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Tiedotustilaisuus 9.9.2022

Yhteenveto Solidiumin tilikaudesta 2021 – 2022
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Sota ja stagflaatiopelot vaikuttivat negatiivisesti 
osakeomistusten tuottoon

Tilikausi 1.7.2021–30.6.2022

▪ Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -8,8 prosenttia ja yhtiön 
substanssiarvo laski 8 761 miljoonasta eurosta 1 515 miljoonalla 
eurolla 7 246 miljoonaan euroon

▪ Solidium jakoi tilikauden aikana osinkoa omistajalle 368 miljoonaa 
euroa ja jakoi pääoman palautuksena 500 miljoonaa euroa sekä 271 
miljoonan euron arvosta SSAB:n osakkeita. Valtio siirsi Anoran
omistuksen (143 miljoonaa euroa) Solidiumiin

▪ Solidiumin tilikauden tulos oli 303 miljoonaa euroa

▪ Solidiumin hallitus ehdottaa, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle 
yhteensä 307 miljoonaa euroa tilikaudelta 2021-2022

Kuuden kuukauden jakso 1.1.–30.6.2022

▪ Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli -15,5 prosenttia
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Vahvistamme ja vakautamme kotimaista omistusta

Sijoitus-
toiminta

▪ Omistamme vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä listatuissa yhtiöissä. 

▪ Teemme sijoituspäätökset taloudellisin perustein.

▪ Osakemyynneistä saadut varat käytämme uusiin sijoituksiin tai nykyisten omistusten 
vahvistamiseen. Omistusyhtiöiltä saamamme voitonjaon tilitämme valtio-omistajalle.

Tehtävä

Visio

▪ Vahvistamme ja vakautamme kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä 
yrityksissä. Kasvatamme pitkäjänteisesti omistusten taloudellista arvoa.

▪ Omistusyhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin.

Toiminta 
omistajana

▪ Osallistumme omistusyhtiöidemme hallitusten jäsenten valintaan nimitystoimikuntien 
kautta yhdessä muiden suurten osakkeenomistajien kanssa.

▪ Tavoitteemme on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen 
omistusyhtiön hallituksessa.

Arvot ▪ Ammattimaisuus, aloitteellisuus, vastuullisuus, integriteetti ja avoimuus.

Oma 
toiminta

▪ Meillä on syvällistä omistamisen ja sijoittamisen osaamista sekä perehtyneisyyttä 
omistusyhtiöiden toimialoihin. Henkilöstömme on ammattitaitoinen ja motivoitunut 
sekä laadultaan ja määrältään riittävä strategiamme toteuttamiseksi.
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Sampo 1 382 6,2 % 22,1 9,4 13 340

Nokia 1 336 5,3 % 24,9 22,2 87 927

Stora Enso 1 282 10,7 %1) 11,9 10,2 22 094

Elisa 901 10,0 % 8,6 2,0 5 371

Metso Outotec 883 14,9 % 5,9 4,2 15 630

Valmet 436 10,1 % 4,3 3,9 14 246

TietoEVRY 303 10,9 % 2,8 2,8 24 389

Outokumpu 279 15,5 % 1,8 7,7 9 395

Kemira 184 10,2 % 1,8 2,7 4 926

Konecranes 178 10,1 % 1,8 3,2 16 573

Nokian Renkaat 136 9,4 % 1,4 1,7 4 915

Anora 101 19,4 % 0,5 0,5 1 055

Yhteensä 7 401 87,8 70,5 219 861

Solidium on vähemmistöomistajana kansallisesti 
merkittävissä yhtiöissä

Omistuksen arvo 
(milj. euroa)

Solidiumin 
omistusosuus %

Yhtiön 
markkina-arvo
(mrd. euroa)

Liikevaihto 2021
(mrd. euroa)

Henkilöstö 2021

Huom. Omistuksen arvo, Solidiumin omistusosuus ja yhtiön markkina-arvo per 30.6.2022 
1) Osuus äänistä Stora Enso 27,3 %
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Sampo 1 382 6,2 % Onnistunut exit Nordeasta

Nokia 1 336 5,3 % Tuloskasvua vahvistuvan tuoteportfolion myötä

Stora Enso 1 282 10,7 %1) Kasvu pakkausmateriaaleissa strategian keskiössä

Elisa 901 10,0 % Hyvää kehitystä mobiililiiketoiminnassa

Metso Outotec 883 14,9 % Yhdistyminen tuottanut tulosta

Valmet 436 10,1 % Valmetin ja Neleksen fuusiosta uusi tukijalka kasvulle

TietoEVRY 303 10,9 % Strateginen suunta valittu

Outokumpu 279 15,5 % Ennätysvahva vuosi asetti yhtiön uuteen asentoon

Kemira 184 10,2 % Vakaata tulosta haastavassakin raaka-ainesyklissä

Konecranes 178 10,1 % Itsenäisenä yhtiönä paljon mahdollisuuksia arvonluontiin

Nokian Renkaat 136 9,4 % Merkittävä suunnanmuutos käynnissä

Anora 101 19,4 % Leveämmillä hartioilla kohti seuraavaa aikakautta

Yhteensä 7 401

Tänään julkistettu vuosikertomuksemme sisältää 
näkemyksiä omistusyhtiöiden kehityksestä

Omistuksen arvo 
(milj. euroa)

Solidiumin 
omistusosuus %

Kommentti vuosikertomuksesta

Huom. Omistuksen arvo, Solidiumin omistusosuus ja yhtiön markkina-arvo per 30.6.2022 
1) Osuus äänistä Stora Enso 27,3 %
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Osakeomistukset

Verrokkiryhmien painotettu keskiarvotuottoindeksi

OMXH Cap

Osakeomistusten tuotot tilikaudella
Erinomaisesti alkanut tilikausi kääntyi keväällä stagflaatiopelkojen myötä

Tilikauden tuotot per 30.6.20221

1) Tuotot ovat tuottoja paikallisvaluutoissa yhtiön likvidimmälle osakesarjalle brutto-osingot sijoitettuna yhtiön osakkeeseen (mikäli saatavilla). Solidiumin tuotot ko. yhtiöstä voivat poiketa valuuttakurssien, transaktioiden, 
verojen sekä sen takia, että Solidium ei ole sijoittanut saatuja osinkoja takaisin ko. yhtiön osakkeeseen, vaan maksanut saadut osingot edelleen osinkona valtio-omistajalle. 
2) Anoran osakkeet siirettiin Solidiumiin 25.11.2021.
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3

3) Verrokki-index lasketaan omistusyhtiön verrokkiyhtiöiden päivittäisten keskiarvotuottojen 

perusteella käyttäen kunkin verrokkiyhtiöryhmän painona omistusyhtiön osuutta Solidiumin

osakeomistuksista (omistuksen markkina-arvo / kaikkien osakeomistusten markkina-arvo)

2
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Solidiumin osakeomistusten tuoton muodostuminen

1.7.2021 – 30.6.2022
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7/12 omistusyhtiöstä tuotti yhtä hyvin tai paremmin kuin 
verrokkiyhtiöt viime tilikaudella

1.7.2021 - 30.6.2022

Tuottivat yhtä hyvin tai paremmin kuin verrokit: Tuottivat huonommin kuin verrokit:

Huom. Tuotot ovat tuottoja paikallisvaluutoissa yhtiön likvidimmälle osakesarjalle ja vertailuindeksille brutto-osingot sijoitettuna yhtiön osakkeeseen (mikäli saatavilla). Solidiumin tuotot ko. yhtiöstä voivat poiketa 
valuuttakurssien, transaktioiden, verojen sekä sen takia, että Solidium ei ole sijoittanut saatuja osinkoja takaisin ko. yhtiön osakkeeseen, vaan maksanut saadut osingot edelleen osinkona valtio-omistajalle. 
Verrokkiyhtiöiden tuotto on verrokkiyhtiöiden tuottojen mediaani
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5/11* omistusyhtiöstä on tuottanut yhtä hyvin tai 
paremmin kuin verrokkiyhtiöt viim. 5 vuoden aikana

1.7.2017 - 30.6.2022

Tuottivat yhtä hyvin tai paremmin kuin verrokit: Tuottivat huonommin kuin verrokit:

Huom. Tuotot ovat tuottoja paikallisvaluutoissa yhtiön likvidimmälle osakesarjalle ja vertailuindeksille brutto-osingot sijoitettuna yhtiön osakkeeseen (mikäli saatavilla). Solidiumin tuotot ko. yhtiöstä voivat poiketa 
valuuttakurssien, transaktioiden, verojen sekä sen takia, että Solidium ei ole sijoittanut saatuja osinkoja takaisin ko. yhtiön osakkeeseen, vaan maksanut saadut osingot edelleen osinkona valtio-omistajalle. 
Verrokkiyhtiöiden tuotto on verrokkiyhtiöiden tuottojen mediaani; *Anora (Altia) listautui Helsingin pörssiin 23.3.2018, jolloin yhtiö ei ole tässä tarkastelussa mukana
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Sampo
19 %

Nokia
18 %

Stora Enso
17 %

Elisa
12 %

Metso Outotec
12 %

Valmet
6 %

Tietoevry
4 %

Outokumpu
4 %

Kemira
3 %

Konecranes
2 %

Anora
1 %

Tilikausi 2021-2022: 
Osakeostojen, -myyntien sekä -siirtojen nettovaikutus -595 milj. euroa

Allokaatio 30.6.2022 (7,4 mrd. euroa)Allokaatio 30.6.2021 (9,0 mrd. euroa)

Kalenterivuoden osakeostot:

8,0 % → 6,2 %

145 milj. €18,5 % → 10,1 % 34 milj. €

29 milj. €

52 milj. €

8,8 % → 9,4 %

9,0 % → 10,1 %

Osakeostot yhteensä: 115 milj. €

18,9 % → 15,5 %

-271 milj. €

Osakemyynnit yhteensä: -126 milj. €

Sampo
19 %

Stora Enso
15 %

Nokia
15 %

Metso Outotec
13 %

Elisa
9 %

Valmet
7 %

Outokumpu
5 %

Nokian Renkaat
5 %

Tietoevry
4 %

SSAB
3 %

Konecranes
3 %

Kemira
2 %

Kalenterivuoden osakemyynnit: Kalenterivuoden osakesiirrot:

584 milj. €

498 milj. €

86 milj. € 0,0 % → 19,4 %

6,3 % → 0,0 %

Osakesiirrot yhteensä:

Nokian 
Renkaat

2 %

1) Sisältää varainsiirtoveron
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Yhtiökohtaiset tapahtumat 

▪ Altian ja Arcuksen yhdistyminen toteutui 1.9.2021 muodostaen Anoran –
Pohjoismaiden johtavan viinien ja väkevien juomien bränditalon. Lisäksi Anora osti 
kesäkuussa tanskalaisen viinien maahantuontiin ja pakkaukseen erikoistuneen 
Globus Winen hintaan 80 milj. euroa

▪ Konecranesin ja Cargotecin yhdistyminen peruuntui Yhdistyneen Kuningaskunnan 
kilpailuviranomaisen estäessä sulautumisen. Anders Svensson on valittu 
Konecranesin uudeksi toimitusjohtajaksi ja aloittaa 19.10.2022

▪ Yhtiö julkisti kesäkuussa perustavansa uuden Growth Accelerator –yksikön, jonka 
tavoitteena on kiihdyttää uusien biomateriaalien kaupallistamista molemmissa 
segmenteissä. Lisäksi yhtiö sitoutui SBT-aloitteeseen

▪ Venäjän sodan myötä yhtiö tiedotti kesäkuussa aloittavansa yhtiön hallitun 
vetäytymisen Venäjältä, koska yhtiöllä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa 
Venäjällä kestävällä tavalla. Lisäksi yhtiön suunnitelmat investoida korvaavaan 
uuteen tuotantokapasiteettiin (greenfield) Euroopassa ovat loppusuoralla
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Yhtiökohtaiset tapahtumat 1/1

▪ Outokumpu myy valtaosan Long Products (”LP”) –liiketoiminnastaan  
Kokonaismyyntihinta ilman velkoja ja käteisvaroja on 228 miljoonaa euroa

▪ Sampo hankki lopun 30 %:n omistuksen Hastingsissa noin 800 miljoonalla 
eurolla. Lisäksi Sampo myi tilikauden aikana omistamansa Nordean osakkeet 
noin 4,8 mrd. eurolla

▪ Stora Enso ilmoitti irrottautuvansa paperiliiketoiminnasta pyrkimällä myymään 
neljä paperitehdasta ja selvittää viidennen konvertointia teollisuuskartonkiin

▪ Tietoevry julkisti syksyllä strategiapäivityksen, jossa päivitettiin yhtiön 
organisaatiorakennetta. Kesällä yhtiö tiedotti aloittavansa Banking-
liiketoimintaan liittyvän strategisen arvioinnin, jossa selvitetään mahdollisuuksia 
irrottaa Banking-liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka listattaisiin pörssiin

▪ Valmet ja Neles toteuttivat suunnitellun sulautumisen 1.4.2022
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Solidium aktiivisena omistajana

▪ Tilikauden lopussa Solidiumilla oma hallituksen jäsen 8 / 12 yhtiössä: 

▪ Tilikauden lopussa Solidium toimi kuuden yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
puheenjohtajana ja neljän jäsenenä:

Yhtiö Puheenjohtaja Yhtiö Jäsen

Elisa Pauli Anttila Anora Petter Söderström

Metso Outotec Annareetta Lumme-Timonen Kemira Pauli Anttila

Nokian Renkaat Pauli Anttila Konecranes Pauli Anttila

Outokumpu Antti Mäkinen Stora Enso Harri Sailas

Tietoevry Petter Söderström

Valmet Annareetta Lumme-Timonen

Yhtiö Edustaja Rooli hallituksessa

Anora Annareetta Lumme-Timonen Jäsen

Konecranes Pauli Anttila Jäsen

Metso Outotec Antti Mäkinen Jäsen

Outokumpu Petter Söderström Jäsen

Sampo Jannica Fagerholm Varapuheenjohtaja

Stora Enso Antti Mäkinen Puheenjohtaja

Tietoevry Timo Ahopelto Varapuheenjohtaja

Valmet Aaro Cantell Jäsen
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Vastuullisuus
Solidiumin pitkäjänteinen vastuullisuustyö jatkuu

▪ Laadimme tilikauden 2021-2022 aikana vastuullisuusanalyysit omistusyhtiöistämme
– Omistusyhtiömme ovat viime vuosien aikana kehittäneet vastuullisuuteen liittyvää toimintaansa merkittävästi ja 

useat ovatkin alansa edelläkävijöitä

– Toimitusketjun hallinta on edelleen olennaisin teema salkussamme

– Perehdyimme aiempaa syvemmin biodiversiteettiasioihin ja tutkimme omistusyhtiöidemme toimenpiteitä tähän 
liittyen

▪ Tilikaudella 2021-2022 Solidiumin hallitus hyväksyi uuden pitkän tähtäimen 
yritysvastuuohjelman kaudelle 2022-2026
– Tulemme jatkossa keskittymään entistä enemmän omistusyhtiöiden arvonmuodostuksen kannalta olennaisiin 

vastuullisuusasioihin

– Pyrimme siihen, että omistusyhtiömme pärjäävät verrokkejaan paremmin myös vastuullisuusnäkökulmasta

– Uuden pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelman päivityksen yhteydessä määritimme Solidiumin
vastuullisuusliitännäiset odotukset sen omistusyhtiöitä kohtaan, nämä esitetään seuraavalla sivulla

▪ Syksyllä 2022 Solidium toteuttaa vastuullisuusanalyysit uuden mallin mukaisesti
– Analyysien pääpaino on vastuullisuusliitännäisissä arvonluontimahdollisuuksissa

– Tulokset käsitellään Solidiumin hallituksessa ja niitä käytetään dialogissa omistusyhtiöiden kanssa



15

Solidiumin vastuullisuusliitännäiset odotukset 
omistusyhtiöille

Toimintatavat

Ilmasto

Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen

Verovastuullisuus

• Solidium odottaa omistusyhtiöiden hallituksilta aktiivista otetta vastuullisuudessa ja 
vastuullisuuden huomioimista johdon kannusteissa

• Solidium odottaa, että omistusyhtiöillä on tieteelliseen ilmastotietoon pohjautuvat SBT-
tavoitteet. Solidium seuraa omistusyhtiöiden toimenpiteitä tarvittavan vähähiilisyyssiirtymän 
toteuttamiseksi, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
1,5 asteeseen voivat toteutua 

• Solidium odottaa, että omistusyhtiöt raportoivat ilmastoriskeistään ja niiden taloudellisista 
vaikutuksista (esim. TCFD-viitekehyksen mukaisesti)

• Solidium odottaa, että omistusyhtiöt ovat allekirjoittaneet YK:n Global Compact-periaatteet ja 
noudattavat YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita

• Solidium odottaa omistusyhtiöiltä läpinäkyvää veroraportointia
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Tilikauden 2021-2022 keskeiset taloudelliset 
tunnusluvut

(milj. euroa)
1.7.2021-
30.6.2022

1.7.2020-
30.6.2021

Saadut osinkotuotot ennen veroja 338,7 219,2

Toimintakulut -4,0 -4,4

Verot -30,8 -18,4

Tilikauden voitto 302,9 196,7

Substanssiarvo 7 246 8 761

Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % -8,5 39,2

Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,05 0,06

▪ Toimintakulut 4,0 milj. euroa ja hallinnointikulusuhde siten 0,05 %

▪ Toimiohjeen mukaan Solidiumin saamat osinkotulot tulee tilittää mahdollisimman täysimääräisinä 
valtiolle
– Hallituksen ehdottama voitonjako 307 milj. euroa koostuu tilikaudelta 2021-2022 saaduista osingoista verojen jälkeen
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Solidiumin osakeomistukset

Osakeomistusten tuotto on ollut yhteensä 268 % 
eli 10 % vuositasolla Solidiumin perustamisesta lähtien  

▪ 12/2008 osakesiirron jälkeen Solidiumin vuosittainen osakeomistusten tuotto on ollut noin 10 %

▪ Suomen valtion Solidiumille siirtämien osakeomistusten arvo 5,6 mrd. euroa on noussut nykyiseen 
noin 7,4 mrd. euroon, samalla kun 7,0 mrd. euroa on palautettu valtiolle 2)

Osakeomistusten tuotto 11.12.2008-30.6.2022

1) Sisältää Solidiumille apporttina siirretyt osakkeet 11.12.2008 (noin 5 283 milj. euroa), Elisan osakkeet 11.6.2009 (noin 174 milj. euroa), ja Anoran osakkeet 25.11.2021 (noin 143 milj. euroa)

2) Sekä voitonjakona että pääoman palautuksena
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Nettovelan
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Osakeomistusten
arvo 30.6.20221) 2)



18

Solidiumin siltarahoitus Fortumille

▪ Poikkeusolosuhteissa tehty poikkeuksellinen osakkeenomistajan
päätös

▪ Solidium lainaa Fortumille enintään 2,35 mrd euroa enintään 12 
kuukaudeksi

▪ Solidium rahoittaa järjestelyn pankkilainalla

▪ Järjestely ei vaikuta Solidiumin perustehtävään pitkäjänteisenä
omistajana kansallisesti merkittävissä yhtiöissä
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KIITOS


