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Metsolle jälleen menestyksekäs vuosi 

Keskeistä vuonna 2010

Vuonna 2010 uusia tilauksia saatiin 5 944 miljoonan euron 

arvosta, mikä oli 36 prosenttia edellisvuotta enemmän 

(2009: 4 358 milj. e).

Tilauskanta kasvoi 18 prosenttia joulukuun 2009 lopusta ja 

oli vuoden 2010 lopussa 4 023 miljoonaa euroa (31.12.2009: 

3 415 milj. e).

Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna 

ja oli 5 552 miljoonaa euroa (2009: 5 016 milj. e). 

EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 

hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 491,0 

miljoonaa euroa eli 8,8 prosenttia liikevaihdosta (2009: 

399,0 milj. e ja 8,0 %).

Liikevoitto (EBIT) oli 445,2 miljoonaa euroa eli 8,0 prosenttia 

liikevaihdosta (2009: 293,6 milj. e ja 5,9 %).

EBIT sisältää 11,8 miljoonaa euroa positiivisia kertaluonteisia 

eriä (2009: 64,7 milj. e negatiivisia kertaluonteisia eriä). 

Osakekohtainen tulos oli 1,71 euroa (2009: 1,06 e).

Vapaa kassavirta oli 435 miljoonaa euroa (2009: 717 milj. e). 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 13,5 

prosenttia (2009: 10,0 %).

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,55 euroa osakkeelta eli 91 pro-

senttia osakekohtaisesta tuloksesta (2009: 0,70 e ja 66 % osa-

kekohtaisesta tuloksesta).
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Keskeistä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä

Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 498 miljoonan euron 

arvosta, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella 

(Q4/2009: 1 365 milj. e).

Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vertailukaudesta ja oli 

1 687 miljoonaa euroa (Q4/2009: 1 353 milj. e).

EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyö-

dykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli loka-joulu-

kuussa 149,8 miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta 

(Q4/2009: 88,0 milj. e ja 6,5 %).

Liikevoitto (EBIT) oli 132,2 miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia 

liikevaihdosta (Q4/2009: 55,0 milj. e ja 4,1 %).

EBIT sisältää 3,1 miljoonaa euroa negatiivisia kertaluonteisia 

eriä (Q4/2009: 21,8 milj. e negatiivisia kertaluonteisia eriä). 

Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (Q4/2009: 0,18 e).
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Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q4/2010 Q4/2009 Muutos % 2010 2009 Muutos %

Liikevaihto 1 687 1 353 25 5 552 5 016 11

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 714 537 33 2 453 2 102 17

%:a liikevaihdosta 43 40 45 42

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja 
(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 149,8 88,0 70 491,0 399,0 23

%:a liikevaihdosta 8,9 6,5 8,8 8,0

Liikevoitto 132,2 55,0 140 445,2 293,6 52

%:a liikevaihdosta 7,8 4,1 8,0 5,9

Tulos/osake, euroa 0,50 0,18 178 1,71 1,06 61

Saadut tilaukset 1 498 1 365 10 5 944 4 358 36

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 637 487 31 2 637 1 937 36

Tilauskanta kauden lopussa 4 023 3 415 18

Vapaa kassavirta 114 268 -57 435 717 -39

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 13,5 10,0

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,1 35,7

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 15,0 32,5

Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta on tyytyväinen viime 

vuoden saavutuksiin. ”Edistyimme hyvin monella rintamalla: 

tilausten saantimme elpyi selvästi, kassavirtamme oli vahva 

läpi vuoden huolimatta liiketoiminnan kasvusta ja lisäksi kaikki 

kannattavuuttamme kuvaavat tunnusluvut paranivat selvästi. 

Olen erityisen tyytyväinen vahvasti kasvaneeseen palvelulii-

ketoimintaamme, joka edusti 45 prosenttia koko liiketoimin-

nastamme. Samoin hyödyimme vahvasta läsnäolostamme 

kehittyvillä markkinoilla ja puolet liikevaihdostamme tuli näiltä 

kasvualueilta. Arvostan henkilöstömme työtä hyvien tulosten 

saavuttamiseksi ja haluan kiittää kaikkia siitä, että vuodesta 2010 

tuli jälleen menestyksekäs vuosi Metsolle.”

”Vuositasolla paransimme toiminnallista tulostamme noin 

100 miljoonalla eurolla, vaikka viimeisen neljänneksen kannatta-

vuutta heikensivät muutamat pienikatteiset projektit Paperi- ja 

kuituteknologiassa sekä kasvaneet kiinteät kustannukset val-

mistautuessamme toimitus- ja tilausmäärien kasvun jatkumi-

seen. ”

”Hallituksen osinkoehdotus, 1,55 euroa osakkeelta kertoo 

vakaasta taloudellisesta asemastamme, mutta myös luotta-

muksestamme Metson tulevaan kehitykseen. Samanaikaisesti 

säilytämme vahvan taseen, jotta voimme kehittää Metsoa 

eteenpäin.”

“Viime vuoden kehityksen perusteella ja olettaen maailman-

talouden asteittaisen elpymisen jatkuvan, arvioimme että Met-

son liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan yli 10 prosenttia 

verrattuna vuoteen 2010 ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä 

paranee,” Eloranta toteaa.

“Myös tälle vuodelle on omat haasteensa: tietyillä alueilla 

talouden elpymisen hauraus, kasvava inflaatio erityisesti kehitty-

villä markkinoilla, valuuttakurssivaihtelut ja kova kilpailu suurissa 

sellu- ja paperilaitteistoprojekteissa, muutamia mainitakseni. 

Myönteistä on kaivosliiketoiminnan näkymien paraneminen 

sekä palveluliiketoiminnan näkymien säilyminen vahvana kai-

kissa liiketoiminnoissamme. Viime vuodet ovat selvästi osoitta-

neet Metson ketteryyden ja kilpailukyvyn. Metson uusi johto-

ryhmä on valmis ottamaan ohjakset maaliskuun alusta lähtien 

ja olen luottavainen, että Matti Kähkösen johdossa Metso on 

vahvassa asemassa jatkamaan kannattavaa kasvua,” Eloranta 

päättää.  
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Toimintaympäristömme ja kysyntä loka-joulukuussa

Metson liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut merkittä-

viä muutoksia sitten vuoden 2010 kolmannen neljänneksen. 

Kysynnän asteittainen elpyminen jatkui useimmissa asiakas-

teollisuuksissamme viimeisellä neljänneksellä. Kehittyvien 

markkinoiden näkymät jatkuivat vahvoina ja erityisesti uusien 

laitteiden ja projektien kysyntä on keskittynyt näille alueille. 

Eräiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen budjettialijäämien 

sekä valuuttakurssimuutosten aiheuttama epävarmuus hidasti 

markkinoiden elpymistä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Asiakasteollisuuksiemme nousevilla kapasiteetin käyttöas-

teilla oli myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja 

asiakkaamme ovat asteittain saamassa takaisin luottamustaan 

investoida myös uuteen kapasiteettiin ja laitteiden uudistuk-

siin. 

Kaivosyhtiöt ovat kasvattaneet merkittävästi investoin-

tisuunnitelmiaan ja laite- ja projektikyselyiden määrä kasvoi 

vuoden aikana selvästi. Vaikka isompia investointeja uuteen 

kapasiteettiin on nyt suunnitteilla entistä enemmän, vain muu-

tamista tehtiin tilauspäätöksiä. Saamamme uudet tilaukset 

vuoden viimeisellä neljänneksellä olivat edelleen pääosin pie-

niä ja keskisuuria korvausinvestointeja tai kapasiteetin laajen-

nushankkeita sekä palveluliiketoiminnan tilauksia. Mineraalien 

tuotannon selvän kasvun ja laajan asennetun laitekantamme 

johdosta kaivoslaitteisiimme liittyvien palveluiden kysyntä jat-

kui vahvana.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien 

laitteiden kysyntä jatkui vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 

vahvana Aasian, Brasilian ja Itä-Euroopan kehittyvillä markki-

noilla. Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa maarakennus-

laitteiden kysyntä parani viimeisellä neljänneksellä lähinnä 

kasvaneiden korvausinvestointitarpeiden myötä. Myös maa-

rakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä parani ja 

säilyi tyydyttävänä.

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten 

kysyntä oli viimeisellä neljänneksellä tyydyttävää Euroopassa 

ja Pohjois-Amerikassa, mutta rahoitusmarkkinoihin ja uusiutu-

vien energiamuotojen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet 

viivästyttivät useissa projekteissa lopullisten tilauspäätösten 

tekemistä. Palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui hyvänä.

Automaatiotuotteidemme kysyntä jatkui hyvänä vuoden 

viimeisellä neljänneksellä öljy-, kaasu- ja petrokemianteolli-

suuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän 

parantuessa. Sellu- ja paperiteollisuuden automaatiotuottei-

den kysyntä oli tyydyttävää. Automaatioratkaisujen palvelulii-

ketoiminnan kysyntä jatkui hyvänä.

Metallijätteen ja muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden 

kysyntä jatkui tyydyttävänä viimeisellä neljänneksellä. Kierrä-

tyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui selvästi 

vuoden 2010 aikana asiakkaidemme laitosten ja laitteiden käyt-

töasteiden noustessa ja oli tyydyttävää.

Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdas-

palveluiden kysyntä piristyi selvästi vuoden aikana ja oli tyy-

dyttävää viimeisellä neljänneksellä. Neuvottelut suurista sel-

lulaitteistoprojekteista jatkuivat Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. 

Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä oli loppuvuonna tyydyttävää 

ja pehmopaperilinjojen hyvää. Paperi- ja kartonkiteollisuuden 

parantuneet kapasiteetin käyttöasteet pitivät palveluliiketoi-

mintamme kysynnän hyvällä tasolla.

Saadut tilaukset loka-joulukuussa

Saimme loka-joulukuussa uusia tilauksia 1 498 miljoonan 

euron arvosta, eli 10 prosenttia enemmän kuin vertailukau-

della (Q4/2009: 1 365 milj. e). Kehittyvien maiden osuus saa-

duista tilauksistamme oli 52 prosenttia (Q4/2009: 46 %). Kai-

vos- ja maarakennusteollisuuden tilaukset kasvoivat selvästi 

heikosta vertailukaudesta, Paperi- ja kuituteknologian tilaukset 

laskivat hieman vertailukaudesta (ilman ostetun Kudokset-

liiketoiminnan, eli entisen Tamfeltin, ja valuuttakurssimuutos-

ten käännösvaikutusta) ja Energia- ja ympäristöteknologian 

tilaukset laskivat poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta. 

Palveluliiketoimintamme saadut tilaukset kasvoivat 31 prosent-

tia vertailukaudesta (21 prosenttia ilman ostetun Kudokset-liike-

toiminnan vaikutusta) ja olivat 44 prosenttia kaikista tilauksista 

(Q4/2009: 36 %). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoi-

vat kaikissa segmenteissä.

Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat 

loka-joulukuussa 651 miljoonaa euroa, mikä oli 42 prosenttia 

vertailukautta enemmän (Q4/2009: 457 milj. e). Tämä oli uusissa 

tilauksissa kahdeksas perättäinen kasvuneljännes sitten vuo-

den 2008 viimeisen neljänneksen. Kaivosasiakkailta saatujen 

tilausten arvo kasvoi 36 prosenttia ja maarakennusasiakkaiden 

tilaukset kasvoivat 52 prosenttia. Palveluliiketoiminnan saadut 

tilaukset kasvoivat 30 prosenttia ja olivat 48 prosenttia kaikista 

segmentin saaduista tilauksista, kasvu tuli tasaisesti molem-

milta asiakasteollisuuksilta. Viimeisen neljänneksen saatuihin 

tilauksiin ei sisältynyt suurempia tilauksia, vaan ne koostuivat 

pienistä ja keskisuurista laite- ja projektitilauksista sekä palve-

luliiketoiminnan tilauksista. 

Energia- ja ympäristöteknologiassa viimeinen neljännes oli 

vuoden vahvin saaduissa tilauksissa, mutta verrattuna vahvaan 

vertailukauteen, uudet tilaukset laskivat 11 prosenttia ja olivat 

447 miljoonaa euroa (Q4/2009: 504 milj. e). Voimantuotanto-

liiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 23 prosenttia poikkeuk-

sellisen vahvasta vertailukaudesta ja Automaatio-liiketoimin-

nan tilaukset kasvoivat 5 prosenttia. Kierrätys-liiketoiminnan 

saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia. Palveluliiketoiminnan 

saadut tilaukset kasvoivat 19 prosenttia ja olivat 32 prosenttia 

kaikista segmentin saaduista tilauksista. Saatuihin tilauksiimme 

lukeutui muun muassa Amerikan mantereen suurin soodakat-

tilatilaus Eldorado Celulose e Papel:lle Brasiliaan ja biomassa-

voimalatilaus Oü Helme Energialle Viroon.

Metson vuoden 2010 viimeisen neljänneksen katsaus
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Paperi- ja kuituteknologian saadut tilaukset laskivat ver-

tailukaudesta ja olivat loka-joulukuussa 387 miljoonaa euroa 

(Q4/2009: 401 milj. e). Erityisesti Paperit-liiketoiminnan tila-

usten saanti oli heikkoa, kun viimeiselle neljännekselle ei 

ajoittunut isompia paperi- ja kartonkikonetilauksia. Palvelu-

liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat yli 40 prosenttia 

(8 % ilman ostetun Kudokset-liiketoiminnan vaikutusta) ja olivat 

puolet segmentin saaduista tilauksista. Kuidut-liiketoiminnan 

saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla ja Pehmopaperit-

liiketoiminnalla tilausten saanti oli vahva, kun saimme Kiinasta 

neljän uuden pehmopaperikoneen tilaukset. Kauden aikana 

saimme muun muassa tilaukset uudistaa kaksi M-realin kar-

tonkikonetta, UPM:n paperikoneen Suomessa ja kanadalaisen 

Hinton Pulpin sellunkuivauskoneen. 

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa

Loka-joulukuun liikevaihtomme oli 1 687 miljoonaa euroa, mikä 

oli 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (Q4/2009: 

1 353 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 33 prosent-

tia vertailukaudesta (ilman ostetun Kudokset-liiketoiminnan 

vaikutusta kasvua oli 26 %), ja sen osuus liikevaihdosta oli 43 

prosenttia (Q4/2009: 40 %).

Vuoden viimeisen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, 

veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluon-

teisia eriä (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) oli 149,8 miljoonaa 

euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2009: 88,0 milj. e 

ja 6,5 %). Kannattavuutta painoivat Paperi- ja kuituteknolo-

gian toimitettujen laitteiden ja palveluiden alhaiset katteet ja 

varausten kasvu eräissä uutta teknologiaa sisältävissä projek-

teissa. 

Metson liikevoitto (EBIT) oli 132,2 miljoonaa euroa eli 7,8 

prosenttia liikevaihdosta (Q4/2009: 55,0 milj. e ja 4,1 %). Loka-

joulukuun EBIT sisälsi seuraavat kertaluonteiset erät, joilla oli 

yhteensä 3,1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tulokseen 

(Q4/2009: 21,8 milj. e negatiivinen vaikutus):

Q4/2010 
Milj. e

Kaivos- ja maarakennus-
teknologia

Energia- ja ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso-
konserni

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 85,6 46,2 20,9 149,8

%:a liikevaihdosta 13,0 10,1 3,8 8,9

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -0,6 0,0 -1,7 -2,3

Talvivaaran osakkeiden myyntivoitto 7,3 - - 7,3

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä -2,5 - - -2,5

Nettovaikutus aikaisempien vuosien ALV-hyvityksistä (ICMS) 
Brasiliassa 0,6 - -2,0 -1,4

Yrityshankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -4,2

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -2,0 -4,8 -7,1 -14,5

Liikevoitto (EBIT) 88,4 41,4 10,1 132,2

Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot loka-joulukuussa

Q4/2009
Milj. e

Kaivos- ja maarakennus-
teknologia

Energia- ja ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso-
konserni

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 42,2 37,9 16,8 88,0

%:a liikevaihdosta 8,1 9,0 4,1 6,5

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -5,9 -5,1 -20,1 -31,1

Talvivaaran osakkeiden myyntivoitto 9,3 - - 9,3

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -1,4 -5,0 -3,7 -11,2

Liikevoitto (EBIT) 44,2 27,8 -7,0 55,0

*) Sisältää 7,9 miljoonaa euroa yritysostojen kautta hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

*) Sisältää 4,8 miljoonaa euroa yritysostojen kautta hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden viimeiseltä nel-

jännekseltä oli 76 miljoonaa euroa (Q4/2009: 25 milj. e) eli osa-

kekohtaisesti 0,50 euroa (Q4/2009: 0,18 e/osake).

Vapaa kassavirtamme säilyi vahvana viimeisellä neljännek-

sellä ja oli 114 miljoonaa euroa. Huolimatta liiketoimintamme 

selvästä kasvusta nettokäyttöpääoma säilyi lähes muuttumat-

tomana. 
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Toimintaympäristö ja kysyntä vuonna 2010

Maailmantalouden myönteinen vire ja kysynnän asteittainen 

elpyminen jatkuivat vuonna 2010 pääosassa asiakasteollisuuksi-

amme. Markkinoiden toipumista varjosti rahoitusmarkkinoiden 

epävarmuus, mikä johtui useiden Euroopan maiden ja Yhdys-

valtojen budjettivajeesta ja valuuttakurssien vaihtelusta.

Useat suuret kaivosyhtiöt vahvistivat vuoden aikana mer-

kittäviä investointisuunnitelmia tuleville vuosille. Tämän seu-

rauksena kapasiteetin laajennussuunnitelmat lisääntyivät sel-

västi ja laite- ja projektikyselyjen määrä jatkoi vahvistumista 

vuoden aikana. Useilla pienemmillä kaivosyhtiöillä on edelleen 

rahoitukseen liittyviä ongelmia saada projektejaan etenemään, 

mutta myös heidän tilanteensa on helpottumassa. Laajan 

asennetun laitekantamme ja asiakkaidemme kasvaneiden 

tuotantomäärien johdosta myös kaivoslaitteisiimme liittyvien 

palveluiden kysyntä vahvistui selvästi vuoden aikana. Kaivos-

laitteiden kysyntä on toistaiseksi kohdistunut pääosin pieniin 

ja keskisuuriin korvaus- ja laajennusinvestointeihin, mutta vuo-

den loppua kohden myös isompien uusinvestointien tarjous-

kyselyt lisääntyivät selvästi. Maarakennusteollisuudessa murs-

keentuotantoon liittyvien laitteiden ja palveluiden kysyntä oli 

vahvaa läpi vuoden Aasian, Brasilian ja Itä-Euroopan kehittyvillä 

markkinoilla ja osoitti ensimmäisiä elpymisen merkkejä viimei-

sellä neljänneksellä myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimalaitosten kysyntä 

oli hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta rahoitus-

markkinoihin ja uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöihin 

liittyvät epävarmuudet viivästyttivät useissa projekteissa lopul-

listen tilauspäätösten tekemistä. Automaatiotuotteiden kysyntä 

vahvistui selvästi vuoden aikana öljy-, kaasu- ja petrokemiante-

ollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan noustessa 

ja kysynnän parantuessa. Myös metallijätteen ja muun kiinteän 

jätteen kierrätyslaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysyntä 

vahvistui selvästi teräksen kysynnän käännyttyä maailmanlaa-

juisesti nousuun, mutta pysyi yleisesti heikkona.

Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspal-

veluiden kysyntä piristyi vuoden aikana selvästi muutamien 

edellisvuosien alhaisista tasoista. Muutamat suuret sellutehdas-

projektit Etelä-Amerikassa aktivoituivat vuoden jälkipuoliskolla, 

mutta kilpailu jatkui kovana. Pehmopaperikoneiden kysyntä oli 

vahvaa sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla. Paperi- ja 

kartonkilinjojen kysyntä oli edellisvuoden tyydyttävällä tasolla 

ja keskittyi Kiinan markkinoille ja pienempiin kartonkikonei-

siin. Paperi- ja kartonkiteollisuuden parantuneet kapasiteetin 

käyttöasteet pitivät palveluliiketoimintamme kysynnän hyvällä 

tasolla.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Saimme vuoden 2010 aikana uusia tilauksia 5 944 miljoonan 

euron arvosta eli 36 prosenttia vertailukautta enemmän. Ilman 

valuuttakurssimuutosten käännösvaikutusta kasvu olisi ollut 

27 prosenttia. Uusien tilausten määrä kasvoi selvästi kaikissa 

liiketoimintasegmenteissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. 

Asiakkaidemme parantuneet käyttöasteet näkyivät myös pal-

veluliiketoiminnan tilausten voimakkaana 36 prosentin kas-

vuna edellisvuodesta (ilman ostetun Kudokset-liiketoiminnan 

vaikutusta kasvu olisi ollut 28 %).

Saatujen tilausten perusteella kolme suurinta maata olivat 

Kiina, Yhdysvallat sekä Brasilia. Näiden maiden yhteenlaskettu 

osuus kaikista saaduista tilauksista oli 37 prosenttia. Kaikki neljä 

BRIC-maata (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) olivat seitsemän suu-

rimman maan joukossa saaduilla tilauksilla mitaten. Kehitty-

vien maiden osuus saaduista tilauksistamme oli 53 prosenttia 

(2009: 48 %). 

Tilauskantamme oli joulukuun lopussa 4 023 miljoonaa 

euroa, mikä on 18 prosenttia vuoden 2009 lopun tilauskan-

taa suurempi (3 415 milj. e). Noin 3,1 miljardia euroa tilaus-

kantaamme sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan 

vuodelle 2011 ja niistä noin 850 miljoonaa euroa on palvelulii-

ketoiminnan tilauksia. Vuoden lopun tilauskantaan sisältyi noin 

375 miljoonan euron arvosta projekteja (30.9.2010: 395 milj. e), 

joiden toimitusten ajoitukseen liittyy epävarmuutta ja jotka 

tullaan tämänhetkisen arvion mukaan toimittamaan vuoden 

2011 jälkeen. Tilauskannan epävarmuudet liittyvät lähinnä Fib-

rian sellutehdasprojektiin Brasiliassa. 

Metson tilinpäätöstiedote 2010

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin

2010 2009

Milj. e %:a saaduista 
tilauksista

Milj. e %:a saaduista 
tilauksista

Kaivos- ja maarakennusteknologia 2 457 41 1 660 38

Energia- ja ympäristöteknologia 1 528 26 1 297 30

Paperi- ja kuituteknologia 1 947 32 1 384 31

Valmet Automotive 84 1 56 1

Segmenttien väliset saadut tilaukset -72 -39

Yhteensä 5 944 100 4 358 100
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Liikevaihto

Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2010 aikana 11 prosenttia ja 

oli 5 552 miljoonaa euroa (2009: 5 016 milj. e). Ilman valuut-

takurssimuutosten käännösvaikutusta liikevaihdon kasvu 

olisi ollut 4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu tuli Paperi- ja kui-

tuteknologiasegmentistä, jossa kasvu oli 32 prosenttia ja 

Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentistä, jossa kasvu 

oli 8 prosenttia. Energia- ja ympäristöteknologiasegmentin 

liikevaihto laski 6 prosenttia johtuen edellisvuoden mata-

lasta tilausten saannista. Palveluliiketoimintamme liikevaihto 

kasvoi 17 prosenttia (vertailukelpoinen kasvu ilman ostetun 

Kudokset-liiketoiminnan vaikutusta oli 10 prosenttia), ja sen 

osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 45 prosenttiin (2009: 

42 %). 

Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Kiina, 

Yhdysvallat ja Brasilia, joiden yhteenlaskettu osuus kokonais-

liikevaihdostamme oli 36 prosenttia. Kehittyvien maiden osuus 

liikevaihdostamme oli 50 prosenttia (2009: 44 %).

Saadut tilaukset markkina-alueittain

2010 2009

Milj. e %:a saaduista 
tilauksista

Milj. e %:a saaduista 
tilauksista

Eurooppa 2 124 36 1 580 36

Pohjois-Amerikka 913 15 796 18

Etelä- ja Väli-Amerikka 1 024 17 510 12

Aasia ja Tyynenmeren alue 1 592 27 1 220 28

Afrikka ja Lähi-Itä 291 5 252 6

Yhteensä 5 944 100 4 358 100

Liikevaihto raportointisegmenteittäin

2010 2009

Milj. e %:a konsernin 
liikevaihdosta

Milj. e %:a konsernin 
liikevaihdosta

Kaivos- ja maarakennusteknologia 2 235 40 2 075 41

Energia- ja ympäristöteknologia 1 435 26 1 523 30

Paperi- ja kuituteknologia 1 856 33 1 408 28

Valmet Automotive 84 1 56 1

Segmenttien välinen laskutus -58 -46

Yhteensä 5 552 100 5 016 100

Liikevaihto markkina-alueittain

2010 2009

Milj. e %:a konsernin 
liikevaihdosta

Milj. e %:a konsernin 
liikevaihdosta

Eurooppa 1 968 36 2 167 44

Pohjois-Amerikka 920 17 774 15

Etelä- ja Väli-Amerikka 795 14 609 12

Aasia ja Tyynenmeren alue 1 576 28 1 080 21

Afrikka ja Lähi-Itä 293 5 386 8

Yhteensä 5 552 100 5 016 100
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Taloudellinen tulos

Vuoden 2010 EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 491,0 miljoo-

naa euroa eli 8,8 prosenttia liikevaihdosta (2009: 399,0 milj. e 

ja 8,0 %). Kannattavuuden vahvistuminen oli seurausta run-

saalla prosenttiyksiköllä parantuneesta bruttokatteesta, jota 

nostivat korkeammat kapasiteetin käyttöasteet ja kasvaneet 

myyntivolyymit. Vuoden 2010 kannattavuutta (EBITA-%) pai-

noi yli prosenttiyksiköllä useiden tuotantolaitosten alikatteet 

kapasiteetin käyttöasteiden ollessa vielä verrattain matalat. 

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat vertailukau-

desta (ilman ostettua Kudokset-liiketoimintaa, valuuttakurssien 

käännösvaikutusta ja kertaluonteisia eriä) alle 3 prosenttia mei-

dän valmistautuessamme kasvaviin tilaus- ja toimitusmääriin 

erityisesti Kaivos- ja maarakennusteknologiassa. Kannattavuus 

vahvistui Kaivos- ja maarakennus- sekä Paperi- ja kuitutekno-

logiasegmenteissä. Energia- ja ympäristöteknologian kannat-

tavuus säilyi edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2010 liikevoittomme (EBIT) oli 445,2 miljoonaa 

euroa eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (2009: 293,6 milj. e ja 

5,9 %). EBIT sisältää 11,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, 

joilla oli positiivinen tulosvaikutus (2009: 64,7 milj. e negatiivisia 

kertaluonteisia eriä). Kertaluonteiset erät on eritelty seuraa-

vassa taulukossa. 

2010 
Milj. e

Kaivos- ja maarakennus-
teknologia

Energia- ja ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso-
konserni

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

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

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

Talvivaaran osakkeiden myyntivoitto 8,4 - - 8,4

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä 27,6 - - 27,6

Voitto liiketoiminnon myynnistä 0,9 - - 0,9

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

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

Yrityshankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -4,2

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

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

Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot

2009
Milj. e

Kaivos- ja maarakennus-
teknologia

Energia- ja ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso-
konserni

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 201,6 147,4 71,3 399,0

%:a liikevaihdosta 9,7 9,7 5,1 8,0

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -21,9 -11,1 -41,7 -74,7

Talvivaaran osakkeiden myyntivoitto 23,1 - - 23,1

Valuuttasuojauksen purkaminen peruuntuneesta 
asiakastilauksesta johtuen - - -9,0 -9,0

Luottotappiovaraus liittyen kahteen 
paperikoneasiakkaaseemme - - -4,1 -4,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -4,0 -18,2 -15,7 -40,7

Liikevoitto (EBIT) 198,8 118,1 0,8 293,6

*) Sisältää 32,9 miljoonaa euroa yritysostojen kautta hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

*) Sisältää 18,5 miljoonaa euroa yritysostojen kautta hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.
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Konsernihallinnon vuoden 2010 liikevoittoon sisältyy 10 

miljoonan euron kurssivoitto raportointisegmenttien teke-

mistä valuuttasuojauksista konsernirahoituksen kanssa (2009: 

kurssivoitto 12 milj. e). Vastaava kurssitappio sisältyy raportoin-

tisegmenttien liiketulokseen.

Nettorahoituskulumme vuonna 2010 olivat 75 miljoonaa 

euroa (2009: 72 milj. e). Korkokulut olivat 69 miljoonaa euroa 

(2009: 75 milj. e). Nettorahoituskulut sisältävät 10 miljoonan 

euron valuuttakurssitappion liittyen edellä mainittuun kon-

sernihallinnon kurssivoittoon.

Tuloksemme ennen veroja oli 370 miljoonaa euroa (2009: 

222 milj. e), ja vuonna 2010 veroasteemme oli 30 prosenttia 

(2009: 32 %). 

Vuodelta 2010 osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 257 mil-

joonaa euroa (2009: 150 milj. e) eli osakekohtaisesti 1,71 euroa 

(2009: 1,06 e/osake).

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 13,5 

prosenttia (2009: 10,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 

13,6 prosenttia (2009: 9,8 %).

Kassavirta ja rahoitus

Merkittävän nettokäyttöpääoman laskun ja poikkeuksellisen 

vahvan vuoden 2009 kassavirran jälkeen kassavirta oli hyvä 

myös vuonna 2010. Liiketoiminnan rahavirta oli  506 miljoo-

naa euroa (2009: 770 milj. e). Kiinnitimme käyttöpääoman hal-

lintaan jatkuvaa huomiota ja nettokäyttöpääomamme laski 

tammi-joulukuussa 25 miljoonaa euroa huolimatta kasvaneista 

toimitusmääristä.

Vapaa kassavirta vuonna 2010 oli 435 miljoonaa euroa 

(2009: 717 milj. e). 

Korolliset nettovelkamme laskivat selvästi ja olivat vuoden 

lopussa 310 miljoonaa euroa (31.12.2009: 583 milj. e). 

Vuoden 2010 lopussa rahavaramme olivat yhteensä 

1 051 miljoonaa euroa, josta 406 miljoonaa euroa on sijoitettu 

rahoitusinstrumentteihin, joiden alkuperäinen maturiteetti oli 

yli kolme kuukautta. Loput 645 miljoonaa euroa on kirjattu 

rahoihin ja pankkisaamisiin. Uusimme joulukuussa syndikoi-

dun viisivuotisen 500 miljoonan euron valmiusluottosopimuk-

semme. Valmiusluotto on tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan 

Metson lyhytaikaista varainhankintaa. Likviditeettitilanteemme 

on hyvä.

Huhtikuussa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, mak-

soimme vuodelta 2009 osinkoja 105 miljoonaa euroa. Netto-

velkaantuneisuusasteemme laski selvästi vuoden aikana ja oli 

vuoden 2010 lopussa 15,0 prosenttia (2009: 32,5 %) ja omava-

raisuusasteemme oli 38,1 prosenttia (2009: 35,7 %). 

Investoinnit

Vuoden 2010 bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat 135 

miljoonaa euroa (2009: 117 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus 

oli 58 prosenttia eli 78 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinves-

tointimme sisälsivät kaksi pienehköä teknologiainvestointia. 

Huhtikuussa hankimme vianilmaisu- ja katkokamerajärjestelmä 

-liiketoiminnan (noin 30 henkilöä) ja elokuussa kumihihnoihin 

liittyvän liiketoiminnan (noin 16 henkilöä) täydentämään pal-

velu- ja tuotetarjontaamme sellu- ja paperiteollisuuden asi-

akkaillemme. Arvioimme vuoden 2011 investointien kasvavan 

10-20 prosenttia vuoden 2010 tasosta.

Saimme valmiiksi tähän mennessä suurimman yksittäisen 

teollisen investointimme, Intiassa sijaitsevan Metso Parkin, 

ensimmäisen vaiheen ja aloitimme investoinnin toisen vai-

heen. Avasimme toukokuussa Kiinassa, Shanghaissa automaa-

tio- ja virtauksensäätöratkaisuihin erikoistuneen teknologia-

keskuksen. Yorkissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, otimme 

toukokuussa käyttöön uudet toimitilat Kaivos- ja maarakennus-

teknologian tarpeisiin. Kesäkuussa aloitimme uuden tehtaan 

rakennustyöt Vantaalla vahvistamaan teollisuusventtiileiden 

globaalia valmistustamme. Sekä Yorkin että Vantaan toimitilo-

jen kulut käsitellään käyttöleasing-sopimuksina. Araucariassa, 

Brasiliassa, aloitimme uusien sellu- ja voimantuotantoteolli-

suutta palvelevien toimitilojen rakennustyöt. Saimme Jyväs-

kylässä päätökseen paperiteknologiakeskuksen koekoneen 

uudistuksen. Kiinassa avasimme marraskuussa kolmannen 

massa- ja paperiteollisuutta palvelevan huoltokeskuksen 

Ziboon. Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä Automaa-

tio-liiketoiminnassa on käynnissä investoinnit globaaleihin 

toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP). Arvioimme saavamme 

Kaivos- ja maarakennusteknologian ERP-projektin päätökseen 

vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset

Sovimme marraskuussa kahden sijoitusyhtiön, Pontoksen ja 

Teollisuussijoituksen kanssa, että he sijoittavat suunnatun osa-

keannin kautta yhteensä 20 miljoonaa euroa autoteollisuuslii-

ketoimintaamme, ja saavat näin yhteensä 34 prosentin osuu-

den Valmet Automotivesta. Valmet Automotiven keskeinen 

johto sitoutetaan Valmet Automotiveen erikseen toteutettavan 

suunnatun annin kautta, jolloin myös he sijoittavat yhtiöön. 

Metson omistusosuudeksi jää näiden järjestelyiden jälkeen 

runsas 60 prosenttia. 

Yllä mainitun liiketoimen yhteydessä Valmet Automotive 

osti Karmannin avoautojen kattoliiketoiminnan Saksassa ja 

Puolassa. Ostetussa liiketoiminnassa työskentelee yli 700 

henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 170 miljoonaa 

euroa. Karmann on yksi kolmesta johtavasta kattojärjestelmien 

toimittajasta noin 25 prosentin markkinaosuudella ja sillä on 

usealle vuodelle ulottuvia toimitussopimuksia.

Heinäkuussa ostimme Wyesco of Louisiana L.L.C:n huolto-

liiketoiminnan Yhdysvaltojen Louisianan osavaltiossa. Hankittu 

liiketoiminta liitettiin Metson Paperi- ja kuituteknologiaseg-

menttiin ja se työllistää 30 henkilöä. 

Toukokuussa myimme Flexowell-kuljetinhihnatoi-

mintamme Saksassa ContiTech Transportbandsysteme 

GmbH:lle. Flexowell kuului Metson Kaivos- ja maarakennus-

teknologiasegmenttiin. 

Marraskuussa 2009 solmimme yhdistymissopimuksen Tam-

feltin kanssa, joka on yksi maailman johtavista teknisten tekstii-

lien toimittajista. Ostotarjouksen ulkopuolelle jääneistä 2 pro-

sentista Tamfeltin osakkeita tehtiin osakeyhtiölain mukainen 

lunastustarjous ja toukokuussa 2010 saimme omistusoikeuden 
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kaikkiin Tamfeltin osakkeisiin. Joulukuusta 2009 lähtien Tamfelt 

on ollut toiminnallisesti ja hallinnollisesti osa Paperi- ja kuitu-

teknologiasegmenttiämme, ja siitä muodostettiin segmentin 

Kudokset-liiketoimintalinja. 

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) -toimintamme keskittyy moniin 

kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin aluei-

siin kuten energia- ja raaka-ainetehokkuuteen, kierrätettävien 

raaka-aineiden hyödyntämiseen, prosessinohjausteknologiaan 

sekä entistä enemmän uusiin palveluliiketoiminnan ratkaisui-

hin. Olemme keskittyneet T&K-toiminnassamme projekteihin, 

joiden katsomme olevan tärkeimpiä tulevaisuuden kasvumah-

dollisuuksien hyödyntämiseksi. 

Vuonna 2010 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 111 mil-

joonaa euroa eli 2,0 prosenttia konsernin liikevaihdosta (2009: 

115 milj. e ja 2,3 %). Lisäksi teollisoikeuksista aiheutuneet kulut 

vuonna 2010 olivat 18 miljoonaa euroa (2009: 15 milj. e). Vuonna 

2010 tuotekehityksen parissa työskenteli 829 henkilöä (2009: 

763 henkilöä). Teemme tutkimusta ja tuotekehitystyötä noin 

40:ssä keskenään verkottuneessa yksikössä Euroopassa, Poh-

jois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Metson henki-

löstö teki vuoden aikana noin 780 keksintöilmoitusta (2009: 

620), jotka johtivat yli 180 kantapatenttihakemukseen (2009: 

200). Vuoden lopussa patenttisuojan piirissä oli noin 3 000 Met-

son keksintöä (2009: 3 000). Vuonna 2010 aloitimme uuden 10 

miljoonan euron kannustinohjelman tukemaan pitkän aika-

välin strategista tuotekehitys- ja keksintötoimintaa. Ohjelma 

keskittyi ympäristö- ja palveluliiketoiminnan kasvua tukevaan 

tuotekehitykseen.

Painopisteitämme T&K-toiminnassa vuonna 2010 olivat 

palveluliiketoiminta, energia- ja ympäristötehokkuus sekä asi-

akkaidemme investointien kannattavuutta parantavat ratkai-

sut. Toimme markkinoille tuoteuutuuksia, esimerkiksi huolto-

ohjelman kaivosteollisuusasiakkaillemme. Huolto-ohjelmaan 

kuuluvat tarkastukset, kenttähuollon ammattilaistemme tuki, 

laitteiden ylläpito, prosessien optimointi ja kokonaisvaltaiset 

ylläpitopalvelut ja jopa suoritusperusteinen sopimus riskin- ja 

voitonjako-optiolla. Toinen esimerkki on erilaisille pakkauskar-

tonkilajeille suuniteltu uusi energiaa säästävä monikerroskon-

septi, joka pienentää asiakkaan perusinvestointia ja käyttökus-

tannuksia.

Aloitimme vuoden aikana useita tutkimus- ja yhteistyö-

kehityshankkeita yhdessä kumppaneidemme kanssa, kuten 

hankkeen ruotsalaisen Bio Energy Development North 

AB:n kanssa tavoitteenamme kehittää torrefiointia eli puun 

paahtamista teollisessa mittakaavassa. Tavoitteena on asentaa 

Örnsköldsvikiin Ruotsiin täysimittainen kehityslaitos puupe-

räisen ja agrobiomassan torrefiointikäsittelyyn. Torrefiointi on 

mieto pyrolyysiprosessi, jossa biomassasta tuotetaan ”biohiiltä”. 

Biohiili on kestävä polttoaine, ja sillä on jatkossa merkittävä 

osuus fossiilisen hiilen korvaamisessa voimantuotannossa ja 

kaasutusprosessissa. Käynnistimme Stora Enson ja Domtarin 

kanssa monivuotisen hankkeen uuteen selluteknologiaan 

perustuvan tulevaisuuden sellutehdasbiojalostamon kehittä-

miseksi. Tavoitteena on kehittää uusi konsepti, jossa prosessin 

energia- ja kustannustehokkuus on parempi, pääomainves-

toinnin kustannukset ovat alemmat ja kuidun käyttö aiempaa 

vähäisempää kuitenkaan tinkimättä sen ominaisuuksista pape-

rin tai kartongin laadun kannalta.

Olemme myös laajentamassa tuotekehitystoimiamme 

kehittyville markkinoille ja tavoitteenamme on räätälöidä tuot-

teitamme uusien markkinoiden tarpeisiin. Suunnittelun lähtö-

kohtina käytämme maailmanlaajuisille markkinoille suunnitel-

tuja tuotemallejamme ja työstämme niitä paikallisesti. Nämä 

tuotteet on myös suunniteltu valmistettavaksi paikallisesti saa-

tavilla olevista materiaaleista ja komponenteista ja ne tullaan 

valmistamaan paikallisesti. Esimerkiksi vuonna 2010 intialainen 

suunnitteluryhmämme suunnitteli uudelleen tela-alustaisen 

murskainyksikön Aasian markkinoille ja valmistettavaksi Inti-

assa. Ensimmäiset kappaleet ovat myynnissä vuonna 2011. Toi-

nen hyvä esimerkki on intialaisen voimantuotantoteollisuutta 

palvelevan suunnitteluyksikön suunnittelema pienikokoinen 

soodakattila, joka tullaan valmistamaan paikallisesti Intiassa. 

Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu asiakkaille. 

Ympäristö ja ympäristöteknologia

Metson oman tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet 

ja liittyvät lähinnä raaka-aineiden kulutukseen, energiankäyt-

töön, päästöihin ilmaan, vedenkulutukseen sekä jätteisiin. 

Kehitämme omaa ympäristöjohtamistamme ja tuotanto-

laitostemme ekotehokkuutta sekä ympäristötehokkuuteen 

tähtäävää yhteistyötä alihankkijoiden ja koko toimitusketjun 

kanssa. 

Vuonna 2009 asetimme omalle tuotantotoiminnallemme 

globaalit energiansäästö- ja hiilidioksidipäästötavoitteet. 

Tavoitteenamme on vähentää energiankulutustamme ja pääs-

töjämme 15 prosenttia vuoteen 2015 ja 20 prosenttia vuoteen 

2020 mennessä EU:n tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2010 

aikana käynnistyivät ensimmäiset tavoitteen saavuttamiseen 

tähtäävät hankkeet.

Useat Metson ympäristöteknologiaratkaisut on kehitetty 

läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Metson ratkaisut 

liittyvät muun muassa uusiutuviin energialähteisiin, energia-

tehokkuuteen asiakkaidemme tuotantoprosesseissa, jätehuol-

toon, kierrätykseen, raaka-aineiden ja veden tehokkaaseen 

hyödyntämiseen, pölyn, melun, hiilidioksidi- sekä hiukkaspääs-

töjen vähentämiseen ja prosessien optimointiin.

Tarjoamme myös tuotteisiin liittyvää koulutusta, kunnos-

sapitoa ja huoltoa. Näin Metso huolehtii tuotantoprosessien 

koko elinkaaresta ja edesauttaa ratkaisujen oikeaa ja ympäris-

tön kannalta kestävää käyttöä. 
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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Toimintaamme vaikuttavat erilaiset strategiset, rahoitus-, toi-

minnalliset sekä vahinkoriskit. Pyrimme hallitsemaan ja rajaa-

maan riskien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli riskit 

kuitenkin toteutuvat, niillä saattaa olla merkittävä haitallinen 

vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja 

tulokseen tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.

Riskien arvioinneissa otamme huomioon riskien todennä-

köisyyden ja arvioidun vaikutuksen liikevaihtoon ja tulokseen. 

Metson johto arvioi yhtiön riskien olevan nykyisellään hallit-

tavalla tasolla suhteutettuna konsernin toiminnan laajuuteen 

sekä käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi. 

Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen budjettialijää-

mät yhdessä voimakkaiden valuuttakurssivaihteluiden kanssa 

ovat kasvattaneet epävarmuutta ja vaikeuttaneet rahoituksen 

saatavuutta pääomamarkkinoilta, mikä saattaa näkyä talouden 

toipumisen hitautena erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

Tästä huolimatta arvioimme asiakasteollisuuksiemme liike-

toimintaympäristön asteittaisen elpymisen jatkuvan johtuen 

maailmanlaajuisista megatrendeistä, kuten kehittyvien markki-

noiden noususta, kaupungistumisesta ja ympäristön kannalta 

kestävien prosessiratkaisujen kasvaneesta tärkeydestä. Arvi-

oimme, että palveluliiketoiminnasta ja kehittyviltä markkinoilta 

tulevan liiketoimintamme suuri osuus pienentää mahdollisten 

markkinaepävarmuuksien kielteisiä vaikutuksia. 

Jos maailmantalouden elpyminen häiriintyy, sillä saattaa 

olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin 

projekteihin tai tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joi-

denkin projektien toteutusta saatetaan lykätä tai ne voivat kes-

keytyä tai peruuntua. Alle 10 prosentissa tilauskannassamme 

tällä hetkellä olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen 

liittyvää epävarmuutta. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa 

asiakasennakoiden määrä on yleensä 10-30 prosenttia projektin 

arvosta, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etene-

misen mukaan. Tämä pienentää selvästi projekteihin liittyvää 

riskiämme ja rahoitustarvettamme. Arvioimme jatkuvasti asi-

akkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteis-

taan. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja. 

Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme ja kustannusra-

kennettamme säilyttääksemme kilpailukykymme. Myös toimit-

tajamme ovat sopeuttaneet viimeisten kahden vuoden aikana 

voimakkaasti kapasiteettiaan ja on mahdollista, että kysynnän 

vahvistuessa toimittajien kyky vastata raaka-aineiden, kompo-

nenttien ja alihankintapalvelujen kasvavaan kysyntään on hei-

kentynyt, mikä voi johtaa toimitusvaikeuksiin. Jos maailmanta-

louden elpyminen häiriintyy, tuotteidemme markkinat voivat 

supistua, mikä voi johtaa hintakilpailun kiristymiseen.

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että 

rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvi-

oimme rahavarojemme, 1 051 miljoonaa euroa, ja nostetta-

vissa olevien luottositoumustemme olevan riittävällä tasolla 

yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Meillä on 

käytettävissä viisivuotinen 500 miljoonan euron valmiusluot-

tositoumus, joka on nostamatta. Pitkäaikaisten velkojemme 

keskimääräinen takaisinmaksuaika on 2,8 vuotta. Alle kolman-

nes pitkäaikaisista lainoistamme erääntyy vuoden 2011 lop-

puun mennessä. Lainoissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia 

ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuk-

sia. Joihinkin lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen 

perustuvia sopimusvakuuksia. Täytämme täysin rahoitussopi-

muksiimme liittyvät sopimusvakuus- ja muut ehdot. 

Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyt-

töpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Olemme 

kehittäneet nettokäyttöpääoman johtamiseen liittyviä käy-

täntöjämme ja sitä tukevia tietojärjestelmiämme, minkä arvi-

oimme parantavan kykyämme hallita nettokäyttöpääoman 

muutosta toimitusvolyymien kääntyessä kasvuun. Arvioimme, 

että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää tulevien vuosien 

investointitasot maltillisina. 

Vuoden 2010 lopussa taseessamme oli 880 miljoonaa euroa 

liikearvoa, joka liittyy pääosin viimeisten 10 vuoden aikana 

tehtyihin yritysostoihin. Teemme arvonalentumistestauksen 

säännöllisesti kerran vuodessa sekä lisäksi tarpeen mukaan, 

emmekä ole havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Vuosittai-

sen arvonalentumistestauksen yhteydessä suoritettu herk-

kyysanalyysi osoitti, että ostettuun Kudokset-liiketoimintaan 

kohdistettuun liikearvoon saattaa liittyä arvonalennustarve, 

jos liiketoimintaympäristömme kehittyisi odotuksiamme hei-

kommin. Emme kuitenkaan usko, että herkkyysanalyysissa 

käytettyjen olettamuksien toteutuminen olisi todennäköistä 

lähitulevaisuudessa. Arvonalentumistestauksen periaatteet on 

esitetty vuosikertomuksessamme. 

Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja kom-

ponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuu-

teemme. Tällä hetkellä on myös korkea inflaatiopaine. Toisaalta 

osa asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia, joiden toi-

minta- 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 hankintasopi-

muksiin perustuvat valuuttapositiot. 

Metson Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä 2006 

saamaan asiakirjojen luovutusvaatimukseen liittyvät 

tutkimukset on lopetettu

Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice 

Antitrust Division) ilmoitti heinäkuussa 2010 lopettaneensa 

kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden 

tutkimuksensa. Metso Minerals Industries, Inc sai Yhdysvaltojen 

oikeusministeriöltä asiakirjavaatimuksen vuoden 2006 lopulla. 

Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyi tutkimukseen mahdolli-

sista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista. Jatkotoi-

menpiteitä ei ole aloitettu mitään osapuolta vastaan.
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Henkilöstö

Palveluksessamme oli vuoden lopussa 28 593 henkilöä, mikä 

oli 5 prosenttia ja 1 427 henkilöä enemmän kuin vuoden 2009 

lopussa (31.12.2009: 27 166 henkilöä). Kun otetaan huomioon 

ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen henkilöstövaikutukset, 

lisäys oli 714 henkilöä. Vertailukelpoisesti henkilöstömäärä kas-

voi yli 700 henkilöllä kasvavaan liiketoimintaan varautuvassa 

Kaivos- ja maarakennusteknologiassa. Henkilöstömäärä laski 

Paperi- ja kuituteknologiassa noin 100 henkilöllä. Henkilös-

tömäärä kasvoi eniten Etelä- ja Väli-Amerikassa, erityisesti 

kaivosliiketoiminnassa toiminnan kasvun myötä. Kehittyvillä 

markkinoilla työskentelevän henkilöstömme osuus kasvoi 

edellisvuodesta ja oli 34 prosenttia (31 %). Tammi-joulukuussa 

palveluksessamme oli keskimäärin 27 585 henkilöä.

Kaivos- ja maarakennusteknologia työllisti 36 prosenttia, 

Energia- ja ympäristöteknologia 21 prosenttia ja Paperi- ja kui-

tuteknologia 36 prosenttia sekä Valmet Automotive, palvelu-

keskukset ja konsernihallinto 7 prosenttia henkilöstöstämme. 

Eniten metsolaisia työskenteli Suomessa, Kiinassa, Yhdysval-

loissa, Ruotsissa ja Brasiliassa. Näissä maissa oli 67 prosenttia 

koko Metso-konsernin henkilöstöstä.

Jatkoimme vuoden 2010 aikana johtamisen kehittämistä ja 

määrittelimme uudet Metson johtamisen periaatteet, joiden 

jalkautus aloitettiin osana kehityskeskusteluja. Keskityimme 

myös metsolaisten suorituksen ja kehittämisen johtamista kos-

kevien prosessien kehittämiseen. Johtamistaitojen ja -tietojen 

kehittämisessä tärkeässä roolissa ovat Metson kansainväliseen 

koulutustarjontaan kuuluvat koulutusohjelmat, joissa panos-

timme edelleen johtamistaitoihin ja Metso-laajuisen yhteis-

työn edistämiseen.

Vuoden 2010 aikana jatkoimme työterveyden- ja turvalli-

suuden seurantatyökalumme, OHS-monitorin, käyttöönottoa 

maailmanlaajuisesti. Järjestelmän piirissä on nykyisin 18 000 

metsolaista. Tietojärjestelmään kootaan kaikki työturvallisuu-

teen liittyvät havainnot ja poissaolotiedot ja tietoja analysoi-

malla voidaan ennaltaehkäistä vastaavia tapahtumia. Pitkällä 

aikavälillä tavoitteemme on nolla työtapaturmaa.

Metsossa palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset 

ja yksilölliset sopimukset, tehtävässä suoriutuminen sekä teh-

tävien vaativuus. Peruspalkkaa täydentävät tuloksiin sidotut 

palkkiojärjestelmät. Vuonna 2010 palkkoja maksettiin yhteensä 

1 106 miljoonaa euroa (2009: 991 milj. e) ja muut sosiaalikulut 

olivat 319 miljoonaa euroa (2009: 303 milj. e).

Henkilöstö alueittain

31.12.
2010

%:a konsernin 
henkilöstöstä

31.12.
2009

%:a konsernin 
henkilöstöstä Muutos %

Suomi 8 748 31 8 746 32 0

Muut Pohjoismaat 2 880 10 2 995 11 -4

Muu Eurooppa 4 183 15 3 678 13 14

Pohjois-Amerikka 3 491 12 3 428 13 2

Etelä- ja Väli-Amerikka 3 166 11 2 618 10 21

Aasia ja Tyynenmeren alue 4 700 16 4 316 16 9

Afrikka ja Lähi-Itä 1 425 5 1 385 5 3

Yhteensä 28 593 100 27 166 100 5

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistämme

Olemme laatineet erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjär-

jestelmästä vuodesta 2010 suomalaisten listayhtiöiden hallin-

nointikoodin suosituksen mukaisesti, ja se kattaa myös muita 

keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Selvitys sisältyy vuosiker-

tomukseemme ja julkaistaan erillään hallituksen toiminta-

kertomuksesta. Se on saatavissa myös verkkosivustoltamme 

osoitteesta www.metso.com/hallinnointi.

Muutoksia ylimmässä johdossa

Elokuussa Metson hallitus nimitti diplomi-insinööri Matti Käh-

kösen Metso Oyj:n ja Metso-konsernin uudeksi toimitusjohta-

jaksi. Matti Kähkönen aloittaa uudessa tehtävässään 1.3.2011, 

jolloin Metson nykyinen toimitusjohtaja Jorma Eloranta jää 

eläkkeelle. Matti Kähkösen päävastuualue on siihen asti Kai-

vos- ja maarakennusteknologiasegmentin johtaminen.

1.10.2010 alkaen Matti Kähkönen toimii Metson varatoimi-

tusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä Metson johto-

ryhmän varapuheenjohtajana.

Joulukuussa Metson hallitus kertoi 1.3.2011 voimaan astu-

vista muutoksista Metson johtoryhmässä. Andrew Benko 

nimitettiin Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentistä 

vastaavaksi johtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Kaivos- ja maara-

kennusteknologian Laitteet ja järjestelmät -liiketoimintalinjasta 

vastaavana johtajana. Perttu Louhiluoto nimitettiin Energia- ja 

ympäristöteknologiasegmentistä vastaavaksi johtajaksi. Lou-

hiluoto työskentelee tällä hetkellä Kaivos- ja maarakennus-

teknologian EMEA-markkina-alueesta vastaavana johtajana. 

Pasi Laine nimitettiin Paperi- ja kuituteknologiasegmentistä 

vastaavaksi johtajaksi sekä Metso-konsernin varatoimitusjoh-

tajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Laine työskentelee nykyisin 

Energia- ja ympäristöteknologiasegmentistä vastaavana joh-
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tajana. Harri Nikunen nimitettiin Metso-konsernin talous- ja 

rahoitusjohtajaksi. Nikunen työskentelee tällä hetkellä Paperi- 

ja kuituteknologian talousjohtajana. Metso-konsernin henki-

löstöjohtaja Merja Kamppari nimitettiin Metson johtoryhmän 

jäseneksi. Metso-konsernin strategiajohtaja Kalle Reponen 

jatkaa johtoryhmän jäsenenä. 

Kaikki edellä mainitut raportoivat tehtävissään 1.3.2011 

alkaen Matti Kähköselle, joka toimii uuden Metson johtoryh-

män puheenjohtajana. 

Talous- ja rahoitusjohtaja Olli Vaartimo ja Paperi- ja kuitu-

teknologiasegmentistä vastaava johtaja Bertel Langenskiöld 

saavuttivat syksyllä 2010 johtajasopimuksensa mukaisen 60 

vuoden eläkeiän. Molemmat ovat lupautuneet jatkamaan toi-

missaan 1.3.2011 asti ja tukemaan siirtymäkauden ajan Metson 

ylimmän johdon vaihdoksia, tarvittaessa kesäkuun loppuun. 

Vaartimo ja Langenskiöld jäävät pois Metson johtoryhmästä 

1.3.2011 alkaen. 

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Vuotuisen strategiaprosessimme yhteydessä elokuussa arvi-

oimme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ja ne pidet-

tiin ennallaan. Lisätietoja taloudellisista tavoitteista verkkosi-

vustoltamme: www.metso.com/sijoittajat

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 30.3.2010 vuoden 

2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen 

ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää 

omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten 

oikeuksien antamisesta ja lahjoituksen tekemisestä yliopistoille 

sekä hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) 

muuttamisesta. 

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2009 osinkoa 0,70 

euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 13.4.2010. 

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka 

Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituk-

sen uusiksi jäseniksi valittiin Erkki Pehu-Lehtonen ja Mikael von 

Frenckell. Hallituksen jäseninä jatkoivat Christer Gardell, Yrjö 

Neuvo ja Pia Rudengren. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle mak-

setaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 

euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille 

maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osal-

listuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen 

päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenet ovat käyttä-

neet vuosipalkkiostaan 40 prosenttia Metso Oyj:n osakkeiden 

hankintaan. Hallituksen jäsenet hankkivat osakkeet markki-

noilta 29.4.2010 julkistettua osavuosikatsausta seuranneiden 

kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 5 580 kappaletta, ja 

se vastaa 0,004 prosenttia koko Metson osakekannasta. Osak-

keiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö Pricewaterhouse-

Coopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 

asti.

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen 

nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen 

jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle 

yhtiökokoukselle. Metson neljä suurinta rekisteröityä osak-

keenomistajaa 1.11.2010 eli Solidium Oy, Cevian Capital II Master 

Fund L.P., Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keski-

näinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat ilmoittaneet seu-

raavat edustajansa Metson nimitystoimikuntaan: Kari Järvinen, 

toimitusjohtaja (Solidium Oy); Lars Förberg, Managing Partner 

(Cevian Capital); Matti Vuoria, toimitusjohtaja (Keskinäinen 

Työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Harri Sailas, toimitusjohtaja 

(Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Metson hallituk-

sen puheenjohtaja Jukka Viinanen toimii nimitystoimikunnan 

asiantuntijajäsenenä. 

Yhtiökokouksen päätöksen perusteella Metso maksoi vuo-

den 2010 syyskuussa 1,9 miljoonan euron lahjoituksen Aalto-

korkeakoulusäätiölle. Muille Suomen yliopistoille lahjoituksia 

maksettiin seuraavasti; Tampereen teknilliseen yliopiston 

TTY-säätiölle 350 000 euroa, Jyväskylän yliopistolle 100 000 

euroa, Åbo Akademille, Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 

ja Oulun yliopistolle kullekin 50 000 euroa. Yhtiökokouksen 

antama lahjoitusvaltuutus on käytetty täysimääräisesti.

Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2010 

keskuudestaan tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövalio-

kuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia Rudengren 

(pj.), Maija-Liisa Friman ja Erkki Pehu-Lehtonen. Palkitsemis- ja 

henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.), Mikael 

von Frenckell, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.

Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet 

Jukka Leppäsen henkilöstön edustajaksi. Suomen hallinto-

edustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu koko-

uksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista 

vastuuta hallituksen päätöksistä ja hänen toimikautensa on 

sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli joulukuun 2010 lopussa 240 982 843,80 

euroa ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osake-

määrään sisältyy 718 397 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osa-

ketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia Metson osakkeiden ja äänien 

kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräi-

nen lukumäärä tammi-joulukuussa ilman omia osakkeita oli 

149 682 703 ja keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli 

149 836 864.
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Helmi-maaliskuun 2010 aikana toteutimme 300 000 oman 

osakkeen takaisinoston liittyen lokakuussa 2009 päätettyyn 

kannustinjärjestelmään (Metso Share Ownership Plan 2010-

2012). Osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 23,49 euroa ja 

kokonaisarvo 7 047 343,89 euroa. 

Tammi-joulukuussa emoyhtiön haltuun palautui 8 780 Met-

son osaketta muutamalta osakepohjaisen kannustinjärjestel-

män osallistujalta heidän työsuhteensa päätyttyä.

Osakekantamme markkina-arvo 31.12.2010 oli 6 255 miljoo-

naa euroa (31.12.2009: 3 693 milj. e) ilman emoyhtiön hallussa 

olevia omia osakkeita. 

Metson hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat 

31.12.2010 yhteensä 116 172 osaketta, joka on 0,08 prosenttia 

yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Metson joh-

toryhmä ja heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2010 lopussa 

yhteensä 81 707 Metson osaketta, eli 0,05 prosenttia osakkeiden 

ja äänien kokonaismäärästä. Yhteensä hallituksen ja johtoryh-

män omistusten osuus oli 0,13 prosenttia osakkeiden ja äänien 

kokonaismäärästä. Ajantasainen tieto Metson ilmoitusvelvolli-

sista sisäpiiriläisistä omistuksineen on nähtävissä verkkosivuil-

tamme: www.metso.com/sijoittajat.

Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja 

äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa kon-

sernin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamis-

ohjelmaa. Lisätietoja saa verkkosivustoltamme: www.metso.

com/sijoittajat.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2009-2011 (SOP 
2009-2011) 
Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjär-

jestelmästä vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen 

vuoden ansaintajakso ja siihen osallistuminen vaati ohjelman 

alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Mahdol-

linen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja ohjel-

malle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. 

Ohjelman piiriin kuuluu 88 henkilöä ja maksettava palkkio voi 

vastata enintään 369 925 Metson osaketta. Vuoden 2010 joh-

toryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä 

enintään 77 400 osaketta. 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2010-2012 (SOP 
2010-2012)
Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon 

osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. 

Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, ja sii-

hen osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista 

sijoitusta Metson osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää 

jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle asetettujen talou-

dellisten tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän piiriin kuuluu 

91 henkilöä ja maksettava palkkio voi vastata enintään 339 350 

Metson osaketta. Vuoden 2010 johtoryhmän jäsenten osuus 

osakepalkkioista voi olla enintään 77 400 osaketta. 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2011–2013 (SOP 2011–
2013)
Syyskuussa 2010 hallitus päätti uudesta johdon osakepohjai-

sesta vuosille 2011-2013. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden 

ansaintajakso. Järjestelmään osallistuminen vaatii ohjelman 

alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Mah-

dollisen palkkion saaminen edellyttää jatkuvaa työsuhdetta 

Metsolla ja ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamista. Vuoden 2010 lopussa 74 henkilöä oli vahvista-

nut osallistumisensa järjestelmään ja maksettava palkkio voi 

vastata enintään 251 698 Metson osaketta. Palkkiona luovu-

tettavina osakkeina käytetään osakemarkkinoilta hankittavia 

Metson osakkeita, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen 

arvoa laimentavaa vaikutusta. Uuden johtoryhmän (maalis-

kuusta 2011 alkaen) jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla 

yhteensä enintään 77 400 osaketta. 
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Kaivos- ja maarakennusteknologia 

Miljoonaa euroa Q4/2010 Q4/2009 Muutos % 2010 2009 Muutos %

Liikevaihto 659 524 26 2 235 2 075 8

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 312 240 30 1 139 1 017 12

%:a liikevaihdosta 48 46 51 49

Tulos ennen rahoituseriä, veroja, aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 85,6 42,2 103 264,8 201,6 31

%:a liikevaihdosta 13,0 8,1 11,8 9,7

Liikevoitto 88,4 44,2 100 290,4 198,8 46

%:a liikevaihdosta 13,4 8,4 13,0 9,6

Saadut tilaukset 651 457 42 2 457 1 660 48

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 308 237 30 1 223 970 26

Tilauskanta kauden lopussa 1 356 1 041 30

Henkilöstö kauden lopussa 10 206 9 541 7

Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto kasvoi 8 pro-

senttia vertailukaudesta ja oli 2 235 miljoonaa euroa. Ilman 

valuuttakurssimuutosten käännösvaikutusta liikevaihto olisi 

laskenut 2 prosenttia. Kaivosliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 

10 prosenttia ja maarakennusliiketoiminnan 4 prosenttia. Pal-

veluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia, ja sen osuus 

segmentin liikevaihdosta oli 51 prosenttia (2009: 49 %). 

Kaivos- ja maarakennusteknologian tammi-joulukuun EBITA 

ennen kertaluonteisia eriä oli 264,8 miljoonaa euroa (kertaluon-

teiset erät on eritelty ’Taloudellinen tulos’ -osiossa) eli 11,8 pro-

senttia koko vuoden liikevaihdosta (2009: 201,6 milj. e ja 9,7 %). 

Parantuneet kapasiteetin käyttöasteet vaikuttivat myönteisesti 

kannattavuuteen. Toisaalta kannattavuutta heikensi myynnin 

ja hallinnon yleiskustannusten 4 prosentin kasvu, joka johtui 

valmistautumisesta korkeampiin toimitusvolyymeihin vuonna 

2011. 

Vuoden 2010 liikevoitto (EBIT) oli 290,4 miljoonaa euroa eli 

13,0 prosenttia liikevaihdosta (2009: 198,8 milj. e ja 9,6 %). Lii-

kevoitto sisältää kertaluonteisia eriä, jotka paransivat tulosta 

nettomääräisesti yhteensä 32,3 miljoonalla eurolla, kun taas 

vuonna 2009 kertaluonteiset erät vahvistivat tulosta 1,2 mil-

joonalla eurolla.

Kaivos- ja maarakennusteknologian tammi-joulukuun saa-

dut tilaukset kasvoivat 48 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 

2 457 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla maan-

tieteellisillä alueilla. Kaivosasiakkailta saadut tilaukset kasvoi-

vat 61 prosenttia ja maarakennusasiakkailta saadut tilaukset 25 

prosenttia vertailukaudesta. Kehittyviltä markkinoilta saatujen 

tilausten osuus kasvoi lähes 80 prosenttia ja oli 61 prosenttia 

kaikista saaduista tilauksista (2009: 51 %). Vuoden 2010 aikana 

saatuihin tilauksiin sisältyi jauhatuslaitteisto Kinross Gold -kul-

takaivokselle Brasiliaan ja kaivoslaitteet Tiscolle Kiinaan sekä 

kaivoslaitteita ja projektiin liittyviä palveluja Nordic Minesin 

uuteen kultakaivokseen Suomeen. Palveluliiketoiminnan saa-

dut tilaukset kasvoivat 26 prosenttia.

Tilauskanta vahvistui vuoden aikana 30 prosenttia ja oli jou-

lukuun lopussa 1 356 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 041 milj. e). 

Joulukuun lopun tilauskannassa oli noin 50 miljoonan euron 

arvosta kaivoslaitetilauksia, joihin liittyi lähinnä toimitusaikaa 

koskevaa epävarmuutta. 

RAPORTOINTISEGMENTIT
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Miljoonaa euroa Q4/2010 Q4/2009 Muutos % 2010 2009 Muutos %

Liikevaihto 457 419 9 1 435 1 523 -6

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 175 137 28 547 516 6

%:a liikevaihdosta 40 33 39 35

Tulos ennen rahoituseriä, veroja, aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 46,2 37,9 22 139,0 147,4 -6

%:a liikevaihdosta 10,1 9,0 9,7 9,7

Liikevoitto 41,4 27,8 49 111,4 118,1 -6

%:a liikevaihdosta 9,1 6,6 7,8 7,8

Saadut tilaukset 447 504 -11 1 528 1 297 18

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 139 117 19 599 443 35

Tilauskanta kauden lopussa 1 158 1 032 12

Henkilöstö kauden lopussa 6 073 6 060 0

Energia- ja ympäristöteknologia

Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto oli 1 435 mil-

joonaa euroa laskien 6 prosenttia vuoden 2009 heikosta 

tilausten saannista johtuen. Ilman valuuttakurssimuutosten 

käännösvaikutusta liikevaihto olisi laskenut 10 prosenttia. 

Voimantuotanto-liiketoiminnan liikevaihto laski 8 prosenttia, 

Automaatio-liiketoiminnan 4 prosenttia ja Kierrätys-liiketoi-

minnan 5 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 

6 prosenttia, ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 39 

prosenttia (2009: 35 %). 

Energia- ja ympäristöteknologian EBITA ennen kertaluon-

teisia eriä oli 139,0 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaih-

dosta (2009: 147,4 milj. e ja 9,7 %). Kannattavuuteen vaikutti 

myönteisesti projektien onnistunut toteutus suuremmissa 

toimituskokonaisuuksissa, kun taas liikevaihdon laskulla oli 

kannattavuutta heikentävä vaikutus. 

Vuoden 2010 liikevoitto (EBIT) laski ja oli 111,4 miljoonaa 

euroa eli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (2009: 118,1 milj. e ja 

7,8 %). Liikevoitto sisältää kertaluonteisia kuluja (kertaluon-

teiset erät eritelty ’Taloudellinen tulos’ -osiossa) 7,9 miljoonaa 

euroa (2009: kertaluonteiset kulut 11,1 milj. e) lähinnä kapasi-

teetin sopeuttamiseen liittyen. 

Segmentin saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ver-

tailukaudesta ja olivat 1 528 miljoonaa euroa. Saadut tilauk-

set kasvoivat kaikissa liiketoimintalinjoissa. Saatuihin tila-

uksiin kuuluivat biomassakattilalaitokset Bomhus Energille 

Ruotsiin, RWE npower renewables -yhtiölle Iso-Britanniaan 

sekä 4Ham Cogen S.A.:lle Belgiaan. Lisäksi saimme useita 

automaatiotilauksia voimalaitosten, sellutehtaiden, paperi-, 

kartonki- ja pehmopaperilinjojen sekä öljy- ja kaasuproses-

sien hallintaan. Kierrätysliiketoiminnassa saimme useita suu-

rehkojen metallinkierrätys- ja kiinteän jätteen murskainten 

tilauksia. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 35 

prosenttia.

Vuoden lopun tilauskanta, 1 158 miljoonaa euroa, oli 12 

prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 lopussa. Noin 90 mil-

joonaan euroon tilauskannassa olevista projekteista sisältyy 

toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus 

liittyy pääosin voimakattila- ja automaatiojärjestelmätoimi-

tuksiin Fibrian sellutehdasprojektiin Brasiliassa. 
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Miljoonaa euroa Q4/2010 Q4/2009 Muutos % 2010 2009 Muutos %

Liikevaihto 555 406 37 1 856 1 408 32

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 227 159 43 766 569 35

%:a liikevaihdosta 41 39 41 41

Tulos ennen rahoituseriä, veroja, aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 20,9 16,8 24 107,6 71,3 51

%:a liikevaihdosta 3,8 4,1 5,8 5,1

Liikevoitto 10,1 -7,0 n/a 70,3 0,8 n/a

%:a liikevaihdosta 1,8 -1,7 3,8 0,1

Saadut tilaukset 387 401 -3 1 947 1 384 41

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 189 133 42 814 524 55

Tilauskanta kauden lopussa 1 559 1 380 13

Henkilöstö kauden lopussa 10 362 10 459 -1

Paperi- ja kuituteknologian vuoden 2010 liikevaihto kasvoi 32 

prosenttia ja oli 1 856 miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssi-

muutosten käännösvaikutusta liikevaihto olisi kasvanut 26 

prosenttia. Liikevaihdon kasvu tuli kaikilta liiketoimintalinjoilta. 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman valuuttakurssimuu-

tosten käännösvaikutusta ja ostetun Kudokset-liiketoiminnan 

vaikutusta oli 16 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto 

nousi 35 prosenttia ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 

41 prosenttia (2009: 41 %). Palveluliiketoiminnan liikevaihdon 

kasvu ilman ostettua Kudokset-liiketoimintaa oli 9 prosenttia. 

Paperi- ja kuituteknologian EBITA ennen kertaluonteisia 

eriä oli 107,6 miljoonaa euroa eli 5,8 prosenttia liikevaihdosta 

(2009: 71,3 milj. e ja 5,1 %). Kannattavuuden parantuminen 

johtui lähinnä palveluliiketoiminnan kannattavuuden vahvis-

tumisesta ja vahvasta liikevaihdon kasvusta. Viimeisellä neljän-

neksellä kannattavuutta heikensivät toimitettujen laitteiden ja 

palveluiden alhaiset katteet ja varausten kasvu eräissä uutta 

teknologiaa sisältävissä projekteissa. 

Vuoden 2010 liikevoitto (EBIT) oli 70,3 miljoonaa euroa eli 

3,8 prosenttia liikevaihdosta (2009 0,8 milj. e ja 0,1 %). Liike-

voitto sisälsi kertaluonteisia eriä (kertaluonteiset erät eritelty 

’Taloudellinen tulos’ -osiossa), jotka heikensivät tulosta 8,4 mil-

joonalla eurolla (2009: kertaluonteiset erät heikensivät tulosta 

54,8 milj. e). 

Kokonaisuudessaan Paperi- ja kuituteknologian saadut tila-

ukset kasvoivat 41 prosenttia ja olivat 1 947 miljoonaa euroa. 

Paperi- ja kartonkiasiakkailta saadut tilaukset laskivat vuoden 

aikana 6 prosenttia ja massateollisuuden tilaukset kasvoivat 131 

prosenttia poikkeuksellisen heikosta vertailukaudesta. Pehmo-

paperiasiakkaiden tilaukset kasvoivat 81 prosenttia. Palvelulii-

ketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 55 prosenttia (ilman 

Kudokset-liiketoimintaa kasvu oli 24 prosenttia). Vuonna 2010 

saamiimme tilauksiin sisältyi kartonginvalmistusteknologiaa ja 

laitteistoja Cheng Loong -yhtiölle Taiwaniin, Saica Container-

boardille Iso-Britanniaan sekä Zhejiang Ji’An -yhtiölle Kiinaan 

ja hienopaperilinja APRIL Fine Paper (Guangdong):lle Kiinaan 

sekä sellutehdas japanilaiselle Oji Paperille Kiinaan ja keskeinen 

teknologia Ilim Group -yhtiön uuteen sellutehtaaseen Bratskiin, 

Venäjälle. 

Vuoden lopun tilauskanta oli 1 559 miljoonaa euroa, josta 

noin 240 miljoonaa euroa liittyy brasilialaiselle Fibrialle toimi-

tettavaan sellutehdasprojektiin, jonka toimitusaikataulu on 

edelleen avoin. 

Valmet Automotive

Valmet Automotiven vuoden 2010 liikevaihto kasvoi selvästi ja 

oli 84 miljoonaa euroa (2009: 56 milj. e). Viimeisen neljänneksen 

liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa, eli 43 prosenttia koko vuoden 

myynnistä. EBITA ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2010 oli 4,6 

miljoonaa euroa tappiollinen (2009: tappio 8,1 milj. e). EBITA 

sisältää 1 miljoonaa euroa tappiota 21.11.2010 Valmet Automo-

tiveen liitetystä Karmannin kattoliiketoiminnasta toimitus-

volyymien ollessa vuoden lopulla kausiluonteisesti alhaisella 

tasolla. Valmet Automotiven Suomen yksikön toimitusmäärät 

kasvoivat vuoden loppua kohti ja sen viimeisen neljänneksen 

tulos kääntyi 3,6 miljoonaa euroa voitolliseksi. 

Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 1 425 (31.12.2009: 

679 henkilöä), joista 737 liittyy ostettuun kattoliiketoimintaan.

Nykyisin Valmet Automotiven laajentuneeseen palvelutar-

jontaan kuuluvat autoteollisuuden suunnittelu-, valmistus- ja 

liiketoimintapalvelut sekä avoautojen kattojärjestelmät. Ver-

kosta ladattavan Fisker Karma -hybridiauton sarjatuotannon 

suunnitellaan alkavan esisarjavalmistuksen jälkeen Uudessa-

kaupungissa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkö-

autot THINK City ja Garia-golfauto sekä Porsche Cayman -urhei-

luauto ovat myös tuotannossa. Valmistussopimuksen Porsche 

AG:n kanssa odotetaan päättyvän vuoden 2011 lopussa. 

Osnabrückissa, Saksassa ja Zaryssä, Puolassa, kattoliiketoimin-

nan asiakkaita ovat tällä hetkellä BMW/MINI, Daimler, Renault 

ja Bentley. Valmet Automotivella on myös meneillään suunnit-

teluprojekteja useille asiakkaille.

Paperi- ja kuituteknologia
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Nimitystoimikunta ehdottaa kahdeksaa jäsentä Metson 

hallitukseen

Metson yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa 

seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu 

pidettäväksi 30.3.2011, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 

kahdeksan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi 

valitaan uudelleen kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Mikael 

von Frenckell, Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, 

Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Jukka Viinanen. Lisäksi 

hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Ozey K. 

Horton, Jr. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen 

jäsenille maksettaisiin samansuuruinen vuosipalkkio kuin 

mikä maksetaan nykyisille hallituksen jäsenille vuoden 2010 

varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella kuitenkin 

siten muutettuna, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 

maksettaisiin samansuuruinen palkkio kuin hallituksen vara-

puheenjohtajalle: hallituksen puheenjohtajalle 92 000 euroa, 

hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan 

puheenjohtajalle 56 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 

45 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille 

hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa mak-

setaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja jäsenille, joi-

den kotipaikka on muualla Euroopassa 1 200 euroa kokoukselta 

ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 

2 400 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokun-

tien kokoukset. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkki-

osta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Metso 

Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsen-

ten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus 

ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu. 

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskau-

tena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana 

Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta anne-

tun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön 

edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokoukses-

saan yhtiökokouksen jälkeen.

Metson nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari 

Järvinen ja jäseninä Lars Förberg, Matti Vuoria ja Harri Sailas. 

Jukka Viinanen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäse-

nenä.

Lähiajan näkymät

Markkinatilanteessamme ei ole tapahtunut merkittäviä muu-

toksia sitten vuoden 2010 kolmannen neljänneksen. Arvi-

oimme kysynnän asteittaisen elpymisen jatkuvan tänä vuonna 

useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Kehittyvien markkinoi-

den näkymät jatkuvat vahvana. Useiden Euroopan maiden ja 

Yhdysvaltojen budjettialijäämien, rahoituksen saatavuuden ja 

valuuttakurssimuutosten aiheuttama epävarmuus saattaa kui-

tenkin hidastaa markkinoiden elpymistä erityisesti Euroopassa 

ja Pohjois-Amerikassa. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme 

nousevilla kapasiteetin käyttöasteilla olevan myönteinen vaiku-

tus palveluliiketoimintaamme, ja odotamme useimpien asiak-

kaidemme asteittain saavan takaisin luottamustaan investoida 

olemassa olevaan sekä uuteen laitekantaan. 

Metallien hinnat ovat nousseet edelleen lähinnä Kiinan 

ja Intian voimakkaasta kysynnästä ja Yhdysvaltojen talouden 

vakauttamisesta johtuen. Samalla kuparin ja rautamalmin 

tuotanto on ollut kysyntää pienempää. Kaivosyhtiöiden laite- 

ja projektikyselyiden määrä on kasvanut vuoden 2010 alusta 

voimakkaasti, erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 

Tämä on jo lisännyt selvästi saamiemme uusien tilausten 

määrää. Koska asiakasyritykset ovat vahvistaneet merkittäviä 

investointiohjelmia tuleville vuosille, arvioimme aktiviteetin 

suuremmissa projekteissa lisääntyvän tänä vuonna. Vahvistu-

van mineraalien kysynnän ja laajan asennetun laitekantamme 

johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden 

kysynnän jatkuvan vahvana.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla 

talouden kasvu jatkuu ja infrastruktuurin rakennushankkeet 

pitävät maarakennuslaitteiden hyvää kysyntää yllä. Arvioimme, 

että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liitty-

vien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 

alkaa asteittain elpyä vuoden 2011 aikana kasvaneista korva-

usinvestointitarpeista johtuen, mutta pysyy edelleen heikkona. 

Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan 

kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voima-

laitosten kysynnän olevan vuonna 2011 hyvää Euroopassa ja 

Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat 

asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön 

lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jät-

teen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. 

Rahoitusmarkkinoihin ja uusiutuvien energiamuotojen tuki-

käytäntöihin liittyvät epävarmuudet voivat kuitenkin viivästyt-

tää lopullisten tilauspäätöksien tekemistä joissakin projekteissa. 

Palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan hyvää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan 

hyvää vuonna 2011 öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden 

lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän paran-

tuessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa automaatiotuottei-

den kysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Automaatio-

ratkaisujen palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan 

hyvää.

Metallijätteen ja muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden 

kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden 

palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan tule-

vien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja lait-

teiden käyttöasteiden noustessa.

Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspal-

veluiden kysyntä on selvästi piristynyt muutamien edellisvuo-

sien alhaisista tasoista. Arvioimme kuitulinjamarkkinan jatku-
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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.

Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus

van aktiivisena tämän vuoden aikana, mutta kilpailutilanteen 

olevan kireää suuremmissa projekteissa. Paperi- ja kartonkilin-

jojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää ja pehmopape-

rilinjojen hyvää vuonna 2011. Arvioimme paperi- ja kartonkite-

ollisuuden parantuneiden kapasiteetin käyttöasteiden lisäävän 

palveluliiketoimintamme kysyntää.

Vuoden 2010 kehityksen perusteella ja olettaen, että maa-

ilmantalouden kasvun vahvistuminen jatkuu, arvioimme 

vuoden 2011 liikevaihtomme kasvavan yli 10 prosenttia ja 

EBITA:n ennen kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2010. 

Arviomme perustuu vuoden 2010 lopun 4,0 miljardin euron 

tilauskantaan, jossa meillä on noin 3,1 miljardin euron tilaukset 

vuodelle 2011. 

Vuoden 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot 

perustuvat Metson tämän hetkisiin markkinanäkymiin ja 

nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä vuoden 2010 lopun 

mukaisiin valuuttakurssitasoihin. 

Aikaisempi ohjeistus (tammi-syyskuun 2010 

osavuosikatsauksesta, julkaistu 28.10.2010): 

”Vuoden 2010 tammi-syyskuussa saamamme tilaukset ylittivät 

vastaavan kauden liikevaihdon 15 prosentilla. Tammi-syyskuun 

2010 kehitykseen perustella ja olettaen, että maailmantalouden 

kasvun vahvistuminen jatkuu, arvioimme että vuonna 2011 lii-

kevaihtomme kasvaa noin 10 prosenttia tästä vuodesta ja EBITA 

ennen kertaluonteisia eriä paranee.”

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2010 oli 

1 525 868 957,58 euroa, josta vuoden 2010 nettotulos on 

264 850 234,96 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 

vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,55 euroa 

osakkeelta. Ehdotettu osinko huomioi Metson yleisen osinko-

politiikan ja vahvan taloudellisen aseman. Lisäksi tulee ottaa 

huomioon että vuonna 2009 maksettu osinko oli rahoitus-

markkinoiden sen hetkisestä epävakaasta tilanteesta johtuen 

25 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmak-

sun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland 

Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä 

on 12.4.2011.

Emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta 

kaikki muut täsmäytyspäivänä ulkona olevat yhtiön osakkeet 

oikeuttavat osinkoon.

Varsinainen yhtiökokous 2011

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 

30.3.2011 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa (os. Messuaukio 

1, 00520 Helsinki).

Metson tilinpäätöstiedote 2010 18



Konsernin tuloslaskelma

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Liikevaihto 1 687 1 353 5 552 5 016

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 273 -1 056 -4 130 -3 808

Bruttokate  414  297 1 422 1 208

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -284 -250 -1 028 -938

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 1 9 50 24

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 -1 1 0

Liikevoitto 132 55 445 294

%:a liikevaihdosta 7,8 % 4,1 % 8,0 % 5,9 %

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -22 -13 -75 -72

Tulos ennen veroja 110 42 370 222

Tuloverot  -34 -17 -112 -71

Tilikauden tulos 76 25 258 151

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 76 25 257 150

Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 1

Tilikauden tulos 76 25 258 151

Tulos/osake, euroa 0,50 0,18 1,71 1,06

Laimennettu tulos/osake, euroa 0,50 0,18 1,71 1,06

Laaja tuloslaskelma

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Tilikauden tulos 76 25 258 151

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 8 -3 24 14

Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna -5 -6 -4 -1

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot 40 13 121 74

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna -3 0 -13 0

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / 
tappiot (-) verovaikutus huomioituna -11 -2 -11 -2

Laajan tuloksen erät 29 2 117 85

Tilikauden laaja tulos 105 27 375 236

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 105 27 374 235

Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 1

Tilikauden laaja tulos 105 27 375 236

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton
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Konsernin tase

VARAT

Milj. e 31.12.2010 31.12.2009

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo  880  863

Muut aineettomat oikeudet  287  312

1 167 1 175

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet  64  62

Rakennukset  283  261

Koneet ja kalusto  459  449

Keskeneräinen käyttöomaisuus  43  47

 849  819

Muut pitkäaikaiset varat

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin  14  13

Myytävissä olevat osakesijoitukset  9  15

Laina- ja muut korolliset saamiset  6  9

Myytävissä olevat sijoitukset  169  130

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  -  40

Johdannaiset 2 0

Laskennallinen verosaatava  168  171

Muut pitkäaikaiset varat  42  44

 410  422

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 426 2 416

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 305 1 172

Saamiset

Myynti- ja muut saamiset 1 242  938

Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot  287  312

Korolliset saamiset  6  8

Myytävissä olevat sijoitukset  178  79

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  59  - 

Johdannaiset  55  21

Verosaamiset  29  42

1 856 1 400

Rahat ja pankkisaamiset  645  727

Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 806 3 299

VARAT YHTEENSÄ 6 232 5 715
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OMA PÄÄOMA JA VELAT

Milj. e 31.12.2010 31.12.2009

Oma pääoma

Osakepääoma  241  241

Muuntoerot 46 -62

Arvonmuutos- ja muut rahastot  726  710

Kertyneet voittovarat 1 036  894

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 2 049 1 783

  

Määräysvallattomien omistajien osuus  22  9

  

Oma pääoma yhteensä 2 071 1 792

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset lainat  956 1 334

Eläkevelvoitteet  195  190

Varaukset  59  52

Johdannaiset  3  5

Laskennallinen verovelka  50  56

Muut pitkäaikaiset velvoitteet  6  4

1 269 1 641

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset  388  173

Lyhytaikaiset lainat  29  69

Osto- ja muut velat 1 377 1 065

Varaukset  230  235

Saadut ennakot  503  363

Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon  299  330

Johdannaiset  30  21

Verovelat  36  26

2 892 2 282

  

Velat yhteensä 4 161 3 923

  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 232 5 715

KOROLLINEN NETTOVELKA

Milj. e 31.12.2010 31.12.2009

Pitkäaikaiset korolliset velat  956 1 334

Lyhytaikaiset korolliset velat  417  242

Rahat ja pankkisaamiset -645 -727

Muut korolliset varat -418 -266

Yhteensä  310  583
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Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos 76 25 258 151

Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät

Poistot 46 38 178 143

Korot ja osinkotuotot 11 12 51 58

Tuloverot 34 17 112 71

Muut 22 14 38 18

Käyttöpääoman muutos -6 224 25 518

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 183 330 662 959

Maksetut korot ja saadut osingot -18 -16 -58 -51

Maksetut tuloverot -27 -31 -98 -138

Liiketoiminnan rahavirta 138 283 506 770

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit -46 -38 -134 -116

Käyttöomaisuuden myynnit 1  5 7 8

Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä -14 2 -21 -1

Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat vähennettynä -2  - 8 2

Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto -34 -78 -147 -221

Muut -1  - 5 1

Investointitoiminnan rahavirta -96 -109 -282 -327

Rahoitustoiminta:

Omien osakkeiden osto  -  - -7 -2

Maksetut osingot  -  - -105 -99

Tytäryrityksistä omistetun osuuden muutokset 20  - 20  - 

Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto -47 -61 -243 59

Muut -3 -2 -4 -6

Rahoitustoiminnan rahavirta -30 -63 -339 -48

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 12 111 -115 395

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 11 4 33 18

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 622 612 727 314

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 645 727 645 727

VAPAA KASSAVIRTA

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Liiketoiminnan rahavirta 138 283 506 770

Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -25 -20 -78 -61

Käyttöomaisuuden myynnit 1  5 7 8

Vapaa kassavirta 114 268 435 717

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
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Milj. e
Osake-

pääoma
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
ja muut
rahastot

Kertyneet
voitto-

varat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva oma
pääoma

yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

1.1.2009  241 -136  490  849 1 444  9 1 453

Tilikauden tulos  -  -  -  150  150  1  151

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  -  14  -  14  -  14

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

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  -  74  -  -  74  -  74

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus 
huomioituna  - 0  -  - 0  - 0

Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) 
/ tappiot (-) verovaikutus huomioituna  -  -  - -2 -2  - -2

Tilikauden laaja tulos  -  74  13  148  235  1  236

Osingot  -  -  - -99 -99 -1 -100

Osakeanti  -  -  206 -2  204  -  204

Omien osakkeiden osto  -  - -2  - -2  - -2

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  -  1  -  1  -  1

Muut  -  -  2 -2 0  - 0

31.12.2009  241 -62  710  894 1 783  9 1 792

1.1.2010  241 -62  710  894 1 783  9 1 792

Tilikauden tulos  -  -  -  257  257  1  258

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - 24  - 24  - 24

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus huomioituna  -  - -4  - -4  - -4

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  -  121  -  -  121  -  121

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus 
huomioituna  - -13  -  - -13  - -13

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

Tilikauden laaja tulos  -  108  20  246  374  1  375

Osingot  -  -  - -105 -105 -1 -106

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

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

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 0 -1 -1  - -1

Muut  -  -  3 -4 -1 0 -1

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  - 8 8 13 21

31.12.2010  241  46  726 1 036 2 049  22 2 071

Konsernin oman pääoman erittely
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Yritysostot

Yritysostot 2010

Metso ilmoitti marraskuussa 2010 Valmet Automotiven hank-

kineen Karmannin avoautojen kattoliiketoiminnan Saksassa ja 

Puolassa konkurssipesän hoitajilta. Yritysosto täydentää Valmet 

Automotiven palvelutarjontaa yrityksen strategian mukaisesti 

avoautojen suunnittelu- ja valmistuspalveluissa ja erityisesti 

komponenttiliiketoiminnassa. Kauppahinta oli 33 miljoonaa 

euroa ja hankinnan suorat kustannukset, jotka kirjattiin liike-

toiminnan muihin kuluihin, jäivät alle 2 miljoonan euron. Kau-

pasta ei syntynyt liikearvoa. Alla olevan taulukon käyvät arvot 

ovat alustavia.

Vuoden 2010 konsernin tuloslaskelmaan sisältyy avoauto-

jen kattoliiketoiminnan liikevaihtoa 12 miljoonaa euroa ja tap-

piota alle 1 miljoona euroa. Muissa laajan tuloslaskelman erissä 

raportoitavaan nettosijoitusten muuntoeroon yritysoston 

vaikutus ei ollut olennainen. Hankittu Karmann-liiketoiminta 

on konsolidoitu Metsoon 21.11.2010 alkaen ja se raportoidaan 

segmenttiliitetiedossa osana Valmet Automotivea. Jos kauppa 

olisi tapahtunut 1.1.2010, sen vaikutus Metson koko vuoden 

liikevaihtoon omistusaika mukaan luettuna olisi ollut noin 170 

miljoonaa euroa. Arviota koko tilikauden tulokseen on mah-

dotonta antaa, koska toiminta oli konkurssipesän hallinnoima 

ja osa siitä hankittiin erillisinä tase-erinä.

Heinäkuussa Metso osti Wyesco of Louisiana L.L.C.:n huolto-

liiketoiminnan Louisianan osavaltiossa Yhdysvalloissa 3 miljoo-

nan euron kauppahinnalla. Wyesco on toimittanut monipuo-

lisia huolto- ja korjauspalveluita selluteollisuudelle. Hankittu 

liiketoiminta liitettiin Metson Paperi- ja kuituteknologiaseg-

menttiin 19.7.2010 alkaen ja sen vaikutus Metson liikevaihtoon 

ja tulokseen ei ole olennainen. 

Milj. e Käypä arvo

Aineettomat hyödykkeet 6

Aineelliset hyödykkeet 11

Vaihto-omaisuus 11

Myynti- ja muut saamiset 2

Laskennallinen verovelka 0

Muut velat -4

Hankittu koroton nettovarallisuus 26

Hankitut rahavarat 9

Kauppahinta -36

Liikearvo 1

Maksettu rahavastike -36

Kauppahinnan tarkistuserä, maksetaan vuonna 2011 10

Hankitut rahavarat 9

Yrityshankintojen nettorahavirta vuonna 2010 -17

Erittely yritysostoista vuonna 2010:
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Tamfeltin hankinta 2009

Metso hankki NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kaupankäyn-

nin kohteena olevan Tamfelt Oyj Abp:n julkisella osakevaih-

totarjouksella joulukuun lopussa 2009. Kaupan arvo oli 215 

miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa euroa maksettiin laske-

malla liikkeelle 8 593 642 uutta Metson osaketta, joita vastaan 

vaihdettiin 95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista 

ja äänimäärästä. Ennen osakevaihtoa Metso omisti Tamfeltin 

osakkeita 4 miljoonan euron arvosta eli 2,8 prosenttia Tamfeltin 

osakkeista ja äänistä. Jäljelle jäänyt 2,0 prosentin osuus Tamfel-

tin osakkeista ja äänistä lunastettiin Suomen Osakeyhtiölain 

mukaisesti ja Metso maksoi 4 miljoonan euron lunastushinnan 

kertyneine korkoineen syyskuussa 2010. Kaupan arvoon sisäl-

tyi 5 miljoonaa euroa kaupasta johtuvia kuluja ja varainsiirto-

veroa.

Kaupan arvo, aiemmin omistetut osakkeet mukaan lukien, 

ylitti Tamfeltin nettovarallisuuden 117 miljoonalla eurolla. Netto-

varallisuuden käypään arvoon arvostamisen vaikutus näkyy alla 

olevassa taulukossa. Yritysoston liikearvo 73 miljoonaa euroa, 

josta jaettiin 2010 uudelle Kudokset-liiketoimintalinjalle (Tam-

felt liiketoiminta) 33 miljoonaa euroa ja Paperit-liiketoimintalin-

jalle 40 miljoonaa euroa, perustuu henkilöstöön, merkittäviin 

synergiahyötyihin sekä kasvaneeseen liiketoimintaportfolioon, 

joka tarjoaa Metsolle mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa 

uusille markkinoille ja asiakassegmenteille.

Mikäli Tamfelt olisi hankittu vuoden 2009 alussa, sen vaiku-

tus Metson liikevaihtoon olisi ollut 130 miljoonaa euroa. Tilikau-

den pro forma -tulosta ei ole käytännössä mahdollista laskea 

yritysoston hankintamenon vaikutukset huomioiden.

Milj. e Tasearvo
Käypään arvoon 

arvostaminen  Käypä arvo

Aineettomat hyödykkeet 4 50 54

Aineelliset hyödykkeet 87 10 97

Vaihto-omaisuus 30  - 30

Myynti- ja muut saamiset 30  - 30

Laskennallinen verovelka -9 -16 -25

Muut velat -23  - -23

Hankittu koroton nettovarallisuus 119 44 163

Hankitut rahavarat 19

Hankitut velat -36

Kaupan arvo -215

Osakeomistus ennen hankintaa -4

Liikearvo 73

Maksettu rahavastike -5

Hankitut rahavarat 19

Yrityshankinnan nettorahavirta 2009 14

Maksettu vuonna 2010 -4

Tamfelt-yrityshankinnan nettorahavirta yhteensä 10

Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo:
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Muut yritysostot 2009

Tammikuussa Metso ja Wärtsilä yhdistivät Metson Heat & 

Power -liiketoiminnan ja Wärtsilän Biopower-liiketoiminnan 

yhteisyritykseen MW Power Oy. Metso omistaa yhtiöstä 60 % 

ja Wärtsilä 40 %. Metso konsolidoi yhtiön kokonaan Energia- ja 

ympäristöteknologiasegmentin Voimantuotanto-liiketoimin-

talinjaan. 

Lokakuussa Metso hankki tanskalaisen kiinteän jätteen 

murskaukseen tarkoitettuja liikuteltavia ja kiinteitä laitteita 

valmistavan M&J Industries A/S:n. Yhtiö liitettiin Kierrätys-lii-

ketoimintalinjaan Metson Energia- ja ympäristöteknologiaseg-

menttiin.

Vuonna 2009 Metso hankki lisäksi Kiinasta kromipinnoi-

tusalalla toimivan Kromatek (Shanghai) Co. Ltd.:n ja yhdysvalta-

laisen Portlandissa Oregonissa sijaitsevan Pacific Internationalin 

päällystys- ja kaavinteräliiketoiminnan, joka oli osa Pacific/Hoe 

Saw & Knife Companya. Molemmat yritysostot liitettiin Paperi- 

ja kuituteknologiasegmenttiin.

Milj. e Tasearvo
Käypään arvoon 

arvostaminen Käypä arvo

Aineettomat hyödykkeet 1 8 9

Aineelliset hyödykkeet 5 3 8

Vaihto-omaisuus 28  - 28

Myynti- ja muut saamiset 21  - 21

Laskennallinen verovelka -1 -3 -4

Muut velat -44  - -44

Hankittu koroton nettovarallisuus 10 8 18

Hankitut rahavarat 9

Hankitut velat -20

Kauppahinta -19

Liikearvo 12

Maksettu rahavastike -19

Aiempien yrityshankintojen kauppahintavelat -5

Hankitut rahavarat 9

Yrityshankintojen nettorahavirta -15

Erittely muista yritysostoista vuonna 2009:
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Vastuusitoumukset

Milj. e 31.12.2010 31.12.2009

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 2 20

Muut pantit ja sitoumukset   

Annetut kiinnitykset 2 1

Pantatut varat - - 

Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta - - 

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 4 7

  

Takaisinosto- ja muut sitoumukset 5 6

Leasing- ja vuokrasitoumukset 242 226

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Milj. e 31.12.2010 31.12.2009

Valuuttatermiinisopimukset 2 137 1 390

Koronvaihtosopimukset  163  128

Optiosopimukset   

Ostetut 2  13

Myydyt 10  6

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 755 GWh 31.12.2010 ja 640 GWh 31.12.2009.

Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 486 tonnia 31.12.2010 ja 

252 tonnia 31.12.2009. 

Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.

Metson tilinpäätöstiedote 2010 27



Tunnusluvut

1-12/2010 1-12/2009

Tulos/osake, euroa 1,71 1,06

Laimennettu tulos/osake, euroa 1,71 1,06

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 13,69 11,89

Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,6 9,8

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 13,5 10,0

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % 10,2 7,7

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,1 35,7

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 15,0 32,5

 

Vapaa kassavirta, milj. e 435 717

Vapaa kassavirta/osake, euroa 2,91 5,07

Kassavirtasuhde, % 169 475

 

Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e 135 117

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. e 21 1

Poistot, milj. e 178 143

 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 149 630 149 939

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 683 141 477

Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 837 141 526

1-12/2010 1-12/2009 31.12.2010 31.12.2009

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,3299 1,3960 1,3362 1,4406

SEK (Ruotsin kruunu) 9,5510 10,6092 8,9655 10,2520

GBP (Englannin punta) 0,8585 0,8948 0,8608 0,8881

CAD (Kanadan dollari) 1,3773 1,5910 1,3322 1,5128

BRL (Brasilian real) 2,3379 2,7994 2,2177 2,5113

CNY (Kiinan juan renminbi) 8,9975 9,5338 8,8220 9,8350

AUD (Australian dollari) 1,4514 1,7858 1,3136 1,6008

Käytetyt valuuttakurssit
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Tunnuslukujen laskentakaavat

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

Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana

Oma pääoma/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tilikauden tulos
x 100

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat 
(keskimäärin vuoden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:

Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut
x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat 
(keskimäärin vuoden aikana)

Nettovelkaantuneisuusaste, %:

Korollinen nettovelka
x 100

Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä
x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Vapaa kassavirta:

Liiketoiminnan rahavirta

– käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit

= Vapaa kassavirta

Kassavirtasuhde, %:

Vapaa kassavirta
x 100

Tilikauden tulos
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Liikevaihto

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 Muutos, %

Kaivos- ja maarakennusteknologia  659  524 2 235 2 075 8

Energia- ja ympäristöteknologia  457  419 1 435 1 523 -6

Paperi- ja kuituteknologia  555  406 1 856 1 408 32

Valmet Automotive  36  14  84  56 50

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  36  14  84  56 50

Raportointisegmenttien välinen laskutus -20 -10 -58 -46

Metso yhteensä 1 687 1 353 5 552 5 016 11

EBITA ennen kertaluonteisia eriä

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 Muutos, %

Kaivos- ja maarakennusteknologia 85,6 42,2 264,8 201,6 31

Energia- ja ympäristöteknologia 46,2 37,9 139,0 147,4 -6

Paperi- ja kuituteknologia 20,9 16,8 107,6 71,3 51

Valmet Automotive 3,2 0,3 -4,6 -8,1 43

Konsernihallinto ja muut -6,1 -9,2 -15,8 -13,2 -20

Konsernihallinto ja muut yhteensä -2,9 -8,9 -20,4 -21,3 4

Metso yhteensä 149,8 88,0 491,0 399,0 23

EBITA ennen kertaluonteisia eriä, prosenttia liikevaihdosta

% 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia 13,0 8,1 11,8 9,7

Energia- ja ympäristöteknologia 10,1 9,0 9,7 9,7

Paperi- ja kuituteknologia 3,8 4,1 5,8 5,1

Valmet Automotive 8,9 2,1 -5,5 -14,5

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

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

Metso yhteensä 8,9 6,5 8,8 8,0

Kertaluonteiset erät

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia 4,8 3,4 32,3 1,2

Energia- ja ympäristöteknologia 0,0 -5,1 -7,9 -11,1

Paperi- ja kuituteknologia -3,7 -20,1 -8,4 -54,8

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

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

Konsernihallinto ja muut yhteensä -4,2 - -4,2 -

Metso yhteensä -3,1 -21,8 11,8 -64,7

Segmenttitiedot
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Aineettomien hyödykkeiden poistot

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia -2,0 -1,4 -6,7 -4,0

Energia- ja ympäristöteknologia -4,8 -5,0 -19,7 -18,2

Paperi- ja kuituteknologia -7,1 -3,7 -28,9 -15,7

Valmet Automotive 0,0 -0,1 0,0 -0,1

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

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

Metso yhteensä -14,5 -11,2 -57,6 -40,7

Liikevoitto (-tappio)

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 Muutos, %

Kaivos- ja maarakennusteknologia 88,4 44,2 290,4 198,8 46

Energia- ja ympäristöteknologia 41,4 27,8 111,4 118,1 -6

Paperi- ja kuituteknologia 10,1 -7,0 70,3 0,8 n/a

Valmet Automotive 1,4 0,2 -6,4 -8,2 22

Konsernihallinto ja muut -9,1 -10,2 -20,5 -15,9 -29

Konsernihallinto ja muut yhteensä -7,7 -10,0 -26,9 -24,1 -12

Metso yhteensä 132,2 55,0 445,2 293,6 52

Liikevoitto (-tappio), prosenttia liikevaihdosta

% 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia 13,4 8,4 13,0 9,6

Energia- ja ympäristöteknologia 9,1 6,6 7,8 7,8

Paperi- ja kuituteknologia 1,8 -1,7 3,8 0,1

Valmet Automotive 3,9 1,4 -7,6 -14,6

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

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

Metso yhteensä 7,8 4,1 8,0 5,9

Saadut tilaukset

Milj. e 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 Muutos, %

Kaivos- ja maarakennusteknologia  651  457 2 457 1 660 48

Energia- ja ympäristöteknologia  447  504 1 528 1 297 18

Paperi- ja kuituteknologia  387  401 1 947 1 384 41

Valmet Automotive  36  14  84  56 50

Konsernihallinto ja muut  -   -   -   -   -  

Konsernihallinto ja muut yhteensä  36  14  84  56 50

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -23 -11 -72 -39

Metso yhteensä 1 498 1 365 5 944 4 358 36
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Liikevaihto

Milj. e 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia  524  472  541  563  659

Energia- ja ympäristöteknologia  419  332  334  312  457

Paperi- ja kuituteknologia  406  364  494  443  555

Valmet Automotive  14  11  17  20  36

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  14  11  17  20  36

Raportointisegmenttien välinen laskutus -10 -9 -16 -13 -20

Metso yhteensä 1 353 1 170 1 370 1 325 1 687

EBITA ennen kertaluonteisia eriä

Milj. e 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 42,2 39,5 64,8 74,9 85,6

Energia- ja ympäristöteknologia 37,9 31,8 29,3 31,7 46,2

Paperi- ja kuituteknologia 16,8 18,9 36,0 31,8 20,9

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

Konsernihallinto ja muut -9,2 4,5 -3,7 -10,5 -6,1

Konsernihallinto ja muut yhteensä -8,9 -2,6 -5,1 -9,8 -2,9

Metso yhteensä 88,0 87,6 125,0 128,6 149,8

EBITA ennen kertaluonteisia eriä, prosenttia liikevaihdosta

% 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 8,1 8,4 12,0 13,3 13,0

Energia- ja ympäristöteknologia 9,0 9,6 8,8 10,2 10,1

Paperi- ja kuituteknologia 4,1 5,2 7,3 7,2 3,8

Valmet Automotive 2,1 -64,5 -8,2 3,5 8,9

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 6,5 7,5 9,1 9,7 8,9

Kertaluonteiset erät

Milj. e 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 3,4 - 32,4 -4,9 4,8

Energia- ja ympäristöteknologia -5,1 -3,4 -1,6 -2,9 0,0

Paperi- ja kuituteknologia -20,1 -0,4 -1,6 -2,7 -3,7

Valmet Automotive - - - - -1,8

Konsernihallinto ja muut - - - - -2,4

Konsernihallinto ja muut yhteensä - - - - -4,2

Metso yhteensä -21,8 -3,8 29,2 -10,5 -3,1

Vuosineljännestiedot 
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Aineettomien hyödykkeiden poistot

Milj. e 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia -1,4 -1,4 -1,5 -1,8 -2,0

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

Paperi- ja kuituteknologia -3,7 -7,2 -7,4 -7,2 -7,1

Valmet Automotive -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Konsernihallinto ja muut yhteensä -1,1 -0,8 -0,3 -0,6 -0,6

Metso yhteensä -11,2 -14,3 -14,2 -14,6 -14,5

Liikevoitto (-tappio) 

Milj. e 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 44,2 38,1 95,7 68,2 88,4

Energia- ja ympäristöteknologia 27,8 23,5 22,7 23,8 41,4

Paperi- ja kuituteknologia -7,0 11,3 27,0 21,9 10,1

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

Konsernihallinto ja muut -10,2 3,7 -4,0 -11,1 -9,1

Konsernihallinto ja muut yhteensä -10,0 -3,4 -5,4 -10,4 -7,7

Metso yhteensä 55,0 69,5 140,0 103,5 132,2

Liikevoitto (-tappio), prosenttia liikevaihdosta

% 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 8,4 8,1 17,7 12,1 13,4

Energia- ja ympäristöteknologia 6,6 7,1 6,8 7,6 9,1

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

Valmet Automotive 1,4 -64,5 -8,2 3,5 3,9

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 4,1 5,9 10,2 7,8 7,8

Sitoutunut pääoma 

Milj. e 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 072 1 109 1 098 1 099 1 146

Energia- ja ympäristöteknologia  524  512  499  511  495

Paperi- ja kuituteknologia  636  675  664  620  584

Valmet Automotive 28 26 22 24 40

Konsernihallinto ja muut 1 108  921 1 061 1 105 1 179

Konsernihallinto ja muut yhteensä 1 136  947 1 083 1 129 1 219

Metso yhteensä 3 368 3 243 3 344 3 359 3 444
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Saadut tilaukset

Milj. e 10-12/2009 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia  457  559  604  643  651

Energia- ja ympäristöteknologia  504  356  384  341  447

Paperi- ja kuituteknologia  401  461  682  417  387

Valmet Automotive  14  11  17  20  36

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  14  11  17  20  36

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -11 -21 -16 -12 -23

Metso yhteensä 1 365 1 366 1 671 1 409 1 498

Tilauskanta

Milj. e 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 041 1 182 1 310 1 329 1 356

Energia- ja ympäristöteknologia 1 032 1 073 1 159 1 159 1 158

Paperi- ja kuituteknologia 1 380 1 516 1 759 1 703 1 559

Valmet Automotive  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -38 -51 -52 -47 -50

Metso yhteensä 3 415 3 720 4 176 4 144 4 023

Henkilöstö 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 9 541 9 550 9 787 9 974 10 206

Energia- ja ympäristöteknologia 6 060 5 873 6 114 6 015 6 073

Paperi- ja kuituteknologia 10 459 10 326 10 526 10 388 10 362

Valmet Automotive  679  705  723  668 1 425

Konsernihallinto ja muut  427  494  515  507  527

Konsernihallinto ja muut yhteensä 1 106 1 199 1 238 1 175 1 952

Metso yhteensä 27 166 26 948 27 665 27 552 28 593
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Tilinpäätöstiedotteen liitteet

Olemme laatineet tämän tilinpäätöstiedotteen IAS 34 ’Osavuo-

sikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadin-

taperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstie-

dote on tilintarkastamaton.

Uudet laskentastandardit

IAS 24 (Uudistettu)

IASB on uudistanut standardia IAS24, Lähipiiriä koskevat tie-

dot tilinpäätöksessä, selkiinnyttääkseen ja yksinkertaistaakseen 

lähipiirin määritelmää. Samoin julkiseen valtaan yhteydessä 

olevilta yhteisöiltä on poistettu vaatimus kaikkien julkisen 

vallan tai muiden julkiseen valtaan yhteydessä olevien yhtei-

söjen kanssa toteutuneiden liiketoimien yksityiskohtien esit-

tämisestä. Uudistettu standardi vaatii edelleen tilinpäätöksen 

käyttäjille tärkeän tiedon esittämisen rajaten pois sellaisen 

tiedon, joka on toisarvoista käyttäjille, ja jonka kerääminen on 

kallista. Tällaisen tiedon esittäminen on kuitenkin tarpeen jos 

lähipiirin kuuluvan julkisen vallan kanssa tehdyt toimet yksin 

tai kokonaisuutena ovat olennaisia.

Uudistettu standardi on Euroopan Unionin hyväksymä ja 

tulee voimaan 1.1.2011 alkaville tilikausille. Otamme uudistetun 

standardin käyttöön 1.1.2011 alkaen. 

IFRIC 14 (Muutos)

IASB on julkaissut korjaavan muutoksen tulkintaan IFRIC 14, Etu-

käteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perus-

tuvat maksut, jolla oikaistaan virheellisyys, joka on seurannut 

tulkinnasta IFRIC 14 ”IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä joh-

tuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset 

ja näiden välinen yhteys”. Tämän mukaan yritykset eivät voisi 

merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen 

suorittamiaan vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia 

maksuja. 

Muutos tulkintaan on Euroopan Unionin hyväksymä ja tulee 

voimaan 1.1.2011 alkaville tilikausille. Otamme uudistetun stan-

dardin käyttöön 1.1.2011 alkaen. 

IAS 34 (Muutos)

IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 34, Osavuosi-

katsaukset. Muutos tarkentaa ohjeistusta tämän standardin 

mukaisten esittämisperiaatteiden soveltamisesta edellyttäen 

lisätietojen esittämistä niistä olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa 

rahoitusinstrumenttien käypiin arvoihin ja niiden luokitteluun, 

rahoitusinstrumenttien siirtoihin käyvän arvon hierarkian eri 

tasojen välillä, rahoitusvarojen luokittelun muutoksiin ja ehdol-

listen varojen ja velkojen muutoksiin.

Uudistettu standardi hyväksyttäneen Euroopan Unionin toi-

mesta vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 

tullen voimaan 2011. Otamme uudistetun standardin käyttöön 

2011. 

Millään näistä uudistuksista ja muutoksista ei odoteta ole-

van olennaista merkitystä Metson tilinpäätöksiin.

IFRS 9

IASB on julkaissut uuden standardin, IFRS 9 Rahoitusvarat 

– luokittelu ja arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä vai-

hetta IASB:n projektissa, jonka tarkoituksena on korvata IAS 39 

uudella rahoitusinstrumenttistandardilla. Standardi yksinker-

taistaa rahoitusvarojen luokittelua ja jakaa ne arvostettaviksi 

joko jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon. Pro-

jektin seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvelkojen luokittelua 

ja arvostamista, rahoitusvarojen arvonalentumistestausmene-

telmiä sekä suojauslaskentaa koskevan ohjeistuksen kehittä-

mistä. 

IASB julkaisi lokakuussa 2010 toisen osan standardista, 

Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen, jonka mukaan 

rahoitusvelkojen kirjaaminen ja arvostaminen säilyisi ennal-

laan paitsi niiden rahoitusvelkojen osalta, joiden arvostamiseen 

sovellettaisiin käypää arvoa. 

Kun standardin kaikki osa-alueet ovat valmistuneet, se tullee 

voimaan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaville tilikausille. Edellyttäen, 

että se hyväksytään Euroopan Unionissa, otamme standardin 

käyttöön 1.1.2013 alkaen.

Standardilla voidaan odottaa olevan olennainen merkitys 

Metson tilinpäätöksiin.

Osakkeidemme vaihto 

Osakkeitamme vaihdettiin vuonna 2010 NASDAQ OMX Hel-

singissä 217 467 633 kappaletta, mikä vastasi 6 263 miljoonan 

euron vaihtoa. Metson osakkeen hinta 31.12.2010 oli 41,80 euroa 

ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 28,80 euroa. Kauden 

ylin noteeraus oli 43,23 euroa ja alin 20,91 euroa.

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa 

OTC-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 31.12.2010 oli 

55,85 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.

Muutoksia omistusosuuksissa

15.7.2010 Marathon Asset Management LLP ilmoitti hallinnoi-

miensa rahastojen omistusosuuden Metso Oyj:n osakkeista 

alittaneen 12.7.2010 viiden prosentin rajan. Marathon Asset 

Management LLP:llä oli tuolloin hallussaan 7 437 730 Metson 

osaketta, mikä vastasi 4,95 prosenttia Metson osakkeiden koko-
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naismäärästä ja yhtiön äänistä. Tästä osakemäärästä Marathon 

Asset Management LLP:lla on valtuutus käyttää äänioikeutta 

5 573 661 osakkeella, mikä vastaa 3,71 prosenttia Metson osak-

keiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä.

19.3.2010 BlackRock Investment Management (UK) 

Limited:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeis-

tamme alitti viiden prosentin kynnyksen. BlackRock, Inc.:llä oli 

tuolloin hallussaan 7 298 453 Metson osaketta, mikä vastasi 

4,85 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön 

äänistä.

BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallin-

noimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme ylitti viiden 

prosentin kynnyksen 24.2.2010. BlackRock, Inc.:llä oli tuolloin 

hallussaan 7 563 054 Metson osaketta, mikä vastasi 5,03 prosent-

tia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.

Luottoluokitukset

20.9.2010 Moody´s Investors Service vahvisti Metson pitkäaikai-

sen Baa2 -luottoluokituksen ja nosti Metson luottoluokitusnä-

kymät negatiivisista vakaiksi.

12.8.2010 Standard & Poor´s Rating Services vahvisti pitkä-

aikaisen BBB luottoluokituksemme ja muutti näkymät negatii-

visista vakaiksi. Samalla lyhytaikainen luottoluokitus nostettiin 

tasolta A-3 tasolle A-2. 

Standard & Poor´s Rating Services vahvisti kesäkuussa 2010 

pitkäaikaisen BBB luottoluokituksemme ja negatiiviset näky-

mät sekä lyhytaikaisen luottoluokituksemme tasolla A-3.

Metso Oyj, Konsernihallinto, Fabianinkatu 9 A, PL 1220, 00101 Helsinki

Puh. 020 484 100 • Faksi 020 484 101 • www.metso.com

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2011

Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan 7.3.2011 alkavalla viikolla (viikko 10). 

Vuoden 2011 tammi – maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2011, 

tammi - kesäkuun osavuosikatsaus 28.7.2011 

ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus 27.10.2011.
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