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Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2019 

Metso on luokitellut Minerals-segmenttinsä liiketoiminnat IFRS-raportoinnissa lopetetuiksi toiminnoiksi marraskuun 

2019 alusta alkaen. Muutoksen taustalla on Metson ylimääräisen yhtiökokouksen 29.10.2019 tekemä päätös 

yhtiön osittaisjakautumisesta. IFRS:n mukaisesti lopetettujen toimintojen poistot on laskettu vain tammi-lokakuulle 

2019. Metso on laatinut tilikaudesta 2019 myös sellaisia taloudellista tietoja, joissa Minerals-liiketoiminnan poistot 

on kirjattu koko vuodelle 2019. Nämä tiedot ovat vertailukelpoisia Metso-konsernin vuoden 2018 lukujen kanssa.   

Tässä tilinpäätöstiedotteessa neljännen neljänneksen ja koko vuoden 2019 tarkastelu perustuu vertailukelpoisiin 
tietoihin, ellei muuta ole mainittu.   
 

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu. 

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti 

• Markkina-aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla 

• Saadut tilaukset kasvoivat 1 % ja olivat 914 miljoonaa euroa (902 milj.) 

• Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 963 miljoonaa euroa (897 milj.) 

• Oikaistu EBITA nousi 117 miljoonaan euroon ja oli 12,2 % liikevaihdosta (98 milj. ja 10,9 %) 

• Liikevoitto parani 96 miljoonaan euroon ja oli 10,0 % liikevaihdosta (93 milj. ja 10,4 %) 

• Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,42) 

• Vapaa kassavirta oli 18 miljoonaa euroa (57 milj.) 

• Liikuteltavia kivenmurskauslaitteita valmistavan kanadalaisen McCloskeyn hankinta saatiin päätökseen 

• Osakkeenomistajat hyväksyivät Metson osittaisjakautumisen ja Metso Outotecin ja Neleksen muodostamisen. 

Järjestely odotetaan tämän hetken arvion mukaan saatavan päätökseen 30.6.2020 ja se on ehdollinen 

lakisääteisten hyväksyntöjen saamiselle 

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti 

• Hyvä markkina-aktiviteetti molemmissa segmenteissä 

• Saadut tilaukset kasvoivat 5 % ja olivat 3 690 miljoonaa euroa (3 499 milj.) 

• Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 3 635 miljoonaa euroa (3 173 milj.) 

• Oikaistu EBITA oli 474 miljoonaa euroa eli 13 % liikevaihdosta (369 milj. ja 11,6 %) 

• Liikevoitto oli 418 miljoonaa euroa eli 11,5 % liikevaihdosta (351 milj. ja 11,1 %) 

• Osakekohtainen tulos oli 1,94 euroa (1,53) 

• Vapaa kassavirta oli 39 miljoonaa euroa (146 milj.) 

• Strategisesti käänteentekevä vuosi: Metso osti McCloskeyn ja käynnisti järjestelyn, jossa Metso Minerals 

yhdistetään Outotecin kanssa ja luodaan itsenäinen venttiiliyhtiö Neles  

• Hallituksen osinkoehdotus on 1,47 euroa osakkeelta (1,20) 

IFRS-luvut tammi-joulukuu 2019 

• Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa (593 milj.) 

• Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 93 miljoonaa euroa (83 milj.) 

• Lopetettujen toimintojen voitto tilikaudelta oli 230 miljoonaa euroa (164 milj.) 

• Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,43) 

• Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,10) 

• Konsernin osakekohtainen tulos yhteensä oli 2,00 euroa (1,53) 

Markkinanäkymät 

• Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla sekä 

laitteissa että palveluissa. 

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden 

ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai 

hidastuu. 
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Avainluvut 

Milj. euroa Q4/2019 Q4/2018 Muutos % 2019 2018 Muutos % 

Saadut tilaukset 914  902  1  3 690  3 499  5  

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 508  498  2  2 061  1 913  8  

    % saaduista tilauksista 56  55    56  55    

Tilauskanta       1 688  1 686  0  

Liikevaihto 963  897  7  3 635  3 173  15  

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 516  473  9  1 967  1 773  11  

    % liikevaihdosta 54  53    54  56    

Oikaistu EBITA *) 117  98  19  474  369  28  

    % liikevaihdosta 12,2  10,9    13,0  11,6    

Liikevoitto 96  93  3  418  351  19  

    % liikevaihdosta 10,0  10,4    11,5  11,1    

Tulos per osake, euroa 0,41  0,42  -2 1,94  1,53  27 

Vapaa kassavirta 18  57    39  146  -68  

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %,  18,7  16,9    

Omavaraisuusaste, %       42,1  47,7    

Nettovelkaantuneisuusaste, %       52,7  11,7    

Henkilöstö kauden lopussa       15 821  13 150  20  

 
*) Oikaisuerät olivat 15 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2019 ja 36 miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2019. Vuoden 2018 
vertailukaudet eivät sisällä oikaisueriä. EBITA:n ja liikevoiton täsmäytys on esitetty liitetiedossa 10: segmenttitiedot. 
 
IFRS 16 on otettu käyttöön vuoden 2019 luvuissa. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja liitetiedoissa 2 ja 7. 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo: 

Kulunut vuosi 2019 oli Metsolle monessa mielessä historiallinen ja käänteentekevä. Lisäksi se oli tuloksellisesti 

ennätysvuosi, sillä liikevaihtomme kasvoi molemmissa segmenteissä ja kannattavuutemme oli parempi kuin 

koskaan yhtiön historiassa. Muita merkittäviä saavutuksia olivat useiden uusien tuotteiden lanseeraukset sekä uudet 

aloitteet vastuullisuudessa. Uusille tuotteillemme on yhteistä se, että niiden suunnittelussa on otettu huomioon 

asiakkaiden pyrkimykset parantaa tuottavuuttaan. Vastuullisuudessa julkistimme muun muassa Metson ilmasto-

ohjelman, jonka avulla tavoitellaan merkittäviä päästöjen vähenemisiä. Lisäksi onnistuimme parantamaan 

työturvallisuuttamme merkittävästi. Kiitokset viime vuoden hienosta suorituksesta kuuluu kaikille metsolaisille, jotka 

ovat vuoden aikana osoittaneet kyvykkyytensä ja sitoutumisensa. 

Teimme vuonna 2019 kaksi merkittävää strategista päätöstä, jotka ovat käänteentekeviä niin Metsolle kuin koko 

toimialallemme. Näistä ensimmäinen oli liikuteltavia kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan kanadalaisen 

McCloskeyn ostaminen. Lokakuussa toteutuneen yritysoston myötä Metson tarjooma vahvistui liikuteltavissa 

murskaimissa ja seuloissa, joiden kysynnän ennustetaan kasvavan toimialan nopeinta vauhtia. 

Toinen ja erityisen merkittävä liike oli päättää Metson osittaisjakautumisesta, jonka tuloksena Metson Minerals-

liiketoiminta yhdistetään Outotecin kanssa ja luodaan mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille 

ainutlaatuinen yhtiö Metso Outotec. Samalla venttiililiiketoiminta nimetään uudelleen Nelekseksi, ja se jatkaa 

itsenäisenä pörssiyhtiönä. Olemme vakuuttuneita, että tämän järjestelyn seurauksena molemmilla yhtiöillä on 

entistäkin paremmat mahdollisuudet kasvaa ja luoda arvoa niin asiakkaillemme kuin muillekin sidosryhmillemme. 

Metson ja Outotecin osakkeenomistajat hyväksyivät järjestelyn lokakuussa ja sisäiset valmistelut ovat edenneet 

suunnitelmien mukaisesti. Järjestelyn loppuun saattaminen vaatii kuitenkin vielä eri markkina-alueiden 

kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Tämänhetkisen arviomme mukaan järjestelyn odotetaan toteutuvan 30.6.2020.  

Toimintaympäristö 

Venttiilien kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja näkyi hyvänä kysyntänä liittyen asiakkaiden investointihankkeisiin öljy- ja 

kaasu- sekä massa- ja paperiteollisuudessa. Kysyntä oli niin ikään hyvä myös useita prosessiteollisuuksia 

palvelevassa jakelijaverkostossa.  

Kaivospalveluiden koko vuoden ajan jatkunutta vahvaa kysyntää tukivat kaivosten korkeat käyttöasteet ja 

asiakkaiden keskittyminen tuottavuuden parantamiseen. Kaivoslaitteiden kysyntä oli hyvää, vaikka asiakkaiden 

uusiin investointeihin liittyvä päätöksenteko muuttui varovaiseksi vuoden puolivälissä ja jatkui samanlaisena vuoden 

loppuun saakka. Kivenmurskauksessa laitteiden ja palveluiden hyvä kysyntä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa 

vaimeni normaalin kausivaihtelun seurauksena vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kiinassa kivenmurskauslaitteiden 

kysyntä oli hyvällä tasolla koko vuoden ajan, kun taas Intiassa kysyntä oli edellisvuotta heikompaa. 
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Jätteenkierrätyksessä kysyntä oli hyvällä tasolla, mutta metalliromun laskeneet hinnat hidastivat metallinkierrätyksen 

kysyntää jonkin verran edellisvuodesta.  

Tilaukset ja liikevaihto 

Vuoden viimeisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 1 % ja olivat 914 miljoonaa euroa  

(902 milj. e). Flow Controlin tilaukset laskivat 2 % edellisvuodesta, mikä johtui asiakkaiden investointihankkeisiin 

liittyvien tilausten vähenemisestä. Mineralsin tilausten 2 %:n kasvua tuki McCloskeyn hankinta. Orgaanisesti 

Mineralsin tilaukset laskivat 3 % johtuen kaivoslaitteiden matalammasta tilauskertymästä. Mineralsin palveluiden 

tilaukset kasvoivat 3 %.  

Neljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % vertailukaudesta ja oli 963 miljoonaa euroa (897 milj. e). Flow Controlin 

liikevaihto samalla ajanjaksolla laski 1 % ja oli 167 miljoonaa euroa, kun taas palveluliiketoiminnan myynti kasvoi ja 

laitteiden myynti laski. Mineralsin liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 797 miljoonaa euroa, ja sitä tuki McCloskeyn hankinta. 

Mineralsin palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 %. 

Tammi–joulukuussa saadut tilaukset olivat yhteensä 3 690 miljoonaa euroa eli 5 % suuremmat kuin edellisvuoden 

vastaavalla ajanjaksolla. Tilaukset kasvoivat orgaanisesti 4 %. McCloskeyn hankinnalla ja muilla rakenteellisilla 

muutoksilla oli 1 %:n positiivinen vaikutus tilauksiin. Flow Controlin tilaukset kasvoivat 8 % ja kasvua vauhdittivat 

sekä laite- että palvelutilaukset. Mineralsin saadut tilaukset kasvoivat 5 % pääosin palveluliiketoiminnan ansiosta.  

Joulukuun 2019 lopun tilauskanta oli 1 688 miljoonaa euroa (1 686 milj. e vuoden 2018 lopussa). 

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 3 635 miljoonaa euroa eli 15 % enemmän kuin vertailukaudella. Kasvu oli pääosin 

orgaanista. Flow Controlin liikevaihto oli 11 % ja Mineralsin 15 % korkeampi kuin vertailukaudella. Flow Controlin 

liikevaihdon kasvua edellisvuoteen verrattuna vauhditti sekä laite- että palveluliiketoiminta. Mineralsissa sekä laite- 

että palveluliiketoiminta kasvoivat kaksinumeroista vauhtia. 

Valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutus saatuihin tilauksiin 

Milj. euroa, % Q4 
Flow Control 

Q1–Q4 Q4 
Minerals 

Q1–Q4 Q4 
Metso 
Q1–Q4 

2018 157  628  745  2 872  902  3 499  

    Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla, % -7 % 3 % -3 % 4 % -4 % 4 % 

    Valuuttakurssien muutokset, % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

    Rakenteelliset muutokset, % 3 % 3 % 6 % 1 % 5 % 1 % 

    Muutos yhteensä, % -2 % 8 % 2 % 5 % 1 % 5 % 

2019 154  681  759  3 009  914  3 690  

Valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutus liikevaihtoon  

Milj. euroa, % Q4 
Flow Control 

Q1–Q4 Q4 
Minerals 

Q1–Q4 Q4 
Metso  
Q1–Q4 

2018 168  593  729  2 581  897  3 173  

    Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla, % -6 % 5 % 2 % 14 % 1 % 12 % 

    Valuuttakurssien muutokset, % 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

    Rakenteelliset muutokset, % 3 % 3 % 7 % 1 % 6 % 2 % 

    Muutos yhteensä, % -1 % 11 % 9 % 15 % 7 % 15 % 

2019 167  660  797  2 976  963  3 635  

 

Taloudellinen tulos 

Viimeisen neljänneksen oikaistu EBITA oli 117 miljoonaa euroa eli 12,2 % liikevaihdosta (98 milj. e ja 10,9 %). Flow 

Controlin oikaistu EBITA oli 23 miljoonaa euroa eli 13,6 % liikevaihdosta (28 milj. e ja 16,4 %). Mineralsin oikaistu 

EBITA oli 96 miljoonaa euroa eli 12,0 % liikevaihdosta (78 milj. e ja 10,6 %). Korkeampi kannattavuus johtui 

liikevaihdon kasvusta ja parantuneesta toiminnan tehokkuudesta. Lisäksi ostettu McCloskey-liiketoiminta heikensi 

hieman Mineralsin EBITA-marginaalia.  

Liikevoitto loka-joulukuussa nousi 96 miljoonaan euroon ja oli 10,0 % liikevaihdosta (93 milj. e ja 10,4 %). 15 

miljoonan oikaisuerillä oli negatiivinen vaikutus neljänneksen liikevoittoon, koska vuoden 2018 viimeisellä 

neljänneksellä ei raportoitu oikaisueriä. Oikaisuerät liittyivät globaalin valmistusverkoston muutoksista ja Metso 

Outotec -järjestelystä syntyneisiin kuluihin. Flow Controlin liikevoitto nousi 22 miljoonaan euroon ja oli 13,0 % 

liikevaihdosta (27 milj. e ja 16,0 %) ja Mineralsin liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa eli 10,6 % liikevaihdosta (76 milj. 

e ja 10,4 %). Konsernihallinto ja muut -erän vaikutus liikevoittoon oli lähinnä oikaisueristä johtuen 10 miljoonaa euroa 

negatiivinen (10 milj. e negatiivinen). 

Oikaistu EBITA tammi-joulukuussa nousi 474 miljoonaan euroon ja oli 13,0 % liikevaihdosta (369 milj. e ja 11,6 %). 

Kannattavuutta paransivat liikevaihdon kasvu ja hyvä toiminnan tehokkuus kaikissa liiketoiminnoissa. Flow Controlin 
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oikaistu EBITA oli 104 miljoonaa euroa, eli 15,8 % liikevaihdosta (90 milj. e ja 15,2 %). Mineralsin oikaistu EBITA 

kasvoi 381 miljoonaan euroon, eli 12,8 % liikevaihdosta (291 milj. e ja 11,3 %). Liikevoitto saman ajanjakson aikana 

parani 418 miljoonaan euroon ja oli 11,5 % liikevaihdosta (351 milj. e ja 11,1 %). 36 miljoonan oikaisuerillä oli 

negatiivinen vaikutus liikevoittoon, koska vuonna 2018 ei ollut oikaisuja. Oikaisuerät liittyivät globaalin 

valmistusverkoston muutoksista johtuneisiin kustannuksiin, Metso Outotec -järjestelyn kuluihin ja muihin 

yritysjärjestelykuluihin. Flow Controlin liikevoitto oli 100 miljoonaa euroa eli 15,2 % liikevaihdosta (88 milj. e ja 14,8 

%). Mineralsin liikevoitto oli 350 miljoonaa euroa eli 11,8 % liikevaihdosta (283 milj. e ja 11,0 %). Konsernihallinnon 

ja muiden vaikutus liikevoittoon oli enimmäkseen oikaisueristä johtuen 32 miljoonaa euroa negatiivinen (20 milj. e 

negatiivinen). 

Tulos ennen veroja tammi-joulukuussa parani 380 miljoonaan euroon (321 milj. e). Tammi–joulukuun 

nettorahoituskulut olivat 38 miljoonaa euroa (30 milj. e). 

Vuoden toisella neljänneksellä Metso tiedotti, että Suomen veroviranomaisen tekemään jälkiveropäätökseen liittyen 

verotuksen oikaisulautakunta on suurelta osin hyväksynyt Metson valituksen ja määrännyt yhtiölle palautettavaksi 

noin 14 miljoonaa euroa alun perin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä maksetusta  

21 miljoonasta eurosta. Konsernin efektiivinen veroaste oli 24 % vuonna 2019 ja ilman veromaksun palautusta 28 

%. 

Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa oli 1,94 euroa (1,53 e). Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) nousi 18,7 

%:iin (16,9 % vuoden 2018 lopussa) parantuneen tuloksen ansiosta.  

Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 91 miljoonaa euroa (177 milj. e) ja vapaa kassavirta 39 miljoonaa 

euroa (146 milj. e). Nettokäyttöpääoman kasvulla oli 254 miljoonan euron negatiivinen vaikutus kassavirtaan  

(129 milj. e negatiivinen vaikutus), ja se johtui suurimmaksi osaksi saatavien ja varastojen kasvusta. Saatavien 

kasvu oli seurausta vahvasta myynnin kasvusta. Varastojen kasvu johtuu saatavuuteen liittyvistä investoinneista 

sekä pitkien toimitus- ja sisäisten logistiikkaketjujen aiheuttamasta tehottomuudesta. Lisäksi varastoa kasvatti 

McCloskeyn yhdistely osaksi Metsoa. Varastojen hallinnan tehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet jatkuvat ja 

niistä saatiin näkyviä tuloksia jo vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla. 

Taloudellinen asema 

Metson tase ja likviditeetti ovat hyvällä tasolla. Joulukuun lopun 2019 likvidit varat olivat 213 miljoonaa euroa (426 

milj. e vuoden 2018 lopussa). Rahoitusinstrumentteihin, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli kolme kuukautta, ei 

ollut sijoituksia (94 milj. e vuoden 2018 lopussa). 213 miljoonaa euroa (332 milj. e vuoden 2018 lopussa) on kirjattu 

rahoihin ja pankkisaamisiin. 180 miljoonan euron osinko maksettiin kahdessa erässä toukokuussa ja 

marraskuussa. 

Metsolla on toistaiseksi käyttämätön syndikoitu 600 miljoonan euron valmiusluottosopimus. Lisäksi McCloskey-

yrityskaupan rahoittamisen varmistamiseksi Metso nosti 300 miljoonan euron suuruisen kahdenvälisen luoton 

Nordeasta 30.9.2019. Luotto on maturiteetiltaan kaksivuotinen ja sisältää option pidentää laina-aikaa vuodella. 

Metso nosti 4.11.2019 Nordeasta myös 150 miljoonan euron kahdenvälisen luoton käytettäväksi konsernin 

normaaleihin rahoitustarpeisiin. Lainan erääntymisaika on kolme vuotta ja se on osa tulevan Neleksen 

rahoitusrakennetta. Metsolla on myös toistaiseksi käyttämätön syndikoitu 40 miljoonan euron laina Euroopan 

investointipankilta. 

Joulukuun lopun korolliset nettovelat olivat 798 miljoonaa euroa (165 milj. e vuoden 2018 lopussa) ja 

nettovelkaantuneisuusaste 52,7 % (11,7 % vuoden 2018 lopussa). Kasvu johtuu likvidien varojen vähenemisestä ja 

McCloskey-yrityskaupan rahoittamista varten otetusta 300 miljoonan euron lainasta. Omavaraisuusaste oli 42,1% 

(47,7 % vuoden 2018 lopussa). 

9.7.2019 Standard & Poor’s Ratings Services asetti Metson BBB luottoluokituksen tarkkailuun luokituksen 

mahdollisen alentumisen varalta (Credit Watch negative). Muutos johtui Metson suunnitellusta jakautumisesta ja 

Metson Minerals-liiketoiminnan yhdistämisestä Outotecin kanssa. Tämän seurauksena jäljelle jäävän Metson 

jatkuvat toiminnot koostuvat Neles (Flow Control) -liiketoiminnasta. 

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistäminen ja Neleksen muodostaminen 

Metso Oyj:n ja Outotec Oyj:n ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät 29. lokakuuta 2019 suunnitelman yhdistää 

Metson Minerals -liiketoiminta ja Outotec-konserni uudeksi Metso Outotec -konserniksi. Tämän seurauksena Metson 

Flow Control -liiketoiminnasta tuli Metson jatkuvat toiminnot ja osittaisjakautumisen rekisteröinnin jälkeen se jatkaa 

Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä (myöhemmin ”tuleva 

Neles”). Metson osittaisjakautumisessa kaikki Metson Minerals-liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät ilman 

Metson selvitysmenettelyä Outotecille. 

Metson ja Outotecin aiemman ilmoituksen mukaan Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymisen 

odotettiin tapahtuvan vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja olevan ehdollinen kaikkien lakisääteisten ja muiden 
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hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Ottaen huomioon 

hyväksyntäprosessien etenemisen Metso ja Outotec arvioivat tällä hetkellä, että Metson Minerals-liiketoiminnan ja 

Outotecin yhdistyminen tapahtuisi 30.6.2020, edellen ollen ehdollinen kaikkien lakisääteisten ja muiden 

hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Metson hallitus julkisti järjestelyyn 

liittyvän suunnitelman 4.7.2019. 

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti Metson yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja Metson osakepääoman 

alentamisesta jakautumisen seurauksena. Lisätietoja, mukaan lukien kaikki kokousasiakirjat, on saatavilla 

osoitteessa www.metso.com/yyk-2019. 

Osana sekä Metso Outotecin että tulevan Neleksen valmisteluja allekirjoitettiin kaksi uutta valmiusluottosopimusta 

30.9.2019. Uusi 600 miljoonan euron monivaluuttainen luottosopimus siirtyy Metso Outotecille järjestelyn 

toteuttamisen jälkeen. Lisäksi sitä käytetään Metson olemassa olevan 500 miljoonan euron 

valmiusluottosopimuksen jälleenrahoittamiseen. Uutta 200 miljoonan euron monivaluuttaista 

valmiusluottosopimusta käytetään tulevan Neles-konsernin yleisiin rahoitustarkoituksiin ja se tulee saataville 

järjestelyn toteutumisen yhteydessä. 

Finanssivalvonta hyväksyi 7.10.2019 jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka on laadittu Outotecin ja Metson 

Minerals-liiketoiminnan yhdistymistä varten. Esite sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja, 

jotka on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan jakautumisen sekä Metson Minerals-

liiketoiminnan McCloskey International Ltd:n hankinnan vaikutusta Outotecin historiallisiin taloudellisiin tietoihin 

ikään kuin ne olisivat toteutuneet aiemmin.  

Samana päivänä Metso julkisti suuntaa antavia taloudellisia tietoja tulevalle Nelekselle vuosille 2016-2018 sekä 

tammi-kesäkuulta 2019 ja 2018. 

Moody’s myönsi 8.10.2019 tulevalle Metso Outotecille pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla ’Baa2’ ja S&P 

Outotecille, tulevalta nimeltään Metso Outotec, alustavan pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla ’BBB-’. Molempien 

luottoluokitusten näkymät ovat vakaat.  

 

Metso julkisti 30.10.2019 saaneensa suostumukset hakumenettelyssä, jossa se haki suostumuksia ja vapautuksia 

ulkona olevien joukkovelkakirjojen haltijoilta Metso Oyj:n korvaamiseen Outotec Oyj:llä joukkovelkakirjojen 

liikkeeseenlaskijana. Menettely koski tiettyjä joukkovelkakirjasarjoja, jotka on laskettu liikkeeseen Metson EMTN-

ohjelman puitteissa. 

Simo Sääskilahti nimitettiin Metson Valves-liiketoiminta-alueen talousjohtajaksi 2.10.2019. Tulevan Neleksen 

muodostamisen aikana hänet nimitetään sen talous- ja rahoitusjohtajaksi. Hän aloitti uudessa tehtävässään 15.10. 

2019 ja raportoi Valves-liiketoiminta-alueen johtajalle ja tulevan Neleksen toimitusjohtajalle Olli Isotalolle. 

Yhdysvaltain oikeusministeriöltä saatiin 29.11.2019 hyväksyntä Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin 

yhdistymiselle. 

Metso Outotec -järjestelyyn liittyvät oikaisuerät olivat 14 miljoonaa euroa Metson vuoden 2019 tuloksessa. 

Järjestelyyn liittyvät dokumentit ja kaikki pörssitiedotteet ovat luettavissa osoitteessa www.metso.com/fi/metso-

outotec-neles/.  

 

  

http://www.metso.com/yyk-2019
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Raportointisegmentit: Flow Control 

 

Avainluvut  

Milj. euroa Q4/2019 Q4/2018 Muutos % 2019 2018 Muutos % 

Saadut tilaukset 154  157  -2  681  628  8  

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 35  37  -5  154  136  13  

    % saaduista tilauksista 23  24    23  22    

Tilauskanta       280  276  1  

Liikevaihto 167  168  -1  660  593  11  

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 44  36  22  152  128  19  

    % liikevaihdosta 26  21    23  22    

Oikaistu EBITA *) 23  28  -18  104  90  16  

    % liikevaihdosta 13,6  16,4    15,8  15,2    

Liikevoitto 22  27  -19  100  88  14  

    % liikevaihdosta 13,0  16,0    15,2  14,8    

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (Segmentti-ROCE), % 28,8  37,1    

Henkilöstö kauden lopussa       2 866  2 723  5  
 

*) Flow Control -segmentillä ei ollut oikaisueriä raportointikaudella. 

Pumps-liiketoiminta-alue on siirretty Flow Control -segmentistä osaksi Minerals-segmenttiä 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2018 luvut on 

oikaistu. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot uuden raportointirakenteen mukaisesti julkistettiin 26.3.2019. 

Flow Controlin viimeisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 2 % verrattuna vertailukauteen. Sekä laite- että 

palvelutilaukset laskivat hiukan johtuen hitaammasta päätöksenteosta asiakkaiden investointiprojekteissa ja 

Pohjois-Amerikan markkinoiden jonkin verran heikentyneestä aktiviteetista vuoden loppua kohti. 

Viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 1 % vertailukaudesta ja oli 167 miljoonaa euroa (168 milj. e). Palveluiden 

liiketoiminta kasvoi kaksinumeroisesti, kun taas laitteiden liiketoiminta laski. Jälkimmäiseen vaikutti kolmen päivän 

lakko venttiilien tuotannossa Suomessa. 

Flow Controlin viimeisen neljänneksen EBITA oli 23 miljoonaa euroa eli 13,6 % liikevaihdosta (28 milj. e ja 16,4 %) 

ja liikevoitto 22 miljoonaa euroa eli 13,0 % liikevaihdosta (27 milj. e ja 16,0 %). Suomen lakosta johtuneet pienemmät 

myyntimäärät sekä siihen ja Kiinan uuteen tehtaaseen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat kannattavuuteen 

negatiivisesti. Tulevan Neleksen valmisteluista on myös aiheutunut lisäkustannuksia. 

Tammi–joulukuun saadut tilaukset olivat 8 % korkeammat kuin vertailukaudella ja yhteensä 681 miljoonaa euroa 

(628 milj. e). Kasvua vauhditti sekä orgaaninen kasvu että yritysostot. Laitteiden tilaukset kasvoivat 7 % ja 

palveluiden tilaukset 13 %. Saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 11 % vertailukaudesta ja oli 660 miljoonaa euroa. 

Laitteiden liikevaihto kasvoi 9 % ja palveluiden liikevaihto 19 %. 

Oikaistu EBITA oli samalla ajanjaksolla 104 miljoonaa euroa eli 15,8 % liikevaihdosta (90 milj. e ja 15,2 % vuonna 

2018). Liikevoitto 100 miljoonaa euroa eli 15,2 % liikevaihdosta (88 milj. e ja 14,8 %). Parempi kannattavuus johtui 

liikevaihdon kasvusta ja hyvästä toiminnallisesta tuloksesta. 

 

 

 

 

 

 

- Hyvä vuositulos kaikilla osa-alueilla 

- Viimeisellä neljänneksellä lyhytaikaisia haasteita 

- Tulevan Neleksen valmistelut etenevät hyvin 
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Raportointisegmentit: Minerals 

 

Avainluvut  

Milj. euroa Q4/2019 Q4/2018 Muutos % 2019 2 018 Muutos % 

Saadut tilaukset 759  745  2  3 009  2 872  5  

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 473  461  3  1 907  1 777  7  

    % saaduista tilauksista 62  62    63  62    

Tilauskanta       1 408  1 411  0  

Liikevaihto 797  729  9  2 976  2 581  15  

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 472  436  8  1 815  1 644  10  

    % liikevaihdosta 59  60    61  64    

Oikaistu EBITA *) 96  78  23  381  291  31  

    % liikevaihdosta 12,0  10,6    12,8  11,3    

Liikevoitto 85  76  12  350  283  24  

    % liikevaihdosta 10,6  10,4    11,8  11,0    

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (Segmentti-ROCE), % 22,6  23,7    

Henkilöstö kauden lopussa       12 451  9 942  25  
 

*) Oikaisuerät olivat 15 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2019 ja 36 miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2019. Vuoden 2018 
vertailukaudet eivät sisällä oikaisueriä. EBITA:n ja liikevoiton täsmäytys on esitetty liitetiedossa 10: segmenttitiedot. 
 
Pumput-liiketoiminta-alue siirrettiin Flow Control -segmentistä osaksi Minerals-segmenttiä 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2018 luvut on 

oikaistu. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot uuden raportointirakenteen mukaisesti julkistettiin 26.3.2019.  

Mineralsin viimeisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 

759 miljoonaa euroa (745 milj. e). Palveluliiketoiminnassa tilaukset kasvoivat 3 %, kun taas laiteliiketoiminnassa ne 

pysyivät samalla tasolla. Kivenmurskauslaitteiden tilauksia tuki McCloskey -yritysosto, kun taas kaivoslaitteiden 

tilauskertymä oli pienempi asiakkaiden hitaasta päätöksenteosta johtuen. Tästä johtuen saatiin vähemmän suuria 

tilauksia kuin vertailukaudella. 

Neljänneksen liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta ja oli yhteensä 797 miljoonaa euroa (729 milj. e). 

Palveluliiketoiminta kasvoi 8 % ja laiteliiketoimintaa tuki McCloskey -yritysosto. Oikaistu EBITA nousi 96 miljoonaan 

euroon ja 12,0 prosenttiin liikevaihdosta (78 milj. euroa ja 10,6 %). Sekä liikevaihtoon että oikaistuun EBITAan 

vaikuttivat negatiivisesti neljänneksen aikana levottomuudet Chilessä sekä kolmen päivän lakko Suomen 

teollisuustuotannossa. Näiden vaikutus näkyi kaivospalvelu- ja kivenmurskauslaiteliiketoiminnoissa. 

Neljänneksen liikevoitto parani 85 miljoonaan euroon ja oli 10,6 % liikevaihdosta (76 milj. e ja 10,4 %). Ruotsissa 

sijaitsevan kulutusosia valmistavan tehtaan sulkemispäätökseen liittyvät kustannukset vaikuttivat liikevoittoon 

negatiivisesti 8 miljoonaa euroa. 

Tammi–joulukuussa saadut tilaukset olivat 3 009 miljoonaa euroa eli 5 % suuremmat kuin vertailukaudella (2 872 

milj. e). Laitteiden tilaukset olivat viime vuoden tasolla. Kivenmurskauslaitteiden tilaukset kasvoivat niin orgaanisesti 

kuin yritysostojenkin ansiosta. Kaivoslaitteiden tilaukset laskivat edellisvuodesta, mikä johtui asiakkaiden 

varovaisesta päätöksenteosta vuoden toisella puoliskolla. Mineralsin palveluiden tilaukset kasvoivat 7 % vuoteen 

2018 verrattuna. Liikevaihto kasvoi samalla ajanjaksolla 15 % ja oli 2 976 miljoonaa euroa (2 581 milj. e). Kasvu oli 

enimmäkseen orgaanista. Sekä laitteiden että palveluiden liikevaihto kasvoi kaksinumeroista vauhtia. Oikaistu 

EBITA oli 381 miljoonaa euroa eli 12,8 % liikevaihdosta (291 milj. e ja 11,3 %). Korkeampi kannattavuus johtui 

myynnin kasvusta ja parantuneesta toiminnan tehokkuudesta. Liikevoitto oli 350 miljoonaa euroa eli 11,8 % 

liikevaihdosta (283 milj. e ja 11,0 %). 

Jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana Metso jatkoi valmistus- ja toimitusverkostonsa yksinkertaistamista ja 

optimointia. Osana tätä hanketta Metso päätti lopettaa valimotoiminnan Etelä-Afrikan Isithebessä sekä synteettisten 

kulutusosien valmistuksen Ruotsin Ersmarkissa. Päätökset liittyvät Minerals Consumables  

-liiketoiminta-alueen maailmanlaajuisen tuotantoverkoston kehittämiseen. Jatkossa Metso hyödyntää tehokkaimpia 

tuotanto- ja hankintamahdollisuuksia alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tarjotakseen asiakkailleen parasta 

mahdollista arvoa, laatua ja toimitusvarmuutta. Sulkemispäätökset aiheuttivat yhteensä 15 miljoonan euron 

kustannukset, jotka on raportoitu oikaisuerinä, ja joilla oli negatiivinen vaikutus Mineralsin vuoden 2019 liikevoittoon. 

Metso myi jauhinkuulaliiketoimintansa vuoden 2019 alussa. Sen liikevaihto 2018 oli 60 miljoonaa euroa, ja se sisältyy 

vuoden 2018 vertailulukuihin. 

- Vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parannus 

- Kaivoslaitteiden tilaukset asiakkaiden varovaisuuden takia vähissä  

- McCloskey mukana luvuissa lokakuun alusta lähtien 
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Investoinnit 

Tammi-joulukuun 2019 käyttöomaisuusinvestoinnit ilman yrityshankintoja olivat 107 miljoonaa euroa (67 milj. e), 

josta ylläpitoinvestointien osuus oli 55 % eli 59 miljoonaa euroa (54 % ja 36 milj. e). 

Kivenmurskauslaitteiden tuotantokapasiteettia Intiassa kasvattavassa noin 25 miljoonan euron 

investointihankkeessa edettiin käyttöönottovaiheeseen ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotetoimitukset aloitettiin 

vuoden jälkipuoliskolla.  

Uuden venttiilitehtaan peruskiven muurausta juhlittiin 9.1.2019 Kiinan Jiaxingissa. Tehdas vahvistaa Metson 

venttiilien ja niiden oheistuotteiden tuotantoa ja lisää tuotantokapasiteettia prosessiteollisuusasiakkaille sekä 

Kiinassa että maailmanlaajuisesti. Investoinnin suuruus on noin 10 miljoonaa euroa. 

Myös investointi valimokapasiteetin kasvattamiseen Intian Vadodarassa etenee suunnitellusti niin, että 

täysimittainen tuotanto voisi alkaa vuonna 2020. Kokonaisinvestointi on noin 25 miljoonaa euroa. 

Yrityshankinnat ja -myynnit 

Kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajan McCloskey Internationalin hankinta saatettiin 

onnistuneesti päätökseen 1.10.2019. Kaupan avulla Metso laajensi kivenmurskauksen tarjoomaansa 

maailmanlaajuisesti ja vahvisti asiakaskuntaansa etenkin maarakennusalan urakoitsijoiden keskuudessa. 

Yrityskaupan myötä Metsolle siirtyi noin 900 työntekijää Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa. Kauppa rahoitettiin 300 miljoonan euron lainalla, joka nostettiin 30.9.2019. McCloskey on 

raportoitu osana Metson Minerals -segmenttiä vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä lähtien. 

Metso tiedotti 17.9.2019 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa jäljellä olevan 25 %:n osuuden 

Shaorui Heavy Industries Ltd:stä. Shaorui on kiinalainen murskaus- ja seulontalaitteiden valmistaja ja yritysosto 

tukee Metson kasvutavoitteita Kiinassa. Kauppa toteutui vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana, minkä jälkeen 

Metso on omistanut 100 % yhtiön osakkeista. Aikaisempi 75 %:n osuus hankittiin syyskuussa 2013. 

Toukokuussa 2019 Metso sai päätökseen kaivospalveluliiketoiminnan yritysoston Chilessä. Ostetun yrityksen 

liikevaihto vuonna 2018 oli 57 miljoonaa euroa ja sen touko-joulukuun 2019 liikevaihto sisältyy Mineralsin 

palveluliiketoiminnan julkistettuihin lukuihin. Yritysoston myötä 869 työntekijää Chilessä, Argentiinassa ja Brasiliassa 

siirtyi Metson palvelukseen. 

Metso sai 4.1.2019 päätökseen jauhinkuulaliiketoimintansa myynnin. Myyty liiketoiminta kattaa kaksi Espanjassa 

sijaitsevaa toimipaikkaa ja 80 työntekijää. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2018 oli  

60 miljoonaa euroa. Yrityskaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Metson tulokseen.  

Tutkimus ja kehitys 

Jatkuva uudistuminen ja innovaatioiden edistäminen on tärkeää Metson kilpailukyvylle. Innovaatioiden tavoitteena 

on varmistaa pysyvä erottautuminen kohdennetuilla investoinneilla, jotka perustuvat joko liiketoiminta-alue- tai 

tuotekohtaisiin suunnitelmiin. Vuoden 2019 aikana Metso jatkoi T&K -toimintansa kasvattamista. T&K-kulut olivat 

vuonna 2019 62 miljoonaa euroa eli 1,7 % liikevaihdosta (51 milj. e ja 1,6 %).  

T&K- ja teollisuusoikeuksista aiheutuneet kulut 

Milj. euroa 2019 2018 

T&K-kulut 62  51  

    liikevaihdosta, % 1,7  1,6  

Keksinnöt ja patentit 

 2019 2018 

Keksintöilmoitukset 160 123  

Kantapatenttihakemukset 15 23  

Patenttisuojan piirissä olevat patentit, tilanne 31.12 350 310 

 

Metso lanseerasi vuonna 2019 useita merkittäviä tuotteita. 

Uusin lisäys monipuoliseen MXTM Multi-Action kartiomurskainsarjaan esiteltiin Bauma 2019 -messuilla. MX3-

murskain parantaa tuottavuutta ja pienentää käyttökustannuksia ja on optimoitu erityisesti keskikokoisille louhoksille 

ja sekä kovalle että pehmeälle kivelle. Metso MX3-murskain sopii toiseen, kolmanteen ja neljänteen 

murskausvaiheeseen. 

Uusi mobiiliseula, Lokotrack ST2.3, tuo Lokotrackin tela-alustaisten ratkaisujen todistetun laadun ja 

toimintavarmuuden täysin uuteen kevyempään seulontaratkaisuun. Pieneen kokoon ja turvallisuuteen perustuvien 

ominaisuuksiensa ansiosta helppokäyttöinen ST2.3 on ihanteellinen ratkaisu uusille seulontayrittäjille. 
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Metso Lokotrack® UrbanTM -tela-alustainen murskainmallisto on suunniteltu murskaukseen tiheästi asutuilla alueilla 

kuten kaupungeissa. Sen jopa 60 % parempi melusuoja ja pienemmät pölypäästöt helpottavat 

ympäristölupahakemusprosessia ja avaavat uusia mahdollisuuksia murskaustoiminnalle. Sarjan uusin lisäys, Urban 

LT96 on ihanteellinen pienille ja keskisuurille urakoitsijoille, koska laite mahdollistaa puretun betonin murskaamisen 

ja kierrättämisen paikan päällä. 

Metson Kiinassa omistama Shaorui esitteli ensimmäisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden sarjan, joka 

on suunniteltu erityisesti hinta- ja laatutietoiselle keskimarkkinalle. Uusi tuotevalikoima hyödyntää Metson 

teknologiaa ja pitkää kokemusta tela-alustaisista laitteista ja siten tarjoaa sopivia ratkaisuja louhos- ja purkutyöhön. 

Osana liikuteltavien Metso Nordtrack™ -murskaus- ja seulontalaitteiden tuotelinjaa esiteltiin 19 uutta tuotetta, jotka 

on suunniteltu täyttämään maarakennusalan urakoitsijoiden tarpeita. 

Metso laajensi murskainten kulutusosien tarjoomaansa tuomalla markkinoille uuden OEM-murskainvuorausten 

valikoiman. Uusi Metso O-sarja on ollut saatavilla valituilla markkinoilla syyskuusta 2019 alkaen. Se tarjoaa oikeassa 

suhteessa suorituskykyä, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. 

Metso esitteli uuden ratkaisun kaivosjätteiden käsittelyyn lanseeraamalla VPX™-suodattimen. Vesien kierrätys, 

kaivosjätteen tehokas hallinta, suojelu ja vastuullinen kaivoksen kunnossapito ovat yhä tärkeämpiä kaivosten 

kannalta toimilupien varmistamiseksi. 

Metso lanseerasi kuorma-auton hybridilavan, jolla on vertaansa vailla oleva hyötykuorma ja kulutuskestävyys. 

MetsoTruck Body on uraauurtava innovaatio, jossa yhdistyvät kumin ja korkean rakennelujuuden omaavan teräksen 

edut, mikä antaa kaivoksille ja louhoksille mahdollisuuden kuljettaa enemmän vähemmällä. Metso Truck Body on 

kevyt, kumilla vuorattu lava, joka on suunniteltu suuriin kiviautoihin. Joustava kumi vaimentaa iskuja ja estää niiden 

pääsyn runkoon. Kumin alle voidaan asentaa tavallista kevyempi, rakenteellisesti luja teräskehys. Tämän ansiosta 

lava voi vaimentaa maksimaalisen iskun mahdollisimman kevyellä rungolla. Sen käyttöikä voi olla jopa 

kuusinkertainen ja paino 20–30 % alhaisempi perinteiseen kevytlavaan verrattuna. 

Metso laajensi jätteiden kierrätystuotevalikoimaansa tuomalla markkinoille uudet Metso M&J K-sarjan esisilppurit. 

Kaksi ensimmäistä mallia ovat M&J K160 ja M&J K210. Uudet kilpailukykyiset mallit tarjoavat matalat kustannukset 

korkealla luotettavuudella sekä helppokäyttöisyyden ja joustavuuden eri jätetyypeille. Mallit on optimoitu erityisesti 

kohteille, joiden tuotantovaatimus on 5–45 tonnia tunnissa. 

Metso tiedotti 10.9.2019 laajentavansa kaivosteollisuuden etävalvontapalveluitaan avaamalla ensimmäisen Metso 

performance center -keskuksen Santiagossa Chilessä ja valmistelemalla toista keskusta Changshassa Kiinassa. 

Lisää keskuksia avataan merkittäville kaivosmarkkinoille vuosina 2020—2021. 

Metso esitteli uusia kokoja Neles® M -sarjan palloventtiileille. M-sarjan kokoluokan laajennus tarjoaa huomattavia 

etuja, mukaan lukien modulaarisuuden, paremman saatavuuden ja helpomman huollon. 
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Turvallisuus ja kestävä kehitys 

Haluamme olla vastuullinen ja luotettava kumppani asiakkaillemme ja auttaa heitä toimimaan kestävästi ja 

tuottavasti. Toimimme tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristön ja talouden sekä ihmisten turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin kannalta.  

Turvallisuus 

Metson tavoitteena on vahvistaa sitoutumistaan turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja tapaturmattomaan 

toimintaan. Vuonna 2019 Metso onnistui parantamaan työturvallisuutta merkittävästi, ja LTIF-tapaturmataajuus oli 

vuoden lopussa 1,7 (2018: 2,9). Keskittyminen turvallisuuteen näkyi myös riskihavaintojen ja 

turvallisuuskeskustelujen määrän kasvuna vuonna 2019. 

Työturvallisuuden edistämiseksi Metso on kehittänyt esimiesten koulutusohjelman tukeakseen heitä 

työturvallisuuden johtamisessa. Lisäksi tietyille Metson tehtaille lanseerattiin vuonna 2019 tukiohjelma, joka tukee 

tehtaiden henkilöstöä tapaturmien vähentämisessä. 

Metso tulee jatkamaan henkilökohtaisten turvallisuustavoitteiden asettamista sekä turvallisuustarkastuksia ja niihin 

liittyvien korjaavien toimenpiteiden seurantaa. Haluamme varmistaa, että Metson vähimmäisturvallisuusvaatimuksia 

noudatetaan kaikissa toimipisteissä, minkä vuoksi koulutimme päivitetyt vaatimukset työntekijöille osana Metson 

vuotuista turvallisuuslupauskampanjaa vuonna 2019. 

Ympäristö 

Metso pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöriskejä oman toiminnan tarkastuksilla ja seuraamalla korjaavien 

toimenpiteiden toteuttamista. Vuonna 2019 Metson ympäristöauditoinnit keskittyivät esimerkiksi 

kemikaaliturvallisuuteen ja vaarallisen jätteen käsittelyyn. 

Vuoden aikana Metso paransi energiatehokkuuttaan tuotantopaikoilla esimerkiksi investoimalla uusiin 

hitsauslaitteisiin ja sulatusuuneihin. Vedenkulutusta vähennettiin myös prosessiveden uudelleenkäytöllä ja 

kierrätyksellä. 

Ilmasto-ohjelma 

Yksi vuoden 2019 kohokohdista oli Metson ilmasto-ohjelman julkistaminen, joka sisältää uudet ilmastotavoitteet 

merkittävimmille päästölähteille. Science-Based Targets initiative hyväksyi nämä ilmastotavoitteet. 

Metso on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä omassa tuotannossaan 25% vuoteen 2030 mennessä. 

Metso peräänkuuluttaa kestävää kehitystä omien toimintojensa lisäksi myös tavarantoimittajiltaan. Edellytämme, 

että hankintakuluilla mitattuna 30% tavarantoimittajista asettaa tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet 

vuoteen 2024 mennessä. Metso tavoittelee myös 20% vähennystä kuljetuspäästöihinsä vuoteen 2025 

mennessä tehostamalla kuljetusreittejä ja optimoimalla varastojensa sijainteja. 

Lisäksi Metso pyrkii tuotteidensa avulla vähentämään asiakkaidensa energiaintensiivisimpien prosessien 

kasvishuonekaasupäästöjä 10%:lla vuoteen 2025 mennessä. Tavoitetta tukevat Metson kaikille tutkimus- ja 

kehitystyöprojekteilleen asettamat energiatehokkuusvaatimukset. Lisäksi Metso hyvittää 100% 

lentopäästöistään vuoteen 2021 mennessä sekä jatkaa uusien tapojen kehittämistä päästöjensä vähentämiseksi 

esimerkiksi toimistoissa. 

Vastuullinen hankinta 

Metso on laatinut toimittajien toimintaperiaatteet, joissa määritellään Metson toimittajiinsa soveltamat standardit. 

Nämä periaatteet luovat pohjan yhteistyölle. Metsolla on yli 7 000 toimittajaa yli 70 maassa. Suorat hankintakulut 

vuonna 2019 olivat yhteensä 1 399 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2019 teimme 123 kestävän kehityksen tarkastusta toimittajillemme. Tarkastusten yhteydessä määrätyistä 

korjaavista toimenpiteistä on toteutettu 82 prosenttia. Vuonna 2019 Metso järjesti toimittajille kestävän kehityksen 

teemapäivän Intiassa parantaakseen yhteistyötä. Tapahtuman tarkoituksena oli parantaa yhteistyötä, jakaa hyviä 

käytäntöjä ja auttaa toimittajia ymmärtämään Metson odotuksia kestävän kehityksen suhteen. 

Metson toimintaperiaatteet 

Metson toimintaperiaatteissa asetetaan vaatimukset, joita kaikkien työntekijöiden sekä toimittajien, 

liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien on noudatettava. Vuonna 2019 kaikille työntekijöille järjestetyn 

toimintaperiaatekoulutuksen osallistumisprosentti oli 99,2 %. 
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Vaatimusten mukaisuus 

Tietosuojaan liittyen Metson tietosuojaosasto on koko vuoden ajan kehittänyt henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 

käytäntöjä ja prosesseja seuraamalla aktiivisesti yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön kehitystä 

maailmanlaajuisesti, jotta käytäntöjen ja prosessien noudattaminen varmistettaisiin kaikkialla missä toimimme. 

Vuonna 2019 Whistleblower-kanavan kautta tehtiin 11 ilmoitusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä ja 35 

ilmoitusta epäillyistä muista väärinkäytöksistä. Whistleblower-ilmoitusten lisäksi, 10 ilmoitusta tutkittiin, kun ne oli 

toimitettu suoraan sisäiselle tarkastukselle. Kaikki tapaukset tutkittiin eikä niillä ollut taloudellisia vaikutuksia. 

Metsolla on käytössä auditointityökalu riskienhallinnan tukemiseksi, jotta varmistetaan vaatimustenmukaisuus ja 

jatkuva liiketoiminnan kehitys. Vuonna 2019 tehtiin yhteensä 27 sisäistä tarkastusta. 

Hallinnointi ja palkitseminen 

Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 

hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilivuodelta 2018. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen jakaa osinkona 1,20 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon 

ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 7.5.2019. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 

5.11.2019. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mikael 

Lilius, varapuheenjohtajana Christer Gardell ja jäseninä Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen 

ja Arja Talma. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Stadigh. 

Metson tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka nimesi päävastuulliseksi 

tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen esitykset, joiden mukaan 

hallitus sai valtuudet päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. 

Lisäksi hyväksyttiin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. 

Metson hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi siinä keskuudestaan 

tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet seuraavasti: 

• Tarkastusvaliokunta: Arja Talma (puheenjohtaja), Nina Kopola ja Antti Mäkinen 

• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Mikael Lilius (puheenjohtaja), Christer Gardell ja Lars Josefsson 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla verkkosivuillamme www.metso.com/yk-2019. 

Nina Kopola erosi hallituksesta 1.8.2019 alkaen, koska hänet nimitettiin Business Finlandin pääjohtajaksi. 

Irtisanoutumisen seurauksena hallitus on jatkanut seitsenjäsenisenä ja tarkastusvaliokunta kaksijäsenisenä. 

Muutokset Metson johtoryhmässä 

Henkilöstöjohtaja Merja Kamppari jätti tehtävänsä 31.1.2019. Hannele Järvistö on toiminut väliaikaisena 

henkilöstöjohtajana 1.2.2019 alkaen. 

Metson hallitus nimitti 18.6. Olli Isotalon yhtiön venttiililiiketoiminnan johtajaksi nimikkeellä President, Valves-

liiketoiminta-alue. Olli Isotalo aloitti tehtävässään 15.7. ja samalla hänestä tuli Metson johtoryhmän jäsen. Hän on 

aiemmin toiminut Patria Oyj:n toimitusjohtajana ja johtajatehtävissä Cargotec Oyj:ssä.  

Metso tiedotti 26.7., että Stephan W. Kirsch on nimitetty Metson kaivoslaite- eli Mining Equipment -liiketoiminta-

alueen johtajaksi ja Metson johtoryhmän jäseneksi 1.8. alkaen. Hän on aloittanut Metsossa vuonna 2018 ja 

edellisessä tehtävässään hän oli Mining Equipment -liiketoiminta-alueen Business and Product Managementista 

vastaava johtaja. 

Ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmien uudet ansaintajaksot 

Metson hallitus päätti 6.2.2019 jatkaa yhtiön ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmia uusilla 

ansaintajaksoilla. Kannustinohjelmia on kolme: suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä, ehdollinen 

osakepalkkiojärjestelmä ja viivästetty osakepalkkiojärjestelmä. Kilpailukykyisten pitkän aikavälin 

kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa Metson osakkeenomistajien ja yhtiön johdon tavoitteet 

Metson arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön. 

 

 

http://www.metso.com/yk-2019
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Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso 

Hallitus hyväksyi uuden ansaintajakson aloituksen ylimmän johdon suoriteperusteisessa 

osakepalkkiojärjestelmässä (PSP). PSP 2019-2021 alkoi vuoden 2019 alusta, ja mahdolliset palkkiot maksetaan 

vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, jos hallituksen asettamat ansaintatavoitteet saavutetaan. Vuosien 2019-

2021 ohjelmasta mahdollisesti maksettava osakepalkkio perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon kyseisinä 

kalenterivuosina. Ohjelman piiriin kuuluu 11 henkilöä Metson ylimmästä johdosta, ja palkkioiden enimmäismäärä on 

190 000 osaketta, joka on bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä. 

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso 

Hallitus hyväksyi uuden ansaintajakson aloituksen yhtiön täydentävässä ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä 

(RSP). RSP 2019-2021:n ansaintajakso alkoi vuoden 2019 alusta, ja mahdolliset osakepalkkiot maksetaan keväällä 

2022, jos ansaintatavoitteet saavutetaan. RSP 2019-2021 ohjelmasta voidaan jakaa palkkioina enintään 60 000 

osaketta, joka on bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä. 

Viivästetyn osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso 

Lisäksi hallitus hyväksyi uuden ansaintajakson aloituksen viivästetyssä osakepalkkiojärjestelmässä (DSUP).  

DSUP 2019-2021 alkoi vuoden 2019 alusta, ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuoden 2022 ensimmäisellä 

puoliskolla, jos ansaintatavoitteet saavutetaan. Ohjelmaan osallistuu noin 140 henkilöä. 

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ohjelmista. Tämän ohjelman 

palkkioiden lopullinen arvo määräytyy hallituksen asettamien ansaintatavoitteiden ja Metson osakekurssin 

kehityksen perusteella. Vuosien 2019-2021 ohjelmasta maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on noin  

9 miljoonaa euroa, joka on bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä ja joka perustuu Metson 

keskimääräiseen osakekurssiin 4.2.2019. 

Henkilöstö 

Metson palveluksessa oli joulukuun 2019 lopussa 15 821 työntekijää, mikä oli 2 671 enemmän kuin vuoden 2018 

lopussa. Vuonna 2019 Flow Controlin henkilöstömäärä kasvoi 143 työntekijällä ja oli 2 866 ja Mineralsin 

henkilöstömäärä kasvoi 2 509 työntekijällä ja oli 12 451. Vuonna 2019 yritysostot kasvattivat henkilöstön määrää 2 

182:lla Mineralsissa. Pääkonttorissa ja konsernihallinnossa oli vuoden 2019 lopussa 504 työntekijää (485 vuoden 

2018 lopussa).  

Henkilöstö alueittain 

  31.12.2019 Osuus, % 31.12.2018 Osuus, % Muutos % 

Eurooppa 4 874  31  4 412  34  10  

Pohjois-Amerikka 2 229  14  1 674  13  33  

Etelä- ja Keski-Amerikka 4 493  28  2 906  22  55  

Aasian ja Tyynenmeren alue 3 556  23  3 318  25  7  

Afrikka ja Lähi-itä 669  4  840  6  -20  

Metso yhteensä 15 821  100  13 150  100  20  

 

Vuonna 2019, Metso toteutti PeoplePulse -henkilöstökyselyn auttaakseen työntekijöitä tunnistamaan 

kehitysalueitaan. Vaikuttava 89 % vastausprosentti (87 % vuonna 2018) antoi työntekijöille mahdollisuuden 

keskustella tuloksista keskenään ja ryhtyä käytännöllisiin ja positiivisiin kehitystoimiin. Työntekijöidemme net 

promoter score (eNPS) oli 49,1, mikä on myös todella vahva tulos. 

Metson työntekijät edustavat 97 eri kansalaisuutta, ja toimivat yli 50 maassa ja 185 paikassa. Erilaisten taustojen, 

eri pituisten palvelusvuosien ja eri ikäryhmien yhdistelmä takaa monipuoliset osaamiset ja taidot. 

Osakkeet ja osakkeiden vaihto 

Metson osakepääoma 31.12.2019 oli 140 982 843,80 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 150 348 256. 

Osakemäärään sisältyi 272 088 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 0,2 % Metson osakkeiden 

ja äänien kokonaismäärästä. Vuonna 2019 Metson osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 113 638 358 

kappaletta ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3 673 miljoonaa euroa. Metson markkina-arvo oli joulukuun lopussa 

5 280 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita (3 435 milj. e vuoden 2018 lopussa).  
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Metson osakekurssin kehitys Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2019  

Euroa  
Päätöskurssi 35,18 

Ylin noteeraus 39,79 

Alin noteeraus 22,36 

Keskimääräinen kurssi 32,49 

 

Nasdaq Helsingin lisäksi Metson ADR-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa International OTCQX -

markkinapaikalla. Metson tunnus on MXCYY, ja neljä ADR-todistusta vastaa yhtä Metson osaketta. Metson ADR-

todistusten päätöskurssi 31.12.2019 oli 9,78 dollaria. 

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus 

Metso luovutti 28.3.2019 yhteensä 79 040 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön 

suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2016-2018 kuuluneille 80 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän 

ehtojen mukaisesti. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 272 088 omaa osaketta. Osakkeiden luovuttaminen 

suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Metson yhtiökokouksen 2018 hallitukselle antamaan 

valtuutukseen. 

Liputusilmoitukset 

Metso sai vuonna 2019 seuraavat liputusilmoitukset liittyen suoraan, rahoitusvälineisiin perustuvaan tai Metson 

osakkeiden kokonaisomistukseen. Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön 

liittyviä sopimuksia. Metsolla on 150 348 256 liikkeelle laskettua osaketta. 

Päivämäärä Osakkeenomistaja Omistuosuus Välitön, % Välillinen, % Yhteensä, % Osakkeet yhteensä 

08.11.2019 BlackRock Inc. alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% 

07.11.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4.84% 0.17% 5.02% 7 550 817 

16.10.2019 BlackRock Inc. alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% 

11.10.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4.81% 0.24% 5.06% 7 609 453 

04.10.2019 BlackRock Inc. alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% 

02.10.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4.75% 0.25% 5.00% 7 530 493 

16.08.2019 BlackRock Inc. alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% 

15.08.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4,87 0,15 5,02 7 560 273 

14.08.2019 BlackRock Inc. alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% 

13.08.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4,86 0,14 5,01 7 536 763 

09.08.2019 BlackRock Inc. alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% 

01.08.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4,91 0,15 5,06 7 622 077 

31.07.2019 BlackRock Inc. alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% alle 5% 

30.07.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4,90 0,16 5,07 7 627 923 

29.07.2019 BlackRock Inc. yli 5% 5,01 0,17 5,19 7 806 865 

25.07.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4,95 0,18 5,14 7 728 515 

25.03.2019 BlackRock Inc. alle 5% 4,56 0,33 4,89 7 361 853 

15.03.2019 BlackRock Inc. yli 5% 4,66 0,35 5,01 7 539 098 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Muutoksia Metson johtoryhmässä 

Giuseppe Campanelli nimitettiin Minerals Services –liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Kalle Sipilä Pumps  

-liiketoiminta-alueen johtajaksi 2.1.2020. Molemmista tuli myös Metson johtoryhmän jäseniä. Sekä Minerals 

Services- että Pumps -liiketoiminta-alueiden entinen johtaja Mikko Keto irtisanoutui 1.1.2020. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metson ja tulevan Neleksen hallituksien kokoonpanoiksi 

ja hallituspalkkioiksi seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle 

Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on 16.1.2020 päättänyt ehdotuksistaan, jotka koskevat Metson 

ja tulevan Neles Oyj:n hallitusten kokoonpanoa ja hallituspalkkioita. Nimitystoimikunta välittää ehdotuksensa Metson 

hallitukselle, joka tekee ehdotukset 20.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.  

Ehdotus Metson hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Metson hallituksessa olisi seitsemän jäsentä. Nykyisistä jäsenistä ehdotetaan 

valittavan uudelleen Mikael Lilius puheenjohtajaksi ja Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, 

Kari Stadigh, Antti Mäkinen ja Arja Talma jäseniksi. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Emanuela Speranza. 
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Hallituksen nykyinen jäsen Peter Carlsson on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä 

uudelleenvalintaa varten. 

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu Metso Oyj:n osittaisjakautumisen 

täytäntöönpanon rekisteröintiin saakka. 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan 

riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden 

on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta. 

Metso ja Outotec sopivat 5.2.2020 muutoksesta koskien Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin 

yhdistymissopimusta. Muutossopimuksen mukaan Metso ja Outotec ovat sopineet, että Emanuela Speranza korvaa 

Nina Kopolan Metso Outotecin hallituksessa, koska Nina Kopola erosi aiemmin Metson hallituksesta. Emanuela 

Speranzaa ehdotetaan Metson hallituksen jäseneksi Metson 20.3.2020 pidettävässä varsinaisessa 

yhtiökokouksessa. 

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samoja kiinteitä vuosipalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella. 

Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista: 

• Puheenjohtaja – 120 000 euroa  

• Varapuheenjohtaja – 66 000 euroa  

• Muut jäsenet – 53 000 euroa 

Lisäkorvaukset, jotka maksetaan suhteessa toimikauden pituuteen: 

• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja – 20 000 euroa  

• Tarkastusvaliokunnan jäsenet – 10 000 euroa  

• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja – 10 000 euroa  

• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet – 5 000 euroa  

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa, että kiinteät hallituspalkkiot maksettaisiin käteisenä kahden viikon sisällä 

hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen. 

Ehdotus Neleksen hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tulevan Neles Oyj:n hallituksessa olisi seitsemän jäsentä. Sen puheenjohtajaksi 

ehdotetaan valittavan Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi Mark Vernon sekä jäseniksi Britta Giesen, Anu 

Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Petter Söderström. 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan 

riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström ja Niko Pakalén, 

joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta. 

 

Neleksen hallituksen toimikausi alkaa Metson osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu 

Neleksen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa Neleksen hallituksen jäsenille seuraavia kiinteitä vuosipalkkioita. Maksettavat 

palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen näistä vuosipalkkioista: 

• Puheenjohtaja – 115 000 euroa  

• Varapuheenjohtaja – 65 000 euroa  

• Muut jäsenet – 50 000 euroa 

 

Lisäkorvaukset, jotka maksetaan suhteessa toimikauden pituuteen: 

  

• Tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja – 15 000 euroa  

• Tilintarkastusvaliokunnan jäsenet – 7 500 euroa  

• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja – 7 500 euroa  

• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet – 3 750 euroa  

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan 

yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Neles Oyj:n 

osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden 

viikon kuluessa siitä, kun Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä seuraavan kauden 

osavuosikatsaus on julkistettu. 
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Kokouspalkkiot 

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan sekä Metson että tulevan Neleksen hallitusten ja niiden valiokuntien 

kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa 

asuville hallituksen jäsenille 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja 

Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta. 

Henkilöstön edustus 

Nimitystoimikunta toteaa, että myös alkavana hallituksen toimikautena henkilöstön edustaja osallistuu 

asiantuntijana Metson hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Metson 

hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2020 

yhtiökokouksen jälkeen. 

Nimitystoimikunnan kokoonpano 

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Petter Söderström (sijoitusjohtaja, Solidium 

Oy) ja muina jäseninä Niko Pakalén (Partner, Cevian Capital Partners Ltd.), Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 

Varma) sekä Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä. Metson osakkeenomistajien 

nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat 

syyskuun ensimmäisen päivän omistuksen perusteella. 

Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ei osallistunut Metson hallituksen puheenjohtajan sekä Metson 

hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon. 

Petter Söderström ja Niko Pakalén eivät osallistuneet päätöksentekoon, joka liittyi ehdotuksiin Neleksen hallituksen 

jäseniksi ja hallituspalkkioiksi, sillä he ovat itse ehdolla Neleksen hallituksen jäseniksi. 

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Maailman talouskasvuun ja poliittiseen kehitykseen liittyvä epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakastoimialoihimme, 

vähentää asiakkaidemme investointihalukkuutta ja ostoja, heikentää Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä 

vaikuttaa liiketoimintoihimme. On myös muita markkinoihin ja asiakkaisiin liittyviä riskejä, jotka voivat johtaa 

käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, peruuntumiseen tai viivästymiseen. Metallien hintakehitykseen on 

vaikuttanut huoli käynnissä olevien kauppakiistojen mahdollisista vaikutuksista talouskasvuun. Tällä saattaa olla 

vaikutuksia asiakkaidemme käyttäytymiseen. 

Markkinakasvu ja inflaatio sekä tariffit ja muut kaupan esteet voivat aiheuttaa haasteita toimitusketjumme hallinnalle 

ja hinnoittelullemme, millä voi olla vaikutusta kasvumahdollisuuksiimme ja katteisiimme. 

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

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

Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä muun muassa 

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

erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa.  

Koronavirusepidemian leviämisellä on todennäköisesti vaikutuksia valmistukseen ja toimituksiin liittyvin toimintoihin 

Kiinassa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Metson liiketoiminnalle. 

Markkinanäkymät  

• Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla 

sekä laitteissa että palveluissa. 

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden 

ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai 

hidastuu. 

Hallituksen ehdotus voiton käytöstä 

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2019 oli 896 966 651,74 euroa, josta vuoden 2019 nettotulos oli 

107,844,991.97 euroa.  
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Hallitus ehdottaa, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,47 

euroa osakkeelta. Siltä osin kuin maksettavan osingon määrä ylittää 31.12.2019 päättyneen tilikauden tuloksen, 

maksetaan jäljelle jäävä määrä aikaisempien tilikausien kertyneistä voittovaroista.  

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

 

Metso julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 suomalaisten listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitys kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Se on 

saatavilla Metson verkkosivuilla erillään hallituksen toimintakertomuksesta viimeistään 24.2.2020 alkavalla viikolla. 

 

Muut kuin taloudelliset tiedot 

 

Metso julkistaa kirjanpitolain mukaisesti muita kuin taloudellisia tietoja osana hallituksen toimintakertomusta 
viimeistään 24.2.2020 alkavalla viikolla. 
 

Varsinainen yhtiökokous 2020 
 
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 20.3.2020. Hallitus kutsuu 
yhtiökokouksen koolle erillisellä kokouskutsulla. 
 
 

    

 

Helsingissä 5. helmikuuta 2020 

Metso Oyj:n hallitus 
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Konsernin tuloslaskelman analyysi 

 

 

Milj. euroa 

2019 

Jatkuvat 

toiminnot 

2019 

Lopetetut 

toiminnot1 

2019 

Metso 

yhteensä1 

2019 

Metso 

vertailu-

kelpoinen2 

2018 

Jatkuvat 

toiminnot 

2018 

Lopetetut 

toiminnot 

2018 

Metso  

yhteensä 

Liikevaihto 660 2 976 3 635 3 635 593 2 580 3 173 

Hankinnan ja valmistuksen kulut1 -435 -2 109 -2 544 -2 551 -391 -1 867 -2 257 

Bruttokate 225 867 1 091 1 084 202 718 916 

        

Myynnin ja markkinoinnin kulut 1 -78 -264 -342 -344 -69 -222 -292 

Hallinnon kustannukset 1 -34 -207 -242 -246 -30 -185 -215 

Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset -17 -30 -47 -47 -16 -23 -39 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -4 -25 -29 -29 -3 -16 -19 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 1 1 0 0 0 

Liikevoitto 93 340 432 418 83 268 351 

        

Rahoitustuotot 1 4 4 4 1 4 5 

Valuuttakurssivoitot ja -tappiot 0 1 2 2 0 0 1 

Rahoituskulut -2 -42 -44 -44 0 -36 -36 

Tulos ennen veroja 91 303 394 380 85 236 321 

        

Tuloverot -22 -72 -95 -91 -20 -72 -92 

Tilikauden tulos 69 230 299 289 65 164 229 

        

Jakautuminen        

   Emoyhtiön omistajille 69 232 301 291 65 165 230 

Määräysvallattomille omistajille 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 

        

Tulos per osake        

Laimentamaton, euroa 0,46 1,54 2,00 1,94 0,43 1,10 1,53 

Laimennettu, euroa 0,46 1,54 2,00 1,94 0,43 1,10 1,53 

 

¹ Lopetettujen toimintojen poistot vuodelta 2019 on laskettu vain kymmenen kuukauden ajanjaksolta, ja ne ovat yhteensä 57 miljoonaa euroa. Siten 

Metson yhteenlasketut poistot vuodelta 2019 olivat yhteensä 82 miljoonaa euroa. 
  2 Metso vertailukelpoinen 2019 on täysin vertailukelpoinen Metso 2018 lukujen kanssa. Oikaistuissa luvuissa poistot on laskettu 12 kuukauden 

ajalta (yhteensä 96 milj. euroa). 
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Konsernin taseen analyysi – Varat 

Milj. euroa 

2019 

Jatkuvat 

toiminnot 

2019 

Lopetetut 

toiminnot¹ 

2019 

Metso  

yhteensä¹ 

2019 

Metso  

vertailu-

kelpoinen2 

2018 

Metso  

yhteensä 

 

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat omaisuuserät       

Liikearvo 62 556 618 618 525  

Muut aineettomat omaisuuserät¹ 18 171 189 185 83  

Aineettomat omaisuuserät yhteensä 81 727 807 804 608  

       

Aineelliset omaisuuserät       

Maa- ja vesialueet 6 43 50 50 40  

Rakennukset ¹ 21 100 120 119 97  

Koneet ja kalusto ¹ 28 132 161 156 135  

Keskeneräiset omaisuuserät 11 46 57 57 33  

Aineelliset omaisuuserät yhteensä 67 321 388 382 305  

       

Käyttöoikeusomaisuus¹ 46 93 140 135 0  

       

Muut pitkäaikaiset varat       

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 0 8 8 8 4  

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 0 5 5 5 3  

Lainasaamiset - 6 6 6 6  

Johdannaisinstrumentit - 2 2 2 3  

Laskennalliset verosaamiset 13 108 121 121 101  

Muut pitkäaikaiset saamiset 1 41 41 41 38  

Muut pitkäaikaiset varat yhteensä 14 169 183 183 157  

       

Pitkäaikaiset varat yhteensä 208 1 310 1 517 1 504 1 070  

       

Lyhytaikaiset varat       

Vaihto-omaisuus 181 975 1 156 1 156 950  

Myyntisaamiset 95 577 672 672 585  

Asiakassopimuksiin perustuvat varat - 87 87 87 82  

Lainasaamiset - 1 1 1 1  

Johdannaisinstrumentit 0 16 16 16 10  

Tuloverosaamiset 2 44 46 46 22  

Muut lyhytaikaiset saamiset 40 139 178 178 134  

Talletukset ja arvopaperit, maturiteetti yli kolme kk - - - - 94  

Rahat ja pankkisaamiset 57 156 213 213 332  

Likvidit varat 57 156 213 213 426  

       

Lyhytaikaiset varat yhteensä 374 1 995 2 369 2 369 2 209  

       

Varat, lopetetut toiminnot 3 305 3 305     

       

VARAT YHTEENSÄ 3 887  3 887 3 873 3 279  

 

¹ Lopetettujen toimintojen poistot vuodelta 2019 on laskettu vain kymmenen kuukauden ajanjaksolta, ja ne ovat yhteensä 57 miljoonaa euroa. Siten 

Metson yhteenlasketut poistot vuodelta 2019 olivat yhteensä 82 miljoonaa euroa. 
   2 Metso vertailukelpoinen 2019 on täysin vertailukelpoinen Metso 2018 lukujen kanssa. Oikaistuissa luvuissa poistot on laskettu 12 kuukauden 

ajalta (yhteensä 96 milj. euroa). 
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Konsernin taseen analyysi – Oma pääoma ja velat 

Milj. euroa 

2019  

Jatkuvat 

toiminnot  

2019 

Lopetetut 

toiminnot¹ 

2019 

Metso  

yhteensä¹ 

2019 

Metso  

vertailu-

kelpoinen2 

2018 

Metso  

yhteensä 

Oma pääoma      

Osakepääoma 141 - 141 141 141 

Muuntoerot 52 - -101 -100 -101 

Arvonmuutos- ja muut rahastot 298 - 295 297 302 

Lopetetut toiminnot  -155 - 1 - - 

Kertyneet voittovarat ¹ 1 187 - 1 187 1 174 1 064 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 523 - 1 523 1 513 1 406 

      

Määräysvallattomien omistajien osuus 3 - 3 3 10 

      

Oma pääoma yhteensä 1 526 - 1 526 1 516 1 416 

      

Velat      

Pitkäaikaiset velat      

Korolliset velat 36 801 837 837 383 

Vuokrasopimusvelat 37 69 106 106 0 

Eläkevelvoitteet 9 61 69 69 68 

Varaukset 3 33 35 35 29 

Johdannaisinstrumentit - 2 2 2 2 

Laskennallinen verovelka 4 66 70 70 30 

Muut pitkäaikaiset velat 0 2 2 2 2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 89  1 034 1 123 1 123 515 

      

Lyhytaikaiset velat      

Korolliset velat 20 24 43 43 215 

Vuokrasopimusvelat 10 21 31 31  

Ostovelat 63 385 448 448 431 

Varaukset 12 71 83 83 71 

Saadut ennakot 24 189 212 212 208 

Asiakassopimuksiin perustuvat velat - 63 63 63 100 

Johdannaisinstrumentit 1 13 13 13 14 

Tuloverovelat 2 51 54 50 61 

Muut lyhytaikaiset velat 39 251 291 291 248 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 171 1 068 1 239 1 235 1 348 

      

Velat yhteensä 259 2 102 2 361 2 357 1 863 

      

Velat, lopetetut toiminnot 2 102   - - 

      

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 887  3 887 3 873 3 279 
 

¹ Lopetettujen toimintojen poistot vuodelta 2019 on laskettu vain kymmenen kuukauden ajanjaksolta, ja ne ovat yhteensä 57 miljoonaa euroa. Siten 

Metson yhteenlasketut poistot vuodelta 2019 olivat yhteensä 82 miljoonaa euroa. 
   2 Metso vertailukelpoinen 2019 on täysin vertailukelpoinen Metso 2018 lukujen kanssa. Oikaistuissa luvuissa postot on laskettu 12 kuukauden 

ajalta (yhteensä 96 milj. euroa). 

 
KOROLLINEN NETTOVELKA      
      

Milj. euroa 

2019  

Jatkuvat 
toiminnot  

2019 

Lopetetut 
toiminnot 

2019 

Metso  

yhteensä 

2019 

Metso  

vertailu-
kelpoinen 

2018 

Metso  

yhteensä 

Korolliset velat 56 825 880 880 598 

Vuokrasopimusvelat 47 90 137 137 0 

Likvidit varat -57 -156 -213 -213 -426 

Muut korolliset varat - -6 -6 -6 -7 

Korollinen nettovelka 46 753 798 798 165 
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Lyhennetyn konsernin rahavirtalaskelman analyysi 

Milj. euroa 

2019 

Jatkuvat  

toiminnot  

2019 

Lopetetut 

toiminnot1 

2019 

Metso  

yhteensä1 

2019 

Metso  

vertailu-

kelpoinen2 

2018 

Jatkuvat  

toiminnot 

2018 

Lopetetut 

toiminnot 

2018 

Metso  

yhteensä 

Liiketoiminta          

Tilikauden tulos 69 230 299 289 65 164 229 

Oikaisut        

Poistot 25 57 82 96 12 46 58 

Rahoitustuotot ja -kulut, netto 2 37 38 38 -1 32 30 

Tuloverot 22 72 95 91 20 72 92 

Muut erät 5 -7 -2 -2 4 -3 2 

Nettokäyttöpääoman muutos -30 -224 -254 -254 -19 -111 -129 

Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 92 166 258 258 81 201 281 

        

Maksetut rahoitustuotot ja -kulut, netto 0 -30 -30 -30 2 -20 -17 

Maksetut tuloverot -38 -100 -137 -137 -2 -85 -87 

Liiketoiminnan nettorahavirta 54 36 91 91 81 96 177 

        

Investointitoiminta        

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin -20 -87 -107 -107 -8 -59 -67 

Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit 0 8 8 8 0 4 5 

Hankitut liiketoiminnat vähennettynä  

hankintahetken rahavaroilla - -214 -214 -214 - -77 -77 

Yrityshankinnat /-myynnit, Metso-konserni -50 50 0 0 - - - 

Liiketoimintojen myynnit vähennettynä  

myyntihetken rahavaroilla - 9 9 9 - - - 

Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinnat - -3 -3 -3 - -4 -4 

Muut erät - - - - 0 0 0 

Investointitoiminnan nettorahavirta -70 -238 -308 -308 -8 -135 -143 

        

Rahoitustoiminta        

Maksetut osingot -36 -144 -180 -180 -31 -126 -157 

Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa - -13 -13 -13 - 1 1 

Lainasaamisten muutos, netto - 31 31 31 0 - 0 

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 13 -91 -78 -78 -1 15 14 

Pitkäaikaisten lainojen nostot nostot ja lyhennykset, netto 36 239 275 275 -3 -283 -286 

Konsernirahoituksen nettomuutos, Metso-konserni -34 34 0 0 -67 67 0 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -10 -24 -34 -34 0 0 0 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -31 33 2 2 -98 -330 -428 

        

Likvidien varojen nettomuutos -46 -169 -215 -215 -24 -370 -394 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 2 0 2 2 0 -6 -6 

Likvidit varat kauden alussa 101 325 426 426 - - 826 

Likvidit varat kauden lopussa 57 156 213 213 - - 426 

 
¹ Lopetettujen toimintojen poistot vuodelta 2019 on laskettu vain kymmenen kuukauden ajanjaksolta, ja ne ovat yhteensä 57 miljoonaa euroa. Siten 

Metson yhteenlasketut poistot vuodelta 2019 olivat yhteensä 82 miljoonaa euroa. 
   2 Metso vertailukelpoinen 2019 on täysin vertailukelpoinen Metso 2018 lukujen kanssa. Oikaistuissa luvuissa postot on laskettu 12 kuukauden 

ajalta (yhteensä 96 milj. euroa). 
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Konsernin tuloslaskelma, IFRS 

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Jatkuvat toiminnot     

Liikevaihto 166 168 660 593 

Hankinnan ja valmistuksen kulut ¹ -111 -112 -435 -391 

Bruttokate ¹ 56 56 225 202 

     

Myynnin ja markkinoinnin kulut -21 -18 -78 -69 

Hallinnon kustannukset -10 -8 -34 -30 

Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset -4 -4 -17 -16 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -3 -1 -4 -3 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 0 0 

Liikevoitto ¹ 17 25 93 83 

     

Rahoitustuotot 0 0 1 1 

Valuuttakurssivoitot ja tappiot 0 0 0 0 

Rahoituskulut ² -1 0 -2 0 

Tulos ennen veroja 17 25 91 85 

     

Tuloverot  -4 -6 -22 -20 

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 12 19 69 65 

     
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 60 43 230 164 

Tilikauden tulos 72 62 299 229 

     

Tilikauden tuloksen jakautuminen, jatkuvat toiminnot     

   Emoyhtiön omistajille 12 19 69 65 

   Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 

     

Tilikauden tuloksen jakautuminen, lopetetut toiminnot     

   Emoyhtiön omistajille 60 43 232 163 

   Määräysvallattomille omistajille 0 0 -1 -1 

     

Tilikauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille 73 63 301 230 

Määräysvallattomille omistajille -1 -1 -1 -1 

     

Tulos per osake, jatkuvat toiminnot 
    

   Laimentamaton, euroa 0,08 0,14 0,46 0,43 

   Laimennettu, euroa 0,08 0,14 0,46 0,43 

     

Tulos per osake, lopetetut toiminnot     

   Laimentamaton, euroa 0,40 0,29 1,54 1,10 

   Laimennettu, euroa 0,40 0,29 1,54 1,10 

     

Tulos per osake     
Laimentamaton, euroa 0,48 0,42 2,00 1,53 

Laimennettu, euroa 0,48 0,42 2,00 1,53 

     
¹ IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena liikevoittoon 1–12/2019 ei sisälly vuokrakuluja taseeseen kirjatuista vuokrasopimuksista. 

Nämä vuokrakulut määrältään 38 miljoonan euroa on peruttu ja korvattu käyttöoikeusomaisuuden poistolla ja vuokrasopimusvelan 
korolla. Liikevoittoon 1–12/2019 sisältyy 30 miljoonaa euroa käyttöoikeusomaisuuden poistoja, joita ei vertailukausilla ole kirjattu. Ks. 
liitetiedot 2 ja 7. 

² IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena rahoituskulut 1–12/2019 sisältävät 5 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelan korkokuluja, joita 
ei vertailukausilla ole kirjattu. Ks. liitetiedot 2 ja 7. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Jatkuvat toiminnot     

Tilikauden tulos 12 19 69 65 

Muut laajan tuloksen erät     

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna - - - - 

Arvostus käypään arvoon verovaikutus huomioituna 0 0 0 0 

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -4 2 0 2 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -4 2 0 2 

     
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset  

voitot ja tappiot verovaikutus huomioituna 2 -3 2 -3 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 2 -3 2 -3 

     

Muut laajan tuloksen erät -2 -1 1 -1 

     

Tilikauden laaja tulos, jatkuvat toiminnot 10 18 70 63 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen, jatkuvat toiminnot     

   Emoyhtiön omistajille 10 20 70 63 

   Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 

     
Lopetetut toiminnot     

Tilikauden tulos 60 43 230 164 

Muut laajan tuloksen erät     

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 1 -1 3 -1 

Arvostus käypään arvoon verovaikutus huomioituna 0 0 0 0 

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -7 7 2 -15 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -6 6 4 -16 

     

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot verovaikutus huomioituna -3 -1 -3 1 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -3 1 -3 1 

     

Muut laajan tuloksen erät -10 5 1 -15 

     

Tilikauden laaja tulos, lopetetut toiminnot 50 48 231 150 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen, lopetetut toiminnot     

   Emoyhtiön omistajille 51 49 232 151 

   Määräysvallattomille omistajille -1 0 -1 -1 

     

Tilikauden laaja tulos 60 66 301 213 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön omistajille 62 66 303 214 

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

Milj. euroa 2019 2018 

Pitkäaikaiset varat   

Aineettomat omaisuuserät   

Liikearvo 62 525 

Muut aineettomat omaisuuserät 18 83 

Aineettomat omaisuuserät yhteensä 81 608 

   

Aineelliset omaisuuserät   

Maa- ja vesialueet 6 40 

Rakennukset 21 97 

Koneet ja kalusto 28 135 

Keskeneräiset omaisuuserät 11 33 

Aineelliset omaisuuserät yhteensä 67 305 

   

Käyttöoikeusomaisuus 46 0 

   

Muut pitkäaikaiset varat   

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 0 4 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 0 3 

Lainasaamiset - 6 

Johdannaisinstrumentit - 3 

Laskennalliset verosaamiset 13 101 

Muut pitkäaikaiset saamiset 1 38 

Muut pitkäaikaiset varat yhteensä 14 157 

   

Pitkäaikaiset varat yhteensä 208 1 070 

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 181 950 

Myyntisaamiset 95 585 

Asiakassopimuksiin perustuvat varat - 82 

Lainasaamiset - 1 

Johdannaisinstrumentit 0 10 

Tuloverosaamiset 2 22 

Muut lyhytaikaiset saamiset 40 134 

Talletukset ja arvopaperit, maturiteetti yli kolme kk - 94 

Rahat ja pankkisaamiset 57 332 

Likvidit varat 57 426 

   

Lyhytaikaiset varat yhteensä   374 2 209 

   

Varat, lopetetut toiminnot 3 305 - 

   

VARAT YHTEENSÄ 3 887 3 279 
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Konsernin tase – Oma pääoma ja velat, IFRS 

Milj. euroa 2019 2018 

Oma pääoma   

Osakepääoma 141 141 

Muuntoerot 52 -101 

Arvonmuutos- ja muut rahastot 298 302 

Lopetetut toiminnot  -155 - 

Kertyneet voittovarat 1 187 1 064 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 523 1 406 

   

Määräysvallattomien omistajien osuus 3 10 

   

Oma pääoma yhteensä 1 526 1 416 

   

Velat   

Pitkäaikaiset velat   

Korolliset velat 36 383 

Vuokrasopimusvelat 37 0 

Eläkevelvoitteet 9 68 

Varaukset 3 29 

Johdannaisinstrumentit - 2 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0 - 

Laskennallinen verovelka 4 30 

Muut pitkäaikaiset velat 0 2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 89 515 

   

Lyhytaikaiset velat   

Korolliset velat 20 215 

Vuokrasopimusvelat 10 0 

Ostovelat 63 431 

Varaukset 12 71 

Saadut ennakot 24 208 

Asiakassopimuksiin perustuvat velat - 100 

Johdannaisinstrumentit 1 14 

Tuloverovelat 2 61 

Muut lyhytaikaiset velat 39 248 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 171 1 348 

   

Velat yhteensä 259 1 863 

   

Velat, lopetetut toiminnot 2 102 - 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 887 3 279 

 

KOROLLINEN NETTOVELKA   
Milj. euroa 2019   2018 

Korolliset velat 56 598 

Vuokrasopimusvelat 47 0 

Likvidit varat -57 -426 

Muut korolliset varat - -7 

Korollinen nettovelka 46 165 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 

Milj. euroa 
Osake- 

pääoma 
Muunto- 

erot 

Arvon- 
muutos- 
ja muut 

rahastot 
Lopetetut 
toiminnot 

Kertyneet 
voittovarat 

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma 

yhteensä 

Määräys- 
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

1.1.2018 141 -87 305 - 987 1 346 7 1 353 

         
Tilikauden tulos - - - - 230 230 -1 229 

         
Muut laajan tuloksen erät         

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

Arvostus käypään arvoon verovaikutus huomioituna - - 0 - - 0 - 0 

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot - -13 - - - -13 0 -13 

Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset 
voitot ja tappiot - - - - -2 -2 - -2 

Tilikauden laaja tulos - -13 -1 - 228 214 -1 213 

         
Osingot  -  -  -  - -157 -157 0 -157 

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - -2  - 1 -2  - -2 

Muut erät  -  - 0  - 1 1 0 1 

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  -  - 4 4 5 9 

31.12.2018 141 -101 302  - 1 064 1 406 10 1 416 

         
Uusien IFRS-standardien käyttöönoton vaikutus¹ - - - - -3 -3 - -3 

         
1.1.2019 141 -101 302  - 1 061 1 403 10 1 413 

         
Tilikauden tulos - - - - 301 301 -1 299 

         
Muut laajan tuloksen erät         

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - 3  -  - 3  - 3 

Arvostus käypään arvoon verovaikutus huomioituna  -  - 0  -  - 0  - 0 

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  - 1  -  -  - 1 0 1 
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset 
voitot ja tappiot  -  -  -  - -2 -2  - -2 

Lopetetut toiminnot  - 151 0 -155 3  -  -  - 

Tilikauden laaja tulos  - 152 3 -155 302 302 -1 301 

         
Osingot  -  -  -  - -180 -180 0 -180 

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 5  - 0 5  - 5 

Muut erät  -  - -12  - 12 0 0 0 

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  -  - -7 -7 -7 -13 

31.12.2019 141 52 298 -155 1 187 1 523 3 1 526 

         
¹ IFRIC 23 -tulkintaohjeen käyttöönotolla oli 3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus kertyneisiin voittovaroihin.  
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma, IFRS  

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Liiketoiminta     
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 12 20 69 65 

Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 60 42 230 164 

Oikaisut     
Poistot  13 15 82 58 

Rahoituskulut, netto 13 9 38 30 

Tuloverot 26 22 95 92 

Muut erät -6 4 -2 - 

Nettokäyttöpääoman muutos -11 -23 -254 -129 

Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 105 91 258 281 

     
Maksetut rahoitustuotot ja kulut, netto ¹ -12 -5 -30 -17 

Maksetut tuloverot -55 -16 -137 -87 

Liiketoiminnan nettorahavirta 39 69 91 177 

     
Investointitoiminta     

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin -35 -28 -107 -67 

Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit 3 1 8 5 

Hankitut liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -184 -52 -214 -77 

Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla - - 9 - 

Muut erät -3 -4 -3 -4 

Investointitoiminnan nettorahavirta -219 -83 -308 -143 

     
Rahoitustoiminta     

Maksetut osingot -90 - -180 -157 

Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa -13 1 -13 1 

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit, netto 0 0 31 - 

Lainojen nostot ja lyhennykset, netto -130 9 198 -272 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -7 0 -34 - 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -240 11 2 -428 

     

Likvidien varojen nettomuutos -420 -3 -215 -394 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus -9 4 2 -6 

Likvidit varat kauden alussa 642 429 426 826 

Likvidit varat kauden lopussa 213 426 213 426 

   Josta jatkuvien toimintojen likvidit varat kauden lopussa 57 - 57 - 

   Josta lopetettujen toimintojen likvidit varat kauden lopussa 156 - 156 - 

     
 ¹IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena kausi 1–12/2019 sisältää -5 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelalle maksettuja korkoja, ks. 
liitetiedot 2 ja 7. 

 

VAPAA KASSAVIRTA     

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Liiketoiminnan nettorahavirta 39 69 91 177 

Ylläpitoinvestoinnit -24 -13 -59 -36 

Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit 3 1 8 5 

Vapaa kassavirta 18 57 39 146 
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 

Sisältö 

1. Laatimisperusteet 

2. Uudet laskentastandardit 

3. Tunnusluvut ja laskentakaavat 

4. Liikevaihdon jaottelu 

5. Käyvän arvon arvioiminen 

6. Johdannaissopimusten nimellisarvot 

7. Vuokrasopimukset 

8. Ehdolliset velat ja vastuut 

9. Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 

10. Segmenttitiedot 

11. Vuosineljännestiedot 

12. Valuuttakurssit 

13. Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
 

1. Laatimisperusteet 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti soveltaen tilinpäätöksen 

2019 laatimisperiaatteita. Uusia laskentastandardeja on sovellettu vuoden 2019 alusta kappaleessa 2 kuvatulla 

tavalla. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuoden 2018 segmenttitiedot on oikaistu vastaamaan muutosta Metson 

raportointirakenteessa, jossa Pumps-liiketoiminta-alue siirrettiin Flow Control -segmentistä osaksi Minerals-

segmenttiä. Oikaistut luvut julkistettiin 26.3.2019. 

Metso raportoi tuloksensa 29.10.2019 asti yhdenmukaisesi raportointirakenteensa mukaisesti. 

Raportointirakenteessa oli kaksi segmenttiä: Flow Control ja Minerals. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 29. 

lokakuuta 2019 hallituksen esityksen Metso Minerals -liiketoiminnan eriyttämisestä kokonaisesta Metsosta, ja sen 

yhdistämisestä Outotec-konserniin. Järjestely odotetaan tällä hetkellä saatavan päätökseen 30.6.2020 ja se vaatii 

vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Minerals-segmentin 

liiketoiminnat sekä vastaava osuus erästä Konsernihallinto ja muut on luokiteltu ja esitetty lopetettuina toimintoina 

marraskuusta 2019 lähtien. Lopetettujen toimintojen osalta poistot on laskettu vain tammi-lokakuulle 2019. 

Vastaavasti Metson Flow Controlin liiketoiminnat muodostavat osan Metso-konsernin jatkuvia toimintoja. 

Metso on myös laatinut konsernin taloudellista informaatiota, niin, että Minerals liiketoiminnan poistot on kirjattu koko 

vuodelle 2019. Tämä vastaa segmenttiraportointia ja luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2018 kanssa. Tämän 

tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan alussa, ennen IFRS taloudellisia tietoja, on esitetty analyysit konsernin 

tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirtalaskelmasta.    

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

Raportointisegmentit 

Metso on kestävien teknologioiden ja palveluiden kansainvälinen toimittaja kaivos-, kivenmurskaus- ja 

kierrätystoimialoille sekä prosessiteollisuudelle. 

Flow Control -segmentti (jatkuvat toiminnot) toimittaa prosessiteollisuuden virtauksensäätöratkaisuja ja 

palveluita. Asiakkaat toimivat öljy- ja kaasu-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä muilla prosessiteollisuuden aloilla. 

Segmentti koostuu Valves-liiketoiminta-alueesta. 

Minerals-segmentti (lopetetut toiminnot) toimittaa teknologiaa, prosessiratkaisuja, laitteita sekä niihin liittyviä 

palveluja kivenmurskaukseen, kaivostoimintaan, mineraalien prosessointiin sekä metallin ja jätteen kierrätykseen. 

Minerals-segmentti on organisoitu kuuteen liiketoiminta-alueeseen: Mining Equipment, Aggregates Equipment, 

Minerals Services, Minerals Consumables, Recycling ja Pumps. 

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

palvelukeskukset ja konsernin holding-yhtiöt.  

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

käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liikevaihdon kehittymistä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri 

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

EBITA)” sekä ”segmentin operatiivinen sitoutunut pääoma (segmentti-ROCE)”. Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut 

eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja.   
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2. Uudet laskentastandardit  

Käyttöönotetut uudet standardit ja standardien muutokset 2019 

IFRS 16 

Metso otti vuoden 2019 alusta käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin, joka korvasi aiemman IAS 17 

vuokrasopimukset -standardin sekä siihen liittyneet tulkinnat. Käyttöönotto tehtiin soveltaen mukautettua takautuvaa 

menettelyä, jossa vuoden 2018 vertailutietoja ei oikaistu. Käyttöönotosta johtuvat oikaisut tehtiin suoraan avaavaan 

taseeseen 1.1.2019.   

Vaikutukset 

IFRS 16 sisältää kaikille vuokrasopimuksille yhdenmukaisen arvostus- ja kirjaamismenettelyn verrattuna IAS 17 -

standardiin, jossa vuokrasopimukset luokiteltiin käyttö- tai rahoitusleasingiksi. Metso raportoi 31.12.2018 asti 

operatiiviset vuokrasopimukset taseen ulkopuolisena vastuuna. Metson rahoitusleasingien määrä ei ollut 

olennainen. IFRS 16 sisältää uusia vaatimuksia vuokralle ottajan kirjanpitokäsittelylle, mutta vuokralle antajan 

kirjanpitokäsittely säilyy olennaisilta osin muuttumattomana IAS 17 -standardiin nähden. 

Metso on IFRS 16 -standardin mukaisesti 1.1.2019 alkaen vuokralle ottajana ollessaan kirjannut varoja, jotka 

kuvaavat sen oikeutta käyttää vuokrattuja omaisuuseriä vuokrakauden aikana (käyttöoikeusomaisuus), sekä velkoja 

liittyen vastaisten vuokrien suorittamiseen (vuokrasopimusvelka). Vastaavasti Metso on kirjannut myös 

käyttöoikeusmaisuuden poistot ja vuokrasopimusvelan korot, mitkä ovat korvanneet aikaisemmin IAS 17 -standardin 

mukaan kirjatun vuokrakulun. Lyhytaikaisten vuokrasopimusten ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimuksien 

kirjanpitokäsittely ei ole muuttunut IFRS 16 -standardin myötä. 

Standardin käyttöönotossa Metso sovelsi IFRS 16 -standardia sellaisiin olemassa oleviin sopimuksiin, jotka oli myös 

aiemmin luokiteltu vuokrasopimuksiksi. Metso sovelsi standardin sallimia kirjaamiseen liittyviä helpotuksia koskien 

lyhytaikaisia, jäljellä olevalta kestoltaan alle 12 kuukauden pituisia vuokrasopimuksia sekä vähäarvoisten 

omaisuuserien vuokrasopimuksia. Muina käytännön apukeinoina Metso sovelsi samaa diskonttokorkoa 

ominaispiirteiltään samankaltaisiin vuokrasopimuksiin, luotti aiempaan arvioon vuokrasopimuksen tappiollisuudesta 

sekä jätti huomioimatta alkuvaiheen välittömät menot kirjatessaan käyttöoikeusomaisuuden käyttöönoton 

yhteydessä. Metso ei ole erotellut vuokrasopimuksistaan palvelukomponentteja niiden epäolennaisen vaikutuksen 

johdosta. 

IFRS 16 -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS KONSERNIN TASEESEEN 
 

Milj. euroa 1.1.2019   Milj. euroa 1.1.2019 

Käyttöoikeusomaisuus     Vuokrasopimusvelat  
Maa- ja vesialueet 0   Vuokrasopimusvelat, pitkäaikaiset 96 
Rakennukset 107   Vuokrasopimusvelat, lyhytaikaiset 30 

Koneet ja kalusto 19   Yhteensä 126 

Yhteensä 126     

 

Metson käyttöoikeusomaisuus koostuu pääasiassa operatiivisessa käytössä olevista kiinteistöistä ja 

toimistokiinteistöistä luokassa Rakennukset sekä autoista, operatiivisista koneista ja laitteista luokassa Koneet ja 

kalusto. Vähäarvoiset omaisuuserät koostuvat IT-laitteista ja muista pienistä toimistotarvikkeista. Lyhytaikaisiksi 

vuokrasopimuksiksi katsotaan sopimukset, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta. Vähäarvoisten 

omaisuuserien vuokrasopimuksia ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ei kirjata taseeseen. 

Taseen käyttöoikeusomaisuus on arvostettu vuokrasopimusvelkaa vastaavaan määrään oikaistuna mahdollisten 

ennakkoon maksettujen tai siirtyvien vuokrien määrällä. Käyttöoikeusomaisuus poistetaan sen vuokrakauden 

aikana. Keskimääräinen painotettu vuokrakauden pituus 30.9.2019 oli noin kahdeksan vuotta. Vuokrasopimusvelka 

arvostettiin jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvon suuruiseksi käyttäen diskonttokorkona lisäluoton korkoa 

1.1.2019. Lisäluoton korko on määritelty kullekin konserniyhtiölle erikseen ottaen huomioon yrityskohtaiset, 

maantieteelliset ja valuuttakurssiriskit sekä vuokrasopimusvelan duraatio. Metso-konsernin osalta 

vuokrasopimusvelan määrällä painotettu keskimääräinen lisäluoton korko oli 1.1.2019 noin neljä prosenttia. 

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus konsernin tuloslaskelmaan liittyy IAS 17-standardin mukaan liikevoittoon 

sisältyneiden vuokrakulujen korvautumiseen liikevoittoon sisältyvällä käyttöoikeusomaisuuden poistolla ja 

rahoituskuluihin sisältyvällä vuokrasopimusvelan korkokululla. Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin ja vähäarvoisia 

omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokrat kirjataan edelleen liikevoittoon sisältyväksi kuluksi, kuten 

aikaisemmin IAS 17 -standardin mukaan.  

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus konsernin rahavirtalaskelmaan liittyy maksettujen vuokrien jaotteluun 

rahoitustoiminnan rahavirtaan luokiteltaviksi vuokrasopimusvelan takaisinmaksuiksi sekä liiketoiminnan rahavirtaan 

luokiteltaviksi vuokrasopimusvelan koron maksuiksi. Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin ja vähäarvoisten 
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omaisuuserien vuokrasopimuksiin liittyvät vuokrat esitetään liiketoiminnan rahavirrassa, kuten kaikki vuokrat 

aikaisemmin IAS 17 -standardin mukaisesti. 

Raportointikaudella tuloslaskelmaan ja taseeseen kirjatut vuokrasopimuksiin liittyvät määrät on esitetty 

liitetiedossa 7. 

Täsmäytys 

Avaavaan taseeseen IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä 1.1.2019 kirjatut vuokrasopimusvelat voidaan 

täsmäyttää IAS 17 -standardin mukaan raportoituun taseen ulkopuoliseen leasingvastuuseen 31.12.2018 

seuraavasti: 

Milj. euroa  
IAS 17 taseen ulkopuoliset käyttöleasingvastuut 31.12.2018 122 

Lisätään: rahoitusleasingvelat 31.12.2018 0 

Lisätään: vuokrasopimusvelan nettolisäys johtuen vuokrakauden jatko- ja päättämisoptioiden, vähäarvoisten vuokrattujen 
hyödykkeiden ja lyhytaikaisten vuokrasopimusten erilaisesta käsittelystä 19 

Vähennetään: tulevien vuokranmaksujen diskonttauksen vaikutus taseeseen kirjattavista vuokrasopimuksista -15 

IFRS 16 vuokrasopimusvelka avaavassa taseessa 1.1.2019 126 

 

Yhteenveto uusista laadintaperiaatteista 

Käyttöoikeusomaisuus 

Metso kirjaa vuokrakauden alkaessa käyttöoikeusomaisuuden. Käyttöoikeusomaisuus arvostetaan 

hankintamenoonsa vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla sekä oikaistuna mahdollisella 

vuokrasopimusvelan uudelleenarvostuksella. Käyttöoikeusomaisuuden hankintameno koostuu kirjatun 

vuokrasopimusvelan määrästä, välittömistä alkuvaiheen kustannuksista ja ennen vuokrakauden alkamista tai sen 

jälkeen suoritetuista maksuista, sekä näistä vähennettävistä mahdollisista vuokrakannustimista. 

Käyttöoikeusomaisuus poistetaan tasapoistoina vuokrakauden aikana tai tätä lyhyemmän omaisuuserän 

taloudellisen vaikutusajan kuluessa.  

Vuokrasopimusvelat 

Metso kirjaa vuokrakauden alkaessa vuokrasopimusvelan, joka on määrältään vuokrakauden kuluessa 

maksettavien vuokrien nykyarvo. Vuokrakauteen sisällytetään Metsolla olevan vuokrakauden jatko-option tai 

aikaisen päättämisen option kattama kausi, mikäli Metso arvioi, että se tulee toteuttamaan tällaisen option. 

Vuokramaksut sisältävät kiinteät maksut vähennettynä mahdollisilla vuokrakannustimilla, indeksistä tai 

vertailuarvosta riippuvilla muuttuvilla vuokrilla sekä arvioiduilla jäännösarvotakuun johdosta maksettavaksi tulevilla 

määrillä. Vuokrat sisältävät vuokratun hyödykkeen osto-option toteutushinnan, mikäli Metso pitää kohtuullisen 

varmana tällaisen option toteuttamisen. Metson vuokrasopimukset eivät sisällä olennaisia erikseen kirjattavia 

muuttuvia vuokria. 

Tulevien vuokrien nykyarvoa laskiessaan Metso käyttää lisäluoton korkoa, koska vuokrasopimuksen sisäinen korko 

ei ole suoraan määritettävissä. Vuokrakauden alun jälkeen vuokrasopimusvelan määrä kasvaa heijastaen koron 

kertymistä ja toisaalta pienenee vuokrien maksamisen seurauksena. Vuokrasopimusvelka arvostetaan uudelleen, 

mikäli vuokrakaudessa, indeksin tai vuokratason muutoksesta johtuen tulevien vuokrien määrässä, arviossa osto-

option käytöstä tai arviossa jäännösarvotakuiden johdosta maksettavasta määrästä tapahtuu muutoksia. 

Lyhytaikaiset ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimukset 

Lyhytaikaisiin ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimuksiin liittyvät maksut kirjataan ajan kulumisen 

perusteella kuluksi tuloslaskelmaan. 
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Yhteenveto johdon harkintaa edellyttävistä arvioista ja oletuksista 

Olennaisin johdon harkinta liittyy vuokrasopimuksiin, joiden perusteella Metsolla on optio jatkaa vuokrakautta tai 

päättää se ennenaikaisesti. Näiden sopimusten osalta johto joutuu arvioimaan tällaisen option toteuttamisen 

todennäköisyyttä, millä vastaavasti voi olla olennainen vaikutus vuokrakauden arvioituun kestoon ja sitä kautta 

kirjattavien käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan sekä näihin liittyvien poistojen ja korkokulujen määriin. 

Johdon harkinnalla on lisäksi merkitystä vuokranmaksujen nykyarvon laskemisessa käytettävän lisäluoton koron 

määrittelemisessä. 

IFRIC 23 

Metso on soveltanut IFRIC 23 Epävarmat veropositiot -tulkintaa vuoden 2019 alusta. Tulkinta sisältää ohjeistusta 

tuloverojen kirjanpitokäsittelystä tilanteissa, joissa verokäsittelyyn liittyy epävarmuutta IAS 12 -standardin 

soveltamisen yhteydessä. Yhteisön tulee määritellä, käsitteleekö se kutakin epävarmaa veropositiota erikseen vai 

yhdessä yhden tai useamman muun epävarman veroposition kanssa. Tämän osalta yhteisön tulee valita 

todenmukaisemman lopputuleman antava lähestymistapa. 

Metso-konserni toimii monimutkaisessa kansainvälisessä ympäristössä; tästä johtuen johto joutuu käyttämään 

olennaista harkintaa tunnistaessaan epävarmoja veropositioita. Konsernin tekemään analyysiin perustuen Metso on 

kirjannut 1.1.2019 voittovaroistaan kolmen miljoonan euron suuruisen verovelan liittyen epävarmoihin 

veropositioihin. 
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3. Tunnusluvut ja laskentakaavat 

Metson tunnusluvut (IFRS) 1–12/2019 1–12/2018 

Tulos/osake, laimentamaton, euroa 2,00 1,53 

Tulos/osake, laimennettu, euroa 2,00 1,53 

   

Vapaa kassavirta, milj. euroa 39 146 

Vapaa kassavirta/osake, euroa 0,26 0,97 

Kassavirtasuhde, % 14 64 

   

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 10,1 9,37 

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,3 47,7 

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 52,3 11,7 

   

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 150 076 149 997 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 150 057 149 997 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl) 150 200 150 187 

   

Jatkuvat toiminnot   

Tulos/osake, euroa 0,46 0,43 

Poistot aineettomista omaisuuseristä, milj. euroa 4 2 

Poistot aineellisista omaisuuseristä ja käyttöoikeusomaisuudesta, milj. euroa 21 10 

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 20 8 

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. euroa - - 

   

Lopetetut toiminnot   

Tulos/osake, euroa 1,54 1,10 

Poistot aineettomista omaisuuseristä, milj. euroa 12 16 

Poistot aineellisista omaisuuseristä ja käyttöoikeusomaisuudesta, milj. euroa 45 30 

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 90 59 

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. euroa 214 77 

 
 

Metson vertailukelpoiset tunnusluvut  1–12/2019 1–12/2018 

Tulos/osake, laimentamaton, euroa 1,94 1,53 

Tulos/osake, laimennettu, euroa 1,94 1,53 

   

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 10,1 9,37 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,8 16,5 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 18,7 16,9 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % 14,7 12,5 

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,1 47,7 

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 52,7 11,7 

   

Vapaa kassavirta, milj. euroa 39 146 

Vapaa kassavirta/osake, euroa 0,26 0,97 

Kassavirtasuhde, % 14 64 

   

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 110 67 

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. euroa 214 77 

Poistot, milj. euroa 96 58 

   

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 150 076 149 997 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 150 057 149 997 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl) 150 200 150 187 

 
Metso vertailukeploinen 2019 on täysin vertailukelpoinen Metso 2018 lukujen kanssa. 

 

  



 

 

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2019    32 

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   
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana laimennusvaikutus huomioituna  

  
 

 

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

  
 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), % = 
Tilikauden tulos 

 x 100 
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana) 

  
 

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 
ennen veroja, % 

= 
Tulos ennen veroja + rahoituskulut 

 x 100 
Sitoutunut pääoma (keskimäärin kauden aikana) 

  
 

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 
verojen jälkeen, % 

= 
Tilikauden tulos + rahoituskulut 

 x 100 
Sitoutunut pääoma (keskimäärin kauden aikana) 

  
 

 

Nettovelkaantuneisuusaste, % = 
Korollinen nettovelka 

 x 100 
Oma pääoma yhteensä 

    

Velkaantuneisuusaste, % = 
Korolliset velat 

 x 100 
Oma pääoma yhteensä + korolliset velat 

  
 

 

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma yhteensä 

 x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

  
 

 

Vapaa kassavirta = 
Liiketoiminnan nettorahavirta - ylläpitoinvestoinnit + aineettomien ja 
aineellisten omaisuuserien myynnit 

 

 
    

Vapaa kassavirta/osake = 
Vapaa kassavirta  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  

  
 

 

Kassavirtasuhde, % = 
Vapaa kassavirta 

 x 100 
Tilikauden tulos  

  
 

 

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 

 

 

    

Sitoutunut pääoma = 

Net working Nettokäyttöpääoma + aineettomat ja aineelliset omaisuuserät + 

käyttöoikeusomaisuus + pitkäaikaiset sijoitukset + korolliset saamiset + likvidit 
varat + verosaamiset, netto + korkovelat, netto 

 

 

    

Operatiivinen sitoutunut pääoma = 
Aineettomat ja aineelliset omaisuuserät + käyttöoikeusomaisuus + sijoitukset 
osakkuusyhtiöihin + vaihto-omaisuus + korottomat liiketoimintaan liittyvät 
ulkoiset saatavat - korottomat liiketoimintaan liittyvät ulkoiset velat 

 

 

    

Operatiivisen sitoutuneen pääoman 
tuotto segmenteille (segmentti-ROCE), % 

= 
Liikevoitto, annualisoitu 

 x 100 
Operatiivinen sitoutunut pääoma (kuukausittainen keskiarvo) 
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4. Liikevaihdon jaottelu 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN     
     

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Flow Control -segmentti 167 168 660 593 

Konsernihallinto ja muut -1 0 -1 0 

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot yhteensä 166 168 660 593 

     

Minerals-segmentti 797 729 2 976 2 581 

Muut 0 0 0 0 

Liikevaihto, lopetetut toiminnot yhteensä 797 729 2 976 2 581 

     
ULKOINEN LIIKEVAIHTO LUOKITTAIN     
     

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Flow Control -segmentti     

Palveluiden myynti 44 36 152 128 

Projektien, laitteiden ja tavaroiden myynti 122 132 508 465 

Flow Control -segmentti yhteensä (jatkuvat) 166 168 660 593 

     

Minerals-segmentti     

Palveluiden myynti 472 436 1 815 1 644 

Projektien, laitteiden ja tavaroiden myynti 325 293 1 161 937 

    Minerals-segmentti yhteensä (lopetetut) 797 729 2 976 2 581 

     
     

ULKOINEN LIIKEVAIHTO TULOUTUSAJANKOHDAN MUKAAN  
  

  
  

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Flow Control -segmentti     

Yhtenä ajankohtana 166 168 660 593 

Ajan kuluessa - - - - 

Flow Control -segmentti yhteensä (jatkuvat) 166 168 660 593 

     

Minerals-segmentti     

Yhtenä ajankohtana 644 538 2 485 2 220 

Ajan kuluessa 152 191 491 360 

    Minerals-segmentti yhteensä (lopetetut) 797 729 2 976 2 581 
 

ULKOINEN LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI 

Milj. euroa 

2019 

Jatkuvat 

toiminnot 

2019 

Lopetetut 

toiminnot 

2019 

Metso 

yhteensä 

2018 

Jatkuvat 

toiminnot 

2018 

Lopetetut 

toiminnot 

2018 

Metso 

yhteensä 

Suomi 31 66 97 32 61 94 

Muu Eurooppa 138 717 855 136 617 753 

Pohjois-Amerikka 236 507 743 207 403 610 

Etelä- ja Väli-Amerikka 38 669 706 31 567 599 

Aasia ja Tyynenmeren alue 179 795 974 143 696 839 

Afrikka ja Lähi-itä 38 223 260 43 236 279 

Liikevaihto yhteensä 660 2 976 3 635 593 2 581 3 173 

 

Milj. euroa 

10-12/2019 

Jatkuvat 

toiminnot 

10-12/2019 

Lopetetut 

toiminnot 

10-12/2019 

Metso 

yhteensä 

10-12/2018 

Jatkuvat 

toiminnot 

10-12/2018 

Lopetetut 

toiminnot 

10-12/2018 

Metso 

yhteensä 

Suomi 7 19 25 9 20 29 

Muu Eurooppa 37 203 240 36 187 223 

Pohjois-Amerikka 54 146 200 56 99 155 

Etelä- ja Väli-Amerikka 10 179 189 11 152 163 

Aasia ja Tyynenmeren alue 49 195 244 45 205 250 

Afrikka ja Lähi-itä 10 55 65 11 66 77 

Liikevaihto yhteensä 166 797 963 168 729 897 
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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. Metsolla ei ollut tällaisia rahoitusinstrumentteja. 

 

Alla olevassa taulukossa esitetään Metson käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat. Kausien aikana ei ole 

tehty siirtoja käyvän arvon hierarkiatasojen välillä. 

  
31.12.2019 

Jatkuvat toiminnot 
31.12.2019 

Lopetetut toiminnot 
31.12.2018 

Metso yhteensä 

Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Varat          
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat          
    Johdannaiset, ei suojauslaskennassa - 0 - - 10  - - 5 - 

Arvopaperit - - - - - - 10 - - 

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat 
rahoitusvarat          
    Johdannaiset, suojauslaskennassa - 0 - - 8 - - 8 - 

Yhteensä - 0 - - 18 - 10 13 - 

          
Velat          

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat          

    Johdannaiset, ei suojauslaskennassa - 1 - - 11 - - 10 - 

    Pitkäaikaiset lainat - - - - 102 - - 188 - 

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattava 
rahoitusvelat          
    Johdannaiset, suojauslaskennassa - - - - 5 - - 7 - 

Yhteensä - 1 - - 118 - - 205 - 

 
Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen osalta kirjanpitoarvot 
eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja.  
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6. Johdannaissopimusten nimellisarvot 

Milj. euroa 
Jatkuvat 

toiminnot 
Lopetetut 
toiminnot 31.12.2019  31.12.2018 

Valuuttatermiinisopimukset 34 1 488 1 581  1 369 

Koronvaihtosopimukset - 145 145  345 

 

Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä 

oli 336 tonnia 31.12.2019 ja 288 tonnia 31.12.2018. Nimellismäärät kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa 

asianomaisten riskien suuruutta. 

7. Vuokrasopimukset 

Metson vuokrasopimuksiin liittyvien käyttöoikeusomaisuuden, vuokrasopimusvelkojen, poiston sekä korkokulun 

määrät 31.12.2019 päättyneeltä vuodelta olivat seuraavat: 

 31.12.2019  1–12/2019 

Milj. euroa 
Käyttöoikeus-

omaisuus 

Pitkäaikainen 
vuokra-

sopimusvelka 

Lyhytaikainen 
vuokra-

sopimusvelka  

Vuokrakulun 
peruutus 

Käyttöoikeus-
omaisuuden 

poistot 
Vuokrasopimus-
velan korkokulu 

Jatkuvat toiminnot 46 37 10  14 -11 -1 

Lopetetut toiminnot 93 69 21  24 -18 -4 

Metso yhteensä 1 140 106 31  38 -30 -5 

        
1 Lopetetut toiminnot sisältää poistoja vain ajalta 1–10/2019. Koko Metson käyttöoikeusomaisuuden arvo 12 kuukauden poistoilla laskettuna olisi 
ollut 135 milj. euroa ja poistojen määrä 34 milj. euroa. 

 

Jatkuvien toimintojen osalta käyttöoikeusomaisuus ja vuokrasopimusvelat raportoidaan omina tase-erinään. 

Käyttöoikeusomaisuuden poisto raportoidaan osana hankinnan ja valmistuksen kuluja tai myynnin ja hallinnon 

yleiskustannuksia riippuen vuokratun omaisuuserän käyttötarkoituksesta. Vuokrasopimusvelan korkokulu 

raportoidaan osana rahoituskuluja. Vuokrasopimusvelkaa tai siihen liittyviä korkokuluja ei allokoida 

raportointisegmenteille. 

Lopetettujen toimintojen osalta käyttöoikeusomaisuus ja vuokrasopimusvelat sisältyvät lopetettujen toimintojen 

varojen ja velkojen rivisaldoihin taseessa. Käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja korkokulut sisältyvät vastaavasti 

tuloslaskelman rivin Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot. 

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset on kuvattu liitetiedossa nro 2. 

8. Ehdolliset velat ja vastuut 

Milj. euroa 

2019 

Jatkuvat 

toiminnot 

2019 

Lopetetut 

toiminnot 

2019 

Metso 

yhteensä 

2018 

Metso 

yhteensä 

Takaukset     

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamat ulkoiset takaukset 39 268 308 380 

Muut sitoumukset      

Takaisinostositoumukset 11 1 12 2 

Muut vastuusitoumukset 4 1 6 6 

Yhteensä 55 270 325 388 
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9. Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 

Yrityshankinnat 

Metso hankki 3.5.2019 100 % omistuksen chileläisestä yhtiöstä Industrial Support Company SpA, joka muodosti 

aiemmin HighService Corp:n kivenmurskaus- ja teknologiapalvelujen divisioonan. Hankittu liiketoiminta yhdisteltiin 

Minerals Services liiketoiminta-alueeseen ja sen liikevaihto Metso konsernissa ajalla 3.5.2019 -31.12.2019 oli 35 

miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto 12 kuukauden tilikaudelta, joka päättyi 31.12.2018, oli 57 miljoonaa euroa. Yhtiö 

työllistää 869 henkilöä. 

Metso hankki 1.10.2019 täyden omistuksen kanadalaisesta yhtiöstä McCloskey International Limited. Yhtiö 

valmistaa liikuteltavia murskaus- ja seulontalaitteita, ja sillä on toimintoja Kanadassa, Yhdysvalloissa sekä 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hankittu liiketoiminta on yhdistelty Aggregates Equipment -liiketoiminta-

alueeseen, ja sen liikevaihto ajalla 1.10.–31.12.2019 oli 55 miljoonaa euroa. Yhtiön 12 kuukauden liikevaihto 

viimeisimmältä tilinpäätöskaudelta, joka päättyi 30.9.2019, oli 322 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 

900 henkilöä. 

HANKINNOISTA KIRJATUT ALUSTAVAT VARAT JA VELAT  
 
Milj. euroa 2019 

Aineettomat omaisuuserät 109 

Aineelliset omaisuuserät 38 

Käyttöoikeusomaisuus 6 

Laskennalliset verosaamiset 17 

Vaihto-omaisuus 113 

Myyntisaamiset 56 

Muut saamiset 6 

Likvidit varat 8 

Korolliset velat -87 

Ostovelat -47 

Muut velat -33 

Tuloverovelat -24 

Laskennallinen verovelka -27 

Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus käypään arvoon arvostettuna 133 

Liikearvo 100 

Hankintahinta 233 

 

Liikearvo aiheutuu pääasiassa henkilöstön tietotaidosta ja synergioista. Alustava laskelma liikearvosta perustuu 

yhtiön tulokseen, jota on oikaistu laskentaperiaatteiden välisillä eroilla sekä nettovarallisuuden käypään arvoon 

arvostamisen vaikutuksella ja näihin liittyvillä vero-oikaisuilla. 

HANKINTOJEN NETTOMÄÄRÄINEN RAHAVIRTAVAIKUTUS 
 
Milj. euroa 2019 

Maksetut käteisvastikkeet -222 

Hankittujen yhtiöidenn käteisvarat 8 

Rahavirtavaikutus tilikaudella, netto -214 

Ehdollinen vastike -11 

Käteisvastike yhteensä -225 

 

Hankintoihin liittyvät menot olivat 5 miljoonaa euroa, ja ne sisältyvät tuloslaskelmassa hallinnon yleiskuluihin ja 

rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtaan.  
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Yritysmyynnit 

Metso sai 4.1.2019 päätökseen jauhinliiketoimintansa myynnin amerikkalaisomaisteiselle Moly-Copille. Myyty 

liiketoiminta kattoi Metso Spain Holding, S.L.U. -yhtiön ja toiminnot kahdessa Espanjassa sijaitsevassa 

toimipaikassa (Bilbao ja Sevilla). Kaupan myötä 80 Metson työntekijää siirtyi Moly-Copille. Myydyn liiketoiminnan 

liikevaihto vuonna 2018 oli 60 miljoonaa euroa. Jauhinliiketoiminta oli osa Minerals-segmenttiä. 

LUOVUTETUT NETTOVARAT JA MYYNTITAPPIO 
 

Milj. euroa  

Aineettomat omaisuuserät 6 

Aineelliset omaisuuserät 4 

Vaihto-omaisuus 21 

Myyntisaamiset 15 

Muut saamiset 2 

Likvidit varat 3 

Korolliset velat -31 

Ostovelat -9 

Muut velat -1 

Laskennalliset verovelat 3 

Luovutetut nettovarat 13 
  

Rahana saatu kauppahinta 11 

Luovutetut nettovarat -13 

Myyntitappio -2 
  

Rahana saatu kauppahinta 11 

Luovutetut rahat ja pankkisaamiset -3 

Lainoista saadut suoritukset 31 

Luovutuksen nettorahavirta 39 

 

10. Segmenttitiedot 

SAADUT TILAUKSET     
     

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 
Flow Control -segmentti 154 157 681 628 

Minerals-segmentti 759 745 3 009 2 872 

Metso yhteensä 914 902 3 690 3 499 

     
PALVELULIIKETOIMINNAN SAADUT TILAUKSET     
     

Milj. euroa, % 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 
Flow Control -segmentti 35 37 154 136 

% saaduista tilauksista 23 24 23 22 

Minerals-segmentti 473 461 1 907 1 777 

% saaduista tilauksista 62 62 63 62 

Metso yhteensä 508 498 2 061 1 913 

% saaduista tilauksista 56 55 56 55 

     
LIIKEVAIHTO     
     

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Flow Control -segmentti 167 168 660 593 

Minerals-segmentti 797 729 2 976 2 581 

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen -1 0 -1 -0 

Metso yhteensä 963 897 3 635 3 173 

     
PALVELULIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHTO     
     

Milj. euroa, % 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Flow Control -segmentti 44 36 152 128 

% liikevaihdosta 26 21 23 22 

Minerals-segmentti 472 436 1 815 1 644 

% liikevaihdosta 59 60 61 64 

Metso yhteensä 516 473 1 967 1 773 

% liikevaihdosta 54 53 54 56 
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 OIKAISTU EBITA JA LIIKEVOITTO     
     

Milj. euroa, % 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 
Flow Control -segmentti     

Oikaistu EBITA 22,6 27,6 104,2 90,3 

% liikevaihdosta 13,6 16,4 15,8 15,2 

Aineettomien omaisuuserien poistot -0,9 -0,8 -3,8 -2,3 

Oikaisuerät - - - - 

Liikevoitto 21,7 26,8 100,4 88,0 

% liikevaihdosta 13,0 16,0 15,2 14,8 

     

Konsernihallinto ja muut     

Oikaistu EBITA  -4,4 -1,9 -7,8 -4,7 

Aineettomien omaisuuserien poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oikaisuerät - - - - 

Liikevoitto -4,4 -1,9 -7,8 -4,7 

     

Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 17,3 25,0 92,6 83,3 

% liikevaihdosta 10,4 14,8 14,0 14,1 

     

Minerals-segmentti     

Oikaistu EBITA  95,8 77,6 380,7 291,0 

% liikevaihdosta 12,0 10,6 12,8 11,3 

Aineettomien omaisuuserien poistot -3,5 -2,0 -9,3 -7,8 

Oikaisuerät -7,8 - -21,5 - 

Liikevoitto 84,6 75,6 349,9 283,2 

% liikevaihdosta 10,6 10,4 11,8 11,0 

     

Minerals muut     

Oikaistu EBITA  3,5 -5,7 -3,2 -7,4 

Aineettomien omaisuuserien poistot -1,4 -2,0 -6,7 -8,0 

Oikaisuerät -7,6 - -14,4 - 

Liikevoitto -5,5 -7,7 -24,3 -15,4 

     

Aineettomien omaisuuserien poistojen peruutus 3,6 - 3,6  

Aineellisten omaisuuserien ja 
käyttöoikeusomaisuuserien poistojen peruutus 10,3 - 10,3 - 

Liikevoitto, lopetetut toiminnot 93,0 68,0 339,5 267,8 

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

 

OIKAISUERÄT LUOKITTAIN, LOPETETUT TOIMINNOT 

Milj. euroa, % 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018 

Kapasiteetin sopeuttamiskulut -6,0 - -15,2 - 

Yrityshankintojen kulut -1,4 - -4,4 - 

Liiketoimintojen luovutustappio -0,3 - -1,9 - 

Metso Outotec -transaktion kulut -7,6 - -14,4 - 

Oikaisuerät yhteensä -15,3 - -35,9 - 
 

OPERATIIVINEN SITOUTUNUT PÄÄOMA JA SEGMENTTI-ROCE-% 

Milj. euroa, % 31.12.2019 31.12.2018 

Flow Control -segmentti 364 293 

Segmentti-ROCE-% 28,8 37,1 

Minerals-segmentti 1 904 1 272 

Segmentti-ROCE-% 22,6 23,7 
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11. Vuosineljännestiedot  
 
Metson vertailukelpoiset tiedot viimeisimmältä vuosineljännekseltä 10–12/2019 on laskettu käyttäen täysiä kolmen 
kuukauden poistoja, ja luvut ovat siten täysin vertailukelpoisia vertailukausien kanssa.  

 
SAADUT TILAUKSET      
      

Milj. euroa 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–12/2018 

Flow Control -segmentti 154  171  165  191  157  

Minerals-segmentti 759  722  704  823  745  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen 0  0  0  -0  0  

Metso yhteensä 914  894  869  1 013  902  

      
LIIKEVAIHTO      
      

Milj. euroa 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–12/2018 

Flow Control -segmentti 167  170  168  155  168  

Minerals-segmentti 797  763  735  681  729  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen -1  0  0  0  0  

Metso yhteensä 963  933  903  836  897  

      
OIKAISTU EBITA      
      

Milj. euroa 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–12/2018 

Flow Control -segmentti 22,6  29,3  28,6  23,6  27,6  

Minerals-segmentti 95,8  104,7  95,8  84,4  77,6  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen -0,9  -3,3  -2,6  -4,2  -7,6  

Metso yhteensä, vertailukelpoinen 117,5  130,8  121,9  103,8  97,7  

      
OIKAISTU EBITA, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA      
      

% 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–12/2018 

Flow Control -segmentti 13,6  17,2  17,1  15,2  16,4  

Minerals-segmentti 12,0  13,7  13,0  12,4  10,6  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen n/a n/a n/a n/a n/a 

Metso yhteensä, vertailukelpoinen 12,2  14,0  13,5  12,4  10,9  

      
AINEETTOMIEN OMAISUUSERIEN POISTOT      
      

Milj. euroa 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–12/2018 

Flow Control -segmentti -0,9  -1,1  -0,9  -1,0  -0,8  

Minerals-segmentti -3,5  -3,0  -1,7  -1,1  -2,0  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen -1,4  -1,7  -1,7  -1,8  -2,0  

Metso yhteensä, vertailukelpoinen -5,7  -5,7  -4,4  -4,0  -4,7  

      
LIIKEVOITTO      
      

Milj. euroa 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–12/2018 

Flow Control -segmentti 21,7  28,3  27,7  22,6  26,8  

Minerals-segmentti 84,6  91,3  90,8  83,2  75,6  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen -9,9  -11,8  -4,3  -6,0  -9,6  

Metso yhteensä, vertailukelpoinen 96,4  107,7  114,2  99,9  93,0  
 

     
LIIKEVOITTO, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA      
      

% 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–12/2018 

Flow Control -segmentti 13,0  16,6  16,5  14,5  16,0  

Minerals-segmentti 10,6  12,0  12,3  12,3  10,4  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen n/a n/a n/a n/a n/a 

Metso yhteensä, vertailukelpoinen 10,0  11,5  12,6  11,9  10,4  

 
SITOUTUNUT PÄÄOMA      
      

Milj. euroa 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018 

Flow Control -segmentti 1 364  365  347  352  293  

Minerals-segmentti 1 1 904  1 598  1 505  1 371  1 272  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen 265  582  279  496  449  

Metso yhteensä, vertailukelpoinen 2 533  2 545  2 130  2 218  2 015  
 

1 Operatiivinen sitoutunut pääoma sisältää vain taseen ulkoiset erät.    
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TILAUSKANTA      
      

Milj. euroa 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018 

Flow Control -segmentti 280  295  298  311  276  

Minerals-segmentti 1 408  1 444  1 552  1 545  1 411  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen 0  0  0  0  -1  

Metso yhteensä 1 688  1 740  1 850  1 855  1 686  

      
HENKILÖSTÖ      
      

Henkilöä 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018 

Flow Control -segmentti 2 866  2 911  2 903  2 738  2 723  

Minerals-segmentti 12 451  11 183  11 277  10 226  9 942  

Konsernihallinto ja konsernin sisäinen 504  469  496  483  485  

Metso yhteensä 15 821  14 563  14 676  13 447  13 150  

 

12. Valuuttakurssit 

Valuutta 1–12/2019 1–12/2018 31.12.2019 31.12.2018 

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,1214 1,1809 1,1234 1,1450 

SEK (Ruotsin kruunu) 10,5572 10,2591 10,4468 10,2548 

GBP (Englannin punta) 0,8773 0,8861 0,8508 0,8945 

CAD (Kanadan dollari) 1,4882 1,5307 1,4598 1,5605 

BRL (Brasilian real) 4,4195 4,3020 4,5157 4,4440 

CNY (Kiinan juan) 7,7353 7,8148 7,8205 7,8751 

AUD (Australian dollari) 1,6090 1,5795 1,5995 1,6220 

 

 

    

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. 
 
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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Metson taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020 

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote 6.2. 

Vuoden 2019 vuosikertomus viikolla 9 

Yhtiökokous 20.3. 

Tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsaus 7.5. 

Tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus 6.8. 
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