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Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes lähestyy loppuaan, ja on aika kerrata 

Valmetin alkuvuoden tapahtumat ennen tammi-maaliskuun 2020 
osavuosikatsauksen julkistamista 23. huhtikuuta. Hiljainen jakso alkaa 2. 

huhtikuuta. Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin maailmanlaajuinen 
uutisaihe oli koronaviruspandemia. Kokosimme alle tyypillisimpiä Valmetiin 

liittyviä kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen ympäriltä. 

Viimeaikaisia tapahtumia 

Valmet nosti taloudellisia tavoitteitaan 5. helmikuuta 2020. Valmetin taloudelliset 
tavoitteet ovat seuraavat (aiemmat tavoitteet suluissa): 

• Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun 
(ei muuttunut) 

• Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun (ei muuttunut) 
• Vertailukelpoinen EBITA: 10–12 % (8–10 %) 

• Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja: vähintään 
20 % (15–20 %) 

• Osinkona maksetaan vähintään 50 % nettotuloksesta (ei muuttunut) 

Valmetin toiminta ja strategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi huomioitiin CDP:n 

ilmasto-ohjelman listauksessa parhaimmalla A-luokituksella toista vuotta peräkkäin. 
CDP:n arvio perustuu yhtiön vuonna 2019 antamiin tietoihin vähähiilisen teknologian ja 
ratkaisujen kehittämisestä, päästöjen vähentämisestä sekä ilmastoriskien 

pienentämisestä. Valmet sai myös Bronze Class palkinnon SAMin vuosittaisesssa 
Sustainability Yearbook 2019 arvioinnissa (uutinen englanniksi). 

Koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien linjausten 
seurauksena Valmetin hallitus päätti perua torstaille 19.3.2020 kokoon kutsutun 

varsinaisen yhtiökokouksen. Valmet kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 
myöhemmin. 

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen koronavirustilanteeseen 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/valmet-nostaa-taloudellisia-tavoitteitaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmetille-paras-a-luokitus-cdpn-ilmasto-ohjelman-listauksessa-toista-vuotta-perakkain/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmetille-paras-a-luokitus-cdpn-ilmasto-ohjelman-listauksessa-toista-vuotta-perakkain/
https://www.valmet.com/media/articles/sustainability/valmet-receives-bronze-class-distinction-in-sam-sustainability-yearbook-2020/


 

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin maailmanlaajuinen uutisaihe on ollut 
koronaviruspandemia. Kokosimme alle tyypillisimpiä Valmetiin liittyviä kysymyksiä ja 

vastauksia koronaviruksen ympäriltä. Pyydämme ottamaan huomioon, että vastaukset 
kuvaavat 26.3.2020 tilannetta. 

Miten merkittävä rooli Kiinalla on Valmetin toiminnassa? 

Kiinasta saadut tilaukset olivat 7 % Valmetin saaduista tilauksista vuonna 2019, 
yhteensä 267 miljoonaa euroa. Projektiliiketoiminnassa kysyntä laski vuoteen 2018 
verrattuna, ja kaiken kaikkiaan tilaukset olivat 49 % alhaisemmat kuin vuonna 2018. 

Valmetilla on noin 1800 työntekijää Kiinassa eri paikkakunnilla. 

Miten koronavirus vaikutti Valmetin toimintoihin Kiinassa vuoden 2020 
ensimmäisen neljänneksen aikana? 

Sillä oli jonkin verran negatiivisia vaikutuksia palvelujen kysyntään Kiinassa. 
Koronavirusepidemian puhkeaminen vaikutti jonkin verran myös omiin toimintoihimme, 
mikä johti viivästyksiin tietyissä projekteissa. Toiminta tehtaillamme palautui kuitenkin 

normaaliksi maaliskuun alussa. 

Minkälainen taserakenne Valmetilla on? 

Taseemme on suhteellisen vahva. Nettovelkaantuneisuusaste oli vuoden 2019 lopussa -

9 % ja omavaraisuusaste 41 %. Korolliset velat olivat 268 miljoonaa euroa ja korolliset 
nettovelat -90 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. Valmetin pitkäaikaisen velan 
keskimääräinen maturiteetti oli joulukuun 2019 lopussa 3,1 vuotta ja keskimääräinen 

korko 1,1 prosenttia. 

Valmetin maksuvalmius oli vahva vuoden 2019 lopussa rahojen ja pankkisaamisten 
ollessa 316 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten korollisten rahoitusvarojen 42 miljoona 
euroa. Maksuvalmiutta turvasi lisäksi 200 miljoonan euron sitova valmiusluottosopimus, 

joka erääntyy vuonna 2024, sekä 200 miljoonan euron yritystodistusohjelma. 
Joulukuussa 2019 Valmet allekirjoitti kymmenvuotisen 50 miljoonan euron 
lainasopimuksen Pohjoismaiden investointipankin (NIB) kanssa. Kaikki yllämainitut 

lainat olivat nostamatta vuoden 2019 lopussa. 

Ovatko Valmetin pitkän aikavälin kasvuajurit muuttuneet koronaviruksen 
takia? 

Meillä on edelleen vahva asema uusiutuvien luonnonvarojen jalostamisen markkinoilla. 
Pitkän aikavälin kasvuajurit eivät ole muuttuneet, vaikka koronavirus luokin 
epävarmuutta. 

Kartonkiteknologiamme kysyntää ajaa jatkossakin verkkokauppa ja siirtyminen 

muovipakkauksista uusiutuviin materiaaleihin. Pehmopaperin kysyntää lisää tarve 
korkeammalle paperilaadulle, kaupungistuminen sekä ostovoiman ja elintason nousu 
kehittyvissä maissa. Sellun kysyntä kasvaa kartongin ja pehmopaperin kulutuksen 

kasvaessa. Asiakkaamme hakevat jatkossakin prosessitehokkuutta, raaka-ainesäästöjä 
ja vastuullisempaa tuotantoa Valmetin automaatioratkaisuista ja palveluista. 

Siirtävätkö tai peruuttavatko asiakkaat tilauksia? 

Joissakin projekteissa on tullut viivästyksiä, mutta uskomme että nämä projektit 
jatkuvat, kun tilanne koskien matkustamista ja muita rajoituksia helpottaa. 
Pitkäaikaisissa toimituksissa asiakkaiden ennakkomaksu on tyypillisesti 10–30 



 

 

prosenttia projektin arvosta, ja asiakkaat suorittavat maksuja projektin etenemisen 
mukaan. Tämä pienentää Valmetin projekteihin liittyviä riskejä ja rahoitustarpeita. 

Valmetin torstaille 19.3.2020 kokoon kutsuttu varsinainen yhtiökokous 

peruttiin ja siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Tarkoittaako tämä, että myös 
osingonjako viivästyy? 

Koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien linjausten 
seurauksena Valmetin hallitus päätti perua torstaille 19.3.2020 kokoon kutsutun 
varsinaisen yhtiökokouksen. Valmet kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 

myöhemmin. Tämä tarkoittaa, että myös osingonjako viivästyy, koska yhtiökokouksen 
on hyväksyttävä hallituksen esitys osingonjaosta. 

Tiedotteet kaudella Q1/2020 

17. maaliskuuta Valmet tiedotti varsinaisen yhtiökokouksen peruuttamisesta ja sen 
siirtämisestä myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan koronavirustilanteen 
kehittymisen johdosta. 

16. maaliskuuta Valmet tiedotti suunnatusta osakeannista Valmetin pitkän aikavälin 

osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi. 

28. helmikuuta Valmet tiedotti muutoksesta omien osakkeiden määrässä. 

25. helmikuuta Valmet julkaisi vuoden 2019 vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, 

selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen ja GRI-
liitteen. 

10.-24. helmikuuta Valmet tiedotti omien osakkeiden hankinnoista. 

5. helmikuuta Valmet julkaisi kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020. 

5. helmikuuta Valmet tiedotti uusista taloudellisista tavoitteista. 

5. helmikuuta Valmet julkaisi vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen. 

Tulevat tapahtumat 

1. huhtikuuta 2020: Puhelinkokoukset lontoolaisille sijoittajille, järjestäjänä DNB 

2. huhtikuuta – 23. huhtikuuta 2020: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa 
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen 
julkistamista. 

23. huhtikuuta 2020: Tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkistaminen 

27. huhtikuuta 2020: Q1 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä SEB 

Vallitsevien matkustusrajoitteiden johdosta olemme aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin 
puhelinneuvotteluin. 

Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin taloudellisesta kalenterista. 

Kaudelle Q1/2020 kirjatut saadut tilaukset 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/valmet-peruu-varsinaisen-yhtiokokouksen-torstailta-19.3.2020-ja-siirtaa-sen-myohemmin-ilmoitettavaan-ajankohtaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/suunnattu-osakeanti-valmetin-pitkan-aikavalin-osakepohjaisen-kannustinjarjestelman-palkkioiden-maksamiseksi/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-maarassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/valmet-on-julkaissut-vuoden-2019-vuosikertomuksen-seka-selvityksen-hallinto--ja-ohjausjarjestelmasta/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmetin-osake/osakepaaoma-ja-omat-osakkeet/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/kutsu-valmet-oyjn-varsinaiseen-yhtiokokoukseen/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/valmet-nostaa-taloudellisia-tavoitteitaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2020/valmetin-tilinpaatostiedote-1.-tammikuuta--31.-joulukuuta-2019-saadut-tilaukset-kasvoivat-40-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-316-miljoonaan-euroon-vuonna-2019/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/


 

 

Pvm Kuvaus 
Liiketoiminta- 

linja 
Maa Arvo 

26.3. Kovanippinen pintaliimauslaite  Paperit 
Etelä-

Korea 

Ei julkistettu. Tämän tyyppisen 

tilauksen kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 5-10 miljoonaa 

euroa. 

25.3. 
Tehtaan kunnossapidon 

ulkoistussopimus 

Palvelut Australia Ei julkistettu. 

24.3. 
Ulkopakkauskartonkikoneen 

avainteknologiat  

Paperit Intia 

Ei julkistettu. Tämänkaltaisen 

tilauksen arvo on tyypillisesti noin 

12-15 miljoonaa euroa. 

16.3. 
Päällystävä 

kartonginvalmistuslinja 

Paperit Kiina 

Ei julkistettu. Tämän tyyppisen ja 

laajuisen tilauksen kokonaisarvo 

on tyypillisesti noin 150-200 

miljoonaa euroa. 

27.2 Jätteenpolttokattila  

Sellu ja 

energia 
Ruotsi 

Tämän kokoisten ja laajuisten 

tilausten arvo on tyypillisesti yli 

10 miljoonaa euroa. 

26.2 
Viiraosauusinnan viimeinen 

vaihe  

Paperit Ruotsi Ei julkistettu. 

18.2. 
Savukaasujen 

lauhdutusjärjestelmä  

Sellu ja 

energia 
Suomi 

Ei julkistettu. Tämän tyyppisten 

tilausten arvo on noin 20–30 

miljoonaa euroa. 

23.1 
Sellutehtaan avainteknologia ja 

automaatio 

Sellu ja 

energia 
Brasilia 

Ei julkistettu. Tämän kokoisen ja 

laajuisen toimituksen arvo on 

tyypillisesti noin 200–250 

miljoonaa euroa. 

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

  

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan! 

Ystävällisin terveisin, 

Pekka Rouhiainen 
sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-kovanippisen-pintaliimauslaitteen-asia-paper-manufacturingille-etela-koreaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-ja-orora-yhtion-botanyn-tehdas-uusivat-tehtaan-kunnossapidon-ulkoistussopimuksen-australiassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-ja-orora-yhtion-botanyn-tehdas-uusivat-tehtaan-kunnossapidon-ulkoistussopimuksen-australiassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-ulkopakkauskartonkikoneen-avainteknologiat-sri-andalille-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-ulkopakkauskartonkikoneen-avainteknologiat-sri-andalille-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-maailman-nopeimman-paallystetyn-kartongin-koneen-appn-guangxi-jingui-pulp-and-paperille-kiinaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-maailman-nopeimman-paallystetyn-kartongin-koneen-appn-guangxi-jingui-pulp-and-paperille-kiinaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-jatteenpolttokattilan-lidkoping-energille-ruotsiin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-viiraosauusinnan-viimeisen-vaiheen-stora-enson-skoghallin-tehtaalle-ruotsiin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-viiraosauusinnan-viimeisen-vaiheen-stora-enson-skoghallin-tehtaalle-ruotsiin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-savukaasujen-lauhdutusjarjestelman-helenin-vuosaaren-biolampolaitokselle-helsinkiin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-savukaasujen-lauhdutusjarjestelman-helenin-vuosaaren-biolampolaitokselle-helsinkiin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-sellutehtaan-avainteknologian-ja-automaation-lenzingin-ja-duratexin-yhteiseen-sellutehdasprojektiin-brasiliaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-sellutehtaan-avainteknologian-ja-automaation-lenzingin-ja-duratexin-yhteiseen-sellutehdasprojektiin-brasiliaan/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

