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Metso Outotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021 

Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja tammi-kesäkuulta 2020 

ennen Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymistä. Havainnollistavat yhdistellyt historialliset tiedot esitetään yhdistelmänä 

Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden rakenteen mukaisesti. 

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.  

 

Kolmas neljännes 2021 lyhyesti, IFRS 
 

• Vahva markkina-aktiviteetti kaikissa segmenteissä 

• Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat ja olivat 1 649 miljoonaa euroa (809 miljoonaa euroa)  

• Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 1 023 miljoonaa euroa (957 miljoonaa euroa)    

• Oikaistu EBITA parani ja oli 139 miljoonaa euroa eli 13,6 % liikevaihdosta (111 miljoonaa euroa ja 11,6 %) 

• Liikevoitto parani ja oli 107 miljoonaa euroa eli 10,5 % liikevaihdosta (51 miljoonaa euroa ja 5,4 %) 

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti IFRS (1-6/2020 luvut havainnollistavia yhdisteltyjä) 
 

• Saadut tilaukset kasvoivat 44 % ja olivat 4 111 miljoonaa euroa (2 846 miljoonaa euroa)  

• Liikevaihto 2 958 miljoonaa euroa (2 920 miljoonaa euroa)    

• Oikaistu EBITA nousi ja oli 384 miljoonaa euroa eli 13,0 % liikevaihdosta (345 miljoonaa euroa ja 11,8 %) 

• Liikevoitto 295 miljoonaa euroa eli 10,0 % liikevaihdosta (209 miljoonaa euroa ja 7,2 %) 

• Osakekohtainen tulos 0,24 euroa 

• Liiketoiminnan rahavirta 444 miljoonaa euroa  

• Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 116 miljoonan euron vuositaso syyskuun 

lopussa 
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Toimitusjohtaja Pekka Vauramo: 

Kaikkien liiketoimintojen vahva markkina-aktiviteetti jatkui kolmannella 

neljänneksellä ja johti ennätyskorkeaan tilauskertymään. Planet Positive -

tuotteidemme kysyntä oli vilkasta kaikissa segmenteissä. Nämä ovat tuotteita, 

jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan toimintojensa vastuullisuutta. Myös 

palveluliiketoiminnan aktiviteetti parantui, kun asiakkaidemme korkeat 

käyttöasteet ja pandemiaan liittyvien rajoitusten asteittainen purku tukevat 

tuottavuutta parantavia investointeja, kuten laiteuusintoja -ja modernisointeja. 

Kivenmurskausmarkkinoilla koettiin normaalia kausivaihtelua toiseen 

neljännekseen verrattuna, mutta markkina-aktiviteetti on myös tämän matalan 

sesongin aikana ollut aikaisempia vuosia parempaa. Saadut tilauksemme olivat 

yhteensä 1 649 miljoonaa euroa eli yli kaksi kertaa korkeammat kuin viime 

vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilausten kasvua siivittivät Mineraalit- ja 

Metallit-segmenttien saamat isot tilaukset.  

Konsernin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia kolmannella neljänneksellä 1 023 

miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu on ollut tilausten kasvua hitaampaa 

laitetilauksiin painottuneen tilauskantamme sekä toimitusketjun ja logistiikan 

rajoitteiden takia. Keskitymme jatkossakin hillitsemään näiden haasteiden 

vaikutusta ja parantamaan toimituskykyämme. Neljänneksen tulos oli hyvä, ja 

kaikki segmenttimme onnistuivat parantamaan kannattavuuttaan. Konsernin 

oikaistu EBITA-marginaali nousi 13,6 prosenttiin vertailukauden 11,6 

prosentista. Kannattavuutta paransivat toteutuneet synergiat ja omiin 

toimintoihimme ja hinnoitteluun liittyvät toimenpiteet. Oikaistun EBITA-tuloksen 

lisäksi myös liiketoiminnan kassavirtamme on ollut vahva; kolmannella 

neljänneksellä 172 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 444 miljoonaa euroa. 

Metso Outotecin integraatio on edelleen edennyt suunniteltua nopeammin. 

Kustannussynergioissa saavutimme syyskuun lopussa 116 miljoonan euron 

vuositason, ja uskomme saavuttavamme 120 miljoonan euron tavoitteemme 

vuoden loppuun mennessä. Myös liikevaihtosynergioita on saavutettu hyvässä 

tahdissa: niitä on liikevaihdon kautta toteutunut 68 miljoonaa euroa, minkä lisäksi 158 miljoonaa euroa on kirjattu 

tilauskantaan. Kuluvaa vuotta on jäljellä vielä muutama kuukausi, mutta jo tässä vaiheessa voin todeta, että olemme erittäin 

tyytyväisiä integraation etenemiseen sen ensimmäisestä päivästä lähtien ja aiomme saattaa hankkeen päätökseen vuoden 

lopussa. Tästä eteenpäin keskitymme kasvuun ja asiakkaidemme menestykseen ja jatkamme sisäisiä 

parannustoimenpiteitä osana normaalia liiketoimintaa.  

Olemme edistyneet hyvin myös vastuullisuudessa, joka on strateginen prioriteettimme. Viimeisin IPCC:n raportti korostaa 

tarvetta yhä nopeammille toimille ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Tästä syystä olemme päivittäneet 

omien toimintojemme hiilidioksidipäästötavoitetta. Uuden tavoitteen mukaan aiomme vähentää päästöjämme 50 prosenttia 

vuoteen 2024 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä. Aiemmin tavoittelimme päästöjen 

puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme jo tähän mennessä edistyneet hiilidioksidipäästöjemme vähentämisessä 

hyvin, sillä useissa toimipaikoissamme on siirrytty uusiutuvan energian käyttöön, ja jatkamme toimiamme oman 

energiankulutuksemme vähentämiseksi edelleen. Vastuullisuusstrategiamme keskiössä on noin 100 tuotteen Planet 

Positive -tarjoamamme. Planet Positive -tuotteet ovat todistetusti energia- tai vesitehokkaampia kuin markkinoilla olevat 

vastaavat ratkaisut. Lisäksi ne vähentävät päästöjä merkittävästi ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan myös muita 

heille tärkeitä, esimerkiksi kiertotalouden, vastuullisuustavoitteita. Planet Positive -tuotteiden kysyntä on viime aikoina 

kasvanut markkinoita nopeammin ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan. Tavoitteenamme on kehittää tarjoamaamme 

siten, että saatavilla on Planet Positive -tuote asiakkaidemme prosessien kaikkiin vaiheisiin. 

Covid-19-markkinapäivitys 

Paikalliset ja alueelliset rajoitukset vaikuttavat edelleen pääsyyn asiakkaiden luokse; rajoitusten asteittaisesta 

lieventämisestä huolimatta erityisesti kansainvälinen matkustaminen on hankalaa. Tämä hidastaa päätöksentekoa ja 

ylipäätään yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Metso Outotecin oma toiminta on jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä.   

Markkinanäkymät 

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden 

ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu. 

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, mihin kuitenkin vaikuttaa 

koronaviruspandemian kehittyminen. 

 
 
 

“Tästä eteenpäin 

keskitymme kasvuun ja 

asiakkaidemme 

menestykseen ja 

jatkamme sisäisiä 

parannustoimenpiteitä 

osana normaalia 

liiketoimintaa.” 
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Konsernin tulos 

Avainluvut (IFRS, 1-6/2020 havainnollistavia yhdisteltyjä) 

Milj. euroa 
IFRS 

Q3/2021 
Oikaistu* 
Q3/2020 

 
Muutos % 

Q1-
Q3/2021 

Oikaistu Q1-
Q3/2020 

 
Muutos % 

 
2020 

Saadut tilaukset 1 649 809 104 4 111 2 846 44 4 150 

Palveluliiketoiminnan saadut 
tilaukset 

573 460 25 1 710 1 552 10 2 071 

% saaduista tilauksista 35 57 - 42 55 - 50 

Tilauskanta - - - 3 496 2 049 - 2 366 

Liikevaihto 1 023 957 7 2 958 2 920 1 3 897 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 504 522 -3 1 497 1 533 -2 2 017 

% liikevaihdosta 49 54 - 51 53 - 52 

Oikaistu EBITA  139 111 25 384 345 11 448 

% liikevaihdosta 13,6 11,6 - 13,0 11,8 - 11,5 

Liikevoitto 107 51 108 295 209 41 253 

% liikevaihdosta 10,5 5,4 - 10,0 7,2 - 6,5 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat 
liiketoiminnat, euroa (IFRS) 

0,09 - - 0,24 
- - 

0,20 

Liiketoiminnan kassavirta (IFRS) 172 - - 444 - - 587 

Nettovelkaantumisaste, % (IFRS) - - - 26,5 - - 39,2 

Henkilöstö kauden lopussa  - - - 15 558 - - 15 466 

 
* Pois lukien Kierrätys-liiketoiminta, joka on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.  

Konsernin taloudellinen tulos, IFRS  

Aktiviteetti Metso Outotecin asiakastoimialoilla jatkui kolmannella vuosineljänneksellä hyvänä, mikä oli seurausta 
maailmantalouden yleisestä elpymisestä ja asiakkaiden kiinnostuksesta lisäarvoa tuottaviin kestäviin tuotteisiin ja 
palveluihin. Konsernin saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat ja olivat yhteensä 1 649 miljoonaa euroa verrattuna 809 
miljoonaan euroon vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Tilausten kasvua vauhditti kaikkien segmenttien 
laiteliiketoiminta Mineraalit- ja Metallit-segmenttien muutaman suuren tilauksen tukemana. Palveluliiketoiminnan tilausten 
kasvu oli hyvä 25 %.  

Metso Outotecin liikevaihto oli 1 023 miljoonaa euroa (957 miljoonaa euroa). Laiteliiketoiminnan korkean tilauskannan 
tuloutus vaikutti liikevaihtoon positiivisesti, globaalin toimitusketjun ja logistiikan rajoitukset puolestaan negatiivisesti. 

Oikaistu EBITA nousi 139 miljoonaan euroon ja oikaistu EBITA-marginaali parani 13,6 prosenttiin liikevaihdosta (111 
miljoonaa euroa ja 11,6 %). Kivenmurskaus- ja Metallit-segmenttien tulokset paranivat merkittävästi. Mineraalit-segmentin 
oikaistu EBITA-marginaali nousi hieman vertailukaudesta.  

Konsernin liikevoitto (EBIT) nousi 107 miljoonaan euroon ja EBIT-marginaali oli 10,5 % (51 miljoonaa euroa ja 5,4 %). 
Liikevoitto sisältää negatiivisia oikaisuja 14 miljoonaa euroa (negatiivisia oikaisuja 22 miljoonaa euroa), joista suurin osa 
liittyy Metso Outotecin integraatioon. Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät PPA-poistot olivat yhteensä 13 miljoonaa 

euroa.   
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Tammi-syyskuu lyhyesti 

Saadut tilaukset kasvoivat 44 % ja olivat yhteensä 4 111 miljoonaa euroa (2 846 miljoonaa euroa). Kasvu johtui hyvästä 

markkina-aktiviteetista kaikissa segmenteissä. Liikevaihto oli 2 958 miljoonaa euroa (2 920 miljoonaa euroa). Oikaistu 

EBITA parani 384 miljoonaan euroon (345 miljoonaa euroa), ja oikaistu EBITA-marginaali oli 13,0 % liikevaihdosta (11,8 

%). EBIT oli yhteensä 295 miljoonaa euroa eli 10,0 % liikevaihdosta (209 miljoonaa euroa ja 7,2 %). 

Valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutukset 

 

Milj. euroa, % 
 

Q3 
Saadut tilaukset 

Q1-Q3 
 

Q3 
Liikevaihto 

Q1-Q3 

2020 809 2 846 957 2 920 

Orgaaninen kasvu kiinteillä 
valuuttakursseilla, % 

106 46 8 3 

Valuuttakurssien muutokset, % -2 -2 -1 -1 

Rakenteelliset muutokset, % 0 0 0 0 

Muutos yhteensä, % 104 44 7 1 

2021 1 649 4 111 1 023 2 958 

 

Konsernin taloudellinen asema 

Syyskuun lopussa korolliset nettovelat olivat 563 miljoonaa euroa (31.12.2020: 799 miljoonaa euroa), 
nettovelkaantuneisuusaste oli 26,5 % (31.12.2020: 39,2 %) ja velkaantumisaste 31,7 % (31.12.2020: 37,2 %). 
Omavaraisuusaste oli 40,6 % (31.12.2020: 39,5 %). 
 
Metso Outotecin rahoitusasema on vakaa. 550 miljoonan euron likvidien varojen lisäksi yhtiöllä on 600 miljoonan euron 
nostamaton, pankkeja sitova luottolimiitti, joka erääntyy vuonna 2026. Syyskuussa valmiusluottolimiittiin sisällytettiin 
kestävän kehityksen tavoitteet. Metso Outotecilla on myös 600 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, jota ei 
ollut käytetty syyskuun lopussa. 
 
Kolmannella neljänneksellä Metso Outotec teki likvidejä varojaan käyttämällä 50 miljoonan euron ennenaikaisen 
lyhennyksen 100 miljoonan euron pankkilainaan. Lisäksi katsauskauden jälkeen lokakuussa yhtiö maksoi ennenaikaisesti 
loput jäljelle jääneestä 50 miljoonan euron lainasta, joka olisi erääntynyt syyskuussa 2022. Yhtiöllä on 2 miljardin euron 
joukkovelkakirjaohjelma (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma), josta oli syyskuun lopussa käytetty 687 miljoonaa 
euroa (joulukuun 2020 lopussa 689 miljoonaa euroa). Tästä 587 miljoonaa euroa (joulukuun 2020 lopussa 589 miljoonaa 
euroa) oli julkisia joukkolainoja ja 100 miljoonaa euroa (joulukuun 2020 lopussa 100 miljoonaa euroa) yksityisiä 
lainasopimuksia.  
 
Lainojen ja johdannaisten keskimääräinen korko syyskuun lopussa oli 1,20 % (30.6.2021: 1,18 %). Keskipitkän ja pitkän 
aikavälin korollisten velkojen duraatio oli 1,95 vuotta (30.6.2021: 2,3 vuotta) ja keskimääräinen maturiteetti 3,4 vuotta 
(30.6.2021: 3,5 vuotta).  
 
Metso Outotecilla on S&P Global Ratings pitkäaikaisen liikkeeseenlaskijan luottoluokitus ”BBB-” vakailla näkymillä ja 
Moody'sin pitkäaikaisen liikkeeseenlaskijan ”Baa2”-luottoluokitus vakailla näkymillä.  
 

Metso Outotecin integraatio ja synergiat 

Kustannussynergioiden toteutuminen etenee suunniteltua nopeammin, ja syyskuun lopussa oli saavutettu 116 miljoonan 
euron vuositaso (run rate). Tämä tarkoittaa, että noin 29 miljoonan euron kustannussynergiat toteutuvat neljännen 
neljänneksen tulokseen (oikaistu EBITA). Vastaava luku kolmannella neljänneksellä oli noin 26 miljoonaa euroa. Noin 60 
% toteutuneista synergioista on saavutettu organisaation uudelleenjärjestelyin ja loput liittyvät toimitiloihin, IT:hen ja 
hankintoihin. Vuotuisten synergioiden tavoitteena on 120 miljoonaa euroa ennen veroja, ja vuositason (run rate) odotetaan 
toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Liikevaihtosynergioita oli syyskuun lopussa toteutunut 68 miljoonaa euroa, minkä lisäksi niitä oli tilauskannassa 158 

miljoonan euron arvosta. Vuosittaisen 150 miljoonan euron liikevaihtosynergiatavoitteen odotetaan toteutuvan vuoden 

2022 loppuun mennessä. 

Kustannus- ja liikevaihtosynergioiden toteutumisen odotetaan aiheuttavan noin 75 miljoonan euron kertaluonteiset 
kustannukset ennen veroja. Tästä noin 64 miljoonaa euroa on kirjattu tähän mennessä integraation alusta lähtien ja 
suurimman osan lopuista kustannuksista odotetaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. 
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Raportointisegmentit: 

Kivenmurskaus 
Luvut IFRS:n mukaisia, paitsi 1-6/2020 havainnollistavia yhdisteltyjä 

Toimintaympäristö ja tilaukset 

Asiakkaiden aktiviteetti pysyi kolmannella neljänneksellä hyvänä ja oli seurausta infrastruktuuri-investointien voimakkaasta 

elpymisestä verrattuna vuoden 2020 vertailukauteen. Saadut tilaukset kasvoivat 40 % yhteensä 325 miljoonaan euroon 

kolmannella neljänneksellä (232 miljoonaa euroa). Laitetilaukset kasvoivat 50 % ja palveluliiketoiminnan tilaukset 20 %. 

Kasvua vauhdittivat Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinat, joilla asiakkaat ovat jo etuajassa tehneet tilauksia ensi 

vuoden rakennuskautta varten.  

Taloudellinen tulos 

Edellisten neljännesten tilausten kasvu kasvatti kolmannen neljänneksen liikevaihtoa 20 %. Oikaistu EBITA nousi 42 

miljoonaan euroa (26 miljoonaa euroa), mikä on 14,4 % (10,7 %) liikevaihdosta. Kannattavuuden parantumista tukivat 

myynnin kasvu ja onnistuneet liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet, jotka näkyvät korkeampina tuotemarginaaleina.  

Tammi-syyskuu lyhyesti 

Saadut tilaukset kasvoivat 40 % ja olivat yhteensä 1 043 miljoonaa euroa Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden 

vahvan aktiviteetin ansiosta. Liikevaihto kasvoi 18 % vertailukaudesta ja oikaistu EBITA parani 126 miljoonaan euroon (76 

miljoonaa euroa). Oikaistu EBITA-marginaali oli 14,4 % liikevaihdosta (10,3 %). 

Avainluvut 

Milj. euroa 
IFRS 

Q3/2021 Q3/2020 Muutos % 
IFRS 

Q1-Q3/2021 Q1-Q3/2020 
       

Muutos % 2020 

Saadut tilaukset 325 232 40 1 043 744 40 1 107 

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 90 75 20 269 236 14 319 

% saaduista tilauksista 28 32 - 25,8 31,8 - 29 

Tilauskanta - - - 560 303 85 402 

Liikevaihto 293 244 20 878 741 18 992 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 93 75 25 249 239 4 312 

% liikevaihdosta 32 31 - 28,4 32,3 - 32 

Oikaistu EBITA  42 26 61 126 76 65 107 

% liikevaihdosta 14,4 10,7 - 14,4 10,3 - 10,8 

Liikevoitto 37 21 76 111 64 73 95 

% liikevaihdosta 12,7 8,7 - 12,6 8,7 - 9,5 

Milj. euroa, % 
 
 

Q3 

Saadut 
tilaukset 

Q1-Q3 

 
 

Q3 

Liikevaihto 
 

Q1-Q3 

2020 232 744 244 741 

Orgaaninen kasvu kiinteillä 
valuuttakursseilla, % 

41 42 21 20 

Valuuttakurssien 
muutokset, % 

-1 -2 -1 -1 

Rakenteelliset muutokset, 
% 

0 0 0 0 

Muutos yhteensä, % 40 40 20 18 

2021 325 1 043 293 878 

- Vahva markkina-
aktiviteetti jatkui 

 
- Kannattavuus vahvistui 

merkittävästi 
 

- Toimitusketjun ja 
logistiikan rajoitteet 
vaikuttivat 
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Raportointisegmentit: 

Mineraalit 
 Luvut IFRS:n mukaisia, paitsi 1-6/2020 havainnollistavia yhdisteltyjä 

 

Toimintaympäristö ja tilaukset 

Asiakkaiden aktiviteetti oli vahvaa, mikä näkyi sekä saaduissa tarjouspyynnöissä että tilauksissa.  Asiakkaiden 

keskittyminen kestävään kehitykseen ja tuottavuuteen on ollut sekä laite- että palveluliiketoiminnan keskeinen teema. 

Vara- ja kulutusosien kysyntä oli hyvää, ja laiteuudistusten ja muiden asiakkaiden luona tehtävien palveluiden kysyntä 

alkoi vilkastua. 

Segmentin tilaukset kasvoivat 87 % ja olivat 968 miljoonaa euroa (516 miljoonaa euroa). Laiteliiketoiminnan tilaukset yli 

kolmikertaistuivat vertailukaudesta. Tilausten kasvua tukivat muutamat suuret tilaukset sekä vastuullisten ratkaisujen 

vahva kysyntä. Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 22 % suurelta osin kulutusosien sekä laiteuusintojen ja 

elinkaaripalvelujen parantuneen kysynnän ansiosta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus tilauskertymään oli 5 %.   

Taloudellinen tulos 

Neljänneksen liikevaihto oli 604 miljoonaa euroa (634 miljoonaa euroa). Vahvan laiteliiketoiminnan tilauskannan tuloutus 

liikevaihtoon alkoi kasvaa vasta neljänneksen loppua kohti. Lisäksi palveluliiketoiminnassa koettiin toimitusketjuun ja 

logistiikkaan liittyviä haasteita. Oikaistu EBITA oli yhteensä 96 miljoonaa euroa (97 miljoonaa euroa) ja oikaistu EBITA- 

marginaali 15,9 % liikevaihdosta (15,4 %). Synergioiden positiiviset vaikutukset ja laiteliiketoiminnan parantunut 

kannattavuus kompensoivat myyntimäärien laskun ja kohonneiden rahtikustannusten aiheuttaman vaikutuksen. 

Tammi-syyskuu lyhyesti 

Saadut tilaukset kasvoivat 27 % ja olivat laiteliiketoiminnan siivittämänä yhteensä 2 367 miljoonaa euroa (1 871 miljoonaa 

euroa). Liikevaihto oli 7 % vertailukautta matalampi, mikä johtui laiteliiketoiminnan liikevaihdon tuloutuksen ajoituksesta 

sekä logistiikan ja toimitusketjun rajoitteista. Oikaistu EBITA oli yhteensä 258 miljoonaa euroa (280 miljoonaa euroa) ja 

oikaistu EBITA-marginaali 14,8 % liikevaihdosta (14,9 %). 

Avainluvut 

Milj. euroa 
IFRS 

Q3/2021 Q3/2020 Muutos % 
IFRS 

Q1-Q3/2021 Q1-Q3/2020 Muutos % 2020 

Saadut tilaukset 968 516 87 2 367 1 871 27 2 601 

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 457 375 22 1 366 1 263 8 1 673 

% saaduista tilauksista 48 73 - 58 68 - 64 

Tilauskanta - - - 1 983 1 341 48 1 426 

Liikevaihto 604 634 -5 1 748 1 883 -7 2 523 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 390 413 -5 1 173 1 209 -3 1 603 

% liikevaihdosta 65 65 - 67 64 - 64 

Oikaistu EBITA  96 97 -1 258 280 -8 365 

% liikevaihdosta 15,9 15,4 - 14,8 14,9 - 14,5 

Liikevoitto 87 72 21 220 242 -9 291 

% liikevaihdosta 14,4 11,3 - 12,6 12,8 - 11,5 

Milj. euroa, % 
 
 

Q3 

Saadut 
tilaukset 

Q1-Q3 

 
 

Q3 

Liikevaihto 
 

Q1-Q3 

2020 516 1 871 634 1 883 

Orgaaninen kasvu kiinteillä 
valuuttakursseilla, % 

92 30 -2 -4 

Valuuttakurssien 
muutokset, % 

-5 -3 -3 -3 

Rakenteelliset muutokset, 
% 

0 0 0 0 

Muutos yhteensä, % 87 27 -5 -7 

2021 968 2 367 604 1 748 

- Vahva tilausten kasvu 
 

- Liikevaihdon kasvuun 
vaikuttivat laitteisiin 
painottunut tilauskanta 
ja logistiikkarajoitteet 
 

- Kannattavuus vahvistui 
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Raportointisegmentit: 

Metallit 
 Luvut IFRS:n mukaisia, paitsi 1-6/2020 havainnollistavia yhdisteltyjä 

 
 

Toimintaympäristö ja tilaukset 

Asiakkaiden kysyntä jatkui hyvänä, ja erityisen hyvää oli Planet Positive -tuotteiden kysyntä sulatto-, pelletointi- ja 
akkumetallimarkkinoilla. Indonesiasta saadun suuren kuparisulattotilauksen siivittämänä Metallit-segmentin tilauskertymä 
kasvoi vertailukaudesta 357 miljoonaan euroon (61 miljoonaa euroa).  

Taloudellinen tulos 

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 126 miljoonaa euroa, mikä on 60 % vertailukautta enemmän. Oikaistu EBITA oli 6 

miljoonaa euroa eli 4,8 % liikevaihdosta (-8 miljoonaa euroa ja -10,3 %). Myynnin kasvu ja viime vuoden lopussa aloitetut 

tehostamistoimenpiteet paransivat kannattavuutta.  

Tammi-syyskuu lyhyesti 

Saadut tilaukset kasvoivat parantuneen markkina-aktiviteetin ja suuren kuparisulattotilauksen myötä 203 % yhteensä 701 

miljoonaan euroon (231 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 13 %, oikaistu EBITA oli yhteensä 7 miljoona euroa (7 

miljoonaa euroa) ja oikaistu EBITA-marginaali 2,1 % liikevaihdosta (2,2 %). 

Avainluvut 

Milj. euroa 
IFRS 

Q3/2021 Q3/2020 Muutos % 
IFRS 

Q1-Q3/2021 Q1-Q3/2020 Muutos % 2020 

Saadut tilaukset 357 61 489 701 231 203 443 

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 27 10 175 75 53 42 78 

% saaduista tilauksista 8 16 - 11 23 - 18 

Tilauskanta - - - 953 405 135 538 

Liikevaihto 126 79 60 333 296 13 382 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 20 34 -40 75 85 -12 101 

% liikevaihdosta 17 43 - 22 29 - 27 

Oikaistu EBITA  6 -8 - 7 7 6 -2 

% liikevaihdosta 4.8 -10.3 - 2.1 2.2 - -0,6 

Liikevoitto 4 -18 - -5 -10 - -23 

% liikevaihdosta 3.2 -22.3 - -1.6 -3.3 - -6,1 

 
  

Milj. euroa, % 
 
 

Q3 

Saadut 
tilaukset 

Q1-Q3 

 
 

Q3 

Liikevaihto 
 

Q1-Q3 

2020 61 231 79 296 

Orgaaninen kasvu kiinteillä 
valuuttakursseilla, % 

490 205 60 14 

Valuuttakurssien 
muutokset, % 

-1 -2 -1 -1 

Rakenteelliset muutokset, 
% 

0 0 0 0 

Muutos yhteensä, % 489 203 60 13 

2021 357 701 126 333 

- Iso sulattotilaus 
 

- Tilauskannan 
tuloutus myynniksi 
kasvussa 
 

- Kannattavuus 
vahvistui 
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Vastuullisuus 

Metso Outotec on edistynyt vastuullisuusohjelmansa toteuttamisessa hyvin. Yhtiön vastuullisuuden painopisteet ovat: 

• Vastuullisuustavoitteet jokaisessa tutkimus- ja tuotekehitysprojektissa 

• Nollapäästöt omissa toiminnoissa vuoteen 2030 mennessä 

• Planet Positive -tarjoaman tuotemyynnin vauhdittaminen 

• Toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen yhteistyössä toimittajien kanssa 

• Tinkimätön turvallisuus 

 

Tavoitteet. Yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystyön vastuullisuustavoitetta muutettiin siten, että jatkossa 100 prosentilla T&K-

hankkeista on vastuullisuustavoite (mukaan lukien turvallisuus, joka ei aiemmin sisältynyt kriteeristöön). 

 

Metso Outotec on sitoutunut Science Based Targets -aloitteen tavoitteisiin ja on asettanut hiilidioksidipäästötavoitteet 

omille toiminnoilleen. Tavoitteena on vähentää omien toimintojen hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2024 mennessä ja 

uutena tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä (aikaisemmin -50% vuoteen 2030 mennessä). 

Yhtiöllä on jo useita toimipaikkoja, jotka ovat siirtyneet uusiutuvan energian käyttöön. Viimeisimpinä Trelleborgin toimipiste 

Ruotsissa siirtyi maakaasusta 100-prosenttisesti biokaasuun ja Suomessa Lappeenrannan toimipiste, jossa otettiin 

käyttöön uusiutuvista energialähteistä tuotettu kaukolämpö. 

 

Kolmannen neljänneksen aikana vastuullisuustavoitteita sisällytettiin myös Metso Outotecin 600 miljoonan euron 

syndikoituun valmiusluottolimiittiin. Tavoitteet liittyvät konsernin omien toimintojen ja logistiikan hiilidioksidipäästöihin ja 

yhtiön hankinnan osuuteen niiltä toimittajilta, joilla on tieteeseen perustuvat (Science Based Targets) 

hiilidioksidipäästötavoitteet. Tavoitteiden kehitystä mitataan vuosittain, ja valmisluottolimiitin kustannus riippuu niiden 

saavuttamisesta. 

 

Planet Positive. Kolmannella neljänneksellä Metso Outotec julkisti useita Planet Positive -tilauksia, jotka auttavat 

asiakkaitamme parantamaan vesi- ja energiatehokkuuttaan, pienentämään hiilidioksidipäästöjään sekä parantamaan 

turvallisuuttaan. Näitä tilauksia olivat: 

• Raakaveden käsittelylaitos Lähi-idässä sijaitsevaan kultakaivokseen, jossa raakavedenitään. Raakaveden lähteenä 
käytetään puhdistettua kunnallista jätevettä 

• Rautamalmikaivokselle seulontateknologiaa, joka tekee prosessista vedettömän ja alentaa käsittelykustannuksia.  

• Suodatuksen prosessilaitteita ja palveluita rikastushiekan käsittelylaitoksen laajennukseen Australiaan 

• Vaahdotusteknologiatoimitus merkittävälle nikkelintuottajalle Länsi-Australiaan rikastamon modernisointia varten. 
Toimitus sisältää uutta ja itse kehitettyä Concorde Cell™ -teknologiaa 

• Vedenpoisto- ja vaahdotusratkaisuja sekä automaatioteknologiaa Venäjälle, mukaan lukien vara- ja kulutusosat 

• Kuparin uutto- ja talteenottoelektrolyysiteknologiaa uuteen tehtaaseen Arizonaan Yhdysvaltoihin. Energiatehokas 
VSF®X-uuttolaitos vähentää päästöjä ja lisää turvallisuutta 

• Kuparisulaton suunnittelu- ja teknologiatoimitus Indonesiaan. Metso Outotecin lisensoitu liekkisulatus on maailman 
käytetyin kuparinsulatusmenetelmä, joka auttaa asiakkaita vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi. 

• Useita energiatehokkaita sekoitinmyllyjä uuteen rautamalmirikastamoon Koillis-Kiinaan  

• Osittain liikuteltavan Foresight™-esimurskauslaitoksen toimitus Chileen. Metso Outotec Foresight™ -
esimurskauslaitos on osa avolouhoksiin suunniteltujen murskaus- ja kuljetinratkaisujen (in-pit crush and convey / 
IPCC) tarjoamaa ja vastaa vaativiin tuotannollisiin ja kestävän kehityksen haasteisiin. 

 
Toimitusketju. Olemme hyvässä vauhdissa saavuttaa tavoitteemme, että (hankintakuluilla mitattuna) 30 prosenttia 
tavarantoimittajistamme on asettanut tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Syyskuun 
lopussa toimittajista 8,6 % oli asettanut tavoitteen. 
 

Turvallisuus. Metso Outotec edistyi hyvin turvallisuudessa kolmannella neljänneksellä. Kokonaistapaturmataajuus 

(TRIFR) oli ennätyksellisen matala 3,2, ja vähintään päivän poissaoloon johtanut tapaturmataajuus (LTIF) oli 1,1. 

 

Katsauskauden jälkeen 19.lokakuuta Metso Outotec aloitti Coalition for Eco Efficient Comminution (CEEC) -verkoston 

uutena sponsorina tukeakseen kaivosteollisuuden johtavien toimijoiden maailmanlaajuisen verkoston kasvua ja yhteistyötä 

sekä ekologisesti tehokkaampaa louhintaa ja hienonnusta.  

- Keskitymme Planet 
Positive -tuotetarjoaman 
kehittämiseen ja 
laajentamiseen 
 

- Uusi tavoite: saavuttaa 
nollapäästöt omissa 
toiminnoissa vuoteen 
2030 mennessä 
mennessä 

-   
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Investoinnit 

Käyttöomaisuusinvestoinnit lukuun ottamatta käyttöoikeusomaisuutta olivat tammi-syyskuussa 64 miljoonaa euroa. 

Investoinnit kohdistuivat lähinnä valimotoimintaan ja muuhun palveluliiketoimintaan maailmanlaajuisesti. 

Tutkimus ja kehitys 

Tutkimus ja kehitys (T&K) -kulut ja investoinnit olivat tammi-syyskuussa 52 miljoonaa euroa eli 1,8 % liikevaihdosta. 

Henkilöstö 

Metso Outotecin palveluksessa oli syyskuun 2021 lopussa 15 558 työntekijää. 

Henkilöstö alueittain 30.9.2021 

 Osuus, % 

Eurooppa 36 

Pohjois- ja Keski-Amerikka 13 

Etelä-Amerikka 26 

Aasian ja Tyynenmeren alue 13 

Afrikka, Lähi-itä ja Intia 12 

Yhteensä 100 

Osakkeet ja osakkeiden vaihto 

Metso Outotecin osakkeiden kokonaismäärä oli 828 972 440 ja osakepääoma 107 186 442,52 euroa. Yhtiö omisti syyskuun 

lopussa 925 021 omaa osakettaan.  

Metso Outotecin osakekurssin kehitys Nasdaq Helsingissä 

Euroa 1.1. - 30.9.2021 

Päätöskurssi 7,91 

Ylin noteeraus 10,43 

Alin noteeraus 7,67 

Painotettu keskikurssi 9,15 

Metso Outotecin varsinainen yhtiökokous 2021 

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2021 Helsingissä poikkeuksellisin menettelyin 
koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain nojalla. Yhtiökokous vahvisti 
tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2020 sekä 
vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä. 

Vuoden 2020 osinko 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2020 osinkona 0,20 euroa osakkeelta kahdessa erässä.  

Osingon ensimmäinen erä eli 0,10 euroa osakkeelta maksettiin 4.5.2021 ja sen täsmäytyspäivä oli 27.4.2021. Osingon 
toinen erä eli 0,10 euroa osakkeelta maksetaan 10.11.2021.  

Hallituksen kokoonpano 
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Yhtiökokous vahvisti Metso Outotecin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiökokous päätti valita uudelleen 
seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Stadigh valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi ja 
Christell Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza sekä Arja Talma hallituksen jäseniksi.  

Hallituksen toimikausi päättyy Metso Outotecin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Hallituksen palkkiot 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan sama kiinteä vuosipalkkio kuin aiemmalla toimikaudella 
seuraavasti: 

• Puheenjohtajalle 150 000 euroa 

• Varapuheenjohtajalle 80 000 euroa 

• Muille hallituksen jäsenille 65 000 euroa kullekin 

 

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan samat lisäpalkkiot kuin aiemmalla 
toimikaudella seuraavasti: 

• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 23 000 euroa 

• Tarkastusvaliokunnan jäsenille 10 000 euroa kullekin 

• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa 

• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 000 euroa kullekin 

 

Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 
prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa 
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutettiin 27.4.2021. 

Kokouspalkkiot 

Yhtiökokous hyväksyi myös hallitusten kokouksista maksettavat kokouspalkkiot. Hallituksen ja valiokunnan kokouksista 
maksetaan samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille 
900 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 800 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 2 700 
euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.  

Tilintarkastaja 

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy nimitti KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun 
mukaisesti. 

Valtuutus hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotusten mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään yhteensä enintään  
82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista, ja 
hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.  

Muut tärkeät tapahtumat tammi-syyskuussa 2021 

Metso Outotec sijoittui kahdeksanneksi maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla 

Metso Outotecin kerrottiin 25.1.2021 sijoittuneen kahdeksanneksi Corporate Knightsin julkistaman maailman 

vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Metso Outotecin sijoitus on sen verrokkiyhtiöistä korkein. 

Corporate Knights analysoi 8 080 yhtiön suoritusta suhteessa niiden verrokkeihin eri indikaattoreiden avulla.  

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmien mukainen omien osakkeiden luovutus 

Metso Outotec Oyj luovutti 19.2.2021 yhteensä 68 217 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kahdelle 

henkilölle ylimmän johdon ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (RSP 2018–2020) ja toimitusjohtajalle suunnatun osakeosto-

ohjelman ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu 

yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 

Alumiiniliiketoiminnan divestointi 

Metso Outotec sai 6.4.2021 päätökseen alumiiniliiketoimintansa divestoinnin ranskalaiselle REEL Internationalille. Myytyyn 

liiketoimintaan kuuluivat alumiinisulattojen raaka-anodien valmistukseen ja viimeistelyyn liittyvät laitokset, laitteet ja tietyt 

valimoteknologiat sekä niihin liittyvät palveluliiketoiminnot. Metso Outotec jatkaa asiakaspalvelua 

alumiinioksidijalostamoihin ja öljykoksin kalsinointiin liittyvissä teknologioissa, jotka ovat osa alumiiniarvoketjua. 

Muutokset Metso Outotec Oyj:n johtoryhmässä 

Metso Outotecin johtoryhmässä tehtiin 12.4.2021 seuraavat muutokset, jotka astuivat voimaan välittömästi. Markku 

Teräsvasara nimitettiin Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän toimi aiemmin Metso Outotecin Palvelut-liiketoiminta-

alueen johtajana. Teräsvasara myös jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana. Sami Takaluoma nimitettiin Palvelut-liiketoiminta-
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alueen johtajaksi. Hänen aiempi tehtävänsä yhtiössä oli johtaa Kulutusosat-liiketoiminta-aluetta. Heikki Metsälä nimitettiin 

Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Metsälä toimi aiemmin Mill & Chute lining -liiketoiminnan johtajana Kulutusosat-

liiketoiminta-alueen johtoryhmässä. Mineraalit-liiketoiminta-aluetta aiemmin johtanut Stephan Kirsch jätti Metso Outotecin 

henkilökohtaisista syistä johtuen. 

Kestävän kehityksen tavoitteet sisällytettiin 600 miljoonan euron valmiusluottolimiittiin 

Metso Outotec sopi 29.9.2021 pankkiryhmänsä kanssa, että se sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteet 600 miljoonan 

euron syndikoituun valmiusluottolimiittiinsä sekä hyödyntää valmiusluottolimiitin jäljellä olevan vuoden jatko-option. 

Valmiusluottolimiittiin sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteet ovat: 

• Konsernin oman toiminnan hiilidioksidipäästöt 

• Konsernin logistiikasta syntyvät hiilidioksidipäästöt 

• Konsernin hankinnan osuus niiltä toimittajilta, joilla on tieteeseen perustuva hiilidioksidipäästötavoite 

 

Näiden tavoitteiden kehitystä mitataan vuosittain. Tavoitteiden saavuttamisesta riippuen valmiusluottolimiitin marginaali 

joko nousee, pienenee tai pysyy samana. Luottoajan pidennyksen jälkeen valmiusluottolimiitti erääntyy syyskuussa 2026. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Metso Outotec sai 1.10.2021 päätökseen Outotec Turula Oy:n divestoinnin liettualaiselle UAB Arginta Engineering -

yritykselle. Divestoitu liiketoiminta valmistaa mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa käytettäviä laitteita ja 

komponentteja. 

Metso Outotecin hallitus päätti 1.11.2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 

maksettavan toisen osinkoerän, 0,10 euroa osakkeelta, maksupäivä on 10.11.2021. Osingon irtoamispäivä on 2.11.2021 

ja täsmäytyspäivä 3.11.2021. 

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Metso Outotecin 

markkinoille ja yhtiön toimintoihin. Vaikka pandemian kielteiset vaikutukset talouskasvuun näyttävät vähentyvän rokotusten 

yleistyessä ympäri maailmaa, rajoittavat toimenpiteet, joita kansallisesti ja paikallisesti otetaan mahdollisesti käyttöön 

pandemian leviämisen rajoittamiseksi, saattavat vaikuttaa Metso Outotecin omaan sekä asiakkaiden toimintaan. Tämä 

saattaa rajoittaa Metso Outotecin tuotantoa sekä kykyä tarjota palveluita asiakkaiden tuotantolaitoksilla. Henkilöstön 

suojelemiseksi yhtiö voi myös joutua toteuttamaan äkillisiä toimenpiteitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat sen toiminnan 

ja asiakastoimitusten tehokkuuteen.  

Toimitusketjussa kysynnän nopean kasvun vaikutus kompensoida koronapandemian aiheuttamaa pidättäytymistä on jo 

luonut paineita ja haasteita komponenttien saatavuuteen. Nämä haasteet voivat edelleen kasvaa ja haastaa yhtiön kykyä 

toimittaa aikataulun ja budjetin mukaisesti. Energian saatavuus ja hinta ovat äskettäin nousseet esiin uutena riskinä yhtiön 

toimitusketjussa. Koronapandemian aiheuttama maailmankaupan epätasapaino on luonut haasteita konttien 

saatavuudelle, korottanut logistiikan kustannuksia ja siten vaikeuttanut toimitusketjun tehokkuutta.  

On myös muita markkina- ja asiakasriskejä, jotka voivat johtaa käynnissä olevien hankkeiden lykkäämiseen, 

viivästymiseen tai lopettamiseen. 

Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä muun muassa Metso 

Outotecin tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja 

erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa. 

Tullimaksut ja muut kaupan esteet voivat aiheuttaa haasteita toimitusketjumme hallinnalle ja hinnoittelullemme, millä voi 

olla vaikutusta asiakkaiden toimituksiin ja marginaaleihin. 

Valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa Metson Outotecin tilauskertymään, liikevaihtoon ja 

taloudelliseen asemaan. Metso Outotec suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot. 

Tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Metso Outotecin liiketoiminnalle. 

Metso Outotec on todennut, että Saudi-Arabian ilmeniittisulattoprojektiin kohdistuu merkittäviä riskejä yhtiön aiempien 

ilmoitusten mukaisesti. Yhtiö on tehnyt riskivaraukset näille riskeille. Metso Outotecin sopimuksellinen asema sekä muut 

tosiasialliset seikat määrittävät lopulliset korvausvelvoitteet ja aiheutuvat taloudelliset vaikutukset. 

Metso Outotecilla voi olla projektien toteutuksista johtuvia erimielisyyksiä, joista voi koitua lisäkuluja sekä mahdollisia 

viivästys- ja/tai takuukorvauksia. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi toimitusten viivästymisistä tai 

suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä. Vaikka yhtiö on varautunut näihin 

laskentaperiaatteidensa mukaisilla riskivarauksilla, ei voida poissulkea mahdollisuutta, ettei näistä projekteista toteutuisi 

lisävastuita.  

Metso Outotec on osallisena muutamassa vaateessa, jotka voivat johtaa välimiesmenettelyihin ja oikeudenkäynteihin. 

Kansainvälisten sopimusten ja lakien erilainen tulkinta voi heikentää vaateiden tai oikeudenkäyntien lopputulosten 
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ennustettavuutta. Tiettyjen markkina-alueiden sopimusten täytäntöönpanokelpoisuus voi olla haastavaa tai vaikeasti 

ennakoitavaa. 

Markkinanäkymät 

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden 

ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu. 

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, mihin kuitenkin vaikuttaa 

koronaviruspandemian kehittyminen. 

___________________________________________________________________________________________ 
Helsingissä 2. marraskuuta 2021 

Metso Outotec Oyj:n hallitus 
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Metso Outotec osavuosikatsaus 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2021: 
Taulukot 

Sisällys 

Konsernin tuloslaskelma, IFRS 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 

Konsernin tase, IFRS 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 

Tunnusluvut, IFRS 

Tunnuslukujen laskentakaavat, IFRS 

Osavuosikatsauksen liitetiedot 

Konsernin tuloslaskelma, IFRS 

    Oikaistu 1)   Oikaistu 1)   

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Liikevaihto 1 023 957 2 958 2 341 3 319 

Hankinnan ja valmistuksen kulut -740 -718 -2 120 -1 684 -2 429 

Bruttokate 284 239 838 658 889 

            

Myynnin ja markkinoinnin kulut -82 -84 -252 -202 -283 

Hallinnon kustannukset -67 -84 -228 -211 -303 

Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset -17 -17 -49 -32 -53 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -11 -2 -14 -18 -10 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 0 0 0 

Liikevoitto 107 51 295 195 239 

            

Rahoitustuotot 0 6 2 9 5 

Valuuttakurssivoitot ja tappiot 1 -3 1 1 0 

Rahoituskulut -9 -13 -29 -30 -44 

Rahoitustuotot ja kulut, netto -8 -9 -26 -20 -38 

Tulos ennen veroja 99 42 269 175 201 

            

Tuloverot -26 -15 -70 -50 -52 

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 73 27 200 125 149 

        

Lopetettujen toimintojen tulos 3 -3 22 -2 -11 

Tilikauden tulos 76 24 222 123 138 

        

Tilikauden tuloksen jakautuminen           

Emoyhtiön omistajille 76 24 221 123 138 

Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 0 0 

            

Osakekohtainen tulos, euroa 2) 0,09  - 0,27  - 0,19 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,09  - 0,27  - 0,19 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 2) 0,09  - 0,24  - 0,20 

 
1) Lukuun ottamatta kierrätysliiketoimintaa, joka luokitellaan lopetetuiksi toiminnoiksi. 
2) Lisätietoja kohdassa "Tunnusluvut, IFRS" 
 
IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot ajalta tammi–kesäkuu 2020 sisältävät vain Metso Minerals -liiketoiminnan 

carve-out-tiedot, ja ajalta heinä–joulukuu 2020 Metso Outotec -konsernin konsolidoidut tiedot. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS  

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot        

Tilikauden tulos 76 24 222 123 138 

            

Muut laajan tuloksen erät           

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna -1 -1 -12 0 9 

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -0 -5 32 -72 -58 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi -1 -6 20 -72 -49 

            

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset 
voitot ja tappiot verovaikutus huomioituna  - 0 -1 -0 -6 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  - 0 -1 -0 -6 

            

Muut laajan tuloksen erät -1 -6 19 -72 -56 

            

Tilikauden laaja tulos 76 18 241 51 82 

        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           

Emoyhtiön omistajille 75 18 240 51 83 

Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 0 0 
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Konsernin tase – Varat, IFRS 

    Oikaistu 1) Oikaistu 1) 

Milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat omaisuuserät       

Liikearvo 1 123 1 133 1 118 

Muut aineettomat omaisuuserät 890 982 942 

Aineettomat omaisuuserät yhteensä 2 013 2 116 2 060 

        

Aineelliset omaisuuserät       

Maa- ja vesialueet 34 43 42 

Rakennukset 121 112 116 

Koneet ja kalusto 173 157 157 

Keskeneräiset omaisuuserät 38 41 41 

Aineelliset omaisuuserät yhteensä 366 353 356 

        

Käyttöoikeusomaisuus 131 126 132 

        

Muut pitkäaikaiset varat       

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 10 10 10 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 4 4 

Lainasaamiset 6 7 6 

Johdannaisinstrumentit -1 4 3 

Laskennalliset verosaamiset 183 156 149 

Muut pitkäaikaiset saamiset 46 42 43 

Muut pitkäaikaiset varat yhteensä 248 222 215 

        

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 758 2 817 2 764 

        

Lyhytaikaiset varat       

Vaihto-omaisuus 1 236 1 098 1 038 

Myyntisaamiset 566 612 556 

Asiakassopimuksiin perustuvat varat 273 301 298 

Lainasaamiset 3 1 2 

Johdannaisinstrumentit 34 34 43 

Tuloverosaamiset 45 61 36 

Muut lyhytaikaiset saamiset 199 147 147 

Likvidit varat 550 477 537 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 906 2 732 2 658 

        

Myytävänä olevat omaisuuserät 141 37 145 

     

VARAT YHTEENSÄ 5 805 5 585 5 567 
 
1) Vuoden 2020 sekä 30.9.2020 taseet on oikaistu Outotecin hankintaan liittyvien avaavan taseen käypien arvojen 
muutoksista johtuen. Oikaisut vaikuttavat liikearvoon, laskennallisiin verovelkoihin ja verosaamisiin, tuloverovelkoihin, 
muihin lyhytaikaisiin velkoihin sekä myytävänä oleviin omaisuuseriin.   



  

 

 
Metso Outotecin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021 16 
 

Konsernin tase – Oma pääoma ja velat, IFRS 

    Oikaistu 1) Oikaistu 1) 

Milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Oma pääoma       

Osakepääoma 107 107 107 

Ylikurssirahasto 20 20 20 

Muuntoerot -177 -223 -210 

Arvonmuutos- ja muut rahastot 1 130 1 127 1 136 

Kertyneet voittovarat 1 037 969 983 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 2 117 2 000 2 037 

     

Määräysvallattomien omistajien osuus 4 4 3 

     

Oma pääoma yhteensä 2 122 2 003 2 040 

     

Velat       

Pitkäaikaiset velat       

Rahoitusvelat 628 1 130 1 129 

Vuokrasopimusvelat 106 99 106 

Eläkevelvoitteet 118 128 102 

Varaukset 69 73 73 

Johdannaisinstrumentit 1 2 2 

Laskennallinen verovelka 229 239 223 

Muut pitkäaikaiset velat 2 3 4 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 153 1 674 1 639 

        

Lyhytaikaiset velat       

Rahoitusvelat 356 167 78 

Vuokrasopimusvelat 32 30 32 

Ostovelat 610 504 539 

Varaukset 117 144 122 

Saadut ennakot 221 197 161 

Asiakassopimuksiin perustuvat velat 362 224 236 

Johdannaisinstrumentit 39 21 29 

Tuloverovelat 81 56 42 

Muut lyhytaikaiset velat 588 440 453 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 407 1 784 1 690 

        

Myytävänä olevat omaisuuserät 123 123 198 

     

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 805 5 585 5 567 
 
1) Vuoden 2020 sekä 30.9.2020 taseet on oikaistu Outotecin hankintaan liittyvien avaavan taseen käypien arvojen 
muutoksista johtuen. Oikaisut vaikuttavat liikearvoon, laskennallisiin verovelkoihin ja verosaamisiin, tuloverovelkoihin, 
muihin lyhytaikaisiin velkoihin sekä myytävänä oleviin omaisuuseriin.  
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 

Milj. euroa 
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Muunto- 

erot 

Arvon-
muutos- 
ja muut 

rahastot 
Kertyneet 

voittovarat 

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma 

yhteensä 

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

1.1.2021 107 20 -210 1 136 983 2 037 3 2 040 

                  

Tilikauden tulos  -  -  -  - 221 221 1 222 

         

Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaus 
verovaikutus huomioituna  -  -  - -12  - -12  - -12 

Tytäryhtiöihin tehtyjen 
nettosijoitusten muuntoerot  -  - 32  -  - 32  -  32 

Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot verovaikutus 
huomioituna  -  - -  - -1 -1  - -1 

Tilikauden laaja tulos  -  - 32 -12 220 240 1 241 

                  

Osingot  -  -  -  - -166 -166  - -166 

Osakeperusteiset maksut 
verovaikutus huomioituna  -  -  - 7  - 7  - 7 

Muut erät  -  -  -  - 0 0 0 0 

30.9.2021 107 20 -177 1 130 1 037 2 117 4 2 122 

 

Milj. euroa 
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Muunto-

erot 

Arvon-
muutos- 
ja muut 

rahastot 
Kertyneet 

voittovarat 

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma 

yhteensä 

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

1.1.2020 - - -151 0 1 403 1 252 3 1 254 

                  

Tilikauden tulos  -  -  -  - 123 123 0 123 

                  

Muut laajan tuloksen erät                 

Rahavirran suojaus 
verovaikutus huomioituna  -  - - 0  - 0  - 0 

Tytäryhtiöihin tehtyjen 
nettosijoitusten muuntoerot  -  - -72  -  - -72  - -72 

Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot verovaikutus 
huomioituna  -  -  -  - 0 0  - 0 

Tilikauden laaja tulos  -  - -72 0 122 51 0 51 

                  

Osingot  -  -  -  - -177 -177  - -177 

Osingot lähipiirille  -  -  -  - -2 -2  - -2 

Osakeperusteiset maksut 
verovaikutus huomioituna  -  -  - 1 -4 -3  - -3 

Muutokset sijoitetussa omassa 
pääomassa  -  -  -  - -16 -16  - -16 

Jakautumisen vaikutus 90  -  - 266 -356 -  - - 

Käänteinen hankinta 17 20  - 860  - 897 1 898 

Muut erät  -  -  - 0 -2 -2 0 -2 

30.9.2020 107 20 -223 1 127 969 2 000 4 2 003 
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS  

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Liiketoiminta           

Tilikauden tulos 76 24 222 123 138 

Oikaisut           

Poistot 41 59 124 99 160 

Rahoituskulut, netto 8 9 26 20 38 

Tuloverot 27 17 70 53 58 

Muut erät 13 -2 0 3 0 

Nettokäyttöpääoman muutos 6 -54 2 112 193 

Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja 172 53 444 410 587 

            

Maksetut rahoitustuotot ja kulut, netto -4 -7 -24 -21 -35 

Maksetut tuloverot -15 -32 -48 -72 -62 

Liiketoiminnan nettorahavirta 152 14 371 317 491 

            

Investointitoiminta           

Investoinnit pitkäaikaisiin varoihin -24 -32 -64 -74 -88 

Pitkäaikaisten varojen myynnit 12 0 38 1 3 

Pitkäaikaisten varojen myynnit, Metso-konserni  -  -  - 94 93 

Yrityshankinnat vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla  - -8  - 209 209 

Yrityshankinnat vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla, Metso-konserni  -  -  - -6 -6 

Investointitoiminnan nettorahavirta -12 -39 -26 224 211 

            

Rahoitustoiminta           

Osingot  -  - -83 -177 -177 

Osingot lähipiirille, Metso-konserni  -  -  - -2 -2 

Lainasaatavien lisäys 0 -1 0 -1 -1 

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto -50 -10 -200 -5 436 

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 7 0 -23 139 -395 

Lainojen nostot ja lyhennykset, netto, Metso-
konserni  -  -  - -139 -139 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -10 -8 -29 -20 -31 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -53 -19 -335 -204 -309 

         

Likvidien varojen nettomuutos 87 -45 10 337 393 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 0 -7 10 -17 -6 

Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut 
rahavarat -6  - -7  - -6 

Likvidit varat kauden alussa 469 528 537 156 156 

Likvidit varat kauden lopussa 550 477 550 477 537 

 



  

 

 
Metso Outotecin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021 19 
 

  
Tunnusluvut, IFRS 

Milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 200 125 149 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 0,24 - 0,20 1) 

        

Tilikauden tulos 222 123 138 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,27 - 0,17 

Osakekohtainen tulos, euroa - - 0,19 1) 

     

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 2,56 2,42 2,46 

        

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 30.6.2020 (1000 kpl) - 183 121 183 121 

Uudet jakautumisvastikkeena Metson osakkeenomistajille liikkeelle lasketut 
osakkeet (1 000 kpl) - 645 851 645 851 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa yhteensä (1 000 kpl) 828 972 828 972 828 972 

Emoyhtiön hallussa olevat omat osakkeet (1000 kpl) 925 993 993 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 828 047 827 979 827 979 

Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (1 000 kpl) 828 035 707 228 737 413 

        

1) Laskettuna keskimääräisellä ulkona olevien osakkeiden määrällä 737 413 (1 000 kpl).    
 

    Oikaistu Oikaistu 

Milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Nettovelka 563 943 799 

Nettovelkaantuneisuusaste, % 26,5 % 47,0 % 39,2 % 

Omavaraisuusaste, % 40,6 % 38,8 % 39,5 % 

Velkaantuneisuusaste, % 31,7 % 39,3 % 37,2 % 

Velan suhde omaan pääomaan, % 46,4 % 64,8 % 59,1 % 

        

Nettokäyttöpääoma 310 505 414 

     

Nettovelka ja Nettovelkaantuneisuusaste       

Lainat 984 1 298 1 206 

Vuokrasopimusvelat 138 129 138 

Korolliset velat 1 122 1 427 1 345 

        

Lainasaamiset 9 8 8 

Likvidit varat 550 477 537 

Nettovelka 563 943 799 

        

Nettovelkaantuneisuusaste 26,5 % 47,0 % 39,2 % 

    
Vuoden 2020 sekä 30.9.2020 taseet on oikaistu Outotecin hankintaan liittyvien avaavan taseen käypien arvojen 
muutoksista johtuen. Lisätietoja liitetiedossa 8. Yrityshankinnat. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

 

Tulos ennen rahoituseriä, 
veroja ja aineettomien 
omaisuuserien poistoja, 
oikaistu (oikaistu EBITA) 

= Liikevoitto + oikaisuerät + aineettomien omaisuuserien poistot 

 

 
   

 

Tulos/osake, laimentamaton = 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana  

Tulos/osake, laimennettu = 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna  

  
 

 

Oma pääoma/osake = 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  

  
 

 

Nettovelkaantuneisuusaste, % = 
Korollinen nettovelka 

 x 100 
Oma pääoma yhteensä 

    

Velkaantuneisuusaste, % = 
Korolliset velat - vuokrasopimusvelat 

 x 100 
Oma pääoma yhteensä + korolliset velat 

  
 

 

Velan suhde omaan pääomaan, 
% 

= 
Korolliset velat - vuokrasopimusvelat 

 x 100 
Oma pääoma yhteensä  

    

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma yhteensä  

 x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

  
 

 

Korolliset velat = 
Korolliset velat, pitkä- ja lyhytaikainen + vuokrasopimusvelat, 
pitkä- ja lyhytaikainen 

 
 

    

Korolliset nettovelat  = 
Korolliset velat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut 
korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat 

 

 
    

Nettokäyttöpääoma (NWC) = 
Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset 
+ asiakassopimuksiin perustuvat saamiset ja velat, netto - 
ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat 

 

 

    

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Metso Outotec esittää tiettyjä tunnuslukuja (vaihtoehtoisia tunnuslukuja) lisätietoina IFRS-standardien mukaisesti 

laadituissa konsernin laajassa tuloslaskelmassa, konsernin taseessa ja konsernin rahavirtalaskelmassa esitetyille 

tunnusluvuille. Metso Outotecin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa sen 

toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, ja analyytikot, sijoittajat ja muut tahot käyttävät niitä usein.   

Vertailukelpoisuutta parantaakseen Metso Outotec esittää tunnusluvun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 

omaisuuserien poistoja (EBITA), oikaistu. Oikaisueriä ovat kapasiteetin sopeuttamiskulut, toimintojen luovutusvoitot ja -

tappiot sekä Metso Outotecin transaktio- ja integraatiokulut. Nettovelka, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, velan 

suhde omaan pääomaan sekä velkaantumisaste esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat Metso Outotecin 

näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Metso Outotecin kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. 

Nettokäyttöpääoma antaa lisätietoja Metso Outotecin liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.   

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisinä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti 

määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella 

tavalla, ja siksi Metso Outotecin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden 

esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.  
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Osavuosikatsauksen liitetiedot 

Sisällys 

1. Laatimisperusteet 

2. Uudet laskentastandardit 

3. Liikevaihdon jaottelu 

4. Rahoitusriskien hallinta 

5. Käyvän arvon arvioiminen 

6. Johdannaissopimusten nimellisarvot 

7. Ehdolliset velat ja vastuut 

8. Yrityshankinnat  

9. Yritysmyynnit 

10. Segmenttitiedot, IFRS 

11. Valuuttakurssit 

12. Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

 

1. Laatimisperusteet 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS    ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti soveltaen Metso Outotecin 

tilinpäätöksen 2020 laatimisperiaatteita. Uusia laskentastandardeja on sovellettu vuoden 2021 alusta kappaleessa 2 

kuvatulla tavalla. Tätä osavuosikatsaustiedotetta ei ole tilintarkastettu. 

Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summaluvusta. 

Metso Minerals -liiketoiminnan eriyttäminen kokonaisesta Metsosta ja sen yhdistäminen Outotec-konserniin saatiin 

päätökseen 30.6.2020. Järjestelyssä oikeudellinen hankkiva osapuoli Outotec laski liikkeeseen uusia osakkeita Metson 

osakkeenomistajille ja vastaanotti kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka kuuluivat Metson Minerals-liiketoiminnalle. 

IFRS-raportoinnissa kyseessä on käänteinen hankinta, jossa Metso Minerals on hankkiva osapuoli ja Outotec hankinnan 

kohde. IFRS-standardien mukainen tuloslaskelma ja kassavirta tammi–kesäkuulle 2020 sisältävät vain Metso Minerals  

-liiketoiminnan carve-out-tiedot. Konsernin tuloslaskelma ja kassavirta heinä–joulukuulta 2020 sisältävät Metso Outotec  

-konsernin konsolidoidut tiedot.  

Metso Outotec julkaisi 28.10.2020 päätöksensä myydä Kierrätys-liiketoimintansa. Kierrätys-liiketoiminta on luokiteltu 

lopetetuiksi toiminnoiksi. Tämän johdosta vuoden 2020 tammi–kesäkuun vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Taseessa 

myytävänä olevat omaisuuserät sekä niihin liittyvät velat on siirretty erillisille taseriveille. Taseeseen liittyviä vertailulukuja 

30.9.2020 ei ole oikaistu.  

Raportointisegmentit 

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen 

edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa.  Metso 

Outotecilla on laaja tarjooma laitteita, ratkaisuja sekä jälkimarkkinapalveluita. Metso Outotecin raportoitavat segmentit 

perustuvat loppuasiakasryhmiin ja eroavat toisistaan tarjontansa sekä liiketoimintamallin suhteen. Raportoitavat segmentit 

ovat Kivenmurskaus, Mineraalit ja Metallit.  

Segmentit raportoidaan tavalla, joka on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen 

raportoinnin kanssa. Metso Outotecin ylin operatiivinen päätöksentekijä on yhtiön hallitus, joka vastaa resurssien 

kohdentamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, päättää strategiasta, avainhenkilöiden valinnasta, 

merkittävimmistä kehitysprojekteista, yrityshankinnoista, investoinneista, organisaatiorakenteesta sekä rahoituksesta. 

Segmenttiraportoinnissa sovellettavat kirjausperiaatteet ovat yhteneväiset konsernin tilinpäätösperiaatteiden kanssa. 

Kivenmurskaus-segmentin laaja tarjooma kattaa laitteet, palvelut sekä vara- ja kulutusosat louhoksille, 

murskausurakoitsijoille sekä rakennusyhtiöille. Mineraalit-segmentti käsittää kattavan valikoiman prosessiteknologiaa, 

laitteita, palveluja sekä vara- ja kulutusosia kaivosyhtiöille. Metallit-segmentti tarjoaa kestäviä metallinjalostusratkaisuja 

käytännössä kaiken tyyppisten malmien, rikasteiden ja raaka-aineiden jalostamiseen puhtaaksi metalliksi. Konsernihallinto 

ja muut -segmentti käsittää emoyhtiön, jossa toimivat keskitetyt konsernifunktiot kuten rahoitus ja verot sekä 

palvelukeskukset ja konsernin holding-yhtiöt. 

Metso Outotec mittaa raportointisegmenttien taloudellista suorituskykyä tunnusluvulla liikevoitto/-tappio. Lisäksi Metso 

Outotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liikevaihdon kehittymistä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri 

raportointikausien välillä: ”tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja, oikaistu (oikaistu 

EBITA)” sekä nettokäyttöpääoma. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja 

tunnuslukuja. 
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2. Uudet laskentastandardit 

Metso Outotec on soveltanut IFRS-standardeihin tehtyjä uudistuksia ja vuosittaisia parannuksia, jotka ovat tulleet voimaan 

1.1.2021. Standardeihin tehdyillä uudistuksilla ja vuosittaisilla parannuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta raportoituihin 

lukuihin. 

3. Liikevaihdon jaottelu 

Kierrätys-liiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi, eikä sisälly alla oleviin lukuihin. 
 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN      

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Kivenmurskaus 293 244 878 741 992 

Mineraalit 604 634 1 748 1 472 2 112 

Metallit 126 79 333 128 215 

Liikevaihto 1 023 957 2 958 2 341 3 319 

      

ULKOINEN LIIKEVAIHTO LUOKITTAIN      

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Palveluiden liikevaihto 504 522 1 497 1 309 1 793 

Kivenmurskaus 93 75 249 239 312 

Mineraalit 390 413 1 173 1 036 1 430 

Metallit 20 34 75 34 51 

Projektien, laitteiden ja tavaroiden myynti 520 436 1 461 1 032 1 526 

Kivenmurskaus 200 170 629 502 680 

Mineraalit 214 221 575 436 682 

Metallit 106 45 258 94 164 

Liikevaihto 1 023 957 2 958 2 341 3 319 

      

ULKOINEN LIIKEVAIHTO TULOUTUSAJANKOHDAN MUKAAN    

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Yhtenä ajankohtana 812 696 2 306 1 871 2 613 

Ajan kuluessa 212 262 652 471 706 

Liikevaihto 1 023 957 2 958 2 341 3 319 

      

ULKOINEN LIIKEVAIHTO KOHDEMAITTAIN     

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Eurooppa 278 259 839 620 879 

Pohjois- ja Väli-Amerikka 207 190 613 529 721 

Etelä-Amerikka 166 160 476 409 569 

Aasia ja Tyynenmeren alue 223 208 623 465 669 

Afrikka, Lähi-itä ja Intia 150 141 407 319 481 

Liikevaihto 1 023 957 2 958 2 341 3 319 
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4. Rahoitusriskien hallinta 

Metso Outotecin maailmanlaajuiseen toimintaan liittyy erilaisia liiketoiminta- ja rahoitusriskejä.  

Rahoitusriskien hallinnasta vastaa keskitetysti konsernirahoitus Metso Outotecin hallituksen vuosittain hyväksymän 

kirjallisen rahoituspolitiikan mukaisesti. Konsernirahoituksen toimintaa seuraa rahoituksen ohjausryhmä 

puheenjohtajanaan konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernirahoitus toimii liiketoimintayksiköiden vastapuolena, 

hoitaa keskitetysti ulkoista varainhankintaa ja vastaa rahavarojen hoidosta ja tarvittavista suojaustoimista. 

Konsernirahoitus tunnistaa, arvioi ja suojautuu rahoitusriskeiltä tiiviissä yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa. 

Tavoitteena on minimoida rahoitusriskien epäsuotuisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen. 

Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski sekä pääomarakenteen hallinta  

Metso Outotecin likviditeettiasema on vakaa. Metso Outotecin rahoitusasema on vakaa. 550 miljoonan euron likvidien 

varojen lisäksi yhtiöllä oli syyskuun lopussa 600 miljoonan euron nostamaton, pankkeja sitova luottolimiitti. Syndikoitu 600 

miljoonan euron valmiusluottolimiitti erääntyy vuonna 2026. Syyskuussa yritys sisällytti kestävän kehityksen tavoitteet 

valmiusluottolimiittinsä. Metso Outotecilla on myös 600 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, jota ei ollut 

käytetty raportointikauden lopussa.  

Metso Outotec maksoi raportointikauden aikana kassavaroja käyttäen ennenaikaisesti 50 miljoonan euron lyhennyksen 

100 miljoonan euron pankkilainaan. Raportointikauden jälkeen yhtiö maksoi ennenaikaisesti jäljelle jäävän 50 miljoonan 

euron lainan, joka olisi erääntynyt syyskuussa 2022.  

Metso Outotecin jälleenrahoitusriskiä hallitaan tasapainottamalla lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen velan määrää sekä 

huomioiden keskiarvoista jäljellä olevaa pitkäaikaisen velan maturiteettia.  

Metso Outotecin hallitus arvioi pääomarakennetta säännöllisesti, ja sen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa 

konsernirahoitus. Pääomarakenteen hallinta kattaa sekä oman pääoman että korollisen vieraan pääoman. Tavoitteena on 

turvata liiketoiminnan jatkuvuus ja optimoida pääoman kustannus. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 31.9.2021 

oli yhteensä 2 117 miljoonaa euroa ja korolliset velat yhteensä lukuun ottamatta vuokrasopimusvelkoja 984 miljoonaa 

euroa.   

Metso Outotecin tavoitteena on säilyttää sijoituskelpoinen luottoluokitus (investment grade). Metso Outotecilla on S&P 

Global Ratingsin pitkäaikainen liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen ”BBB-” vakailla näkymillä, ja Moody'sin pitkäaikaisen 

liikkeeseenlaskijan ”Baa ” luottoluokitus vakailla näkymillä.   

Metso Outotecin lainasopimuksissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä 

sopimusehtoja (prepayment covenants). Joihinkin rahoitussopimuksiin sisältyy luottoluokituksen ja pääomarakenteen 

yhdistäviä sopimusehtoja. Metso Outotec täyttää rahoitussopimuksiinsa liittyvät sopimusehdot ja muut ehdot. 

5. Käyvän arvon arvioiminen 

Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän arvon määrittämiseen perustuvien 

hierarkiatasojen mukaan seuraavasti: 

 

Taso 1 Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat markkinahintanoteeraukset. Markkinahinnat ovat helposti ja 

säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, 

markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Rahoitusvarojen noteerattuna 

markkinahintana käytetään sen hetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat 

korkoarvopapereita ja osakkeita, jotka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.  

Taso 2 Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla. Näissä 

menetelmissä käytetään syöttötietona markkinahintanoteerauksia, jotka ovat helposti ja säännöllisesti 

saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun 

palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentit ovat: 

• Ei-pörssinoteerattuja (OTC) johdannaisia, jotka on luokiteltu joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattaviksi tai suojauslaskettaviksi. 

• Korkoarvopapereita, jotka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. 

• Käyvän arvon suojauslaskennassa olevat velat. 

Taso 3 Rahoitusinstrumentti on luokiteltu tasolle 3, jos käyvän arvon laskenta ei voi perustua todettavissa oleviin 

markkinahintanoteerauksiin. Tällaisia rahoitusinstrumentteja ei ollut 30.9.2021 eikä 31.12.2020. 
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Alla olevassa taulukossa esitetään käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat. Kausien aikana ei ole tehty siirtoja 

käyvän arvon hierarkiatasojen välillä. 

  30.9.2021 

Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Varat       

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat       

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa -  13  -  

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat       

Johdannaiset, suojauslaskennassa -  23  -  

Yhteensä -  36  -  

       

Velat       

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat       

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa -  22  -  

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattava rahoitusvelat       

Johdannaiset, suojauslaskennassa -  22  -  

Yhteensä -  44  -  

 
  31.12.2020 

Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Varat    

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat       

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa -  20  -  

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat       

Johdannaiset, suojauslaskennassa -  27  -  

Yhteensä -  47  -  

    

Velat       

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat       

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa -  21  -  

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattava rahoitusvelat       

Johdannaiset, suojauslaskennassa -  10  -  

Yhteensä -  31  -  

 

Muiden kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja -velkojen osalta kirjanpitoarvot eivät 

olennaisesti eroa käyvistä arvoista. Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja. 

6. Johdannaissopimusten nimellisarvot 

Milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Valuuttatermiinisopimukset 2 245  1 677  1 638  

Koronvaihtosopimukset 275  145  295  

 

7. Ehdolliset velat ja vastuut 

Milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Takaukset       

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamat ulkoiset takaukset 1 410  1 245  1 260  

Muut sitoumukset      

Takaisinostosopimukset 0  0  0  

Muut vastuusitoumukset 1  1  1  

Yhteensä 1 411  1 246  1 262  
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8. Yrityshankinnat  

Outotecin hankinta 2020 

Metson osittaisjakautuminen sekä Metso Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistäminen saatiin päätökseen 30.6.2020. 

IFRS-raportoinnissa kyseessä on käänteinen hankinta, jossa Metso Minerals on hankkiva osapuoli ja Outotec hankinnan 

kohde. Outotecin hankinta on käsitelty konsernitilinpäätöksessä liiketoimintojen yhdistämisenä hankintamenomenetelmää 

käyttäen.  

Jakautumisvastike 

Jakautumisvastikkeen käypä arvo 30.6.2020 oli 899 miljoonaa euroa. Käypä arvo laskettiin Outotecin 30.6.2020 
osakekurssilla (4,91 euroa) ja Outotecin ulkona olevalla osakemäärällä (183,1 miljoonaa kappaletta). 

Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät 

Outotecin nettovarallisuus on kirjattu käypiin arvioihin hankinta-ajankohtana 30.6.2020. Yhdistymisen kirjanpitokäsittelyä 
on muokattu 30.6.2021 seuraavasti: laskennallisiin verosaamisiin -16 milj. euroa, muihin velkoihin 13 milj. euroa, 
käyttöoikeusomaisuuteen 3 milj. euroa, lyhytaikaisiin velkoihin 2 milj. euroa sekä vähäisiä määriä muihin tase-eriin. Lisäksi 
lopetettaviin toimintoihin koskevia varauksia kasvatettiin 61 milj. euroa. Outotecin hankintaan liittyvien avaavan taseen 
käypien arvojen muutoksista johtuen liikearvon määrä kasvoi 67 miljoonaa euroa vuonna 2021. Seuraavassa taulukossa 
on yhteenveto hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista.  
 

Hankitut varat ja vastattavaksi otetut velat 

 

Milj. euroa Käypä arvo 

Aineettomat omaisuuserät 858 

Aineelliset omaisuuserät 43 

Käyttöoikeusomaisuus 61 

Laskennalliset verosaamiset 71 

Muut pitkäaikaiset saamiset 8 

Vaihto-omaisuus 219 

Myyntisaamiset 115 

Asiakassopimuksiin perustuvat varat 181 

Tuloverosaamiset 15 

Muut saamiset 67 

Likvidit varat 215 

Varat 1 854 

    

Pitkäaikaiset korolliset velat -43 

Laskennallisen verovelka -188 

Muut pitkäaikaiset velat -124 

Lyhytaikaiset korolliset velat -468 

Ostovelat -126 

Asiakassopimuksiin perustuvat velat -145 

Tuloverovelat -13 

Muut velat -329 

Velat -1 437 

    

Myytävänä olevat omaisuuserät, nettovelka -100 

    

Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus 
käypään arvoon arvostettuna 316 

Liikearvo 584 

Hankintahinta 899 

 

Outotecin hankintaan liittyvien avaavan taseen käypien arvojen muutoksista johtuen vuoden 2020 sekä 30.9.2020 taseet 
on oikaistu vastaavasti. Oikaisuilla ei ollut vaikutusta tuloslaskelmaan. 
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9. Yritysmyynnit 

Lopetetut toiminnot 

Metso Outotec julkaisi 28.10.2020 päätöksensä myydä Kierrätys-liiketoimintansa. Kierrätys-liiketoiminta myy tuotteita ja 

palveluja sekä metallin että jätteen kierrätykseen. 

Outotec ilmoitti vuoden 2019 lopussa päätöksestään luopua alumiini- ja jätevoimalaratkaisuliiketoiminnoista. 

Alumiiniliiketoimintaan kuuluvat raaka-anodilaitokset, anodien viimeistelyyn liittyvä teknologia ja tietyt anodivalimot sekä 

niihin liittyvät palveluliiketoiminnot. Jätevoimalaliiketoiminta koostuu biomassaa sekä hakkuujätettä sekä lukuisia erilaisia 

polttoaineita käyttävistä jätevoimalaratkaisuista ja niihin liittyvästä palveluliiketoiminnasta.  

Luovutettavat liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi, mukaan lukien myytävänä olevien omaisuuserien ryhmä 

sekä niihin liittyvien velkojen siirtäminen erillisille taseriveille. Tuloslaskelma on oikaistu siirtämällä lopetetut toiminnot 

esitettäviksi erillään jatkuvista toiminnoista. 

Yritysmyynnit 2021 

Metso Outotec on saanut päätökseen 6.4.2021 alumiiniliiketoimintansa divestoinnin ranskalaiselle REEL Internationalille. 

Divestoituun liiketoimintaan kuuluvat alumiinisulattojen raaka-anodien valmistukseen ja viimeistelyyn liittyvät laitokset, 

laitteet ja tietyt valimoteknologiat sekä niihin liittyvät palveluliiketoiminnot. 

Alumiiniliiketoiminnan myyntivoitto oli noin 20 milj. euroa, ja se on raportoitu osana lopetettujen liiketoimintojen tulosta. 

10. Segmenttitiedot, IFRS 

Kierrätys-liiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi, eikä sisälly alla olevien segmenttien lukuihin. 
 

SAADUT TILAUKSET      

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Kivenmurskaus 325 232 1 043 744 1 107 

Mineraalit 968 516 2 367 1 520 2 250 

Metallit 357 61 701 128 340 

Metso Outotec yhteensä 1 649 809 4 111 2 392 3 696 

      

PALVELULIIKETOIMINNAN SAADUT TILAUKSET     

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Kivenmurskaus 90 75 269 236 319 

% saaduista tilauksista 27,8 32,3 25,8 31,8 28,9 

Mineraalit 457 375 1 366 1 075 1 485 

% saaduista tilauksista 47,2 72,6 57,7 70,7 66,0 

Metallit 27 10 75 10 35,4 

% saaduista tilauksista 7,5 16,1 10,7 7,6 10,4 

Metso Outotec yhteensä 573 460 1 710 1 321 1 840 

% saaduista tilauksista 34,8 56,8 41,6 55,2 49,8 

      

LIIKEVAIHTO      

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Kivenmurskaus 293 244 878 741 992 

Mineraalit 604 634 1 748 1 472 2 112 

Metallit 126 79 333 128 215 

Metso Outotec yhteensä 1 023 957 2 958 2 341 3 319 

 
  



  

 

 
Metso Outotecin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021 27 
 

PALVELULIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHTO      

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Kivenmurskaus 93 75 249 239 312 

% liikevaihdosta 31,8 30,6 28,4 32,3 31,5 

Mineraalit 390 413 1 173 1 036 1 430 

% liikevaihdosta 64,6 65,1 67,1 70,4 67,7 

Metallit 20 34 75 34 50,8 

% liikevaihdosta 16,2 43,2 22,5 26,7 23,7 

Metso Outotec yhteensä 504 522 1 497 1 309 1 793 

% saaduista tilauksista 49,2 54,5 50,6 55,9 54,0 

      

OIKAISTU EBITA JA LIIKEVOITTO    

Milj. euroa, % 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Kivenmurskaus           

Oikaistu EBITA    42  26 126   76 107  

% liikevaihdosta 14,4  10,7 14,4  10,3 10,8  

Aineettomien omaisuuserien poistot -4  -3 -11  -10 -13  

Oikaisuerät -1  -2 -5  -2 1  

Liikevoitto 37  21  111  64  95  

% liikevaihdosta 12,7  8,7  12,6  8,7  9,5  

            

Mineraalit         

Oikaistu EBITA    96  97 258  233 318 

% liikevaihdosta 15,9  15,4 14,8  15,8 15,0  

Aineettomien omaisuuserien poistot -12  -24 -36  -26 -54,9  

Oikaisuerät 3  -2 -2  -3 -10 

Liikevoitto 87  72  220  204  253  

% liikevaihdosta 14,4  11,3  12,6  13,9  12,0  

            

Metallit        

Oikaistu EBITA    6  -8 7  -1 -10 

% liikevaihdosta 4,8  -10,3 2,1  -0,8 -4,6  

Aineettomien omaisuuserien poistot -1  -10 -8  -10 -14 

Oikaisuerät -1  0 -5  0 0 

Liikevoitto 4  -18  -5  -11  -24  

% liikevaihdosta 3,2  -22,3  -1,6  -8,2  -11,2  

            

Konsernihallinto ja muut           

Oikaistu EBITA    -5  -5 -7  -15 -18 

Aineettomien omaisuuserien poistot -1  -1 -2  -3 -4 

Oikaisuerät -15  -18 -21  -44 -63 

Liikevoitto -21  -24  -30  -62  -84  

        

Metso Outotec yhteensä           

Oikaistu EBITA    139  111 384  293 397 

% liikevaihdosta 13,6  11,6 13,0  12,5 11,9 

Aineettomien omaisuuserien poistot -18  -37 -56  -48 -85 

Oikaisuerät -14  -22 -33  -49 -72 

Liikevoitto 107  51  295  195  239  

% liikevaihdosta 10,5  5,4  10,0  8,3  7,2  
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OIKAISUERÄT LUOKITTAIN      

Milj. euroa, % 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Kapasiteetin sopeuttamiskulut -18  -15 -34  -17 -38  

Yrityshankintojen kulut 0  -  -2  -  5  

Luovutusvoitot, netto 4  - 4  - -  

Metso Outotecin integrointikustannukset -  -4  -  -9  -14  

Metso Outotec -transaktion kulut -  -5  -  -26  -25  

Oikaisuerät yhteensä -14  -24  -33  -52  -72  
  

Vuosineljännestiedot, IFRS 
 

SAADUT TILAUKSET      

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

Kivenmurskaus  325  363  356  363 232 

Mineraalit  968  755  645  730 516 

Metallit  357  243  101  212 61 

Metso Outotec yhteensä 1 649 1 360 1 102 1 304 809 

      

LIIKEVAIHTO      

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

Kivenmurskaus  293  320 265 251 244 

Mineraalit  604  578 566 640 634 

Metallit  126  112 95 86 79 

Metso Outotec yhteensä 1 023 1 010 925 977 957 

      

OIKAISTU EBITA      

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

Kivenmurskaus  42  47  37  31 26 

Mineraalit  96  82  80  85 97 

Metallit  6  2 -1 -9 -8 

Konsernihallinto ja muut -5  0 -2 -3 -5 

Metso Outotec yhteensä  139  131  115  103 111 

      

OIKAISTU EBITA, % LIIKEVAIHDOSTA      

% 7–9/2021 4–6/2021 1–3/2021 10–12/2020 7–9/2020 

Kivenmurskaus 14,4 14,6 14,1 12,2 10,7 

Mineraalit 15,9 14,2 14,2 13,3 15,4 

Metallit 4,8 1,6 -1,0 -10,1 -10,3 

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

Metso Outotec yhteensä 13,6 12,9 12,4 10,6 11,6 

      

AINEETTOMIEN OMAISUUSERIEN POISTOT     

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

Kivenmurskaus -4 -3 -4 -3 -3 

Mineraalit -12 -12 -12 -29 -24 

Metallit -1 -5 -2 -5 -10 

Konsernihallinto ja muut -1 -1 0 -1 -1 

Metso Outotec yhteensä -18 -21 -17 -38 -37 
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OIKAISUERÄT      

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

Kivenmurskaus -1 -3 0  3 -2 

Mineraalit  3 -4 -2 -7 -2 

Metallit -1 -2 -2  0 0 

Konsernihallinto ja muut -15 -4 -2 -18 -18 

Metso Outotec yhteensä -14 -13 -6 -22 -22 

      

LIIKEVOITTO      

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

Kivenmurskaus  37  40  33  31 21 

Mineraalit  87  66  67  49 72 

Metallit  4 -4 -5 -14 -18 

Konsernihallinto ja muut -21 -5 -4 -22 -24 

Metso Outotec yhteensä  107  97  91  44 51 

      

LIIKEVOITTO, % LIIKEVAIHDOSTA      

% 7–9/2021 4–6/2021 1–3/2021 10–12/2020 7–9/2020 

Kivenmurskaus 12,7 12,6 12,6 12,2 8,7 

Mineraalit 14,4 11,4 11,8 7,6 11,3 

Metallit 3,2 -4,0 -5,1 -15,7 -22,3 

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

Metso Outotec yhteensä 10,5 9,6 9,8 4,5 5,4 

      

TILAUSKANTA      

Milj. euroa 30.9.2021 30.6.2021 31.3.2021 31.12.2020 30.9.2020 

Kivenmurskaus  560  536  492  402 303 

Mineraalit 1 983 1 633 1 500 1 426 1 341 

Metallit  953  707  577  538 405 

Metso Outotec yhteensä 3 496 2 876 2 569 2 366 2 049 

 

11. Valuuttakurssit 

Valuutta 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,1972  1,1293  1,1452  1,1579  1,1708  1,2271  

SEK (Ruotsin kruunu) 10,1436  10,5648  10,4789  10,1683  10,5713  10,0343  

GBP (Englannin punta) 0,8663  0,8823  0,8864  0,8605  0,9124  0,8990  

CAD (Kanadan dollari) 1,4999  1,5246  1,5320  1,4750  1,5676  1,5633  

BRL (Brasilian real) 6,3660  5,7015  5,8847  6,2631  6,6308  6,3735  

CNY (Kiinan juan) 7,7422  7,8872  7,8916  7,4847  7,9720  8,0225  

AUD (Australian dollari) 1,5833  1,6609  1,6523  1,6095  1,6438  1,5896  

12. Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Metso Outotec sai päätökseen Outotec Turula Oy:n myynnin Suomessa 1.10.2021. Myyty liiketoiminta valmistaa laitteita 

ja komponentteja, joita käytetään mineraalien ja metallien jalostusteollisuudessa. Yrityskaupalla ei ole olennaista 

vaikutusta Metso Outotecin tulokseen. 

 

    

Tähän katsaukseen 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. 
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Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:  
(1) yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden 
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saatuihin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 
(3) yhtiön oman toiminnan, esimerkiksi tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon onnistuminen ja jatkuva 
tehostaminen 
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen. 
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