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Visio 

uPm – the Biofore Company

uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä uPm yhdistää 
bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää  
ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. kustannustehokkuus, 
muutosvalmius sekä henkilöstömme sitoutuminen ja 
turvallisuus muodostavat menestyksemme perustan.

toiminta-ajatus

Luomme lisäarvoa uusiutuvista ja kierrätettävistä  
raaka-aineista. Hyödynnämme osaamistamme  
ja teknologiaa kuitu-, energia- ja tekniset  
materiaalit -liiketoiminnoissa.

Arvot

Luota ja ole luotettava
tuloksia yhdessä
uudistu rohkeasti

sellu, paperi, vaneri, puutuotteet    lue lisää s. 16–27 ja 30–31

liikenteen biopolttoaineet    lue lisää s. 34

biokemikaalit    lue lisää s. 34

biofibrillit    lue lisää s. 34

tarrat ja komposiitit    lue lisää s. 28 ja 34

bioenergia – lämpö ja sähkö    lue lisää s. 14

Kuituihin perustuvat liiketoiminnat ovat UPM:n ydinliiketoimintaa. UPM:n 
tavoitteena on pitkällä aikavälillä täydentää nykyisiä liiketoimintojaan 
innovatiivisilla, korkean jalostusasteen tuotteilla, jotka laajentavat yhtiön 
tuotetarjontaa ja luovat uusia kasvumahdollisuuksia.

UPM-KONsERNi

Avaintietoja 2012  2
Toimitusjohtajan katsaus 4
UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6
UPM sijoituskohteena 9
Taloudelliset tavoitteet ja 
tulokseen vaikuttavat tekijät 10
Riskienhallinta 11
UPM energiamarkkinoilla 14
UPM sellumarkkinoilla 18
UPM puumarkkinoilla 22
UPM liikekumppanina 32

liiKETOiMiNTA-AlUEET

Energia 12
sellu 16
Metsä ja sahat 20
Paperi 24
Tarrat 28
Vaneri 30

UPM VAsTUUllisENA YRiTYKsENä

innovaatioita uusissa ja nykyisissä 
liiketoiminnoissa 34
UPM työnantajana 36
UPM vastuullisena yrityksenä 40
Aktiivista ja avointa vuoropuhelua  
sidosryhmien kanssa 44
Ympäristöratkaisuja yhteistyössä  
sidosryhmien kanssa 46
UPM:n materiaalitase 2012 50
GRi-sisältövertailu 52
Riippumaton varmennusraportti 54

HAlliNNOiNTi

Hallinnointi 55
Hallitus 60
Johtoryhmä ja johtajisto 62
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 141

TiliNPääTös 2012

sisältö 65

Avaintietoja 2003–2012 144
Tuotantolaitokset ja myyntiverkosto 146 
Yhteystietoja 148
Yhtiökokous 149

BiOFORE ON ENEMMäN

Biofore on enemmän 5
UPM:n Biofore-strategia sai tunnustusta  8
Varmennettua uusiutuvaa energiaa 13
Clean Run -kampanja parantaa tehtaiden 
ympäristösuorituskykyä 17
Ratkaisuna UPM Yhteismetsä 21
UPM käyttää keräyspaperia tehokkaasti 25
Economist tekee enemmän vähemmällä 27
Tarra uudistuu ja erikoistuu 29
Kilpailuetua ylivoimaisella asiakaslupauksella 31
Tähteestä uusiutuvaksi dieseliksi 35
Turvallisuus alkaa minusta  37
Vuoropuhelua henkilöstön kanssa 38
Kestäviä innovaatioita muotoiluopiskelijoiden kanssa 39
Vastuullista hankintaa toimittajien Toimintaohjeen avulla  40
Kirjoja Kiinan koululaisille 42
Kansainvälinen metsädialogi edistää vuorovaikutusta 43
UPM tukee sosiaalista kehitystä Uruguayssa 45
läpinäkyvyys kilpailuvalttina  47
Painopisteenä vesi  48
Yhteistyö WWF:n puuviljelmähankkeen kanssa jatkuu  49

UPM ei julkaise erillistä ympäristö- ja yritysvastuuraporttia, vaan tiedot 
on yhdistetty tähän vuosikertomukseen. Vuosikertomuksen liiketoiminta-
osioon on koottu useita vuoden 2012 tärkeitä tapahtumia. GRI-sisältö-
vertailu on liitteenä sivuilla 52–53. Lisätietoja UPM:n vastuullisesta 
toiminnasta löytyy osoitteessa www.upm.fi/vastuullisuus.

sisältö

1 UPM Vuosikertomus 2012



2 3UPM Vuosikertomus 2012 UPM Vuosikertomus 2012sisältö

 0 %2012 0,60
2011 0,60

osInko,
EURoa*)

*) 2012: hallituksen esitys

 –3 %2012 1 014
2011 1 041

oPERatIIVInEn RahaVIRta,  
MILj. EURoa

vahva rahavirta mahdollisti merkittävän 
nettovelan vähennyksen.

vakaa ja vahva rahavirta.

 +4 %
MaRkkIna-aRVo, 
MILj. EURoa 

2012 4 633
2011 4 466

 –16 %2012 3 010
2011 3 592

nEttoVELka,
MILj. EURoa

 +4 %

 –8 %

2012 10 438
2011 10 068

LIIkEVaIhto,
MILj. EURoa

myynnin kasvu oli pääasiassa seurausta    
sellun ja energian ulkoisen myynnin kasvusta.

 –22 %2012 530
2011 682

LIIkEVoItto, 
MILj. EURoa*)

*) ilman kertaluonteisia eriä

*) ilman kertaluonteisia eriä

2012 1 269
2011 1 383

EBItDa (käyttökatE),
MILj. EURoa

tuloskehitys oli vakaata. sellun hinnat laskivat 
vuoden 2011 historiallisen korkeasta tasosta.

 –25 %2012 0,70
2011 0,93

tULos/osakE,
EURoa*)

Avaintietoja 2012

• Energialiiketoiminta-alue tuottaa vähä-
päästöistä energiaa ja toimii Pohjois- ja  
Keski-Euroopan sähkömarkkinoilla. UPM:n 
energian tuotantokapasiteetti koostuu vesi-
voimasta, ydinvoimasta sekä lauhde- ja tuu-
livoimasta.

• Selluliiketoiminta-alue tuottaa korkea-
laatuista sellua markkinoille maailmanlaa-
juisesti. UPM:n luotettavan ja kilpailukykyi-
sen liiketoiminnan perustana ovat neljä 
nykyaikaista tuotantolaitosta Suomessa ja 
Uruguyassa sekä kestävä puunhankinta ja 
puuviljelmät. 

• Metsä ja sahat -liiketoiminta-alue koostuu 
puun ja biomassan hankinnasta, metsä- ja 
biomassaliiketoiminnoista sekä UPM  
Timber -sahaliiketoiminnasta. Puunhankinta 
vastaa kilpailukykyisen puun ja biomassan 
hankinnasta UPM:n liiketoiminnoille. Bio-
massaliiketoiminta myy puuta ja biomassaa 
ulkoisille asiakkaille ja metsäliiketoiminta 
tarjoaa metsäpalveluita metsänomistajille 
sekä hallinnoi UPM:n omia metsiä. UPM 
Timber valmistaa sahatavara- ja jatko-
jalostustuotteita rakentamiseen. 

• UPM:n tarraliiketoiminta,  UPM Raflatac,    
valmistaa tarralaminaatteja tuote- ja infor-
maatioetiketöintiin sekä massatuotantoon 
että erikoistuneisiin loppukäyttökohteisiin.  
UPM Raflatacilla on 15 tarralaminaatti-
tehdasta ja 21 leikkuu- ja jakeluterminaalia 
kaikilla päämarkkinoilla. UPM on maail-
man toiseksi suurin tarralaminaatin valmis-
taja.

• Vaneriliiketoiminta-alue tuottaa vaneria  
ja viilua pääasiassa rakentamiseen, kuljetus-
välineisiin sekä muuhun teollisuustuotan-
toon sekä kehittää uusia vaneriratkaisuja  
ja tuotteita, esimerkiksi lämpömuotoiltava 
puumateriaali UPM Grada. UPM on  
johtava vanerintoimittaja Euroopassa. 

• UPM on maailman johtava graafisten 
papereiden valmistaja, jonka 21 uudenai-
kaista paperitehdasta sijaitsevat Euroopassa, 
Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista 
toimivat paperinvalmistuksen ohella merkit-
tävinä bioenergian tuottajina ja kierrätys-
keskuksina. Paperiliiketoimintaryhmän 
tavoitteena on kustannustehokas toiminta 
sekä kasvu kehittyvillä markkinoilla. Asiak-
kaille lisäetua tarjoavat tuotteiden hyvät 
ympäristöominaisuudet sekä luotettavat ja 
ammattitaitoiset palvelut.

UPM on biometsäteollisuusyhtiö, joka luo          
lisä arvoa uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-
aineista.

Vuonna 2012 UPM:n liikevaihto oli 10,4 mil-
jardia euroa. UPM:llä on tuotantolaitoksia 17 
maassa ja maailmanlaajuinen myyntiverkosto. 
UPM:n palveluksessa on noin 22 000 työnteki-
jää. 

UPM:n osakkeet on noteerattu NASDAQ 
OMX Helsingin pörssissä. Yhtiöllä oli vuoden 
2012 lopussa 97 255 osakkeenomistajaa.

EnERGIa ja sELLU

PaPERI 

tEknIsEt MatERIaaLIt

Energia 2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 480 452 567
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 210 192 237
sijoitettu pääoma 31.12., milj. euroa 901 1 022 886
Henkilöstö 31.12. 101 96 72

sellu 2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 1 624 1 648 1 698
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 296 423 577
sijoitettu pääoma 31.12., milj. euroa 2 536 2 558 2 455
Henkilöstö 31.12. 1 504 1 441 1 413

Metsä ja sahat 2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 1 691 1 651 1 521
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 27 50 181
sijoitettu pääoma 31.12., milj. euroa 1 709 1 841 1 799
Henkilöstö 31.12. 2 059 2 638 2 735

tarrat 2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 1 202 1 150 1 100
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 81 68 87
sijoitettu pääoma 31.12., milj. euroa 525 513 504
Henkilöstö 31.12. 2 873 2 629 2 543

Vaneri 2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 387 376 347
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 3 0 –18
sijoitettu pääoma 31.12., milj. euroa 261 258 242
Henkilöstö 31.12. 2 445 2 586 2 737

Paperi 2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 7 150 7 184 6 269
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 2 –16 –254
sijoitettu pääoma 31.12., milj. euroa 3 375 5 735 5 284
Henkilöstö 31.12. 12 627 13 877 11 901

UPM   Avaintietoja

MUU TOIMINTA 0 %

VANERI 4 %

TARRAT 12 %

PAPERI 67 %

METSÄ JA 
SAHAT 7 %
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LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(ilman kertaluonteisia eriä)

2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 10 438 10 068 8 924
liikevoitto, milj. euroa –1 350 459 755
    ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 530 682 731
Voitto ennen veroja, milj. euroa –1 406 417 635
Tulos / osake, euroa –2,39 0,88 1,08

ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,70 0,93 0,99
liiketoiminnan rahavirta / osake, euroa 1,93 1,99 1,89
Oman pääoman tuotto (ROE), % neg. 6,3 8,2

ilman kertaluonteisia eriä, % 5,0 6,7 7,5
Osinko per osake (2012: hallituksen esitys), euroa 0,60 0,60 0,55
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 11,23 14,22 13,64
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 51 48 46
investoinnit, milj. euroa 352 1 179 257

aVaInLUVUt 2010–2012
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UPM   Toimitusjohtajan katsaus

Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja

Liiketoimintojen kannattavuus säilyi samalla 
tasolla kuin vuonna 2011, käyttökatteen  
(EBITDA) ollessa jonkin verran alempi edel-
lisvuoteen nähden ja liiketoiminnan rahavir-
ran jatku essa vahvana. Vuoden aikana vähen-
simme velkaamme 582 miljoonalla eurolla.  
Se on merkittävä saavutus menneen vuoden 
levot tomassa taloudellisessa toimintaympä-
ristössä.

Kasvuliiketoiminnoista Energia teki erin-
omaista tulosta, ja myös Sellu- ja Tarraliike-
toiminta sekä Aasian paperiliiketoiminta  
jatkoivat hyvällä tasolla. 

Koko Paperiliiketoiminnan kannattavuus 
oli heikko, vaikka rahavirta jatkui edelleen  
vahvana. Paperi pystyi selkeästi alentamaan 

aika välillä biokomposiitit, biofibrillit ja bioke-
mikaalit täydentävät yhtiön uusien tuotteiden 
valikoimaa.

Myös eteneminen Aasiassa jatkui. Vah vis-
tamme asemaamme Aasian paperisegmen-
teissä ja tarramateriaalien arvoketjussa raken-
tamalla uuden puuvapaita erikoispapereita 
valmistavan paperikoneen Changshun tehdas-
alueelle Kiinaan. Kone käynnistyy vuoden 
2014 lopussa.

Tarraliiketoiminnassa panostettiin erikois-
tuotteisiin ja investoitiin palveluterminaaleihin 
monilla kehittyvillä markkinoilla. 

Kaikki kasvualoitteet tukevat myös kasvu-
liiketoimintojemme hyvää kannattavuutta.

Paperiliiketoiminnassa Myllykosken integ-
raatio saatiin vuoden aikana päätökseen ja 
synergiaedut toteutuivat ennakoidusti. 

Paperin liikevaihto kypsillä markkinoilla, 
sekä sahatuotteiden ja vanerin liikevaihdot 
ovat laskeneet yhteensä 11 % vuodesta 2007. 
Näillä liiketoiminnoilla on kuitenkin keskei-
nen rooli strategiassamme. Laajennamme kas-
vuliiketoimintojamme kypsien liiketoimintojen 
tuottamalla rahavirralla. Tavoitteiden saa vut-
tamiseksi marginaalien parantaminen ja  
pääoman vapaut taminen kypsistä liiketoimin-
noista ovat keskeisiä. 

UPM:n päätös muuttaa paperi- ja energia-
liiketoimintojen tasearvoja edustamaan 
paremmin liiketoimintojen käypiä arvoja on 
niin ikään merkittävä. Yhtiön omaisuuden 
jakauman muutos heijastelee paitsi Paperilii-
ketoiminnan nykyistä kannattavuutta Euroo-
passa myös Energialiiketoiminnan merkitystä 
yhtiön kasvualueena.

tunnustettua vastuullisuutta
Kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta ovat 
Biofore-visiomme ytimessä. Olemme sitou-
tuneet toimimaan vastuullisesti talouteen,  
ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ympäristöön  
liittyvissä asioissa ja jatkuvasti parantamaan 
toimintaamme. Toimintamme läpinäkyvyy-
den lisäämiseksi käytämme kestävän kehityk-
sen raportointiohjeistoa (Global Reporting  
Initiative, GRI).

Vuonna 2012 UPM:n Biofore-strategia  
ja johdonmukainen työ saivat ulkopuolista  
tunnustusta. Saimme korkeimmat pisteet 
pohjoismaisessa Nordic Disclosure Leader-
ship -indeksissä, jossa arvioidaan yritysten 
ilmasto raportointia. 

Yhtiö myös listattiin ainoana metsäteol-
lisuusyrityksenä Dow Jonesin kestävän kehi-
tyksen indeksiin. UPM valittiin johtavaksi 
yritykseksi myös Basic resources -supersekto-
rilla, joka koostuu useista kymmenistä luon-
nonvaroja hyödyn tävistä teollisuusyhtiöstä. 
Indeksiin valitaan yritykset, jotka suoriutuvat 
kilpailijoitaan paremmin. 

Erityisen korkeat pisteet UPM sai ympä-
ristösuorituskyvystä. Ympäristöasioitakin 
enemmän Dow Jones painottaa sosiaalista 
vastuuta. Entistä läpinäkyvämpi raportointi 
sekä vahva panostus työturvallisuuden ja 
henkilöstön kehittämiseen nostivat UPM:n 
vertailun kärkeen. Konserninlaajuisen ohjel-
man avulla saimme työtapaturmien määrän 
lähes puolittumaan vuodesta 2011.

Niin työturvallisuudessa kuin muissakin 
kehityshankkeissa UPM:läiset ovat sitoutu-
neet yhteisiin tavoitteisiin hienolla tavalla. 

Haluankin kiittää sekä henkilöstöä että  
johtoa halusta uudistua ja tehdä yhteistyötä.

näkymät
Euroopan talouden arvioidaan jatkuvan heik-
kona, mikä vaikuttaa erityisesti painopaperi-
markkinoihin Euroopassa. Kehittyvien mark-
kinoiden kehitys on suotuisampaa, mikä tukee 
globaalisti toimivia sellu- ja tarraliiketoimin-
toja, Aasian paperinmarkkinoita ja puutuot-
teiden menekkiä Euroopan ulkopuolella.

UPM:llä on vahva ja monipuolinen liike-
toimintaportfolio ja monia kasvavia ja hyvin 
kannattavia liiketoimintoja. Paperissa teemme 
töitä, jotta rahavirta säilyisi edelleen hyvänä.

Metsäbiomassan monipuolinen ja lisäarvoa 
tuottava käyttö, kilpailukykyinen toiminta 
sekä edelläkävijäasenne vievät UPM:n Bio fore-
ajattelua eteenpäin myös vuonna 2013. Yhtiön 
hallituksen osinkoehdotus 0,60 euroa osaketta 
kohti on merkki omistajien luottamuksesta 
UPM:n myönteisen kehityksen jatkumiseen.

the Biofore Company – 
Merkittäviä uusia aloitteita
Tavoitteemme on, että yli puolet yhtiön liike-
vaihdosta tulee tämän vuosikymmenen  
jälkipuoliskolla hyvin kannattavista kasvuliike-
toiminnoista. Liiketoimintaportfoliomme 
kehittyi vuoden aikana Biofore-strategiamme 
mukai sesti.

Merkittävin strateginen avaus tehtiin  
puupohjaisissa uusiutuvissa biopolttoaineissa:  
Lappeenrantaan rakennetaan maailman ensim-
mäistä biojalostamoa, joka valmistaa raaka-
mänty öljystä hyvälaatuista, toisen sukupolven 
uusiu tuvaa dieseliä liikennekäyttöön. 

Uusiutuva diesel tuo yhtiön kasvuennus-
teisiin täysin uuden ulottuvuuden. Pidem mällä 

kustannuk siaan ja parantamaan kustannus-
rakennettaan, mutta valitettavasti alentuneet 
markkinahinnat ja toimitusmäärät eivät  
luoneet edellytyksiä tulosparannukselle. 

Vaneri- ja sahaliiketoimintoja tehostettiin 
merkittävästi ja tulokset alkoivat näkyä  
loppuvuodesta.

Liikevaihto kasvoi jonkin verran, lähinnä 
Sellu- ja Energialiiketoimintojen kasvaneen 
ulkoisen myynnin ansiosta. 

Kannattavuudessa jäimme vuoden 2011 
tasosta pääasiassa sen vuoksi, että sellu mark-
kinat normalisoituivat vertailuvuoden poik-
keuksellisesta tasosta. Tulos osaketta kohden 
ilman kertaluonteisia eriä oli 0,70 euroa  
verrattuna edellisvuoden 0,93 euroon. 

 

Laajentuminen  
kannattaviin 
kasvuliiketoimin-
toihin kypsien 
liiketoimintojen 
rahavirralla

kasvutoimenpiteet 2012 
• Kiinan paperikone
• Biojalostamo
• Laajentuminen tarroissa

*) Tämä ei ole ennuste vaan yksi mahdollinen  
    skenaario UPM:n kasvumahdollisuuksista

2007  2012  

KYPSÄT LIIKETOIMINNOT

Liikevaihto, EUR mrd

■ Vaneri
■ Saha
■ Paperi, muu

“5+ vuotta”

7,6 mrd
6,8 mrd

Keksimääräinen EBITDA 
marginaali 5 %, 
tuottaa vapaata 
rahavirtaa

-11 %

8

6

4

2

0
2007  2012  

KASVAVAT LIIKETOIMINNOT

Liikevaihto, EUR mrd

■ Tarrat
■ Kiinan paperi, tarrapaperi
■ Sellu
■ Biopolttoaineet
■ Energia

“5+ vuotta*

3,1 mrd

4,4 mrd

+43 %

Keskimääräinen 
EBITDA
marginaali 21 % 
ROCE 13 %

8

6

4

2

0

*)

enemmän vähemmällä on uPm:n keino toimia materiaalitehokkaasti. 
resurssien kestävä ja tehokas käyttö edistää energia-, tuotanto- ja kustannus-
tehokkuutta.

uPm:n tuotteet valmistetaan tänään vähemmällä vedellä ja energialla  
sekä vähemmällä määrällä jätettä. samaan aikaan tuotteilla on enemmän 
taloudel lista ja ympäristöön liittyvää arvoa.

uPm:n biomassan kierrätys pidentää tuotteiden elinkaarta ja mahdollistaa  
tuotteiden valmistamisen ympäristön kannalta tehokkaasti. toiminta tapa on  
tulosta uPm:n pitkäjänteisestä kehitystyöstä resurssitehokkuu dessa ja liike-
toiminnan kestävässä kehittämisessä.

innovaatioilla on tärkeä osa tuotekehityksessä, kun luodaan tulevaisuuden 
resurssitehokkaita vaihtoehtoja. kun ekodesign on integroitu koko tuotteen 
suunnitteluprosessiin, uPm:n uudet tuotteet voivat korvata uusiutumattomia 
materiaaleja uusiutuvilla ja kierrätettävillä vaihtoehdoilla, joiden ympäristö-
vaikutus on vähäinen.

Pyrimme näkyviin tuloksiin kehittämällä biopolttoaineita, biokomposiitteja,  
biofibrillejä ja hiilidioksidineutraalin energian käyttöä. 

ohessa on muutama esimerkki siitä, mitä Biofore on enemmän -ajattelu  
merkitsee uPm:lle.
  

LUE LIsää   tämän vuosikertomuksen esimerkit ja www.upm.fi/vastuullisuus

Biofore on enemmän

toimenpiteet kypsillä markkinoilla 2012
• Metsä Fibren osakkeiden myynti
• Pakkauspaperien myynti
• Myllykoski-synergiat ja rakennejärjestelyt
• Stracelin paperitehtaan myynti
• Schongaun CHP-voimalaitos
• Vaneri- ja sahaliiketoimintojen rakennejärjestelyt 

EnEMMän 

kAnnAttAvuuttA

resurssiteHokkuuttA 

vAstuuLLisuuttA

innovAAtioitA 

kierrätystä

VähEMMän

ymPäristöjALAnjäLkiä

energiAn kuLutustA

vAikutuksiA vesivAroiHin

jätettä

öLjyPoHjAisiA rAAkA-AineitA

uPm:n taloudellinen suorituskyky säilyi vuoden 
kuluessa vakaana ja tase on vuoden 2012 päättyessä 
entistä vahvempi. yhtiön muutosprosessi eteni vuoden 
aikana pitkin askelin. Biofore-strategian mukaisesti 
kasvuliiketoimintojen kehitykseen panostettiin, kun taas 
kypsissä liiketoiminnoissa parannettiin tehokkuutta ja 
kustannuskilpailukykyä.

Hyvä osakkeenomistaja,
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Muuttuva toimintaympäristö
Maailma muuttuu nopeasti, ja tulevaisuus tuo 
tullessaan ennennäkemättömiä haasteita ja  
mahdollisuuksia. Öljyn, ruoan, veden, energian 
ja muiden resurssien globaali kysyntä voimistuu 
jatkuvasti, mikä on seurausta maailman väki-
luvun kasvusta, kaupungistumisesta ja kehit-
tyvien markkinoiden keskiluokan kasvusta.

Ilmastonmuutos, maailmantalouden voi-
masuhteiden muutokset lännestä itään, ja liike-
toiminnan muutostahdin nopeutuminen sekä 
jokapäiväisen elämän uudet digitaaliset teknolo-
giat muuttavat toimintaympäristöä merkittävästi. 

Suurin osa maailman muutosta ohjaavista 
tekijöistä tukee UPM:n liiketoimintaa pitkällä 
aikavälillä, mutta niiden vaikutukset eivät kuiten-
kaan kohdistu tasaisesti kaikkiin UPM:n liike-
toimintoihin. Yhtiö pyrkii kasvamaan niillä 
markkinoilla ja alueilla, joilla kasvumahdollisuudet  
ovat lupaavimmat. Tämän strategian tueksi UPM  
on jakanut liiketoimintonsa kahteen ryhmään. 

Kypsät liiketoiminnot: tavoitteena tehokkaasti 
toimivat liiketoiminnot kypsillä markkinoilla 
• Paperi Euroopassa
• Vaneri
• Metsä ja sahat

UPM   strategia

uPm:n liiketoimintojen strateginen suunta

VähäPäästöInEn ja  
UUsIUtUVa EnERGIa

BIoPohjaIsEt MatERIaaLItMItä taVoIttELEMME?

Biofore-yhtiönä luomme lisäarvoa 
uusiutuvista ja kierrätettävistä  
raaka-aineista kuitu-, energia- ja 
korkean jalostusasteen kasvu-
liiketoiminnoissa

yli puolet UPM:n liikevaihdosta  
tulee hyvin tuottavista kasvuliike-
toiminnoista 5–8 vuoden sisällä

Parantuvat marginaalit nostavat 
rahavirtaa, pääomaa voidaan 
vapauttaa kypsistä liiketoiminnoista

säilyttää vahva tase

  kasvattaa UPM:n tulosta ja 
arvostusta

Liiketoiminta-alue strategiset tavoitteet Vuoden 2012 toimenpiteet

energiA vähäpäästöisen energian tuotannon  
laajentaminen  

•	 oL4:n suunnittelu
•	 oL3:n rakentaminen jatkui

sellU kasvu kustannuskilpailukykyisessä 
sellussa

•	 Puuviljelmien kehittäminen

BioPolTToAineeT kasvu kehittyneissä biopolttoaineissa •	 Puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavan biojalostamon rakentaminen 
Lappeenrantaan

•	 Biomass-to-Liquid (BtL) -teknologian kehittäminen, ner300-teknologiatuki

TArrAT kasvu tuotteita uudistamalla ja  
kehittyvillä markkinoilla

•	 gascognen tarraliiketoiminnan hankinta sveitsissä
•	 erikoistuotetehtaan käynnistäminen yhdysvalloissa
•	 Leikkuu- ja jakeluterminaalien avaaminen Argentiinassa,  

meksikossa, ukrainassa ja vietnamissa

PAPeri AAsiAssA jA  
TArrAPAPeriT 

kasvu Aasiassa •	 investointi puuvapaita erikoispapereita tuottavaan  
paperikoneeseen Changshussa kiinassa

UUsien liikeToiMinTojen 
kehiTys

Biokomposiittien markkinoille pääsy ja  
liiketoiminnan luominen 
Biofibrillien ja biokemikaalien  
sovellus kehityksen jatkaminen

•	 uPm Formi -materiaalia sisältävien pilottituotanto alkoi                         
huonekaluihin, kotitaloustavaroihin ja elektroniikkaan 
liittyvissä loppukäyttökohteissa

PAPeri eUrooPAssA rakennejärjestelyt euroopassa

Painopiste euroopan kannattavuudessa

•	 myllykoski-integraatio saatiin päätökseen
•	 Pakkauspaperiliiketoiminnan myynti 
•	 Albbruckin ja stracelin paperitehtaiden sulkeminen
•	 investointi lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokseen schongaussa

MeTsä jA sAhAT kilpailukykyisen biomassan saannin  
turvaaminen

•	 metsänhoidon kehittäminen suomessa
•	 sahaliiketoiminnan ja jatkojalostuksen uudelleenjärjestelyt  

suomessa: kajaanin sahan myynti, Heinolan ja  
Aureskosken jatkojalostetehtaiden sulkeminen

vAneri toiminnan tehokkuus ja joustavuus •	 savonlinnan vaneritehtaan uudistus saatiin päätökseen
•	 toimintojen uudelleenjärjestelyt, asiakaslähtöinen organisaatio

•	 rFiD-liiketoiminnan myynti
•	 metsä Fibren 11 %:n omistusosuuden myynti metsäliitolle

konserni

Energian hinta ja  
saatavuus

Euroopan markkinoi-
den integroituminen

Ilmastonmuutos

Raaka-aineiden 
niukkuus

kestävä kehitys ja 
uusiutuvat materiaalit

öljypohjaisten mate-
riaalien korvaaminen

Kasvuliiketoiminnot: liiketoiminnot,  
joissa houkuttelevat kasvu- ja kannatta-
vuusnäkymät
• Energia
• Biopolttoaineet
• Sellu
• Paperi Aasiassa ja tarrapaperit 
• Tarrat

UPM kehittää myös uutta liiketoimintaa, 
jolle on tunnusomaista korkea jalostusaste, 
suuret kohdemarkkinat ja synergiahyödyt 
nykyisten liiketoimintojen kanssa. Bio kom    po-
siitit, biofibrillit ja biokemikaalit ovat esi-
merkkejä uusista mahdollisuuksista, jotka  
laajentavat UPM:n tuotevalikoimaa ja  
tarjoavat uusia kasvumahdollisuuksia  
(lue lisää sivulta 34).

Eri liiketoimintojen roolien selventä minen 
on looginen vaihe UPM:n muutoksessa. Pape-
rin kysynnän supistuminen läntisellä pallon-
puoliskolla osoittaa, että UPM:n päätös vuon-
na 2008 keskittää kasvutoimenpiteet kestävän 
arvonluonnin liiketoimintoihin oli oikea.

uPm:n LiiketoimintAA oHjAAvAt tekijät

kypsien markkinoiden 
ikääntyvä väestö

kehittyvien markki-
noiden Bkt:n kasvu, 
kaupungistuminen ja 
kasvava keskiluokka

Digitalisoituminen  
– paperilta näytölle

Painopisteen siirtymi-
nen kypsiltä kehitty-
ville markkinoille

MaInonta,  
toIMIstoVIEstIntä

noPEastI LIIkkUVat kULUtUs-
taVaRat, VähIttäIskaUPPa
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UPM   sijoituskohteena

uPm sijoituskohteena

UPM  strategia

strategian soveltaminen ja  
liiketoiminnan tavoitteet
Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä 
UPM:n visiona on yhdistää bio- ja metsäteol-
lisuus. Kustannustehokkuus, materiaali- ja 
energiatehokkuus, korkealaatuiset tuotteet 
sekä nopea muutosvalmius muuttuvassa toi-
mintaympäristössä vahvistavat UPM:n kilpai-
luasemaa, luovat uusia mahdollisuuksia ja 
kasvattavat omistaja-arvoa pitkällä aikavälil-
lä. 

Tulevaisuuteen suuntaava kehitys- ja tut-
kimustyö, innovaatiot ja uusien liiketoiminto-
jen kehitys ovat tärkeitä yhtiön pitkän aikavä-
lin menestykselle. 

Jokaiselle liiketoiminta-alueelle on määri-
telty strateginen rooli ja selkeät tavoitteet. 

Biopolttoaineet ovat UPM:lle lupaavaa 
tulevaisuuden kasvuliiketoimintaa. Ensim-
mäinen biojalostamo on rakenteilla Lappeen-
rannassa, ja sen odotetaan valmistuvan vuon-
na 2014. 

Energialiiketoiminnan tavoite on kasvaa 
kustannuskilpailukykyisen ja vähäpäästöisen 
energian tuotannossa. Selluliiketoiminnan 
tavoitteena on kehittää kilpailukykyistä puu-
viljelmäpohjaista selluntuotantoa. Tarraliike-
toiminta keskittyy tuotteiden uudistamiseen 
ja laajentumiseen erityisesti nopeasti kehitty-
villä markkinoilla. 

Paperiliiketoiminta etsii kasvua houkut-
televilla Aasian markkinoilla ja kasvavilla 
tarra paperimarkkinoilla. Investointi uuteen 
puuvapaita erikoispapereita valmistavaan 

paperikoneeseen UPM:n Changshun tehtaal-
la Kiinassa vahvistaa yhtiön asemaa Aasias-
sa ja tarramateriaalien arvoketjussa. Kypsillä 
Euroopan markkinoilla paperiliiketoiminta 
keskittyy marginaalien parantamiseen ja 
vahvan rahavirran tuottamiseen. 

Vaneriliiketoiminta jatkaa toimintate-
hokkuuden parantamista ja uudistumista. 
Metsä- ja sahaliiketoiminta keskittyy turvaa-
maan kilpailukykyisen biomassan saantia. 

UPM:n strategian onnistuminen edellyt-
tää kaikkien liiketoiminta-alueiden panosta. 

Painopiste vastuullisuudessa  
ja johtamisessa
Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n 
tapaa toimia. UPM on vahvasti sitoutunut 
taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäris-
tösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen. 
Viime vuonna UPM on keskittynyt erityi-
sesti työturvallisuuden ja tuotantolaitosten 
ympäristösuorituskyvyn parantamiseen  
(lue lisää sivuilta 17 ja 37). 

Kunnianhimoisten tavoitteiden saavutta-
miseen tarvitaan parhaisiin tuloksiin yltäviä 
ja muutosta ohjaavia ihmisiä ja tiimejä. 
UPM pyrkii olemaan kiinnostava työnanta-
ja, jolla on innostavat ja osallistavat johtajat, 
jotka tarjoavat mahdollisuuksia menestyä ja 
kehittyä. UPM:n johto panostaa erityisesti 
tuloksien saavuttamiseen ja yhtiön arvoihin 
perustuvaan käytännön toimintaan liiketoi-
mintojen ja ihmisten menestymisen takaami-
seksi.

UPM:N OSAKEKURSSI 2008–2012 VERRATTUNA 
INDEKSEIHIN

EUR

  UPM:n osakekurssi
  DJ STOXX 600 (suhteutettu UPM:n osakekurssiin) 
  NASDAQ OMX Helsinki (suhteutettu UPM:n osakekurssiin)

2008   2009   2010   2011   2012

20

16

12

8

4

0

UPM:N OSAKEKURSSI 2008–2012 JA 
OSAKKEEN KOKONAISTUOTTO

EUR

  UPM:n osakekurssi
  Osakkeen kokonaistuotto*)
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*) Olettaen että osingot sijoitettu takaisin yhtiöön
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 ■ Operatiiviset investoinnit
 ■ Liiketoiminnan rahavirta operatiivisten
  investointien jälkeen 
  Osinkopolitiikan mukainen minimiosinko 
  Toteutunut osinko ja hallituksen ehdotus
   vuodelle 2012

RAHAVIRTAPOHJAINEN OSINKO-
POLITIIKKA

EURm EUR/osake
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UPM pyrkii kasvattamaan 
omistaja-arvoa  
Liiketoimintaportfoliota uudistamalla UPM 
pyrkii parantamaan kannattavuutta, kasvu-
näkymiä ja osakkeen arvostusta. 

UPM:n strategisena tavoitteena on, että 
yli puolet yhtiön liikevaihdosta tulee hyvin 
tuottavista kasvuliiketoiminnoista 5–8 vuo-
den sisällä. Hyvät kasvunäkymät omaavien 
kannattavien liiketoimintojen osuuden kasvu 
tukee UPM:n kannattavuutta pit källä aika-
välillä. Suurempi osuus yleisesti arvostettuja 
liiketoimintoja vaikuttaa myönteisesti myös 
yhtiön osakkeiden arvostukseen.

UPM:n tavoitteena on myös parantaa 
marginaaleja ja maksimoida rahavirta  
kypsissä liiketoiminnoissa. Vahva rahavirta 
on tärkeä tekijä liiketoimintaportfolion 
uudistamisessa ja muodostaa perustan 
UPM:n osinkopolitiikalle. 

Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n 
Biofore-strategiaa. Hyvä hallintotapa, 
tavoitteellinen johtaminen, asialliset työolo-
suhteet ja sidosryhmien huomioiminen ovat 
toiminnassa tärkeitä. UPM:n osaaminen 
uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleis-
sa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssite-
hokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö 
innovoi uusia kestäviä korkean jalostusar-
von liiketoimintaa. Proaktiivinen vastuulli-
suustyö myös mahdollistaa liiketoiminnan 
vaikutusten ja riskien tehokkaan tunnista-
misen, minimoimisen ja hallinnan. UPM:n 
johdonmukainen toiminta sai vuonna 2012 
tunnustusta (lue lisää sivulta 8).

osinkopolitiikka
UPM jakaa osinkona vähintään kolman-
neksen operatiivisilla investoinneilla vähen-
netystä liiketoiminnan nettorahavirrasta. 
Vakaan osingonmaksun varmistamiseksi 
nettorahavirta lasketaan kolmen vuoden 
keskiarvona. Jäljelle jäävä rahavirta käyte-
tään kasvuinvestointeihin ja velan lyhentä-
miseen. Vuonna 2012 liiketoiminnan netto-
rahavirta oli 1 014 miljoonaa euroa ja ope-
ratiiviset investoinnit 248 miljoonaa euroa.

CasE

UPM:n BIofoRE-stRatEGIa  
saI tUnnUstUsta

UPM:n Biofore-strategian kulmakivet ovat 
uusiutuvan ja kierrätettävän puubiomas-
san monipuolinen käyttö sekä innova-
tiivisuus, tehokkuus ja kestävä kehitys. 
Vuonna 2012 UPM:n strategia ja johdon-
mukainen toiminta saivat ulkopuolista tun-
nustusta.

UPM listattiin ainoana metsä- ja paperi-
teollisuusyrityksenä Dow jonesin kestävän 
kehityksen indeksiin, ja valittiin johtavaksi 
yritykseksi Basic resources -kategoriassa 

vuosiksi 2012–2013. UPM:n sai tunnustusta 
erityisesti hyvästä ympäristösuorituskyvystä, 
panostuksesta työterveyden ja -turvallisuu-
den kehittämiseen sekä yritysvastuurapor-
toinnin kasvaneesta läpinäkyvyydestä.

Lisäksi UPM sai korkeimmat pisteet pohjois-
maisessa nordic Carbon Disclosure Leader-
ship -indeksissä, jossa arvioidaan yritysten 
ilmastoraportointia. Indeksin koostaa vuosit-
tain Carbon Disclosure Project -organisaatio 
(CDP). onnistuneet energiatehokkuuskam-
panjat, investoinnit uusiutuvan energian tuo-
tantoon ja innovaatiot vähäpäästöisten ja 
hiilineutraalien ratkaisujen kehittämisessä 

ovat hyviä esimerkkejä UPM:n toimista ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa.

UPM valittiin vuoden 2012 innovatiivisim-
maksi yritykseksi Ethical Corporation awards 
-tilaisuudessa. Erityisesti tunnustusta saivat 
yhtiön ecodesign-konsepti ja kokonaisvaltai-
nen vastuullisuusajattelu. UPM:n innovatiivi-
nen kehitystyö on synnyttänyt uusia tuotteita, 
kuten maailman ensimmäinen puupohjainen 
diesel.

taPahtUMIa
1.2.  UPM ilmoitti rakentavansa maailman  
ensim mäisen puupohjaista uusiutuvaa dieseliä       
valmistavan biojalostamon

31.3.  UPM:n RFiD-liiketoiminnan myynti  
sMARTRAC N.V:lle saatiin päätökseen

19.4.  UPM myi 11 %:n osuutensa Metsä Fibre 
Oy:stä Metsäliitto Osuuskunnalle

25.5.  UPM ilmoitti myyvänsä sulkemansa Albbruckin 
paperi tehtaan saksalaiselle Karl Groupille

18.6.  UPM ForMi -biokomposiitti korvaa muovin 
kännykkämikroskoopin kuorimateriaalina

27.6.  UPM valittiin vuoden 2012 innovatiivisim-
maksi yritykseksi Ethical Corporation Awards 2012 
-tilaisuudessa

3.7.  UPM ilmoitti, että VPK Packaging Group NV 
ja Klingele Papierwerke olivat tehneet tarjouksen 
Ranskassa sijaitsevan UPM stracelin paperitehtaan 
rakennuksista ja koneista sekä osasta maa-alueita

13.9.  UPM listattiin ainoana metsä- ja paperiteol-
lisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin 
kestävän kehityksen indeksiin (DJsi)

18.12.  EU myönsi NER300-teknologiatukea UPM:n 
biojalostamohankkeelle Ranskassa. UPM ei ole  
tehnyt hankkeesta investointipäätöstä 

2012 2011 2010 2009 2008

osakekurssi kauden lopussa, euroa 8,81 8,51 13,22 8,32 9,00

tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,70 0,93 0,99 0,11 0,42

osinko per osake, euroa 0,60*) 0,60 0,55 0,45 0,40

Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 1,93 1,99 1,89 2,42 1,21

efektiivinen osinkotuotto, % 6,8 7,1 4,2 5,4 4,4

P/e-luku 12,6 9,2 13,4 75,6 21,4

P/B-luku 1) 0,78 0,60 0,97 0,66 0,77

ev/eBitDA-luku 2) 6,0 5,8 7,6 7,6 7,5

osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 4 633 4 466 6 874 4 326 4 680

*) 2012: hallituksen esitys
1) P/B-luku = osakekurssi 31.12./oma pääoma per osake
2) ev/eBitDA-luku = (markkina-arvo + nettovelat) / eBitDA

LUE LIsää 
www.upm.fi/vastuullisuus
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riskienhallinta
uPm:n liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. 
vaikka alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä, siinä esitetään joitakin riskejä ja niiden mahdollisia 
vaikutuksia sekä miten uPm pyrkii hallitsemaan kyseisiä riskejä.1)

oPerATiiviseT  
riskiT

rAhoiTUs
riskiT

vAhinko
riskiT

ympäristöriskit:
vuoto, maahan valuminen tai räjähdys

maineen vahingoittuminen,  
mahdolliset sanktiot
suorat kustannukset puhdistuksesta  
ja tuotantoyksikön mahdollisten  
vahinkojen korjaamisesta, tuotannon 
menetys

kunnossapito, sisäinen valvonta ja raportointi
sertifioidut ympäristönhallintajärjestelmät 
(iso 14001, emAs)

Henkilöstölle tai omaisuudelle koituva 
fyysinen vahinko

työntekijälle koituva vamma ja maineen 
vahingoittuminen
omaisuusvahinko tai tuotannon menetys

työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät
ennaltaehkäisevä työ sekä
havaitsemis- ja estojärjestelmät
Hätätilanneohjeistus ja liiketoiminnan 
jatkuvuuteen liittyvä ohjeistus

tärkeiden tuotantopanosten, kuten  
kemikaalien tai täyteaineiden, hinta ja  
saatavuus

kasvavat raaka-ainekustannukset  
ja mahdolliset tuotantokatkokset  
alentaisivat kannattavuutta

Pitkäaikaiset hankintasopimukset ja  
turvautuminen vaihtoehtoisiin toimittajiin

kyky hankkia ja pitää palveluksessa  
ammattitaitoista henkilöstöä

Liiketoiminnan suunnittelun ja  
toteutuksen heikkeneminen vaikuttaa  
pitkän aikavälin kannattavuuteen

osaamisen kehittäminen
kannustejärjestelmät

Riskin kuvaus Vaikutus hallinta  

tärkeät kauppavaluutat, kuten yhdysvaltain 
dollari, heikentyvät suhteessa euroon

vahvempi euro heikentää viennin  
kannattavuutta ja houkuttelee  
kilpailevaa tuontia euroalueelle

nettovaluuttavirran jatkuva suojaaminen
taseen suojaaminen

maksukyvyttömyys tai asiakkaan konkurssi tulonmenetykset Luottoriskien aktiivinen hallinta ja  
luottovakuutuksen käyttö

1) yksityiskohtaisempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta on hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 66.

sTrATegiseT  
riskiT

rakenteelliset muutokset paperin kulutuksessa  
voivat johtaa paperin kysynnän laskuun ja  
sen seurauksena ylikapasiteettiin

Alhaisemmat käyttöasteet ja teollisuuden-
alan heikompi hinnoitteluvoima

toiminnan kustannustehokkuuden  
varmistaminen myös alhaisilla käyttöasteilla
ennakoiva tuotevalikoiman hallinta

Puuraaka-ainetta ei ole riittävästi saatavilla 
tai se on liian kallista yhtiön tarpeisiin

tuotannon tehokkuus heikkenee eikä  
joitakin tuotteita voida tuottaa  
kannattavasti

metsänomistus ja pitkäaikaiset  
metsänhoitosopimukset 
Puun tuonti vaihtoehtoisista lähteistä

viive uuden olkiluodon ydinvoimalaitoksen 
(oL3) käynnistyksessä ja siitä seuraavat tulon 
menetykset ja kustannusylitykset

merkittävä kustannusten ylitys kummankin osapuolen sopimusvelvoitteiden  
täyttämisen varmistaminen 
kumpikin osapuoli on aloittanut  
välimiesmenettelyn

mahdollisen yritysoston hankintakustannukset 
osoittautuvat korkeiksi ja/tai toimintojen  
strategisen sopivuuden ja integraation  
tavoitteita ei saavuteta

sijoitetun pääoman tuotto ei kata  
pääomakustannuksia

järjestelmällinen kaupan valmistelu strategisen  
sopivuuden, oikean arvostuksen ja tehokkaan  
integraation takaamiseksi

muutokset sääntelyssä, esimerkiksi eu:n  
ilmastopolitiikka ja uudet vaatimukset hiili-
dioksidipäästöille

tuet puuraaka-aineen vaihtoehtoiselle  
käytölle luovat uutta kilpailua ja lisäävät 
kustannuksia

selkeä viestintä sääntelyn vaikutuksista  
työllisyyteen ja lisäarvon luomiseen
investointi uusiin, lisäarvoa tuottaviin  
biomassan käyttömahdollisuuksiin

UPM   sijoituskohteena

taloudelliset  
tavoitteet
UPM asettaa sisäiset taloudelliset tavoit-
teet jokaiselle liiketoiminta-alueelle ja 
koko konsernille. Taloudelliset tavoitteet 
painottavat rahavirran ja yhtiön taloudel-
lisen liikkumavaran merkitystä liiketoi-
minnan ohjaamisessa.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena 
on yli kymmenen prosentin liikevoitto-
marginaali. Oman pääoman tuoton tulee 
ylittää vähintään viidellä prosenttiyksi-
köllä kymmenen vuoden riskittömän 
sijoituksen – esimerkiksi Suomen valtion 
euromääräisen obligaation – tuotto. Vuo-
den 2012 lopussa näin määritelty vähim-
mäistuotto oli 6,5 %.

Yhtiön tavoite on pitää velkaantumis-
aste alle 90 %. 
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 ■ Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
  % liikevaihdosta
  Tavoite > 10 %
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 ■ Korolliset nettovelat
  Velkaantumisaste, %

KOROLLISET NETTOVELAT JA
VELKAANTUMISASTE

EURm Velkaantumisaste %
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milj. euroa

UsD 1 130

GBP 560

JPY 250

Muut, yhteensä 20

ULkoMaan VaLUUtan 
nEttoRahaVIRta

milj. euroa

sanoma- ja aikakauslehtipaperit 440
Hieno- ja erikoispaperit 251
Tarramateriaalit 120
Vaneri 36
sahatavara ja jatkojalostus 34
sellu (nettovaikutus) 3

10 %:n hInnan MUUtoksEn 
VaIkUtUs VUoDEn LIIkEVoIttoon

% 2012 2011

Omien tuotteiden jakelu 9 9
Puu ja kuitu 24 24
Energia 10 11
Täyteaineet, päällysteet ja kemikaalit 12 12
Muut muuttuvat kustannukset 19 17

Henkilöstökulut 15 15
Muut kiinteät kustannukset 11 12

yhteensä 100 100

Kustannukset olivat vuonna 2012 yhteensä 9,3 miljardia euroa 
(2011: 9,0 miljardia)

kUstannUksEt ILMan PoIstoja

tulokseen  
vaikuttavat tekijät
Myyntihintojen muutokset
Suurin UPM:n tulokseen vaikuttava tekijä on 
paperin myyntihinta. Toimitusmäärän yhtä suuren 
suhteellisen muutoksen vaikutus tulokseen on alle 
puolet myyntihinnan muutoksen vaikutuksesta.

Valuuttakurssit
Pitkäkestoiset valuuttakurssimuutokset vaikut-
tavat merkittävästi tulokseen.

Yhtiön noudattaman suojauspolitiikan  
mukaan arvioidusta 12 kuukauden tulevasta  
nettorahavirrasta suojataan keskimäärin 50 %.

Vuoden 2012 lopussa UPM:n arvioitu  
netto valuuttavirta seuraaville 12 kuukaudelle oli  

1 960 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain dollarin 
osuus oli suurin, 1 130 miljoonaa euroa.

Muuttuvilla valuuttakursseilla voi olla myös 
välillisiä vaikutuksia, kuten muutos suhteellisessa 
kilpailukyvyssä valuutta-alueiden välillä.

kustannusrakenne
Yhtiön suurimmat kustannuserät ovat kuitu-
raaka-ainekulut sekä henkilöstökulut. 
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LIIkEtoIMInnan tULos

liikeToiMinTAAlUeeT   energia

nimelliskapasiteetti, MW

Vesivoima 707
Ydinvoima 581
lauhdevoima 431
Tuulivoima 2
Energialiiketoiminta-alue yhteensä 1 721
Tehtaiden lämmön ja sähkön  
yhteistuotanto ja vesivoima 1 525

UPM yhteensä 3 246

sähköntUotantokaPasItEEttI 
oMIsta VoIMaLaItoksIsta ja 
osakkUUDEtuPm energia sai nostetta suotuisasta 

perusliiketoiminnasta ja hyvästä suojauksesta.
UPM:n energialiiketoiminta tuottaa suomessa  
sähköä vesi-, ydin-, lauhde- ja tuulivoimalla.

Energialiiketoiminnan sähköntuotannon  
kokonaiskapasiteetti on 1 721 MW.

UPM omistaa suomessa yhdeksän vesivoima-
laitosta.

UPM on 43,9 %:n osuudella mukana  
energiayhtiö Pohjolan Voima oy:ssä (PVo),  
jonka vuotuinen sähköntuotanto on noin 15 tWh.
•	  UPM:llä on osuuksia vesi-, ydin- ja lauhde-

voimassa. 
 
•	  PVo on 58,47 %:n osuudellaan enemmistö-

osakas ydinvoimatuottaja teollisuuden Voima 
oyj:ssä (tVo), jonka kokonaiskapasiteetti on  
1 760 MW. 

•	  UPM:llä on 581 MW:n osuus (33 %) tVo:n  
olkiluoto 1- ja olkiluoto 2 -ydinvoimalaitos-
yksiköiden tuotantokapasiteetista. 

 
UPM omistaa 19 % kemijoki oy:n vesivoima-
osakkeista. 

Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto kasvoi pääasiassa vesivoiman suu-
remman tuotantomäärän ja hyvän suojauksen 
ansiosta. Keskimääräinen sähkön myyntihinta 
laski 2 % ja oli 45,2 (46,2) euroa/MWh.

Vuoden 2012 tuloskehitys oli positiivinen. 
Vesivarannot pysyivät suotuisina koko vuoden 
runsaiden sateiden ansiosta. Suomen aluehinta 
oli Pohjoismaista tukkuhintaa korkeampi,  
kun ydinvoimaloiden kunnossapitotyöt sekä 
Suomen ja Ruotsin välisten siirtolinjojen kun-
nossapitotyöt jatkuivat. Samalla tuonti Venäjäl-
tä väheni merkittävästi. Myös organisaatio ja 
osaaminen olivat pitkälti valmiina alkuvuoteen 
mennessä.

Liiketoiminnan kehitys
UPM:n tavoitteena on kasvaa Pohjoismaiden ja 
Euroopan hiilidioksidipäästöttömän energian 
markkinoilla hyödyntämällä kustannuskilpailu-
kykyisiä energialähteitä.

UPM:n energialiiketoiminta-alue on viime 
vuosina aktiivisesti etsinyt ja hankkinut osaa-
mista sekä kehittänyt organisaatiota markkina-
lähtöiseen liiketoimintamalliin. Vuonna 2012 
energialiiketoiminta jatkoi organisaation ja 
monipuolisten energiamarkkinatoimintojen 
kehittämistä. Myyntimäärien kasvu, uudet 
tuotteet ja uudet markkinat kehittivät ja laajen-
sivat yhtiön toimintaa johdannaismarkkinoilla.

UPM Energia laajensi toimintaansa fyysisen 
sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkki-
noilla sekä etsi kasvua uusiutuvasta ja vähä-
päästöisestä energiasta. Fyysiset markkinat 
takaavat, että tarjonta ja kysyntä pysyvät tasa-
painossa kaikissa olosuhteissa. Kaupankäynti 
johdannaismarkkinoilla parantaa UPM:n liike-

toimintojen tuloksen ennustettavuutta, kun 
UPM:n sähköä käyttävien liiketoimintojen säh-
kön ostohinta ja energialiiketoiminnan sähkön 
myyntihinta voidaan varmistaa etukäteen. 

Vuonna 2012 UPM Energia aloitti kaupan-
käynnin EEX (European Energy Exchange) 
-markkinoilla. Aiemmin UPM kävi kahden-
välistä kauppaa suurten saksalaisten energia-
yhtiöiden kanssa Saksan ja Itävallan paperiteh-
taiden energian hankinnassa. Kahdenväliseen 
kauppaan nähden EEX-johdannaiskaupan  
etuna on joustavuus ja dynaamisempi toiminta 
markkinoilla. Uuden toimintatavan myötä  
johdannaiskauppa yltää Saksassa ja Itävallassa 
pohjoismaisen NASDAQ OMX -energiapörssin 
tasolle. 

Suurin meneillään oleva hanke on TVO:n 
kolmannen, vuosittaiselta tuotantokapasitee-
tiltaan 1 630 MW:n ydinvoimalaitosyksikön 
(OL3) rakentaminen Olkiluotoon. Vuonna 
2012 rakennustyöt saatiin valtaosin päätökseen 
ja reaktorin keskeisimmät osat asennettiin. 
UPM:llä on PVO:n kautta 491 MW:n eli noin 
30 %:n osuus uuden laitoksen tehosta. 

Eduskunta vahvisti heinäkuussa 2010 val-
tioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen 
TVO:n OL4-ydinvoimalaitosyksikölle. OL4:n 
rakentamislupahakemus tulee jättää viimeis-
tään vuoden 2015 kesäkuussa. UPM:llä on 
PVO:n kautta noin 30 %:n välillinen osuus 
OL4-projektista. UPM osallistuu laitoksen  
tarjouskilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen.  
UPM arvioi hankkeen kannattavuutta tarjous-
kilpailu- ja suunnitteluvaiheen päätyttyä. 

UPM on parantanut jatkuvasti vesivoiman 
tuotantokapasiteettiaan. Voikkaan vesivoima-
laitoksen kehityshankkeessa kunnostettiin  

UPM:n 
LIIkEVoItto 2012 
530 MILj. EURoa
(ilman kertaluonteisia eriä) 
Muu toiminta –89 milj. euroa 

  EEX (Saksa)
  NASDAQ OMX (Pohjoismaat)

SÄHKÖN 12 KK:N TERMIINIHINNAT

EUR/MWh

Lähde: NASDAQ, OMX, EEX
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kaksi yksikköä vuonna 2012 ja kolmannen  
yksikön kunnostus jatkuu vuonna 2013. 

UPM osti vuonna 2012 vähemmistöosak-
kaan TuuliSaimaan osuuden tuulivoiman kehi-
tysyhtiö VentusVis Oy:stä.  Toiminta keskittyy 
UPM:n maa-alueiden kehittämiseen tuulivoima-
tuotantoon soveltuviksi. Monet UPM:n omis-
tamat maa-alueet soveltuvat alustavien tuuli-
mittausten perusteella hyvin tuulienergian 
tuotantoon. 

salkunhallinta 
UPM:n energialiiketoiminta vastaa energiantuo-
tannon lisäksi fyysisen sähkön kaupasta ja käy 
kauppaa sähkön johdannaismarkkinoilla sekä 
hoitaa keskitetysti yhtiön Euroopan energia-
salkkua. UPM käy sähkökauppaa pohjoismai-
silla Nord Pool Spot -markkinoilla, NASDAQ 
OMX Commodities -johdannaismarkkinoilla ja 
Euroopan sähköpörsseissä.

Energialiiketoiminta toimii aktiivisesti Poh-
joismaiden ja Keski-Euroopan sähkön, kaasun, 
hiilen ja päästöoikeuksien markkinoilla. Energia-
liiketoiminta vastaa myös UPM:n sähköverkko-
toiminnasta Suomessa sekä hankkii sähköä ja 
kaasua yhtiön muiden liiketoimintojen käyt-
töön.

Markkinakatsaus 
Vesitilanne parani merkittävästi vuoden 2011 
lopussa, ja vuonna 2012 vesivoiman tuotanto 
pysyi selvästi pitkäaikaisen keskiarvon ylä-
puolella Pohjoismaiden suurten sademäärien 
ansiosta.  Pohjoismaiden vesitilanne heikkeni 
vuoden 2012 loppuun mennessä ja oli vain  
1,5 % (1.8 TWh) pitkäaikaisen keskiarvon  
yläpuolella.

Pohjoismaisen sähköpörssin vuonna 2012 
noteeraama sähkön keskimääräinen spot- 
hinta oli 36,6 euroa/MWh, mikä on 26 % edel-
lisvuotta alhaisempi (49,3 euroa/MWh). Vesi-
voiman hyvä saatavuus näkyi myös hintakehi-
tyksessä. 

Euroopan heikko taloustilanne ja päästö-
oikeuksien ylitarjonta haittasivat kysynnän ja 
tarjonnan tasapainoa sekä heikensivät hinta-
kehitystä päästömarkkinoilla. Joulukuun 
lopussa hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta 
oli 6,7 euroa/t eli 7 % alhaisempi kuin edellis-
vuoden vastaavana ajankohtana (7,2 euroa/t).

Vuoden 2012 lopussa pohjoismaisen säh-
köpörssin noteeraama sähkön termiinihinta 
vuodeksi eteenpäin oli 37,6 euroa/MWh eli       
9 % alempi kuin samana ajankohtana vuonna 
2011 (41,5/MWh).

tutkimus ja kehitys
Energialiiketoiminta kehittää erityisesti bio-
massapohjaisten energiatekniikoiden tehok-
kuutta ja kustannuskilpailukykyä.

Energialiiketoiminta osallistuu tutkimus-
ohjelmaan, jossa etsitään biomassapoltto-
aineelle entistä monipuolisempia ja helpom-
min saatavilla olevia raaka-aineita. Lisäksi 
energialiiketoiminta osallistuu alan toimijoi-
den yhteiseen, koko arvoketjun kattavaan  
tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on 
selvittää biohiilen eli paahdetun biomassan 
mahdollisuuksia kivihiilen käytön korvaajana 
energiantuotannossa.

aVaInLUVUt
2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 480 452 567 
josta sisäistä liikevaihtoa 230 275 336

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 210 192 237
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 939 956 882
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 22,4 20,1 26,9
Henkilöstö 31.12. 101 96 72
sähkön toimitukset, GWh 9 486 8 911 9 426

LIIkEVaIhto

milj. euroa
+6 % 2012   480

2011   452

LIIkEVoItto *)

+182012   210
2011   192 milj. euroa

CasE

VaRMEnnEttUa UUsIUtUVaa  
EnERGIaa

UPM on rekisteröinyt kaikki uusiutuvaa 
ener giaa tuottavat voimalaitoksensa 
Eu roopassa sähkön alkuperätakuujärjes-
telmään vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Rekisteröityjen voimalaitosten tuotannosta 
saadaan Guarantee of origin -alkuperä-

takuita, joilla voidaan osoittaa, että myyty  
sähkö perustuu uusiutuviin energialähteisiin. 

UPM:n kaikki 9 omaa vesivoimalaitosta suo-
messa sekä 12 paperi- ja sellutehtaiden yhtey-
dessä toimivaa lämmön ja sähkön yhteis tuo tan-
tolaitosta (ChP) Euroopassa ovat mukana alku-
perätakuujärjestelmässä. kaikkien laitosten  
säh kön tuotantotapa on ulkopuolisen, virallisen 
hyväksyjän varmentama. 

kaikesta UPM:n tuottamasta sähköstä noin  
50 % on rekisteröity alkuperätakuujärjestelmän 
mu kaisesti. UPM:n uusiutuvan energian tuotanto 
tukee EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

LUE LIsää   www.upm.fi/biofore

*) ilman kertaluonteisia eriä

Paperi 2

sellu 296

vaneri 3 energia 210

Tarrat 81

Metsä ja sahat 27

energia

vahva tulos
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kasVUa Vähä Pääs-
töIsEn EnERGIan  
tUotannossa

energiALiiketoimintA

UPM myy sähköä vain markkinahintaan

UPM toimii aktiivisesti pohjoismaisilla ja 
keskieurooppalaisilla energiamarkkinoilla ja 
käy kauppaa sähköllä, kaasulla, hiilellä ja 
päästöoikeuksilla

UPM:n energialiiketoiminta vastaa energian-
tuotannon lisäksi fyysisen sähkön kaupasta ja 
käy kauppaa sähkön johdannaismarkkinoilla

UPM etsii kasvua pohjoismaisilla ja euroop-
palaisilla vähäpäästöisen energian markki-
noilla hyödyntämällä kustannuskilpailuky-
kyisiä energialähteitä

UPM on Euroopan toiseksi suurin biomassa-
pohjaisen sähkön tuottaja 

UPM investoi parhaillaan Suomessa uuteen, 
 turvalliseen ydinvoiman tuotantoon

UPM:n tuottamasta sähköstä 81 % on  
hiilidioksidineutraalia

Biomassapohjaisten polttoaineiden osuus  
UPM:n käyttämistä polttoaineista on 65 %

UPM:n investoinnit biomassapohjaisen  
sähkön ja lämmön tuotantoon  (CHP)  
tuo tantolaitoksillaan ovat enemmän kuin  
kaksin kertaistaneet kapasiteetin

tWh 2012 2011
sähkön tuotanto 6,2 5,7
lämmön tuotanto 26,9 25,1

Energiatehokkuuden parantaminen on UPM:lle  
jatkuva tavoite

Vuonna 2012 käyttöönotetuilla energiansäästö-
investoinneilla UPM säästi energiakustannuksissa  
3,8 miljoonaa euroa. Hiilidiok sidipäästöjä vältettiin 
20 000 tonnia ja energian kulutus pieneni 87 000 
MWh. Vuositasolla hankkeiden säästöt ovat 6,2 mil-
joonaa euroa, 45 000 tonnia ja 176 000 MWh

UPM rakentaa uutta lämmön ja sähkön yhteistuo-
tantolaitosta UPM Schongaun tehtaalle Saksaan 
sekä parantaa jatkuvasti vesivoiman tuotantokapa-
siteettiaan Suomessa

energia on uPm:lle markkinalähtöistä liiketoimintaa. 
sähköntuotannossa uPm suosii erilaisia vähäpäästöisiä 
energialähteitä. Liiketoiminnoissa uPm keskittyy 
energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöjen 
saavuttamiseen.

Aktiivinen toimija 
energiamarkkinoilla

LäMMön ja sähkön 
yhtEIstUotanto tEhtaILLa, tWh

ULkoInEn sähkön MyyntI

6,4 TWh

3,1 TWh

sähkö

6,2 TWh

LäMPö

26,9 TWh

sIsäInEn sähkön MyyntI

tWh 2012 2011
Vesivoima 4,0 3,1
Ydinvoima 4,7 4,6
lauhdevoima 0,8 1,1

yhteensä 9,5 8,8
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 ■ Ydinvoima
 ■ Lauhdevoima
  Sähkön kulutus

KONSERNIN SÄHKÖNHANKINTA

TWh

 ■ Lämmön ja sähkön
  yhteistuotanto
 ■ Vesivoima
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UPM:N SÄHKÖNKULUTUS 
PAPERITONNIA KOHTI

kWh/t

sähkön tUotanto, tWh

+8 % 2012 9,5
2011    8,8

sähkön ostot

7,1 TWh

uPm:n tuotAnto

sähkön kULUtUs, tWh

+3 % 2012 16,4
2011    15,9

tEhtaIDEn LäMMön-
tUotannon PoLttoaInEEt
tWh 2012 2011
Mustalipeä 16,6 16,4
Kuori ja muu biomassa 8,8 8,7
Hiertämöiden lämmön talteenotto 1,7 1,6
Uusiutuvat polttoaineet yhteensä 27,1 26,7

Turve 0,8 1,0
Ostolämpö 0,4 0,3
Maakaasu 9,1 7,4
öljy 0,6 0,7
Hiili 3,3 3,3

yhteensä 41,3 39,4

UPM   energiamarkkinoilla

EnERGIatEhokkUUDEn 
PaRantaMIsEsta  
jatkUVIa säästöjä

EnERGIa 
LIIkEtoIMIntana
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PIX NBSK (valkaistu havupuusellu)
 USD  EUR
PIX BHKP (valkaistu lehtipuusellu)
 USD  EUR  

SELLUN MARKKINAHINNAT

USD/EUR/t

Lähde: FOEX Indexes Ltd.
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 ■ Havupuusellu
 ■ Lehtipuusellu

MAAILMAN SUURIMMAT SELLUN 
TOIMITTAJAT *)

Kapasiteetti 1 000 t

*) pl. liukosellu ja fluff-sellu
Lähde: Pöyry, UPM

VALKAISTUN SELLUN LOPPUKÄYTÖT 
MAAILMASSA

■ Paino- ja kirjoituspaperit
■ Pehmopaperit
■ Erikoispaperit
■ Hygieniatuotteet ja 
 muut
■ Pakkauspaperit

Lähde: Hawkins Wright

sELLUn tUotantokaPasItEEttILIIkEVaIhto

milj. euroa
–1 % 2012   1 624

2011   1 648

milj. euroa
–1272012   296

2011   423

UPM:n 
LIIkEVoItto 2012 
530 MILj. EURoa
(ilman kertaluonteisia eriä) 
Muu toiminta –89 milj. euroa 

LIIkEtoIMInnan tULos

1 000 t/v Tammikuu 2013

Fray Bentos 1 100
Kaukas 740
Pietarsaari 790
Kymi 570

tuotantokapasiteetti, yhteensä 3 200

2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 1 624 1 648 1 698 
josta sisäistä liikevaihtoa 789 1 105 1 301

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 296 423 577
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 2 566 2 396 2 473
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 11,5 17,7 23,3
Henkilöstö 31.12. 1 504 1 441 1 413
sellun toimitukset, 1 000 t 3 128 2 992 2 919

20.3.  UPM ilmoitti uusivansa Pietarsaaren  
sellutehtaan jätevedenpuhdistamon

27.4.  UPM:n uusi taimitarha vihittiin käyttöön 
Guichónissa Uruguayssa

28.9.  Uusi happivalkaisulinja otettiin käyttöön 
UPM Kymin sellutehtaalla

uPm vahvistaa asemiaan maailmanmarkkinoilla selluntoimittajana, jonka tuotteet  
soveltuvat moniin kasvussa oleviin loppukäyttökohteisiin.

UPM:llä on Uruguayssa ja suomessa neljä 
uudenaikaista ja tehokasta sellutehdasta, 
joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti  
on 3,2 miljoonaa tonnia vuodessa.

Uruguayssa tuotetaan lehtipuusellua 
eukalyptuksesta.

suomessa tuotetaan lehtipuusellua koivusta  
ja havupuusellua männystä ja kuusesta. 

Uruguayssa yhtiöllä on eukalyptusviljelmiä  
ja kaksi taimitarhaa.

UPM:n sellutehtaat tuottavat soodakattilois -
saan uusiutuvaa energiaa ja tarjoavat 
hiilidioksidineutraalia biomassapohjaista 
sähköä Uruguayn ja Pohjoismaiden 
markkinoille.

Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto pieneni pääasiassa sellun alhai-
sempien myyntihintojen vuoksi. Vuoden 2012 
alkupuoliskolla tuotantomäärät olivat suuria, 
kun taas vuoden jälkipuoliskolla tuotanto 
väheni tehtaiden huoltoseisokkien ja tuotan-
non keskeytysten vuoksi.

UPM jatkoi puuviljelmiin perustuvien  
uusien toimintamahdollisuuksien sekä sellun-
tuotannon kasvumahdollisuuksien selvittämistä 
eteläisellä pallonpuoliskolla. 

Maaliskuussa UPM aloitti Pietarsaaren  
sellutehtaan jätevedenpuhdistamon uudistustyöt. 
Puhdistamossa uusitaan kaikki jätevedenkäsit-
telyn päävaiheet. Uudistus parantaa tehtaan 
tehokkuutta ja ympäristösuoritus kykyä. Inves-
toinnin arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Syyskuussa Kymin tehtaan uudistetulla  
lehtipuusellun tuotantolinjalla otettiin käyttöön 
happivalkaisuvaihe. Uudistus vähentää raaka-
aineiden ja valkaisukemikaalien käyttöä sekä  
pienentää tehtaan päästöjä veteen.

Puuviljelmät
Puuviljelmiin perustuvan sellun osuus UPM:n 
selluntuotannon kokonaiskapasiteetista on  
35 %. UPM:n eukalyptuksen viljelyyn erikois-
tunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa on 
puuviljelmätoimintojen globaali osaamiskeskus, 
joka vastaa Fray Bentosin sellutehtaan puun-
hankinnasta. Yhtiön puuviljelmät ovat FSC®- ja 
PEFC™-sertifioitu. 

Forestal Oriental on kehittänyt erittäin tuottoi-
sia, paikallisiin olosuhteisiin sopeutettuja euka-
lyptuslajikkeita taimien istutusohjelman avulla. 
Näitä lajikkeita kasvatetaan yhtiön omissa, uusin-
ta teknologiaa hyödyntävissä taimitarhoissa.

Forestal Oriental omistaa 232 000 hehtaa-
ria maata, josta noin 60 % on istutettua euka-
lyptusviljelmiä. Muut maa-alueet ovat laitumi-
na ja metsänhoitoon liittyvän infrastruktuurin  
käytössä, tai ne on suojeltu, eikä niitä käytetä 
puuviljelminä. Yhtiön FOMENTO-ohjelmalla 
pyritään yhteistyössä paikallisten yksityisten 
maanomistajien kanssa monipuolistamaan 
tuottajien maankäyttöä kestävillä puu-
viljelmillä.

Markkinakatsaus
Sellun maailmanmarkkinahinnat vaihtelivat 
vuonna 2012. Vuoden 2012 keskihinnat olivat 
kuitenkin alhaisemmat kuin vuonna 2011. 
USD-määräiset markkinahinnat nousivat vuo-
den ensimmäisellä puoliskolla, laskivat vuoden 
kolmannella neljänneksellä ja alkoivat nousta 
jälleen vuoden loppua kohti. Varastojen pur-
kaminen heikensi sellun hinnan nousua tila-
päisesti, kun taas loppukäyttökohteiden osalta 
kysyntä pysyi melko vahvana koko vuoden. 
Hintoja nostettiin vuoden 2012 lopussa. 
Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen vähensi 
euromääräisten sellun hintojen laskua.

Havupuusellun (NBSK) keskimääräinen 
markkinahinta vuonna 2012 oli 634 (689) 
euroa/tonni ja lehtipuusellun (BHKP) 585 (581) 
euroa/tonni. Vuoden lopussa havupuusellun 
markkinahinta oli 613 (639) euroa/tonni ja  
lehtipuusellun 587 (499) euroa/tonni.

Maailmanlaajuisesti sellutoimitukset kas-
voivat 3 % edellisvuodesta. Toimitukset lisään-
tyivät erityisesti Kiinassa, missä ne kasvoivat  
14 % vuodesta 2011. Myös toimitukset muualle 
Aasiaan, Afrikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan 
ja Itä-Eurooppaan lisääntyivät, kun taas toimi-
tukset kypsille markkinoille vähenivät edellis-
vuodesta. 

tutkimus ja kehitys 
UPM parantaa jatkuvasti sellutehtaidensa 
ympäristösuorituskykyä. Selluliiketoiminta-alue 
on asettanut vedenkäytön strategiseksi kehitys-
hankkeeksi. Tavoitteena on parantaa käytössä 
olevia tuotantoprosesseja ja kehittää uuden 
sukupolven selluntuotantoprosessi, jossa veden-
käyttö sellutonnia kohti on entistä pienempi. 
UPM:n uusimman tehtaan, Fray Bentosin, 
vedenkäyttö on teollisuuden pienimpiä.

Liiketoiminnan kehitys
UPM on aktiivinen ja luotettava toimija maail-
man sellumarkkinoilla. Yhtiö vahvistaa jatku-
vasti asemiaan markkinoilla toimittamalla  
sellua moniin kasvussa oleviin loppukäyttökoh-
teisiin, kuten pehmopapereihin, kartonkiin ja 
erikoispapereihin sekä lisäksi myös paino- ja 
kirjoituspapereihin.

UPM:n tavoitteena on kasvaa edelleen  
vastuullisena selluntoimittajana. UPM on luo-
tettava toimittaja, jonka vahvuuksia ovat laatu, 
tehokas logistiikka, kyky toimittaa eri sellu-
lajeja sekä erinomainen ympäristösuorituskyky 
puunhankinnassa ja tuotannossa. 

Vuonna 2012 UPM:n selluliiketoiminta myi 
noin 3,1 miljoonaa tonnia sellua, josta 1,6 mil-
joonaa tonnia myytiin ulkoisille asiakkaille eri 
puolille maailmaa. 

UPM jatkoi vuonna 2012 maailmanlaajui-
sen sellun myynti- ja markkinointiorganisaation  
kehittämistä lisäämällä mm. asiakastuen teknis-
tä osaamista Kiinassa. Huhtikuussa UPM myi  
jäljellä olleen 11 %:n osuutensa Metsä Fibre 
Oy:stä Metsäliitto Osuuskunnalle. Myyntiedus-
tus Metsä Fibren kanssa päättyy vuoden 2013 
loppuun mennessä. Vuonna 2012 UPM otti 
vastuulleen sellun myynnin Euroopan ulkopuo-
lisilla markkinoilla. Vuoden 2013 loppuun men-
nessä UPM:n oma myyntiorganisaatio vastaa 
myynnistä kaikilla markkinoilla. 

CLEan RUn -kaMPanja PaRantaa 
tEhtaIDEn yMPäRIstösUoRItUskykyä 

UPM:n vuonna 2011 käynnistämän Clean 
Run -kampanjan tavoitteena on parantaa 
UPM:n tehtaiden ympäristösuorituskykyä  
sekä edistää yleistä tietoisuutta tuotantopro-
sessin häiriöiden vaikutuksista päästöihin.

kampanjan avulla henkilöstöä rohkaistaan 
raportoimaan ja ilmoittamaan pienistäkin 
päästöhavainnoista tehtailla. näin pyritään 
ehkäisemään suuremmat vahingot ja ympä-
ristövaikutukset.  

Clean Run on käynnissä sellu- ja paperi-
tehtailla, ja vuonna 2013 se laajenee muille 
UPM:n liiketoiminta-alueille.

UPM on kampanjan aikana harmonisoinut 
ohjeistuksensa ja luonut yhteisen tietokan-
nan päästöhavaintoja ja -poikkeamia var-
ten. Uusi raportointijärjestelmä on kaikkien 
käytettävissä, ja sen avulla poikkeamia  
seurataan kuukausittain. tavoitteena on 
kehittää toimintaa ja oppia toisilta.

CasE

liikeToiMinTAAlUeeT    sellu

sellu

globaali asiakaskunta tuo kasvua

LUE LIsää 
www.upm.fi/biofore

aVaInLUVUt

Paperi 2

energia 210vaneri 3

sellu 296

Tarrat 81

Metsä ja sahat 27

LIIkEVoItto *)

*) ilman kertaluonteisia eriä

taPahtUMIa
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sELLU 
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seLLuLiiketoimintA

UPM myy sellua monipuolisiin loppu-
käyttötarkoituksiin ja ostaa sellua logistiikka-
kulujen ja tuotevalikoiman optimoimiseksi

UPM ostaa ja myy sellua aina markkina-
hintaan

UPM:n vahvuuksia ovat laatu, tehokas logis-
tiikka ja erinomainen ympäristösuorituskyky 
puunhankinnassa ja tuotannossa 

UPM:n tavoitteena on kasvaa korkealaatuisen 
sellun kilpailukykyisenä tuottajana

UPM on aktiivinen toimija sellumarkkinoilla 
globaalisti

UPM on luotettava ja vastuullinen sellun 
tuottaja, joka toimittaa sellua monille eri  
asiakkaille ja useisiin eri loppukäyttötarkoi-
tuksiin, kuten pehmopapereiden, kartonkien, 
graafisten papereiden sekä kirjoitus- ja  
erikoispapereiden valmistukseen

UPM:n sellun tuotantokapasiteetista 35 %  
on eukalyptussellua puuviljelmiltä

MonIPUoLInEn kUItU-
VaLIkoIMa PaPERIn  
tUotannossa

Paperintuotantonsa monipuolisen kuituvalikoiman 
ansiosta UPM valmistaa laadukkaita tuotteita 
tehokkaasti ja tuotantokustannukset optimoiden

UPM:n paperi on kestävä valinta tuotteen koko 
elinkaaren osalta

UPM:n paperintuotannossa käytettävästä  
kuituraaka-aineesta 34 % on kierrätyskuitua

UPM on sitoutunut vastuulliseen hankintaan sekä 
ympäristö- että sosiaaliset näkökulmat  
huomioonottaen

sellu on uPm:lle markkinalähtöistä liiketoimintaa. 
uPm valmistaa paperia monista kestävästi hankituista kuitulähteistä. 
uPm:n käyttämästä kuidusta 34 % on kierrätyskuitua. 

Aktiivinen toimija 
sellumarkkinoilla

ULkoInEn sELLUn MyyntI

1,5 milj. tonnia

sIsäInEn sELLUn MyyntI

mArkkinAseLLu

+3 % 2012 3,1
2011    3,0

ULkoIsEt sELLUostot

PAPeri
Massan käyttö, MILj. tonnIa

sELLUn tUotanto, MILj. tonnIa

1,5 milj. tonnia

1,6 milj. tonnia

PaPERItoIMItUksEt

10,7
  milj. tonnia

kERäysPaPERI

Massan käyttö

1 000 t 2012 2011
Kemiallinen sellu 3 078 3 121
Mekaaninen massa 2 375 2 435
Uusiomassa 2 815 2 575

yhteensä 8 268 8 131

Massan tuotanto paperitehtailla

1 000 t 2012 2011
Mekaaninen massa 2 314 2 382
Uusiomassa 2 796 2 565

yhteensä 5 110 4 947
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 ■ Kierrätyskuitu
 ■ Mekaaninen massa
 ■ Kemiallinen sellu

kIERRätyskUIDUn 
osUUs koLMannEs

UPM käytti 3,6 miljoonaa tonnia kierrätyskuitua 
vuonna 2012 ja on maailman suurin keräyspaperin 
käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa

UPM:n Chapelle Darblayn tehdas Ranskassa, 
Hürthin ja Schwedtin tehtaat Saksassa ja Shottonin 
tehdas Isossa-Britanniassa käyttävät raaka-ainee-
naan yksinomaan kierrätyskuitua

Kuituja voidaan käyttää paperituotannossa uudel-
leen 4–6 kertaa, minkä jälkeen ne voidaan hyödyn-
tää polttoaineena uusiutuvan energian tuotannossa
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LIIkEtoIMInnan tULos

UPM:n oMat MEtsät

uPm selkeytti liiketoiminnon painopistettä rakennejärjestelyillä ja 
liiketoimintojen myynneillä. 

PUUn ja BIoMassan hankInta  
hankkii vuosittain maailmanlaajuisesti noin  
25 miljoonaa kuutiometriä puuta ja biomassaa.  

MEtsäLIIkEtoIMInta
tarjoaa laadukkaita metsäpalveluita metsän-
omistajille mm. hoitamalla yhteensä 1,1 miljoonaa 
hehtaaria yksityisomisteisia metsiä suomessa ja 
Isossa-Britanniassa. 

omistaa ja hoitaa lähes miljoona hehtaaria  
sertifioitua metsää.

BIoMassaLIIkEtoIMInta
Vastaa puun ja biomassan myynnistä ulkoisille  
asiakkaille.

UPM tIMBER
Valmistaa ja myy kestäviä ja korkealaatuisia  
sahatavaratuotteita rakennus- ja puusepän-
teollisuudelle.

Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto laski pääasiassa biologisten hyö-
dykkeiden käyvän arvon pienemmän nousun 
vuoksi. Sahatavaran kiinteät kustannukset las-
kivat, mutta sahatavaran keskihintojen lasku 
kompensoi kustannusten laskun vaikutuksen.

Liiketoiminnan kehitys
UPM:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa 
valikoiduilla puun ja biomassan markkinoilla 
sekä turvata puun ja biomassan kilpailukykyi-
nen hankinta kaikille yhtiön liiketoiminnoille. 
Metsänhoidon lisäksi UPM:n metsäliiketoi-
minta luo ja ylläpitää suhteita metsänomista-
jiin monipuolisilla metsäpalveluilla. Biomas-
saliiketoiminnassa UPM:n tavoitteena on 
tulla johtavaksi materiaalitoimittajaksi uusiu-
tuville biomassapohjaisille polttoaineille 
Euroopassa. Sellu- ja paperitehtaiden lähellä 
sijaitsevilla sahoilla on keskeinen rooli yhtiön 
puuraaka-aineketjussa, sillä sahojen sivutuot-
teet hyödynnetään sellun, paperin ja energian 
tuotannossa.

UPM:n sahaliiketoiminnan  
uudelleenjärjestelyt    
UPM:n sahaliiketoiminta selkeytti huhtikuus-
sa Timber ja Living -liiketoimintojen strategi-
aansa ja ilmoitti suunnittelevansa toimintojen 
uudelleenjärjestelyjä. Suomessa uusi toiminta-
malli perustuu integroituun puun hankintaan 
UPM:n tehtaille sekä tehokkaaseen sahaliike-
toimintaan.

Uudelleenjärjestelyt koskivat myös Aures-
kosken ja Heinolan jatkojalostetehtaiden  
tuotannon lopettamista sekä Kajaanin sahan 
myyntiä Pölkky Oy:lle. 

Tammikuussa 2013 UPM ilmoitti käynnis-
tävänsä Venäjällä sijaitsevan Pestovon sahan 
ja jatkojalostetehtaan sekä Aigrefeuillen jatko-
jalostetehtaan myyntiprosessin Ranskassa.

Puunhankinta ja metsäliiketoiminta
UPM perusti Suomeen tammikuussa neljä 
yhteismetsää, joiden tavoitteena on parantaa 
metsätalouden kannattavuutta ja puun tasais-
ta markkinoille tuloa sekä edistää aktiivista 
metsänomistusta.

UPM ilmoitti toukokuussa Suomen puun-
hankinnan ja metsäpalveluiden uudelleenjär-
jestelyjä koskevista suunnitelmista. Järjestely-
jen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä 
UPM:n tuotantolaitosten kanssa. 

Puunhankinnan uudelleenjärjestelyjä teh-
tiin myös Keski-Euroopassa, jossa tavoitteena 
oli tiivistää alueella toimivien puuta ja biomas-
saa hyödyntävien tuotantolaitosten yhteistyö-
tä. UPM päätti strategisen arvioinnin jälkeen 
myydä UPM Tilhillin maisemointi- ja puun-
raivauspalvelut Isossa-Britanniassa.  

UPM:lle myönnettiin syyskuussa FSC-ryh-
mäsertifikaatti. Sen ansiosta UPM voi tarjota  
suomalaisille yksityismetsänomistajille ja  
yhteisöille mahdollisuutta ryhmäsertifiointiin 
vuonna 2011 voimaan tulleen Suomen FSC-
standardin mukaisesti.

Osana maankäyttösuunnitelmaa UPM  
jatkoi kauimpana UPM:n tehtaista sijaitsevien 
Bonvesta-rantatonttien ja -metsätilojen myy-
mistä Suomessa. Maaomaisuutta myytiin 
yhteensä 31 000 hehtaaria. Kauppojen 
suuruus luokka vaihteli sadoista neliömetreistä 
tuhansiin hehtaareihin. Asiakkaita olivat 
yksityis henkilöt sekä sijoittajat ja muut orga-
nisaatiot. Suurimpien kauppojen yhteydessä 
päätettiin allekirjoittaa pitkäaikaiset sopimuk-
set puun myynnistä ja metsänhoidosta. 

Markkinakatsaus

Puun ja metsäbiomassan hankinta
Puun ostomäärät Suomen yksityismetsistä oli-
vat 28,2 miljoonaa kuutiometriä eli 11 % kor-

LIIkEVaIhto

milj. euroa
+2 % 2012   1 691

2011   1 651

LIIkEVoItto *)

milj. euroa
–232012   27

2011   50

UPM:n  
LIIkEVoItto 2012 
530 MILj. EURoa
(ilman kertaluonteisia eriä) 
Muu toiminta –89 milj. euroa

keammat kuin 2011 (25,3 miljoonaa kuutio-
metriä), vaikka ne jäivät 10 % alle pitkän 
aikavälin keskitason. Markkinat vilkastuivat 
vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana ja 
hidastuivat vuoden jälkipuoliskolla.

Suomessa puun markkinahinnat laskivat 
hieman edellisvuodesta. Tukkipuun markkina-
hinnat pysyivät korkeina pitkän aikavälin kes-
kihintoihin verrattuna. Kuitupuun hinnat 
myö täilivät pitkän aikavälin keskiarvoa. 

Venäjä liittyi elokuussa Maailman kauppa-
järjestö WTO:hon, ja Venäjän kaupan esteiden 
odotetaan vähitellen poistuvan. Se saattaa  
laajentaa puun hankintamahdollisuuksia niille 
UPM:n tehtaille, joille puunhankinta Venäjäl-
tä on taloudellisesti kannattavaa. Koivun 
tuontimäärät kasvoivat, mutta mänty- ja kuu-
sipuun tuonti Venäjältä pysyi vähäisenä vuon-
na 2012. 

Keski-Euroopassa puun markkinahinnat 
kehittyivät epätasaisesti, ja hinnat olivat keski-
määrin samalla tasolla tai hieman korkeam-
pia. Myllykoski-kaupan toteutuminen elo-
kuussa 2011 on lisännyt UPM:n puunhankin-
taa Keski-Euroopan markkinoilla.  

 
Timber
Sahatavaran kysyntä Länsi-Euroopassa jatkui 
heikkona vuonna 2012 talouden hidastumisen 
ja erityisesti rakentamisen hiipumisen seurauk-
sena. Kysyntä on pysynyt vakaana Pohjois-
Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

Sahatavaran keskihinta laski vuonna 2012 
heikentyneen kysynnän seurauksena. 

  Kuusi
  Mänty

SAHATAVARAN VIENTIHINNAT 
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hehtaaria

suomi 852 000
iso-Britannia 7 000
Yhdysvallat 75 000
yhteensä 935 000

aVaInLUVUt
2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 1 691 1 651 1 521 
josta sisäistä liikevaihtoa 943 880 800

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 27 50 181
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 1 772 1 812 1 709
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 1,5 2,8 10,6
Henkilöstö 31.12. 2 059 2 638 2 735
sahatavaran toimitukset, 1 000 m³ 1 696 1 683 1 729

taPahtUMIa
11.4.  UPM ilmoitti suunnittelevansa uudelleen-
järjestelyjä suomen saha- ja jatkojalosteliike-
toiminnoissa

29.6.  UPM myi Kajaanin sahan Pölkky Oy:lle 
ja päätti Aureskosken ja Heinolan jalosteteh-
taiden sulkemisesta

20.7.  UPM Tilhill myi maisemointi- ja puun-
raivauspalvelut Ground Control ltd:lle

31.8.  UPM Timber myi osuutensa sahatavaran 
vientiyhtiöstä Rets Timberistä stora Ensolle

CasE
yhteismetsillä voidaan muodostaa suurempia 
metsäkokonaisuuksia ja ehkäistä metsätilojen 
pirstoutumista ja siten edistää aktiivista met-
sänomistusta. UPM on ainoa metsäteollisuus-
yritys, joka on perustanut useita yhteismetsiä.

Vuodesta 2012 alkaen metsänomistaja on 
voinut liittää UPM:n yhteismetsään oman  
metsätilansa, jota vastaan metsänomistaja 
saa tilan arvoa vastaavan määrän yhteis-
metsän osuuksia. 

yhteismetsän osakkaat hyötyvät tehokkaasta 
puuntuotannosta ja puunmyyntituloista saa-
tavasta säännöllisestä tuotosta sekä UPM:n  
tarjoamista metsänhoitopalveluista. 

liikeToiMinTAAlUeeT    Metsä ja sahat

metsä ja sahat

kohti selkeämpää painopistettä

UPM:n yhteismetsät ovat fsC-sertifioituja. 
yhteismetsien kannattavuutta mitataan sijoi-
tetun pääoman tuotolla, johon vaikuttavat 
puuston kasvun tuotto, metsätalouden tulot ja 
kustannukset sekä metsän arvonmuutokset. 

Ensimmäiset UPM:n ulkopuoliset metsänomis-
tajat liittyivät yhteismetsiin vuonna 2012.  

RatkaIsUna UPM  
yhtEIsMEtsä 

UPM on perustanut neljä maakunnallista 
yhteismetsää tavoitteenaan parantaa  
metsäalan toimintaedellytyksiä sekä edis-
tää puun tasaista markkinoille tuloa ja 
metsätalouden kannattavuutta suomessa. 

*) ilman kertaluonteisia eriä
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PUUnhankInta  
ja sIIhEn LIIttyVät 
LIIkEtoIMInnat

VastUULLIsta 
MEtsänhoItoa ja 
PUUnhankIntaa

UPM on merkittävä puun ja puupohjaisen 
biomassan ostaja, myyjä ja palvelujen tarjoaja 
Pohjois- ja Keski-Euroopassa

UPM pyrkii vahvistamaan asemaansa puu- ja 
puupohjaisilla biomassamarkkinoilla turvaa-
malla yhtiölle kilpailukykyisen puun ja bio-
massan hankinnan

UPM myy puuta ja biomassaa ja tarjoaa  
metsäpalveluja ulkoisille asiakkaille

UPM:n taimitarha Suomessa tuottaa noin  
17 miljoonaa taimea ja taimitarhat Uruguayssa 
noin 35 miljoonaa eukalyptuksen taimea joka 
vuosi

UPM pyrkii merkittäväksi uusiutuvien bio-
massapohjaisten kiinteiden polttoaineiden  
toimittajaksi Euroopassa

UPM varmistaa, että sen käyttämä puu ja 
puukuitu ovat vastuullisesti hankittu

Kaikki UPM:n omat metsät ja puuviljelmät 
on sertifioitu

Kaikkea UPM:n käyttämää puutavaraa seura-
taan kolmannen osapuolen varmistamalla 
alkuperän seurantajärjestelmällä, ja 77 % tuo-
tannossa käytetystä puusta on sertifioitu

UPM:n maailmanlaajuisen monimuotoisuus-
ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja lisätä 
monimuotoisuutta metsissä

Puu on uusiutuva ja uPm:n liiketoimintojen tärkein raaka-
aine. yhtiön asiantuntemus materiaalitehokkuudessa, 
biomassan käsittelyssä ja hankinnassa luo vankan perustan 
uusien korkeamman jalostusasteen liiketoimintojen 
kehittämiselle.

Lisäarvoa kestävästi  
hankitulle puulle ja biomassalle

20 %
VUonna 2012, UPM:n PUUnkäytöstä                             
     oLI PERäIsIn yhtIön 
     oMIsta MEtsIstä ja 
     PUUVILjELMILtä

lämpö 26,9 TWh 

sähkö 9,5 TWh

Biopolttoaineet

Biokomposiitit

Biofibrillit

Biokemikaalit

hakkUU-
tähtEEt

Vaneri 
0,7 milj. m3

Puutuotteet 
1,7 milj. m3

tUkIt

sellu 3,1 milj. t

Paperi 10,7 milj. t

kUItUPUU

UUsIEn LIIkE-
toIMIntojEn 

kEhIttäMInEn

UPM:n Biofore-strategia perustuu uusiutuvia ja 
kierrätettäviä raaka-aineita käyttäviin liike-
toimintoihin

UPM:n kattava asiantuntemus biomassan käsit-
telemisessä ja kierrättämisessä yhdessä yhtiön 
nykyisen hankintaverkoston kanssa luovat  
vankan perustan uusien, lisäarvoa tuottavien  
liiketoimintojen kehittämiselle

Useat UPM:n nykyisistä ja uusista tuotteista  
tarjoavat uusiutuvan ja kierrätettävän vaihto-
ehdon uusiutumattomille materiaaleille

Laaja VaLIkoIMa 
ERILaIsIa MEtsä-

PaLVELUIta

uPm:n Puu- jA Bio-
mAssAresurssit

UPM tarjoaa laajan valikoiman erilaisia puu- 
kauppa- ja metsäpalveluita metsänomistajille  
ja metsäsijoittajille

Puukauppaan liittyvien palveluiden ohella 
UPM tarjoaa mm. metsänhoito-, luonto- ja 
suunnittelupalveluja sekä laki- ja asiantuntija-
palveluja 

Hoidettu metsä tuottaa tuloa, iloa ja virkis-
tystä omistajalleen

hehtaaria
suomi 852 000
iso-Britannia 7 000
Yhdysvallat 75 000

yhteensä 935 000

UPM:n oMat MEtsät 1)

PUUn käyttö, MILj. M3

-4 % 2012 24,3
2011    25,2

uPm:n Puun jA  
BiomAssAn käyttö

PUUn toIMItUksEt UPM:n  
tEhtaILLE
1 000 m3 2012 2011
suomi 16 591 17 152
saksa 1 093 1 196
itävalta 833 781
Venäjä 613 639
Ranska 306 416
iso-Britannia 313 322
Viro 119 150
Yhdysvallat 879 708
Uruguay 3 527 3 867

yhteensä 24 274 25 231

ULkoInEn PUUn MyyntI

5,3 milj. m3

sIsäInEn PUUn MyyntI

4,9 milj. m3

hehtaaria
Uruguay 232 000

UPM:n PUUVILjELMät 1)

1) lisäksi UPM:n hoidossa on 1,1 miljoonaa 
hehtaaria yksityismetsänomistajien metsiä ja 
151 000 hehtaaria puuviljelmiä.

PuumArkkinAt

PUUn ja BIoMassan  
ostot 17 Maasta, MILj. M3

25,2 milj. m3

-6 % 2012 25,2
2011    26,8

UPM   Puumarkkinoilla

Kierrätys
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Paperi

tavoitteena rahavirran 
varmistaminen  
myllykoski-integraatiotyö eteni sujuvasti yhä haastavammassa markkinaympäristössä.

UPM:n paperiliiketoiminta valmistaa sanoma-  
ja aikakauslehtipapereita sekä hieno- ja erikois-
papereita useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.  

UPM:n paperintuotantokapasiteetti on 12,2 mil-
joonaa tonnia vuodessa. UPM:llä on 21 uuden-
aikaista paperitehdasta suomessa, saksassa, 
Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa,  
kiinassa ja yhdysvalloissa.

asiakkaita ovat pääasiassa kustantajat, vähit-
täismyyjät, painotalot, jakelijat sekä paperin 
jalostajat.

UPM:llä on maailmanlaajuinen paperinmyynti-
verkosto ja tehokas logistiikkajärjestelmä. 

Paperitehtaiden yhteydessä toimivat lämmön ja 
sähkön yhteistuotantolaitokset kuuluvat paperi-
liiketoiminta-alueeseen.

Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto kasvoi hieman vuonna 2012. Ver-
tailukelpoiset kiinteät kustannukset laskivat 
Myllykoski-synergioiden toteutumisen ansiosta. 

2012 synergiahyödyt laskivat paperiliiketoimin-
nan kustannuksia noin 170 miljoonaa euroa,  
ja 200 miljoonan euron kustannussynergioiden 
odotetaan näkyvän täysimääräisinä vuonna 
2013. 

Myllykoski-integraation synergiahyödyt 
paransivat UPM:n kustannuskilpailukykyä 
merkittävästi. Kannattavuuden paraneminen 
oli kuitenkin edelleen vähäistä, sillä toimitus-
määrät olivat odotettua pienempiä. 

Elokuussa UPM päätti laajentua hou kut-
televille kasvumarkkinoille investoimalla  
tarramateriaaleihin. UPM rakentaa uuden  
puu vapaita erikoispapereita valmistavan 
paperi koneen UPM Changshun tehtaalle Kii-
naan. UPM:n asema näillä markkinoilla on  
jo ennestään vahva: yhtiö on markkinajohtaja 
tarrapapereissa sekä Kiinassa että maailman-
laajuisesti sekä markkinajohtaja toimisto-
papereissa Kiinassa.   

Tarrapapereilla ja päällystämättömillä  
puuvapailla hienopapereilla on hyvät kysyntä-
näkymät Aasiassa. UPM:n tarrapapereiden 
vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan noin  
8 % Aasiassa ja 4 % maailmanlaajuisesti. Pääl-
lystämättömissä puuvapaissa hienopapereissa 
UPM keskittyy korkealaatuisiin toimistopape-
reihin, joissa Kiinan markkinoiden odotetaan 
kasvavan vuosittain 8 %. 

UPM Changshun uuden paperikoneen 
kapasiteetti on 360 000 tonnia päällystämä-
töntä puuvapaata hienopaperia sekä korkealaa-
tuisia tarrapapereita. Kone otetaan käyttöön 
suunnitelman mukaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Paperikoneen lisäksi hanke sisältää 
tulevai suuteen suuntaavia infrastruktuuripro-
jekteja tehdas alueella. Investoinnin kokonais-
kustannukset ovat 390 miljoonaa euroa, ja se 
tarjoaa UPM:lle erinomaisia mahdollisuuksia 
vahvistaa yhteistyötä tarramateriaaliasiakkai-
den kanssa ja toiminnan laajentamiseen uusille  
loppukäyttöalueille Aasiassa. 

Helmikuussa UPM päätti rakentaa uuden 
lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksen 
UPM Schongaun tehtaan yhteyteen Saksassa. 
Tavoitteena on vähentää energiakustannuksia 

LIIkEtoIMInnan tULos

LIIkEVaIhto  
MaRkkIna-aLUEIttaIn

LIIkEVaIhto

milj. euroa
0 % 2012   7 150

2011   7 184

milj. euroa
+182012   2

2011   –16

UPM:n  
LIIkEVoItto 2012 
530 MILj. EURoa
(ilman kertaluonteisia eriä) 
Muu toiminta –89 milj. euroa

milj. euroa 2012 %

Eurooppa 4 715 66
Yhdysvallat ja Kanada 812 12
Aasia 1 094 15
Muu maailma 529 7
yhteensä 7 150 100

2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 7 150 7 184 6 269 
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 2 –16 –254
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 5 470 5 437 5 465
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 0,0 –0,3 –4,6
Henkilöstö 31.12. 12 627 13 877 11 901
Toimitukset, 1 000 t

sanoma- ja aikakauslehtipaperit 7 230 7 071 6 123
Hieno- ja erikoispaperit 3 481 3 544 3 791

merkittävästi sekä varmistaa tehtaan energian-
saanti. Investoinnin kokonaisarvo on  
85 miljoonaa euroa. Laitos on suunniteltu otet-
tavan käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. 
Voimala korvaa tehtaan nykyisen voimalai-
toksen, joka on ollut käytössä yli 40 vuotta.

Kesäkuussa UPM sai päätökseen UPM  
Pietarsaaren ja UPM Tervasaaren tehtaiden 
pak kauspaperitoiminnan myynnin ruotsalaiselle 
paperiyhtiölle Billerudille. Kauppa on strategi-
sesti tärkeä, sillä ensimmäisen kerran UPM  

UPM käyttää kERäysPaPERIa 
tEhokkaastI

UPM on 3,6 miljoonalla tonnilla maailman 
suurin keräyspaperin käyttäjä graafisten 
papereiden tuotannossa. kierrätyksen 
avulla UPM varmistaa materiaalien tehok-
kaan käytön ja pidentää tuotteidensa  
elinkaarta.

Materiaalien tehokas käyttö säästää  
raaka-aineita sekä tuotannossa että elin-
kaaren lopussa. Paperista ei synny jätettä, 
kun se kierrätetään takaisin raaka-aineek-
si. Paperia voi kierrättää jopa kuusi ker-
taa, minkä jälkeen kuidut kuluvat liian 
lyhyiksi. tämän jälkeen paperikuitua voi-
daan kuitenkin vielä käyttää bioenergian 
tuotannossa. 

UPM on täydentänyt paperivalikoimaansa 
puhtaasti kierrätyskuidusta valmistetuilla 
hieno- ja erikoispapereilla, kuten toimisto-, 
postitus- ja esipainetuilla papereilla. Lisäk-
si yhtiö sai syksyllä ensimmäisen sanoma-
lehtipaperille myönnetyn EU:n ympäristö-
merkin. Merkin kriteerit hyväksyttiin 
vuonna 2012, ja niiden mukaan vähintään 
70 % sanomalehtipaperista on oltava  
kierrätyskuitua.
 
kaikesta UPM:n paperintuotannossa  
käyttämästä raaka-aineesta kolmannes 
on kierrätyskuitua. 

koska Venäjällä ei ole organisoitua  
järjestelmää kotitalouksista kerättävälle 
paperille, UPM järjesti Pietarissa paperin-
keräyskilpailun yhteistyössä paperin-
keräys yhtiön kanssa. ympäristökasvatuk-
sellisessa kilpailussa 151 koulun oppilaat 
keräsivät yli 600 tonnia paperia. kilpailun 
voittajat vierailivat tammikuussa 2013 
UPM kaipolan paperitehtaalla, jossa  
keräyspaperi käytetään uudelleen pape-
rinvalmistuksessa.

shottonin paperitehdas Isossa-Britanniassa 
on hyvä esimerkki materiaalitehokkuu-
desta ja raaka-aineiden hyödyntämisestä 
koko niiden elinkaaren ajan. tehtaan  
kierrätys- ja lajittelulaitos lajittelee jopa  
270 000 tonnia sekamateriaalia, mukaan 
lukien 120 000 tonnia sanoma- ja aika-
kauslehtiä. Laitoksella käsitellään lisäksi 
Ison-Britannian kotitalouksien kierrättämiä 
jätteitä, kuten muoveja ja tölkkejä.

taPahtUMIa

15.1.  UPM sulki Albbruckin paperitehtaan ja siirsi 
arkituslinjat Plattlingin tehtaalle saksassa

1.2.  UPM ilmoitti myyvänsä pakkauspaperivalmis-
tuksensa Pietarsaaressa ja Valkeakoskella ruotsalai-
selle Billerudille 

1.2.  UPM ilmoitti rakentavansa uuden lämmön ja 
sähkön yhteistuotantolaitoksen UPM schongaun 
tehtaan yhteyteen saksassa

7.8.  UPM ilmoitti rakentavansa uuden tarrapa-
pereita ja päällystämätöntä puuvapaata paperia 
valmistavan paperikoneen Changshun paperiteh-
taalle Kiinaan

CasE

Muuttuvat kustannukset laskivat niin ikään, 
pääasiassa alhaisempien kuitukustannusten ja 
Myllykoski-synergioiden ansiosta. Vertailukel-
poiset toimitukset laskivat kuitenkin 10 %, mikä 
rajoitti kannattavuuden paranemista. Kaikkien 
paperitoimitusten keskihinta laski hieman. 
Vähäisten investointitarpeiden ansiosta raha-
virta säilyi kuitenkin terveenä.

Liiketoiminnan kehitys
Paperiliiketoiminta keskittyy kustannusjohta-
juuteen ja Euroopan liiketoimintojen kannatta-
vuuteen vahvan rahavirran varmistamiseksi.  
Liiketoiminta-alue hakee lisäksi kasvua Kiinassa 
ja muilla kehittyvillä markkinoilla sekä tarra-
paperimarkkinoilla maailmanlaajuisesti.

Vuotta 2012 leimasi Myllykoski-integraatio. 
UPM osti Myllykoski-konsernin elokuussa  
2011 tavoitteenaan vahvistaa paperiliiketoimin-
nan kustannusjohtajuutta Euroopassa. Mylly-
koski-kaupan ja uudelleenjärjestelyiden kus   tan-
nus synergioiden arvioidaan olevan noin 200 
mil  joonaa euroa vuodessa. Integraatioprosessi 
suunniteltiin ja toteutettiin huolellisesti, ja  
ennakoidut synergiahyödyt toteutuivat. Vuonna 

liikeToiMinTAAlUeeT    Paperi

Paperiliiketoiminta

Paperituotanto
kapasiteeti 
1 000 t/v

UPM:n  
markkinaasema

eurooppa Maailma

Aikakauslehtipaperit 1) 5 610 1 1

sanomalehtipaperit 2 730 1 2

Hienopaperit 3 310 3 4

erikoispaperit 560 1–2

yhteensä 12 210

UPM:n tUotantokaPasItEEttI  
ja MaRkkIna-asEMa

1)  Pois lukien uPm stracelin tehdas, jonka toiminta 
päättyi tammikuussa 2013, ja 50 % yhteisomistuksessa 
olevasta uPm madisonin tehtaasta. 

aVaInLUVUt

LIIkEVoItto *)

*) ilman kertaluonteisia eriä

Paperi 2
sellu 296

vaneri 3 energia 210

Tarrat 81

Metsä ja sahat 27
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MAAILMAN SUURIMMAT GRAAFISTEN 
PAPEREIDEN VALMISTAJAT

Kapasiteetti 1 000 t

Lähde: Pöyry, UPM

 

  WFUr 80 g
  WFCr 100 g
  LWC off 60 g
  SC rg 56 g
  Sanomalehtipaperi 45 g

PAPERIN HINNAT EUROOPASSA

EUR/t

Lähde: RISI/PPI
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myi osan tehtaidensa tuotantolinjoista siten, 
että samalla tehdasalueella toimii kaksi yhtiötä.

Tammikuussa UPM lopetti paperintuotan-
non UPM Albbruckin paperitehtaalla ja elo-
kuussa se myi tilat saksalaiselle Karl Groupille. 

Tammikuussa 2013 UPM lopetti paperin-
tuotannon UPM Stracelin paperitehtaalla 
Strasbourgissa Ranskassa ja allekirjoitti sopi-
muksen tehtaan rakennusten ja koneiden sekä 
maa-alueiden osien myynnistä. 

Lokakuussa UPM ilmoitti kolmannen  
vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhtey-
dessä aloittavansa uuden kustannusten ja 
rakenteiden arvioinnin, jolla pyritään paran-
tamaan paperiliiketoiminnan kannattavuutta 
Euroopassa.  

Tammikuussa 2013 UPM ilmoitti uudel-
leenjärjestelyjä koskevista suunnitelmista. 
Suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään paran-
tamaan Paperiliiketoiminnan kannattavuutta 
Euroopassa. Suunnitelmaan sisältyy paino-
paperikapasiteetin pysyvä vähentäminen 

–35 %

–90 %

–90 %

+100 %

käytetty vesi

tuotAntojäte

FossiiLiset Co2-Päästöt

sertiFioitu Puukuitu

liikeToiMinTAAlUeeT    Paperi

Euroopassa 580 000 tonnilla sekä Paperiliike-
toiminnan ja UPM:n globaalien funktioiden 
uudelleenjärjestelyt.

UPM suunnittelee UPM Rauman tehtaan 
paperikone 3:n ja Saksassa sijaitsevan UPM 
Ettringenin tehtaan paperikone 4:n pysyvää 
sulkemista vuoden 2013 ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla. Molemmilla koneilla valmistetaan 
päällystämätöntä aikakauslehtipaperia 
yh teensä 420 000 tonnia vuodessa. 

Ranskassa UPM suunnittelee UPM  
Docellesin tehtaan myymistä. Myyntiproses-
sille varataan aikaa korkeintaan 6 kuukautta. 
Tehdas valmistaa vuodessa 160 000 tonnia 
päällystämätöntä puuvapaata paperia. 

Mukaan lukien UPM Stracelin paperi-
tehtaan sulkeminen tammikuussa 2013, kone-
linjojen sulkemisen ja muiden toimintojen 
uudelleenjärjestelyjen seurauksena arvioidaan 
saavutettavan 90 miljoonan euron vuotuiset 
säästöt kiinteissä kustannuksissa. Kertaluon-
teisten kulujen arvioidaan olevan 100 miljoo-

naa euroa. Mikäli mainitut suunnitelmat 
toteutuvat, UPM:n henkilöstömäärä vähenisi 
noin 860 henkilöllä. Suunnitelmat koskevat 
useita maita.

Yhtiö jatkoi tiukkaa investointipolitiikkaa 
vuonna 2012. Paperiliiketoiminnan kokonais-
investoinnit olivat 176 (159) miljoonaa euroa. 
Suurimmat meneillään olevat investoinnit ovat 
lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos UPM 
Schongaun tehtaalla Saksassa ja erikoispaperi-
kone UPM Changshun tehtaalla Kiinassa.  

Markkinakatsaus
Taantuma Euroopassa vaikutti negatiivisesti 
Euroopan paperimarkkinoihin. Vuonna 2012 
painopaperin kysyntä laski 6 % edellisvuoteen 
verrattuna. Myös painopaperihinnat laskivat 
vuoden aikana ja olivat keskimäärin 2 % alem-
mat kuin vuonna 2011. Kysyntä hidastui myös 
Pohjois-Amerikassa. Aikakauslehtipaperin 
kysyntä laski 7 % Pohjois-Amerikassa. Aika-
kauslehtipaperin markkinahinnat laskivat  

GRAAFISTEN PAPEREIDEN LOPPUKÄYTÖT 
EUROOPASSA

■ Sanomalehdet
■ Aikakauslehdet
■ Kuvastot
■ Suoramarkkinointi
■ Kirjat ja 
 hakemistot
■ Lomakkeet ja
 kirjekuoret
■ Kopiopaperi

Lähde: Euro-Graph, RISI, UPM
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Lähde: RISI

vuoden 2012 alkupuoliskolla, mutta pysyivät 
vakaina vuoden jälkipuoliskolla. Pohjois-Ame-
rikassa aikakauslehtipaperin hinnat olivat kes-
kimäärin 2 % alhaisemmat kuin vuonna 2011. 

Euroopassa aikakauslehtien lukija- ja 
tilausmäärät laskivat hieman. Mainossivujen 
määrä laski pääasiassa heikon taloustilanteen 
takia mutta myös siksi, että mainostajat vasta-
sivat kuluttajien ajankäytön muutoksiin siirtä-
mällä mainontaa painotuotteista digitaaliseen 
mediaan. Aikakauslehtimainonta Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa laski 5 % edellisvuoteen 
verrattuna. Toisaalta kehittyvillä markkinoilla, 
kuten Kiinassa, Venäjällä, Intiassa ja Turkissa, 
aikakauslehtimainonta kasvoi 12 % vuonna 
2012.  

Vuosi 2012 oli haasteellinen myös sanoma-
lehtikustantamoille. Sekä painettujen sanoma-
lehtinimikkeiden lukumäärä että tilausmäärät 
vähenivät Euroopassa. Sanomalehtimainonta 
Euroopassa laski 7 % vuonna 2012. 

Suoramainonnan ja vähittäiskaupan  
kysyntä pysyivät vakaina vuonna 2012. Usei-
den tutkimusten mukaan suoramainonnalla  
on edelleen keskeinen rooli monikanavaisissa 
markkinointikampanjoissa. 

EConoMIst tEkEE  
EnEMMän VähEMMäLLä

Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 20 vuotta 
ensimmäisestä Rion ympäristökokouksesta. 
oheinen esimerkki kertoo konkreettisesti, 
miten raaka-aineiden määrää ja ympäristö-
vaikutuksia vähentämällä voidaan luoda 
merkittävää lisäarvoa. the Economist on 
kansainvälisesti arvostettu uutis- ja talous-
julkaisu ja elävä esimerkki siitä, mitä yksi 
lehti voi saavuttaa 20 vuodessa  kestävän 
kehityksen edistämisessä.

tuloksia ei olisi saavutettu ilman UPM:n 
merkittäviä investointeja esimerkiksi uusiin 
jätevedenpuhdistamoihin sekä viimeisintä 
teknologiaa edustaviin, uusiutuvia ener-
gianlähteitä hyödyntäviin voimalaitoksiin. 
Entistä tehokkaampi paperinvalmistuspro-
sessi kuluttaa vähemmän vettä ja energiaa 
ja synnyttää vähemmän jätettä, minkä  
seurauksena myös hiilijalanjälki pienenee.

Internetmainonta jatkoi kasvuaan koko 
vuoden ja tuki osaltaan lievää myönteistä 
kehitystä mainonnan kokonaiskuluissa 
vuonna 2012. Painetun median rooli mai-
nonnassa pieneni hieman, mutta säilyi edel-
leen vahvana monikanavaisessa mediassa ja 
mainonnassa. 

Toimistopaperin kysyntä laski 4 % 
Euroopassa vuonna 2012 kuluttajien kopi-
oin titot tumusten ja uusien teknologioiden 
myötä.

Aasiassa hienopaperin markkinahinnat 
nousivat hieman vuoden 2012 alkupuolis-
kolla, mutta laskivat vuoden jälkipuoliskolla. 
Keskimäärin hinnat olivat 7 % alemmat kuin 
vuonna 2011. Keskiluokan kasvu ja myön-
teinen talouskasvu lisäsivät hienopaperin 
kysyntää Aasiassa 4 % vuonna 2012. 

Tarrapaperin kysynnän kasvu hidastui 
maailmanlaajuisesti vuonna 2012, mutta 
pysyi terveellä tasolla Kiinassa ja muilla 
kehittyvillä markkinoilla. Pitkän aikavälin 
kasvunäkymät, jotka maailmanlaajuisesti 
ovat 4 %:n vuositasolla, ovat rohkaisevia,  
sillä kasvu noudattaa alueellista kuluttaja- ja 
bruttokansantuote kehitystä. 

tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy pää-
asiassa materiaalitehokkuuteen sekä saavutta-
maan energiansäästöjä lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä.

Materiaalitehokkuuden osalta kehitystoi-
minta keskittyy paperitehtaiden prosessijät-
teen ja kierrätettävien ylijäämämateriaalien 
hyödyntämiseen. UPM jatkoi materiaali tehok-
kuus ohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää 
prosessiveden ja kiintoaineksen määrää pape-
riliiketoiminnassaan. Vuoden aikana toteutet-
tiin 17 hanketta yhdeksällä paperitehtaalla. 

Vuosina 2009–2011 UPM toteutti mekaa-
nisen massan valmistuksen energiansäästöihin 
tähtäävän ohjelman, jonka tavoitteena oli 
kehittää ja toteuttaa uusia, energiatehokkaita 
tuotantoteknologioita. Vuonna 2012 energia-
tehokkaiden hierteen valmistusprosessien 
käyt töönottoa jatkettiin tehtailla, ja hankkei-
den ansiosta energiankulutus massatonnia 
kohti on laskenut Kaipolassa 15% sekä Rau-
malla ja Steyrermühlissä 21%. Uusia hankkei-
ta on käynnissä Jämsänkoskella, Raumalla ja 
Kaipolassa.

CasE

Lähde: Euro-Graph
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tarrat

kasvua erikoistuotteilla ja uusilla markkinoilla
uPm hyödynsi kasvumahdollisuuksia yritysostoilla sekä investoimalla  
kasvumarkkinoille ja erikoistuotteisiin. 

UPM:n tarraliiketoiminta, UPM Raflatac,  
valmistaa tarralaminaattia tuote- ja informaa-
tioetiketöintiin. tarralaminaattia käytetään  
sekä massatuotannossa että erikoistuneissa  
loppukäyttökohteissa.

tuotteita myydään kaikkialla maailmassa  
laajan myyntiverkoston sekä leikkuu- ja  
jakeluterminaalien kautta.

asiakkaita ovat pääosin pienet ja keskisuuret 
painotalot, vaikka viime vuosina suurten  
etikettipainojen merkitys on kasvanut sekä  
teollisuudessa että UPM:n asiakkaina.

Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta pääasiassa 
alempien raaka-ainekustannusten ja paran-
tuneen tuotevalikoiman ansiosta. Kiinteät 
kustannukset kasvoivat toimintojen  
laajentamisen seurauksena.

Liiketoiminnan kehitys
UPM Raflatac jatkoi tuotevalikoimansa  
laajentamista ja asemansa vahvistamista 
nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Yhtiön 
asema vahvistui myös erikoistarratuotteissa, 
erityisesti kypsillä markkinoilla. Yhtiö  
toteutti kasvustrategiaa vuonna 2012 sekä 
yritysostoilla että investoinneilla.

UPM Raflatac laajensi erikoistuotevali-
koimaansa ostamalla Sveitsistä Gascogne-
konsernin tarraliiketoiminnan elokuun  
lopussa. Yhtiö kevensi heti liiketoiminnan 
kustannusrakennetta ja organisaatiota sekä 
siirsi osan tuotannosta muille tehtaille talou-
dellisen tuloksen parantamiseksi. UPM  
vahvisti asemaansa Yhdysvalloissa käynnistä-
mällä tuotannon uudella erikoistuotteita  
valmistavalla tehtaalla Pohjois-Carolinassa.

Latinalaisessa Amerikassa UPM Raflatac 
vastasi kasvavaan kysyntään laajentamalla 
tuotevalikoimaansa. Yhtiö vahvisti asemaan-
sa ja avasi uudet leikkuu- ja jakeluterminaalit 
Buenos Airesissa Argentiinassa maaliskuussa 
ja Mexico Cityssä huhtikuussa. Toimet täy-
densivät Brasiliasta vuonna 2011 hankittua 
tarraliiketoimintaa.

Aasiassa UPM Raflatac avasi uuden tarra-
laminaattien leikkuu- ja jakeluterminaalin  
Ho Chi Minh Cityyn Vietnamiin ja investoi 
uuteen hotmelt-liimaa hyödyntävään päällys-
tysteknologiaan Changshun tehtaalla Kiinas-
sa. Valmistuskapasiteetin ansiosta UPM voi  
laajentaa tuotevalikoimaansa Aasiassa. 

UPM Raflatac vahvisti asemaansa Itä-
Euroopan kasvavilla markkinoilla avaamalla 
elokuussa uuden leikkuu- ja jakeluterminaa-
lin Kiovaan Ukrainaan.

Markkinakatsaus
Tarramateriaaleja käytetään runsaasti esi - 
mer kiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa,  
vähittäiskaupassa, logistiikassa, hygienia- ja 
kodin hoitotuotteissa, kestokulutustuotteissa, 
tuotteen alkuperän suojauksessa ja lääketeolli-
suudessa. Tarralaminaatin kysynnästä noin  
80 % perustuu yksityiseen kulutukseen ja loput 
20 % teollisiin loppukäyttöihin. Uusia loppu-
käyttösovelluksia luodaan markkinoille jatku-
van tuotekehityksen avulla.

Tarramarkkinoilla on kasvupotentiaalia  
kaikkialla maailmassa, mutta suurimmat kas-
vumahdollisuudet ovat Aasian ja Latinalaisen 
Amerikan kehittyvillä markkinoilla. Euroopas-
sa, Yhdysvalloissa ja Japanissa kasvua vauhdit-
tavat pääasiassa tuotteiden uudistaminen ja  
asiakkaille räätälöidyt ratkaisut. Kehittyvien 
markkinoiden kasvusta huolimatta suurimmat 
volyymit ovat edelleen kypsillä markkinoilla.

Heikon makrotaloudellisen tilanteen  
johdosta tarralaminaatin maailmanlaajuisen 
kysynnän kasvu laski vuoden kuluessa mutta 
piristyi hieman vuoden neljännellä neljännek-
sellä. Länsi-Euroopassa kysynnän arvioidaan 
laskeneen marginaalisesti, kun taas Pohjois-
Amerikassa kysynnän arvioidaan kasvaneen 
maltillisesti. Aasiassa kysyntä oli hiljaista kesä-
kaudella, mutta kasvu voimistui vuoden lop-
pua kohti. Latinalaisessa Amerikassa vuosi 
alkoi vankalla kasvulla, mutta vuoden keski-
vaiheilla nähtiin selvä hidastuminen. Koko 
vuoden aikana maailmanlaajuinen kysyntä 
kasvoi hieman. Yksityiseen kulutukseen perus-
tuvat tuotteet (esim. elintar vikkeet, juomat ja 
hygieniatuotteet) menestyivät paremmin kuin 
teollisuustuotannossa ja logis tiikassa käytet-
tävät tuotteet.

Keskimääräiset raaka-ainekustannukset  
laskivat vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 
vuoden 2011 merkittävän nousun jälkeen.  
Vuoden 2012 jälkipuoliskolla raaka-ainekus-
tannukset tasaantuivat. Keskimääräiset myyn-
tihinnat nousivat pääasiassa parantuneen 
tuote valikoiman ansiosta. 

tutkimus ja kehitys
UPM:n tarralaminaattien tutkimus ja kehitys 
keskittyi toisaalta erikoistuotteisiin ja niiden  
valikoiman kasvattamiseen, toisaalta vakio-
tuotteiden kustannuksia pyrittiin pienentä-
mään ohuemmilla raaka-aineilla. 

Vuonna 2012 UPM toi markkinoille lukui-
sia uusia räätälöityjä tarraratkaisuja ja erikois-
tuotteita mm. viini- ja turvaetiketöintiin. Useita 
yhä ohuemmista raaka-aineista valmistettuja 
ympäristöä säästäviä tuotteita kehitettiin ja 
tuotiin markkinoille monilla loppukäyttöalu-
eilla. Nämä tuotteet perustuvat ohuempiin 

  Kehittyvät markkinat, kaikki tuotteet
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taPahtUMIa
20.3.  UPM Raflatac avasi leikkuu- ja jakelu-
terminaalin Buenos Airesiin Argentiinaan

17.4.  UPM Raflatac avasi leikkuu- ja jakelu-
terminaalin Mexico Cityyn

27.4.  UPM Raflatac avasi erikoistuotteita  
valmistavan tarralaminaattitehtaan Yhdysvalloissa

1.6.  UPM Raflatac ilmoitti hankkivansa Gascognen 
tarraliiketoiminnan Martignyssä sveitsissä

10.8.  UPM Raflatac avasi tarralaminaattien  
leikkuu- ja jakeluterminaalin Kiovaan Ukrainaan

16.11.  UPM Raflatac avasi uuden tarralaminaattien 
leikkuu- ja jakeluterminaalin Ho Chi Minh Cityyn 
Vietnamiin

CasE
Laminates -yritysoston kautta. kiinassa UPM 
Raflatac panostaa hotmelt-teknologiaan ja  
laajentaa tuotevalikoimaansa merkittävästi.

UPM Raflatac uskoo vahvasti uusiin innova-
tiivisiin tuotteisiin ja investoi myös nykyisten  
tuotteiden uudistamiseen.  

kestävän kehityksen periaatteet vaikuttavat voi-
makkaasti myös tarratoimialaan. käytännössä 
se tarkoittaa entistä tehokkaampaa materiaa -
lien käyttöä ja uusia ohuempia materiaaleja. 

tarran taustamateriaali ProLiner PP30 on esi-
merkki UPM:n Biofore-vision mukaisesta pyrki-
myksestä kohti ratkaisevasti parempaa materi-

liikeToiMinTAAlUeeT    Tarrat

paperi- ja filmimateriaaleihin sekä tarralami-
naatin pinnoissa että taustoissa.

UPM on panostanut viime vuosina voimak-
kaasti myös materiaalitehokkuuteen. Tavoit-
teena on lisätä raaka-aineiden uudelleenkäyt-
töä ja vähentää syntyvien jätteiden määrää. 
UPM:n RafCycle-kierrätyskonseptin avulla 
tarrateol lisuuden sivutuotteet voidaan käyttää 
uudelleen. Tarrojen valmistuksesta, painatuk-
sesta, etiketöinnistä ja pakkaamisesta syntyvät 
sivutuotteet kierrätetään takaisin paperiksi, 
hyödynnetään energiana tai niistä tehdään 
UPM ProFi -puumuovikomposiittituotteita.

LIIkEVaIhto

milj. euroa
+5 % 2012   1 202

2011   1 150

UPM:n  
LIIkEVoItto 2012 
530 MILj. EURoa
(ilman kertaluonteisia eriä) 
Muu toiminta –89 milj. euroa

aVaInLUVUt
2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 1 202 1 150 1 100 
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 81 68 87
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 524 486 509
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 15,5 14,0 17,1
Henkilöstö 31.12. 2 873 2 629 2 543

aalitehokkuutta. Materiaali on kevyempää 
kuin muut vastaavat tuotteet. sen ansiosta 
ProLiner tehostaa tuotannon logistiikkaa ja 
koko tuotantoketjun tuottavuutta.

UPM Raflatac kasvattaa vaativimpien erikois-
tuotteidensa valikoimaa. näissä tuotteissa 
kestävyys, tarttuvuus ja muu toimivuus on 
huomioitu erityisen tarkasti. tyypillisiä käyttö-
kohteita ovat turvasovellukset, kestokulutus-
tavarat sekä lääke- ja rengasteollisuus.

taRRa UUDIstUU ja ERIkoIstUU 

UPM Raflatac investoi voimakkaasti erikois-
tuotteiden valmistukseen Usa:ssa. Euroo-
passa yhtiö on kehittänyt uusia ratkaisuja 
ja laajentanut korkean lisäarvon tuotteiden 
valikoimaansa sveitsiläisen Gascogne  

LUE LIsää 
www.upm.fi/biofore

milj. euroa
+132012   81

2011   68

LIIkEVoItto *)

*) ilman kertaluonteisia eriä

Paperi 2

sellu 296

vaneri 3 energia 210

Tarrat 81

Metsä ja sahat 27

LIIkEtoIMInnan tULos
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LIIkEVaIhto MaRkkIna- 
aLUEIttaIn

vaneri etsii kasvumahdollisuuksia 
erikoistuotteissa ja pyrkii siten 
kompensoimaan euroopan heikkoa 
markkinatilannetta.

Vaneri on komposiittituote, joka on valmis-
tettu uusiutuvista raaka-aineista ja jonka 
paino-lujuussuhde on erinomainen. Vaneria 
käytetään rakentamisen lisäksi useissa  
teollisissa käyttökohteissa, kuten kuljetus-
välineissä.

UPM:n vanerin ja viilun tuotantokapasiteetti 
on noin miljoona kuutiometriä vuodessa.

UPM:n vaneri- ja viilutuotteita myydään 
rekisteröidyllä WIsa-tavaramerkillä.  
Uutta lämpömuotoiltavaa vaneria myydään 
UPM Grada -tavaramerkillä.

Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto nousi hieman suurempien toimitus-
määrien ja alhaisempien kiinteiden kustannus-
ten ansiosta. Hinnat olivat lähes edellisvuoden 
tasolla, mutta muuttuvat kustannukset, kuten 
puu- ja logistiikkakustannukset, nousivat.

Liiketoiminnan kehitys
UPM:n vaneriliiketoiminta keskittyy kustan-
nustehokkuuden ja tuloksen parantamiseen. 
Vaneriliiketoiminta hakee kasvumahdollisuuk-
sia vaativiin loppukäyttökohteisiin suunnatuista 
ratkaisuista sekä uusista tuotteista ja kompo-
siittimateriaaliratkaisuista. Vuotta 2012 leimasi 
vanerin kysynnän lasku Euroopassa ja yhtiön 
toteuttamat sisäiset toimet, joilla pyrittiin alen-
tamaan kiinteitä kustannuksia.

Syyskuussa 2011 UPM ilmoitti suunnittele-
vansa vaneriliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä 
ja tehostamistoimia. Suunnitelmaan sisältyi esi-
kuntatoimintojen, tehtaiden kunnossapidon ja 
kansainvälisten myyntiorganisaatioiden uudel-
leenjärjestelyt, jotka UPM toteutti vuoden 2012 
alkupuoliskolla. Niillä saavutettiin merkittäviä 
kustannussäästöjä, joiden vaikutuksia kustan-
nusten nousu kuitenkin kompensoi osittain. 

UPM:n vaneriliiketoiminta pyrki kompen-
soimaan Euroopan rakennusteollisuuden jatku-
vaa heikkoa kysyntää etsimällä liiketoiminta-
mahdollisuuksia Euroopan ulkopuolelta ja 
vaativista loppukäyttökohteista, kuten nesteyte-
tystä maakaasusta (LNG). LNG-terminaalei-
hin ja säiliöaluksiin investoidaan paljon, ja alan 
kehitysnäkymät ovat lupaavat. Kehityksen taus-
talla on pääasiassa kasvanut kysyntä, öljytoimi-
tusten epävarmuus ja teknologiset innovaatiot 
maakaasun tutkimuksessa ja tuotannossa.  

Erittäin kilpailluilla Euroopan vanerimark-
kinoilla UPM pyrkii erottautumaan kilpaili-
joista panostamalla asiakaskeskeisyyteen, rea-
gointinopeuteen ja kustannuskilpailukykyyn. 

Kesäkuussa 2012 UPM sai päätökseen 
Savonlinnan koivuvaneritehtaan laajennus- ja 
uudistustyöt. Uudistuksen jälkeen tehdas on 
yksi maailman teknisesti kehittyneimmistä teh-
taista, jolla on laaja valikoima korkealuokkai-
sia erikoiskoivuvanereita. 

Markkinakatsaus
Vuonna 2011 kasvanut kysyntä Euroopan 
vanerimarkkinoilla kääntyi jälleen laskuun 
vuonna 2012. Kysyntä Euroopassa on nyt huo-
mattavasti heikompaa kuin ennen taantumaa. 
Teollisten käyttökohteiden kysyntä jatkoi  
kasvuaan, mutta kokonaiskysyntä kääntyi  
laskuun, kun rakentaminen ja rakennusalan 
loppukäyttömarkkinat hiljenivät Euroopassa 
vähitellen vuoden aikana. 

Vuoden alkupuoliskolla kuusivanerin 
kysyntä ja tarjonta pysyivät kuitenkin tasapai-
nossa, kun havuvanerin tuonti Eurooppaan 
väheni toimitusongelmien seurauksena. Koivu-
vanerin kysyntä puolestaan oli vuoden aikana 
paremmalla tasolla teollisten sovellusten ja 
LNG-infrastruktuurin luoman kysynnän ansi-
osta.

Haastavan markkinatilanteen johdosta  
hintakilpailu Euroopassa kiihtyi. Tämä näkyi 
erityisesti vakiolaaduissa, joita tuotetaan edul-
lisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Venäjällä. 
UPM:n vanerihinnat säilyivät kuitenkin enim-
mäkseen edellisvuoden tasolla, sillä UPM pys-
tyi tarjoamaan nopeita ja joustavia toimituksia 
asiakkaille, jotka eivät halua varastoida suuria 

LIIkEVaIhto

milj. euroa
+3 % 2012   387

2011   376

milj. euroa
+32012   3

2011   0

UPM:n  
LIIkEVoItto 2012  
530 MILj. EURoa
(ilman kertaluonteisia eriä) 
Muu toiminta –89 milj. euroa

  EU 27
  USA
  

RAKENNUSLUVAT
(Indeksi 1.1.2001=100)

Rakennuslupaindeksi

Lähde: Eurostat ja
U.S. Census Bureau
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Kapasiteetti 1 000 m³/v

 

aVaInLUVUt
2012 2011 2010

liikevaihto, milj. euroa 387 376 347 
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 3 0 –18
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 267 253 243
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 1,1 0,2 –7,4
Henkilöstö 31.12. 2 445 2 586 2 737
Toimitukset, 1 000 m3 679 656 638

milj. euroa 2012 %

Eurooppa 339 88
Aasia 36 9
Muu maailma 12 3
yhteensä 387 100

taPahtUMIa
14.6.  UPM:n savonlinnan vaneritehtaan  
laajennus- ja uudistustyöt saatiin päätökseen  
ja tehokkaampi tehdas vihittiin käyttöön

liikeToiMinTAAlUeeT    vaneri

CasE

kILPaILUEtUa yLIVoIMaIsELLa  
asIakasLUPaUksELLa

UPM:n vaneriliiketoiminnan tavoitteena 
on tarjota asiakkailleen toimialansa 
paras asiakaskokemus. tätä varten 
vuonna 2012 siirryttiin toimintamalliin, 
jonka myötä asiakkaille voidaan antaa 
lupaus asiakaskokemuksesta ja jonka 
avulla UPM haluaa erottautua kilpai-
lijoistaan.

asiakaslupauksen keskeiset elementit ovat 
laatu, toimitusvarmuus ja asiakaspalvelu.  
ne nojaavat vahvasti UPM:n satavuotiseen 
vaneriosaamiseen ja toimialan kattavimpaan 
myyntiverkostoon, joita täydentää yhtiön 
maailmanlaajuinen logistiikkaverkosto. 
tämän johdosta UPM pystyy tarjoamaan  
kilpailijoista selkeästi erottuvan tuote- ja  
palvelukokonaisuuden.

UPM palvelee vaneriasiakkaitaan paikallisesti 
kaikilla keskeisillä markkinoilla joko oman 
myyntitoimiston tai agentin välityksellä.  
suomessa, Venäjällä ja Virossa sijaitsevat 
tehtaat tukevat toisiaan ja takaavat tuotteiden 
korkean laadun ja oikea-aikaisen valmistuk-
sen kaikissa tilanteissa. 

vaneri

kannattavuutta virtaviivaistamalla  
ja erikoistuotteilla

määriä vaneria. Kostea sää vaikutti tukkien 
saatavuuteen viimeisellä vuosineljänneksellä. 

Marraskuussa UPM ilmoitti suunnittele-
vansa tilapäisiä tuotannon rajoituksia Suomen 
vaneritehtailla haastavan markkina- ja raaka-
ainetilanteen vuoksi.  

tutkimus ja kehitys
Vaneriliiketoiminnan tuote- ja teknologiakehi-
tys keskittyi uusien asiakaslähtöisten ratkaisu-
jen ja tuotantotekniikan kehittämiseen, joilla 
pyritään luomaan kasvua ja parantamaan  
kilpailukykyä.

Vaneri on luja, kevyt ja kestävä materiaali, 
joka sopii myös haastaviin olosuhteisiin. UPM 
on kehittänyt uuden koivuvaneripohjaisen tuot-
teen suurjännitemuuntajasovelluksiin. Koivu-
vanerin lujuuden ja eristävien ominaisuuksien 
ansiosta siitä on tullut tärkeä osa johtavien 
muuntajavalmistajien tuotteita. 

Vaneriliiketoiminnan tutkimus- ja kehitys-
yksikkö on ollut mukana myös omien tuotanto-
prosessien parantamisessa kehittä mällä tuo tan-
to koneistoa ja älykkäitä tuotantoteknologioita. 
Uusi teknologia ohjaa tuotantoprosesseja ja 
optimoi räätälöityjen tuotteiden ominaisuuksia 
entistä tarkemmin.

LIIkEtoIMInnan tULos

LIIkEVoItto *)

*) ilman kertaluonteisia eriä

Paperi 2

sellu 296

vaneri 3 energia 210

Tarrat 81

Metsä ja sahat 27

LUE LIsää 
www.upm.fi/biofore
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UPM   liikekumppanina

uPm  
liikekumppanina
10,4 miljardin euron liikevaihdolla uPm tarjoaa laajan  
valikoiman uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita, joista  
valmistetaan jokapäiväisiä kulutustuotteita. Lisäksi yhtiö tarjoaa 
erilaisia palveluja monipuolisen asiakaskunnan tarpeisiin.  
uPm:n kanssakäyminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa  
perustuu jatkuvaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön.

UPM:n liiketoimintojen tuote- ja palvelutar-
jonta vaihtelee. Kullakin liiketoiminnolla on 
oma asiakashallintaprosessinsa ja tapansa  
palvella asiakkaita. UPM:n asiakassuhteiden 
hallinta perustuu markkinoiden ja asiakkaiden  
tarpeiden perinpohjaiseen ymmärtämiseen  
sekä loppukäyttökohteiden tuntemukseen.

UPM:n tavoitteena on tarjota asiakkaille 
ratkaisuja, jotka parantavat heidän liiketoimin-
taprosessejaan ja hyödyttävät kumpaakin osa-
puolta tehostamalla toimintaa. UPM:n tarjon-
taan kuuluu myös olennaisena osana yhtiön 
ympäristösuorituskyky ja siihen liittyvät teemat.

Asiakkaat arvostavat UPM:n monipuolista 
tuotevalikoimaa, luotettavuutta, tuotteiden laa-
tua sekä erinomaista ympäristösuorituskykyä. 
Palvelujen osalta he arvostavat paikallista asia-
kaspalvelua ja teknistä tukea sekä luotettavuutta. 

yhteistyötä asiakkaiden kanssa
UPM käy jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden 
kanssa, ja lisäksi yhtiöllä on monia yhteisiä 
kehityshankkeita asiakkaiden kanssa. Monet 
yhteisistä hankkeista liittyvät tuotekehitykseen, 
toimitusketjun tehokkuuteen ja optimointiin 
sekä yhteiseen suunnitteluun.

UPM mittaa säännöllisesti asiakastyytyväi-
syyttä useimmissa liiketoiminnoissaan kolman-
nen osapuolen toteuttamien kyselyjen avulla ja 
kehittää toimintatapojaan kyselyistä saadun 
palautteen pohjalta. Kyselyt tuovat myös  
tärkeän asiakasnäkökulman mukaan henki-
löstön tulostavoitteiden ohjaukseen.

Vastuullisuus kiinnostaa asiakkaita
Vuoropuhelu ja kyselyt osoittavat, että UPM:n 
asiakkaat ovat kiinnostuneita yhtiön ympäristö-
suorituskyvystä ja toimintojen vastuullisuudesta.

Eniten asiakkaita kiinnostavat tuoteturval-
lisuus, metsäsertifiointi ja puun alkuperän seu-

rantajärjestelmä, puun alkuperä, ympäristömer-
kit, hiilijalanjälki, kierrätettävyys ja jätteen 
määrän vähentäminen.

UPM tarjoaa useimmista tuotteistaan  
tuoteselosteet ja ympäristötiedot, joiden avulla  
asiakkaat saavat tietoja tuotteiden ja toimitus-
ketjun vastuullisuudesta.

toimittajat ovat olennainen  
osa UPM:n arvoketjua
UPM:n tavoitteena on varmistaa, että sen  
toimittajat kykenevät toimittamaan kustannus-
tehokkaita ja innovatiivisia materiaali- ja palve-
luratkaisuja UPM:n liiketoiminnoille sekä täyt-
tämään tulevaisuuden vaatimukset ja odotukset. 
UPM haluaa toimia ammattimaisena kumppa-
nina ja kehittää yhteistyötä toimittajiensa  
kanssa vastuullisella tavalla siten, että molem-
mat osapuolet saavat yhteistyöstä pitkäaikaisia 
hyötyjä.

UPM:llä on eri puolilla maailmaa yli 22 000 
hyväksyttyä erilaisten raaka-aineiden, tuottei-
den ja palvelujen toimittajaa. UPM arvioi  
toimittajien määrää ja laatua jatkuvasti sekä 
pyrkii vahvistamaan avaintoimittajien suhteita.  

UPM:n hankinnan strategisena painopisteenä 
on innovoinnin, kustannusjohtajuuden, toimi-
tuskyvyn sekä tuotteiden ja palvelujen laadun 
jatkuva optimointi yhdessä toimittajien kanssa. 

UPM:n riskienarviointiprosessissa otetaan 
huomioon toimitusketjun riskit. Taloudellisten 
riskien lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu myös 
sosiaalisia ja ympäristöriskejä. Tyypilliset toi-
mittajariskit liittyvät laatuun, saatavuuteen tai 
UPM:n asettamien vaatimusten noudattamatta 
jättämiseen.

Vaatimukset toimittajille
UPM arvioi toimittajia selkeästi määriteltyjen 
valinta- ja seurantaprosessien avulla. Strateginen 
sopivuus, palveluvalikoima, tuotteiden suoritus-
kyky, laatu ja kestävät toimintatavat ovat tär-
keitä toimittajien valinta- ja arviointiperusteita.  
Erilaisia lisävaatimuksia sovelletaan esimerkiksi 
kemikaalien, turvallisuuden, logistiikan, sellun 
ja pakkausten osalta.

Toimittajia kannustetaan käyttämään kan-
sainvälisesti tunnustettuihin standardeihin 
(kuten ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001) 
perustuvia hallintajärjestelmiä sekä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita ja käytäntöjä. 
UPM määrittää riskiarvioinnin perusteella toi-
mittajat, joiden toiminnot arvioidaan asetettu-

jen vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi. 
 UPM edellyttää, että kaikki toimittajat  

noudattavat yhtiön toimintaohjeessa (Code of 
Conduct) määriteltyjä periaatteita sekä täyttä-
vät sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevat 
vaatimukset. Toimittajille asetetut vaatimukset 
on määritelty UPM:n Toimintaohjeessa 
toimitta jille (Supplier Code). (Lue lisää vas-
tuullisesta hankinnasta sivulta 40.)

toimittajien hallinta ja  
toimittajayhteistyö 
UPM:n on jatkuvasti tarkasteltava ja kehitet tävä 
yhteistyötä toimittajien kanssa menes tyäkseen 
entistä kilpaillummassa toiminta ympäristössä. 
Yhtiö hallinnoi ja kehittää toimittajasuhteitaan 
ja on tehnyt noin 400 toimittajan kanssa pitkän 
aikavälin suunnitelman toiminnan ja laadun 
kehittämisen varmista miseksi.

UPM rakentaa yhdessä valittujen toimit    - 
ta jien kanssa strategisia kumppanuuksia,  
jotka edellyttävät pitkäaikaista sitoutumista  
ja avoimuutta yhtiöiden välillä. Yhteistyön 
tavoitteena on koko arvoketjun yhteinen  
optimointi sekä esimerkiksi toimitusketjuja, 
valmistusta ja tuotekehitystä koskevien  
parhaiden käytäntöjen jakaminen. 

UPM on myös jäsenenä useissa teollisuuden 
ja elinkeinoelämän järjestöissä ja muissa 
verkos toissa ja osallistuu niiden kautta kan-
salliseen, eurooppalaiseen ja kansainväliseen 
vuoropuheluun sidosryhmien kanssa. 

UPM kerää säännöllisesti palautetta yhteis-
työn kehittymisestä toimittajiltaan. Viimei-
simmässä, vuonna 2011 toteutetussa kyselyssä 
toimittajien yleinen mielipide yhteistyöstä oli 
parantunut selvästi. UPM on määritellyt kyse-
lyn tulosten perusteella, mitä toimintoja on 
kehitettävä edelleen. Seuraava kysely on suun-
niteltu toteutettavaksi vuonna 2013.

kuljetukset keskeisessä asemassa
Logistiikka on yhtiön täsmällisten toimitusten 
perusta. UPM Logistiikka vastaa UPM:n  
merikuljetuksista ja satamatoiminnoista,  
metsälogistiikasta ja jakelusta.

UPM toimittaa joka viikko noin 21 000  
tuote- ja raaka-ainekuormaa eri puolille maail-
maa. Kaikista toimituksista 69 % kuljetetaan 
maanteitse tai rautateitse ja 31 % meritse.

Sopimuskumppanit hoitavat valtaosan 
UPM:n kuljetuksista. UPM:n tavoitteena on 
luoda pitkäaikaisia strategisia kumppanuuksia, 

UPM:n vuorovaikutus asiakkaiden kanssa 
perustuu jatkuvaan vuoropuheluun ja  
säännöllisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin. 

asiakkaat arvostavat UPM:n kattavaa  
tuotevalikoimaa, luotettavuutta ja erinomaista 
ympäristö suorituskykyä.

UPM täydensi vastuullisen hankinnan ohjeis-
toaan UPM:n toimintaohjeella toimittajille 
(supplier Code), jossa määritellään toimittajien 
vastuullisuutta koskevat minimivaatimukset. 

jotka tuovat hyötyjä niin yhtiölle kuin sen  
asiakkaille. Kumppanuuden edellytyksiä ovat 
palvelutaso, turvallisuus, joustavuus, vakaus, 
tehokkuus sekä kyky täyttää ympäristöä ja 
sosiaalista vastuuta koskevat vaatimukset. 
UPM on määritellyt pakolliset vaatimukset 
UPM:n tuotteiden käsittelylle, kuljetukselle  
ja varastoinnille. 

Kuljetusten päästöjä koskevat määräykset 
ovat yhä tiukempia, minkä johdosta UPM 
pyrkii kehittämään kumppaneidensa kanssa 
vaihtoehtoisia logistiikka- ja polttoaineratkai-
suja. UPM:n oma biopolttoainehanke liittyy 
läheisesti tähän kehitykseen. 

Euroopan parlamentti hyväksyi syyskuussa 
2012 uuden rikkidirektiivin, joka tulee voi-

Energia sellu

Puunhankinta sekä 
metsä- ja biomassa-
liiketoiminta sahatavara Paperi tarrat Vaneri

tuote-
valikoima

kaupan - 
käynti  
fyysisillä ja  
johdannais-
sähkö-
markkinoilla

Havu- ja  
lehtipuusellu

Puu ja puupohjainen  
biomassa (tukit, kuitupuu, 
hake, hakkuutähteet jne.), 
metsätilat ja rantatontit

sahatavara ja  
jatkojalostetut  
tuotteet

sanomalehti- ja  
aikakauslehtipaperit, 
hienopaperit,  
valikoidut erikois-
paperit

Paperi- ja  
filmi pohjaiset  
tarralaminaatit

vanerituotteet  
rakentamiseen, kulje-
tusvälineiden lat-
tiaratkaisuihin ja 
Lng-tankkereihin 
sekä viilutuotteet  
parkettiteollisuuteen

Palvelut ei palveluja 
ulkoisille  
asiakkaille

tekniset ja 
toimitusketju-
palvelut ja  
tuotteiden 
ympäristö  tiedot

metsäpalvelut, ml.  
metsäkauppapalvelut, 
puun ja biomassan 
toimitus ratkaisut

tekninen tuki,  
toimitus ketju-
palvelut ja  
tuotteiden  
ympäristötiedot

tekninen tuki,  
koulutus ja konsul-
tointi, varastointi ja 
myyjän hallinnoimat 
varastopalvelut, 
ympäristö palvelut

tekninen tuki,  
loppukäyttökohtaiset 
ratkaisut, ympäristö-
palvelut

tekninen tuki ja  
logistiikkapalvelut 
sekä loppukäyttö-
kohteisiin räätälöidyt 
palvelut

asiakas-
toimialat

sähkön-
tuottaja-
sektori  
Pohjois-
maissa ja 
keski- 
euroopassa

Paino- ja 
kirjoituspape -
rien, pehmo-
paperien,  
erikoispaperien 
ja pakkaus-
materiaalien  
valmistajat 

kaikki uPm:n puuta tai 
puupohjaista biomassaa 
käyttävät liiketoiminnot, 
metsänomistajat,  
energiayhtiöt,  
puun jalostusteollisuus

rakennus-,  
huonekalu- ja  
puusepän-
teollisuus,  
pakkaus teollisuus

sanoma- ja aikakaus-
lehtien kustantajat,  
jälleenmyyjät,  
luettelokustantajat, 
painotalot, jakelijat, 
paperin jalostajat

tarrapainot,  
pakkausyritykset, tuo-
temerkkien omistajat  
esim. elintar vike-, 
juoma-, kosmetiikka- 
ja lääketeollisuudes-
sa sekä vähittäis-
kauppa ja logistiikka 

rakennus-,  
kuljetusväline- ja  
parkettiteollisuus

Myynti ja  
jakelu

sähköpörssit 
(nord Pool, 
nAsDAQ 
omX, eeX, 
eCX) ja  
otC-mark-
kinat

•	 oma myynti-
verkosto, 
edustajat

•	 oma jakelu

•	 oma puunhankinta-
verkosto Pohjois- ja 
keski-euroopassa sekä 
valikoiduissa euroopan 
ulkopuolisissa maissa

•	 metsäpalvelut suomen 
ja ison-Britannian  
verkoston kautta

•	 Biomassaliiketoiminta: 
oma myyntiverkosto 
euroopassa

•	 oma myynti-
verkosto, edus-
tajat, jakelijat, 
suoramyynti

•	 toimitukset  
tehtailta  
asiakkaille

•	 maailman - 
laajuinen myynti- ja 
edustajaverkosto  
ja jakelijat  
(paperitukkurit)

•	 oma jakelu ja 
kumppanit

•	 rullatuotteet:  
leikkuu- ja jakelu-
terminaalien  
kautta

•	 Arkkituotteet: 
edustajien ja  
myyjien kautta

•	 oma myynti -
verkosto täyden-
nettynä agenteilla

•	 varastot  
pää markkinoilla

•	 suoramyynti  
suurimmille  
teollisuus asiak-
kaille ja valituille 
jakelukumppa-
neille

asiakas-
tyytyväi-
syyden mit-
taaminen

– jatkuva  
vuoro puhelu, 
asiakaskyselyt

jatkuva vuoropuhelu  
ja säännölliset  
asiakas kyselyt 

jatkuva vuoro-
puhelu ja palaut-
teen kokoaminen, 
vuosittaiset  
asiakaskyselyt

jatkuva vuoropuhelu, 
vuosittaiset asiakas-
kyselyt 

Asiakaskyselyt joka 
toinen vuosi, jatkuva 
vuoropuhelu, tapaa-
miset, koulutukset, 
seminaarit 

jatkuva  
vuoro puhelu, 
asiakas kyselyt  
puoli vuosittain

toiminta 
vuonna 
2012

sähkö-
pörssejä  
koskevien 
sääntöjen ja 
määräysten 
seuranta 

•	 myynti  orga-
nisaation  
vahvistami-
nen erityisesti 
Aasiassa ja 
euroopassa

•	 ensimmäinen 
asiakaskysely  

•	 keskittyminen 
sellun  
laatuun ja 
ulkonäköön

•	 toimitusketjun tehok-
kuuden ja palvelujen 
kehittäminen

•	 uuden toimintatavan 
käyttöönotto

•	 verkkoratkaisujen  
kehittäminen asiakas-
palvelun paranta-
miseksi

•	 tuotevalikoima 
ja asiakas-
palvelut

•	 toimitusten 
parantaminen 
asiakkaan  
vaatimuksia 
vastaavaa  
tuotannon  
optimointia 
varten

•	 raaka-aineiden 
käytön  
optimointi

•	 Asiakkaiden haas-
teiden ratkaisemi-
nen esim. oikea-
aikaiset toimitukset 
ja oikean paperin 
valinta 

•	 tuotekehitys-
yhteistyö 

•	 toimistopaperien 
mainoskampanjat 
tukkurien kanssa

•	 toimitusketjun 
tehokkuus ja jalan-
jäljen optimointi

•	 tuotekehitys-
yhteistyö 

•	 Paikalliset  
ratkaisut tarran  
sivutuotteiden  
kierrättämiseen

•	 keskittyminen 
ympäristö-
kysymyksiin

•	 tuotepakkauksien 
kehittäminen

•	 Asiakaslähtöinen 
organisaatio ja 
proaktiivinen 
myynninjohtami-
nen

•	 Arvolupausten 
määrittäminen 
asiakkaiden  
kanssa

•	 Asiakasportfolion 
hallinta 

tavoite Lisäarvon 
tuottaminen 
sähkön  
fyysisiltä ja 
johdannais-
markkinoilta

Aseman  
vahvistaminen 
kasvavilla  
loppukäyttö-
alueilla

kilpailukykyisen puun  
ja biomassan varmistami-
nen kaikille uPm:n liike-
toiminnoille kestävän  
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti ja tarjonnan 
laajentaminen ulkoisille 
asiakkaille

markkina-aseman 
vahvistaminen ja 
asiakaspalvelun 
tason parantami-
nen edelleen

kilpailuedun varmis-
taminen luotettavan  
ja ammattimaisen 
asiakaspalvelun  
avulla

molemminpuolisten 
etujen varmista minen 
tulevissa asiakas-
projekteissa  
sekä toiminnan  
kehittäminen entistä 
nopeammaksi ja 
joustavammaksi

markkina-aseman  
vahvistaminen  
valikoiduissa  
liiketoiminnoissa  
tarjoamalla asiak-
kaan prosesseja 
tehostavia palveluja

maan vuonna 2015. UPM pyrkii yhdessä 
varustamojen ja laivanomistajien kanssa  
löytämään keinoja direktiivin vaatimusten 
täyttä miseksi. Direktiivillä odotetaan olevan 
suuri vaikutus merirahteihin, sillä 30–50 % 
korke ammat rahtihinnat aiheuttavat merkittä-
vän kustannusriskin UPM:n merikuljetuksille 
EU:n alueella.

asIakasyhtEIstyö UPM:n LIIkEtoIMInnoIssa
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innovaatioita uusissa ja  
nykyisissä liiketoiminnoissa

UPM   T&k ja kehittyvät liiketoiminnat

CasE

tähtEEstä  
UUsIUtUVaksI DIEsELIksI

UPM rakentaa maailman ensimmäistä 
puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmis-
tavaa biojalostamoa UPM kaukaan  
tehdasalueelle Lappeenrantaan.

UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno,  
on UPM:n omaan kehitystyöhön perustuva 
innovaatio. se laskee autoilun kasvi-
huone kaasupäästöjä jopa 80 % fossiilisiin  
polttoaineisiin verrattuna. tuote vastaa 
käyttöominaisuuksiltaan öljypohjaisia 
polttoaineita ja soveltuu erinomaisesti 
jakeluasemille ja nykyautoihin.

Vetykäsittelyprosessiin perustuvan bio-
jalostamon pääraaka-aine, mäntyöljy,  
syntyy sellunvalmistuksen tähteenä. huo-
mattava osa siitä tulee UPM:n omilta sellu-
tehtailta suomesta. jalostamalla mäntyöl-
jyä yhtiö hyödyntää selluntuotantoon 
käyttämänsä puun entistä tehokkaammin 
lisäämättä korjuuta. 

Maarakennustyöt käynnistyivät kesällä 
helmikuussa 2012 tehdyn investointipää-
töksen jälkeen. alueen paalutus jatkui 
pitkälle syksyyn ja peruskivi muurattiin 
marraskuussa 2012.  

Rakennustyöt jatkuvat kevääseen saakka 
ja laiteasennustöihin päästään kesällä 
2013. UPM Lappeenrannan biojalostamo 
valmistuu 2014 ja tuottaa vuosittain noin 
100 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä  
liikennekäyttöön.  

UPM:n biojalostamoprojekti on herättänyt 
paljon mielenkiintoa mediassa, alan  
seminaareissa ja asiakkaiden ja muiden 
sidosryhmien keskuudessa. Marraskuussa 
2012 suomen Metsäyhdistys palkitsi 
UPM:n biopolttoaineliiketoiminnan Pro  
silvis -ansiomitalilla innovatiivisesta, roh-
keasta ja ennakkoluulottomasta metsiin 
perustuvan biotalouden edistämisestä.

UPM:n tutkimus- ja kehitysohjelmien sekä  
liiketoiminnan kehittämisen tavoitteena on 
tukea uusien teknologioiden ja tuotteiden 
kehittämistä UPM:n uusissa liiketoiminnoissa 
sekä varmistaa nykyisten tuotteiden kilpailu-
kyky.

UPM:n tutkimukseen ja kehitykseen käyt-
tämät varat ovat kasvaneet tasaisesti varsinkin 
kasvuliiketoiminnoissa. Yhteensä UPM käytti 
kehittyvien ja nykyisten liiketoimintojen tutki-
mukseen ja kehi tykseen noin 81 miljoonaa 
euroa, mikä on 6,7 % UPM:n liiketoiminnan 
rahavirrasta. 

Tutkimuksen ja kehityksen suorat kustan-
nukset olivat noin 45 (50) miljoonaa euroa, 
minkä lisäksi luvut sisältävät liiketoiminnan 
negatiivisen rahavirran sekä kehittyvien liike-
toimintojen investoinnit.  

UPM keskittyy puupohjaiseen 
uusiutuvaan dieseliin 
UPM luo lisäarvoa arvoketjuunsa kehittä-
mällä useita uusia liiketoimintoja, jotka perus-
tuvat UPM:n pitkäaikaiseen kehitystyöhön ja 
synergioihin nykyisten liiketoimintojen kanssa.

UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi kor-
kealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolt-
toaineissa. Biopolttoaineet tarjoavat UPM:lle 
hyviä liiketoimintamahdollisuuksia, lisäarvoa, 
suuria kohdemarkkinoita ja synergioita 
nykyisten liiketoimintojen kanssa.

UPM rakentaa maailman ensimmäistä 
puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavaa 
biojalostamoa Lappeenrantaan. Vetykäsittely-
prosessiin perustuvan dieselin pääraaka-ainee-
na käytetään selluntuotannon tähteenä synty-
vää raakamäntyöljyä. Laitoksen tuotannon 
odotetaan käynnistyvän kesällä 2014.  (Lue 
lisää sivulta 35).

UPM keskittyy etsimään uusia teknologi-
oita, prosesseja ja innovatiivisia raaka-aineita 
biopolttoaineen tuotantoon yhteistyössä stra-
tegisten kumppaneidensa kanssa. Tutkimuk-

sen toisen vaiheen tavoitteena on laajentaa bio-
polttoaineen tuotantoa uusilla raaka-aineilla 
kuten pyrolyysiöljyllä. 

Yksi esimerkki UPM:n biopolttoaineisiin 
liitty vistä tutkimushankkeista on testiohjelma, 
jossa tutkitaan niiden sopivuutta autojen moot-
toreihin. Tutkimuksen tavoitteena on täyttää 
eurooppalaisten viranomaisten biopoltto aineille 
asettamat standardit ja säädökset. 

Joulukuussa Euroopan komissio myönsi  
170 miljoonan euron tuen UPM:n kiinteästä 
puusta uusiutuvaa dieseliä valmistavalle bioja-
lostamohankkeelle Strasbourgissa, Ranskassa. 
Suunnitteilla olevassa biojalostamossa valmis-
tettaisiin uusiutuvaa BTL-dieseliä energiapuus-
ta, kuten hakkuutähteistä tai kuoresta. EU:n 
NER300-ohjelma (New Entrants Reserve) 
tukee uusien teknologioiden kehittämistä ja  
sillä on keskeinen osa Euroopan hiilijalanjäljen 
pienentämisessä.

UPM jatkaa investointiedellytysten selvittä-
mistä Ranskassa. Investointipäätökseen vaikut-
tavat taloudellinen toimintaympäristö sekä pit-
kän aikavälin näkymät puun markkinahinnasta 
ja saatavuudesta markkinoilla. Lopullinen  
arviointi investoinnista tehdään vuonna 2014.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Vuonna 2012 UPM jatkoi biopohjaisten tuot-
teiden ja ratkaisujen, kuten biokomposiittien, 
biofibrillien ja biokemikaalien kehittämistä ja 
kaupallistamista. Näiden materiaalien tuote-
kehityksessä on saavutettu merkittäviä edistys-
askelia yhdessä asiakkaiden ja ulkoisten kump-
paneiden kanssa.

UPM ForMi on kierrätettävä komposiitti-
materiaali, jota valmistetaan sellukuiduista ja 
muoveista. UPM ForMin avulla voidaan  

korvata jopa puolet öljypohjaisista, uusiu tu-
mat tomista raaka-aineista uusiutuvilla kui-
duilla. (Lue lisää sivulta 39).

UPM ForMi -komposiitilla on FSC- ja 
PEFC-metsäsertifikaatit. UPM ForMi -kompo-
siitista valmistetut tuotteet täyttävät EU:n ja 
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston  
elintarvikkeiden kanssa käytettäville tuotteille 
asettamat vaatimukset. Komposiitti täyttää 
myös EU:n leluille asettamat turvallisuusvaati-
mukset.  

UPM ForMia käytetään jo muun muassa 
huonekaluissa, elektroniikassa ja erilaisissa 
kotitaloustavaroissa. Komposiitin tuotanto 
aloitettiin Lahdessa tammikuussa 2012.

UPM Biofibrillit ovat mikro- ja nanokui-
tuisia selluloosatuotteita, joiden avulla voidaan 
muokata materiaaleja ja lisätä niihin uusia omi-
naisuuksia. Ne sopivat moniin teollisiin sovel-
luksiin, joissa tarvitaan suurta stabilointikykyä 
ja korkeaa viskositeettia.

Vuonna 2012 UPM Biofibrillien kehitystyö 
keskittyi teollisiin pilotti- ja tehdaskohtaisiin 
sovelluksiin. UPM on onnistunut tuottamaan 
pilottitehtaalla Suomessa erilaisia biofibrilli-
laatuja. 

Lisäksi UPM on testannut biofibrillien 
käyttöä paperisovelluksissa useilla paperiteh-
taillaan. Ulkoinen kehitystyö puolestaan on 
keskittynyt biofibrillien käyttöön betonissa, 
öljynporausnesteissä ja teollisissa pinnoite-
sovelluksissa.

UPM Profi kehittää  
uusia sovelluksia
UPM ProFi kehittää, valmistaa, markkinoi ja 
myy laadukkaita komposiittituotteita, joiden 
pääraaka-aine on tarramateriaalituotannossa 

UPM rakentaa maailman ensimmäistä  
puupohjaista uusiutuvaa dieseliä  
valmistavaa biojalostamoa.

UPM keskittyy biopolttoaineiden, bio-
komposiittien, biofibrillien ja hiilidioksidi-
neutraalin energian kehittämiseen. 

suurin osa UPM:n tutkimuksesta ja kehi-
tyksestä suunnataan uusien teknologioiden  
ja liiketoimintojen kehittämiseen.

Enemmän vähemmällä on UPM:n keino 
toimia materiaalitehokkaasti.

hyödyntämättä jäävä paperi ja muovi. UPM 
ProFi -tuotteita käytetään ulko- ja sisätiloissa 
sekä teollisuuden sovelluksissa.

Vuonna 2012 UPM:n ProFi Deck -tuoteke-
hitys keskittyi uusien pinnoitustekniikoiden ja 
tuotantoprosessien kehittämiseen tavoitteena 
käyttää kierrätysmuovia tuotannon raaka-
aineena. 

Uudet pinnoitustekniikat mahdollistavat 
tulevaisuudessa laajemman värivalikoiman, 
uusia ominaisuuksia ja innovatiivisia sovelluk-
sia. Lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa on 
panostettu UPM ProFi -terassilautojen tuote-
valikoiman monipuolistamiseen ja sitä kautta 
yhtiön myyntikanavien laajentamiseen.

UPM ProFilla on tuotantolaitokset Lahdes-
sa ja Bruchsalissa Saksassa. Materiaalien kehi-
tystyö ja uusien tuotteiden innovointi on keski-
tetty Lahteen.

Lisää resurssitehokkuutta
UPM:n kypsien liiketoimintojen tutkimuksessa 
ja kehityksessä keskitytään resurssi- ja materi-
aalitehokkuuden parantamiseen. UPM etsii 
keinoja, joilla paperitehtaiden siistausjätettä ja 
tuotannossa hyödyntämättä jäävää materiaalia 
voisi käyttää ja kierrättää. Tavoitteena on löy-
tää uusia innovaatioita ja teknologioita yhdessä 
paperitehtaiden kanssa ja tehostaa jätteiden 
uudelleenkäyttöä.

Steyrermühlin paperitehtaalla Itävallassa on 
kehitetty uusi rakennustuote biojätteiden polton 
sivutuotteena syntyvästä lentotuhkasta. Uutta 
tuotetta voidaan käyttää rakennusmaan stabi-
lointiin ja sen ominaisuuksien parantamiseen. 

Lentotuhkan käyttö tehtaalla on vähentänyt 
merkittävästi kaatopaikkajätteen määrää ja 
mahdollisia hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 
noin 50 000 tonnilla vuodessa. 

UPM osallistui Suomessa soratien raken-
nusprojektiin, jossa tien vakautta, roudankestä-
vyyttä ja eristysominaisuuksia parannettiin  
lentotuhkalla, kuitusavella ja sementillä. 

yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskes-
kus Tekes on tarjonnut merkittävää osarahoi-
tusta useisiin UPM:n tutkimushankkeisiin, 

kuten energiatehokkaisiin teknologioihin ja 
biokemikaaleihin liittyvän osaamisen laajenta-
miseen sekä biofibrilliteknologian kehittämi-
seen. Tutkimushankkeet on toteutettu yhteis-
työssä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden 
yhtiöiden kanssa.

Vuonna 2012 UPM sai Tekesin tutkimus-
tukea noin 3,7 (4,7) miljoonaa euroa.

UPM on osakkaana Suomen metsäalan 
yhteisessä strategisen huippuosaamisen keskit-
tymässä Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC 
Oy:ssä (entinen Metsäklusteri Oy). FIBICin 
tutkimusohjelmissa keskitytään biotalouteen ja 
uusiutuviin materiaaleihin perustuvien tuottei-
den tutkimukseen. Tutkimusohjelmat tukevat 
UPM:n omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Globaali tutkimuskeskusten verkosto
UPM:n liiketoimintoja tukee maailmanlaajui-
nen tutkimus- ja kehityskeskusten verkosto. 
Lappeenrannan tutkimuskeskus keskittyy pää-
asiassa kuituraaka-aineiden, paperin ja biopolt-
toaineiden tutkimukseen. Lappeenrannassa on 
myös UPM:n biojalostamokehityskeskus, jossa 
testataan biopolttoaineita ja biokemikaaleja. 

UPM:n kierrätyskuidun tutkimus on keski-
tetty Augsburgiin Saksaan. Lahdessa toimii 
vaneriin ja komposiittimateriaaleihin keskitty-
nyt WISA-tutkimuskeskus, ja Tampereella 
sijaitsee tarralaminaattien tutkimus ja kehitys.

Yhtiön Aasian tutkimus- ja kehityskeskus 
Kiinassa vastaa paikallisten raaka-aineiden  
tutkimuksesta. Lisäksi se antaa tuotannon ja 
teknisen asiakaspalvelun tukea UPM:n tuotan-
tolaitoksille Kiinassa ja muualla Aasian ja  
Tyynenmeren alueella.

Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa 
sijaitseva UPM:n osaamiskeskus tutkii eukalyp-
tuspuulajeja ja niiden vaikutusta sellun loppu-
tuotteiden ominaisuuksiin. Osaamiskeskus 
tekee yhteistyötä paikallisten tutkimuslaitosten 
ja yliopistojen kanssa.

hUoM:
tietoja nykyisten liiketoimintojen  
tutkimus- ja kehitystyöstä on kunkin  
liiketoiminta-alueen osiossa.
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*) Sisältää negatiivisen operatiivisen rahavirran
ja investoinnit

 ■ Kehittyvät liiketoiminnat*)

 ■ Kypsät liiketoiminnat
  Operatiivisesta rahavirrasta

UPM:N KEHITYSPANOSTUKSET

EURm %

UUDET LIIKETOIMINNAT

BIOPOLTTOAINEET

BIOKOMPOSIITIT

BIOFIBRILLIT

BIOKEMIKAALIT

UUDET ALUEET

Lappeenrannan 
investointi meneillään

Pilottituotanto 
aloitettiin Q1 2012

Pilottituotanto 
aloitettiin Q3 2011

Tehdasmittakaavan 
konseptia kehitetään

innovaatiot ovat keskeisessä roolissa, kun kehitetään uusia, resurssitehokkaita tulevaisuuden tuotteita.  
uPm:n innovatiiviset uudet tuotteet korvaavat uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla,  
kierrätettävillä ja entistä ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.
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uPm:n henkilöstöstrategian 
päätavoitteena on tukea yhtiön 
uudistumista Biofore-yhtiöksi  
edistämällä uPm:n yrityskulttuuria. 

työturvallisuuden ryhtiliike paransi  
merkittävästi turvallisuustuloksia.

UPM jatkoi arvoihin perustuvan johtamis-
kulttuurin ja osaamisen kehittämistä.

UPM:n suomen toimipaikat ovat  
savuttomia tammikuusta 2013 lähtien.

UPM vahvisti yhteistyöhön pohjautuvia 
työtapoja ja vuorovaikutteista viestintää.

UPM:n tavoitteena on, että henkilöstö yltää 
parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Liiketoimin-
talähtöisellä johtamisella yhtiö tukee ja kan-
nustaa henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa 
ja henkilökohtaisessa kasvussa.

UPM panostaa erityisesti osaamisen jatku-
vaan kehittämiseen ja urakehitykseen yhtiön 
sisällä. UPM investoi monitaitoisen henkilös-
tön ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen 
sekä avainhenkilöstön pitämiseen yhtiössä.

Viime vuosina yhtiö on keskittynyt myös 
yhteistyöhön pohjautuvien työtapojen ja  
vuorovaikutteisen viestinnän kehittämiseen.  

henkilöstöä ympäri maailmaa
UPM on kansainvälinen työyhteisö, jolla  
on työntekijöitä 45 maassa. UPM:n globaali  
toiminta tarjoaa erilaisia tehtäviä ympäri  
maailmaa sekä nykyisissä että uusissa liike-
toiminnoissa.

UPM pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen 
mielekkäitä työtehtäviä, joissa voi saavuttaa 
tuloksia, sekä kannustavan ja turvallisen työ-
ympäristön, jossa panostetaan henkilöstön 
hyvinvointiin. UPM:n palkitsemis- ja 
kannustus järjestelmissä painotetaan parhaisiin 
tuloksiin yltämistä. Vastuullisuus on keskeinen 
osa UPM:n Biofore-strategiaa ja jokapäiväistä  
toimintaa.

 Vuoden 2012 lopussa UPM:n palveluksessa 
oli yhteensä 22 068 työntekijää. 1 841 työnteki-
jän vähennys on pääosin seurausta uudelleen-
järjestelyistä ja liiketoimintojen myynnistä. 
Samaan aikaan kasvuliiketoiminnoissa henki-
löstön määrä kasvoi.

UPM edistää aktiivista  
osallistumista
UPM noudattaa kansainvälisiä, kansallisia ja 
paikallisia lakeja ja määräyksiä sekä kansain-
välisiä ihmisoikeus- ja työoikeussopimuksia. 
UPM kunnioittaa yhdistymisvapautta ja nou-
dattaa laillisesti sitovia työehtosopimuksia. 
UPM edistää tasavertaisia mahdollisuuksia ja 
työ- ja urakehitystä sekä kunnioittaa työnteki-
jöiden yksityisyyttä.

UPM:ssä henkilöstön osallistuminen ja  
kuuleminen on järjestetty kansainvälisten ja 
kan sallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 

UPM:n European Forum on konsernin 
virallinen kansainvälinen yhteistyöelin, jonka 
kokouksiin osallistuvat UPM:n Euroopan teh-
taiden henkilöstöryhmien edustajat. European 
Forum kokoontui kaksi kertaa vuonna 2012. 
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia, liiketoi-
mintaympäristön ja yhtiön muutokseen liitty-
viä kysymyksiä ja käytiin avointa keskustelua.

Toinen tapa edistää työntekijöiden osallis-
tumista on vuosittainen henkilöstökysely  
(Employee Engagement Survey, EES). (Lue 
lisää vuoden 2012 tuloksista sivulta 38).

UPM ei kerää tai raportoi työntekijöidensä 
ammattiliittojäsenyyksiä koskevaa tietoa  
globaalilla tasolla eri maiden lainsäädännön 
eroavaisuuksien vuoksi. Työehtosopimus-
järjestelmien piirissä olevan henkilöstön osuus  
arvioidaan olevan 67 %.

Pyrkimys saavutuksiin,  
henkilökohtaiseen kasvuun ja 
uudistumiseen
UPM panostaa kaikkien työntekijöiden kehit-
tämiseen ja erityisesti työssä oppimiseen. Yhtiö 
hyödyntää 70/20/10-mallia, jonka mukaan 
70 % kehittymisestä tapahtuu työssä, 20 % opi-
taan työtovereilta tai heidän kokemuksistaan ja 
10 % oppimisesta tapahtuu työn ulkopuolella 
koulutuksessa.

UPM:n kehityskeskusteluprosessia hyödyn-
netään järjestelmällisesti henkilöstön strate-
gisten tavoitteiden asettamisessa ja kehitys-
suunnitelmien laatimisessa maailmanlaa juisesti. 
Kehityskeskustelujen painopiste on selkeäm-
mät tavoitteet, palautteen antaminen ja yksilöl-
lisesti sovitut kehittämistoimet. 

UPM järjestää esimiehille koulutusta ja 
valmennusta tavoitteena kehittää esimiesten 
johtamistaitoja. Vuonna 2012 kaikista UPM:n 
työntekijöistä 84 (82) % kävi kehityskeskuste-
lun esimiestensä kanssa. 

arvoihin perustuvaa  
johtamista rakentamassa
UPM tukee visiotaan lujittamalla johtamis-
kulttuuriaan. Tavoitteena on kannustaa saavu-
tuksiin, nopeaan oppimiseen ja uudistumiseen.  
UPM:n arvot ovat: luota ja ole luotettava, 
tuloksia yhdessä ja uudistu rohkeasti.

Vuonna 2012 UPM jatkoi johtamiskulttuu-
rinsa ja osaamisten kehittämistä. Vuonna 2011 
luotu UPM:n johtamiskehys kattaa johta-
juuden kolme ulottuvuutta: liiketoiminnan,  
henkilöstön ja oman itsensä johtamisen. 
Kehyksen perusteella määriteltiin uusia johta-
misen osaamisalueita, joiden avulla halutaan 
varmistaa oikeansuuntaisen johtamisosaami-
sen kehittäminen. Lisäksi UPM sisällytti  
keskustelun arvoihin perustuvasta käytöksestä 
vuosittaisiin kehityskeskusteluihin.

Ylimmälle johdolle suunnattu johtamisen 
koulutusohjelma jatkui. Teemoina olivat vuon-
na 2012 turvallisuus ja johtamiskulttuurin 
muutos. Keskijohdon koulutukset keskittyivät 
edelleen henkilöstö- ja muutosjohtamiseen. 

 Yksi keskeinen osa-alue on tuotantoympä-
ristön esimiesten koulutusohjelma, jossa 
panostettiin erityisesti yhteistyöhön pohjautu-
viin työtapoihin ja vuorovaikutteiseen viestin-
tään. Tuotantoesimiehillä on alaisuudessaan 
noin 60 % UPM:n kaikista työntekijöistä  
maailmanlaajuisesti. Lisäksi UPM jatkoi  
mentorointiohjelmaa sekä useita liiketoiminta-
alue- tai funktiokohtaisia kehitysohjelmia. 

UPM tarjoaa kannustavan  
ja turvallisen työympäristön
Kaikkien työntekijöiden, vierailijoiden ja mui-
den yhtiön toiminnan vaikutuspiirissä olevien 
terveys ja turvallisuus on UPM:lle ensiarvoi-
sen tärkeää. Yhtiön tavoitteena on olla alan 
johtava toimija turvallisuusasioissa.

Konserninlaajuisen Työturvallisuuden ryh-
tiliikkeen ansiosta turvallisuustulokset parani-
vat merkittävästi. Vuonna 2012 UPM:ssä ei 

sattunut kuolemaan johtaneita työtapaturmia. 
Tapatur ma taajuus (poissaoloon johtaneiden 
työpaikka tapaturmien määrä miljoonaa työ-
tuntia kohden) laski kaikissa liiketoiminnoissa. 
UPM-tason tapaturmataajuus lähes puolittui 
9:ään (15). 

Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien 
poissaolojen määrä laski hieman vuodesta 
2011. Poissaolojen määrä maailmanlaajuisesti 
oli 3,5 (3,7) %. Poissaolot vähentyivät edellis-
vuodesta kaikissa liiketoiminnoissa Vaneria 
lukuun ottamatta. Eri maiden vertailussa pois-
saolot lisääntyivät Venäjällä ja Saksassa, kun 
taas Suomessa kehitys oli positiivista.

Vuoden 2012 turvallisuuspalkinto myönnet-
tiin Fray Bentosin sellutehtaalle Urugu ayssa. 
Aktiivisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
ansiosta Fray Bentos saavutti UPM:n tuotanto-
laitosten uuden ennätyksen: yli kaksi vuotta 
ilman poissaoloon johtaneita tapa tur mia.Vuon-
na 2012 kahdeksassa tuotantolaitoksessa ei 
ollut poissaoloon johtaneita tapaturmia.

UPM seuraa työntekijöiden  
hyvinvointia
Yhteistyö työntekijöiden, työntekijäjärjestöjen, 
työnantajan ja työterveysorganisaation välillä 
luo perustan työterveyden parantamiselle. 
Työntekijöiden hyvinvointia seurataan paikalli-
sesti erilaisilla mittareilla ja indikaattoreilla, 
joihin kuuluvat vuosittainen EES-henkilöstö-
kysely, työtapaturmien ja poissaolojen seuranta 
sekä työterveystarkastukset kansal lisen lainsää-
dännön vaatimusten mukaisesti.

Tietojen perusteella yksittäisiä työnteki jöitä 
ja työyhteisöjä seurataan ja paikallisia toimen-
piteitä toteutetaan työhyvinvoinnin parantami-
seksi. UPM arvioi säännöllisesti useimmat toi-
mipaikat ja niiden työympäristöt. Vuonna 2012 
UPM jatkoi terveellisten elämäntapojen edistä-
mistä muun muassa tukemalla liikuntamahdol-
lisuuksia sekä edistä mällä terveellisiä ruokailu-
tottumuksia ja tupakoinnin lopettamista. UPM 
tukee myös kuntoutuvien työntekijöiden nope-
aa työhön palaamista sairauden tai tapaturman  
jälkeen. 

Vuonna 2012 UPM päätti tehdä UPM:n  
kaikista Suomen toimipaikoista savuttomia  
1. tammikuuta 2013 alkaen. Osa UPM:n  
Ison-Britannian ja Ranskan toimipaikoista  
on jo savuttomia.

UPM tunnistaa hyvät suoritukset
UPM käyttää kokonaispalkkausmallia, joka 
koostuu UPM:n globaalien sääntöjen, paikal-
lisen lainsäädännön ja markkinakäytäntöjen 
mukaisen peruspalkan lisäksi luontaiseduista 
ja kannustepalkkiosta. Aineeton palkitsemi-
nen on myös osa UPM:n palkitsemismallia. 
Palkitsemispäätöksissä korostetaan hyvän suo-
riutumisen merkitystä.  Poikkeuksellisen hyvis-
tä henkilökohtaisista tai tiimi tason saavutuk-
sista voidaan palkita kertapalkkioilla.

UPM  Työnantajana

tURVaLLIsUUs aLkaa MInUsta 

Vuosi 2012 oli UPM:n konserninlaajuisen 
työturvallisuuden ryhtiliikkeen 2012–2014 
ensimmäinen toimintavuosi. Vuoden aika-
na UPM uudisti yhtiön turvallisuusstan-
dardit ja -ohjeet, henkilöstön kannustimet 
sekä turvallisuuden tunnusluvut, joita  
seurataan kuukausittain. 

UPM:n turvallisuustyö keskittyy ennalta-
ehkäisevään toimintaan, jotta mahdolliset 
riskit ja vaarat tunnistetaan jo ennen tapa-
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TAPATURMATAAJUUS,
KOKO UPM:N HENKILÖSTÖ

turmien sattumista. Liiketoimintayksiköiden 
kehityksen edistymistä seurataan johdon 
säännöllisten turvallisuuskierrosten ja -keskus-
telujen avulla. 

hankkeen tavoitteena on vähentää merkittä-
västi poissaoloon johtaneita työpaikkatapa-
turmia ja ehkäistä kokonaan kuolemaan joh-
tavat tapaturmat yhtiön tiloissa. Viime vuoden 
tuloskehitys oli erittäin positiivinen, sillä tapa-
turmataajuus lähes puolittui 9:ään (15). tavoi-
te vuoden 2014 loppuun mennessä on alle 5.

Vuoden 2012 teemana oli ”turvallisuus alkaa 
minusta”. sillä korostettiin jokaisen työnteki-
jän omaa vastuuta ja sitoutumista työturval-
lisuuteen. 

oman henkilöstön lisäksi UPM:n uusi turvalli-
suuskulttuuri koskee myös urakoitsijoita ja  
vierailijoita. UPM edellyttää urakoitsijoiden 
noudattavan turvallisuusohjeita, jotta he voi-
vat työskennellä turvallisesti yhtiön tiloissa. 

Koko UPM:n henkilöstö kuuluu yhtenäi-
sen, vuosittain arvioitavan lyhyen aikavälin 
kannustepalkkiojärjestelmän piiriin. Kan-
nustepalkkiojärjestelmässä huomioidaan  
yrityksen ja liiketoiminta-alueen tavoitteiden 
ohella työntekijän ja/tai tiimin suoritustavoit-
teet. Käyttökate (EBITDA) on yksi keskei-
sistä tunnusluvuista, jolla mitataan yrityksen 
ja liiketoiminta-alueiden tavoitteiden saavut-
tamista. 

Työturvallisuuden ryhtiliikkeen merkitystä 
korostetaan laatimalla jokaiselle työntekijälle 
turvallisuustavoite. Vuonna 2012 luotiin  
lisäksi uusi työturvallisuuden palkitsemis- ja 
tunnustuskäytäntö.

uPm  
työnantajana
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Henkilöstömäärä yhteensä

2012

22 068

40 %

60 %

97 %

79 %80 %80 %

20 %

3 %

2 %

3 %

20 %
21 %

98 %

97 %

60 %

61 %

40 %

39 %

23 367 21 560

20111) 20101)

Työntekijät

Naiset

Kokoaikainen
Toimihenkilöt

Osa-aikainen

87 %

12 %

11 %

13 %

89 % 88 %Vakituinen

Määräaikainen

Miehet

 ■ 2010, yhteensä 21 869
 ■ 2011, yhteensä 23 909
 ■ 2012, yhteensä 22 068
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UPM:N HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA  
2012

henkilöä

31.12. 2012 2011 2010

suomi 8 636 9 639 9 411
saksa 4 714 5 332 3 668
iso-Britannia 1 205 1 497 1 484
Ranska 1 146 1 195 1 203
Venäjä 970 1 006 1 081
itävalta 546 572 576
Puola 454 369 326
Viro 217 201 196
Espanja 212 226 252
sveitsi 110 12 11
italia 65 71 72
Turkki 39 39 36
Belgia 35 36 29
Ruotsi 29 24 20
Muu Eurooppa 98 104 106
Kiina 1 430 1 414 1 367
Yhdysvallat 1 017 1 080 1 001
Uruguay  576 554 533
Malesia  185 170 176
Australia 86 91 94
Etelä-Afrikka 72 82 80
Brasilia 48 44 10
intia  36 33 31
Muu maailma  142 118 106
yhteensä   22 068 23 909 21 869

hEnkILöstö MaIttaIn

UPM   Työnantajana

2012 20111) 20101)

Henkilöstön vaihtuvuus % 2) 15,06 10,17 15,46
Henkilöstön vaihtuvuus % 2) (vapaaehtoinen) 5,95 5,20 6,61

Henkilöstön keski-ikä 42,8 43,0 42,5
henkilöstön kehittäminen

Keskimääräiset koulutustunnit3) (tuntia/työntekijä) 17,3 15,5 15,7
ttt-luvut

Tapaturmataajuus 9 15 17
Poissaolot % 3,5 3,7 3,5

Kannustepalkkioiden määrä vuodelta 
2012 on 38 miljoonaa euroa.

UPM:llä on kaksi pitkän aikavälin kan-
nustinjärjestelmää: tulosperusteinen osake-
palkkio-ohjelma ylimmälle johdolle ja bonus-
perusteinen palkkio-ohjelma muille 
avainhenkilöille. Vuoden 2011 ansaintajakson 
tulosten perusteella bonusperusteisessa palk-
kio-ohjelmassa ansaittiin 347 000 osaketta, 
jotka luovutetaan nimetyille henkilöille vuon-
na 2014. Vuoden 2012 tulosten perusteella 
ansaitaan arviolta 640 000 osaketta ja nämä 
luovutetaan osallistujille vuonna 2015. 

Tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman 
ansaintajakso on kolme vuotta. Ensimmäinen 
ansaintajakso kattaa vuodet 2011–2013 ja toi-
nen vuodet 2012–2014. Pitkän aikavälin kan-
nustinjärjestelmien piirissä on noin 600 avain-
henkilöä. Ohjelmat käynnistyivät vuonna 
2011, ja uudet ansaintajaksot alkavat vuosit-
tain. Ohjelmat korvaavat vuonna 2007 käyn-
nistetyn osakepalkkiojärjestelmän ja samana 
vuonna käynnistetyn optio-ohjelman.  Osake-
palkkiojärjestelmä on jo poistunut käytöstä ja 
optio-ohjelma päättyy vuonna 2014.

Vastuullinen toiminta  
uudelleenjärjestelyissä
UPM:n vastuullinen toiminta paikkakunnil-
la, joilla tehdas suljetaan pysyvästi, keskittyy 
henkilöstön uudelleenkoulutukseen ja -työl-
listymiseen, uudelleensijoittumiseen yhtiön 
sisällä sekä yrittäjyyden tukemiseen. Aktiivi-
sia työllistymistä ja uudelleenkoulu tusta edis-
täviä toimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteis-
työssä viranomaisten ja muiden ulkoisten 
kumppanien kanssa.

Vuonna 2012 UPM jatkoi Työstä työhön 
-ohjelmaa, joka käynnistettiin Myllykosken 
paperitehtaan sulkemisen yhteydessä joulu-
kuussa 2011. 

Tammikuussa 2012 UPM lopetti paperin 
tuotannon Albbruckin paperitehtaalla Sak-
sassa, ja myi tilat saksalaiselle Karl Groupille 
elokuussa.  Tammikuussa 2013 UPM lopetti 
paperin tuotannon Stracelin tehtaalla Rans-
kassa ja allekirjoitti sopimuksen tehtaan 
rakennusten ja koneiden sekä maa-alueiden 
osien myynnistä. UPM toteuttaa tehtailla 
muutosturvaan liittyviä toimenpiteitä lieven-
tääkseen sulkemisesta aiheutuvien irtisano-
misten vaikutuksia. 

Lisäksi UPM järjesti uudelleen saha-
tavara- ja jatkojalosteliiketoimintojaan. Suo-
messa suljettiin Aureskosken ja Heinolan 
jatko jalostetehtaat ja Kajaanin saha myytiin  
Pölkky Oy:lle.

UPM:N HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN 2012: 22 068 

■ Energia 1 %
■ Sellu 7 %
■ Metsä ja sahat 9 %
■ Paperi 57 %
■ Tarrat 13 %
■ Vaneri 11 %
■ Muut 2 %

CasE

VUoRoPUhELUa  
hEnkILöstön kanssa

Vuosittainen henkilöstökysely (Employee 
Engagement survey, EEs) on UPM:lle tär-
keä keino saada palautetta työntekijöiltä 
ja edistää henkilöstön osallistumista  
työympäristön kehittämiseen. kyselyssä 
esimiehet saavat palautetta tiimeiltään ja 
konsernitasolla saadaan tietoa kehityk-
sestä eri työyhteisöissä yhtiön sisällä. 

Vuonna 2012 toteutettuun kyselyyn osal-
listui ennätysmäärä UPM:läisiä eli 78 % 
henkilöstöstä. henkilöstön sitoutumista 
kuvaavan indeksin mukaan tyytyväisyys 

UPM:ään työnantajana kasvoi 63 %:iin (60 %). 
Lisäksi esimiestyön tehokkuutta kuvaava 
indeksi jatkoi vuonna 2007 alkanutta nousu-
aan.

henkilöstökyselyn tulokset ovat UPM:ssä hyvä 
pohja keskusteluille työskentelytapojen ja  
työympäristön kehittämisestä. jokaisen esi-
miehen vastuulla on arvioida kyselyn tuloksia 
sekä keskustella tiiminsä kanssa saavutuksista 
ja jatkotoimista työympäristön kehittämiseksi.

henkilöstökyselyn arvioinnin pohjalta määri-
tellyt koko konsernia koskevat kehittämisalu-
eet ovat edelleen samat kuin vuonna 2011. 
työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeä 
UPM:lle. toinen tärkeä osa-alue on esimiesten 
viestintäosaamisen kehittäminen osana työn-
johdon kehittämisohjelmaa. 

toimenpiteiden toteuttamista jatketaan sellai-
sen yrityskulttuurin luomiseksi, jossa työnteki-
jöitä kannustetaan huippusuorituksiin. Parhai-
den käytäntöjen jakaminen eri tiimien välillä 
tällä alueella on tärkeää.

CasE

kEstäVIä InnoVaatIoIta  
MUo toILUoPIskELIjoIDEn kanssa

syksyllä 2012 ryhmä aalto-yliopiston 
teollisen muotoilun opiskelijoita sai tehtä-
väkseen luoda uuden, kestävän tuotteen 
tai sovelluksen, jossa käytetään kierrätet-
tävää, sellukuidusta ja muovista valmis-
tettua UPM forMi -komposiittimateriaalia.

UPM:n tukemalla Muotoilun laitoksen 
kurssilla parikymmentä opiskelijaa työs-

kenteli kahden kuukauden ajan kuutena  
tiiminä. he tutustuivat ensin raaka-aineeseen 
ja sen mahdollisuuksiin ja ideoivat siitä erilai-
sia vaihtoehtoja. kurssin päättyessä jäljelle 
jäivät ideat, joilla opiskelijat katsoivat olevan 
eniten mahdollisuuksia massatuo tantoon.

opiskelijoiden tavoitteena oli luoda tuote-
konsepti, joka tukee UPM:n Biofore-strate-
giaa, täyttää kolme kestävän kehityksen  
pääperiaatetta ja on lupaava sekä markkina-
potentiaaliltaan että teollisilta sovellusmah-
dollisuuksiltaan.

yhteistyön tuloksena syntyi uusia tuote-
innovaatioita sekä molemminpuolista ymmär-
rystä prosessiteollisuuden vaatimuksista ja 
tuotesuunnitteluun vaikutta vista tekijöistä. 
nykyään tuotesuunnitteluun vaikuttavat mer-
kittävästi ihmisten muuttuvat kulutustottumuk-
set ja tuotteen pitkä elinkaaren odote, joiden 
toteuttaminen myös lisää tuotteen arvoa.
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1) Henkilöstöluvut vuosilta 2010 ja 2011 koskevat aktiivisessa työsuhteessa 
olevaa henkilöstöä, vuoden 2012 luvut koskevat koko henkilöstöä
2) laskentatapaa on muutettu siten, että kausityöntekijöitä ei huomioida 
laskennassa, joten luvut on laskettu uudelleen 
3) Koskee aktiivisessa työsuhteessa olevaa henkilöstöä pois lukien vuonna 2011 
hankitut Myllykosken liiketoimintayksiköt

Eri maista kotoisin olevat opiskelijat saivat  
hankkeen myötä arvokasta kokemusta koko-
naan uuden materiaalin ominaisuuksista  
sekä elinkaariajattelun ja kestävän kehityk-
sen yhdistämisestä tuotesuunnitteluun. kurssin 
aikana opiskelijat kävivät myös tutustumassa 
UPM kymin sellu- ja paperitehtaaseen.

tulokset esiteltiin UPM:lle joulukuussa. 
”opiske lijoiden lopputyöt tekivät meihin suu-
ren vaikutuksen. kaikissa heidän suunnittele-
missaan tuotteissa hyödynnettiin UPM forMin 
ominaisuuksia, ja kaikki olivat teknisesti 
toteutettavissa. toteutimme tämänkaltaisen 
hankkeen nyt ensimmäistä kertaa, ja se  
opetti meitä katsomaan asioita uudesta  
näkökulmasta”, stefan fors UPM:n Uusista  
liiketoiminnoista ja kehityksestä kertoo. 

hEnkILöstö LUkUIna

LUE LIsää UPM forMista  
(englanniksi) www.upm.com/formi
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uPm:n vastuullisen toiminnan perustana on yhtiön Biofore-strategia.  
se ohjaa yhtiön innovaatioita ja tuotekehitystä sekä turvallisia ja kestäviä 
toimintatapoja. uPm:n liiketoimintavetoinen vastuullinen toiminta takaa,  
että kehityskohteita kartoitetaan jatkuvasti ja tarpeellisiin toimiin ryhdytään 
parannusten aikaansaamiseksi.

UPM listattiin ainoana metsä- ja paperi-
teollisuusyrityksenä Dow jonesin kestävän 
kehityksen indeksiin (DjsI).

UPM uudisti vastuullisuusperiaatteet ja 
-tavoitteet.

UPM jatkoi keskittymistään sidosryhmä-
vuorovaikutukseen ja ryhtyi soveltamaan 
aa1000 -periaatteita koskevaa standardia.

Keskeinen osa Biofore-strategiaa kytkeytyy 
uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden 
merkitykseen luonnonvarojen niukkuuden kas-
vaessa. Enemmän vähemmällä on UPM:n kei-
no toimia materiaalitehokkaasti ja yhtiön vas-
taus globaaleihin kestävän kehityksen 
mega-trendeihin, esim. luonnonvarojen niuk-
kuuteen. (Lue lisää sivulta 5).

UPM tunnistaa mahdollisuudet, jotka  
liittyvät ei-fossiiliseen energiantuotantoon ja 
resurssitehokkuuteen. Yhtiö on toiminnassaan 
pitkään keskittynyt innovaatioihin, resurssi- ja 

UPM   vastuullisuus

uPm vastuullisena  
yrityksenä

taPahtUMIa
8.5.  UPM Cleantech Finlandin jäseneksi

22.5.  UPM istutti tuhansia puita yhdessä  
koululaisten kanssa suomessa, isossa-Britanniassa, 
Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Uruguayssa 

27.6.  UPM valittiin vuoden 2012 innovatiivi-
simmaksi yritykseksi Ethical Corporation Awards 
2012 -tilaisuudessa

13.9.  UPM listattiin ainoana metsä- ja paperiteol-
lisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin 
kestävän kehityksen indeksiin (DJsi)

25.9.  UPM:stä tupakoimaton työpaikka koko 
suomessa 1.1.2013 alkaen 

19.10.  UPM sai korkeimmat pisteet pohjois-
maisessa Nordic Carbon Disclosure leadership 
-indeksissä, jossa arvioidaan yritysten ilmasto-
raportointia

tULos
omistaja-arvon  
kasvattaminen

•	 Liikevoittomarginaali-%
•	 oman pääoman tuotto
•	 velkaantumisaste

•	 Liikevoittomarginaali yli 10 %
•	 oman pääoman tuotto ylittää vähintään 

5 prosenttiyksiköllä 10 vuoden riskittö-
män sijoituksen tuoton

•	 velkaantumisaste alle 90 %

haLLInnoIntI
selkeät vastuut ja ohjeiden noudat-
taminen

•	 konsernin johtamisjärjestelmä
•	 toimintaohje (Code of Conduct)

•	 yli 90 % henkilöstöstä suorittanut uPm:n 
toimintaohjekoulutuksen vuoteen 2015 
mennessä 2) 

yritysvastuun osa-alue Mittarit tavoite saavutettu 2012

TAloUdellinen

sosiAAlinen 2)

johtaMInEn
vastuullinen johtaminen

•	 Henkilöstön sitoutuminen
•	 sitoutuminen toimintaohjeeseen  

(Code of Conduct)
•	 uPm:n arvot ja arvojen mukaiset toimintata-

vat

•	 Henkilöstön sitoutumista mittaavan indeksin 
tulos yli 70 % vuoteen 2015 mennessä 

•	 Henkilöstökyselyn vastausprosentti vähintään 
70 % vuoteen 2015 mennessä

hEnkILöstön  
kEhIt täMInEn
Parhaisiin tuloksiin yltävät ihmiset

•	 tavoiteasetanta ja kehityskeskustelut
•	 uPm nähdään houkuttelevana työnantajana
•	 Henkilöstön kehittymismahdollisuudet

•	 yli 90 % henkilöstöstä kehityskeskustelujen 
(PPr) piirissä vuoteen 2015 mennessä

työoLosUhtEEt
turvallinen ja kannustava
työympäristö

•	 sitoutuminen työturvallisuuteen ja henkilös-
tön hyvinvointiin

•	 jatkuvat toimet poissaolojen määrän vähen-
tämiseksi

•	 ihmisoikeuksien turvaaminen
•	 tasavertaiset mahdollisuudet ja  

moninaisuuden edistäminen
•	 Hyvät työntekijä- ja työnantajasuhteet

•	 ei kuolemaan johtaneita tapaturmia (jatkuva)
•	 tapaturmataajuus alle 5 (miljoonaa työtuntia 

kohden) vuoteen 2015 mennessä
•	 Läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuus-

havaintojen raportoinnille asetetaan tavoitteet 
vuosittain

yhtEIstyö PaIkaLLIs-
yhtEIsöjEn kanssa 
Paikallinen sitoutuminen

•	 työllistämismahdollisuudet
•	 yhteistyö ja aloitteet paikallisten  

sidosryhmien kanssa
•	 vastuullinen toiminta uudelleenjärjestelyissä

•	 strategisten kestävän kehityksen  
aloitteiden jatkuva kehittäminen johtavien kan-
salaisjärjestöjen kanssa

•	 sidosryhmäyhteistyötä koskevien parhaiden 
käytäntöjen jakaminen (jatkuva)

VastUULLInEn hankInta
Lisäarvon luominen vastuullisilla 
toimintatavoilla

•	 kustannustehokkaat ratkaisut, innovaatiot ja  
kasvumahdollisuudet  toimittajayhteistyön 
tuloksena

•	 Läpinäkyvät vastuullisuusvaatimukset ja 
avoin vuoropuhelu toimittajien kanssa

•	 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristö-
vastuun edistäminen koko toimitusketjussa

•	 yli 80 % uPm:n hankintojen arvosta toimittajil-
ta, jotka ovat hyväksyneet uPm:n toimintaoh-
jeen toimittajille vuoteen 2015 mennessä 5)

•	 jatkuva systemaattiseen riskien arviointiin 
perustuva toimittajien arviointi 

tUottEEt
koko elinkaari huomioitu

•	 uusiutuvat raaka-aineet
•	 kierrätettävät tai biohajoavat tuotteet
•	 kolmannen osapuolen ympäristömerkit
•	 elinkaariarviointi

•	 ympäristöjohtamisjärjestelmät sertifioidaan kai-
kissa tuotantolaitoksissa (jatkuva)

•	 ympäristötuoteselosteet kaikkiin tuoteryhmiin 
(jatkuva) 

•	 ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta kasva-
tetaan 25 % vuoteen 2020 mennessä 3)  

ILMasto
ympäristöystävälliset ratkaisut

•	 energiatehokkuus
•	 Hiilineutraali energia
•	 Biopohjainen energia

•	 Fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 
15 % vuoteen 2020 mennessä 3) 

VEsI
vastuullista vedenkäyttöä

•	 kestävä vedenkäyttö •	 jäteveden määrää vähennetään 15 % vuoteen 
2020 mennessä 4) 

•	 kemiallista hapenkulutusta (CoD) vähenne-
tään 20 % vuoteen 2020 mennessä 4) 

MEtsä
täynnä elämää

•	 kolmannen osapuolen vahvistamat kestävän 
metsänhoidon standardit

•	 Puun alkuperän seurantajärjestelmät
•	 monimuotoisuus

•	 sertifioidun kuidun osuus pysyy 85 %:ssa
•	 Puun alkuperän seurantajärjestelmän  

käyttöaste 100 % (jatkuva)

jättEEt
vähentäminen, uusiokäyttö ja kier-
rätys

•	 resurssitehokkuus
•	 jätteen uusiokäyttö ja kierrätys
•	 kaatopaikkajäte

•	 kiinteän kaatopaikkajätteen määrää vähenne-
tään 40 % vuoteen 2020 mennessä

edistyminen tavoitteen saavuttamisessa
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Muutos-
voimat

CasE

VastUULLIsta hankIntaa toIMItta-
jIEn toIMIntaohjEEn aVULLa 

UPM edellyttää toimittajiltaan sitoutumis-
ta sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen ja 
että alihankkijat noudattavat yhtiön toi-
mintaohjeessa (Code of Conduct) määri-
teltyjä periaatteita. UPM odottaa myös 

toimittajiensa aktiivisesti edistävän vaati-
musten noudattamista omien toimittajiensa 
kanssa.
 
Vuonna 2012 UPM täydensi vastuullisen 
hankinnan ohjeistoaan toimintaohjeella 
toimittajille (supplier Code), joka perustuu 
UPM:n Code of Conduct -toimintaohjeeseen. 
toimintaohjeessa määritellään mm. ympä-
ristövaikutuksiin, ihmisoikeuksiin, työvoima-
käytäntöihin, työterveyteen ja -turvallisuu-
teen sekä tuoteturvallisuuteen liittyvät 
minimivaatimukset. 

toimintaohje toimittajille koskee kaikkia 
UPM:n tuotteiden ja palveluiden toimittajia. 
toimintaohjetta täydennetään yksityiskoh-
taisemmilla säännöillä, ohjeilla ja toimittaja-
vaatimuksilla, kuten sellu- ja paperiliiketoi-

minnan rajoitettujen kemikaalien luettelolla.
tavoitteena on, että vähintään 80 % UPM:n 
hankintojen arvosta tulee toimittajilta, jotka 
ovat hyväksyneet UPM:n toimintaohjeen  
toimittajille. Vuonna 2012 vaatimus täyttyi 
56 %:ssa UPM:n hankintojen arvosta.

UPM seuraa toimittajiensa vaatimusten nou-
dattamista monin eri keinoin, esimerkiksi 
toimittajakyselyillä, toimittajien auditoinneil-
la ja suorituskyvyn vertaamisella sovittuihin  
toiminnan tunnuslukuihin.

yksi vuoden 2012 painopistealueista oli  
urakoitsijoiden työturvallisuus UPM:n tiloissa. 
työturvallisuusryhtiliikkeen myötä UPM kehit-
ti uusia käytäntöjä ja standardeja urakoit-
sijoiden, heidän alihankkijoidensa ja työn-
tekijöidensä turvallisuuden takaamiseksi. 

materiaalitehokkuuteen sekä sellaisten  
tuot teiden kehittämiseen, jotka ovat kestäviä 
koko elinkaarensa ajan. Huomattavin esi-
merkki tästä strategiasta vuonna 2012 on 
UPM:n päätös investoida puupohjaisiin 
biopoltto aineisiin. UPM kehittää myös 
uusia, innovatiivisia biopohjaisia materi-
aaleja korvaamaan fossiilisia vaihtoehtoja. 
(Lue lisää sivulta 34.)

UPM:n Biofore-strategia sai ulkopuolista 
tunnustusta vuonna 2012, kun UPM listat-
tiin ainoana metsä- ja paperiteollisuusyri-
tyksenä Dow Jonesin kestävän kehityksen 
indeksiin (DJSI) ja valittiin johtavaksi  
yritykseksi Basic Resources-yläkategoriassa 
vuosiksi 2012–2013. 

olennaisuus keskiössä
Vastuullinen toiminta on keskeinen osa 
UPM:n pitkäjänteistä liiketoiminnan kehit-
tämistä. Se antaa UPM:lle mahdollisuuden  
tehdä yhteistyötä ja luoda lisäarvoa sidos-
ryhmiensä kanssa, mikä hyödyttää sekä  
liiketoimintaa että paikallisyhteisöjä.

4) numeeriset sellun ja paperin tuotantoa koskevat tavoitteet
5)  kattaa kaikki UPM:n business-to-business -hankinnat mukaan 

lukien puu ja puupohjainen biomassa ja pois lukien energia

1) ympäristötavoitteet: vuoden 2008 tasosta 
2) sosiaaliset tavoitteet: vuoden 2011 tasosta
3)  sisältää paperin, sahatavaran, vanerin, 

sellun ja tarrat
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kIRjoja kIInan koULULaIsILLE  

UPM on tukenut kahta ala-astetta yunna-
nin maakunnassa kiinassa ja lahjoittanut 
kouluille yhdessä Green and shine -sää-
tiön kanssa noin 3 000 kirjaa.

hankkeen tarkoituksena on edistää oppi-
mista ja lukutaitoa kiinan maaseudulla, 
jossa on rajalliset mahdollisuudet hank-
kia tietoa ja kirjoja. 

UPM auttoi säätiötä perustamaan ensim-
mäiset minikirjastot yunnanin maakun-
taan, joka on kiinan köyhimpiä alueita 
ja jossa tarve koulutuksen ja lukutaidon 
kehittämiseen on suuri. 

alueen 6–11-vuotiaat oppilaat saivat 
projektin myötä käyttöönsä klassista 
kirjallisuutta, satukirjoja sekä historian ja 
luonnontieteen kirjoja. Vapaaehtoiset 
yliopisto-opiskelijat auttoivat oppilaita 
kirjaston perustamisessa ja järjestivät 
vuorovaikutteisia lukupiirejä.

UPM aikoo perustaa lisää minikirjastoja 
muihin kouluihin yunnanin maakunnassa 
ja muualla kiinassa. UPM:n tukema han-
ke vahvistaa paikallista sidosryhmäyh-
teistyötä ja yhtiön roolia vastuullisena 
paperintuottajana kiinassa. 

Pekingissä vuonna 2008 perustettu 
Green and shine -säätiö on tähän men-
nessä perustanut yli 80 minikirjastoa 13 
maakuntaan kiinan maaseudulla. yun-
nanin alueella säätiö aikoo lähivuosina 
perustaa minikirjastot vielä yli 15 paikal-
liseen kouluun.

kansaInVäLInEn MEtsäDIaLoGI 
EDIstää VUoRoVaIkUtUsta

Vuonna 2012 UPM aloitti yhteistyön the 
forests Dialogue -järjestön (tfD) kanssa. 
tavoitteena on löytää yhteistyössä rat-
kaisuja ajankohtaisiin paikallisiin ja 
kansainvälisiin kysymyksiin, jotka kos-
kevat niin metsiä kuin ihmisiäkin.

tfD:ssä ovat edustettuina alkuperäis-
kansat, kansalaisjärjestöt, esim. kan-
sainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCn) 
ja WWf, naisjärjestöt, rahoituslaitokset 
kuten Maailmanpankki, tutkimuskeskuk-
set kuten kansainvälinen metsätutkimus-

UPM seuraa jatkuvasti maailmanlaajuisia 
kestävän kehityksen megatrendejä sekä muut-
tuvaan toimintaympäristöön liittyviä heikkoja 
signaaleja. Kun yhtiö arvioi jonkin asian  
vaikutusta yhtiöön, sekä riskit että mahdolli-
suudet analysoidaan. UPM:n toimintaan  
vaikuttavat samat maailmanlaajuiset ympäris-
tö  kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja 
veden käyttö, kuin yrityksiin ja kuluttajiin 
kaikkialla maailmassa. 

Vaikka ilmastonmuutos ja veden niukkuus 
voivat muodostua mahdollisiksi riskeiksi, 
UPM näkee niissä myös mahdollisuuksia: 
yhtiön tuotteet perustuvat uusiutuviin raaka-
aineisiin, valtaosa yhtiön tuottamasta ja käyt-
tämästä energiasta  perustuu hiilidioksidineut-
raaleihin lähteisiin ja lähes kaikki tuotteet ovat 
kierrätettäviä. Näiden vahvuuksien ansiosta 
UPM:llä on hyvät edellytykset menestyä toi-
mintaympäristössä, jossa uusiutuvia ja kierrä-
tettäviä raaka-aineita arvostetaan niiden 
ympäristöominaisuuksien takia.

keskeiset osa-alueet näkyvät 
uudistetuissa periaatteissa  
ja tavoitteissa
UPM on keskittänyt vastuullisuustyönsä osa-
alueisiin, jotka pohjautuvat yhtiön Biofore-
strategiaan. Näistä osa-alueista muodostuvat 
UPM:n vastuullisuusperiaatteet, joille on myös 
asetettu vastaavat mittarit ja tavoitteet.

Vastuullisuusperiaatteet luovat kehyksen 
UPM:n kaikelle toiminnalle ja kuvastavat yhti-
ön kokonaisvaltaista lähestymistapaa vastuul-
liseen toimintaan, joka kattaa taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristövastuun. 

Energiatehokkuus, kaatopaikkajätteen 
vähentäminen ja kestävä vedenkulutus ovat 
tärkeä osa UPM:n ympäristövastuuta. Sosiaa-
lisessa vastuussa korostuvat paikallinen sitou-
tuminen, turvallisuus ja vastuullinen toiminta 
uudelleenjärjestelyissä. 

Vuonna 2012 UPM jatkoi vastuullisen toi-
minnan kehittämistä ja päivitti vastuullisuus-
tavoitteensa. Niissä korostuvat yhtiölle ja sen 
sidosryhmille olennaiset asiat. Myös vastuulli-
suusperiaatteita uudistettiin, ja niihin lisättiin 
uusi vastuullista hankintaa koskeva periaate.

UPM:n vastuullisuusperiaatteet ja toimin-
nan nykytila suhteessa tavoitteisiin on esitelty 
taulukossa sivulla 41.

yritysvastuun johtaminen
UPM:n vastuullisuusperiaatteet ovat osa yhtiön 
strategiaprosessia. Tämä luo edellytykset jat-
kuvalle parantamiselle ja varmistaa johdon 
sitoutumisen vastuullisen toiminnan kehittä-
miseen.

UPM:n globaalia yritysvastuuta ohjaa toi-
mitusjohtajan johtama konsernin johtajisto, 
joka asettaa suuntaviivat yhtiön vastuulliselle 
toiminnalle ja ohjaa toimintatapojen kehittä-
mistä. UPM:n yritysvastuuseen liittyvästä  
päivittäisestä työstä vastaa konsernissa yritys-
vastuutiimi, joka koordinoi erilaisia liiketoi-
minta-alueiden ja funktioiden aloitteita.

Konsernin sisäiseen vastuullisuusverkos-
toon (CR Network) kuuluu eri liiketoiminto-
jen ja funktioiden edustajia. Verkoston tehtä-

vänä on varmistaa, että vastuullisuudesta 
viestitään avoimesti ja toimintaa kehitetään 
hyvässä yhteistyössä eri liiketoimintayksiköiden 
välillä.

Raportoinnin läpinäkyvyys
UPM soveltaa konsernitasolla Global Repor-
ting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen 
raportointiohjeen versiota 3.0. UPM haluaa 
näin varmistaa, että kaikki olennaiset vastuul-
lista toimintaa koskevat tiedot on esitetty  
täsmällisesti ja läpinäkyvästi.

Englanninkieliset vastuullisuustiedot (katso 
Riippumaton varmennusraportti sivulta 54) on 
varmentanut riippumaton kolmas osapuoli,  
PricewaterhouseCoopers Oy, ja suomenkielisille 
vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustar-
kistus. 

PricewaterhouseCoopers on tarkistanut, että 
UPM:n vastuullisuusraportointi vuodelta 2012  
täyttää GRI:n soveltamistason B+ vaatimukset. 
Sivuilla 52–53 on GRI-sisältöä kuvaava tauluk-
ko. Taulukon laajennettu versio sekä yksityis-
kohtainen kuvaus raportoinnin laajuudesta ja 
tiedonkeruutavoista löytyy yhtiön internet-
sivuilta osoitteesta www.upm.fi/vastuullisuus. 

Yhtiö korostaa vahvaa panostusta sidosryh-
mäyhteistyöhön ja kestävään kehitykseen ja on 
sitoutunut AA1000 AccountAbility Principles 
Standard (2008) -standardin määrittelemiin 
periaatteisiin: sidosryhmien osallistaminen, 
olennaisuus ja sidosryhmien odotuksiin vastaa-
minen. 

sitoutuminen vastuulliseen  
liiketoimintaan
Vastuullinen liiketoiminta on UPM:n Biofore-
strategian menestymisen edellytys. UPM:n toi-
mintaohje (Code of Conduct) on tärkeä työka-
lu, jonka avulla varmistetaan, että UPM:n koko 
henkilöstö ymmärtää vastuullisen ja eettisen 
toiminnan merkityksen päivittäisessä toimin-
nassa.

Toimintaohjeessa määritellään ne yleiset  
linjaukset, joita jokaisen UPM:n palveluksessa 
olevan tulee noudattaa. Ohjeessa käsitellään 
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, hyvää 
liiketoimintatapaa, työturvallisuutta sekä 
ympäristön ja yhtiön omaisuuden suojelua.

UPM haluaa varmistaa, että kaikki työnte-
kijät ymmärtävät toimintaohjeessa olevat sään-
nöt ja noudattavat niitä. Yhtiö edellyttää, että 
jokainen työntekijä osallistuu toimintaohjetta 
koskevaan koulutukseen. Vuonna 2011 alkanut 
koulutus jatkui vuonna 2012 ja vuoden loppuun 
mennessä yli 18 550 työntekijää (86 % henkilös-
töstä) oli osallistunut koulutukseen. Koulutus 
on myös olennainen osa UPM:n uusien työnte-
kijöiden perehdytysohjelmaa.

UPM on sitoutunut YK:n Global Compact 
-aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka 
pohjautuvat ihmisoikeuksia, työntekijöiden 
oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastusta-
mista koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. 

UPM alkoi vuonna 2012 valmistella ihmis-
oikeuksien noudattamista koskevaa arviointia, 
joka perustuu YK:n pääsihteerin liiketoimin-
nan ja ihmisoikeuksien erityisedustajan John 
Ruggien laatimaan, liiketoimintaa ja ihmisoi-

UPM seuraa 
jatkuvasti sidosryh-
mien näkemyksiä, 
maailmanlaajuisia 
kestävän kehityksen 
megatrendejä sekä 
muuttuvaan 
toimintaympäristöön 
liittyviä heikkoja 
signaaleja. 
Olennaiset asiat 
arvioidaan sekä 
riskeinä että 
mahdollisuuksina 
yhtiölle.

keuksia koskevaan viitekehykseen. Arvioinnin 
tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmisoikeus-
asioista ja niiden vaikutuksista UPM:n toi-
mintaan.

huolenaiheiden esiin nostaminen
UPM ei hyväksy UPM:n toimintaohjeen tai 
sitä täydentävien sääntöjen ja ohjeiden rikko-
mista. Yhtiöllä on tehokkaat sisäiset menette-
lytavat toimintaohjeen mahdollisten rikkomus-
ten varalle.

Toimintaohjeeseen liittyvistä huolenaiheis-
ta voi raportoida luottamuksellisesti ja nimet-
tömänä suoraan sisäisen tarkastuksen johta-
jalle Raportoi väärinkäytöksestä (Report 
Misconduct) -kanavan kautta, joka löytyy 
myös yhtiön internetsivuilta. Sisäinen tarkas-
tus tutkii kaikki tapaukset ja raportoi niistä 
neljännesvuosittain UPM:n tarkastusvalio-
kunnalle, johon kuuluu kolme riippuma tonta 
hallituksen jäsentä.

Toimintaohjeen vastainen toiminta johtaa 
sanktioihin ja tarvittaessa työsuhteen lopetta-
miseen.

Vuonna 2012 UPM:n sisäisen kanavan  
kautta ei noussut esiin suuria huolenaiheita. 
Raportoitujen tapausten määrä oli yhteensä 
14. Kaikissa tapauksissa yhtiö ryhtyi asianmu-
kaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Raportoidut 
tapaukset liittyivät epäiltyihin rikkomuksiin 
työturvallisuudessa, eturistiriitaepäilyihin sekä 
yhtiön arvojen vastaiseen toimintaan. Kahteen 
raportoituun tapaukseen liittyi rikkomuksia ja 
ne johtivat sanktioihin. Mikään tapauksista ei 
liittynyt lapsityövoiman käyttöön tai pakko-
työhön.

laitos CIfoR, metsänomistajien järjestöt 
sekä yrityksiä. järjestön tavoitteena on 
jakaa näkökulmia ja tietoa, rakentaa 
luottamusta sekä kehittää vuorovaikutuk-
seen perustuvia toimintamalleja. 

UPM on mukana useissa tfD:n hankkeis-
sa, kuten ”food, fuel, fiber and forest” 
(4f) -hankkeessa ja ilmastohankkeissa. 
4f-hanke keskittyy metsien rooliin ja 
arvoon, kun ruokaa, polttoainetta ja kui-
tua on hankittava entistä niukemmilla 
tulevaisuuden resursseilla. 

”the forests Dialogue haluaa kehittää 
vastuullisempia metsänhoidon muotoja. 
Muutoksen onnistuminen riippuu kuiten-
kin siitä, pääsevätkö järjestön jäsenet 
yhteisymmärrykseen ja sitoutuvatko he 
toteuttamaan muutoksia. UPM:n avulla 
voimme löytää kaikkia hyödyttäviä 
yhteistyöratkaisuja ja kannustaa muita 
sidosryhmiä vastuulliseen maan- ja 
resurssienkäyttöön sekä kestävään met-
sänhoitoon”, tfD:n johtaja Gary Dunning 
toteaa. 
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hyvin Tärkeä

pitkän aikavälin kannattavuus

asiakassuhteiden hallinta

ympäristösuorituskyky

hallinnointi

yrityskuva

työterveys ja -turvallisuus

vastuullinen toiminta 
uudelleen järjestelyissä

henkilöstön sitoutuminen

paikallinen sitoutuminen

resurssitehokkuus

ilmastonmuutos

tuoteturvallisuus

edunvalvonta

ympäristömerkit

metsäsertifiointi

avoimuus ja dialogi

toimitusketjun hallinta

tutkimus ja kehitys

henkilöstön kehittäminen ja työnantajakuva

UPM:n luonnon monimuotoisuusohjelma

raaka-aineen alkuperä

ihmisoikeudet

kestävä logistiikka

vedenhallinta

jätteen minimointi

sponsorointi

paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT)

tasa-arvo

Tärkeä vAikUTUs UPM:ään

UPM ei julkaise erillistä ympäristö- ja yritysvastuuraporttia, vaan sen tiedot on yhdistetty tähän 
vuosikertomukseen. Vuosikertomuksen liiketoimintaosioon on koottu useita vuoden 2012 tärkeitä 
tapahtumia. GRI-sisältövertailu on sivuilla 52–53.

Lisätietoja UPM:n vastuullisuustoiminnasta löytyy osoitteesta www.upm.fi/vastuullisuus.
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PAikAllisyhTeisöT
Työllistämismahdollisuudet ja/tai 
vastuullinen rakennemuutos

lakisääteisten vaatimusten ylittäminen 
suurimmissa rakennemuutostilanteissa

 Hyväksyntä ja yhteistyö

1

2

3

virAnoMAiseT  
jA PääTTäjäT 

läpinäkyvyys ja jatkuva vuoropuhelu 

Vuoropuhelun lisääminen viranomaisten 
ja päättäjien kanssa

 Kilpailukyky ja yhteistyö

1
2

3

ToiMiTTAjAT 
luotettava pitkäaikainen kumppani ja 
läpinäkyvät toimittajavaatimukset

Yhteistyöhankkeet toimittajien kanssa, 
urakoitsijoiden työturvallisuuden parantaminen, 
UPM ja toimittajat -internetsivut

 Kustannustehokkuus ja lisäarvon luominen

1

2

3

kAnsAlAisjärjesTöT
läpinäkyvyys ja jatkuva 
vuoropuhelu

Yhteistyö iUCN:n, WWF:n ja 
muiden kansalaisjärjestöjen 
kanssa

 Yhteistyö 

1

2

3

AsiAkkAAT
Tuotteiden laatu, kilpailukykyinen 
hinta ja ympäristöominaisuudet

Yhteistyöhankkeet ja läpinäkyvät 
tuotetiedot 

 liiketoiminnan menestys

1

2

3

henkilösTö
Turvallinen ja kannustava 
työympäristö

Työturvallisuuden ryhtiliike 

 Henkilöstön sitoutuminen

1

2
3

TiedoTUsvälineeT
Proaktiivinen ja vuorovaikutteinen 
viestintä

Monipuoliset toimittajatapaamiset 
ja sosiaalisen median käyttö

 Tosiasioihin perustuva  
 uutisointi

1

2

3

sijoiTTAjAT
Omistaja-arvo

Onnistunut Biofore-strategian 
jalkauttaminen 

 Houkutteleva sijoituskohde

1

2

3

UPM tUkEE sosIaaLIsta kEhItystä 
URUGUayssa

UPM:n säätiön taloudellisella tuella on 
merkittävä rooli Uruguayn maaseudun 
sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityk-
sessä. 

 ”tuemme ohjelmia, joissa on mukana 
paljon ihmisiä ja joiden vaikutus on  

CasE

UPM:n Biofore-visio muodostaa pohjan yhti-
ön vastuulliselle toiminnalle ja vuoropuhelul-
le sidosryhmien kanssa. UPM on määritellyt 
sidosryhmästrategiassaan tärkeimmiksi sidos-
ryhmiksi sijoittajat, asiakkaat, henkilöstön, 
paikallisyhteisöt, toimittajat, kansalaisjärjes-
töt, viranomaiset ja päättäjät sekä tiedotusvä-
lineet. 

UPM tiedostaa, että yhtiön toiminta vai-
kuttaa paikallisyhteisöihin merkittävällä 
tavalla sekä taloudellisesti että yhteiskunnalli-
sesti. Vaikutus korostuu erityisesti silloin, kun 
yhtiö investoi tai sulkee tai järjestelee uudel-
leen tuotantolaitoksiaan. Tällaisissa tilanteis-
sa UPM panostaa avoimeen ja aktiiviseen 
vuoropuheluun vastatakseen paikallisten 
sidosryhmien odotuksiin.

UPM kartoittaa sidosryhmien  
näkemyksiä
UPM:n vastuulliseen toimintaan kuuluu olen-
naisesti sidosryhmien näkemysten jatkuva  
kartoittaminen. Saadun palautteen perusteella 
UPM:n sidosryhmät tuntevat ja arvostavat  
Biofore-visiota ja yhtiön vahvaa ympäristö-
suorituskykyä. 

Sidosryhmät toivovat kuitenkin UPM:n ker-
tovan proaktiivisemmin Biofore-strategian 
tavoitteista. UPM pyrkii jatkuvasti edistämään 
Biofore-visiota ja kehittämään aiempaa avoi-
mempia vastuul lisuusraportointiprosesseja.

Vuonna 2012 UPM toteutti useita sidos-
ryhmäyhteistyötä koskevia kyselytutkimuksia 
yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Tutki-
muksiin sisältyi erilaisia asiakastyytyväisyysky-
selyitä ja toimittajakyselyitä sekä vuosittainen 
henkilöstökysely. UPM toteutti myös maail-
manlaajuisen kestävää puuviljelmien hoitoa 
koskevan tutkimuksen, johon haastateltiin laa-
jasti alan johtavia asiantuntijoita. Tutkimuksen 
tavoitteena oli kartoittaa puuviljelmien hoitoa 
koskevat keskeiset ongelmat, suuntaukset ja 
odotukset. Tuloksia hyödynnettiin UPM:n 
puuviljelmien hoidon kehittämistyössä. 

 Sidosryhmäkyselyiden tavoitteena oli selvit-
tää, miten sidosryhmät kokevat UPM:n ja sen 
keskeiset kehittämiskohteet. Tutkimukset tar-
joavat myös tietoa nousevista kestävän kehityk-

Aktiivista ja avointa vuoropuhelua  
sidosryhmien kanssa
vuoropuhelu, palaute ja hyvä yhteistyö yhdessä uPm:n arvojen – luota ja ole luotettava, 
tuloksia yhdessä sekä uudistu rohkeasti – mukaisesti ovat tärkeimmät keinot edistää 
yhteisymmärrystä sidosryhmien kanssa.

pitkäaikainen”, UPM:n säätiötä hallinnoiva  
Magdalena Ibañez toteaa.

UPM:n säätiön vuoden 2012 suurin saavu-
tus oli teknillisen oppilaitoksen perustami-
nen pieneen tacuarembón kaupunkiin 
koillis-Uruguayssa. koulun opetussuunni-
telma on ensimmäisen kerran sovellettu 
maaseudun olosuhteisiin. 

koulun 35 oppilasta ovat 12-vuotiaita, ja 
he voivat nyt jatkaa opiskelua kotiseudul-
laan. ”Useissa pienissä yhteisöissä on 
tavallista, että resurssien puuttuminen 
estää nuorten opiskelun. olemme tehneet 
yhteistyötä myös alueen julkisten oppilai-
tosten, voittoa tavoittelemattomien järjes-
töjen ja viljelijöiden kanssa”, hän kertoo.

Vuonna 2012 säätiön tuki tavoitti noin        
10 000 ihmistä viidessä eri Uruguayn 

maakunnassa. Vuonna 2006 perustettu  
säätiö on toteuttanut olemassaolonsa aikana 
yli 200 hanketta yhteistyössä 50:n voittoa 
tavoittelemattoman kansalaisjärjestön kans-
sa eri puolilla maata.

säätiötä rahoittavat eukalyptuksen viljelyyn 
erikoistunut forestal oriental -yhtiö ja UPM:n 
fray Bentosin sellutehdas, mutta säätiö valit-
see tuettavat hankkeet itsenäisesti. säätiön 
hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista 
neljä on riippumattomia UPM:stä.

UPM:n säätiö edistää yhteisöjen kehitystä 
kasvatuksen, koulutuksen ja yrittäjyyden 
avulla. sen tavoitteena on edistää ja aktivoi-
da paikallistason hankkeita, joilla paikallis-
yhteisöjen kestävää kehitystä voidaan  
edistää pitkäjänteisesti.

sen trendeistä ja riskeistä yhtiön toiminnalle. 
UPM laati vuonna 2012 kattavan sisäisen  

ja ulkoisen sidosryhmäyhteistyötä koskevan 
vertailututkimuksen. Tutkimuksessa kävi ilmi,  
että yhtiön sisällä on lukuisia erilaisia yhteis-
työmuotoja ja -tapoja. Tulosten perusteella 
yhtiö määritteli järjestelmällisemmän ja katta-
vamman sidosryhmävuorovaikutusta koskevan  
prosessin kehittämisen yhdeksi kehittämiskoh-
teeksi. 

Lue lisää UPM:n erilaisista yhteistyötavoista 
ja vuoropuhelusta asiakkaiden ja toimittajien 
kanssa sivulta 32.

sidosryhmäfoorumit parhaiden 
käytäntöjen jakamiseksi
UPM kehittää jatkuvasti keinoja edistää yhtiön 
ja sidosryhmien välistä vuoropuhelua kaikissa 
toimipaikoissaan. Useilla UPM:n tehtailla on 
jo pitkään ollut käytössä keskustelufoorumeita 
ja neuvottelukuntia, kuten Advisory Panel 
UPM Blandinin paperitehtaalla Yhdysvalloissa 
ja Bürgerbeirat Steyrermühlin paperitehtaalla 
Itävallassa. 

UPM käynnisti vuonna 2012 maailman-
laajuisen hankkeen yhteisen mallin luomiseksi 
sidosryhmävuoropuhelulle edistääkseen par-
haiden käytäntöjen jakamista yhtiön sisällä. 
UPM:n Kaukaan tehdas Lappeenrannassa toi-
mii kehitystyön pilottitehtaana vuonna 2013. 

UPM toteutti useita sidosryhmäyhteistyötä  
koskevia kyselytutkimuksia vuonna 2012.

UPM jatkaa työkalujen ja menetelmien kehittä-
mistä, joilla voidaan edistää vuoropuhelua 
yhtiön ja sen sidosryhmien kanssa.

sidosryhmien odotukset 2012

Yhteistyömuodot

 UPM:n tavoite

1
2
3

UPM:n Biofore-strategia on 
yhtiön sidosryhmäyhteistyön 
perusta. UPM on nimennyt 
tärkeimmät sidosryhmät 
sidosryhmästrategiassaan. 
Keskeiset painopistealueet ja 
toimenpiteet vaihtelevat 
alueittain ja sidosryhmien 
tarpeiden mukaan. 
Oheisessa kuvassa on 
lisätietoja toiminnastamme 
vuonna 2012.

siDosryHmäyHteistyön PAinoPisteet 
vuonnA 2012 

UPM:n TUoTTAMA jA jAkAMA TAloUdellinen lisäArvo
(Milj. eUroA)

tUotEttU sUoRa taLoUDELLInEn LIsäaRVo

tUotot
Liikevaihto 10 438

tuotot omaisuuden  
myynnistä 246

tuotot sijoituksista 132

Muut tuotot 49

  
  10 865

jaEttU taLoUDELLInEn LIsäaRVo

toimintakulut –7 964

henkilöstön palkat  
ja korvaukset –1 369

Maksut lainanantajille –96

osingonjako –315

Maksetut tuloverot ja lahjoitukset –74

 –9 818the Biofore 
Company

UPM:llä on merkittävä 
taloudellinen vaikutus 
paikallisyhteisöihin. Yhtiön 
toiminta tukee paikallista, 
alueellista ja kansallista 
taloudellista hyvinvointia sekä 
tuottaa taloudellista hyötyä  
eri sidosryhmille. Kaaviossa 
esitellyt rahavirrat kuvaavat 
lisäarvon määrää maailman-
laajuisesti. 

taLoUDELLIsEn aRVon yLIjääMä  1 047
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LäPInäkyVyys kILPaILUVaLttIna 

UPM tarjoaa kattavaa, kolmansien osa-
puolten varmentamaa ympäristötietoa sekä 
konserni- ja tehdastasolla että yksittäisistä 
tuotteista. Myönteiset luvut kertovat tehtai-
den tuotantoprosessien tehostumisesta ja 
yhtiön hyvästä ympäristösuorituskyvystä.

Ulkopuolisen varmentamassa raportoinnis-
sa korostuvat UPM:n panostukset ympäris-
tösuorituskyvyn parantamiseen. ”Maail-
manmarkkinoilla kaikkia toimijoita tulee 
arvioida samoin perustein. sitoutumisemme 
jatkuvaan parantamiseen ja läpinäkyvyy-
teen on meille kilpailuvaltti ja vahvistaa 
asemaamme alan johtavana yrityksenä”, 
UPM:n ympäristöjohtaja Päivi salpakivi-
salomaa sanoo.

konsernitasolla UPM soveltaa Global 
Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeis-
toa yritysten ja organisaatioiden yritysvas-
tuun mittaamisessa ja raportoinnissa. UPM 
täyttää GRI:n soveltamistason B+ vaatimuk-
set eli yritys haluaa esittää olennaiset kon-
sernitason tietonsa läpinäkyvällä tavalla.  

UPM:n kaikki 20 Euroopassa sijaitsevaa 
sellu- ja paperitehdasta on sertifioitu EU:n 
vapaaehtoisen EMas-ympäristöjärjestel-
män (Eco-Management and audit scheme) 
mukaisesti. EMas edistää lainmukaisuutta 
ja auttaa vähentämään paikallisia ympäris-
tövaikutuksia. Vuonna 2012 UPM otti järjes-
telmän käyttöön Uruguayssa fray Bentosin 
sellutehtaalla, josta tuli ensimmäinen 
Euroopan ulkopuolinen EMas-sertifioitu 
tehdas. 

”olemme iloisia, että EMas on siirtymässä 
globaaliksi. kolmannen osapuolen todenta-
ma ympäristötieto parantaa läpinäkyvyyt-
tä ja lisää luotettavuutta EMas-ympäristö-
järjestelmää käyttäville yrityksille”, EU:n 
ympäristöpääosaston johtaja soledad Blan-
co toteaa.

UPM kertoo yksityiskohtaisesti tuotteidensa 
ympäristösuorituskyvystä ympäristöselos-
teissa. UPM:n toiminnan näkyvyys sai tun-
nustuspalkinnon WWf:n Environmental 
Paper awards 2012 -vertailussa. 

CasE

UPM   ympäristö

ympäristöratkaisuja yhteistyössä  
sidosryhmien kanssa

uPm edistää kestäviä ratkaisuja, jotka vähentävät tuotteiden 
ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajan ja tuovat 
ympäristöhyötyjä sidosryhmille. uPm:llä on vuoteen 2020 

ulottuvat pitkän aikavälin ympäristötavoitteet.  

Lisää läpinäkyvyyttä
Ympäristömerkityt tuotteet, ympäristötuote-
selosteet sekä toimintojen ja tuotannon sertifi-
ointi kertovat sidosryhmille kestävästä kehityk-
sestä, läpinäkyvyydestä ja riskienhallinnasta. 
UPM tarjoaa kolmansien osapuolten varmen-
tamaa kattavaa ympäristötietoa sekä konserni- 
ja tehdastasolla että yksittäisistä tuotteista. 
(Lue lisää ympäristötoiminnan läpinäkyvyy-
destä sivulta 47).

Lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla  
ja yhtiön puunhankinnassa on käytössä ympä-
ristö-, laatu- sekä työterveys ja -turvallisuus-
järjestelmät, jotka on sertifioitu standardien 
ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 
mukaan. 

Kaikki UPM:n Euroopan sellu- ja paperi-
tehtaat on nyt sertifioitu EU:n EMAS-asetuk-
sen (EU Eco-Management and Audit Scheme) 
mukaisesti. 

Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa 
otettiin vuonna 2012 mukaan EMAS-rekiste-
riin ensimmäisenä Euroopan ulkopuolisena 
tehtaana. EMAS-rekisteröinti on jatkoa pilot-
tihankkeelle, jonka UPM toteutti yhdessä 
EU:n, Suomen ympäristökeskuksen, Suomen 
ympäristöministeriön ja Inspecta Sertifiointi 
Oy:n kanssa. UPM:n rekisteröinnin ja ympä-
ristöselonteon piiriin kuuluu yhteensä 20  
sellu- ja paperitehdasta. 

Investointeja  
resurssitehokkuuteen 
Vuonna 2012 UPM:n ympäristöinvestoinnit 
olivat yhteensä 35 (14) miljoonaa euroa, joista 
suurimmat investoinnit tehtiin jätevedenkäsit-
telyyn. UPM uusii Pietarsaaren sellutehtaan 
biologisen jätevedenpuhdistamon.

Yhtiön ympäristönsuojelukustannukset 
olivat 133 (112) miljoonaa euroa (poistot 
mukaan lukien), ja ne koostuivat pääasiassa 
jätevesien puhdistamisen ja jätehuollon  
kustannuksista. 

Vuonna 2012 UPM:n tuotantolaitoksilla 
ei sattunut vakavia ympäristövahinkoja.  
Useita vähäisiä, tilapäisiä poikkeamia lupa-
ehdoista kuitenkin tapahtui. UPM raportoi 

*) sis.  Paperi, Sellu, Vaneri, Sahat ja  ProFi

YMPÄRISTÖMERKITTYJEN 
TUOTTEIDEN MYYNTI *) 

■ Euroopan ympäristö-
 merkki 43 %
 (sis. tuotteita, joilla 
 useampia merkkejä)
■ Muut ympäristö-
 merkit 25 %
 (FSC, PEFC,
 Saksan ympäristö-
 merkki)
■ Myynti ilman 
 ympäristömerkkiä 32 %
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UPM:N KEMIALLINEN HAPEN 
KULUTUS (COD)

kg/t

UPM:n yMPäRIstötaVoIttEEt  
VUotEEn  2020 MEnnEssä*)

Kestävää 
kehitystä 
tukevat 
tuotteet

ympäristöjohtamisjärjestelmät sertifioitu 
kaikissa tuotantoyksiköissä (jatkuva)

ympäristötuoteselosteet kaikkiin  
tuoteryhmiin (jatkuva) 
ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta 
kasvatetaan 25 %1) 

ilmasto Fossiilisia hiilidioksidipäästöjä  
vähennetään 15 %1)

Vesi
jäteveden määrää vähennätään 15 % 
ja kemiallista hapen kulutusta (CoD) 
vähennetään 20 %2) 

Metsä
sertifioidun kuidun osuus pysyy 85 %:ssa
Puun alkuperän seurantajärjestelmän 
käyttöaste 100 % (jatkuva)

Jätteet kiinteän kaatopaikkajätteen määrää 
vähennetään 40 %

*)  vuoden 2008 tasosta
1)   sisältää paperin, sahatavaran, vanerin, sellun ja 
tarrat
2)   numeeriset tavoitteet relevantteja sellu- ja  
     paperituotannolle

Vuonna 2012 UPM:lle myönnettiin uusia EU:n 
ympäristömerkkejä, muun muassa maailman 
ensimmäinen sanomalehtipaperin EU:n ympäris-
tömerkki.

UPM investoi tehokkaaseen energiantuotantoon 
ja vedenkäsittelyyn saksassa ja suomessa.

Enemmän vähemmällä on UPM:n keino toimia 
materiaalitehokkaasti. 

Vuonna 2012 UPM:n kestävän kehityksen  
strategia ja johdonmukainen työ saivat ulko-
puolista tunnustusta, kun yhtiö listattiin ainoana 
metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailman-
laajuisesti Dow jonesin kestävän kehityksen 
indeksiin (DjsI).

taPahtUMIa
20.1. UPM:n vaneriliiketoiminnalta laskentatyökalu 
kuljetuksen hiilidioksidipäästöille

20.3. UPM ilmoitti uusivansa Pietarsaaren 
 sellutehtaan biologisen jätevedenpuhdistamon  

2.4. WWF ja UPM Raflatac yhteistyöhön  
Oder-joen pelastamiseksi Puolassa 

15.5. UPM Plattlingin paperit saivat  
EU:n ympäristömerkin

5.9. UPM:n metsäpalveluiden valikoima laajeni 
metsänomistajien FsC-ryhmäsertifikaatilla

12.9. Kaikkien UPM:n Euroopan sellu- ja paperiteh-
taiden lisäksi Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa 
otettiin mukaan EMAs-rekisteriin ensimmäisenä 
Euroopan ulkopuolisena tehtaana

27.9. UPM valmistaa ensimmäiset EU-ympäristö-
merkin saaneet sanomalehtipaperit

Vuonna 2012 kaikista UPM:n paperi-, 
sellu-, vaneri- ja sahatuotteista 68 %  
(61 %) oli ympäristömerkittyjä. luku 
sisältää FsC- ja PEFC-metsäsertifikaatit, 
Euroopan ympäristömerkit sekä 
kansalliset ympäristömerkit.

UPM on vähentänyt jäteveden 
määrää paperi- ja sellutonnia 
kohden kymmenen viime vuoden 
aikana 30 %.

Kemiallinen hapenkulutus (COD) on 
laskenut kymmenen viime vuoden 
aikana lähes 40 % paperitonnia 
kohden ja 50 % sellutonnia kohden. 

poikkeamista viipymättä viranomaisille ja  
ryhtyi tarvittaviin toimiin niiden korjaamiseksi 
ja vastaavien ennaltaehkäisemiseksi. Toimet 
ovat osa UPM:n sisäistä Clean Run -kampan-
jaa, jonka tavoitteena on parantaa UPM:n 
tehtaiden ympäristösuorituskykyä edelleen 
sekä edistää yleistä ympäristötietoisuutta  
(lue lisää sivulta 17).

otamme huomioon  
koko elinkaaren
UPM tarjoaa asiakkaille ja kuluttajille kestä-
viä tuotteita, jotka valmistetaan uusiutuvista, 
biohajoavista ja kierrätettävistä raaka-aineista. 
UPM:n tuotekohtaiset ympäristöpalvelut 
perustuvat asiakkaiden tarpeisiin.  

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT UPM:N 
TOIMINNASTA LÄHTEITTÄIN *) 

■ Suorat päästöt
 polttoaineiden 
 kulutuksesta 37 %
■ Epäsuorat päästöt
 ostosähköstä 26 %
■ Muut epäsuorat 
 päästöt 37 %

*) mitattu CO2 ekvivalentteina

Vuonna 2012 UPM arvioi entistä 
tarkemmin suoria ja epäsuoria 
kasvihuonekaasupäästöjään. Tämä 
yleiskatsaus osoittaa, että yli 60 % 
päästöistä liittyy UPM:n energiankäyt-
töön, mutta myös raaka-aineilla ja 
logistiikalla on merkittävä vaikutus. 
lisätietoja www.upm.fi/vastuullisuus
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UPM:N FOSSIILISET HIILIDIOKSIDI-
PÄÄSTÖT PAPERITONNIA KOHTI

kg/t

Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (CO2) 
paperitonnia kohti ovat vähentyneet 
noin 30 % vuodesta 1990. Vuonna 
2011 hiilidioksidipäästöt kasvoivat 
UPM:n ostettua uusia paperitehtaita, 
mutta vuonna 2012 päästöt lähtivät 
jälleen laskuun.
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UPM:n kaikki liiketoiminnot ovat liittä-
neet ekodesign-ajattelun osaksi tuotekehitys-
prosessejaan. Ympäristönäkökohdat integroi-
daan järjestelmällisesti tuotteen suunnitte-
luun jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja ne  
kattavat tuotteen koko elinkaaren.

UPM käyttää ympäristömerkkejä, kuten 
EU:n ympäristömerkkiä sekä PEFC- ja  
FSC-metsäsertifikaatteja. Ne osoittavat, että 
UPM on sitoutunut täyttämään lukuisat 
ulkopuolisten sidosryhmien asettamat 
vastuullisuus kriteerit. 

EU:n ympäristömerkin saaneiden UPM:n 
tuotteiden määrä on kasvanut merkittävästi. 
UPM on suurin EU:n ympäristömerkittyjen 
sanomalehtipaperien sekä graafisten ja kopio-
paperien valmistaja. Vuonna 2012 UPM sai 
ensimmäisenä yrityksenä EU:n ympäristö-
merkin valmistamalleen sanomalehtipaperille. 
UPM:n vuosikertomus 2012 on ensimmäisiä 
EU:n ympäristömerkin saaneita painotuot-
teita.

UPM käyttää lisäksi paikallisia ympä-
ristömerkkejä, esimerkiksi saksalaista Blauer 
Engel -merkkiä. 

UPM:n toiminnan läpinäkyvyys sai  
tunnustuspalkinnon WWF:n Environmental 
Paper Awards 2012 -vertailussa. 

tehokkaat energiankäyttöratkaisut 
tuovat ilmastohyötyjä
UPM:n tuotteet sitovat hiilidioksidia ja tar joa-
vat vaihtoehdon uusiutumattomille materiaa-
leille. UPM kehittää jatkuvasti toimintojaan 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ener gia-
tehokkuuden parantamiseksi. Noin 15 vuotta 
sitten aloitetut energiatehokkuus auditoinnit 
ovat yksi esimerkki UPM:n toimista.

UPM hyödyntää mahdollisimman paljon 
hiilidioksidineutraaleja energialähteitä ja  
pyrkii lisäämään biomassapohjaisen energian 
käyttöä. UPM:n käyttämistä polttoaineista  

on biomassapohjaista Suomessa noin 84 % ja 
maailmanlaajuisesti noin 65 %. 

Vuonna 2012 UPM jatkoi investointeja 
tehokkaaseen energiantuotantoon. Yhtiö 
rakentaa Schongaun paperitehtaalle Saksaan 
uuden lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitok-
sen, jonka on määrä valmistua vuonna 2014. 
Laitoksen tuotanto palvelee sekä tehdasta että 
lähiympäristön kotitalouksia.

UPM, teknologiayhtiö Metso sekä energia-
yhtiöt Helsingin Energia ja PVO-Lämpö voima 
ilmoittivat käynnistävänsä maailman ensimmäi-
sen koko arvoketjun kattavan tutkimushank-
keen, jonka tavoitteena on selvittää biohiilen eli 
paahdetun biomassan mahdollisuuksia kivihii-
len käytön korvaajana energiantuotannossa. 

UPM:n vaneriliiketoiminta julkisti sähköi-
sen työkalun vanerituotteiden kuljetuksesta 
aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi.

Lisäksi UPM sai korkeimmat pisteet  
pohjoismaisessa Nordic Carbon Disclosure 
Leadership -indeksissä, jossa arvioidaan yritys-
ten ilmastoraportointia. 

Vastuullista vedenkäyttöä
UPM käyttää vettä vastuullisesti sekä määrän 
että laadun suhteen. Tavoitteena on minimoida 
yhtiön toiminnan vaikutukset paikallisiin vesis-
töihin ja suojella veden luonnollista kiertokul-
kua metsissä. 

UPM:n vesiohjelma eteni hyvin vuonna 
2012. Yhtiö uusii Pietarsaaren sellutehtaan  
biologisen jätevedenpuhdistamon. UPM jatkoi 
materiaalitehokkuusohjelmaa ja toteutti veden-
käytön parempaan hallintaan tähtääviä hank-
keita useilla tuotantolaitoksilla. 

Selluliiketoiminta-alueen vedenkäyttöä kos-
kevan strategisen kehityshankkeen tavoitteena 
on parantaa käytössä olevia tuotantoprosesseja 
ja kehittää uuden sukupolven selluntuotanto-
prosessi, jossa vedenkäyttö sellutonnia kohti on 
entistä pienempi. UPM:n uusimman tehtaan, 

yhtEIstyö WWf:n PUUVILjELMä-
hankkEEn kanssa jatkUU    

UPM ja WWf jatkoivat vuonna 2012 
yhteistyötään Uuden sukupolven puuvil-
jelmät -hankkeessa, jonka tarkoituksena 
on kehittää ja edistää kestäviä puunvilje-
lyn käytäntöjä. 

Marraskuussa UPM toimi yhtenä isäntä-
nä, kun kansainväliseen Uruguayssa jär-
jestettyyn konferenssiin osallistui metsä- 
teollisuuden, puuviljelmien ja kestävän 
kehityksen edustajia kansainvälisistä yri-
tyksistä, kansalaisjärjestöistä ja Uruguayn 
hallituksesta. tapaamisen tavoitteena oli 
pohtia kestävän puunviljelyn parhaita 
käytäntöjä.

konferenssissa nousivat esiin kestävän 
puunviljelyn yhteiskunnalliset haasteet: 
tulevaisuudessa on huolehdittava siitä, 
että kehityksen tuomat hyödyt jakautuvat 
paikallisissa yhteisöissä entistä oikeuden-
mukaisemmin. 

keskustelut WWf:n, hallituksen ja teolli-
suuden välillä päätyivät yhteisymmärryk-
seen siitä, että viljelmien on pyrittävä 
vastaamaan puukuidun kasvavaan 
kysyntään. Parhaita käytäntöjä hyödyn-
tämällä ympäristölliset ja yhteiskunnalli-
set näkökohdat tulevat parhaiten otetuksi 
huomioon. 

“Uuden sukupolven puuviljelmät -hank-
keen mukaisesti hoidetut puuviljelmät 
voivat edistää taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristön kehitystä”, WWf:n hankkees-
ta vastaava johtaja Luis neves silva 
sanoo. 

UPM noudattaa puuviljelmillään WWf:n 
hankkeen periaatteita – yhtiö kunnioittaa 
paikallisyhteisöjen oikeuksia sekä suoje-
lee ekosysteemejä ja luonnonmetsiä. 
kaikki UPM:n eukalyptusviljelmät Urugu-
ayssa ovat fsC- ja PEfC-sertifioituja. 

CasEFray Bentosin, vedenkäyttö on teollisuuden 
pienimpiä. 

UPM teki myös laajan vesistötutkimuk-
sen bioindikaattorien avulla. Tutkimuksessa 
arvioitiin UPM:n kaikkien sellu- ja paperi-
tehtaiden jätevesien purkualueiden ekologis-
ta tilaa, ja sen tavoitteena oli saada uutta  
tietoa bioindikaattorien käytöstä ympäristön 
tilan arvioimisessa.

WWF ja UPM Raflatac tekivät vuonna 
2012 yhteistyötä Oderin jokilaakson suojelu-
projektissa Puolassa. Rivers for Life -hank-
keen tavoitteena on suojella jokialueen  
eläimistöä ja parantaa laaksossa asuvien 
ihmisten turvallisuutta. 

sertifiointi pitää metsät täynnä 
elämää
UPM:n tuotteiden perustana on uusiu tuva 
biomassa. UPM edesauttaa metsänhoidos-
saan biologista monimuotoisuutta, luontai-
sia ekosysteemejä ja hiilen kiertoa. Lisäksi se 
noudattaa toiminnassaan kestävän metsän-
hoidon periaatteita ja hankkii käytettävän 
puun laillisesti tunnetuista lähteistä. 

UPM varmistaa vastuullisen puunhan-
kinnan puun alkuperän seurantajärjestelmän 
ja metsäsertifiointien avulla.

UPM on tehnyt pitkäjänteistä työtä serti-
fioidun puun määrän lisäämiseksi. Yhtiö laa-
jensi metsäpalvelujaan tarjoamalla suomalai-
sille metsänomistajille mahdollisuutta saada 
metsilleen FSC-sertifikaatti. 

Vuonna 2012 noin 77 (78) % kaikesta 
UPM:n käyttämästä puusta oli peräisin  
sertifioiduista metsistä, ja 80 (81) % UPM:n 
paperista tuotettiin kuidusta, joka täyttää 
joko FSC- tai PEFC-sertifiointikriteerit. 

UPM ja WWF jatkoivat yhteistyötään 
Uruguayn Uuden sukupolven puuviljelmät 
-hankkeessa, jolla pyritään kehittämään ja 
edistämään kestäviä puunviljelykäytäntöjä.

PaInoPIstEEnä VEsI 

UPM:n vesiohjelma eteni hyvin vuonna 
2012. 

UPM jatkoi materiaalitehokkuusohjelmaa, 
jonka tavoitteena on vähentää prosessi-
veden ja kiintoaineksen määrää paperi-

CasE
liiketoiminnassaan. Vuoden aikana toteu -
tettiin 17 hanketta yhdeksällä pape riteh-
taalla.

hyviä esimerkkejä UPM:n kestävästä 
vedenkäytöstä ovat viimeaikaiset inves-
toinnit tehtaiden jätevedenpuhdistamoihin. 

Pietarsaaren sellutehtaan jätevedenpuh-
distamo uusitaan, mikä tehostaa tehtaan 
tuotantoa ja vähentää ympäristövaikutuk-
sia. Investoinnin arvo on noin 30 miljoo-
naa euroa. Lisäksi UPM on parantanut 
vedenkäsittelyä Plattlingin ja nordlandin 
paperitehtailla saksassa. 

kymin sellutehtaalla otettiin käyttöön hap-
pivalkaisulinja, joka vähentää päästöjä 
veteen ja valkaisukemikaalien käyttöä. 

Lisäksi UPM testasi uutta vesihallintajärjestel-
mää hürthin tehtaalla saksassa yhdessä Euro-
pean Water stewardship -järjestön (EWs) 
kanssa. EWs:n kehittämät standardit määrittä-
vät vesivarojen kestävän käytön hallinnan 
tason.

”Pilottihankkeessa autoimme UPM:ää EWs-
standardin käyttöönotossa tehtaalla. järjestel-
mä koostuu 54 indikaattorista, joiden avulla 
arvioidaan tehtaan vedenkäytön aiheuttamia 
mahdollisia riskejä ja ympäristövaikutuksia. 
Loppuraportin mukaan tehtaan ympäristösuo-
rituskyky oli erittäin hyvä. tämä oli yksi par-
haista pilottitutkimuksistamme”, Maria Valle 
EWs:stä sanoo.

 UPM:n omille metsille myönnettiin  
FSC- ja PEFC-sertifikaatti vuonna 2012.

UPM toteutti maailman suurimman 
ympäristöjärjestön eli Kansainvälisen 
luonnon suojeluliiton (IUCN) kanssa pilotti-
hankkeen, jossa arvioitiin UPM:n maail man-
laa juisen monimuotoisuusohjelman täytän-
töönpanoa Suomessa ja Isossa-Britanniassa. 
Lisäksi UPM osallistui aktiivisesti eri sidos-
ryhmien väliseen kestävää metsänhoitoa kos-
kevaan vuoropuheluun The Forests Dialogue 
-järjestössä (TFD). UPM toteutti yhteistyössä 
BirdLifen kanssa laajoja ympäristöprojekteja 
Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Uruguayssa. 
(Lue lisää yhteistyöstä sidosryhmien kanssa 
sivulta 44).

jätteiden vähentäminen,  
uudelleenkäyttö ja kierrätys
UPM on sitoutunut maksimoimaan materi-
aalien uudelleenkäytön ja näin minimoimaan 
tuotannossa syntyvän jätteen määrän. Yhtiö 
käyttää lähes kaiken tuotantoprosessissa  
syntyvän orgaanisen jätteen, kuten kuoret ja 
hakkuutähteet sekä siistauksen ja vesien puh-
distamisen kuitupitoiset kiintoaineet, tehtai-
den energiantuotantoon. 

Suurin osa UPM:n tuottamasta kiinteästä 
jätteestä on tuhkaa, joka jää jäljelle energian-
tuotannosta. Huomattava osa tuhkajätteestä 
käytetään uudelleen esimerkiksi täyteaineena 
tienrakennuksessa tai maanrakennusaineena. 
Nykyään yli 90 % UPM:n tuotantojätteestä 
käytetään uudestaan tai kierrätetään. 

UPM on kehittänyt innovatiivisia tapoja 
jätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden 
uudelleenkäyttöön uusissa tuotteissa. Yhtiö 
on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä 
graafisten papereiden tuotannossa (lue lisää 
sivulta 25).

UPM:n oma tarrateollisuuden sivutuot-
teiden kierrätysratkaisu on koko alan käytettä-
vissä Euroopassa. Ainutlaatuisen RafCycle-
kierrätyskonseptin avulla sivutuotteita voidaan 
käyttää UPM ProFi -puumuovikomposiitti-
tuotteiden tai paperin valmistuksessa tai ne 
voidaan muuttaa energiaksi. 

LUE LIsää  
www.upmplantationlife.com.
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TEHTAILLE TOIMITETUN 
SERTIFIOIDUN PUUN OSUUS

%

UPM:n tehtaille toimitetun sertifioi-
dun kuidun osuus on pysynyt 
tasaisen korkeana eli keskimäärin 
77 %:ssa (78 %).
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UPM:N KAATOPAIKKAJÄTTEEN 
KOKONAISMÄÄRÄ

1 000 t

Kiinteän kaatopaikkajätteen kokonais-
määrä on vähentynyt yli 50 % 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
Vuonna 2012 määrä väheni 
entisestään vuoteen 2011 verrattuna, 
kun tuhkajätteen uudelleenkäyttö 
täyteaineena tienrakennuksessa ja 
maanrakennusaineena lisääntyi. 

UPM ei julkaise erillistä ympäristö- ja yritysvastuuraporttia, vaan 
sen tiedot on yhdistetty tähän vuosikertomukseen. Vuosikerto-
muksen liiketoimintaosioon ja osoitteeseen www.upm.fi/biofore 
on koottu useita vuoden 2012 tärkeitä tapahtumia. GRI-sisältö-
vertailu on sivuilla 52–53. 

Lisätietoja UPM:n vastuullisuustoiminnasta löytyy osoitteesta  
www.upm.fi/vastuullisuus.
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UPM   Materiaalitase

uPm:n materiaalitase 2012

EnERGIa

Valtaosa UPM:n kuluttamasta sähkö- ja 
lämpöenergiasta kuluu paperin ja sellun 
tuotantoon. Sellutehtaat kuitenkin tuottavat 
enemmän energiaa kuin käyttävät.

UPM on investoinut merkittävästi uusiutu-
vaan ja hiilidioksidineutraaliin energiaan ja 
energiantuotannon ympäristökuormituksen 
vähentämiseen. 

UPM:n hiilidioksidipäästöjä koskevat 
tavoitteet liittyvät energianlähteisiin ja  
energiatehokkuuteen.

materiaalitaseessa näkyvät uPm:n 
globaalit materiaali-, energia- ja 
päästövirrat. vuonna 2010 uPm asetti 
pitkän aikavälin ympäristötavoitteet 
vuodelle 2020 ja otti käyttöön tunnusluvut, 
joilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan 
vuosittain. vuonna 2012 uPm tarkisti 
tavoitteitaan ja teki niistä soveltuvin osin 
entistä tiukempia. uPm pyrkii jatkuvasti 
vähentämään tuotteidensa koko elinkaaren 
ympäristö vaikutuksia ja arvioi 
edistymistään vuosittain edellä mainittujen 
tunnuslukujen avulla. 

vuonna 2012 uPm:n kokonaiskulutus- ja 
päästöluvut olivat pääosin huomattavasti 
pienemmät kuin vuonna 2011. tämä johtui 
tehottoman paperintuotantokapasiteetin 
vähentämisestä sekä materiaali tehok kuu-
den parantamisesta ja päästöjen pienen-
tämisestä muissa tuotantolaitoksissa.

2012

Puu, m3 24 300 000
Markkinasellu, t 1 600 000
Keräyspaperi, t 3 600 000
Paperi jatkojalostettavaksi, t 180 000
Mineraalit, t 2 600 000
Muovit, sideaineet, hartsit, filmit, t 160 000
Kotitalousjäte 1), t 150 000

Raaka-aInEEtRaaka-aInEEt
Biomassa on UPM:n kaikkien liiketoiminto-
jen perusta. Sertifioiduilla puun alkuperän 
seurantajärjestelmillä varmistetaan, että puu-
raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista 
metsistä. 

UPM:n Toimintaohje toimittajille (Supplier 
Code) edellyttää, että toimittajat noudattavat 
mm. ympäristövaikutuksiin, ihmisoikeuksiin, 
työvoimakäytäntöihin, työterveyteen ja -tur-
vallisuuteen sekä tuoteturvallisuuteen liittyviä 
perusvaatimuksia.

UPM:n tavoitteet liittyvät sertifioidun kuidun 
osuuteen tuotannossa ja puun alkuperän seu-
rantajärjestelmien kattavuuteen. 

Päästöt ILMaan

tUottEEt

UPM:n tuotteet perustuvat pääosin uusiu-
tuviin raaka-aineisiin, jotka ovat biohajoa-
via ja kierrätettäviä.

Kolmansien osapuolten vahvistamat ympä-
ristömerkit kertovat yhtiön hyvästä ympä-
ristösuorituskyvystä.

UPM:n tavoitteena on kasvattaa ympäristö-
merkittyjen tuotteiden ja sertifioitujen 
ympäristöjärjestelmien osuutta sekä paran-
taa ympäristötuoteselosteiden saatavuutta.

2012

Paperi1), t 10 600 000
sellu1), t 1 500 000
Fluff-massa, t 50 000
Jalostusmateriaalit, t 470 000
Vaneri ja viilu, m3 700 000
sahatavara, m3 1 300 000
lämpö, GWh 800
sähkö, GWh 5 000
sivutuotteet (jäte uusiokäyttöön), 
kuivatonni 1 270 000

tUottEEt

1) Paperin ja kemiallisen sellun määrät poikkeavat 
paperi- ja sellutehtaiden tuotannon kokonaismää-
rästä, koska yhtiön sisäisesti käyttämä paperi ja 
kemiallinen sellu on vähennetty myytyjen tuotteiden 
määrästä.

2012

Rikkidioksidi, t  3 100
Typen oksidit, t 10 500
Hiilidioksidi (fossiilinen) 2), t 3 800 000

Päästöt ILMaan 1)

Päästöt VEsIstöIhIn
UPM:n suurimmat päästöt vesistöihin aiheu-
tuvat paperin ja sellun tuotannosta. 

Kaikki UPM:n jätevedet puhdistetaan mekaani-
sesti ja biologisesti ennen vesistöihin laskemista.

Jätevesien päästötasoja ja ympäristövaikutuksia 
säädellään ja valvotaan. 

UPM on asettanut tavoitteita tuotantoprosessin 
jäteveden määrälle ja kemialliselle hapenkulutuk-
selle (COD).

2012

Kaatopaikat, kuivatonni 109 000 
Väliaikainen säilytys, kuivatonni 7 200
Kunnallinen jätteenpoltto, kuivatonni 900
Ongelmajätteen käsittelylaitos 2), t 4 400

kIIntEä jätE 1)kIIntEä jätE

Suuri osa prosessijätteestä hyödynnetään 
joko raaka-aineena tai energiantuotannossa.

Lähes kaikki tuotantolaitokset ovat vähentä-
neet kiinteän jätteen määrää ja parantaneet 
jätteen käsittelyä lajittelemalla jätteet jo nii-
den syntypaikassa.

UPM:n tavoitteena on vähentää kaato-
paikalle päätyvän tuotantojätteen määrää.

2012

Kemiallinen hapenkulutus 2), t 78 500
Biologinen hapenkulutus (7 päivää) 2), t 9 900
Halogenoidut orgaaniset yhdisteet, t 270
Jäteveden määrä,  milj. m³ 250

Päästöt VEsIstöIhIn1)

1) sisältää prosessi- ja tuotantojätteet. Vuodes-
ta 2012 luvut sisältävät myös UPM shottonin 
kierrätys- ja lajittelulaitoksella lajitellut jätteet. 
suurista purku- tai rakennustöistä syntyvät jätteet 
raportoidaan erikseen, eivätkä ne sisälly näihin 
lukuihin. Vuonna 2012 UPM Blandinin vanhojen 
paperikonerakennusten purku synnytti noin 70 000 
kuivatonnia rakennusjätettä.
2) Ongelmajäte on pääsääntöisesti öljyä ja muuta 
öljyjätettä, joka joko uusiokäytetään tai kierrä-
tetään. UPM tekee ongelmajätteen käsittelyssä 
yhteistyötä paikallisten, lisensoitujen ulkoisten 
kumppanien kanssa. 

2012

Fossiiliset polttoaineet, GWh 14 000
Uusiutuvat polttoaineet 1), GWh 25 000
Ostosähkö 2), GWh 15 000
Ostolämpö, GWh 400

EnERGIa

1) luvut kattavat sellu- ja paperitehtaat. UPM:n 
muiden yksiköiden vaikutukset ovat hyvin pieniä. 
sadevettä ei käytetä prosesseissa, mutta paikallisista 
olosuhteista riippuen se voidaan kerätä ja johtaa 
erikseen vesistöihin.

1) 91 % UPM:n prosesseista (esim. kuori, kuituliete, 
mustalipeä).
2) sisältää UPM:n osuudet vesi-, ydin- ja lauhdevoi-
mayhtiöistä sekä sähkömarkkinoilta ostetun sähkön. 

1) UPM shottonin kierrätys- ja lajittelulaitoksella 
(Material Recovery and Recycling Facility, MRRF) 
lajitellaan kotitalouden kierrätysjätteitä. Keräys-
paperi käytetään uudelleen paperitehtaalla. 

2012

Pintavesi, milj. m³ 440
Pohjavesi, milj. m³ 30
saniteettivedet, milj. m³ 4

VEDEn käyttö 1)

Vesi on olennainen osa sellun- ja paperinval-
mistusprosessia. Tuotannossa ja jäähdytyk-
sessä käytettävä vesi otetaan pääosin joista 
tai järvistä. Pohjavettä käytetään pieniä mää-
riä ja pohjaveden tasoa valvotaan.

UPM:n tavoitteena on pienentää jäteveden 
määrää ja sen aiheuttamaa kuormitusta.

UPM:n päästöt ilmaan syntyvät pääasiassa 
energiantuotannosta yhtiön sellu- ja paperi-
tehtailla. 

Päästöjä voidaan vähentää polttoainevalin-
noilla, oikealla polttotekniikalla ja savukaa -
sujen puhdistamisella.

UPM:n tavoitteena on vähentää fossiilisia  
hiilidioksidipäästöjä.

1) luvut kattavat sellu- ja paperitehtaat. UPM:n 
muiden yksiköiden vaikutukset ovat hyvin pieniä.
2) Tiedot sisältävät myös Augsburgin, Caledonia-
nin, Hürthin ja Madisonin paperitehtaiden ulkoisiin 
puhdistamoihin laskeman jätevesikuorman. 
Kemiallista hapen§kulutusta ei mitata Madisonissa. 
Biologista hapenkulutusta ei mitata Hürthissä.

1) suorat päästöt ilmaan sisältävät päästöt UPM:n voi-
malaitoksilta sekä UPM:n energiankulutusta vastaavat 
osuudet yhteisomistuksessa olevien voimalaitosten 

päästöistä. lämmöntuotannossa mukaan lasketaan 
ulkopuoliset voima- ja kattilalaitokset.  
Hürthin osalta mukaan lasketaan läheisen voima-
laitoksen tuottama sähkö.
2) suorien hiilidioksidipäästöjen lisäksi UPM arvioi  
ja raportoi epäsuorat hiilidioksidipäästöt ja muut 
kasvi huonekaasupäästöt. sähköverkosta ostettu sähkö 
aiheuttaa UPM:lle 3 000 000 tonnia epäsuoria pääs-
töjä. Eri toiminnot, kuten kuljetus ja raaka-aineen tuo-
tanto, aiheuttavat lisäksi 4 100 000 tonnia epä suoria 
päästöjä. lisätietoja on UPM:n internetsivustolla.

VEsI
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uPm soveltaa vastuullisuusraportoinnissaan global reporting initiativen (gri) yhteiskuntavastuun raportointi-
ohjetta (versio 3.0). raportointi täyttää gri:n soveltamistason B+ vaatimukset, mikä kertoo indikaattorien 
määrästä. tämä sisältövertailu osoittaa gri-indikaattoreiden sijainnin vuosikertomuksessa ja yhtiön internet-
sivuilla. Laajennettu gri-sisältövertailu on saatavilla osoitteessa www.upm.fi/vastuullisuus. 
      
 vsk = vuosikertomus 2012
• kokonaan raportoitu

 osittain raportoitu

gri-sisältövertailu

sisältö  tiedot Raportoitu

1. stRatEGIa ja anaLyysI
1.1 toimitusjohtajan katsaus vsk sivut 4–5 •
1.2 keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet vsk sivut 5–8, 11, 41 •
2. oRGanIsaatIon kUVaUs
2.1 organisaation nimi vsk sivu 83 •
2.2 tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit vsk sivut 3, 33 •
2.3 operatiivinen rakenne vsk sivut 33, 57 •
2.4 organisaation pääkonttorin sijainti vsk sivu 148 •
2.5 toimintojen maantieteellinen sijainti vsk sivut 36, 146–147 •
2.6 organisaation omistus ja juridinen muoto vsk sivu 55 •
2.7 markkinoiden kuvaus vsk sivut 24, 33 •
2.8 organisaation toiminnan laajuus vsk sivut 2, 137 •
2.9 merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella vsk sivu 38, 68 •
2.10 raportointikaudella saadut palkinnot vsk sivu 8, Laajennettu gri-sisältövertailu •
3. RaPoRtoIntIPERIaattEEt
raportin kuvaus
3.1 raportointiajanjakso 1. tammikuuta 2012–31. joulukuuta 2012 •
3.2 edellisen raportin ilmestymisajankohta 23. helmikuuta 2012 •
3.3 raportointitiheys vuosittain •
3.4 yhteystiedot vsk sivu 148 •
raportin laajuus ja rajaukset
3.5 raportin sisällön määrittely vsk sivu 43 •
3.6 raportin laskentarajat ja kattavuus Laajennettu gri-sisältövertailu •
3.7 erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Laajennettu gri-sisältövertailu •
3.8 raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, 
ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Laajennettu gri-sisältövertailu •
3.9 mittaus- ja laskentaperiaatteet Laajennettu gri-sisältövertailu •
3.10 muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Laajennettu gri-sisältövertailu •
3.11 merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Laajennettu gri-sisältövertailu •
varmennus
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen vsk sivu 54 •
4. haLLIntokäytännöt, sItoUMUksEt ja VUoRoVaIkUtUs
hallinto
4.1 organisaation hallintorakenne vsk sivut 55–57 •
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema vsk sivu 141 •
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus vsk sivut 56, 141 •
4.4 osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan vsk sivut 36, 55–56 •
4.5 organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen vsk sivut 58–59 •
4.6 intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä vsk sivut 55–56 •
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla vsk sivut 55, 60–61 •
4.8 missio, arvot ja eettiset periaatteet vsk sivut 32, 40, 42–43 •
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta vsk sivut 43, 55–56, 143 •
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi vsk sivu 56 •
Ulkopuoliset sitoumukset
4.11 varovaisuusperiaatteen soveltaminen vsk sivu 143 •
4.12 sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin vsk sivu 42 •
4.13 jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Laajennettu gri-sisältövertailu •
sidosryhmävuorovaikutus
4.14 organisaation sidosryhmät vsk sivu 45 •
4.15 sidosryhmien tunnistaminen ja valinta vsk sivu 44 •
4.16 sidosryhmävuorovaikutuksen muodot vsk sivut 43–45 •
4.17 sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset vsk sivut 32, 38, 43, 49 •
5. toIMIntaa MIttaaVat InDIkaattoRIt
TAloUdellisen vAsTUUn TUnnUslUvUT
lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen vsk sivut 8–9, 41, 143 •
eC1 taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken vsk sivu 44 •
eC2 ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet vsk sivut 8, 11, 48
eC3 eläkesitoumusten kattavuus vsk sivu 113–115 •
eC4 valtiolta saatu taloudellinen tuki vsk sivut 35, 101 •
välilliset taloudelliset vaikutukset
eC9 välilliset taloudelliset vaikutukset vsk sivu 38

UPM   grisisältövertailu

sisältö tiedot Raportoitu

yMPärisTövAsTUUn TUnnUslUvUT
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen vsk sivut 41, 46–49 •
Materiaalit
en1 materiaalien käyttö vsk sivu 50 •
en2 kierrätysmateriaalien käyttö vsk sivut 19, 25, 50, Laaj. gri-sisältövertailu •
energia
en3 välitön energiankulutus vsk sivut 14–15, 50 •
en4 välillinen energiankulutus vsk sivu 50
en5 energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella  saavutetut säästöt vsk sivu 15 •
en6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden  
tai palveluiden kehittämiseksi vsk sivut 12, 27, 34–35

vesi
en8 vedenotto vsk sivu 50, Laajennettu gri-sisältövertailu •
en9 vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästi Laajennettu gri-sisältövertailu •
en10 veden kierrätys ja uudelleenkäyttö Laajennettu gri-sisältövertailu
luonnon monimuotoisuus
en11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta omistetut ja hallinnoidut maa-alueet Laajennettu gri-sisältövertailu •
en12 toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sen kannalta rikkailla alueilla Laajennettu gri-sisältövertailu •
en13 suojellut tai kunnostetut elinympäristöt Laajennettu gri-sisältövertailu •
en14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Laajennettu gri-sisältövertailu •
Päästöt ja jätteet
en16 välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vsk sivut 47, 51 •
en17 muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt vsk sivu 47, Laajennettu gri-sisältövertailu •
en18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vsk sivu 15 •
en20 typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain vsk sivu 51 •
en21 Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittain vsk sivu 51 •
en22 jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan vsk sivut 49, 51, Laajennettu gri-sisältövertailu •
en25 vesistöt, joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus Laajennettu gri-sisältövertailu
Tuotteet ja palvelut
en26 toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi vsk sivut 27, 29, 34–35 •
en30 ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit vsk sivu 47
sosiAAlisen vAsTUUn TUnnUslUvUT
lähestymistapa sosiaalisen vastuun johtamiseen vsk sivut 32, 36–38, 40–43 •
työntekijät jA työoLosuHteet
Työvoima
LA1 Henkilöstö työsuhteittain vsk sivu 39 •
LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain vsk sivu 39
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet
LA4 työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta vsk sivu 36 •
LA5 uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika vsk sivu 38, Laajennettu gri-sisältövertailu •
Työterveys ja turvallisuus
LA7 tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat vsk sivu 37, Laajennettu gri-sisältövertailu •
LA8 työntekijöiden, perheiden ja paikallisyhteisön jäsenten valistus vakavista sairauksista vsk sivut 36–37
koulutus
LA10 keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden vsk sivu 39
LA11 osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat vsk sivu 36 •
LA12 kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö vsk sivu 36 •
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus vsk sivu 38, Laajennettu gri-sisältövertailu •
iHmisoikeuDet
Hr2 merkittävät toimittajat, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet vsk sivu 40
Hr3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä vsk sivu 42
Hr6 toiminnot, joissa on merkittävä riski lapsityövoiman käytöstä Laajennettu gri-sisältövertailu •
Hr7 toiminnot, joissa merkittävä riski pakko- ja rangaistustyövoiman käytöstä Laajennettu gri-sisältövertailu •
Hr9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet Laajennettu gri-sisältövertailu •
yHteiskuntA
Paikallisyhteisöt
so1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat vsk sivu 38
korruptio
so3 Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä vsk sivu 42
Poliittinen vaikuttaminen
so6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Laajennettu gri-sisältövertailu •
so7 kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän  
markkina- aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet vsk sivut 73–74 •
Määräystenmukaisuus
so8 merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot  Laajennettu gri-sisältövertailu •
tuotevAstuu
Tuotteisiin liittyvät merkinnät
Pr3 tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio ja osuus vsk sivut 46, 48, Laajennettu gri-sisältövertailu •
Pr5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset vsk sivut 32–33, Laajennettu gri-sisältövertailu •

Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3-ohjeiston soveltamistasoa B+.
PricewaterhouseCoopers oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa B+.
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riippumaton varmennusraportti
UPM-Kymmene Oyj:n johdolle

Olemme UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä myös: 
”Yhtiö”) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun 
varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena 
ovat olleet yritysvastuun toimintaindikaattorit talou-
dellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun alueilla 
raportointikaudelta 1.1.–31.12.2012. Toimintaindi-
kaattorit on esitetty UPM-Kymmene Oyj:n vuosiker-
tomuksessa 2012 ja yhtiön verkkosivuilla ”Vastuul-
lisuus”-osiossa. Varmennetut toimintaindikaattorit 
kattavat kaikki kokonaan tai osittain raportoidut 
indikaattorit, jotka on lueteltu GRI-sisältövertailun 
jaksossa 5 ”Toimintaindikaattorit” (jäljempänä: ”Vas-
tuullisuusraportointi”). GRI-sisältövertailu on esitet-
ty UPM-Kymmene Oyj:n vuosikertomuksessa 2012 ja 
yhtiön verkkosivuilla.  

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme 
kohteena on lisäksi ollut AA1000 AccountAbility 
Principles -periaatteiden soveltaminen UPM-Kymme-
ne Oyj:ssä.

Vastuullisuusraportointi kattaa UPM-Kymmene-
konsernin.

johdon vastuu
UPM-Kymmene Oyj:n johto vastaa Vastuullisuusra-
portoinnin laatimisesta raportointikriteeristön eli 
Yhtiön raportointiohjeiden ja Global Reporting Ini-
tiativen laatiman yhteiskuntavastuun raportointioh-
jeiston (versio 3.0) mukaisesti. 

UPM-Kymmene Oyj:n johto vastaa myös siitä, 
että Yhtiö soveltaa AA1000 Accountability Principles 
-periaatteita (sidosryhmien osallistaminen, olennais-
ten yhteiskuntavastuun näkökohtien määrittäminen, 
sidosryhmien odotuksiin vastaaminen) AccountAbili-
tyn AA1000 AccountAbility Principles Standard 
2008:n mukaisesti.

Varmentajan velvollisuudet
Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamam-
me työn perusteella johtopäätös Vastuullisuusrapor-
toinnista. Tämä varmennusraportti on laadittu toi-
meksiantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme työs-
tämme, varmennusraportista ja esittämistämme joh-
topäätöksistä vain UPM-Kymmene Oyj:lle, emme 
kolmansille osapuolille.

Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainväli-
sen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 
”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kau-
sia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistu-
va tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukai-
sesti. ISAE 3000 -standardi edellyttää ammattieettis-
ten periaatteiden noudattamista ja varmennustoimek-
siannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että 
saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tietoomme ole 
tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei 
Vastuullisuusraportointia olisi kaikilta olennaisilta 
osiltaan laadittu raportointikriteeristön mukaisesti. 

Olemme lisäksi suorittaneet työmme AA1000 
Assurance Standard 2008:n mukaisesti. Suorittaak-
semme varmennustoimeksiannon UPM-Kymmene 
Oyj:n kanssa sovitulla tavalla Type 2 -muotoisena 
AA1000 Assurance Standard (2008) edellyttää var-
mennustoimeksiannon suunnittelemista ja suoritta-
mista siten, että saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei 
tietoomme ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen 

olettaa, ettei UPM-Kymmene Oyj kaikilta olennaisil-
ta osiltaan soveltaisi AA1000 AccountAbility Princip-
les -periaatteita ja etteikö Vastuullisuusraportointi oli-
si kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavaa rapor-
tointikriteeristön perusteella.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa 
evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat rajoitetumpia 
kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksian-
nossa, minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän var-
muutta kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toi-
meksiannossa. Varmennustoimeksiantoon kuuluu toi-
menpiteitä evidenssin hankkimiseksi Vastuullisuusra-
portointiin sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä 
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 
varmentajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että 
Vastuullisuusraportoinnissa on olennainen virheelli-
syys. Olemme toteuttaneet muun muassa seuraavat 
toimenpiteet:

• Haastatelleet Yhtiön ylimmän johdon edustajia. 
• Haastatelleet Yhtiön työntekijöitä organisaation eri  
 tasoilta koskien olennaisuutta, sidosryhmien odo - 
 tuksia, niihin vastaamista sekä sidosryhmävuorovai- 
 kutusta. 
• Arvioineet sidosryhmien osallistamista ja odotuksiin  
 vastaamista Yhtiön dokumen taation ja sisäisen  
 viestinnän perusteella. 
• Arvioineet Yhtiössä olennaisiksi määriteltyjä vas- 
 tuullisuuden näkökohtia sekä arvioineet Vastuulli- 
 suusraportointia näiden näkökohtien perusteella.
• Toteuttaneet media-analyysin ja internethaun  
 viittauksista Yhtiöön raportointikaudella.
• Vierailleet Yhtiön pääkonttorissa ja neljässä  
 toimipaikassa Suomessa ja Saksassa.
• Haastatelleet Vastuullisuusraportoinnin sisältämien  
 tietojen keruusta ja raportoinnista vastaavia henki- 
 löitä konsernitasolla ja vierailumme kohteena  
 olleissa toimipaikoissa. 
• Arvioineet, miten konsernin työntekijät soveltavat  
 Yhtiön raportointiohjeita ja menettelytapoja.
• Arvioineet kvantitatiivisen tiedon keräämiseen ja  
 yhdistelyyn käytettyjä järjestelmiä ja toimintatapoja.
• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä  
 alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmistä  
 otospohjaisesti. 
• Testanneet tietojen yhdistelyä ja suorittaneet  
 uudelleenlaskentaa otospohjaisesti.

johtopäätös
Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme 
perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka 
antaisivat aiheen olettaa, ettei UPM-Kymmene Oyj 
kaikilta olennaisilta osiltaan soveltaisi AA1000 
AccountAbility Principles -periaatteita. 

Tietoomme ei myöskään ole tullut seikkoja, jotka 
antaisivat aiheen olettaa, ettei UPM-Kymmene Oyj:n 
Vastuullisuusraportointia olisi kaikilta olennaisilta 
osiltaan laadittu käytetyn raportointikriteeristön 
mukaisesti tai etteikö Vastuullisuusraportointi olisi 
kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavaa raportointi-
kriteeristön perusteella.

Varmennusraporttiamme luettaessa on otettava 
huomioon yritysvastuutietojen tarkkuutta ja täydelli-
syyttä koskevat luontaiset rajoitteet. Tätä riippuma-
tonta varmennusraporttia ei ole tarkoitettu käytettä-
väksi arvioitaessa UPM-Kymmene Oyj:n suoriutu-

mista määrittelemiensä vastuullisuusperiaatteiden 
toteuttamisessa.

havainnot ja suositukset 
Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme 
perusteella raportoimme seuraavat havainnot ja suosi-
tukset, jotka koskevat AA1000 AccountAbility Prin-
ciples -periaatteiden soveltamista UPM-Kymmene 
Oyj:ssä. Nämä havainnot ja suositukset eivät vaikuta 
edellä esittämiimme johtopäätöksiin.

• Sidosryhmien osallistaminen:  UPM-Kymmene 
Oyj on vahvasti sitoutunut sidosryhmävuorovaikutuk-
seen. Yhtiöllä on käytössä laajamuotoinen sidosryh-
mävuorovaikutusprosessi, jolla varmistetaan relevant-
tien sidosryhmien, samoin kuin niiden huolenaiheiden 
ja odotusten tunnistaminen. Suosittelemme, että sidos-
ryhmävuorovaikutuksen systemaattista johtamista 
kehitetään Yhtiössä edelleen, koordinoimalla vuoro-
vaikutusta ja tukemalla sen sisältöä keskitetysti, mah-
dollistaen kuitenkin joustavuus paikallistasolla.
• Olennaisten yhteiskuntavastuun näkökohtien 
määrittäminen:  UPM-Kymmene Oyj:llä on käytös-
sään prosessit vastuullisuuden näkökohtien olennai-
suuden arvioimiseksi ja määrittämiseksi. Nämä pro-
sessit on sovitettu yhteen organisaation päätöksente-
ko- ja strategiaprosessien kanssa. Suosittelemme, että 
alue- ja paikallistasoilla tapahtuva näkökohtien tun-
nistaminen sovitetaan tulevissa olennaisuu-sarvioin-
neissa yhä paremmin yhteen konsernitasolla tehtävän, 
koko liiketoiminnalle yhteisten olennaisten näkökohti-
en läpikäynnin kanssa.
• Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen:  UPM-
Kymmene Oyj on sitoutunut vastaamaan sidosryh-
miensä odotuksiin, mikä käy ilmi jatkuvasta ja laaja-
muotoisesta kestävää kehitystä koskevasta viestinnäs-
tä mediassa, eri foorumeilla ja muissa viestintäkana-
vissa. Yhtiö panostaa erityisesti toimintansa ympäris-
tövaikutusten huomioon ottamiseen. Suosittelemme, 
että Yhtiö jatkaa läpinäkyvyytensä lisäämistä myös 
muilla alueilla, kuten sosiaalisissa ja toimitusketjuun 
liittyvissä asioissa. 

Varmentajan riippumattomuus ja 
pätevyys 
PricewaterhouseCoopers Oy:n, sen partnereiden ja 
asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön, varmen-
nustoimeksiantotiimi mukaan lukien, on noudatetta-
va PricewaterhouseCoopers-ketjun globaaleja riippu-
mattomuussääntöjä. 

Moniammatillisella yritysvastuun ja varmennuk-
sen asiantuntijoista koostuvalla tiimillämme on 
tämän varmennustoimeksiannon suorittamiseksi vaa-
dittavat taidot ja kokemus taloudellisten ja muiden 
kuin taloudellisten tietojen varmentamisesta, yritys-
vastuun strategian ja johtamisen alueella, sosiaalisissa 
ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä sekä relevant-
ti toimialatuntemus. 

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2013

PricewaterhouseCoopers Oy

Juha Wahlroos  Sirpa Juutinen
KHT   Partner,   
   Sustainability &
         Climate Change

Hallinnointi
uPm-kymmene oyj on listattu julkinen osakeyhtiö, 
jonka kotipaikka on suomi. yhtiön hallinnointi 
perustuu suomen osakeyhtiölakiin, 
arvopaperimarkkinalakiin, uPm:n yhtiöjärjestykseen, 
nAsDAQ omX Helsinki oy:n sääntöihin ja 
Finanssivalvonnan asettamiin standardeihin. tämän 
lisäksi uPm noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys 
ry:n julkaiseman suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin suosituksia.

UPM:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
esitetään suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodin suosituksen 54 mukainen 
selvitys sivuilla 141–143.

UPM:n hallinnoinnista ja ohjauksesta vastaa-
vat osakkeenomistajia edustava yhtiökokous, 
hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valit-
see hallituksen jäsenet, ja hallitus nimittää toi-
mitusjohtajan. Toimitusjohtajaa avustaa kon-
sernin johtoryhmä ja konsernin johtajisto, 
joiden jäsenet hallitus nimittää. 

yhtiökokous
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Var-
sinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuu-
den kuukauden kuluessa tilikauden päättymi-
sestä. Vuonna 2012 UPM:n varsinainen 
yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta Helsin-
gissä. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti 
tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun 
asiamiehen edustamana yhteensä 1 745 osak-
keenomistajaa, jotka edustivat 40,2 % yhtiön 
rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimääräs-
tä kokouspäivänä. 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päät-
tää muun muassa seuraavista asioista:

• yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
• tilinpäätöksen hyväksymisestä
• vahvistetun taseen osoittaman voiton 
 käyttämisestä
• vastuuvapauden myöntämisestä toimitus- 
 johtajalle ja hallitukselle
• hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän 
 palkkioistaan
• tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastus- 
 palkkiosta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada halu-
amansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi sillä 
edellytyksellä, että hän lähettää ehdotuksensa 
hallitukselle kirjallisena hyvissä ajoin ennen 
yhtiökokousta, jotta asia voidaan mainita  
kokouskutsussa. Pyynnön katsotaan saapuneen 
ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon vii-
meistään neljä viikkoa ennen yhtiökokouskut-
sun julkaisemista tai hallituksen työjärjestyksen 
mukaisesti 15. tammikuuta mennessä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osak-
keenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää 
ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomis-
tajaksi osakasluetteloon ja joka on ilmoittautu-
nut kokoukseen yhtiön asettaman ilmoittautu-
misajan loppuun mennessä.

hallitus
Yhtiön hallitus koostuu vähintään viidestä ja 
enintään kahdestatoista yhtiökokouksen valit-
semasta jäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan 
yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiö-
kokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraa-
van varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenten 
valintaa koskevia muita rajoituksia. Hallituksen 
työjärjestyksen mukaan yli 70-vuotiaan henki-
lön uudelleenvalintaa ei suositella ilman erityis-
tä syytä. 

Hallituksen jäsenillä on oltava tehtävien 
edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää 
hallitustyön hoitamiseksi niin paljon aikaa kuin 
voi kohtuudella edellyttää. Hallitus nimittää 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, 
kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen 
jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja.

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päät-
ti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän ja valitsi 
hallitukseen uudelleen Matti Alahuhdan, 
Berndt Brunowin, Karl Grotenfeltin, Wendy E. 
Lanen, Jussi Pesosen, Ursula Raninin, Veli-
Matti Reinikkalan ja Björn Wahlroosin. 
Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kim 
Wahl Robert J. Routsin ilmoitettua, ettei hän 
ole käytettävissä uudelle toimikaudelle. 

Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituk-
sen puheenjohtajaksi ja Berndt Brunow varapu-
heenjohtajaksi. Björn Wahlroos on toiminut 
hallituksen puheenjohtajana siitä lähtien kun 
hänet vuonna 2008 valittiin hallitukseen. 
Berndt Brunow on toiminut varapuheenjohtaja-
na vuodesta 2005.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot, työhisto-
ria ja merkittävimmät luottamustoimet esite-
tään sivuilla 60–61. Hallituksen jäsenten osake-
omistukset yhtiössä käyvät ilmi seuraavan sivun 
taulukosta. Ajantasaiset tiedot hallituksen 
jäsenten osakeomistuksista ja niiden muutok-
sista ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla 
www.upm.fi. Tiedot hallituksen jäsenten palkki-
oista vuonna 2012 on esitetty sivulla 58.

UPM   riippumaton varmennusraportti
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haLLItUksEn jäsEntEn  
osakEoMIstUksEt 31.12.2012

hallituksen jäsen osakkeet
matti Alahuhta   51 109

Berndt Brunow 290 747

karl grotenfelt   48 001

Wendy e. Lane   22 767

jussi Pesonen 195 294

ursula ranin   22 689

veli-matti reinikkala   25 939

kim Wahl     3 917

Björn Wahlroos 235 729

Edellä esitetyt osakeomistukset sisältävät hallituksen jäsenten 
lähipiirin sekä määräysvaltayhteisöjen omistamat osakkeet.

hallituksen jäsenten riippumattomuus
Yhtiön nimitys- ja hallinnointivaliokunta arvioi 
hallituksen jäsenten riippumattomuutta vuosit-
tain jäsenten antamien tietojen perusteella.  
Helmikuussa 2012, ennen hallituksen jäsenten 
valintaa koskevan ehdotuksen tekemistä varsi-
naiselle yhtiökokoukselle, valiokunta totesi, että 
kaikki jäsenehdokkaat olivat riippumattomia 
yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 
lukuun ottamatta toimitusjohtaja Jussi Pesosta, 
joka ei ole riippumaton yhtiöstä. 

hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään 
hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, 
joka on nähtävissä yhtiön internetsivuilla 
www.upm.fi Sijoittajat-osion kohdassa Hal-
linnointi. 

Työjärjestyksensä mukaan hallitus käsittelee 
kaikki Suomen lainsäädännön nojalla sen vas-
tuulle kuuluvat asiat. Suomen osakeyhtiölain 
mukaan hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja 
yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä sekä yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

Tämän lisäksi hallituksen vastuulla on 
muun muassa:

• päättää yhtiön strategisesta suunnasta ja 
 arvioida sitä 
•  hyväksyä liiketoiminta- ja strategiset 

suunnitelmat ja arvioida niiden toimeen-
panoa 

• arvioida ja hyväksyä taloudelliset tavoitteet 
 ja merkittävät yrityssuunnitelmat
•  asettaa enimmäisrajat investoinneille, 

sijoituksille, divestoinneille ja taloudellisille 
sitoumuksille

•  valvoa yhtiön strategisten ja toiminnallis-
ten riskien hallintaa sekä sisäistä valvontaa 

•  nimittää toimitusjohtaja sekä konsernin 
johtoryhmän ja johtajiston jäsenet ja 
hyväksyä heidän palkkansa ja palkkionsa

•  määrittää osinkopolitiikka ja tehdä 
yhtiökokoukselle ehdotus maksettavasta 
osingosta.

Työjärjestyksen mukaisesti hallitus arvioi 
vuosittain toimintaansa ja työskentelytapo-
jaan.

Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun 
aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa.  
Kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudelli-
sen raportoinnin aikatauluun, minkä lisäksi 
hallitus kokoontuu strategia- ja budjettiko-
kouksiin. Hallituksen kokouksessa käsiteltävät 
asiat perustuvat ennalta laadittuun esityslis-
taan. Kaikista kokouksista laaditaan pöytä-
kirja, jonka hallitus tarkastaa ja hyväksyy. 
Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 11 
kertaa. Jäsenet osallistuivat kokouksiin keski-
määrin 97,9-prosenttisesti. 

hallituksen valiokunnat
Hallitus on asettanut keskuudestaan kolme 
valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan, henkilös-
tövaliokunnan sekä nimitys- ja hallinnointiva-
liokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta  
valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan  

kuuluvia asioita. Hallitus on hyväksynyt valio-
kuntien työjärjestykset, joissa määritetään 
valiokuntien tehtävät ja vastuut sekä valiokun-
tien jäsenten toivottu pätevyys. Työjärjestykset 
ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla. Valio-
kuntien puheenjohtajat raportoivat valiokun-
tien toiminnasta hallitukselle säännöllisesti. 
Lisäksi kaikista valiokuntien kokouksista  
laaditaan pöytäkirja, joka jaetaan kaikille  
hallituksen jäsenille.

Valiokuntien jäsenet
Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja nii-
den puheenjohtajat vuosittain. Valiokunnassa 
on aina vähintään kolme jäsentä. Vuonna 
2012 kaikki hallituksen valiokunnat täyttivät 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja 
valiokuntien työjärjestysten niille asettamat, 
riippumattomuutta ja toivottua pätevyyttä 
koskevat vaatimukset. Yhtiön toimitusjohtajaa 
ei voi nimittää valiokuntien jäseneksi.

Vuonna 2012 tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajana toimi Karl Grotenfelt sekä 
jäseninä Wendy E. Lane ja Kim Wahl (30. 
maaliskuuta alkaen). Veli-Matti Reinikkala oli 
valiokunnan jäsenenä 30. maaliskuuta saakka. 
Valiokun nalla oli vuoden aikana neljä kokous-
ta. Jäsenet osallistuivat kokouksiin keskimää-
rin 91,8-prosenttisesti.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana 
toimi Berndt Brunow sekä jäseninä Ursula 
Ranin ja Veli-Matti Reinikkala (30. maalis-
kuuta alkaen). Entinen hallituksen jäsen 
Robert J. Routs oli valiokunnan jäsenenä 30. 
maaliskuuta saakka. Valiokunnalla oli kolme 
kokousta ja kaikki jäsenet osallistuivat kaik-
kiin kokouksiin.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan 
puheenjohtajana toimi Björn Wahlroos sekä 
jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt. 
Valiokunnalla oli neljä kokousta ja kaikki 
jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

UPM:n johtoRyhMä ja johtajIsto

konsERnIn johtoRyhMä
konsernin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajas-
ta, kolmesta liiketoimintaryhmän johtajasta sekä 
talous- ja rahoitusjohtajasta.

konsernin johtoryhmän jäsenet ovat myös 
konsernin johtajiston jäseniä.

PAPERi

jyRkI oVaska
Liiketoimintaryhmän 

johtaja

TEKNisET MATERiAAliTENERGiA JA sEllU

hEIkkI VaPPULa
Liiketoimintaryhmän 

johtaja

jUssI VanhanEn
Liiketoimintaryhmän 

johtaja

toIMItUsjohtaja jUssI PEsonEn

taPIo koRPEInEn
talous- ja rahoitusjohtaja

PIRkko haRRELa
viestintäjohtaja

jUha MäkELä
Lakiasiainjohtaja

RIItta saVonLahtI
Henkilöstöjohtaja

toimitusjohtaja
Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Jussi 
Pesonen on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 
tammikuusta 2004 alkaen. Hallitus on hyväk-
synyt hänen johtajasopimuksensa, joka sisältää 
taloudelliset edut ja muut palvelussuhteen 
ehdot. Jussi Pesonen on ollut myös UPM:n hal-
lituksen jäsen maaliskuusta 2007 lähtien. 

Toimitusjohtaja vastaa hallitukselle esitettä-
vien yleisten strategia- ja liiketoimintasuunni-
telmien kehittämisestä sekä yhtiön juoksevasta 
hallinnosta ja johtamisesta hallituksen anta-
mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varmistaa, että varainhoi-
to on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja 
toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot sen  
tehtävien hoitamista varten.

Toimitusjohtaja voi ryhtyä epätavallisiin tai 
luonteeltaan tai laajuudeltaan mittaviin toimen-
piteisiin vain hallituksen valtuuttamana, paitsi 
jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika 
aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa yhtiön toi-
minnalle aiheutuu olennaista haittaa; tällöin 
toimitusjohtajan on neuvoteltava toimistaan 
etukäteen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Henkilöstövaliokunta arvioi toimitus-
johtajan toimintaa vuosittain. 

Tietoa toimitusjohtajan taloudellisista 
etuuksista, eläkeiästä ja erorahasta on sivuilla 
58–59. 

johdon organisaatio
Konsernin johtoryhmä ja konsernin johtajisto 
avustavat toimitusjohtajaa yhtiön operatiivises-
sa johtamisessa. Konsernin johtoryhmän tär-
keimmät tehtävät ovat konsernin strategian ja 
liiketoimintaryhmien strategioiden valmisteluun 
ja toteutukseen liittyvät asiat, taloudelliset 
ennusteet, konsernin ja sen liiketoiminta-aluei-
den tulos sekä investointeihin ja myynteihin  
liittyvät asiat. Konsernin johtajiston tärkeim-
mät tehtävät ovat puolestaan funktioiden suun-
nitelmiin ja konsernin toimintatapoihin liittyvät 
asiat sekä liiketoimintaryhmien ja konserni-
funktioiden välinen koordinointi. 

Yhtiöllä on kolme liiketoimintaryhmää: 
Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materi-
aalit. Yhtiön taloudellinen raportointirakenne 
muodostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: 
Energia, Sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat, 
Vaneri ja Muu toiminta.

Yhtiön kolmella liiketoimintaryhmällä on 
omat johtoryhmänsä, joiden tehtävänä on  
avustaa kyseisen liiketoimintaryhmän johtajaa. 
Myös liiketoiminta-alueilla on omat johto-
ryhmät.

Konsernin johtoryhmän ja johtajiston 
jäsenet esitellään edellisellä sivulla olevassa 
kaaviossa. Heidän henkilötietonsa, työhisto-
riansa ja merkittävimmät luottamustoimensa 
esitetään sivuilla 62–63. Tietoa johdon talou-
dellisista etuuksista sekä osake- ja optio- 
omistuksista yhtiössä on sivuilla 58–59. 

sisäpiirisäännöt
Hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäpiiriohjeen, 
jossa määritetään yhtiön sisäpiiriläisiä ja sisä-
piiriasioiden hallinnointia koskevat säännöt.

Yhtiö noudattaa arvopaperilainsäädäntöä  
ja muita yhtiötä koskevia säännöksiä, kuten      
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskaup-
pa kamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton  
laatimaa sisäpiiriohjetta.

Yhtiön julkisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryh-
män jäsenet ja päävastuullinen tilintarkastaja. 
Julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden 
omistustiedot ovat julkisia, ja ovat nähtävillä 
yhtiön internetsivuilla ja saatavana Euroclear 
Finland Oy:stä. 

Tiettyjä kaupankäyntirajoituksia sovelle-
taan yhtiön sisäpiiriläisiin, joihin kuuluvat sekä 
julkiset että pysyvät sisäpiiriläiset eli yhtiön pal-
veluksessa olevat henkilöt, jotka saavat sään-
nöllisesti sisäpiiritietoa. Hallitus määrittää 
vuosittain suljetut ikkunat, jolloin yhtiön arvo-
papereilla ei saa käydä kauppaa. Nämä kaudet 
alkavat neljä viikkoa ennen yhtiön vuosi- tai 
neljännesvuosituloksen julkistamispäivää, 
kyseinen päivä mukaan lukien. Kaupankäynti 
on sallittua avoimen ikkunan aikaan eli kol-
men viikon ajanjaksolla, joka alkaa yhtiön 
vuosi- tai neljännesvuosituloksen julkistamis-
päivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. 
Tarvittaessa perustetaan hankekohtaisia sisä-
piirirekistereitä ja asetetaan niihin perustuvia 
kaupankäyntirajoituksia. Henkilöt, joilla on 
sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa yhtiön 
arvopapereilla. Yhtiön sisäpiirihallinto valvoo 
kaupankäyntirajoitusten noudattamista.

tilintarkastaja
Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkasta-
jan tarkastamaan yhtiön hallinnon ja tilin-
päätöksen. Tilintarkastajan on oltava Keskus-
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyh-
teisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa yhtiö-
kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Vuoden 2012 yhtiökokous valitsi tilintarkasta-
jaksi uudelleen KHT-yhteisö Pricewaterhouse-
Coopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkas-
tajana on toiminut Juha Wahlroos, KHT. 

tILIntaRkastajan PaLkkIot

milj. euroa 2012 2011

tilintarkastus 2,9 2,7

tilintarkastukseen 
liittyvät palvelut

– 0,1

veroneuvonta 1,0 0,9

muut palvelut 0,5 1,0

yhteensä 4,4 4,7

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallinta-
politiikan. Politiikka koskee UPM-konsernin 
kaikkia liiketoimintaryhmiä ja -alueita, tehtaita 
ja funktioita. Jokainen yksikkö vastaa riskien 
tunnistamisesta ja riskienhallinnan käytännön 
toteutuksesta. Konsernin johtajisto valvoo ris-
kien ja riskikeskittymien kehitystä. Sisäinen tar-
kastus avustaa hallitusta sen valvontavelvolli-
suuden täyttämisessä varmistamalla, että 
konsernin valvontatoimenpiteet on suunniteltu 
ja otettu käyttöön tehokkaasti. Sisäinen tarkas-
tus on toimitusjohtajan alainen yksikkö, mutta 
raportoi säännöllisesti suoraan tarkastusvalio-
kunnalle.

haRtMUt WURstER
teknologiajohtaja
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hallituksen ja johdon palkitseminen
Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin  
suosituksen 47 mukaisesti. Palkka- ja palkkio-
selvityksessä esitetään hallituksen ja toimitus-
johtajan taloudelliset etuudet sekä päätöksen-
tekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaat-
teet. Palkka- ja palkkioselvitys on nähtävissä 
yhtiön internetsivuilla.

hallituksen taloudelliset etuudet 
Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous hyväksyi 
nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen 
hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioiden 
pitämisestä ennallaan. Toimivaan johtoon kuu-
lumattomien hallituksen jäsenten palkkiot on 
esitetty oheisessa taulukossa.

Maksetuista yhteensä 890 000 euron vuosi-
palkkioista 60 % maksettiin rahana ja 40 % hal-
lituksen jäsenten nimiin ja lukuun hankittuina 
yhtiön osakkeina. Yhtiö vastaa hallituksen jäse-
nille hankittujen yhtiön osakkeiden hankinnasta 
mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja varainsiir-
toverosta. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät saa 
hallitusjäsenyyden perusteella vuosipalkkioiden 
lisäksi muita taloudellisia etuuksia.

toimitusjohtajan taloudelliset etuudet
Toimitusjohtajan vuotuinen palkka ja muut 
taloudelliset etuudet olivat seuraavat:

toIMItUsjohtajan PaLkat, 
 PaLkkIot ja MUUt EtUUDEt

1 000 euroa 2012 2011

Palkka ja etuudet

Palkka 1 059 1 034

kannustepalkkiot 508 1 140

osakepalkkiot*) – 899

etuudet 36 23

yhteensä 1 603 3 096

 

eläkekulut

Lakisääteinen 
työeläkejärjestelmä

276 396

vapaaehtoinen 
 lisäeläkejärjestely

672 663

yhteensä 948 1 059

*) osakepalkkiojärjestelmän 2008–2010 mukaiset 
osakepalkkiot ansaintajaksolta 2010.

konsernin johtajiston taloudelliset 
etuudet
Konsernin johtajiston vuotuinen palkka ja 
muut taloudelliset etuudet olivat seuraavat:

konsERnIn johtajIsto*)

1 000 euroa 2012 2011

Palkka ja etuudet

Palkka 2 975 3 155

kannustepalkkiot 496 2 076

osakepalkkiot**) – 2 805

etuudet 121 137

yhteensä 3 592 8 173

 

eläkekulut

Lakisääteinen 
työeläkejärjestelmä

522 847

vapaaehtoinen 
lisäeläkejärjestely

456 405

yhteensä 978 1 252

*)   8 jäsentä vuonna 2012, 9 jäsentä vuonna 2011.

**) osakepalkkiojärjestelmän 2008–2010 mukaiset 
osakepalkkiot ansaintajaksolta 2010.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys
Hallitus päättää kaikista toimitusjohtajan ja 
johtajiston jäsenten palkitsemiseen liittyvistä 
asioista. Hallitus hyväksyy kaikkien pitkän 
aikavälin osakepohjaisten kannustepalkkioiden 
ehdot, jotka henkilöstövaliokunta valmistelee 
riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita 
kuullen. Optio-ohjelmien ehdot päätetään 
yhtiökokouksessa. 

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot
Toimitusjohtajan ja johtajiston lyhyen aikavälin 
kannustepalkkiot on sidottu konsernin tai liike-
toimintaryhmän ennalta määrättyjen talou-
dellisten tavoitteiden saavuttamiseen (70 % kan-
nustepalkkiosta) ja johtajiston jäsenen henkilö-
kohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen (30 % 

Bonusperusteinen  
osakepalkkio järjestelmä
Bonusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä on 
suunnattu muille yrityksen avainhenkilöille. 
Osakekannusteet perustuvat järjestelmään  
osallistuvien vuositavoitteisiin. Kukin ohjelma 
koostuu yhden vuoden ansainta-ajasta ja kah-
den vuoden rajoitusjaksosta, jonka jälkeen 
ansaitut osakkeet luovutetaan. Rajoitusjakson 
aikana, ennen osakkeiden luovuttamista, 
ansaittujen palkkio-osakkeiden määrää oikais-
taan rajoitusjakson aikana kertyneillä mahdol-
lisilla osingoilla sekä muilla kaikille osakkeen-
omistajille jaetuilla pääomilla. Ensimmäinen 
osakepalkkio-ohjelma alkoi vuoden 2011 alus-
sa, ja ansaitut osakkeet luovutetaan keväällä 
2014. Maksettavien osakkeiden määrä ansain-
tajaksolta 2011 on 347 000 osaketta lukuun 
ottamatta mahdollista osinkokorjausta vuo-
delta 2013. Vuoden 2012 lopussa vuoden 2011  
järjestelmän piiriin kuului 459 henkilöä. Järjes-
telmän perusteella maksettavien osakkeiden 
arvioitu enimmäismäärä ansaintajakson 2012 
ajalta on 640 000 osaketta. Vuoden 2012 lopus-
sa vuoden 2012 järjestelmän piiriin kuului 566 
henkilöä.

Edellä mainittujen osakepalkkioiden arvi-
oidut määrät on ilmaistu palkkioiden brutto-
arvona. Osakepalkkioista vähennetään asian-
mukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan 
järjestelmien piirissä oleville.

Hallitus kannustaa johtajistoa yhtiön suo-
raan osakeomistukseen ja on vahvistanut aiem-
man suosituksensa johtajiston osakeomistuk-
sesta. Toimitusjohtajalla tulisi olla kahden  
vuoden bruttomääräistä peruspalkkaa vastaava 
määrä osakkeita. Muilla johtajiston jäsenillä 
tulisi olla vuoden bruttomääräistä peruspalk-
kaa vastaava määrä UPM:n osakkeita.

osakepalkkiojärjestelmä 2008–2010  
Osakepalkkiojärjestelmä 2008–2010 sisälsi  
kolme vuoden mittaista ansaintajaksoa vuosille 
2008, 2009 ja 2010. Annettavien palkkio-osak-
keiden määrä perustui hallituksen ennalta kul-
lekin ansaintajaksolle asettamien taloudellisten 
tavoitteiden toteutumiseen. Viimeisen vuoden 
2010 ansaintajakson taloudellisena tavoitteena 
oli liiketoiminnan rahavirta. Asetetusta tavoit-
teesta saavutettiin 46,4 %, ja yhtiön toimitus-
johtajalle ja johtajiston jäsenille tuli annetta-
vaksi yhteensä 133 864 osaketta, jotka annettiin 
huhtikuussa 2011. Palkkio-osakkeisiin liittyy 
kahden vuoden rajoitusjakso ja velvollisuus 
pääsääntöisesti palauttaa osakkeet, jos työ-
suhde päättyy rajoitusjakson aikana. 

optio-ohjelma 
Optio-ohjelma 2007 sisältää kolme optiosarjaa: 
2007A, 2007B ja 2007C. Nämä optiosarjat  
oikeuttavat optionhaltijat merkitsemään enin-
tään 15 miljoonaa yhtiön osaketta. Kunkin 
optiosarjan merkintäaika on kaksi vuotta, ja 
merkintäaika päättyy edellä mainitussa järjes-
tyksessä aina 31.10. vuosina 2012, 2013 ja 2014. 

2012 2011

vuosipalkkio (euroa) josta osakkeita (kpl) vuosipalkkio (euroa) josta osakkeita (kpl)
Puheenjohtaja 175 000 7 216 175 000 4 976

varapuheenjohtaja 120 000 4 948 120 000 3 412

tarkastusvaliokun-
nan puheenjohtaja

120 000 4 948 120 000 3 412

jäsenet*)  95 000 3 917  95 000 2 701

*) Toimitusjohtaja ei saa hallituksen jäsenyydestä erilliskorvausta.

Eläkesopimukset
Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimi-
tusjohtaja Jussi Pesosen eläkeikä on 60 vuotta. 
Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 60 % kym-
menen viimeisen työvuoden keskimääräisestä 
indeksoidusta ansiosta laskettuna Suomen laki-
sääteisen eläkejärjestelmän mukaan. Eläkeiän 
alentamisesta 60 vuoteen aiheutuvat kulut  
katetaan lakisääteistä työeläkettä täydentävällä 
vapaaehtoisella etuusperusteisella lisäeläkkeel-
lä. Jos toimitusjohtaja lopettaa yhtiön palve-
luksessa ennen 60 vuoden ikää, hänellä on täysi 
vapaakirjaoikeus vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen mukaiseen ansaittuun eläkkeeseen.

Johtajiston jäsenet ovat asuinmaansa (Suo-
men tai Saksan) lainsäädännön mukaisen elä-
kejärjestelmän piirissä. Lakisääteistä eläkettä 
täydennetään vapaaehtoisella lisäeläkkeellä. 
Johtajiston suomalaisten jäsenten vapaaeh-
toinen eläkejärjestelmä on maksuperusteinen  
järjestelmä, jonka maksu on 15 % perusvuosi-
palkasta. Eläkeikä on 63 vuotta. Johtajiston 
jäsenillä, jotka kuuluivat johtajistoon 1.1.2010, 
on täysi vapaakirjaoikeus kertyneeseen rahas-
toon. Johtajiston jäseniksi 1.1.2010 jälkeen tul-
leille täysi vapaakirjaoikeus syntyy heidän kuu-
luttuaan johtajistoon viiden vuoden ajan. Joh-
tajiston saksalainen jäsen on vakuutettu vapaa-
ehtoisen vastuuvarauksen kautta yleisen saksa-
laisen käytännön mukaisesti. Eläkeikä on 63 
vuotta.

Eroraha
Konsernin johtajiston jäsenillä on tiettyjä 
etuuksia siltä varalta, että yhtiö irtisanoo hei-
dän työsopimuksensa ennen eläkeikää. Jos 
yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan toimisuhteen, 
hänelle maksetaan 24 kuukauden peruspalkkaa 
vastaava irtisanomiskorvaus irtisanomisajalta 
maksettavan kuuden kuukauden palkan lisäksi. 
Jos toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, irtisano-
misajalta maksettavan palkan lisäksi ei makseta 
erorahaa. Johtajiston muiden jäsenten irtisano-
miskorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa,  
minkä lisäksi heille maksetaan irtisanomisajalta 
kuuden kuukauden palkka lukuun ottamatta 
tilannetta, jossa irtisanomisilmoitus on annettu 
työntekijästä johtuvista syistä.

Jos yhtiön määräysvallassa tapahtuu  
toi  mi- tai työsopimuksissa määritelty muutos, 
jokainen konsernin johtajiston jäsen voi irti-
sanoa työsopimuksensa yhden kuukauden tai 
toimitusjohtajan kohdalla kolmen kuukauden 
kuluessa määräysvallan muutoksen aiheutta-
neesta tapahtumasta ja saada 24 kuukauden 
peruspalkkaansa vastaavan korvauksen. 

Lisätietoja palkoista ja palkkioista on 
UPM:n internetsivuilla esitetyssä palkka- ja 
palkkioselvityksessä.

kannustepalkkiosta). Vuotuinen kannustepalk-
kion enimmäismäärä on 100 % johtoryhmän 
jäsenen perusvuosipalkasta ja 70 % johtajiston 
jäsenen perusvuosipalkasta. Toimitusjohtajan 
vuotuisen kannustepalkkion enimmäismäärä 
on 150 % perusvuosipalkasta. Vuoden 2012 
kannustepalkkiojärjestelmässä taloudellinen 
tavoite määräytyi EBITDA-tunnusluvun  
perusteella.

Pitkän aikavälin kannustepalkkiot
Vuodesta 2011 alkaen yhtiön pitkän aikavälin 
kannustepalkkiot koostuvat tulosperusteisesta 
osakepalkkiojärjestelmästä ylimmälle johdolle 
ja bonusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä 
muille avainhenkilöille. Nämä kaksi järjes telmää 
korvaavat aiemmat vuosien 2008–2010 osake-
palkkiojärjestelmän sekä optio-ohjelman 2007. 

tulosperusteinen 
osakepalkkiojärjestelmä 
Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä on 
suunnattu johtajistolle ja muissa keskeisissä 
tehtävissä toimiville johtajille. Osakepalkkio-
järjestelmässä annettavien osakkeiden määrä 
perustuu konsernin tuloskehitykseen kolmen 
vuoden ansaintajaksolla. Ansaitut osakkeet 
luovutetaan ansaintajakson päätyttyä. Järjestel-
män ansaintajaksojen 2011–2013 ja 2012–2014 
ansaintakriteerit perustuvat konsernin liiketoi-
minnan rahavirtaan ja osakekohtaiseen tulok-
seen (EPS). Järjestelmän perusteella maksetta-
vien osakkeiden enimmäismäärä 
ansaintajakson 2011–2013 ajalta on 813 000 
osaketta, joista enintään 150 000 osaketta mak-
setaan toimitusjohtajalle ja 310 000 osaketta 
muille johtajiston jäsenille. Vuonna 2012 järjes-
telmän piiriin kuului 35 henkilöä. Järjestelmän 
perusteella maksettavien osakkeiden enimmäis-
määrä ansaintajakson 2012–2014 ajalta on 1 
324 000 osaketta, joista enintään 219 000 mak-
setaan toimitusjohtajalle ja 460 000 osaketta 
muille johtajiston jäsenille. Vuonna 2012 järjes-
telmän piiriin kuului 40 henkilöä.

Palkitseminen

   osakkeet  optiot

nimi
osakkeita 
yhteensä

joista rajoitet
tuja*) 

2007A 
optioita

2007B 
optioita

2007C 
optioita

jussi Pesonen**) 195 294 32 480 0 170 000 360 000

Pirkko Harrela   35 488  8 120   0  20 000  70 000

tapio korpeinen**)   45 792  15 312 0 70 000 180 000

juha mäkelä   32 068  8 120   0  40 000 100 000

jyrki ovaska**)   64 812  16 240 0 95 000 180 000 

riitta savonlahti   24 570  8 120   –  27 205  70 000 

jussi vanhanen**)   45 792  15 312 0 25 000 180 000

Heikki vappula**)   25 920  13 920   0  40 000 180 000

Hartmut Wurster   38 692  8 120 0 0  70 000

konsERnIn johtajIston jäsEntEn osakE- ja oPtIo-oMIstUksEt 
31.12.2012

*)   Rajoitetut osakkeet: Edellyttävät kahden vuoden omistusjaksoa ja voimassa olevaa työsuhdetta.

**) Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat UPM:n julkiseen sisäpiirirekisteriin ja heidän yllä esitetyt osakeomistuksensa sisältä-
vät heidän perheenjäsentensä sekä/tai määräysvaltayhteisöjensä omistamat osakkeet.
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Amerikkalaisen sijoitusyhtiö Lane Holdings, Inc:n hallituksen 

puheenjohtaja vuodesta 1992. Johtajana Donaldson, Lufkin & Jen-

rette Securities Corp:n palveluksessa 1981–1992. Investointipankkii-

rina Goldman, Sachs & Co:n palveluksessa 1977–1980.

Laboratory Corporation of American ja Willis Group Holdings 

PLC:n hallitusten jäsen.

UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja tammikuusta 2004 alkaen. 

Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies 2001–2004. Useita 

eri johtotehtäviä paperitoimialoilla 1987–2001. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjoh-

taja. East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen jäsen. 

Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of Euro-

pean Paper Industries) hallituksen puheenjohtaja. Metsäteollisuus 

ry:n hallituksen jäsen.

Nokia-konsernin palveluksessa lakiasiaintehtävissä 1984–2005. 

Nokian lakiasiainjohtaja 1994–2005 ja vuodesta 1996 myös hallituk-

sen sihteeri.

ABB:n Prosessiautomaatioryhmän johtaja, ABB Ltd Switzerlandin 

johtokunnan jäsen vuodesta 2006. ABB Process Automation -liike-

toiminta-alueen johtaja 2005. ABB-konsernin Automation-liiketoi-

mintaryhmän johtaja Kiinassa 2003–2004. ABB Drives -yhtiön joh-

taja 1997–2002. ABB Industryn talousjohtaja 1994–1996. Ennen 

vuotta 1994 erilaisia tehtäviä paperi- ja pakkausteollisuusyrityksissä 

Suomessa.

Norjalaisen sijoitusyhtiö Stromstangen AS:n hallituksen puheenjoh-

taja vuodesta 2009. Eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiö IK Invest-

ment Partnersin hallituksen varapuheenjohtaja ja perustaja 1989–

2009. Osakas, Yritysrahoitus, Goldman, Sachs & Co. 1986–1989. 

Ennen vuotta 1986 kansainvälisen markkinoinnin tehtävissä ja 

talousanalyytikkona Norjan kauppakomissiossa, Merrill Lynchilla 

ja Norsk Hydron Petroleum-divisioonassa.

IK Investment Partnersin teollisen neuvottelukunnan jäsen. Aspelin-

Ramm Gruppen AS:n, Kavli Holding AS:n ja Intermediate Capital 

Group plc:n hallitusten jäsen. Voxtra-säätiön hallituksen puheenjohta-

ja. Kansainvälisen kauppakorkeakoulu INSEAD:n apulaisprofessori.

Matti alahuhta 

Jäsen vuodesta 2008.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1952

Tekn. tri

KONE Oyj:n pääjohtaja vuodesta 2006 ja KONE Oyj:n hallituksen 

jäsen vuodesta 2003. KONE Oyj:n toimitusjohtaja 2005–2006. 

Nokia Oyj:n varatoimitusjohtaja 2004, Nokia Mobile Phonesin toi-

mitusjohtaja 1998–2003 ja Nokia Telecommunicationsin toimitus-

johtaja 1993–1998.

Aalto-yliopiston säätiön hallituksen puheenjohtaja. International 

Institute for Management Developmentin (IMD, Switzerland) halli-

tuksen jäsen. Elinkeinoelämän Keskusliitto ry:n (EK:n) hallituksen 

varapuheenjohtaja.

karl Grotenfelt

Jäsen vuodesta 2004.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 

nimitys- ja hallinnointivaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1944

OTK, varatuomari

Famigro Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1986. A. Ahl-

ström Osakeyhtiön palveluksessa lakiasiainjohtajana, hallinnollise-

na ja paperiteollisuuden johtajana 1970–1986.

Berndt Brunow

Varapuheenjohtaja

Jäsen vuodesta 2002, varapuheenjohtaja vuodesta 

2005.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1950

Dipl. ekon.

Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja 2002–2007. Sanitec Oyj:n toimi-

tusjohtaja 2000–2002. Yli 20 vuotta johtotehtäviä Finnpapissa ja 

UPM-Kymmene Oyj:ssä. 

Lemminkäinen Oyj:n ja Oy Karl Fazer Ab:n hallitusten puheenjoh-

taja. Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Björn Wahlroos

Puheenjohtaja

Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2008.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1952

Kauppatiet. tri

Sampo Oyj:n konsernijohtaja 2001–2009. Mandatum Pankki Oyj:n 

hallituksen puheenjohtaja 1998–2000, Mandatum & Co Oy:n toimi-

tusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja 1992–1997 ja Suomen 

Yhdyspankin johtokunnan jäsen ja varatoimitusjohtaja 1985–1992. 

Ennen vuotta 1985 taloustieteen professori.

Sampo Oyj:n, Nordea Bank AB:n (publ) ja Hanken Svenska han-

delshögskolanin hallitusten puheenjohtaja.

Wendy E. Lane

Jäsen vuodesta 2005.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1951

MBA (Harvard)

jussi Pesonen

Jäsen vuodesta 2007.

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, 

ei-riippumaton yhtiöstä.

S. 1960

Dipl. ins.

Ursula Ranin

Jäsen vuodesta 2006.

Henkilöstövaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1953

Varatuomari, dipl. ekon.

Veli-Matti Reinikkala

Jäsen vuodesta 2007.

Henkilöstövaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1957

eMBA

kim Wahl

Jäsen vuodesta 2012.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.

S. 1960

MBA (Harvard), BA (San Diego) 

Hallitus
31.12.2012



UPM Vuosikertomus 2012 UPM Vuosikertomus 2012

UPM   Johtoryhmä ja johtajisto

62 63sisältö

Finnpapin lakimies, Samab Cian myyntipäällikkö Brasiliassa 1995–

1999. Projektipäällikkö ja uusista liiketoiminnoista vastaava johta-

ja, UPM, Jalosteet-toimiala 1999–2001. Erilaisia johtotehtäviä UPM 

Raflatacissa Suomessa ja Espanjassa 2003–2005. Aluejohtaja, Aasian 

ja Tyynenmeren alue ja Euroopan toiminnoista vastaava johtaja, 

Tarratoimiala  2005–2008.

Peikko Group Oyj:n hallituksen ja WWF Suomen hallintoneuvoston 

jäsen.

Viestinnän eri tehtäviä Finnpapissa 1985–1996. UPM:n Painopape-

rit-toimialan viestinnän johtotehtävissä 1996–2002. UPM-konsernin 

viestintäjohtaja 2003–.

Erilaisia tehtäviä asianajotoimistoissa 1991–1996. Erilaisissa laki-

miestehtävissä KONE Oyj:ssä 1997–2004. UPM:n lakiasiainjohtaja 

2005–.

Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen.

Henkilöstötehtäviä ABB:ssä 1990–1994. Nokia Oyj:n Salon matka-

puhelintehtaan henkilöstöpäällikkö 1995–2000. Raisio Yhtymä 

Oyj:n henkilöstöjohtaja  2000–2001. Elcoteq Network Oyj:n henki-

löstöjohtaja 2001–2004.

Itella Oyj:n ja Management Institute of Finland Oy:n hallitusten 

jäsen. 

Erilaisia tehtäviä Hamburger AG ja Brigl & Bergmeisterin palveluk-

sessa Itävallassa 1982–1987. Ylimmän johdon tehtäviä Haindl-kon-

sernissa 1987–2001. UPM:n Sanomalehtipaperit-toimialan johtaja 

2002–2008.

Saksan sellu- ja paperiteollisuusjärjestön (VDP) hallituksen varapu-

heenjohtaja. Saksan sellu- ja paperiteollisuuden tutkimus- ja kehi-

tysinstituutin (PTS) hallituksen puheenjohtaja. Saksan teollisuuden 

energia- ja voimatalouden järjestön (VIK) hallituksen jäsen ja vara-

puheenjohtaja.

heikki Vappula 

Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtaja

Kauppat. maist. 

S. 1967 

Johtajiston jäsen vuodesta 2010. 

Konsernin johtoryhmän jäsen.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2006.

Balance Consulting Oy:n myyntipäällikkö 1992–1993. Johdon las-

kentatoimen analyytikko, Nokia Oyj 1992–1996, useita johtotehtä-

viä Nokia Networks Oy:ssä Tanskassa, Unkarissa, Suomessa ja Isos-

sa-Britanniassa 1996–2002, Nokia Mobile Phonesin toimitusketjun 

hallinnasta vastaava johtaja 2002–2006. UPM:n hankintajohtaja 

2006–2010.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.

jyrki ovaska

Paperiliiketoimintaryhmän johtaja

Dipl. ins.

S. 1958

Johtajiston jäsen vuodesta 2002. 

Konsernin johtoryhmän jäsen.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1984.

Erilaisia johtotehtäviä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä ja UPM:n Pai-

nopaperit-toimialalla 1984–2001. Toimialajohtaja, UPM:n Hieno- ja 

erikoispaperit 2002–2003. Toimialajohtaja, UPM:n Aikakauslehti-

paperit 2004–2008. 

Euroopan painopaperituottajien järjestön EUROGRAPHin ja 

Madison Paper Industries -yhtiön hallitusten puheenjohtaja. Ame-

rikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin hallituksen jäsen.

tapio korpeinen

Talous- ja rahoitusjohtaja

Dipl. ins., MBA

S. 1963

Johtajiston jäsen vuodesta 2008. 

Konsernin johtoryhmän jäsen.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2005.

Erilaisia johtotehtäviä Jaakko Pöyry Consultingissa Suomessa ja 

Pohjois-Amerikassa 1991–1998 ja 1999–2005. A.T. Kearneyn palve-

luksessa Suomessa 1998–1999 ja McKinsey & Companyn palveluk-

sessa Ruotsissa 1988–1990. UPM:n kehitysjohtaja ja strategiajohtaja 

2005–2008.  

Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtaja 2008–2010.

Pohjolan Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Teollisuuden Voi-

ma Oyj:n ja Kemijoki Oy:n hallitusten jäsen. Keskinäinen työeläke-

vakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.

jussi Pesonen

Toimitusjohtaja

Dipl. ins.

S. 1960

Johtajiston jäsen vuodesta 2001. 

Konsernin johtoryhmän jäsen.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1987.

Useita eri johtotehtäviä paperitoimialoilla 1987–2001. Varatoimitus-

johtaja ja toimitusjohtajan varamies 2001–2004. Toimitusjohtaja 

2004–.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjoh-

taja. UPM-Kymmene Oyj:n ja East Office of Finnish Industries Oy:n 

hallitusten jäsen. Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confe-

deration of European Paper Industries) hallituksen puheenjohtaja. 

Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsen.

jussi Vanhanen

Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmän johtaja

Varat., MBA

S. 1971

Johtajiston jäsen vuodesta 2008. 

Konsernin johto ryhmän jäsen.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1997.

Pirkko harrela

Viestintäjohtaja

Fil. maist.

S. 1960

Johtajiston jäsen vuodesta 2004.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1985.

juha Mäkelä

Lakiasiainjohtaja

OTK

S. 1962

Johtajiston jäsen vuodesta 2008.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2005.

Riitta savonlahti

Henkilöstöjohtaja

Kauppat. maist.

S. 1964

Johtajiston jäsen vuodesta 2004.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2004.

hartmut Wurster

Teknologiajohtaja

Dr. (Techn.)

S. 1955

Johtajiston jäsen vuodesta 2002.

UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1987.

konsernin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, kolmesta liiketoimintaryhmäjohtajasta  
ja talous- ja rahoitusjohtajasta.

uPm:n johtajiston muodostavat seuraavat henkilöt:

johtoryhmä ja johtajisto 
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Hallituksen toimintakertomus

Markkinat vuonna 2012
Maailmantalous kehittyi vuonna 2012 eriytyvästi. Euroalue ajautui 
taantumaan toista kertaa neljän vuoden aikana. Yhdysvaltojen 
talous jatkoi samaan aikaan maltillista kasvua. Kiinassa talouden 
kasvu jatkui mutta aiempaa hitaampana. Maailmanlaajuinen brutto-
kansantuotteen kasvu laski vuonna 2012 noin 3 %:iin, kun se edel-
lisvuonna oli 4 %. Toisin kuin vuonna 2011 kehittyvät markkinat 
eivät nostaneet kehittyneissä maissa tapahtunutta notkahdusta. 

Euroopassa säästötoimet, jatkuva velkakriisi ja huoli euroalueen 
tulevaisuudesta pitivät luottamuksen alhaisena, ja työttömyys kasvoi. 
Yhdysvalloissa epävarmuus raha- ja verotuspolitiikasta sekä mahdol-
lisia menoleikkauksia ja veronkorotuksia koskeva poliittinen umpi-
kuja heikensivät kestävää kasvukehitystä. Työttömyysprosentti laski 
Yhdysvalloissa vain hieman. 

Kiinassa talouskasvu alkoi hidastua vuonna 2011, koska viennin 
ja investointien lasku heikkeni ja rahapolitiikkaa tiukennettiin. 
Vuonna 2012 Kiinan talouskasvu hidastui alimmalle tasolle kolmeen 
vuoteen. Hidastumisen lieventämiseksi Kiinan keskuspankki toteutti 
luotonantoa tukevia toimenpiteitä, ja Kiinan hallitus hyväksyi uusia 
infrastruktuurihankkeita kasvun kannustamiseksi vuonna 2012. 

UPM:n liiketoimintojen markkinaolosuhteet vakaantuivat vuoden 
2012 alussa heikennyttyään vuoden 2011 jälkipuoliskolla. Elvytys-
toimet kohensivat liiketoimintaolosuhteita hetkellisesti keväällä, mutta 
luottamus heikkeni pian niiden jälkeen. 

Euro heikkeni suhteessa Yhdysvaltain dollariin vuoden ensimmäi-
sellä puoliskolla, mutta vahvistui myöhemmin ja oli vuoden päätty-
essä lähes samalla tasolla kuin vuoden alussa. Edellisvuoteen verrat-
tuna euro oli keskimäärin 8 % heikompi, mikä paransi eurooppalais-
ten vientiyritysten kilpailukykyä. 

lähes kaikkien keskeisten raaka-aineiden kustannukset nousivat 
vuonna 2011 huomattavasti, mutta kehitys vuonna 2012 oli melko 
tasaista. Raaka-aineiden hinnat nousivat hieman vuoden ensimmäi-
sellä puoliskolla ja laskivat vähitellen vuoden loppua kohden.

Puun markkinahinnat suomessa laskivat hieman edellisvuodesta. 
Keski-Euroopassa puun markkinahinnat olivat keskimäärin jonkin 
verran edellisvuotta korkeammat. 

Keräyskuidun hinnat nousivat hieman vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla ja laskivat toisella puoliskolla. Hinnat olivat keskimäärin 
alhaisemmat kuin vuonna 2011. 

Pohjoismaiden vesivarannot olivat vuonna 2012 selvästi pitkäai-
kaisen keskiarvon yläpuolella suurten sademäärien vuoksi. Vuoden 
2012 loppuun mennessä Pohjoismaiden vesitilanne oli laskenut 
lähelle pitkäaikaista keskiarvoa. Pohjoismaisen sähköpörssin vuonna 
2012 noteeraama sähkön keskimääräinen hinta laski, sillä vesivoi-
man hyvä saatavuus näkyi myös hintakehityksessä. 

Maailmanlaajuisesti sellutoimitukset kasvoivat 3 % edellisvuo-
desta. Toimitukset lisääntyivät erityisesti Kiinassa, missä ne kasvoivat 
10 % vuodesta 2011. Myös toimitukset muualle Aasiaan, Afrikkaan, 
latinalaiseen Amerikkaan ja itä-Eurooppaan lisääntyivät, kun taas 
toimitukset kypsille markkinoille vähenivät edellisvuodesta. 

sellun maailmanmarkkinahinnat vaihtelivat vuonna 2012, mutta 
olivat keskimäärin alemmat kuin vuonna 2011. UsD-määräiset 
markkinahinnat nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla, laskivat 
vuoden kolmannella neljänneksellä ja alkoivat nousta jälleen vuoden 
loppua kohti. loppukäyttökohteiden osalta kysyntä pysyi melko 
vakaana koko vuoden. 

Taantuma Euroopassa vaikutti negatiivisesti Euroopan paperi-
markkinoihin. Vuonna 2012 graafisten paperien kysyntä laski 6 % 
edellisvuoteen verrattuna. Graafisten papereiden hinnat laskivat hie-
man vuoden aikana. 

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien kysyntä laski 7 %. 
Aikakauslehtipaperien hinnat olivat keskimäärin hieman alhaisem-
mat kuin vuonna 2011. 

Paperin kysynnän kasvu jatkui Aasiassa kasvavan keskiluokan 
sekä edelleen jatkuvan vaikka aiempaa alhaisemman talouskasvun 
ansiosta. Hienopaperien kysyntä kasvoi Aasiassa 4 % vuonna 
2012. Hienopaperien markkinahinnat nousivat hieman vuoden 
2012 alkupuoliskolla, mutta laskivat vuoden jälkipuoliskolla. Hinnat 
olivat keskimäärin alhaisemmat kuin vuonna 2011. 

loppukäytön näkökulmasta aikakauslehtien lukijamäärät ja levi-
kit laskivat Euroopassa hieman. Mainossivujen määrä laski pääasi-
assa heikon taloustilanteen takia mutta myös siksi, että mainostajat 
vastasivat kuluttajien ajankäytön muutoksiin siirtämällä mainontaa 
painotuotteista digitaaliseen mediaan. Toisaalta aikakauslehti-
mainonta lisääntyi kehittyvillä markkinoilla vuonna 2012.

Vuosi 2012 oli haasteellinen myös sanomalehtikustantamoille. 
sekä painettujen sanomalehtinimikkeiden lukumäärä että levikit las-
kivat Euroopassa. sanomalehtimainonta vähentyi Euroopassa. 

suoramainonta ja vähittäiskaupan kysyntä pysyivät vakaina 
vuonna 2012. 

internetmainonta jatkoi kasvuaan koko vuoden ja tuki osaltaan 
lievää myönteistä kehitystä mainonnan kokonaiskuluissa vuonna 
2012. Painetun median rooli mainontakanavana pieneni hieman. 

Tarrapaperien kysynnän kasvu hidastui maailmanlaajuisesti 
vuonna 2012, mutta pysyi terveellä tasolla Kiinassa ja muilla kehit-
tyvillä markkinoilla. 

Tarralaminaattien maailmanlaajuisen kysynnän kasvu laski vuo-
den aikana vähitellen. Kysyntä säilyi kypsillä markkinoilla pääosin 
vakaana, mutta kasvu jatkui kehittyvillä markkinoilla vaikkakin aiem-
paa hitaampana. Yksityiseen kulutukseen perustuvat tuotteet (kuten 
elintarvikkeet, juomat ja hygieniatuotteet) menestyivät paremmin 
kuin teollisuustuotannossa ja logistiikassa käytettävät tuotteet. 

Puupohjaisten materiaalien kysyntä laski vuonna 2012 pääasi-
assa rakennusalan loppukäyttömarkkinoiden laskun johdosta. Teollis-
ten käyttökohteiden kysyntä säilyi vakaampana. Euroopassa raken-
taminen hiljeni vähitellen vuoden aikana. sahatavaran kysyntä pysyi 
vakaana Pohjois-Afrikassa, lähi-idässä ja Aasiassa.

Tunnuslukuja
2012 2011

liikevaihto, milj. euroa 10 438 10 068
eBiTdA, milj. euroa 1) 1 269 1 383
 % liikevaihdosta 12,2 13,7
liikevoitto/tappio, milj. euroa –1 350 459
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 530 682
 % liikevaihdosta 5,1 6,8
voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa –1 406 417
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 447 572
kauden voitto/tappio, milj. euroa –1 254 457
Tulos per osake, euroa –2,39 0,88
 ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,70 0,93
laimennettu osakekohtainen tulos, euroa –2,38 0,87
oman pääoman tuotto, % neg. 6,3
 ilman kertaluonteisia eriä, % 5,0 6,7
sijoitetun pääoman tuotto, % neg. 4,4
 ilman kertaluonteisia eriä, % 4,7 5,8
liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 1,93 1,99
oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 11,23 14,22
velkaantumisaste kauden lopussa, % 51 48
korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 010 3 592
sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 838 12 110
investoinnit, milj. euroa 352 1 179
investoinnit ilman yritysostoja ja osakehankintoja,  
milj. euroa 342 340
henkilöstö kauden lopussa 22 068 23 909

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten  tuloksista ja 
kertaluonteisia eriä.

Tulos
vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
Vuoden 2012 liikevaihto oli 10 438 miljoonaa euroa, 4 % enem-
män kuin vuoden 2011 liikevaihto 10 068 miljoonaa euroa. liike-
vaihdon kasvu oli seurausta erityisesti sellu- ja Energialiiketoiminta-
alueiden ulkoisen myynnin kasvusta.

EBiTDA oli 1 269 (1 383) miljoonaa euroa eli 12,2 (13,7) %  
liikevaihdosta.

Merkittävimmät negatiiviset tulokseen vaikuttaneet tekijät liittyivät 
paperin toimitusmääriin sekä Paperi- ja selluliiketoiminta-alueiden 
laskeneisiin myyntihintoihin. 

Vertailukelpoiset kiinteät kustannukset olivat 97 miljoonaa euroa 
alemmat kuin edellisvuonna. 

Muuttuvat kustannukset alenivat hieman edellisvuodesta pääasi-
assa alempien kuitu- ja energiakustannusten johdosta. Muut muuttu-
vat kustannukset olivat suuremmat kuin edellisvuonna. 

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 530 (682) miljoonaa 
euroa eli 5,1 (6,8) % liikevaihdosta. liiketappio oli 1 350 miljoo-
naa euroa (voitto 459 miljoonaa euroa eli 4,6 % liikevaihdosta). 

liiketappioon sisältyi kertaluonteisia kuluja nettona yhteensä 
1 880 (223) miljoonaa euroa. Energialiiketoiminta-alueella -6 mil-
joonan euron kertaluonteiset erät liittyvät muutokseen UPM:n osuu-
dessa myyntivoitosta, joka saatiin vuonna 2011 kirjatusta Fingridin 
myynnistä. Metsä ja sahat -liiketoiminta-alueella kirjattiin 31 miljoo-
nan euron arvonalentuminen ja 17 miljoonaa euroa rakennejärjeste-
lyistä aiheutuvia kuluja. Paperiliiketoiminnassa kirjattiin 1 771 mil-
joonan euron arvonalentuminen, josta 783 miljoonaa euroa liittyy 
liikearvoon ja 988 miljoonaa euroa muuhun käyttöomaisuuteen 
Euroopan graafisissa papereissa. lisäksi Paperiliiketoiminnan kerta-
luonteisiin eriin sisältyy 8 miljoonaa euroa muita arvonalennuksia, 
80 miljoonaa euroa rakennejärjestelyistä aiheutuneita kuluja sekä 

35 miljoonan nettovoitto pakkauspaperiliiketoiminnan myynnistä. 
Tarrat-liiketoiminta-alueella kirjattiin rakennejärjestelyistä aiheutu-
neita kuluja 3 miljoonaa euroa. Muussa toiminnassa kertaluonteiset 
erät olivat nettona yhteensä 1 miljoonaa euroa tuottoa.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähen-
nettynä oli 45 (64) miljoonaa euroa, mukaan lukien metsäalueiden 
myynnistä saadut voitot. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 
oli -14 (82) miljoonaa ja ilman kertaluonteisia eriä -8 (-4) miljoonaa.

Voitto ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 447 (572) mil-
joonaa euroa. Tappio ennen veroja oli 1 406 miljoonaa euroa 
(voitto 417 miljoonaa euroa). Tappioon ennen veroja sisältyy 34 
(68) miljoonan euron myyntivoitto Metsä Fibren osakkeiden myyn-
nistä. Korkokulut ja muut rahoituskulut nettona olivat 105 (80) mil-
joonaa euroa. Kurssierot ja käypien arvojen muutokset olivat 11 
miljoonan euroa positiiviset (33 miljoona euro negatiiviset).

Tuloverot olivat 152 miljoonaa euroa positiiviset (40 miljoonaa 
euroa positiiviset). Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 230 
miljoonaa euroa positiivinen (125 miljoonaa euroa positiivinen).

Vuoden tappio oli 1 254 miljoonaa euroa (457 miljoonan 
euron voitto) ja tulos osaketta kohti -2,39 (0,88) euroa. Tulos osa-
ketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,70 (0,93) euroa. liiketoi-
minnan rahavirta osaketta kohti oli 1,93 (1,99) euroa.

rahoitus
Vuonna 2012 liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoi-
tusta oli 1 014 (1 041) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma laski 44 
miljoonaa euroa katsauskauden aikana (nousu 73 miljoonaa eu-
roa). Rahavirtaan sisältyi 182 miljoonaa euroa rakennejärjestelyjen 
maksuja pääasiassa Paperiliiketoiminta-alueelta.

Velkaantumisaste 31.12.2012 oli 51 (48) %. Korollinen netto-
velka oli kauden lopussa 3 010 (3 592) miljoonaa euroa.

UPM:n rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 
31.12.2012 yhteensä 1,9 miljardia euroa.

henkilöstö
Vuonna 2012 UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 23 040 
(23 067) henkilöä. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 23 909 ja 
vuoden lopussa 22 068. 

lisätietoja (tilintarkastamaton) henkilöstöstä on julkaistu UPM:n 
vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

investoinnit 
Vuonna 2012 investoinnit olivat 352 (1 179) miljoonaa euroa eli 
3,4 (11,7) % liikevaihdosta. investoinnit ilman yritysostoja olivat 
342 (340) miljoonaa euroa eli 3,3 (3,4) % liikevaihdosta. Operatii-
viset investoinnit olivat 248 (237) miljoonaa euroa.

Helmikuussa 2012 UPM ilmoitti rakentavansa lappeenrantaan 
biojalostamon, joka valmistaa biopolttoaineita raakamäntyöljystä. 
Biojalostamo tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia kehittynyttä 
toisen sukupolven uusiutuvaa dieseliä liikennekäyttöön. Dieseltuotan-
non arvioidaan alkavan vuonna 2014. Kokonaisinvestointi on noin 
150 miljoonaa euroa.

Helmikuussa 2012 UPM ilmoitti rakentavansa uuden lämmön ja 
sähkön yhteistuotantolaitoksen UPM schongaun tehtaan yhteyteen 
saksassa. Tavoitteena on vähentää merkittävästi energiakustannuk-
sia sekä turvata tehtaan energian saanti. suunnitelman mukaan uusi 
laitos otetaan käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Kokonais-
investointi on noin 85 miljoonaa euroa. 
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Maaliskuussa 2012 UPM käynnisti Pietarsaaren sellutehtaan 
jätevesipuhdistamon uudistamisen. Hankkeen arvioidaan valmistu-
van vuoden 2013 loppuun mennessä. Kokonaisinvestointi on noin 
30 miljoonaa euroa.

Elokuussa 2012 UPM ilmoitti kasvavansa Aasian paperi- ja tar-
ramateriaalimarkkinoilla rakentamalla uuden puuvapaita erikoispa-
pereita valmistavan paperikoneen Changshun tehdasalueelle Kii-
naan. Uusi paperikone valmistaa tarrapaperia ja päällystämätöntä, 
puuvapaata hienopaperia. Kokonaisinvestointi on 3 000 miljoonaa 
Kiinan juania (390 miljoonaa euroa), ja koneen odotetaan aloitta-
van toimintansa vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Elokuussa 2012 UPM hankki Gascogne-konsernilta sen sveit-
sissä sijaitsevan tarraliiketoiminnan. Kauppa tukee UPM:n kasvua 
Euroopan erikoistuotemarkkinoilla. Gascognen tarralaminaattitoimin-
tojen liikevaihto vuonna 2011 oli 44 miljoonaa euroa. 

Joulukuussa 2012 Euroopan komissio myönsi NER 300 -hank-
keesta yhteensä 170 miljoonan euron tuen UPM:n kiinteästä puusta 
uusiutuvaa dieseliä valmistavalle biojalostamohankkeelle strasbour-
gissa, Ranskassa. Yhtiö jatkaa investointiedellytysten selvittämistä. 
lopullinen arviointi investoinnista tehdään vuonna 2014. 

omaisuuden myynnit
Maaliskuussa 2012 UPM sai päätökseen RFiD-liiketoimintansa myyn-
nin sMARTRAC N.V:lle. UPM sai OEP Technologie B.V:n kautta 
10,6 %:n välillisen osuuden sMARTRACista. OEP Technologie B.V. 
on One Equity Partnersin omistama holding-yhtiö ja yksi 
sMARTRACin suurimmista osakkeenomistajista. 

UPM myi huhtikuussa 2012 11 %:n osuutensa Metsä Fibre 
Oy:stä (entinen Oy Metsä-Botnia Ab) Metsäliitto Osuuskunnalle 150 
miljoonalla eurolla. UPM kirjasi kaupasta 34 miljoonan euron kerta-
luonteisen tuoton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Kesäkuussa 2012 UPM sai päätökseen Pietarsaaren ja Terva-
saaren tehtaiden pakkauspaperitoiminnan myynnin ruotsalaiselle 
paperiyhtiölle Billerudille. UPM kirjasi myydyistä toiminnoista 35 
miljoonan euron nettovoiton, joka sisältää 51 miljoonan euron 
myyntivoiton kaupasta sekä 16 miljoonan euron kulun myytyihin 
toimintoihin liittyvästä liikearvosta. Kaupan arvo oli 130 miljoonaa 
euroa.

Elokuussa 2012 UPM myi sulkemansa Albbruckin paperitehtaan 
saksalaiselle Karl Groupille. UPM lopetti graafisten papereiden tuo-
tannon tehtaalla pysyvästi tammikuussa 2012.

Elokuussa UPM myi 50 %:n omistusosuutensa vientiyhtiö Rets 
Timber Oy:stä yrityksen toiselle omistajalle, stora Ensolle.

Heinäkuussa 2012 UPM ilmoitti, että VPK Packaging Group NV 
ja Klingele Papierwerke olivat tehneet tarjouksen strasbourgissa, 
Ranskassa sijaitsevan UPM stracelin paperitehtaan rakennuksista ja 
koneista sekä maa-alueiden osista. VPK ja Klingele suunnittelevat 
muuttavansa stracelin tehtaan tuottamaan kierrätyskuidusta valmis-
tettavia aaltopahvin raaka-aineita: aallotus- ja pintakartonkia. UPM 
ilmoitti 7.1.2013 saaneensa neuvottelut henkilöstön edustajien 
kanssa päätökseen. Päällystettyjen aikakauslehtipapereiden tuotanto 
loppui tehtaalla 4.1.2013. Vuonna 2012 UPM kirjasi 68 miljoonaa 
euroa stracelin tehtaan rakennejärjestelykuluja. 

Paperiliiketoiminnan arvoa alennettu  
vastaamaan euroopan paperiliiketoiminnan  
nykyistä kannattavuutta 
Euroopan talouden jatkuvat haasteet ovat merkittävästi vaikuttaneet 
paperin kulutukseen ja kiihdyttäneet paperin loppukäyttöihin liitty-
vää rakenteellista muutosta sekä laskeneet edelleen graafisten pape-
reiden kysyntää Euroopassa. Korkeat kustannukset ja merkittävä 
ylikapasiteetti ovat edelleen haasteita markkinoilla toimiville yrityk-
sille. 

Näissä olosuhteissa UPM ei ole kyennyt parantamaan Euroopan 
graafisten papereiden kannattavuutta tavoitteidensa mukaisesti. 
Koska UPM:n johto ei odota riittävän merkittävää parannusta Pape-
riliiketoiminnan kannattavuudessa lähitulevaisuudessa, yhtiö kirjasi 
Paperiliiketoiminnassa 1 771 miljoonan euron arvonalentumisen 
vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle, josta 783 miljoonaa euroa 
liittyy liikearvoon ja 988 miljoonaa euroa muuhun käyttöomaisuu-
teen.

liikearvon arvonalentuminen liittyy vuosina 1997–2001 tehtyi-
hin hankintoihin. Tämän erän jälkeen Paperiliiketoimintaan ei sisälly 
enää liikearvoa. Käyttöomaisuuden arvonalentuminen liittyy liiketoi-
mintaan kypsissä Euroopan graafisissa papereissa. 

Myllykoskikaupan synergiat
UPM osti Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n 1.8.2011. UPM 
julkaisi 31.8.2011 suunnitelman aikakauslehtipaperien tuotantoka-
pasiteetin sopeuttamisesta ja yrityskaupan kustannussynergioiden 
toteuttamisesta.

Myllykoski-kaupan ja uudelleenjärjestelyiden vuotuisten kustan-
nussynergioiden arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa vuo-
desta 2013 lähtien. Noin 60 % kokonaissynergioista arvioidaan 
olevan kiinteiden kustannusten säästöjä ja 40 % muuttuvien kustan-
nusten säästöjä.

synergioiden toteuttaminen on edennyt alkuperäisen suunnitel-
man mukaisesti. Vuoden 2012 aikana synergiahyödyt laskivat Pape-
riliiketoiminnan kustannuksia noin 170 miljoonalla eurolla. Toimitus-
määrien laskusta huolimatta aikakauslehtipaperituotannon kiinteät 
kustannukset per tonni laskivat hieman. Muuttuvat kustannukset olivat 
alemmat vuonna 2012 kuin vuonna 2011, mikä oli osittain seura-
usta kustannussynergioista. Täysien vuotuisten 200 miljoonan euron 
kustannussynergioiden arvioidaan vaikuttavan vuoden 2013 tulok-
seen.

Vuoden 2012 loppuun mennessä toimenpiteiden seurauksena 
Paperiliiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli laskenut noin 
1 100:lla.

Pysyvä kapasiteettivähennys on 1,2 miljoonaa tonnia aikakaus-
lehtipapereita ja 110 000 tonnia sanomalehtipaperia. Myllykosken 
paperitehdas suomessa (kapasiteetti 600 000 tonnia aikakauslehti-
papereita vuodessa) ja Ettringenin tehtaan paperikone 3 saksassa 
(kapasiteetti 110 000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa) suljet-
tiin joulukuussa 2011. Albbruckin paperitehdas saksassa (kapasi-
teetti 320 000 tonnia aikakauslehtipapereita vuodessa) suljettiin 
tammikuussa 2012. stracelin tehdas Ranskassa (kapasiteetti 
270 000 tonnia aikakauslehtipapereita vuodessa) suljettiin 
4.1.2013.

Elokuussa 2012 UPM myi sulkemansa Albbruckin paperitehtaan 
saksalaiselle Karl Groupille.

sahatavaran ja jatkojalostuksen uudelleen 
järjestelyt
Kesäkuussa 2012 UPM päätti uudelleenjärjestelyistä saha- ja jatko-
jalostetoiminnoissa suomessa ja strategian uudistamisesta Timber- ja 
living-liiketoimintayksiköissä.

syyskuussa 2012 UPM myi Kajaanin sahan Pölkky Oy:lle. 
Joulukuussa 2012 UPM sulki Aureskosken ja Heinolan jatkoja-

lostustehtaat, mikä johti 97 henkilön vähennykseen. 
Uudelleenjärjestelyihin sisältyi myös yhteiset myynti- ja pääkont-

toritoiminnot, minkä johdosta henkilöstömäärä väheni 42 henkilöllä.
Osana sahaliiketoiminnan strategian selkiyttämistä UPM ilmoitti 

10.1.2013 asettavansa Pestovon sahan ja jatkojalostetehtaan myyn-
tiin löytääkseen sahaustoiminnalle jatkajan tai tehtaalle muuta teol-
lista toimintaa. Neuvottelut koko tehtaan henkilöstön, noin 180 hen-
kilöä, kanssa on aloitettu. 

UPM kirjasi vuoden 2012 toisella neljänneksellä noin 31 miljoo-
nan euron arvonalennuksen ja noin 12 miljoonan euron uudelleen-
järjestelyvarauksen. 

liiketoimintaalueiden katsaukset
energia
Vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
Energialiiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
210 (192) miljoonaa euroa. liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 480 (452) 
miljoonaa euroa, josta 250 (177) miljoonaa euroa oli myyntiä 
konsernin ulkopuolelle. sähkön myynti oli 9 486 (8 911) GWh. 

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani edellisvuoden vas-
taavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa vesivoiman tuotannon 
kasvun ansiosta. Keskimääräinen sähkön myyntihinta laski 2 % ja 
oli 45,2 (46,2) euroa/MWh. 

Energia 2012 2011

liikevaihto, milj. euroa 480 452
eBiTdA, milj. euroa 1) 225 204
 % liikevaihdosta 46,9 45,1
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista,  
milj. euroa –18 77
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –3 –3
liikevoitto, milj. euroa 204 278
 % liikevaihdosta 42,5 61,5
kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) –6 86
liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 210 192
 % liikevaihdosta 43,8 42,5
Toimitukset, sähkö, gWh 9 486 8 911
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 939 956

sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 22,4 20,1

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,  osuutta osakkuus- ja yhteisyri-
tysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) Vuoden 2012 kertaluonteiset erät -6 miljoonaa euroa liittyvät muutokseen UPM:n 
osuudessa vuonna 2011 raportoidusta myyntivoitosta. Vuoden 2011 kertaluon-
teinen tuotto 86 miljoonaa euroa liittyy osakkuusyhtiö Pohjolan Voima Oy:n 
myyntivoittoon Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä. 

Markkinakatsaus
suomen keskimääräinen aluehinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä 
vuonna 2012 oli 36,6 euroa/MWh eli 26 % alhaisempi kuin edel-
lisvuoden vastaavana ajanjaksona (49,3 euroa/MWh). syynä 
hinnan laskuun olivat Pohjoismaiden poikkeuksellisen korkeat vesiva-
rannot ja vesivoiman tuotantomäärät.  Kivihiilen hinnat laskivat 
edellisvuodesta. Hiilidioksidin päästökauppahinta oli ajanjakson 
lopussa 6,7 euroa/tonni, mikä oli 7 % vähemmän kuin samana 
ajankohtana edellisvuonna (7,2 euroa/tonni).

Ajanjakson lopussa Pohjoismaisen sähköpörssin noteeraama 
sähkön termiinihinta vuodeksi eteenpäin oli 37,6 euroa/MWh eli 
9 % matalampi kuin edellisvuonna (41,5 euroa/MWh).

sellu
Vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
selluliiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 
296 (423) miljoonaan euroon. liikevaihto laski 1 % ja oli 1 624 
(1 648) miljoonaa euroa. Toimitukset kasvoivat 5 % ja olivat 
3 128 000 (2 992 000) tonnia. 

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski edellisvuodesta pää-
asiassa sellun alhaisempien myyntihintojen johdosta.

sellu 2012 2011
  

liikevaihto, milj. euroa 1 624 1 648
eBiTdA, milj. euroa 1) 427 554
 % liikevaihdosta 26,3 33,6
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 
ja hakkuut, milj. euroa 15 7
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista, milj. 
euroa 1 1
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –147 –139
liikevoitto, milj. euroa 296 423
 % liikevaihdosta 18,2 25,7
kertaluonteiset erät, milj. euroa – –
liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 296 423
 % liikevaihdosta 18,2 25,7
Toimitukset, sellu, 1 000 t 3 128 2 992
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 2 566 2 396
sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 11,5 17,7

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,  osuutta osakkuus- ja yhteisyri-
tysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Markkinakatsaus
Vuonna 2012 havupuusellun (NBsK) keskimääräinen markkinahinta 
oli 634 euroa tonnilta, mikä oli 8 % vähemmän kuin vuonna 2011 
(689 euroa tonnilta). Vuoden lopussa havupuusellun markkinahinta 
oli 613 euroa/tonni. lehtipuusellun (BHKP) keskimääräinen markki-
nahinta oli 585 euroa tonnilta eli 1 % korkeampi kuin vuonna 2011 
(581 euroa tonnilta). Vuoden lopussa lehtipuusellun markkinahinta 
oli 587 euroa/tonni. 

Maailmanlaajuisesti sellutoimitukset kasvoivat 3 % edellisvuo-
desta. Toimitukset lisääntyivät erityisesti Kiinassa, missä ne kasvoivat 
10 % vuodesta 2011. Myös toimitukset muualle Aasiaan, Afrikkaan, 
latinalaiseen Amerikkaan ja itä-Eurooppaan lisääntyivät, kun taas 
toimitukset kypsille markkinoille vähenivät edellisvuodesta.
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Metsä ja sahat
Vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
Metsä ja sahat -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä oli 27 (50) miljoonaa euroa. liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 
1 691 (1 651) miljoonaa euroa. 

sahatavaran kiinteät kustannukset laskivat huomattavasti. saha-
tavaran hinnat laskivat. 

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähen-
nettynä oli 30 (57) miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kas-
vava puusto) käyvän arvon lisäys oli 101 (129) miljoonaa euroa 
sisältäen metsämaiden myynnistä saadut voitot. Omista metsistä 
hakatun puun kustannukset olivat 71 (72) miljoonaa euroa. 

Elokuussa UPM myi 50 %:n omistusosuutensa vientiyhtiö Rets 
Timber Oy:stä yrityksen toiselle omistajalle, stora Ensolle. 

syyskuussa 2012 Kajaanin saha myytiin Pölkky Oy:lle. 
Joulukuussa UPM sulki Heinolan ja Aureskosken jatkojalosteteh-

taat.
Heinäkuussa 2012 UPM myi UPM Tilhillin maisemointi- ja puun-

raivauspalvelut Ground Controlille isossa-Britanniassa. 
Vuonna 2012 UPM myi 31 000 hehtaaria metsäalueita. suurim-

piin kauppoihin lukeutuivat 7 200 hehtaarin myynti saksalaiselle 
latifundium-rahastolle heinäkuussa ja 6 000 hehtaarin myynti suo-
malaiselle Taaleritehdas-varainhoitoyhtiölle joulukuussa. 

Metsä ja sahat 2012 2011
  

liikevaihto, milj. euroa 1 691 1 651
eBiTdA, milj. euroa 1) 13 12
 % liikevaihdosta 0,8 0,7
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja 
hakkuut, milj. euroa 30 57
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista, milj. 
euroa 1 2
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –49 –21
liikevoitto, milj. euroa –21 52
 % liikevaihdosta –1,2 3,1
kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) –48 2
liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 27 50
 % liikevaihdosta 1,6 3,0
Toimitukset, sahatavara, 1 000 m3 1 696 1 683
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 1 772 1 812
sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 1,5 2,8

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,  osuutta osakkuus- ja yhteisyri-
tysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) Vuoden 2012 kertaluonteiset erät 43 miljoonaa euroa liittyvät saha- ja jatkojalos-
teliiketoimintojen rakennejärjestelyihin, sisältäen 31 miljoonan euron arvonalentu-
misen. lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy 2 miljoonaan euroa puunhankinta- ja 
metsäpalvelutoimintojen rakennejärjestelykuluja ja 3 miljoonaa euroa muita 
rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2011 kertaluonteiset erät sisältävät 1 miljoonan 
euron tuoton muutoksesta ison-Britannian eläkejärjestelyissä sekä 1 miljoonan 
euron tuoton rakennejärjestelyihin liittyvien varausten peruutuksista.

Markkinakatsaus
Puuostot suomen yksityisillä puumarkkinoilla olivat 28,2 miljoonaa 
kuutiometriä eli 11 % korkeammat kuin vuonna 2011 (25,3 miljoo-
naa) mutta jäivät 10 % pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle. 
Markkinat olivat vilkkaammat vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon 
aikana ja hidastuivat vuoden jälkipuoliskolla.

Puun markkinahinnat suomessa laskivat hieman edellisvuodesta. 
Tukkipuun markkinahinnat pysyivät korkeina pitkän aikavälin keski-
hintoihin verrattuna. Kuitupuun hinnat myötäilivät pitkän aikavälin 
keskiarvoa. 

Keski-Euroopassa puun markkinahinnat kehittyivät epätasaisesti, 
mutta hinnat olivat keskimäärin hieman korkeampia. 

sahatavaran kysyntä heikkeni vähitellen länsi-Euroopassa 
vuonna 2012 talouden hidastumisen ja erityisesti rakennustoiminnan 
hiipumisen seurauksena. Kysyntä pysyi vakaana Pohjois-Afrikassa, 
lähi-idässä ja Aasiassa. 

sahatavaran keskihinnat laskivat vuonna 2012. 

Paperi
Vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2 miljoonaa euroa (tappio 
16 miljoonaa euroa). liikevaihto oli 7 150 (7 184) miljoonaa eu-
roa. Paperin toimitukset kasvoivat 1 % ja olivat 10 711 000 
(10 615 000) tonnia. 

Painopaperien (sanoma- ja aikakauslehtipaperien) toimitukset 
kasvoivat 2 % pääasiassa Myllykoski-kaupan johdosta. Hieno- ja 
erikoispaperitoimitukset laskivat 2 %. Proforma-paperitoimitukset 
vähenivät 10 %.

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 18 miljoonaa euroa 
edellisvuodesta. Vertailukelpoiset kuitu- ja kiinteät kustannukset laski-
vat. Toimitusmäärien lasku kumosi tämän vaikutuksen suurelta osin. 

Paperitoimitusten keskihinta euroina laski noin 1 % edellisvuo-
desta.

Tammikuussa 2012 UPM lopetti Albbruckin paperitehtaan tuo-
tannon saksassa. 

Kesäkuussa 2012 UPM myi Pietarsaaren ja Tervasaaren tehtai-
den pakkauspaperitoiminnan. 

Heinäkuussa 2012 UPM ilmoitti, että VPK Packaging Group NV 
ja Klingele Papierwerke olivat tehneet tarjouksen UPM stracelin 
paperitehtaan rakennuksista ja koneista sekä maa-alueiden osista 
strasbourgissa, Ranskassa. UPM ilmoitti 7.1.2013 saaneensa neu-
vottelut henkilöstön edustajien kanssa päätökseen. Päällystettyjen 
aikakauslehtipapereiden tuotanto loppui tehtaalla 4.1.2013.

Paperi 2012 2011
  

liikevaihto, milj. euroa 7 150 7 184
eBiTdA, milj. euroa 1) 542 517
 % liikevaihdosta 7,6 7,2
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista, milj. 
euroa 3 2
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –2 322 –603
liikevoitto, milj. euroa –1 822 –315
 % liikevaihdosta –25,5 –4,4
kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) –1 824 –299
liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 2 –16
 % liikevaihdosta 0,0 –0,2
Toimitukset, sanoma ja aikakauslehtipaperit, 1 000 t 7 230 7 071
Toimitukset, hieno ja erikoispaperit, 1 000 t 3 481 3 544
Paperin toimitukset yhteensä, 1 000 t 10 711 10 615
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 5 470 5 437
sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 0,0 –0,3

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,  osuutta osakkuus- ja yhteisyri-
tysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä..

2) Vuoden 2012 kertaluonteiset erät sisältävät 1 771 miljoonan euron arvonalen-
tumisen, josta 783 miljoonaa euroa liittyy liikearvoon ja 988 miljoonaa euroa 
muuhun käyttöomaisuuteen Euroopan graafisissa papereissa, 60 miljoonaa euroa 
rakennejärjestelykuluja ja 8 miljoonaa euroa arvonalennuksia stracelin tehtaan 
sulkemiseen liittyen, sekä 20 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. lisäksi 
kertaluonteiset erät sisältävät 35 miljoonan euron nettovoiton, joka sisältää 51 
miljoonan euron myyntivoiton Pietarsaaren ja Tervasaaren tehtaiden pakkauspaperi-
toiminnan myynnistä sekä 16 miljoonan euron kulun myytyihin toimintoihin liittyvästä 
liikearvosta. Vuoden 2011 kertaluonteiset erät sisältävät Myllykoski Oyj:n ja 
Rhein Papier GmbH:n hankinnasta johtuvan 28 miljoonan euron kertaluonteisen 
tuoton sekä hankintaan liittyviä ja muita hankintakuluja yhteensä 29 miljoonaa 
euroa. lisäksi kertaluonteiset erät sisältävät 5 miljoonan euron tuoton muutoksesta 
ison-Britannian eläkejärjestelyissä, lähinnä Myllykosken ja Albbruckin tehtaiden 
sulkemisiin liittyviä rakennejärjestelykuluja yhteensä 298 miljoonaa euroa, josta 
pitkäaikaisten varojen arvonalennuksien osuus oli 68 miljoonaa euroa ja 5 miljoo-
naa euroa muita rakennejärjestelykuluja. 

Markkinakatsaus
Vuonna 2012 sanoma- ja aikakauslehtipaperien kysyntä Euroopas-
sa laski 8 % ja hienopaperien kysyntä 4 % edellisvuodesta. Pohjois-
Amerikassa aikakauslehtipaperien kysyntä oli 7 % alempi kuin 
edellisvuonna. Aasiassa hienopaperien kysyntä kasvoi. 

Euroopassa sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat laskivat 
1 % vuoteen 2011 verrattuna ja laskivat vuoden 2012 viimeisellä 
neljänneksellä 1 % vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrat-
tuna. 

Hienopapereiden hinnat laskivat 3 % vuonna 2012. Vuoden 
2012 viimeisellä neljänneksellä hinnat olivat 1 % alemmat vuoden 
2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien keskihinta dollareina 
laski vuoden 2012 aikana 2 % edellisvuodesta ja nousi vuoden 
2012 viimeisellä neljänneksellä 2 % kolmanteen neljännekseen 
verrattuna. Aasiassa hienopapereiden markkinahinnat laskivat 7 % 
vuoteen 2011 verrattuna ja pysyivät vakaina viimeisellä neljännek-
sellä vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Tarrat
Vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
Tarrat-liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
81 (68) miljoonaa euroa. liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 1 202 
(1 150) miljoonaa euroa. 

liikevoitto kasvoi edellisvuodesta pääasiassa alhaisempien 
raaka-ainekustannusten ja paremman tuotevalikoiman vuoksi. Kiin-
teät kustannukset kasvoivat toimintojen laajentamisen seurauksena.

Elokuun lopussa 2012 UPM Raflatac sai päätökseen kaupan 
Gascogne-konserniin kuuluvan Gascogne laminates switzerlandin 
tarraliiketoiminnasta.

tarrat 2012 2011

liikevaihto, milj. euroa 1 202 1 150
eBiTdA, milj. euroa 1) 115 101
 % liikevaihdosta 9,6 8,8
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –34 –33
liikevoitto, milj. euroa 78 68
 % liikevaihdosta 6,5 5,9
kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) –3 –
liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 81 68
 % liikevaihdosta 6,7 5,9
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 524 486
sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 15,5 14,0

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,  osuutta osakkuus- ja yhteisyri-
tysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) Vuoden 2012 kertaluonteiset erät 3 miljoonaa euroa liittyvät rakennejärjestelyistä 
kirjattuihin kuluihin. Vuoden 2011 kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa 
Euroopan toimintojen rakennejärjestelykuluja sekä 2 miljoonan euron tuoton 
muutoksesta ison-Britannian eläkejärjestelyissä. 

Markkinakatsaus
Tarralaminaattien maailmanlaajuisen kysynnän kasvu hidastui vähi-
tellen vuoden kuluessa. länsi-Euroopassa kysynnän arvioidaan 
hieman vähentyneen, kun taas Pohjois-Amerikassa sen arvioidaan 
kasvaneen hieman. Aasiassa kysyntä oli hiljaista kesäkaudella, 
mutta kasvu voimistui vuoden loppua kohti. latinalaisessa Amerikas-
sa vuosi alkoi vankalla kasvulla, mutta vuoden keskivaiheilla nähtiin 
selvä hidastuminen. Maailmanlaajuisen kysynnän kasvu oli koko 
vuoden ajan maltillista. 

vaneri
Vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
Vaneriliiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
3 (0) miljoonaa euroa. liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 387 (376) 
miljoonaa euroa.

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi suurempien toimitus-
määrien ja alhaisempien kiinteiden kustannusten ansiosta. Muuttuvat 
kustannukset kasvoivat.

savonlinnan tehtaan laajennus- ja uudistustyöt saatiin päätök-
seen vuoden toisella neljänneksellä. 
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Vaneri 2012 2011

liikevaihto, milj. euroa 387 376
eBiTdA,  milj. euroa 1) 24 18
 % liikevaihdosta 6,2 4,8
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –21 –18
liikevoitto, milj. euroa 3 –7
 % liikevaihdosta 0,8 –1,9
kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) – –7
liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 3 0
 % liikevaihdosta 0,8 0,0
Toimitukset, vaneri, 1 000 m3 679 656
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 267 253
sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 1,1 0,2

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,  osuutta osakkuus- ja yhteisyri-
tysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) Vuoden 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyy 4 miljoonan euron kulut suomen 
toimintojen rakennejärjestelyistä ja 3 miljoonaa euroa omaisuuden nettomyyntitap-
pioita. 

Markkinakatsaus
Vuonna 2012 vanerin kysynnän arvioidaan laskeneen Euroopassa 
vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisten käyttö-
kohteiden kysyntä oli hieman vahvempi kuin edellisenä vuonna, 
mutta kokonaiskysyntä kääntyi laskuun alhaisen rakennustoiminnan 
johdosta. Hintakilpailu kiristyi Euroopassa haastavien markkinaolo-
suhteiden vuoksi.

Muu toiminta
Muu toiminta sisältää konsernin puumuovikomposiittiyksikön UPM 
ProFin, biopolttoaineet, kehitysyksiköt, logistiikkapalvelut ja konser-
nin palvelutoiminnot.

Vuosi 2012 verrattuna vuoteen 2011
liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 89 (35) miljoonaa euroa. 
liikevaihto oli 255 (188) miljoonaa euroa.

UPM:n RFiD-liiketoiminnan myynti sMARTRAC N.V:lle saatiin 
päätökseen 31.3.2012.

Muu toiminta 2012 2011

liikevaihto, milj. euroa 255 188
eBiTdA, milj. euroa 1) –77 –23
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista, 
milj. euroa –1 –
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –11 –11
liikevoitto, milj. euroa –88 –40
kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) 1 –5
liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa –89 –35
sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 195 287
sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % neg. neg.

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,  osuutta osakkuus- ja yhteisyri-
tysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) Vuoden 2012 kertaluonteiset erät sisältävät 17 miljoonaa euroa rakennejärjestelyis-
tä kirjattuja kuluja, 6 miljoonaa euroa sakkojen palautusta sekä 12 miljoonan euron 
myyntivoiton RFiD-liiketoiminnan myynnistä. Vuoden 2011 kertaluonteiset erät 
sisältävät 5 miljoonan euron kulut rakennejärjestelyistä. 

näkymät vuodelle 2013
Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän hyvin alhaisena vuoden 
2013 alkupuolella. Tämä vaikuttaa negatiivisesti erityisesti Euroo-
pan graafisten paperien markkinoihin. Pohjoismaiden vesivarannot 
ovat normalisoitumassa ja sähkön termiinihinta vuodelle 2013 on 
hieman korkeampi kuin vuoden 2012 toteutunut markkinahinta. 
Kasvutalouksien odotetaan kehittyvän suotuisammin, mikä tukee 
globaaleja sellu- ja tarramateriaalimarkkinoita, paperimarkkinoita 
Aasiassa sekä puutuotteiden markkinoita Euroopan ulkopuolella. 

Vakaana jatkuvat yleiset näkymät kasvuliiketoiminnoissa kuten 
energiassa, sellussa ja tarraliiketoiminnassa luovat perustan UPM:n 
kannattavuuskehitykselle vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 
verrattuna vuoden 2012 toiseen puoliskoon. Hieman alemmilla 
sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnoilla, epäsuotuisalla valuutta-
kurssikehityksellä ja alemmilla toimitusmäärillä odotetaan kuitenkin 
olevan selvä negatiivinen vaikutus Euroopan paperiliiketoiminnan 
kannattavuuteen, verrattuna vuoden 2012 jälkipuoliskoon. UPM:n 
kustannustason odotetaan säilyvän vakaana.

osakkeet
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeisiin ei liity erityisehtoja 
lukuun ottamatta yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslauseketta, mitä 
on selvitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 27. Tiedot suurim-
mista osakkeenomistajista sekä omistajien jakautumasta omistajaryh-
mittäin ja osakeomistuksen määrän mukaan on esitetty tilinpäätök-
sen kohdassa Tietoja osakkeista.

Yhtiö on osallisena eräissä sopimuksissa, jotka koskevat sen 
resursseihin liittyviä liiketoimintoja, joissa on määräyksiä sen 
varalta, että yhtiön määräysvalta vaihtuu. Toimitusjohtajan ja johta-
jiston jäsenten sopimuksiin sisältyy yhtiöön liittyvän määräysvallan 
muutos julkisen ostotarjouksen seurauksena. Toimitusjohtajan ja joh-
tajiston sopimuksia on selvitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7.

Hallituksen oikeudesta laskea liikkeeseen ja hankkia omia osak-
keita sekä sääntöjä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on käsitelty kon-
sernitilinpäätöksen liitetiedossa 27.

Vuonna 2012 UPM:n osakkeiden vaihto NAsDAQ OMX Helsin-
gin pörssissä oli yhteensä 5 534 (8 835) miljoonaa euroa. Tämä on 
arviolta noin 60 % kaikista UPM:n osakkeilla tehdyistä kaupoista. 
Osakkeen ylin noteeraus oli 10,98 euroa helmikuussa ja alin 7,82 
euroa kesäkuussa. 

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary share, 
ADs) käydään kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-markkinoilla 
(OTC). 

30.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
hankkimaan enintään 51 000 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutus 
on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

22.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään osakeannista ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osak-
keiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: (i) Valtuutuksen nojalla 
hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita enintään 25 000 000 kappaletta. Tähän lukuun 
sisältyvät myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuk-
sien nojalla. (ii) Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset 
oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa 
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omis-

tavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka.

Myllykoski-kauppaan liittyen UPM laski liikkeeseen viiden miljoo-
nan osakkeen suunnatun osakeannin elokuussa 2011. 

UPM:llä on kaksi optiosarjaa, jotka oikeuttavat haltijansa merkit-
semään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön osaketta. Optio-
ohjelmien 2007B- ja 2007C-optiot oikeuttavat merkitsemään optio-
ohjelmaa kohti yhteensä enintään 5 000 000 osaketta.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa ole-
via osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuk-
sien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 
31.12.2012 oli 526 124 410. lukuun sisältyi 1 151 572 optio-
oikeuksien 2007B perusteella vuonna 2012 merkittyä osaketta. Anti-
valtuutuksen ja optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena 
osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmillään 554 970 388 osak-
keeseen.

Vuoden 2012 lopussa yhtiön hallussa oli 230 737 omaa osa-
ketta, mikä oli noin 0,04 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. 
Näistä osakkeista 19 256 osaketta on palautunut yhtiölle konsernin 
osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti työsuhteiden päättymi-
sen yhteydessä.

2007C-optio-oikeudet on listattu NAsDAQ OMX:n Helsingin 
pörssissä 1.10.2012 alkaen.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksille 2007A päättyi 
31.10.2012. Koko merkintäaikana 300 osaketta merkittiin optio-
oikeuksien 2007A perusteella.

yhtiön johto
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2012 hallitukseen valittiin 
uudelleen seuraavat kahdeksan jäsentä: Matti Alahuhta, Berndt 
Brunow, Karl Grotenfelt, Wendy E. lane, Jussi Pesonen, Ursula 
Ranin, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos. Robert J. Routs oli 
ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ollut enää käytettävissä uudelle toimi-
kaudelle. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kim Wahl.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Berndt 
Brunowin.

lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajaksi Karl Grotenfeltin ja jäseniksi Wendy E. lanen ja 
Kim Wahlin. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Berndt 
Brunow ja jäseniksi Ursula Ranin ja Veli-Matti Reinikkala. Nimitys- ja 
hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Björn Wahlroos ja 
jäseniksi Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.

riitaasiat
Metsähallitus jätti 31.3.2011 vahingonkorvauskanteen UPM:ää ja 
kahta muuta suomalaista metsäyhtiötä vastaan. Kanne liittyy markki-
naoikeuden 3.12.2009 antamaan päätökseen, jossa vastaajien 
todetaan syyllistyneen kilpailusääntöjen rikkomiseen raakapuumark-
kinoilla. Valtion omistaman Metsähallituksen lisäksi markkinaoikeu-

den päätökseen liittyviä kanteita ovat jättäneet yksityishenkilöt ja 
yhtiöt sekä kunnat ja seurakunnat. UPM:ltä ja kahdelta muulta yhtiöl-
tä vaaditaan yhteisvastuullisesti yhteensä pääomaltaan 237 miljoo-
nan euron vahingonkorvausta tai vaihtoehtoisesti UPM:ltä erikseen 
yhteensä 55 miljoonan euron vahingonkorvausta. Pääomaan liittyvi-
en vaatimusten lisäksi kantajat esittävät myös arvonlisäveroon ja 
korkoihin liittyviä vaatimuksia. UPM pitää vaatimuksia täysin perus-
teettomina. UPM ei ole kirjannut varauksia näihin kanteisiin liittyen.

Uruguayssa on vireillä Fray Bentosin sellutehtaaseen liittyvä riita-
asia Uruguayn hallitusta vastaan.

Marraskuussa 2012 UPM käynnisti välimiesmenettelyn Metsä-
liitto-osuuskuntaa ja Metsä Board Oyj:tä vastaan. UPM:n mukaan 
Metsäliitto ja Metsä Board ovat myydessään Metsä Fibre Oy:n osak-
keita itochu Corporationille rikkoneet Metsä Fibre Oy:tä koskevassa 
osakassopimuksessa määrättyä myötämyyntilauseketta. UPM vaatii 
Metsäliitolta ja Metsä Boardilta pääomaltaan 58,5 miljoonan euron 
vahingonkorvausta. Metsäliitto ja Metsä Board myivät 24,9 % omis-
tuksen Metsä Fibrestä itochu Corporationille 472 miljoonan euron 
hintaan. Kaupan yhteydessä Metsäliitto käytti osto-oikeuden ja osti 
UPM:n 11 % osuuden Metsä Fibrestä 150 miljoonan euron hintaan. 
UPM ei ole kirjannut saamisia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaati-
musten perusteella.

UPM on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksi-
kössä, Olkiluoto 3:ssa, Pohjolan Voima Oy:n osakeomistuksensa 
kautta. Pohjolan Voima Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n (”TVO”) 
enemmistöosakas 58,47 %:n omistusosuudella. UPM:n epäsuora 
osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 30 %. Voimalaitoksen piti 
käynnistyä suunnitelman mukaisesti kesällä 2009, mutta yksikön 
rakennustyöt ovat viivästyneet.

AREVA-siemens-konsortiolta, joka rakentaa Olkiluoto 3 -ydinvoi-
malaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella, 
saatujen tietojen perusteella TVO arvioi, että ydinvoimalaitosyksikkö 
ei valmistu säännölliseen sähköntuotantoon vuonna 2014. laitostoi-
mittaja on vastuussa aikataulusta.

laitostoimittaja aloitti joulukuussa 2008 Olkiluoto 3 -voimalan 
viivästymistä ja siihen liittyviä kustannuksia koskevan välimiesmenet-
telyn kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeudessa ja kesä-
kuussa 2011 se toimitti päivitetyn vaatimuksen johon sisältyy mää-
rältään päivitetty ja yksilöity vaatimus välillisine kustannuksineen ja 
viivästyskorkoineen. Päivitetty rahamääräinen vaatimus on yhteensä 
noin 1,9 miljardia euroa.

TVO on arvioinut toimittajan vaateen ja todennut sen perusteet-
tomaksi. Vastaavasti TVO toimitti huhtikuussa 2009 vastavaatimuk-
sen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii viivästymisestä ja muista 
virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen arvo oli noin 
1,4 miljardia euroa. Vuonna 2012 TVO on jättänyt välimiesmenette-
lyssä päivitetyn vaatimuksensa ja puolustuksensa. Päivitetty arvio 
TVO:n kustannuksista ja tappioista on noin 1,8 miljardia euroa. 
Välimiesmenettely voi jatkua vuosia. Vaatimusten ja vastavaatimus-
ten rahamäärät voivat muuttua tänä aikana. TVO ei ole kirjannut 
saamisia eikä varauksia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten 
perusteella.
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Vuoden 2012 toisella neljänneksellä välimiesoikeus teki päätök-
sen, liittyen tulkintaerimielisyyteen laitostoimitusta koskevien jo suori-
tettujen maksuerien kohtelusta. Päätöksen mukaisesti laitostoimitusso-
pimukseen liittyvät muutamat TVO:n aiemmin sulkutilille maksamat 
maksuerien osat, yhteensä noin 100 miljoonaa euroa, on vapautettu 
laitostoimittajalle ja TVO on maksanut korkoa nettomäärältään noin 
23 miljoonaa euroa. Päätöksellä ei ratkaistu laitosyksikön valmistu-
misen viivästymistä ja sen kustannuksia koskevaa kiistaa.

riskit
riskienhallinta
UPM:ssä riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattisia ja ennakoivia 
toimia, joilla analysoidaan ja hallitaan liiketoimintoihin liittyviä 
mahdollisuuksia ja uhkia. Riskejä myös vältetään huolellisella suun-
nittelulla ja tulevaisuuden projektien ja liiketoimintaympäristön arvi-
oinnilla.

UPM siirtää riskejä omalta vastuultaan vakuutusjärjestelyillä, 
mikäli riskien suuruus ylittää UPM:n riskinkantokyvyn. Vakuutusehdot 
rajoittavat vakuutusten kattavuutta. 

Alla on lueteltu merkittävimmät riskit, jotka saattavat heijastua 
olennaisesti UPM:n liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Ne 
on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin.

strategiset riskit
kilpailu. Energian, sellun, sahatavaran, paperin, tarratuotteiden ja 
vanerin markkinat ovat hyvin kilpaillut. Voimakas kilpailu on johta-
nut hintapaineisiin UPM:n tärkeimmillä liiketoiminta- ja markkina-alu-
eilla ja aiheuttanut yhtiön katteisiin poikkeuksellisen suuria vaihtelu-
ja.

Paperin kysyntä. Paperi- ja metsäteollisuuden tuotteiden markki-
nat ovat sykliset. Niille ovat tyypillisiä jaksot, jolloin kysyntä ja tar-
jonta ovat epätasapainossa. Paperi- ja metsäteollisuuden tuotteiden 
hinnat voivat tällöin vaihdella huomattavastikin. UPM:n graafisten 
paperien kypsillä päämarkkinoilla kysynnän odotetaan laskevan 
pitkällä aikavälillä. Paperiteollisuuden on tällöin sopeutettava tuotan-
toaan myös sulkemalla kapasiteettia. Aasiassa ja muilla kasvumark-
kinoilla graafisten paperien kysynnän odotetaan edelleen kasvavan. 
Näille markkinoille rakennetaan tai suunnitellaan myös uutta tuotan-
tokapasiteettia, mikä osaltaan koventaa kilpailua vientimarkkinoilla.

kuluttajien käyttäytymisen muutokset. Painetussa mediassa, 
kuten aikakauslehdissä, sanomalehdissä, luetteloissa ja mainoksissa, 
käytettävää paperia koskevat kuluttajien odotukset ovat tulleet vaati-
vammiksi ja vaihtelevammiksi. Painettu mainonta on edelleen yksi 
tärkeimmistä paperin kysyntää ohjaavista tekijöistä. Tietokoneiden 
ja uusien sähköisten viestimien käytön lisääntyminen vaikuttaa pape-
rin kulutustottumuksiin tulevaisuudessa. Tämä kehitys asettaa pai-
neita painetun median asemalle keskeisenä mainontakanavana. 
Kuluttajien lisääntynyt ympäristötietoisuus saattaa myös vaikuttaa 
UPM:n tuotteiden kulutukseen sekä myönteisesti että kielteisesti tuote-
alueesta riippuen.

fuusiot ja yritysostot. Paperi- ja metsäteollisuudessa voi tulevai-
suudessa tapahtua fuusioita, jotka johtuvat osittain halusta alentaa 
kustannuksia ja parantaa asiakaspalvelua. Fuusioiden ja yritysosto-
jen riskit liittyvät muun muassa siihen, pystytäänkö hankitun yrityksen 
toiminta ja henkilöstö integroimaan onnistuneesti sekä saavute-
taanko yritysoston liiketaloudelliset tavoitteet.

Muutokset liiketoimintaportfoliossa. UPM:n strategian tavoit-
teena on lisätä sellaisten kasvavien liiketoimintojen osuutta, joilla 
olisi positiiviset pitkän ajan perusteet. UPM:n nykyinen liiketoiminta-
portfolio on painottunut paperituotteisiin, joiden osuus oli noin 67 % 
UPM:n myynnistä vuonna 2012. UPM:llä on tällä hetkellä vahva 
kasvavien liiketoimintojen portfolio, sisältäen mm. Energian, sellun, 
kasvavien markkinoiden paperin ja Tarrat. liiketoimintaportfolion 
muuntumisen rahoittaminen on merkittävässä määrin riippuvainen 
paperitoiminnoista kypsillä markkinoilla.

suurimpien asiakkaiden merkitys. UPM myy osan tuotteistaan 
useille pääasiakkaille, kuten eräille isoille painotaloille ja paperituk-
kuliikkeille. suurimman asiakkaan osuus UPM:n liikevaihdosta 
vuonna 2012 oli noin 3 %. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus 
UPM:n liikevaihdosta oli noin 14 %. 

ympäristösäännökset. UPM:n on noudatettava monenlaisia 
ympäristölakeja ja -määräyksiä. sen ympäristöprosessit ja -hallinto 
perustuvat lakien ja määräysten noudattamiseen kaikilta osin. Yhtiö 
tekee jatkuvasti ympäristöön liittyviä investointeja, auditointeja ja 
mittauksia. UPM ei tällä hetkellä ole osallisena merkittävissä juridi-
sissa menettelyissä, jotka liittyvät ympäristöasioihin. Huomattavien 
ympäristöön liittyvien kustannusten ja vastuiden riski liittyy kuitenkin 
olennaisesti teolliseen toimintaan.

Poliittiset riskit. UPM:llä on tuotantolaitoksia kehittyvillä markki-
noilla, kuten Uruguayssa, Kiinassa ja Venäjällä. Näiden markkinoi-
den poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset järjestelmät eivät 
ehkä ole yhtä hyvin ennakoitavissa kuin maissa, joissa instituutiora-
kenteet ovat vakiintuneemmat ja pysyvämmät. Myös investointeihin 
tai hankintoihin voi näissä maissa kohdistua muita riskejä ja epävar-
muustekijöitä, kuten epäedullinen verotuskohtelu, kaupan rajoitukset, 
inflaatio, valuuttavaihtelut ja kansallistaminen. Kehittyvien markkinoi-
den osuus oli vuonna 2012 noin 20 % konsernin liikevaihdosta. 

operatiiviset riskit
Merkittävien tuotantopanosten saatavuus ja hinta. Ulkopuoliset 
toimittajat toimittivat vuonna 2012 noin 80 % UPM:n käyttämästä 
puusta. Muut tuotantopanokset, kuten kemikaalit, täyteaineet ja 
keräyspaperi, hankitaan ulkopuolisilta toimittajilta. Merkittävimpien 
tuotantopanosten toimituskatkot vaikuttaisivat valmistustoimintaan. 
seurauksena voisi olla esimerkiksi tuotannon keskeyttäminen tai 
vähentäminen, tuotevalikoiman muuttaminen, merkittävimpien tuo-
tantopanosten hinnankorotukset tai puun saatavuus- ja hintavaihtelut. 
On myös epävarmaa, kuinka EU:n ehdotettu energiapaketti tulee 
vaikuttamaan kuidun ja energian saatavuuteen tai hintaan. 

Liikekumppanit. UPM työskentelee nykyisin monien liikekumppa-
nien kanssa ilman määräysvaltaa strategisesta suunnasta ja liiketoi-
minnasta. Erittäin kilpailtu markkinatilanne ja esimerkiksi biopolttoai-
neiden ja bioenergian kehitystyö on omiaan lisäämään liikekumppa-
nien merkitystä korkeamman tehokkuuden saavuttamisessa. 
liikekumppanit voivat kuitenkin aiheuttaa kannattavuusriskejä, esi-
merkiksi kumppanuusyhtiön sisällä tapahtuvien muutosten kautta tai 
yhteisyrityksen toimintamuutosten vuoksi. 

kyky hankkia ja pitää palveluksessa ammattitaitoista työvoi-
maa. Kasvun jatkuminen ja toiminnan tehokkuuden parantaminen 
edellyttävät ammattitaitoisia työntekijöitä. Koska ei ole varmaa, että 
tulevaisuudessa saadaan riittävästi ammattitaitoista työvoimaa, UPM 
arvioi jatkuvasti työhönotto-, palkkaus- ja urakehityskäytäntöjään ja 
valittujen toimenpiteiden avulla yhtiö pystyy palkkaamaan ja pitä-
mään palveluksessaan ammattitaitoisia ihmisiä.

rahoitusriskit
Vaihtokurssien ja korkojen muutokset. Altistuminen valuuttariskeille 
vaikuttaa ensisijaisesti vientitoimintaan siltä osin kuin liikevaihto on 
muuna valuuttana kuin siinä, jossa tuotantokustannukset syntyvät. 
Osa UPM:n myynnistä ja ostosta on muuna valuuttana kuin euroina 
(lähinnä Yhdysvaltojen dollareina ja Englannin puntina). Vaihtokurs-
sien vaihteluille altistumisen hallitsemiseksi yhtiö seuraa tilannetta tar-
kasti. samanaikaisesti yhtiö suojautuu riskeiltä erilaisten rahoitus-
instrumenttien avulla, kuten käyttämällä valuuttatermiinisopimuksia ja 
valuutanvaihtosopimuksia. Myös korkojen muutokset voivat vaikuttaa 
huomattavasti yhtiön sellaisen omaisuuden (esimerkiksi biologisten 
hyödykkeiden) arvoihin, jotka arvostetaan käypään arvoon.

Pääoman ja likviditeetin saatavuus. UPM:n pääoman saatavuus 
riippuu rahoitusmarkkinoilla vallitsevista olosuhteista ja konsernin 
taloudellisesta tilanteesta. Mikäli jompikumpi näistä tekijöistä huono-
nee dramaattisesti, pääoman hinta ja saatavuus voivat vaarantua. 
Näiden riskien toteutumismahdollisuuksia lieventää UPM:llä oleva 
likviditeettireservi, joka muodostuu vahvistetuista monivuotisista lai-
nalimiiteistä.

Maksukyvyttömyys. Tuotteiden myyntiin liittyy riski, että asiak-
kaat eivät maksa tuotteita tai täytä muita velvoitteitaan. UPM seuraa 
ja pyrkii minimoimaan asiakkaiden luottoriskejä useiden ohjelmien 
avulla. Vakuutukset kattavat valtaosan myyntisaatavista.

lisätietoja rahoitusriskeistä ja pitkäaikaisten lainojen erääntymis-
aikataulusta on konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 3 ja 31.

vahinkoriskit
UPM:llä on ympäri maailmaa huomattava määrä tuotantolaitoksia, 
joista valtaosa on sen omia. UPM on myös suomen suurin yksityinen 
metsänomistaja. UPM:n toimintaa uhkaavia vahinkoriskejä ovat 
muun muassa työterveys- ja työturvallisuusriskit, ympäristöriskit, 
tulipalo, luonnonilmiöt ja yritysturvallisuusriskit. UPM hallitsee näitä 
riskejä ennalta määritellyillä toimintatavoilla ja vahingon ennaltaeh-
käisyohjelmilla. Vakuutettavia vahinkoriskejä katetaan myös UPM:n 
vakuutusohjelmalla.

Tutkimus ja kehitys
Vuonna 2012 UPM:n panostukset tutkimukseen ja kehitykseen olivat 
noin 45 (50) miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,4 (0,5) prosenttia 
konsernin liikevaihdosta. Noin puolet UPM:n tutkimus- ja kehitysva-
roista suunnataan uusien tekniikoiden ja liiketoimintojen  kehittämi-
seen.

Biodieselin tuotantotekniikka perustuu UPM:n innovaatioihin ja 
pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Biopolttoaineiden tutkimus ja kehitys 
keskittyy etenkin biodieselin tuotannossa käytettävien raaka-aineiden 
tutkimiseen. UPM:llä on tällä hetkellä meneillään testiohjelma, jossa 
tutkitaan biopolttoaineiden sopivuutta autojen moottoreihin. Tutki-
muksen tavoitteena on täyttää eurooppalaisten viranomaisten bio-
polttoaineille asettamat standardit ja säädökset. Tutkimuksen toi-
sessa vaiheessa biopolttoaineen tuotantoon pyritään ottamaan 
mukaan uusia raaka-aineita, kuten mustalipeä ja pyrolyysiöljy.

Tutkimuksella ja kehityksellä on yhdessä selluliiketoiminta-alueen 
kanssa meneillään sellutehtaiden vedenkäytön optimoimista koskeva 
tutkimusohjelma. Ohjelman tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja 
raaka-, prosessi- ja jätevesien kierrätykseen ja puhdistamiseen. 
Onnistuneet ratkaisut säästävät myös energiaa ja vähentävät ympä-
ristövaikutuksia, kun kemikaalien määrä jätevedessä pienenee. Tutki-
musohjelma tukee selluntuotannon laajentamista alueille, joiden vesi-
varat ovat rajalliset.

Tutkimus ja kehitys etsii keinoja, joilla paperitehtaiden siistausjä-
tettä ja tuotannossa hyödyntämättä jäävää materiaalia voidaan 
käyttää hyväksi ja kierrättää. Tarkoituksena on löytää ja kokeilla 
uusia ideoita ja tekniikoita yhdessä paperitehtaiden kanssa ja tehos-
taa siten jätteiden uudelleenkäyttöä.

UPM ja Wetend Technologies ltd ovat käynnistäneet intensiivi-
sen tutkimusprojektin, jossa kehitetään uutta in-line PCC -täyteaine-
komposiittimenetelmää. Pilottiprojekti suoritettiin UPM Jokilaakson 
tehtailla. Uusi menetelmä on yksi tulevaisuuden tekniikoista, joiden 
avulla parannetaan paperialan tuotekehitystä, kustannustehokkuutta 
ja kilpailukykyä. 

Tarralaminaattien tutkimuksessa ja kehityksessä UPM keskittyi 
edelleen uusien teknologia-alustojen sekä tuoteratkaisujen ja -inno-
vaatioiden kehittämiseen. Yhtiö toi markkinoille huomattavan mää-
rän uusia räätälöityjä ratkaisuja ja useisiin käyttötarkoituksiin suunni-
teltuja erikoistuotteita. lisäksi UPM kehitti moniin loppukäyttökohtei-
siin uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, kuten ohensi 
huomattavasti tausta- ja pintapaperien paperi- ja kalvopintoja.

Vaneriliiketoiminnan tuote- ja teknologiakehitys keskittyi liiketoi-
minta-alueen kasvun ja kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen 
uusien asiakaslähtöisten ratkaisujen ja tuotantotekniikan kehittämi-
sen kautta.

UPM:n ProFi Deck -tuotekehitys keskittyi uusien pinnoitustekniikoi-
den ja tuotantoprosessien kehittämiseen, jotta kierrätysmuovia voi-
daan käyttää materiaalin raaka-aineena. Uudet pinnoitustekniikat 
mahdollistavat tulevaisuudessa laajemman värivalikoiman, uusia 
ominaisuuksia ja innovatiivisia sovelluksia.

Uudet liiketoiminnot ja kehitys jatkoi biopohjaisten tuotteiden ja 
ratkaisujen kehittämistä biokomposiittien, biofibrillien ja biokemikaa-
lien alueella.  Kaikkien alueiden tuotekehityksessä on saavutettu mer-
kittäviä edistysaskelia yhdessä asiakkaiden ja ulkoisten kumppanei-
den kanssa. 

UPM ForMi on kierrätettävä ja hajuton komposiittimateriaali, 
jota valmistetaan selluloosakuiduista ja muoveista. Uusiutuvan kui-
dun määrä tuotteissa on 20–50 prosenttia. UPM ForMi -komposiitin 
tuotanto aloitettiin lahdessa tammikuussa 2012. UPM:n kehittämää 
komposiittia käytetään jo muun muassa huonekaluissa, elektronii-
kassa ja erilaisissa kotitaloustavaroissa. 

UPM Biofibrillit ovat mikro- tai nanokuituisia selluloosatuotteita, 
joiden avulla voidaan muotoilla materiaaleja ja lisätä niihin uusia 
ominaisuuksia. UPM Biofibrillien kehitystyö on keskittynyt toistaiseksi 
teollisiin pilotti- ja tehdaskohtaisiin sovelluksiin. UPM on onnistunut 
tuottamaan pilottitehtaalla erilaisia biofibrillilaatuja ja testannut 
useilla paperitehtailla biofibrillien käyttöä paperisovelluksissa. Ulkoi-
nen kehitystyö on keskittynyt biofibrillien käyttöön betonissa, öljyn-
porausnesteessä ja teollisissa pinnoitesovelluksissa.

UPM on kehittänyt biokemikaaleja lappeenrannan biojalostamo-
kehityskeskuksessa ja UPM Augsburgin tutkimuskeskuksessa sak-
sassa. UPM Biokemikaalit tekee tutkimusta myös yhdessä UPM Bio-
polttoaineiden kanssa.
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Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes tukee 
useita UPM:n tutkimusohjelmia ja on yhtiön tärkeä yhteistyökump-
pani. Vuonna 2012 Tekes rahoitti UPM:n tutkimusprojekteja noin 
3,7 (4,7) miljoonalla eurolla. 

UPM on osakkaana Finnish Bioeconomy Cluster (FiBiC) -organi-
saatiossa, joka perustuu Forestcluster ltd:n tutkimusstrategiaan. FiBiC 
keskittyy uusiutuviin materiaaleihin perustuvien tuotteiden ja bioeko-
nomian tutkimukseen ja tukee UPM:n sisäisiä tutkimus- ja kehitystoi-
mintoja.

ympäristö
ympäristövaikutukset ja investoinnit 
UPM:n ympäristövastuun tärkeimmät osa-alueet ovat kestävät tuotteet 
sekä ilmastoon, veteen, metsiin ja jätteisiin liittyvät periaatteet. UPM 
seuraa pitkän aikavälin ympäristötavoitteita, jotka se aikoo saavut-
taa vuoteen 2020 mennessä. UPM on määrittänyt myös mittarit, 
joilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vuosittain.

Vuonna 2012 UPM:n ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 35 
(14) miljoonaa euroa, joista suurimmat investoinnit tehtiin jäteveden-
käsittelyyn. Yhtiön ympäristönsuojelukustannukset olivat 133 (112) 
miljoonaa euroa (poistot mukaan lukien), ja ne koostuivat pääasi-
assa jätevesien puhdistamisen ja jätehuollon kustannuksista. 

Vuonna 2012 UPM:n tuotantolaitoksilla ei sattunut vakavia 
ympäristövahinkoja. Useita vähäisiä, tilapäisiä poikkeamia lupaeh-
doista kuitenkin tapahtui. UPM raportoi poikkeamista viipymättä 
viranomaisille ja ryhtyi tarvittaviin toimiin niiden korjaamiseksi ja 
vastaavien ennaltaehkäisemiseksi. Toimet ovat osa UPM:n sisäistä 
Clean Run -kampanjaa, jonka tavoitteena on parantaa UPM:n teh-
taiden ympäristösuorituskykyä edelleen sekä edistää yleistä ympäris-
tötietoisuutta.

otamme huomioon koko elinkaaren
UPM tarjoaa asiakkaille ja kuluttajille kestäviä tuotteita, jotka valmis-
tetaan uusiutuvista, biohajoavista ja kierrätettävistä raaka-aineista. 
UPM:n kaikki liiketoiminnot ovat liittäneet ecodesign-ajattelun osaksi 
tuotekehitysprosessejaan. Ympäristönäkökohdat integroidaan järjes-
telmällisesti tuotteen suunnitteluun jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja 
ne kattavat tuotteen koko elinkaaren.

UPM käyttää ympäristömerkkejä, kuten EU:n ympäristömerkkiä 
sekä PEFC- ja FsC-metsäsertifikaatteja. Vuonna 2012 EU:n ympäris-
tömerkin saaneiden UPM:n tuotteiden määrä on kasvanut merkittä-
västi. UPM on suurin paino- ja kopiopaperin valmistaja, jolle on 
myönnetty EU:n ympäristömerkki. Vuonna 2012 UPM sai ensimmäi-
senä yrityksenä EU:n ympäristömerkin valmistamalleen sanomalehti-
paperille. 

lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla ja yhtiön puunhankin-
nassa on käytössä ympäristö-, laatu- sekä työterveys ja -turvallisuus-
järjestelmät, jotka on sertifioitu standardien isO 9001, isO 14001 
ja OHsAs 18001 mukaan. 

Kaikki UPM:n Euroopan sellu- ja paperitehtaat on nyt sertifioitu 
EU:n EMAs-asetuksen (EU Eco-Management and Audit scheme) 
mukaisesti. Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa otettiin vuonna 
2012 mukaan EMAs-rekisteriin ensimmäisenä Euroopan ulkopuoli-
sena tehtaana.

Tehokkaat energiankäyttöratkaisut tuovat  
ilmastohyötyjä
UPM hyödyntää mahdollisimman paljon hiilidioksidineutraaleja 
energialähteitä ja pyrkii lisäämään biomassapohjaisen energian 
käyttöä. UPM:n käyttämistä polttoaineista on biomassapohjaista 
suomessa noin 85 % ja maailmanlaajuisesti noin 65 %.  

Vuonna 2012 UPM jatkoi investointeja tehokkaaseen energian-
tuotantoon. Yhtiö rakentaa schongaun paperitehtaalle saksaan 
uuden lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksen. lisäksi UPM 
ilmoitti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnistävänsä 
maailman ensimmäisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on sel-
vittää biohiilen eli paahdetun biomassan mahdollisuuksia kivihiilen 
käytön korvaajana energiantuotannossa. 

vastuullista vedenkäyttöä
UPM on vähentänyt veden kulutusta 31 % paperitonnia kohden ja 
28 % sellutonnia kohden kymmenen viime vuoden aikana. Kemialli-
sen hapenkulutuksen (COD) kuormitus on laskenut kymmenen viime 
vuoden aikana 37 % paperitonnia kohden ja 54 % sellutonnia 
kohden.

Vuonna 2012 UPM jatkoi materiaalitehokkuusohjelmaa ja 
toteutti vedenkäytön parempaan hallintaan tähtääviä hankkeita 
useilla tuotantolaitoksilla. Yhtiö uusii Pietarsaaren sellutehtaan biolo-
gisen jätevedenpuhdistamon. UPM teki myös laajan vesistötutkimuk-
sen bioindikaattorien avulla. WWF ja UPM Raflatac tekivät vuonna 
2012 yhteistyötä Oderin jokilaakson suojeluprojektissa Puolassa.

sertifiointi pitää metsät täynnä elämää
UPM on tehnyt pitkäjänteistä työtä sertifioidun puun määrän 

lisäämiseksi. Vuonna 2012 noin 77 (78) % kaikesta UPM:n käyttä-
mästä puusta oli peräisin sertifioiduista metsistä, ja 80 (81) % 
UPM:n paperista tuotettiin kuidusta, joka täyttää joko FsC- tai PEFC-
sertifiointikriteerit. 

UPM ja WWF jatkoivat yhteistyötään Uruguayn Uuden sukupol-
ven puuviljelmät -hankkeessa, jolla pyritään kehittämään ja edistä-
mään kestäviä puunviljelykäytäntöjä.

UPM:n omille metsille myönnettiin FsC- ja PEFC-sertifikaatti 
vuonna 2012. Yhtiö laajensi metsäpalvelujaan tarjoamalla suoma-
laisille metsänomistajille mahdollisuutta saada metsilleen FsC-sertifi-
kaatti. 

UPM toteutti maailman suurimman ympäristöjärjestön eli Kan-
sainvälisen luonnonsuojeluliiton (iUCN) kanssa pilottihankkeen, 
jossa arvioitiin UPM:n maailmanlaajuisen monimuotoisuusohjelman 
täytäntöönpanoa suomessa ja isossa-Britanniassa. lisäksi UPM osal-
listui aktiivisesti eri sidosryhmien väliseen kestävää metsänhoitoa 
koskevaan vuoropuheluun The Forests Dialogue -järjestössä (TFD). 
UPM toteutti yhteistyössä Birdlifen kanssa laajoja ympäristöprojek-
teja suomessa, isossa-Britanniassa ja Uruguayssa. 

jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys
Nykyään yli 90 % UPM:n tuotantojätteestä käytetään uudestaan tai 
kierrätetään. Yhtiö käyttää lähes kaiken tuotantoprosessissa synty-
vän orgaanisen jätteen, kuten kuoret ja hakkuutähteet sekä siistauk-
sen ja vesien puhdistamisen kuitupitoiset kiintoaineet, tehtaiden 
energiantuotantoon.

suurin osa UPM:n tuottamasta kiinteästä jätteestä on energian-
tuotannosta syntyvää tuhkaa. Huomattava osa tuhkajätteestä käyte-
tään uudelleen esimerkiksi täyteaineena tienrakennuksessa tai maan-
rakennusaineena. Yli 99 % tuhkasta hyödynnettiin vuonna 2012.

UPM:n oma tarrateollisuuden irrokepaperijätteen hyödyntämis-
ratkaisu on koko alan käytettävissä Euroopassa UPM:n RafCycle-
kierrätyskonseptin ansiosta. Ainutlaatuisen RafCycle-konseptin avulla 
tarrateollisuuden sivutuotteita voidaan käyttää UPM ProFi -puumuovi-
komposiittituotteiden tai paperin valmistuksessa tai ne voidaan muut-
taa energiaksi. 

Kaatopaikoille päätyvän jätteen määrä on pienentynyt viime 
vuosien aikana vähitellen. Vuonna 2012 UPM pystyi vähentämään 
kaatopaikkajätteen kokonaismäärää 109 000 tonniin, mikä on 
13 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
UPM ilmoitti 17.1.2013 ottavansa konsernitilinpäätöksessä käyttöön 
uudet iFRs-standardit iFRs 10 (Konsernitilinpäätös) ja iFRs 11 (Yh-
teisjärjestelyt) vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. 

Energialiiketoiminnassa Pohjolan Voima Oy:n (PVO) vesivoima- 
(A) ja ydinvoimaosakkeet (B, B2) sekä Kemijoki Oy:n ja länsi-suo-
men Voima Oy:n (lsV) osakkeet luokitellaan rahoitusomaisuudeksi 
(myytävissä olevat sijoitukset) ja arvostetaan käypään arvoon Q1 
2013 alkaen. Muilla liiketoiminta-alueilla PVO:n lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitokset (G-osakesarjat) ja eräät muut sijoitukset kon-
solidoidaan iFRs 10 ja 11 mukaisesti. Aiemmin kaikki PVO:n osak-
keet on käsitelty osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmällä. Kemi-
joki on käsitelty myytävissä olevana sijoituksena hankintamenon 
määräisenä. lsV on käsitelty tytäryhtiönä. 

Uusien iFRs 10 ja iFRs 11 -standardien käyttöönoton arvioidaan 
lisäävän UPM:n omaa pääomaa noin 1 870 miljoonalla eurolla. 
Uudelleenluokittelu lisää Energialiiketoiminnan sidottua pääomaa 
noin 1 950 miljoonalla eurolla noin 2 850 miljoonaan euroon. 

Vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen vuoden 
2012 vertailulukuja muutetaan vastaamaan uusia standardeja.

UPM ilmoitti 17.1.2013 suunnittelevansa Euroopan painopape-
rikapasiteettinsa pysyvää vähentämistä 580 000 tonnilla. Nykyinen 
liiketoimintaympäristö myös edellyttää Paperiliiketoiminnan ja 
UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä, jotta mittasuh-
teiltaan pienempi liiketoiminta voisi toimia kustannustehokkaasti. 

UPM suunnittelee UPM Rauman tehtaan paperikone 3:n pysyvää 
sulkemista, UPM Ettringenin tehtaan paperikone 4:n pysyvää sulke-
mista saksassa, UPM Docellesin tehtaan myymistä tai muuta luopu-
mista Ranskassa sekä Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden 
uudelleenjärjestelyjä tarkempien suunnitelmien valmistuttua. 

Mikäli mainitut suunnitelmat toteutuvat, UPM:n henkilöstömäärä 
vähenisi noin 860 henkilöllä. suunnitelmat koskevat useita maita. 

suunnitelman mukaan UPM Rauman ja UPM Ettringenin kaksi 
konelinjaa suljetaan vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Molemmilla koneilla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipa-
peria yhteensä 420 000 tonnia vuodessa. 

Neuvottelumenettely henkilöstön kanssa käynnistetään kunkin 
maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. UPM Ettringenin ja 
UPM Rauman osalta prosessi käynnistetään välittömästi. 

UPM Docellesin myyntiprosessi alkaa välittömästi. Myyntiproses-
sille varataan aikaa korkeintaan 6 kuukautta. UPM Docellesin teh-
das valmistaa vuodessa 160 000 tonnia päällystämätöntä puuva-
paata paperia. 

Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden uudelleenjärjeste-
lyjen osalta prosessi käynnistyy helmikuun alussa tarkempien suunni-
telmien valmistuttua. 

stracel mukaan lukien, konelinjojen sulkemisen ja muiden toimin-
tojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena arvioidaan saavutettavan 
90 miljoonan euron vuotuiset säästöt kiinteissä kustannuksissa. Ker-
taluonteisten kulujen arvioidaan olevan 100 miljoonaa euroa.

UPM ilmoitti 7.1.2013 saaneensa päätökseen informointi- ja 
konsultaatioprosessin stracelin tehtaan henkilöstön edustajien 
kanssa ja lopettanut päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon 
tehtaalla. UPM ilmoitti 24.1.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen 
UPM stracelin tehtaan laitteiden ja maa-alueiden osien myymisestä 
VPK Packaging Group NV:n ja Klingele Papierwerken yhteisyrityk-
selle, Blue Paper sAs:lle. Tavoitteena on saada yrityskauppa pää-
tökseen kuluvan vuoden maaliskuussa, kun kaikki lakimääräiset ja 
hallinnolliset ehdot ovat täyttyneet. Kaupan vaikutus vuoden 2013 
tulokseen arvioidaan vähäiseksi. 

selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä
UPM esittää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä 
raporttina UPM:n vuoden 2012 vuosikertomuksessa sivuilla 141–
143 sekä yhtiön internet-sivuilla www.upm.fi.
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hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 4.4.2013 pidettävälle varsi-
naiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeel-
ta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 9.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko 
maksetaan 19.4.2013. 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 
2 969 186 616,59 euroa. Osinkoehdotuksen julkistamispäivänä 
31.1.2013 yhtiöllä on 526 124 410 osaketta. Yhtiön hallussa ole-
vat 230 737 osaketta sisältyvät edellä mainittuun osakemäärään. 
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Tämän 
perusteella ehdotetun osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 315,5 
miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei 
hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä tammikuun 31. päivänä 2013

Björn Wahlroos     Berndt Brunow    Matti Alahuhta 
Puheenjohtaja

Karl Grotenfelt     Wendy E. lane     Jussi Pesonen
            Toimitusjohtaja

Ursula Ranin     Veli-Matti Reinikkala   Kim Wahl
            

                          1.1. – 31.12.
milj. euroa liite 2012 2011

Liikevaihto 4 10 438 10 068
liiketoiminnan muut tuotot 6 108 86
liiketoiminnan kulut 7 –9 340 –9 013
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut 8 45 64
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista 9 –14 82
Poistot ja arvonalentumiset 10 –2 587 –828
Liikevoitto/tappio 4 –1 350 459

voitot myytävissä olevista osakkeista, netto 11 38 71
kurssierot ja käypien arvojen muutokset 12 11 –33
korko ja muut rahoituskulut, netto 12 –105 –80
Voitto/tappio ennen veroja –1 406 417

Tuloverot 13 152 40
kauden voitto/tappio –1 254 457

jakautuminen:
 emoyhtiön omistajille –1 254 457
 Määräysvallattomille omistajille – –

–1 254 457

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 14 –2,39 0,88
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 14 –2,38 0,87

konsernitilinpäätös, iFrs
konsernin tuloslaskelma

konsernin laaja tuloslaskelma
                           1.1. – 31.12.

milj. euroa liite 2012 2011

kauden voitto/tappio –1 254 457

kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä

Muuntoerot –14 112
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 4 –6
rahavirran suojaukset 46 22
Myytävissä olevat sijoitukset –37 2
kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä 13, 27 –1 130
kauden laaja tulos yhteensä –1 255 587

Laajan tuloksen jakautuminen:
 emoyhtiön omistajille –1 255 587
 Määräysvallattomille omistajille – –

–1 255 587

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot on esitetty liitetiedossa 13. 
Muiden laajan tuloksen erien erittely on esitetty liitetiedossa 27. 
liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
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                              31.12.
milj. euroa liite 2012 2011

varat
Pitkäaikaiset varat
liikearvo 16 222 1 022
Muut aineettomat käyttöomaisuus hyödykkeet 17 357 458
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18 4 846 6 242
sijoituskiinteistöt 19 39 39
Biologiset hyödykkeet 20 1 476 1 513
osuudet osakkuus ja yhteisyrityksissä 21 589 717
Myytävissä olevat sijoitukset 22 147 260
rahoitusvarat 23 431 415
laskennalliset verosaamiset 28 686 508
Muut pitkäaikaiset varat 24 250 238

9 043 11 412

Lyhytaikaiset varat
vaihtoomaisuus 25 1 377 1 429
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26 1 984 2 003
Tuloverosaamiset 21 26
rahavarat 468 495

3 850 3 953
Myytävänä oleviksi luokitellut varat – 24
Varat yhteensä 12 893 15 389

                              31.12.
milj. euroa liite 2012 2011

oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
osakepääoma 27 890 890
omat osakkeet –2 –2
Muuntoerot 151 161
Arvonmuutos ja muut rahastot 27 139 129
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 207 1 199
kertyneet voittovarat 3 520 5 084

5 905 7 461
Määräysvallattomien omistajien osuus 16 16
oma pääoma yhteensä 5 921 7 477

Pitkäaikaiset velat
laskennalliset verovelat 28 597 675
eläkevelvoitteet 29 476 490
varaukset 30 205 326
korolliset velat 31 3 521 3 750
Muut velat 32 144 79

4 943 5 320

Lyhytaikaiset velat
lyhytaikaiset korolliset velat 31 396 883
ostovelat ja muut velat 33 1 564 1 667
Tuloverovelat 69 38

2 029 2 588
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat – 4
Velat yhteensä 6 972 7 912
oma pääoma ja velat yhteensä 12 893 15 389

liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

konsernin tase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

milj. euroa liite
osake-

pääoma
omat 

osakkeet
Muunto-

erot

arvon-
muutos- 
ja muut 

rahastot

sijoitetun
vapaan  

oman 
pääoman 

rahasto

kerty-
neet 

voitto-
varat yhteensä

Määräys-
vallatto-

mien 
omistajien

osuus

oma 
pääoma 
yhteensä

oma pääoma 1.1.2011 890 – 55 90 1 145 4 913 7 093 16 7 109

 kauden voitto/tappio – – – – – 457 457 – 457
 Muuntoerot – – 112 – – – 112 – 112
 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn netto 
 sijoituksen suojaus, veroilla vähennettynä – – –6 – – – –6 – –6
 rahavirran suojaukset,  
 veroilla vähennettynä – – – 22 – – 22 – 22
 Myytävissä olevat sijoitukset – – – 2 – – 2 – 2
kauden laaja tulos yhteensä – – 106 24 – 457 587 – 587

 osakeanti –2 – – 54 – 52 – 52
 osakeperusteisten maksujen kustannus, 
 veroilla vähennettynä – – – 16 – –3 13 – 13
 osingonjako 15 – – – – – –286 –286 – –286
 Muut erät – – – –1 – 3 2 – 2
Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä – –2 – 15 54 –286 –219 – –219
oma pääoma 31.12.2011 27 890 –2 161 129 1 199 5 084 7 461 16 7 477

oma pääoma 1.1.2012 890 –2 161 129 1 199 5 084 7 461 16 7 477

 kauden voitto/tappio – – – – – –1 254 –1 254 – –1 254
 Muuntoerot – – –14 – – – –14 – –14
 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn netto 
  sijoituksen suojaus, veroilla vähennettynä – – 4 – – – 4 – 4
 rahavirran suojaukset,  
  veroilla vähennettynä – – – 46 – – 46 – 46
 Myytävissä olevat sijoitukset – – – –37 – – –37 – –37
kauden laaja tulos yhteensä – – –10 9 – –1 254 –1 255 – –1 255

 osakkeiden merkintä optioilla – – – – 8 – 8 – 8
 osakeperusteisten maksujen kustannus, 
 veroilla vähennettynä – – – 1 – 5 6 – 6
 osingonjako 15 – – – – – –315 –315 – –315
Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä – – – 1 8 –310 –301 – –301
oma pääoma 31.12.2012 27 890 –2 151 139 1 207 3 520 5 905 16 5 921

liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
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konsernin rahavirtalaskelma

                             1.1. – 31.12.
milj. euroa liite 2012 2011

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto/tappio –1 254 457
oikaisut 5 2 371 792
saadut korot 7 7
Maksetut korot –80 –72
saadut osingot 15 37
Muut rahoituserät, netto –16 –13
Maksetut verot –73 –94
käyttöpääoman muutos 5 44 –73
Liiketoiminnan nettorahavirrat  1 014 1 041

Investointien rahavirrat
käyttöomaisuusinvestoinnit –374 –286
liiketoimintojen ja tytäryritysten hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla 5 –10 –17
osakkuusyritysosakkeiden hankinnat – –1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 100 32
Tytäryritysten luovutukset 5 –7 3
osakkuusyritysosakkeiden luovutukset 3 1
Myytävissä olevien sijoitusten luovutukset 150 141
Pitkäaikaisten saamisten lisäykset –37 –4
saadut osingot 110 –
Investointien nettorahavirrat –65 –131

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten velkojen nostot 126 801
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset –910 –1 149
lyhytaikaisten velkojen muutos 115 –7
osakkeiden merkintä optioilla 8 –
Maksetut osingot –315 –286
Muut rahoituksen rahavirrat – –30
Rahoituksen nettorahavirrat  –976 –671

Rahavarojen muutos  –27 239

rahavarat tilikauden alussa 495 269
rahavarojen muuntoero – –13
rahavarojen muutos –27 239
Rahavarat tilikauden lopussa  468 495

liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Jäljempänä on lueteltu merkittävimmät tilinpäätösperiaatteet, joita on 
sovellettu konsernitilinpäätöksen laatimisessa:

Päätoiminnot
UPM-Kymmene Oyj (”emoyhtiö” tai ”yhtiö”) yhdessä sen tytäryritys-
ten kanssa (”UPM tai ”konserni”) on maailmanlaajuisesti toimiva 
metsäteollisuuskonserni, jonka liiketoiminnasta pääosan muodostaa 
paperi sisältäen erityisesti paino- ja kirjoituspaperien valmistuksen ja 
myynnin. Konsernin liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Ener-
gia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM raportoi taloudel-
liset tiedot seuraaville liiketoiminta-alueille (segmenteille): Energia, 
sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat, Vaneri sekä Muu toiminta. 
Toiminnot ovat keskittyneet Euroopan unioniin sekä Pohjois- ja Etelä-
Amerikkaan ja Aasiaan. Valmistusta konsernilla on yhteensä 17 
maassa.

UPM-Kymmene Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka 
kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rekisteröity osoite on Eteläesplanadi 
2, 00101 Helsinki, mistä jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saa-
tavissa.  

Emoyhtiön osakkeet noteerataan NAsDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. 

Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 31. tammikuuta 2013 
tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. suomen osakeyhtiölain 
mukaan yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

laatimisperusta
UPM:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan Unionissa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (iFRs) ja iFRiC-
tulkintojen mukaan.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin 
perustuen lukuun ottamatta biologisia hyödykkeitä, myytävissä ole-
via sijoituksia sekä eräitä muita rahoitussaamisia ja -velkoja, jotka 
arvostetaan käypään arvoon. Osakeperusteiset maksut on kirjattu 
käypään arvoon niiden myöntämishetkellä.

Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää laskenta-arvioiden ja oletus-
ten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laatimishetken varojen ja 
velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä 
tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. laskenta-arvioita on 
käytetty tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta määritettäessä, 
mm. tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineetto-
man käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja sekä tuloveroja ja 
muita eriä määritettäessä. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poik-
keavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. lisäksi tilinpäätöstä 
laadittaessa johto joutuu käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laati-
misperiaatteiden soveltamisessa. Merkittävää harkintaa ja merkittä-
viä arvioita ja oletuksia edellyttävät tilinpäätöksen alueet on esitetty 
liitetiedossa 2.

konsernitilinpäätöksen liitetiedot
(Liitetiedoissa kaikki luvut ovat miljoonia euroja, ellei muutoin ilmoitettu.)

konsolidointiperiaatteet
tytäryritykset
UPM:n konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö UPM-Kymmene Oyj:n 
ja sen tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryrityksiksi katsotaan ne 
yritykset, joiden äänivallasta UPM-Kymmene Oyj omistaa joko suo-
raan tai välillisesti enemmän kuin 50 % tai sillä muuten on oikeus 
määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Arvioita-
essa onko konsernilla toisessa yhtiössä määräysvalta, otetaan huo-
mioon sellaisen potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus, 
joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä oikeus tai 
suorittamalla vaihto. 

liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. 
Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike määritetään luovutet-
tujen varojen, vastattavaksi otettujen velkojen ja liikkeeseen laskettui-
hin oman pääoman ehtoisten instrumenttien hankintahetken käy-
pään arvoon. luovutettu vastike sisältää ehdollisesta velkajärjeste-
lystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Hankintaan 
liittyvät menot on kirjattu kuluksi. Hankinnan kohteen yksilöitävissä 
olevat varat, velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankoh-
dan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankin-
nan kohteessa kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon 
tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteel-
lista osuutta hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. 

Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien 
osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun osuuden käypä 
arvo yhteen laskettuina ylittävät konsernin osuuden hankitun nettova-
rallisuuden käyvästä arvosta, merkitään taseeseen liikearvoksi. Jos 
määrä on pienempi kuin hankinnan kohteen yksilöitävissä olevan 
nettovarallisuuden käypä arvo ja kyseessä on edullinen kauppa, 
kirjataan erotus tulosvaikutteisesti (ks. ”Aineettomat käyttöomaisuus-
hyödykkeet” kohta liikearvo). 

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä 
päivästä lukien, jona konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut 
tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, 
sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voiton-
jako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Realisoitumattomat tap-
piot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun 
omaisuuserän arvonalentumisesta. Tytäryritysten noudattamat tilin-
päätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan 
konsernin noudattamia periaatteita.

Jos konsernin määräysvalta tytäryrityksessä lakkaa arvostetaan 
mahdollinen jäljelle jäävä osuus käypään arvoon ja kirjanpitoarvon 
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.
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osakkuus- ja yhteisyritykset
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava 
vaikutusvalta, mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. Huomattava 
vaikutusvalta syntyy yleensä silloin, kun konserni omistaa 20–50 % 
äänimäärästä. Yhteisyritykset ovat yrityksiä, joissa konserni on 
sopimukseen perustuvalla järjestelyllä sitoutunut jakamaan taloudelli-
sia ja liiketoiminnallisia periaatteita koskevan määräysvallan mui-
den osapuolien kanssa.

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä lasketaan pääomaosuus-
menetelmää käyttäen ja ne on alun perin kirjattu hankintamenoon. 
Tämän metodin mukaan konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityk-
sen tilikauden voitosta tai tappiosta esitetään tuloslaskelmassa ja 
osuus muussa laajassa tuloksessa tapahtuneista muutoksista esite-
tään muun laajan tuloksen erissä. Taseessa esitetään konsernin 
osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen nettovarallisuudesta yhdessä han-
kinnasta syntyneen liikearvon (vähennettynä mahdollisilla kertyneillä 
arvonalennuksilla) kanssa vähennettynä yksittäisiin sijoituksiin teh-
dyillä arvonalennuksilla. Konsernin ja sen osakkuus- ja yhteisyritys-
ten välisistä realisoitumattomista voitoista ja tappioista eliminoidaan 
konsernin omistusosuutta vastaava osuus. Konsernin ja sen osakkuus- 
ja yhteisyritysten välisistä realisoitumattomista voitoista ja tappioista 
eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaava osuus, jollei tappio 
anna viitteitä omaisuuserän arvonalentumisesta.  Osakkuus- ja 
yhteisyritysten tilinpäätösten laatimisperiaatteita on tarvittaessa muu-
tettu vastaamaan konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pää-
omaosuusmenetelmän soveltaminen lopetetaan, kun sijoituksen kir-
janpitoarvo osakkuus- tai yhteisyrityksessä on laskenut nollaan, ellei 
konsernilla ole syntynyt velvoitteita tai ellei se ole taannut osakkuus- 
tai yhteisyrityksen velvoitteita.

Määräysvallattomien omistajien osuudet
Tilikauden voiton jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysval-
lattomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja määräys-
vallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista esitetään 
omana eränään taseessa oman pääoman osana. 

Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia 
käsitellään samalla tavalla kuin konsernin omistajien kanssa toteutu-
neita. Kun määräysvallattomilta omistajilta ostetaan osakkeita, mak-
setun vastikkeen ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuu-
den kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. 
Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräysvallattomille 
omistajille kirjataan omaan pääomaan.

Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat
Kunkin tytäryrityksen tilinpäätökseen sisältyvät erät mitataan siinä 
valuutassa, joka on kunkin yrityksen pääasiallisen toimintaympäris-
tön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös esitetään eurois-
sa, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toimin-
tavaluutaksi käyttäen tapahtumapäivinä vallinneita valuuttakursseja. 
Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat muunnetaan toiminta-
valuutaksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaan rahan 
määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen saamisten ja velkojen 
muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, 
paitsi silloin kun realisoitumaton erä täyttää rahavirran tai nettoin-
vestoinnin suojauslaskennan kriteerit, se kirjataan muihin laajan 
tuloksen eriin. 

liiketapahtumista aiheutuvat kurssierot sisältyvät vastaaviin eriin 
tuloslaskelman liikevoiton yläpuolelle ja rahoitusvaroista sekä 
-veloista aiheutuvat kurssierot esitetään omana eränään tuloslaskel-
massa sekä nettomääräisinä kokonaisrahoituskuluissa.

Tytäryritysten, joiden toimintavaluutta poikkeaa konsernin esittä-
misvaluutasta, tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi vuosineljännesten 
keskikursseja käyttäen ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. 
Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja 
taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan muihin laajan tulok-
sen eriin. Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten muuntami-
sesta ja tällaisten nettosijoitusten suojaukseksi määritetyistä lainoista 
ja muista valuuttainstrumenteista syntyvät kurssierot kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Kun ulkomai-
sesta yksiköstä luovutaan osaksi tai kun se myydään, omaan pää-
omaan kertyneet muuntoerot merkitään tuloslaskelmaan osana 
myyntivoittoa tai -tappiota.

rahoitusjohdannaiset ja suojauslaskenta
Rahoitusjohdannaiset kirjataan sopimuksentekohetkellä taseeseen 
niiden hankintamenoon (= käypä arvo), jonka jälkeen ne arvoste-
taan käypään arvoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskel-
maan tai taseeseen riippuen siitä sovelletaanko johdannaiseen 
suojauslaskentaa sekä suojattavan erän luonteesta. suojaussopimuk-
set jaetaan sopimushetkellä kolmeen ryhmään: käyvän arvon suoja-
ukseen, jolla suojataan taseessa olevan saatavan tai velan käypää 
arvoa tai kiinteähintaista sitoumusta, rahavirran suojaukseen, jolla 
suojataan ennustettua erittäin todennäköistä tapahtumaa tai rahavir-
ran vaihtelua toimintavaluutassa ja ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojaukseen. Rahoitusjohdannaisen käypä arvo 
esitetään pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa tai rahoitusveloissa, jos 
eräpäivään on yli 12 kuukautta, ja lyhytaikaisessa rahoitusvaroissa 
tai rahoitusveloissa, jos eräpäivään on alle 12 kuukautta.

Konserni soveltaa käyvän arvon suojausta kiinteäkorkoisten vel-
kojen korkoriskin suojauksessa. Niiden johdannaisinstrumenttien 
käyvän arvon muutokset, jotka täyttävät käyvän arvon suojauslas-
kennan kriteerit ja ovat myös tehokkaita etu- ja jälkikäteen tarkastel-
tuna, kirjataan tuloslaskelmaan rahoituseriin. samoin niihin liittyvien 
suojauskohteiden korkoriskistä aiheutuva käyvän arvon muutos kirja-
taan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. lainojen tasearvot ja lainoihin 
kohdistuvien suojausinstrumenttien käyvät arvo sisällytetään korolli-
siin varoihin ja velkoihin. Johdannaissopimukset, jotka täyttävät käy-
vän arvon suojauslaskennan kriteerit, erääntyvät suojattavien laino-
jen eräpäivinä. Jos suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, suo-
jattavan lainan kirjanpitoarvon oikaisuksi kirjattu suojattavasta 
riskistä johtuva erä kirjataan tulokseen efektiivisen koron menetel-
mää käyttäen lainan eräpäivään mennessä.

Rahavirran suojausta varten tehtyjen johdannaissopimusten 
tehokkaiden osuuksien käypien arvojen muutokset kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin. Omaan pääomaan kertyneet suojausvoitot 
kirjataan tulokseen samalla kaudella kun suojauslaskennan kohde 
kirjataan tuloslaskelmaan (esim. kun konsernin suojattu ulkoinen 
valuuttamääräinen myynti kirjataan). Erääntyneen suojausinstrumen-
tin voitto tai tappio on taseen oman pääoman suojausrahastossa 
jaksotettuna vielä noin kuukauden, kunnes konsernin ulkoinen myynti 
toteutuu. Mikäli suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin 
kuulumattoman omaisuuserän kirjaamiseen (esim. käyttöomaisuus), 
omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään kyseisen omai-
suuserän alkuperäiseen hankintamenoon ja ne kirjataan poistojen 
mukana tulokseen.

Kun rahavirran suojaukseksi tehty suojausinstrumentti erääntyy, 
se myydään tai kun suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, suo-
jausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan 
siihen asti, kunnes kiinteä sopimus tai ennustettu myynti toteutuu. 
Kuitenkin, jos kiinteän sopimuksen tai ennustetun myynnin ei enää 
oleteta toteutuvan, suojausinstrumentista omaan pääomaan kertynyt 
voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus kirjataan 
rahavirran suojauksen tavoin. suojaukseen käytetään valuuttatermii-
nisopimuksia, joiden käyvän arvon muutokset spot-hinnan muutok-
sen osalta kirjataan muun laajan tuloksen muuntoeroihin. Valuuttater-
miinien korkoeron muutos kirjataan välittömästi tuloslaskelman rahoi-
tuseriin. Kertyneet arvostustulokset puretaan muuntoeroista 
tuloslaskelmaan silloin kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan koko-
naan tai osittain.

Konserni dokumentoi suojaussuhteen syntyessä suojattavan koh-
teen ja suojausinstrumenttien välisen suojaussuhteen sekä riskinhal-
lintatavoitteensa ja strategiansa erilaisille suojaustapahtumille. Tässä 
prosessissa suojausjohdannaiset kohdistetaan suojaamaan tiettyjä 
varoja ja velkoja, sitovia sopimuksia tai ennustettuja liiketapahtu-
mia. Konserni dokumentoi myös, sekä suojausta aloitettaessa että 
jatkuvasti siitä eteenpäin, arvionsa siitä vastaako suojausinstrument-
tien käyvän arvon muutos erittäin tehokkaasti suojattavien rahavirto-
jen tai muiden suojattavien erien käyvän arvon muutosta. 

Konsernilla on suojauslaskennan ulkopuolella johdannaissopi-
muksia, jotka ovat konsernin rahoituspolitiikan mukaan tehokkaita 
taloudellisia suojausinstrumentteja, mutta jotka eivät täytä suojaus-
laskennan vaatimuksia. Nämä johdannaissopimukset luokitellaan 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi rahoitusvaroiksi tai -veloiksi. 
Tällaisten johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset kirja-
taan välittömästi tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin tai 
rahoituseriin. 

segmenttiraportointi
Toimintasegmentit raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksen-
tekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella 
tavalla. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa 
resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen 
arvioinnista, on nimetty toimitusjohtaja. 

segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita. Kustannukset ja tuotot sekä omaisuus- ja velka-
erät on jaettu segmenteille yhtenäisin periaattein. Kaikki segmenttien 
väliset liiketapahtumat perustuvat markkinahintoihin, ja kaikki seg-
menttien väliset myynnit eliminoidaan konsolidoinnin yhteydessä.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja   
lopetetut toiminnot
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien 
erien ryhmä) luokitellaan myytävänä oleviksi ja arvostetaan kirjanpi-
toarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähen-
nettyyn käypään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava 
määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatku-
van käytön sijaan ja myynti on erittäin todennäköinen. Poistot näistä 
omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. 

lopetettu toiminto on yhteisön osa, josta on luovuttu tai joka on 
luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää 
liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä 
koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkit-

tävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, 
tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä 
se edelleen. lopetetun toiminnon tulos verojen jälkeen esitetään 
omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.

Tuloutusperiaate
Konsernin myyntituotot muodostuvat pääasiassa energian, sellun, 
puun ja sahatavaran, paperien ja tarralaminaattien sekä vanerin 
myynnistä. 

suoritteiden myynti tuloutetaan kun on todennäköistä, että liike-
toimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi, liiketoi-
meen kohdistuvat menot ja tuotot ovat määritettävissä luotettavasti 
sekä seuraavien ehtojen täytyttyä: myyntisopimuksesta on olemassa 
todiste, myydyt tavarat on toimitettu tai palvelu on suoritettu, myynti-
hinta on kiinteä tai luotettavasti määriteltävissä ja perintäkelpoisuus 
on kohtuullisesti varmistettu. Toimituksen ei katsota tapahtuneen 
ennen kuin tuote on toimitettu asiakkaalle ja myytyjen tuotteiden 
omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle 
eikä konsernilla ole enää hallintaoikeutta eikä määräysvaltaa tuot-
teeseen. Tuloutuksen ajankohta on pitkälti riippuvainen tavaran toi-
mituksessa käytetyistä toimitusehdoista. Konsernin toimitusehdot 
perustuvat incoterms 2010-toimituslausekkeeseen, joka on Kansain-
välisen kauppakamarin julkaisema, virallinen toimituslausekeko-
koelma kauppaehtojen tulkitsemiseen. Toimitettuna tullattuna (“DDP”) 
ja Toimitettuna määräpaikalla ("DAP") -lausekkeiden mukaiset myyn-
nit tuloutetaan kun tavarat on toimitettu sovittuun määränpaikkaan. 
Vapaasti rahdinkuljettajalla (“FCA”), Kulut ja Rahti maksettuina 
(“CPT”) sekä Kuljetus ja vakuutus maksettuna ("CiP") -lausekkeiden 
mukaisissa myynneissä tavaroiden myynti tuloutetaan, kun tavarat 
on toimitettu ulkopuoliselle kuljettajalle.

Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelut on suoritettu.
liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja oikaistaan välillisillä 

veroilla, myynnin oikaisuerillä sekä niiden myyntien kurssieroilla, 
joihin sovelletaan suojauslaskentaa. Myytävien tuotteiden jakelukus-
tannukset kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan kuluihin. 

Osinkotuotot kirjataan silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.
Korkotuotot kirjataan käyttämällä efektiivisen koron menetelmää.

Tuloverot
Konsernin veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tulokseen 
perustuvat verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä 
laskennallisten verojen muutos. 

laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan velkamenetel-
män mukaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikai-
sista eroista. laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan synny, kun se 
johtuu liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta; tai kun omaisuuserä 
tai velka merkitään alun perin kirjanpitoon ja kyseessä ei ole liiketoi-
mintojen yhdistäminen ja se ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä 
verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. laskennalli-
set verovelat ja -saamiset on määritetty käyttäen niitä verokantoja (ja 
soveltaen niitä verolakeja), joista on säädetty, tai joiden hyväksy-
tystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä ja joiden 
odotetaan olevan voimassa sillä tilikaudella, jolla laskennallinen 
verosaaminen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan. 

laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista, 
jotka liittyvät tytäryrityksiin, osakkuusyrityksiin sekä yhteisyrityksiin 
tehtyihin sijoituksiin lukuun ottamatta tilanteissa, joissa emoyrityk-
sellä on oikeus määrätä väliaikaisen eron purkautumisajankohta, ja 
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joissa väliaikainen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa. 

laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin 
on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, 
jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

kertaluonteiset erät
Tietyt taloudelliset tunnusluvut on raportoitu ilman kertaluonteisia 
eriä. Näissä konsernitilinpäätöksessä esitettävissä johdetuissa tun-
nusluvuissa on eliminoitu tuloslaskelmasta tiettyjen merkittävien liike-
tapahtumien vaikutus, joiden katsotaan olevan luonteeltaan epäta-
vallisia tai harvinaisia. Konserni katsoo, että johdetut tunnusluvut 
parantavat toiminnan useiden aikajaksojen vertailukelpoisuutta. 
Mitkään näistä tunnusluvuista, joista on eliminoitu kertaluonteiset 
erät, eivät ole iFRs-raportoinnissa käytettäviä tunnuslukuja, eikä niitä 
voi verrata muiden yhtiöiden vastaavalla tavoin nimettyihin tunnuslu-
kuihin.

sellu- ja Paperi-segmenteissä liiketapahtuman (tuotto tai kulu) 
katsotaan olevan kertaluonteinen, jos vaikutus ylittää verojen jälkeen 
lasketussa tulos per osake -tunnusluvussa yhden sentin (0,01 euroa) 
ja jos se aiheutuu omaisuuden arvonalentumisista, omaisuuden 
myynneistä tai rakennejärjestelyistä, tai se liittyy lainsäädäntömuu-
toksiin tai oikeudenkäynteihin. Muissa segmenteissä liiketapahtuman 
vaikutus katsotaan merkittäväksi, jos se on ennen veroja suurempi 
kuin miljoona euroa.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen alkuperäiseen hankin-
tamenoon. Ne aineettomat hyödykkeet joilla on rajallinen taloudelli-
nen vaikutusaika, kirjataan poistoina kuluiksi tuloslaskelmaan seu-
raaviin arvioituihin taloudellisiin vaikutusaikoihin perustuen:

 Tietokoneohjelmistot  3–5 vuotta
 Muut aineettomat hyödykkeet 5–10 vuotta

liikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä, joilla arvioi-
daan olevan rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata 
säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentu-
misten varalta.

Liikearvo 
liikearvo on määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun osuu-
den hankinta-ajankohdan käypä arvo yhteen laskettuina ylittävät 
konsernin osuuden hankitun tytäryrityksen tai osakkuus- tai yhteisyri-
tyksen yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käyvästä arvosta 
hankinta-ajankohtana. Tytäryrityksen hankinnasta syntyvä liikearvo 
on kirjattu aineettomiin hyödykkeisiin. Osakkuus- ja yhteisyrityksien 
hankinnasta syntyvä liikearvo sisältyy osakkuus- ja yhteisyrityssijoi-
tuksiin ja se testataan arvonalentumisen varalta osana osakkuus- tai 
yhteisyrityssijoitusta. liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankinta-
menoon vähennettynä arvonalentumisilla. 

Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille liikearvoa on kohdistettu, tes-
tataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain tai useam-
min mikäli on viitteitä siitä, että yksikön arvo on alentunut. 

Arvonalentumistappio kirjataan, kun rahavirtaa tuottavasta yksiköstä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpito-
arvo. Arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään raha-
virtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen 
vähentämään muita yksikön omaisuuseriä. liikearvosta kirjattua 
arvonalentumistappiota ei peruuteta missään olosuhteissa.

tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä poikke-
uksina tietyt kehitysmenot, jotka aktivoidaan silloin, kun on todennä-
köistä, että kehityshanke tuottaa vastaista taloudellista hyötyä ja 
menot voidaan luotettavasti mitata. Aktivoidut kehitysmenot poiste-
taan niiden oletetun taloudellisen vaikutusajan aikana, joka ei yleen-
sä ylitä viittä vuotta. 

tietokoneohjelmat
Tietokoneohjelmien ylläpitomenot sekä menot, jotka liittyvät sisäisesti 
kehitettyjen ohjelmistojen alustaviin projektivaiheisiin kirjataan ku-
luiksi toteutumishetkellä. sisäisesti kehitettyjen ohjelmistojen kehitys-
vaiheeseen liittyvät kehitysmenot aktivoidaan aineettomiin hyödyk-
keisiin. Aktivoidut kehitysmenot sisältävät materiaalin ja palveluiden 
välittömät ulkoiset menot sekä osuuden ohjelmistojen kehitysryhmien 
yleiskustannuksista. Aineettomiin hyödykkeisiin aktivoidut ohjelmisto-
jen kehityskustannukset poistetaan tasapoistoina taloudellisen pito-
ajan kuluessa.

Muut aineettomat hyödykkeet
Erillisinä hankitut patentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on rajalli-
nen taloudellinen vaikutusaika, esitetään taseessa kertyneillä pois-
toilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen 
hankintamenoonsa. liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut sopi-
muksiin perustuvat asiakassuhteet tai muut aineettomat hyödykkeet 
kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Hankintameno 
kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan arvioidun taloudelli-
sen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on 
rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne 
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Päästöoikeudet
Konserni osallistuu kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtääviin 
hallitusohjelmiin. Hallituksilta vastikkeetta saadut päästöoikeudet on 
kirjattu aineettomiksi hyödykkeiksi hankintahetken käypään arvoon. 
Päästöoikeuksista ei tehdä poistoja, mutta ne kirjataan korkeintaan 
tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Julkisina avustuksina saadut 
päästöoikeudet on kirjattu taseeseen tuloennakoiksi ja tuloutettu 
systemaattisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin ajalla, jolle vastaa-
vat päästöoikeudet on myönnetty. Toteutuneita päästöjä vastaavat 
kulut on kirjattu tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin ja 
esitetty taseen varauksissa. Päästöoikeudet ja niihin liittyvät varauk-
set kirjataan pois taseesta, kun ne toimitetaan velvoitteiden kattami-
seksi tai myydään. Mahdolliset myyntivoitot tai -tappiot kirjataan 
tuloslaskelmaan.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Konserniyhtiöiden hankkima aineellinen käyttöomaisuus arvostetaan 
alkuperäiseen hankintamenoon. Hankittujen tytäryritysten aineelli-
nen käyttöomaisuus arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. 
Poistot lasketaan tasapoistoina, ja kirjanpitoarvoa oikaistaan mah-
dollisilla arvonalentumisilla. Aineellinen käyttöomaisuus esitetään 
taseessa hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 
arvonalentumistappioilla.

Vieraan pääoman menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän hyödyk-
keen rakentamisesta aktivoidaan käyttöomaisuuteen siltä ajalta, joka 
tarvitaan investointikohteen valmistamiseksi aiottuun käyttöön. Muut 
rahoituskulut kirjataan kuluksi.

Maa-alueista ei tehdä poistoja. Muiden aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden poistot perustuvat seuraaviin arvioituihin taloudel-
lisiin pitoaikoihin:

 Rakennukset  25–40 vuotta
 Raskaat koneet  15–20 vuotta
 Kevyet koneet ja laitteet  5–15 vuotta

Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätös-
päivänä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, 
poistoaikoja muutetaan vastaavasti.

Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomai-
suushyödykkeen kirjanpitoarvoon tai käsitellään erillisenä hyödyk-
keenä vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä 
vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödyk-
keen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Uudella korvat-
tujen hyödykkeiden kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Muut kor-
jaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteu-
tuneet. Kooltaan merkittävät uudistus- ja parannushankkeet 
poistetaan kyseisen hyödykkeen jäljellä olevan vaikutusajan loppuun 
mennessä tai seuraavan uudistus- tai parannushankkeen alkuun men-
nessä, riippuen siitä kumpi on aiemmin.

Käyttöomaisuuden luovutuksista ja käytöstä poistamisesta johtu-
vat voitot ja tappiot lasketaan saatujen myyntituottojen ja tasearvon 
erotuksena. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelmassa liike-
voittoon. iFRs 5 -standardin mukaisesti lopetetuiksi toiminnoiksi luoki-
tellut käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan niiden tasearvoon tai 
sitä alempaan, myyntikustannuksilla vähennettyyn käypään arvoon.

julkiset avustukset
Julkiset avustukset kirjataan käypään arvoon, kun avustuksen saami-
nen ja kaikkien siihen liittyvien ehtojen täyttyminen on kohtuullisen 
varmaa. Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät julkiset 
avustukset on vähennetty hyödykkeen hankintamenosta ja kirjattu 
pienentämään hyödykkeestä kirjattavia poistoja. Muut julkiset avus-
tukset on kirjattu tuloslaskelmaan tuottoina niille tilikausille, joilla 
avustuksia vastaavat kulut syntyvät.

sijoituskiinteistöt
sijoituskiinteistöt sisältävät sijoituksia kiinteistöihin, kuten asuinhuo-
neistoja ja muita tiloja, jotka ovat kolmansien osapuolien käytössä.
     sijoituskiinteistöjä käsitellään pitkäaikaisena sijoituksena ja ne 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon. Poistot lasketaan tasa-
poistoina, ja kirjanpitoarvoa oikaistaan mahdollisilla arvonalentu-
mistappioilla. Taloudelliset pitoajat ovat samat kuin aineellisilla 
käyttöomaisuushyödykkeillä. sijoituskiinteistöt esitetään taseessa 
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentu-
mistappioilla.

Biologiset hyödykkeet
Biologiset hyödykkeet (kasvava puusto) arvostetaan käypään ar-
voon vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä menoilla. Varsinai-
sen puuston, pois lukien nuoret taimikot, käypä arvo perustuu odo-
tettavissa olevien, jatkuvien puustosta saatavien ja aiheutuvien 
rahavirtojen nykyarvoon. Nuorten taimikoiden arvo perustuu niiden 
toteutuneisiin perustamiskustannuksiin. Jatkuvat toiminnot, joita ovat 
hakkuut ja puuston kasvatus yhden kiertoajan kuluessa, perustuvat 
konsernin metsätalouden ohjeistukseen. laskelmissa otetaan huomi-
oon puuston tuleva kasvu, metsien ympäristönsuojelulliset rajoitukset 
ja muut tekijät. Hakkuutulojen ja metsien kasvatuskustannusten las-
kenta perustuu ajankohdan vallitsevaan hinta- ja kustannustasoon 
sekä konsernin näkemykseen tulevasta hinta- ja kustannuskehitykses-
tä.

Kasvun ja hakkuiden sekä hintojen, diskonttauskoron, kustannus-
ten ja muiden tekijöiden aiheuttamat muutokset puuston käyvässä 
arvossa sisältyvät tuloslaskelmassa liikevoittoon.

rahoitusvarat
Rahoitusvarat on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja saamiset ja 
myytävissä olevat sijoitukset. luokittelu tapahtuu alkuperäisen han-
kinnan yhteydessä rahoitusvarojen käyttötarkoituksen perusteella.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoituksen 
rahavirtoihin ovat lakanneet tai siirretty toiselle osapuolelle ja kon-
serni on siirtänyt omistukseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta osin.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja. Johdannaiset, 
jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja on luokiteltu kaupankäynti-
tarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
rahoitusvarat on arvostettu käypään arvoon. Kaikki käyvän arvon 
muutoksista johtuvat voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Kon-
serni ei ole luokitellut rahoitusvaroja alkuperäisen kirjaamisen yhtey-
dessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi (käyvän arvon 
vaihtoehdon soveltaminen).

lainat ja saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoi-
tusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä ole-
via ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne sisältyvät pitkäai-
kaisiin rahoitusvaroihin, elleivät ne eräänny 12 kuukauden kuluessa 
tilinpäätöspäivästä. Yhtiön myöntämät lainat, joilla on määrätty erä-
päivä, arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron 
menetelmää käyttäen, ja joilla ei ole määrättyä eräpäivää, arvoste-
taan hankintamenoon. lainasaamisille tehdään arvonalennus, mikäli 
tasearvo on suurempi kuin arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Myyntisaamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitus-
varoja, jotka merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. 
Myöhemmin ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennet-
tynä arvonalentumisella. Myyntisaamisista kirjataan arvonalennus 
tuloslaskelmaan, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että 
konserni ei tule saamaan kaikkia saamisiaan täysimääräisenä alku-
peräisin ehdoin. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, velalli-
sen todennäköinen konkurssi sekä maksusuorituksen viivästyminen 
yli 90 päivää ovat viitteitä myyntisaamisten arvonalentumisesta. 
Aiemmin kirjatuista arvonalennustappioista myöhemmin takaisinsaa-
dut määrät kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan.

Myytävissä olevat sijoitukset ovat johdannaisvaroihin kuulumat-
tomia rahoitusvaroja, jotka on nimenomaisesti määritelty tähän ryh-
mään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Myytävissä olevat 
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sijoitukset sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus 
pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne 
sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevien sijoitusten 
ostot ja myynnit kirjataan kirjanpitoon selvityspäivänä, jolloin omai-
suuserä siirtyy konsernille tai jona konserni siirtää sen toiselle osa-
puolelle. sijoitukset merkitään alun perin kirjanpitoon niiden hankin-
tamenoon sisältäen transaktiomenot, ja ne arvostetaan myöhemmin 
käypään arvoon.

Myytävissä oleviksi luokiteltujen sijoitusten realisoitumattomat 
käyvän arvon muutokset merkitään muuhun laajaan tulokseen. Kun 
myytävissä olevaksi luokiteltu sijoitus myydään tai siitä kirjataan 
arvonalennus, omaan pääomaan kertynyt käyvän arvon muutos 
kirjataan tuloslaskelmaan myytävissä olevien sijoitusten nettovoittoi-
hin tai -tappioihin.

Konserni arvioi aina tilinpäätöspäivänä, onko joidenkin rahoi-
tussaamisten tai niiden ryhmän arvonalentuminen objektiivisesti 
todennettavissa. Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon merkit-
tävä tai pitkäaikainen alentuminen alle hankintahinnan huomioi-
daan arvonalentumista määritettäessä. Kun arvonalentuminen tode-
taan, kirjataan kumulatiivinen tappio, joka lasketaan hankintahin-
nan ja nykyisen käyvän arvon erotuksena vähennettynä aikaisemmin 
kirjatuilla arvonalentumisilla, pois omasta pääomasta tuloslaskel-
maan. Myytävissä oleviin sijoituksiin luokiteltujen oman pääoman 
ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruuteta tuloksen 
kautta.

Muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentumiset
Omaisuudesta, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei 
kirjata säännönmukaisia poistoja vaan ne testataan vuosittain mah-
dollisen arvonalentumisen varalta. säännönmukaisin poistoin pois-
tettavaa omaisuutta arvioidaan aina kun on muutoksia olosuhteissa 
tai viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo saattaisi olla alentu-
nut. Arvonalentumistappiona kirjataan määrä, jolla omaisuuserän 
kirjanpitoarvo ylittää kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä ole-
van rahamäärän. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän 
käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä 
korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan omaisuuserästä 
saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskon-
tataan nykyarvoonsa. Arvonalentumisen arviointia varten konsernin 
omaisuus jaetaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolle, eli sille 
alimmalle yksikkötasolle, jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista 
rahavirroista. 

Muiden kuin rahoitusvarojen, lukuun ottamatta liikearvoa, aikai-
semmin kirjattua arvonalentumistappiota arvioidaan jokaisena tilin-
päätöspäivänä ja se perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muu-
tos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut 
arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappi-
oita ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mitä hyödykkeen kirjanpi-
toarvo olisi ilman aikaisemmin kirjattuja arvonalentumistappioita.

vuokrasopimukset
Käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille, vuokralle 
ottajana siirtyy olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja 
eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingso-
pimukset merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana 
varoiksi ja velaksi määrään, joka vastaa vuokrakohteen käypää 
arvoa tai tätä alempaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa. 

Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan 
vähennykseen. Vastaavat leasingvuokravastuut rahoituskustannuk-
sella vähennettynä sisältyvät muihin pitkäaikaisiin korollisiin velkoi-
hin. Rahoituksen korko kirjataan tuloslaskelmaan leasingsopimuksen 

aikana siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella 
samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hanki-
tut omaisuuserät poistetaan joko omaisuuden taloudellisen vaikutus-
ajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle olennaiset riskit ja edut 
jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. 
Muiden vuokrasopimusten perusteella, vuokralle ottajana, suoritetta-
vat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan 
kuluessa.

vaihtoomaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään joko FiFO-mene-
telmää (first-in, first-out) tai painotetun keskihinnan menetelmää 
käyttäen vaihto-omaisuuden luonteesta riippuen. Valmiiden ja kes-
keneräisten tuotteiden hankintamenoon sisällytetään raaka-aineiden 
ostomenot, välittömät valmistuspalkat, muut välittömät valmistusme-
not sekä osuus valmistuksen yleiskustannuksista (normaalitoiminta-as-
teeseen perustuen) mutta ei vieraan pääoman menoja. Nettoreali-
sointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu 
myyntihinta vähennettynä arvioiduilla tuotteen valmiiksi saattamisen 
kustannuksilla ja myyntikustannuksilla.

rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkitalletuksista 
sekä muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, joiden 
alkuperäinen maturiteetti on korkeintaan kolme kuukautta. Pankeista 
saadut shekkitililuotot sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin.

omat osakkeet
Kun joku konserniyhtiöistä hankkii emoyhtiön omia osakkeita, vä-
hennetään emoyhtiön omistajille kuuluvaa omaa pääomaa määräl-
lä, joka muodostuu maksetusta vastikkeesta mukaan lukien välittömät 
transaktiomenot verojen jälkeen kunnes omat osakkeet mitätöidään 
tai lasketaan uudelleen liikkeelle. Jos ostetut omat osakkeet laske-
taan uudelleen liikkeelle, saatu vastike, vähennettynä transaktiome-
noilla verojen jälkeen, merkitään emoyhtiön omistajille kuuluvaan 
omaan pääomaan.

korolliset velat
Korolliset velat kirjataan alun perin kirjanpitoon käypään arvoon 
transaktiomenoilla vähennettynä. seuraavina kausina ne arvoste-
taan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron mene-
telmää; hankintamenon (vähennettynä transaktiokuluilla) ja efektiivi-
sen koron menetelmän tuottaman tasearvon välinen erotus kirjataan 
tulosvaikutteisesti velan juoksuaikana. Konserni ei ole luokitellut 
korollisia velkoja alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi (käyvän arvon vaihtoehto).

suurin osa korollisista veloista on suojauslaskennan kohteena 
käyvän arvon suojauksessa. suojauslaskennan kohteena olevien 
lainojen korkoriskistä aiheutuva käyvän arvon muutos kirjataan 
tuloslaskelman rahoituseriin. suojauslaskennasta luovutaan, mikäli 
suojauslaskennan soveltamisedellytykset eivät enää täyty. Tällöin 
suojauksen kohteena olleen velan tasearvoon ei enää tehdä käyvän 
arvon muutoksia ja suojauslaskennan voimassaoloaikana kertyneet 
käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin 
käyttäen hyväksi uutta efektiivistä korkokantaa.

Korolliset velat sisältyvät pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin elleivät 
ne eräänny suoritettavaksi 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäi-
västä.

Työsuhdeetuudet
Eläke-etuudet
Konsernilla on eri puolilla maailmaa erilaisia eläkejärjestelyjä, jotka 
noudattavat eri maiden paikallisia säännöstöjä ja käytäntöjä. Osa 
näistä järjestelyistä on etuuspohjaisia, jolloin niissä määritellään 
eläketurvaa koskevat etuudet, työkyvyttömyyskorvaukset ja työsuh-
teen irtisanomisen yhteydessä maksettavat etuudet. Eläke-edut mää-
räytyvät yleensä henkilöstön palvelusajan ja loppupalkan perusteel-
la. Eläkejärjestelyt rahoitetaan yleensä joko suorituksina 
eläkevakuutusyhtiöille tai eläkesäätiöille vakuutusmatemaattisiin 
eläkevastuulaskelmiin perustuen. lisäksi konsernilla on maksupohjai-
sia järjestelyjä. suurin osa suomen eläkejärjestelyistä luokitellaan 
maksupohjaisiksi. 

Etuuspohjaisissa järjestelyissä taseeseen kirjattuna eläkevas-
tuuna esitetään tulevien eläkemaksujen nykyarvo tilinpäätöspäivänä 
vähennettynä järjestelyyn kuuluvien varojen tilinpäätöspäivän käy-
vällä arvolla ja oikaistuna kirjaamattomilla vakuutusmatemaattisilla 
voitoilla tai tappioilla sekä takautuvaan työsuoritukseen perustuvilla 
menoilla. Eläkevastuun laskevat riippumattomat vakuutusmatemaati-
kot vuosittain. Vastuu määritetään käyttäen ennakoituun etuusoikeus-
yksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method); 
eläkevastuun nykyarvo saadaan diskonttaamalla arvioidut rahavir-
rat nykyarvoonsa käyttäen korkona yritysten liikkeeseen laskemien 
korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa, jotka on 
laskettu liikkeelle samassa valuutassa kuin eläkevastuu tullaan suorit-
tamaan. Joukkovelkakirjalainojen maturiteetti vastaa olennaisilta 
osin laskettavan eläkevastuun maturiteettia. Eläkemenot kirjataan 
tuloslaskelman henkilöstökuluihin jaksottaen kustannukset työntekijöi-
den palvelusajalle. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, jotka 
syntyvät kokemusperusteisista tarkistuksista sekä muutoksista vakuu-
tusmatemaattisissa olettamissa, kirjataan tuloslaskelmaan henkilöi-
den keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle siltä osin kuin ne 
ylittävät suuremman seuraavista: 10 % järjestelyyn kuuluvien varojen 
käyvästä arvosta tai 10 % eläkevastuusta. Takautuvaan työsuorituk-
seen perustuvat menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä 
sinä aikana, jonka kuluessa ne vapaakirjautuvat. Mikäli etuudet 
vapaakirjautuvat välittömästi, ne kirjataan välittömästi tuloslaskel-
maan. 

Etuuspohjaisen järjestelyn supistamisesta tai velvoitteen täyttämi-
sestä johtuvat voitot tai tappiot kirjataan, kun supistaminen tai täyttä-
minen tapahtuu. Järjestelyn supistamisesta tai velvoitteen täyttämi-
sestä johtuvat voitot tai tappiot sisältävät mahdolliset muutokset 
etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteeseen ja järjestelyyn kuuluvien 
varojen käypään arvoon, kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset 
voitot ja tappiot sekä takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kirjaa-
mattomat menot. 

Maksupohjaisissa eläkejärjestelyissä eläkemaksut suoritetaan 
vakuutusyhtiölle, jonka jälkeen konsernilla ei ole enää muita maksu-
velvoitteita. Konsernin suoritukset maksupohjaisiin järjestelyihin kirja-
taan kuluksi sille tilikaudelle, jota veloitus koskee.

Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
Muutamat konsernin yhtiöt ovat järjestäneet eläkeläisilleen tervey-
denhuoltoon liittyviä sekä muita etuuksia. Terveydenhuoltoon liitty-
vän etuuden saamisen ehtona on tavallisesti työskentely eläkeikään 
asti ja tietty vähimmäispalveluksessaoloaika. Arvioidut järjestelyjen 
kustannukset jaksotetaan työssäoloajalle käyttäen samaa laskentata-
paa, jota sovelletaan etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen laskennassa. 
Vastuun laskevat yhtiöstä riippumattomat vakuutusmatemaatikot.

osakeperusteiset maksut
Konsernin pitkän aikavälin kannustepalkkioina konserni on myöntä-
nyt optio-oikeuksia ylimmälle johdolle sekä avainhenkilöille. Vuodes-
ta 2011 konsernin pitkän aikavälin kannustepalkkiot muodostuvat 
tulosperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ylimmälle johdolle ja 
bonusperusteisesta palkkiojärjestelmästä muille avainhenkilöille. 
Nämä palkitsemisohjelmat kirjataan suoritustavasta riippuen joko 
omana pääomana tai käteisvaroina maksettavina osakeperusteisina 
liiketoimina. Henkilöstölle myönnettyjen optioiden ja osakkeiden 
käyvät arvot kirjataan henkilöstösivukuluksi oikeuden syntymisajan-
jakson aikana. 

Myönnetyt optiot arvostetaan käypään arvoon Black-scholes 
optiohinnoittelumallilla myöntämispäivänä. Optioehtoihin liittyvät 
ei-markkinaperusteiset ehdot on sisällytetty toteutettavien optioiden 
arvioituun lukumäärään. Toteutettavien optioiden arvioitu lukumäärä 
tarkastetaan neljännesvuosittain ja mahdollisten muutosten vaikutuk-
set kirjataan tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan.

Optioita toteutettaessa saatavat maksut vähennettynä niistä välit-
tömästi johtuvilla transaktiomenoilla kirjataan omaan pääomaan.

Tulosperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä annettavien 
UPM:n osakkeiden määrä perustuu konsernin tuloskehitykseen ja 
bonusperusteisessa palkkiojärjestelmässä ohjelmaan osallistuvien 
vuositavoitteisiin. 

Osakkeen käypä arvo on sen markkinahinta myöntöpäivänä. 
suoritus tapahtuu osakkeiden ja käteisvarojen yhdistelmänä, johon 
konserni voi käyttää hallussa olevia omia osakkeita tai ostaa ne mark-
kinoilta.

varaukset
Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapah-
tuman seurauksena olemassa oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää 
taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja 
velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Mikäli konserni 
odottaa varauksen tulevan katetuksi, esimerkiksi vakuutussopimuk-
sesta, saatava korvaus merkitään taseeseen erillisenä saatavana, 
mutta vain, jos korvauksen saaminen on käytännöllisesti katsoen 
varmaa.

Uudelleenjärjestely- ja henkilöstökuluvaraukset
Uudelleenjärjestelyt kirjataan kaudelle, jolloin konserni tulee laillises-
ti tai tosiasiallisesti velvolliseksi maksusuoritukseen ja kun suunnitel-
ma uudelleenjärjestelystä on julkistettu. Työsuhteen päättymiseen 
liittyvät korvaukset kirjataan, kun konsernin suunnitelma on ilmoitettu 
järjestelyn piirissä oleville työntekijöille. Konsernin jatkuvaan liiketoi-
mintaan liittyvistä kuluista ei tehdä varauksia etukäteen.

ympäristökuluvaraukset
Vuosikuluiksi kirjataan menot, jotka syntyvät korjattaessa olosuhteita, 
jotka johtuvat aikaisempien tilikausien toiminnoista ja jotka eivät 
enää kerrytä tuloja nykyhetkellä tai tulevaisuudessa. Ympäristökus-
tannusten varaukset kirjataan perustuen nykyisiin tulkintoihin ympä-
ristönsuojelulaeista ja -säännöksistä, kun on todennäköistä, että 
velvoite on aiheutunut ja kyseisen velvoitteen arvo on kohtuullisesti 
arvioitavissa. Varauksiin ei sisällytetä kolmannen osapuolen korva-
uksia.
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Päästöoikeudet
Aiheutuneista päästöistä syntyvät päästöoikeuksien palautusvelvoit-
teet kirjataan varauksiin vastuun syntyhetkellä. Päästöoikeuksien 
varaukset on kirjattu omistettujen päästöoikeuksien kirjanpitoarvoi-
hin perustuen. Jos päästöjä toteutuu päästöoikeuksia enemmän, 
arvostetaan ylimenevä osuus tilinpäätöspäivän markkinahintaan. 

osinko
Konsernin tilinpäätöksessä osingonjako emoyhtiön omistajille on 
kirjattu velaksi sille raportointikaudelle, jonka aikana emoyhtiön 
osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osingon jaettavaksi.

osakekohtainen tulos
laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetään 
tilikauden painotettua keskimääräistä osakemäärää. laimennusvai-
kutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden 
keskimääräistä lukumäärää oikaistaan optioiden laimennusvaikutuk-
sella.

Uusien ja uudistettujen iFrsstandardien, tulkintojen 
sekä standardien muutosten käyttöönotto
Vuonna 2012 voimaantulleet uudet ja uudistetut IfRs-standardit, 
tulkinnat sekä standardien muutokset
Vuonna 2012 konserni on ottanut käyttöön seuraavat uudet, uudiste-
tut ja muutetut standardit ja tulkinnat:

Muutos iFRs 7 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: rahoitusvaro-
jen siirrot -standardiin tuli voimaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla. Muutos edellyttää lisäliitetietoja siirretyistä rahoitus-
varoista syntyvistä riskipositioista. Muutos laajentaa yksityiskohtaiset 
liitetietovaatimukset koskemaan myös sellaisia rahoitusvarojen siir-
toja, jotka on pystytty kirjaamaan pois taseesta kokonaisuudessaan 
mutta joihin siirtäjällä on edelleen säilynyt jatkuva intressi. Muutok-
sella ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Myöhemmin voimaan tulevat uudet ja uudistetut standardit, 
tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin, joita 
konserni ei vielä ole ottanut käyttöön ennen niiden pakollista 
voimaantuloa
iAs 12 Tuloverot -standardin muutos tulee voimaan 1.1.2013 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla. iAs 12 vaati aikaisemmin yhteisöä 
arvioimaan, mikä osa taseessa käypään arvoon arvostetun erän 
kirjanpitoarvosta on kerrytettävissä jatkuvasta käytöstä ja mikä osa 
omaisuuserän myynnistä. Muutoksen mukaan tiettyjen käypään 
arvoon arvostettujen omaisuuserien kirjanpitoarvon oletetaan lähtö-
kohtaisesti kertyvän omaisuuserän myynnistä. Oletus soveltuu lasken-
nallisiin veroihin, jotka syntyvät sijoituskiinteistöistä, aineellisista 
käyttöomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä, jotka 
arvostetaan käyvän arvon mallilla tai uudelleenarvostusmallilla. 
standardilla muutoksella ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpää-
tökseen. 

iFRs 9 Rahoitusinstrumentit -standardi edustaa ensimmäistä vai-
hetta iAsB:n projektissa, jonka tarkoituksena on korvata iAs 39 
uudella rahoitusinstrumenttistandardilla. Eri arvostusperusteet on säi-
lytetty, mutta niitä on yksinkertaistettu määräämällä rahoitusvaroille 
kaksi arvostusryhmää: jaksotettu hankintameno ja käypä arvo. luo-
kittelu riippuu yhteisön liiketoimintamallista ja rahoitusvaroihin kuulu-
van erän rahavirtojen ominaispiirteistä. iAs 39:ään sisältyvä ohjeis-
tus rahoitusvarojen arvon alentumisesta ja suojauslaskennasta jää 
edelleen voimaan. Uuden standardin mukaan rahoitusvelkojen kir-
jaamisen ja arvostamisen tulisi pysyä samana lukuun ottamatta niitä 

rahoitusvelkoja, joihin sovelletaan käyvän arvon optiota. iAsB on 
julkistanut luonnoksen iFRs 9-standardin pakollisen voimaantulopäi-
vän siirtämisestä 1.1.2015 tai sen jälkeen alkaville tilikausille, 
ennenaikaisen käyttöönoton ollessa edelleen sallittu. iFRs 9-standar-
din käyttöönotolla odotetaan olevan joitakin vaikutuksia konsernin 
rahoitusvarojen tilinpäätösperiaatteisiin. standardia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

iFRs 10 Konsernitilinpäätös -standardi, iFRs 11 Yhteisjärjestelyt 
-standardi, iFRs 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista 
muissa yhteisöissä -standardi, uudistettu iAs 27 Erillistilinpäätös 
-standardi ja uudistettu iAs 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 
-standardi tulevat voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikau-
silla. Konserni on päättänyt ottaa uudet ja uudistetut standardit käyt-
töön ennen niiden pakollista voimaantuloa 1.1.2013 alkavalla tili-
kaudella. iFRs 10-standardi rakentuu olemassa oleville periaatteille, 
määrittäessään määräysvallan ratkaisevaksi tekijäksi, kun määritel-
lään, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. lisäksi stan-
dardi antaa lisäohjeistusta määrittelyn tueksi tapauksissa, joissa 
määräysvaltaa on vaikea arvioida. iFRs 11-standardi sisältää 
ohjeistusta siitä kuinka yhteisjärjestelyjä käsitellään, pohjautuen rea-
listisemmin järjestelystä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä sen 
oikeudelliseen muotoon. iFRs 11-standardin mukaan yhteisjärjestely 
luokitellaan, joko yhteiseksi toiminnoksi tai yhteisyritykseksi, riippuen 
järjestelyn osapuolten oikeuksista ja velvoitteista. Yhteisyritysten suh-
teellinen yhdistely ei ole enää sallittua. iFRs 12-standardi on uusi 
standardi, joka kattaa kaiken tyyppisiä osuuksia koskevat liitetieto-
vaatimukset. standardi koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, 
erityistä tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita taseen 
ulkopuolisia välineitä. Uudistettu iAs 27-standardi sisältää erillistilin-
päätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun mää-
räysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen iFRs 10:een ja 
uudistettu iAs 28-standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että 
yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä iFRs 11-stan-
dardin julkaisemisen seurauksena. Uusien ja uudistettujen standar-
dien käyttöönoton seurauksena Pohjolan Voima Oy:n (PVO) vesi-
voima- (A) ja ydinvoimaosakkeet (B, B2) sekä Kemijoki Oy:n ja 
länsi-suomen Voima Oy:n (lsV) osakkeet tullaan luokittelemaan 
rahoitusomaisuudeksi (myytävissä olevat sijoitukset) ja arvostamaan 
käypään arvoon. PVO:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset 
(G osakesarjat) ja eräät muut sijoitukset tullaan konsolidoimaan 
tytäryrityksenä tai yhteisenä toimintona iFRs 10 ja 11 mukaisesti. 
Aiemmin kaikki PVO:n osakkeet on käsitelty osakkuusyrityksenä 
pääomaosuusmenetelmällä ja lsV on käsitelty tytäryrityksenä. Uusi 
iFRs 12 tulee lisäämään konsolidoiduista osuuksista annettavia liite-
tietoja konsernitilinpäätöksessä.

iFRs 13 Käyvän arvon määrittäminen -standardi tulee voimaan 
1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. iFRs 13-standardin 
tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkai-
suutta. standardi sisältää täsmällisen käyvän arvon määritelmän 
sekä käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, 
jotka koskevat kaikkia iFRs-standardeja. Käyvän arvon käyttöä ei 
laajenneta, vaan sen sijaan annetaan ohjeistusta sen määrittämi-
sestä, kun sen käyttö sallitaan tai sitä vaaditaan muissa iFRs-standar-
deissa. standardilla ei tule olemaan olennaista vaikutusta konserniti-
linpäätökseen.

Muutos iAs 1 Tilinpäätöksen esittäminen - muut laajan tuloksen 
erät tulee voimaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. 
Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmitte-
lemisestä sen mukaan, ovatko ne mahdollisesti tulevaisuudessa kir-

jattavissa tulosvaikutteisiksi (luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut). 
standardin muutos tulee vaikuttamaan muiden laajan tuloksen erien 
esitystapaan tulevissa konsernitilinpäätöksissä. 

Muutos iAs 19 Työsuhde-etuudet -standardiin tulee voimaan 
1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutos poistaa ”putki-
menetelmän” soveltamisen mahdollisuuden, sekä määrittelee korko-
menon velvoitteen ja järjestelyyn kuuluvien varojen nettoerälle. Käyt-
töönoton yhteydessä kaikki konsernin vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot kirjataan takautuvasti, ja korkomenot ja järjestelyyn kuulu-
vien varojen odotettu tuotto korvautuvat nettokorolla, joka lasketaan 
etuuspohjaisesta nettovelasta (tai -omaisuuserästä) diskonttauskorkoa 
käyttäen. Kaikkien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden 
takautuvalla kirjaamisella tulee olemaan olennainen vaikutus konser-
nin omaan pääomaan, nettoeläkevelvoitteisiin ja taseen laskennalli-
siin veroihin. 

Tulkinta iFRiC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot 
avolouhoksen tuotantovaiheessa tulee voimaan 1.1.2013 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla. Tulkinta ei ole merkityksellinen konsernin 
toiminnoille. 

Muutos iAs 32 Rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja rahoitusvelan 
vähentäminen toisistaan tulee voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla. Muutos selventää säännöksiä, jotka koskevat 
rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja rahoitusvelan vähentämistä toisis-
taan. Konserni on selvittämässä standardin muutoksen vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 

Muutos iFRs 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot -Rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja rahoitusvelan vähentämi-
nen toisistaan tulee voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tili-
kausilla. Muutos laajentaa nykyisiä liitetietovaatimuksia niin että 
yhteisöjen tulee antaa numeerista tietoa taseessa nettomääräisesti 
esitetyistä rahoitusinstrumenteista sekä niistä rahoitusinstrumenteista, 
jotka ovat ’master netting’ tai vastaavanlaisen sopimusjärjestelyn 
alaisia huolimatta siitä vaikka ne on esitetty taseessa bruttomääräi-
sinä. Konserni on selvittämässä standardin muutoksen vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 

Muutos iFRs 10, 11 ja 12 siirtymäsääntöihin tulee voimaan 
1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. siirtymäsääntöjä hel-
potetaan siten, että oikaistuja vertailutietoja vaaditaan vain yhdeltä 
tilikaudelta. Konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömiä strukturoituja 
yhteisöjä koskevia vertailutietoja ei tarvitse esittää iFRs 12:n käyt-
töönottoa edeltäviltä kausilta. Muutoksella ei odoteta olevan vaiku-
tusta konsernitilinpäätökseen.  Muutosta ei ole vielä hyväksytty sovel-
lettavaksi EU:ssa.

iFRs-standardeihin tehdyt parannukset (2009–2011) tulevat voi-
maan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Vuosittaisten 
parannusten kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kii-
reiset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan 
kerran vuodessa. Julkaistut 6 muutosta koskevat yhteensä viittä stan-
dardia ja yhtä tulkintaa. Konserni on selvittämässä muutosten vaiku-
tusta konsernitilinpäätökseen. Muutoksia ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa.

Muutos iFRs 10 Konsernitilinpäätös -standardiin tulee voimaan 
1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutoksen seurauk-
sena monien rahastojen ja vastaavanlaisten yhteisöjen ei enää tar-
vitse konsolidoida sijoituskohteita. Asiaa koskevia muutoksia tehtiin 
iFRs 10:een, iFRs 12:een ja iAs 27:ään. Muutos ei ole merkitykselli-
nen konsernin toiminnoille. Muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellet-
tavaksi EU:ssa.

2 johdon harkintaa edellyttävät tilinpäätöksen
  laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
 epävarmuustekijät

Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain 
liikearvo, keskeneräisiä aineettomia hyödykkeitä, ja aineettomia 
hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton taloudellinen käyttöaika. Muun 
pitkäaikaisen omaisuuden arvonalentumistestauksia tehdään silloin, 
kun on viitteitä siitä, että omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut. 
Arvioina testauksissa käytetään tulevia diskontattuja rahavirtoja, 
jotka voidaan saada omaisuuserän käytöllä ja sen mahdollisella 
myymisellä. Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää omaisuuden 
kerrytettävissä olevan rahavirran tai käyvän arvon, kirjataan erotuk-
sesta arvonalennuskulu. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioi-
duista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuse-
rien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen 
myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn 
diskonttauskoron muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalennus-
kulujen kirjaamiseen. lisätietoja arvonalentumistestauksesta on 
esitetty liitetiedossa 16.

Biologiset hyödykkeet
Konserni omistaa noin miljoonaa hehtaaria metsäalueita ja 
plantaaseja, joiden kasvava puusto (biologiset hyödykkeet) arvoste-
taan tilinpäätöshetkellä käypään arvoon. Varsinaisen puuston, pois 
lukien nuoret taimikot, käypä arvo perustuu odotettavissa olevien, 
jatkuvien puustosta saatavien ja aiheutuvien rahavirtojen nykyar-
voon. Käyvän arvon määrittämiseen vaikuttavat mm. yhtiön arvio 
puuston kasvusta, hakkuista ja hintakehityksestä sekä diskonttauskor-
ko, joiden muuttuminen voi johtaa huomattavaan biologisten hyö-
dykkeiden arvonmuutoskirjaukseen konsernin tuloslaskelmassa. 
Biologiset hyödykkeet on esitetty liitetiedossa 20.

Työsuhdeetuudet
Konsernilla on erilaisia eläkejärjestelyjä työntekijöidensä eläkkeelle 
jäämisen tai työsuhteen päättymisen varalta. Työsuhde-etuuksiin 
liittyvien kulujen ja velkojen laskennassa käytetään useita tilastollisia 
ja muita vakuutusmatemaattisia olettamuksia kuten diskonttauskorko, 
eläkejärjestelyjen varojen odotettu tuotto sekä arvioidut tulevat palk-
katason muutokset. Käytetyt tilastolliset tekijät voivat poiketa huomat-
tavasti toteutuneesta kehityksestä johtuen mm. muuttuneesta yleisestä 
taloudellisesta tilanteesta, henkilökunnan palvelusajan pituudesta 
sekä muiden tekijöiden muutoksista. Toteutuneet tuotot ja kulut, jotka 
poikkeavat olettamuksista sekä muutokset olettamuksissa kerrytetään 
ja kirjataan tuloslaskelmaan jaksottaen tuotot ja kulut henkilöiden 
keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle siltä osin kuin ne 
ylittävät suuremman seuraavista: 10 % eläkejärjestelyyn kuuluvien 
varojen käyvästä arvosta tai 10 % eläkevastuusta. Huomattavat erot 
toteutumissa tai huomattavat muutokset olettamuksissa voivat merkit-
tävästi vaikuttaa etuuspohjaisiin velvoitteisiin ja kuluihin tulevilla 
tilikausilla. Eläkevelvoitteet on esitetty liitetiedossa 29.
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ympäristövaraukset
Konsernin toiminta perustuu pääosin raskaaseen prosessiteollisuu-
teen, mikä edellyttää laajojen tehdaslaitosten rakentamista. Tuotan-
nossa käytetään muiden raaka-aineiden ohella huomattavasti mm. 
kemikaaleja, vettä ja energiaa. Konsernin toimintaa säätelevät 
lukuisat ympäristöön liittyvät lait ja määräykset. Konserni pyrkii 
toimimaan jätevesien sekä kasvihuonepäästöjen ja kaatopaikkajät-
teiden käsittelyssä ympäristöön liittyvien säädösten mukaisesti. Kon-
serni on kirjanpidossaan varautunut toiminnalle tavanomaisiin ympä-
ristönsuojeluun liittyviin kustannuksiin. Odottamattomat tapahtumat 
tuotantoprosesseissa ja jätteiden käsittelyssä voivat aiheuttaa yhtiölle 
merkittäviä menetyksiä liiketoiminnassa sekä lisäkustannuksia. Vara-
ukset on esitetty liitetiedossa 30.

Tuloverot
Johdon arviointia edellytetään määritettäessä tuloverojen ja lasken-
nallisten verosaamisten ja verovelkojen määrää. Konserni arvioi 
tilinpäätösten yhteydessä laskennallisten verosaamisten kirjausperus-
teet. Tätä varten arvioidaan, miten todennäköisesti tytäryhtiöillä on 
kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät vero-
tukselliset tappiot tai käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset 
voidaan hyödyntää. Ennusteissa käytettävät tekijät voivat poiketa 
toteutuneista, mikä voi johtaa merkittäviin verosaamisten kulukirjauk-
siin tuloslaskelmassa. Tuloverot on esitetty liitetiedossa 13 ja lasken-
nalliset verot liitetiedossa 28.

oikeudelliset vastuut
Johdon arviointia edellytetään parhaillaan käynnissä oleviin oikeu-
denkäynteihin liittyvien varausten arvostamisessa ja kirjaamisessa. 
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman 
seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoit-
teen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioi-
tavissa luotettavasti. Oikeudenkäyntien vaikeasti ennakoitavasta 
luonteesta johtuen oikeudenkäynnin todellinen kustannus voi poiketa 
merkittävästi alkuperäisestä arviosta. Oikeudelliset vastuut on esitetty 
liitetiedossa 39.

Myytävissä olevat sijoitukset
Konsernin myytävissä olevat sijoitukset koostuvat sijoituksista notee-
raamattomiin osakkeisiin. Johdon arviossa käytetyt tekijät voivat 
poiketa toteutuneista, mikä voi johtaa myytävissä olevan sijoituksen 
arvon merkittävään muutokseen. Käypään arvoon arvostetut rahoi-
tusvarat on esitetty liitetiedossa 3 ja myytävissä olevat sijoitukset 
liitetiedossa 22.

3 rahoitusriskien hallinta

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille: valuutta-, 
korko-, luotto- ja likviditeettiriskille.

Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on suojata konsernia rahoi-
tusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata 
omalta osaltaan konsernin tuloskehitys. Rahoitustoiminnon tavoitteet 
ja limiitit on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä rahoituspoli-
tiikassa.

Rahoitusriskien hallinnassa käytetään erilaisia rahoitusinstru-
mentteja rahoituspolitiikan asettamissa rajoissa. Käytössä on vain 
instrumentteja, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan jatku-
vasti ja luotettavasti seurata.

Rahoituksen hoito ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty konser-
nin rahoitus- ja riskienhallintaosastolle. Keskityksen tavoitteena on 
tehokas riskienhallinta, kustannussäästöt ja kassanhallinnan opti-
mointi.

valuuttariski
Konserni altistuu valuuttariskille, joka syntyy valuuttamääräisistä 
tulevaisuudessa suoritettavista kaupallisista maksuista, taseessa 
olevista valuuttamääräisistä veloista ja saatavista sekä translaatioris-
kistä, joka aiheutuu sijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin. suurim-
mat valuuttariskit liittyvät Yhdysvaltojen dollariin, ison-Britannian 
puntaan ja Japanin jeniin.

Konsernin valuuttariskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa 
valuuttakurssimuutosten aiheuttamaa epävarmuutta rahavirroissa, 
tuloksessa ja taseessa suojaamalla sovittuihin ja ennustettuihin liike-
toimiin liittyviä sekä taseeseen sisältyviä valuuttariskejä. 

transaktioriski
Konserni suojaa erittäin todennäköiset ulkomaanvaluutan määräiset 
valuuttavirrat rullaavasti seuraavan 12 kuukauden ajalta yksiköiden 
ennusteiden perusteella. Rahoituspolitiikan mukaan riskineutraalina 
suojaustasona pidetään 50 %:n suojausastetta. Yksittäisiä erittäin 
todennäköisiä ulkomaanvaluuttamääräisiä valuuttavirtoja on suojattu 
myös yli 12 kuukauden pituisilla sopimuksilla poiketen samalla 
riskineutraalista suojaustasosta. suojausinstrumentteina on käytetty 
valuuttatermiinejä. suurin osa valuuttavirran suojaukseksi solmituista 
johdannaissopimuksista täyttää suojauslaskennan kriteerit. Konser-
nin ennustetusta 12 kuukauden valuuttavirrasta oli 31.12.2012 
suojattuna 51 (51) %. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikkien valuuttavirran suo-
jausten nimellisarvot 31.12.2012 ja 31.12.2011.

suojausten nimellisarvo

Valuutta
2012

milj. euroa
2011

milj. euroa

Usd 457 377
jPy 279 305
gBP 255 284
AUd 40 42
Muut 17 11
yhteensä 1 048 1 019

Konsernitasolla ulkoiset suojaukset on määritelty nimenomaisen 
ulkomaanvaluutanmääräisen myynnin valuuttariskin suojauksiksi 
brutto-periaatteella. 

Konsernin taseessa on valuuttamääräisiä varoja ja velkoja, esi-
merkiksi lainoja ja talletuksia, ostovelkoja ja myyntisaamisia sekä 
rahavaroja muissa valuutoissa kuin konsernin esittämisvaluutassa. 
Periaatteena ja tavoitteena on suojautua tältä taseriskiltä täydellisesti 
rahoitusinstrumenttien avulla. Rahoituspolitiikan mukaan konsernilla 
voi kuitenkin olla suojaamattomia tasepositioita. 31.12.2012 kon-
sernin korollisista tase-eristä oli suojaamatta 16 (24) miljoonaa 
euroa. Taseessa olevia korottomia myyntisaamisia ja ostovelkoja oli 
tilinpäätöshetkellä suojattu 723 (511) miljoonan euron edestä.

translaatioriski
Translaatioriski muodostuu sijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin. 
Tilinpäätöshetkellä konserni on suojautunut näiden yhtiöiden omaan 
pääomaan liittyvältä valuuttariskiltä Kanadassa, Kiinassa ja Uru-
guayssa. sijoituksia muihin maihin ei ole suojattu.

herkkyys valuuttariskille
Jos euro olisi heikentynyt/vahvistunut 10 % Yhdysvaltojen dollaria 
vastaan 31.12.2012 muiden muuttujien pysyessä muuttumattomina, 
konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 11 (1) miljoonaa euroa suu-
rempi/pienempi taseriskin vuoksi. Vaikutus omaan pääomaan olisi 
ollut 61 (43) miljoonaa euroa pienempi/suurempi johtuen pääosin 
ennustettujen valuuttavirtojen suojaamiseen käytetyistä rahoitusinstru-
menteista.

Jos euro olisi heikentynyt/vahvistunut 10 % ison-Britannian pun-
taa vastaan 31.12.2012 muiden muuttujien pysyessä muuttumatto-
mina, konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 0 (0) miljoonaa euroa 
suurempi/pienempi taseriskistä johtuen. Vaikutus omaan pääomaan 
olisi ollut 25 (28) miljoonaa euroa pienempi/suurempi johtuen pää-
osin ennustettujen valuuttavirtojen suojaamiseen käytetyistä rahoitus-
instrumenteista.

Jos euro olisi heikentynyt/vahvistunut 10 % Japanin jeniä vas-
taan 31.12.2012 muiden muuttujien pysyessä muuttumattomina, 
konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 14 (11) miljoonaa euroa pie-
nempi/suurempi. Vaikutus omaan pääomaan olisi ollut 13 (18) mil-
joonaa euroa pienempi/suurempi johtuen pääosin ennustettujen 
valuuttavirtojen suojaamiseen käytetyistä rahoitusinstrumenteista. 

Herkkyys valuuttariskille laskettiin seuraavien oletusten perus-
teella:
• Valuuttakurssimuutos on 10 %. 
• suurin osa niistä rahoitusinstrumenteista, jotka eivät ole joh-

dannaisia, kuten rahavarat, myyntisaamiset, korolliset velat ja 
ostovelat ovat joko suoraan toimintavaluutassa tai ovat kään-
netty siihen johdannaissopimuksilla. Avoin tasepositio on 
hyvin pieni ja sen vuoksi kurssimuutoksilla on hyvin pieni 
vaikutus tai ei lainkaan vaikutusta tuloslaskelmaan.

• Omaan pääomaan vaikuttavat ne rahavirran suojaamiseksi 
solmitut johdannaiset, joiden suojaussuhde on tehokas.

• Tulokseen vaikuttavat ne johdannaiset, joiden suojaussuhde ei 
ole tehokas tai joihin ei sovelleta suojauslaskentaa.

• laskennassa ei ole mukana ennustettuja valuuttamääräisiä 
tulevia rahavirtoja.

korkoriski
Konsernin korollinen velka altistaa konsernin korkoriskille eli korko-
liikkeiden aiheuttamalle uudelleenhinnoittelu- ja käyvän arvon korko-
riskille. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on suojautua korkoliikkei-
den aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta. 

Korkoriskin hallinta perustuu rahoituspolitiikassa määriteltyyn 
nettovelan 6 kuukauden keskimääräiseen korkosidonnaisuusaikaan. 
Tämän lyhyen korkosidonnaisuusajan pohjana on olettamus tuotto-
käyrien keskimääräisestä positiivisuudesta. lyhyt korkosidonnaisuus-
aika siis vähentää korkokustannuksia pitkällä aikavälillä. Korkosi-
donnaisuusaika voi vaihdella 3 ja 12 kuukauden välillä. 

31.12.2012 keskimääräinen korkosidonnaisuusaika oli 7 (6) kuu-
kautta. Nettovelan keskimääräisen korkosidonnaisuusajan muuttami-
seen konserni käyttää korkojohdannaisia.

Konsernin lainavaluuttojen jakauma vastaa emoyhtiön ja tytäryh-
tiöiden toimintavaluuttojen määräistä lainausta. Korollisten nettovel-
kojen nimellisarvot mukaan lukien johdannaiset jakaantuivat 
31.12.2012 ja 31.12.2011 valuutoittain seuraavasti:

Valuutta
2012

mrd euroa
2011

mrd euroa

eUr 4,0 4,2
Usd 0,2 0,3
Cny –0,1 0,1
CAd –0,8 –0,8
Muut –0,3 –0,2
yhteensä 3,0 3,6

Valtaosa pitkäaikaisista lainoista ja niitä suojaavista korkojohdan-
naisista on suojauslaskennan piirissä.

herkkyys korkoriskille
Jos konsernin nettovelan korot olisivat olleet 1 prosenttiyksikön kor-
keammat/matalammat 31.12.2012 muiden muuttujien pysyessä 
muuttumattomina, konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 2 (9) mil-
joonaa euroa pienempi/suurempi johtuen pääasiassa suuremmista/
pienemmistä vaihtuvakorkoisten lainojen koroista. Oma pääoma 
olisi pysynyt muuttumattomana.

Herkkyys korkoriskille laskettiin seuraavien oletusten perusteella:
• Korkomuutoksen oletetaan olevan 1 prosenttiyksikön suurui-

nen yhdensuuntainen muutos kaikissa korkokäyrän pisteissä.
• Käyvän arvon suojauksessa korkoriskistä aiheutuva suojaus-

kohteiden käyvän arvon muutokset kumoavat melkein täydelli-
sesti suojattavien instrumenttien käypien arvojen muutokset 
tuloslaskelmassa. Mahdollinen tehoton osuus vaikuttaa tilikau-
den tulokseen.

• Kiinteäkorkoiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 
lainat, jotka eivät ole mukana käyvän arvon suojauksessa 
eivät altistu tässä tarkoitetulle korkoherkkyydelle.

• Vaihtuvakorkoiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat, joita ei ole määritelty suojattaviksi instrumenteiksi ovat 
mukana herkkyysanalyysissä.

• Markkinakorkojen muutoksista aiheutuvat korkojohdannaisten 
käyvän arvon muutokset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, 
vaikuttavat rahoitustuottoihin tai -kuluihin ja ovat sen vuoksi 
mukana herkkyysanalyysissä.
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likviditeetti ja jälleenrahoitusriski
Konserni pyrkii säilyttämään hyvän maksuvalmiuden kaikissa olosuh-
teissa tehokkaalla kassanhallinnalla ja sijoittamalla vain helposti 
rahaksi realisoitaviin kohteisiin. lyhytaikaiseen rahoitukseen konser-
ni käyttää yritystodistusohjelmia. Pitkäaikaisia sitovia luottolimiittejä 
käytetään rahoituksen varmistamiseen kaikissa olosuhteissa sekä 
yritystodistusohjelmien varajärjestelynä. 

Jälleenrahoitusriskit minimoidaan huolehtimalla lainasalkun tasa-
painoisesta rahavirtapohjaisesta erääntymisaikataulusta sekä laino-
jen riittävän pitkästä maturiteetista. Tilinpäätöshetkellä lainojen kes-
kimaturiteetti oli 6,1 (6,3) vuotta.

Osa konsernin lainasopimuksista sisältää sopimusvakuuden 
(kovenantin) liittyen konsernin taseeseen. Tämän sopimusvakuuden 
mukaan velkaantumisaste (gearing) ei saa ylittää 110  % (velkaantu-
misaste 31.12.2012 oli 51 %).

Rahavarat sekä vahvistetut luottolimiitit

milj. euroa 2012 2011

Pankkitilit 368 445
Muut rahavarat 100 50
vahvistetut luottolimiitit 1 400 1 400
    joista käytössä – –
Muut käytössä olevat luottolimiitit –111 –24
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahavirta –253 –852
käytettävissä oleva likviditeetti 1 504 1 019

Tärkeimmät käytössä olevat rahoitusohjelmat ovat:
Vahvistamattomat:
• Kotimainen yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa
Vahvistetut:
• Revolving Credit Facility 500 miljoonaa euroa (erääntyy 

2016)

lainojen sopimuksiin perustuva erääntymisanalyysi on esitetty 
liitetiedossa 31.

luottoriski
Vastapuoliriski
Konsernin pankkien ja rahoituslaitosten kanssa tekemiin rahoitus-
instrumentteihin sisältyy riski siitä, että vastapuoli ei pysty täyttä-
mään tehdyn sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Rahoituspolitiikan 
mukaan johdannaisinstrumentteja ja rahavarojen sijoituksia saa 
tehdä vain tietyn luottokelpoisuuden omaavien vastapuolten kanssa. 
luottokelpoisuusvaatimuksen lisäksi konserni minimoi vastapuoliris-
kinsä tekemällä sopimuksia useiden johtavien pankkien ja rahoitus-
laitosten kanssa. Konsernirahoitus valvoo jatkuvasti vastapuolten 
luottokelpoisuutta. 

operatiivinen luottoriski
Operatiiviseen toimintaan liittyvän luottoriskin hallinnan periaatteet 
on määritelty konsernin luottoriskin hallintapolitiikassa ja luottoriskiä 
valvotaan systemaattisesti. Avoinna olevia myyntisaamisia, myynti-
saamisten keskimääräistä maksuaikaa ja erääntyneitä myyntisaami-
sia seurataan kuukausittain. 

Konsernin myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyviä luottoriski-
keskittymiä pienentää laaja ja maantieteellisesti jakautunut asiakas-
kunta. Asiakkaiden luottolimiittejä ja heidän taloudellista tilaansa 
seurataan jatkuvasti. Pääsääntöisesti saatavat turvataan luottotap-
piovakuutuksilla. Tietyillä markkinoilla luottoriskiä pienennetään 
käyttämällä rembursseja, ennakkomaksuja ja pankkitakuita. Myynti-
saamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 26. Konsernilla ei ole 
tiedossa merkittäviä asiakassaamisten luottoriskikeskittymiä. Konser-
nin kymmenen suurinta asiakasta muodostivat noin 18 (16) %, noin 
260 (240) miljoonaa euroa, konsernin myyntisaamisista 
31.12.2012. Vastuusitoumuksiin liittyvistä luottoriskeistä on kerrottu 
liitetiedossa 39.

sähkön hintariski
UPM suojaa sekä sähkön tuotantoaan että kulutustaan markkinoilla. 
UPM:n herkkyys sähkön markkinahinnalle on riippuvainen niin 
tuotantomäärästä, kulutuksesta kuin suojausasteesta. 

Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan markkinoilla hintariskiä halli-
taan tekemällä sähköjohdannaissopimuksia. suojaamisen lisäksi 
UPM käy kauppaa omaan lukuun termiineillä ja futuureilla. Johdan-
naispositioiden riskejä seurataan päivätasolla. Avoinna oleva maksi-
miriski on rajoitettu Value-at-Risk limiitein. Myös kaupankäynnin 
kumulatiivinen tappio on rajoitettu.

sähköjohdannaisten herkkyysanalyysi
Herkkyysanalyysi on tehty 31.12.2012 position mukaisesti. Herk-
kyys vaihtelee suojaus- ja kaupankäyntipositioiden muuttuessa. 
Hintariski on laskettu ainoastaan johdannaispositiolle. Herkkyys-ana-
lyysi on laskettu erikseen suojauslaskennassa olevan ja ei-suojauslas-
kennassa olevan volyymin osalta. Analyysissä on oletettu, että säh-
kötermiinien noteeraus NAsDAQ OMX:ssä muuttuisi yhden euron 
per MWh ajanjaksolla, jolla UPM:llä on johdannaisia.

milj. euroa Vaikutus 2012 2011

+/ 1 euroa/MWh sähkötermiinien noteerauksessa
vaikutus voittoon ennen veroja + /  5,1 1,1
vaikutus omaan pääomaan + /  0,8 2,6

Pääomariskin hallinta
Pääoman hallinnassa konsernin tavoitteena on varmistaa joustavan 
pääomarakenteen ylläpito, mikä mahdollistaa konsernin toiminnan 
pääomamarkkinoilla.

Tyydyttävän oman ja vieraan pääoman tasapainon mittarina 
konserni käyttää korollisten nettovelkojen ja oman pääoman suh-
detta, velkaantumisastetta (gearing). Riittävän joustavuuden varmis-
tamiseksi tavoitteeksi on asetettu velkaantumisaste, jonka on oltava 
selvästi alle hyväksyttävän 110 %:n enimmäisarvon.

Oheisessa taulukossa on esitetty konsernin oma pääoma, korolli-
set velat ja velkaantumisaste.

                              31.12.
milj. euroa 2012 2011

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 905 7 461
Määräysvallattomien omistajien osuus 16 16
oma pääoma yhteensä 5 921 7 477
Pitkäaikaiset korolliset velat 3 521 3 750
lyhytaikaiset korolliset velat 396 883
korolliset velat yhteensä 3 917 4 633
oma pääoma ja velat yhteensä 9 838 12 110
korolliset velat yhteensä 3 917 4 633
– korolliset rahoitusvarat yhteensä –907 –1 041
korolliset nettovelat 3 010 3 592
velkaantumisaste (gearing), % 51 48

rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvioiminen
Rahoitusjohdannaisten käyvät arvot on arvioitu seuraavasti: korko-
termiinien ja -futuurien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän 
markkinahintoihin; valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilin-
päätöspäivän termiinihintoihin; valuuttaoptiot arvostetaan tilinpää-
töspäivän markkinahintaan; koron- ja valuutan vaihtosopimukset 
arvostetaan arvioituun tulevien rahavirtojen nyky arvoon, ja hyödy-
kejohdannaiset arvostetaan tilinpäätös päivän markkinahintoihin.

Arvioidessaan johdannaisten, joille ei ole saatavissa markkina-
hintaa (kuten kytketyt johdannaiset), käypää arvoa, konserni käyttää 
soveltuvia arvostusmenetelmiä ja taustaoletuksia, jotka perustuvat 
kyseisten tilinpäätöspäivien markkinanoteerauksiin. Tunnistettuja kyt-
kettyjä johdannaisia seurataan konsernissa ja niiden käypien arvo-
jen muutokset kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuot-
toihin.

listattujen arvopapereiden käyvät arvot perustuvat julkisiin hinta-
noteerauksiin. 

listaamattomat arvopaperit, joiden käypä arvo ei ole luotetta-
vasti määriteltävissä, merkitään taseeseen hankintamenon suurui-
sina. Myytävissä olevat sijoitukset on esitetty liitetiedossa 22.

seuraavassa taulukossa esitetään käypään arvoon arvostetut 
rahoitusinstrumentit arvostusmenetelmän mukaan jaoteltuina. Käyte-
tyt tasot on määritelty seuraavasti:
• Taso 1: täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen notee-

ratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla.
• Taso 2: muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut 

hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todetta-
vissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista 
johdettuina).

• Taso 3: omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka 
eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todetta-
vissa olevat syöttötiedot).

käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat

käyvät arvot 31.12.2012

milj. euroa taso 1 taso 2 taso 3
yhteen-

sä

Varat
kaupankäyntijohdannaiset 1 92 – 93
suojauslaskennan alaiset johdannaiset 78 417 – 495
Myytävissä olevat sijoitukset – – 34 34
31.12. 79 509 34 622

Velat
kaupankäyntijohdannaiset 12 124 – 136
suojauslaskennan alaiset johdannaiset 66 38 – 104
31.12. 78 162 – 240

käyvät arvot 31.12.2011

milj. euroa taso 1 taso 2 taso 3
yhteen-

sä

Varat
kaupankäyntijohdannaiset 1 190 – 191
suojauslaskennan alaiset johdannaiset 64 384 – 448
Myytävissä olevat sijoitukset – – 147 147
Muut saamiset – – 3 3
31.12. 65 574 150 789

Velat
kaupankäyntijohdannaiset 3 123 – 126
suojauslaskennan alaiset johdannaiset 30 133 – 163
31.12. 33 256 – 289

täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuis-
ta rahoitusvaroista ja -veloista 31.12.2012

Myynnissä 
olevat  

milj. euroa                                        sijoitukset
Muut 

saamiset
Muut 
velat

yhteen-
sä

Alkusaldo 147 3 – 150
siirrot tasolle 3 33 – – 33
siirrot tasolta 3 – – – –
voitot ja tappiot
    Tuloslaskelmassa –109 –3 – –112
    laajassa tuloslaskelmassa –37 – – –37
loppusaldo 34 – – 34

täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuis-
ta rahoitusvaroista ja -veloista 31.12.2011

milj. euroa

Myytävissä 
olevat 

sijoitukset
Muut 

saamiset
Muut 
velat

yhteen-
sä

Alkusaldo 220 – –3 217
siirrot tasolle 3 – – – –
siirrot tasolta 3 – – – –
voitot ja tappiot
    Tuloslaskelmassa –75 3 3 –69
    laajassa tuloslaskelmassa 2 – – 2
loppusaldo 147 3 – 150
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4 segmenttiinformaatio

Konsernin johto on määritellyt toimintasegmentit perustuen raporttei-
hin, joita konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä säännöllisesti 
seuraa. Konsernin toimitusjohtaja on määritelty konsernin ylimmäksi 
operatiiviseksi päätöksentekijäksi. 

Konsernin toimintasegmentit on organisoitu tuotteiden perus-
teella.

Yhtiön toiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, 
sisältäen raportoitavina segmentteinä Energia-segmentin, sellu-seg-
mentin sekä Metsä ja sahat -segmentin; Paperi, jonka tiedot rapor-
toidaan Paperi-segmenttinä sekä Tekniset materiaalit, joka sisältää 
Tarrat-segmentin ja Vaneri-segmentin. Muu toiminta sisältää konser-
nin puumuovikomposiittiyksikön UPM ProFin, biopolttoaineet, kehi-
tysyksiköt, logistiikkapalvelut ja konsernin palvelutoiminnot.

raportoitavat segmentit
Energia
Energia-segmenttiin kuuluvat UPM:n vesivoimalaitokset sekä osuudet 
energiayhtiöissä, lähinnä osakkuusyhtiö Pohjolan Voima Oy:ssä 
sekä Kemijoki Oy:ssä. Tehtaiden lämmön ja sähkön yhteistuotanto-
laitokset kuuluvat sellu- ja Paperi-segmentteihin.

sellu
sellu-segmenttiin kuuluvat konsernin sellutehtaat. Raportoitava sellu-
segmentti muodostuu yhdistellyistä sellutoiminnot suomi ja sellutoi-
minnot Uruguay operatiivisista segmenteistä.

Metsä ja sahat
Metsä ja sahat -segmenttiin kuuluvat metsät, puunhankinta ja sahat 
ja jatkojalostus. 

Paperi
Paperi-segmenttiin kuuluvat konsernin paperitehtaat, jotka tuottavat 
aikakauslehti-, sanomalehti-, hieno- ja erikoispapereita. Paperituo-
tannon vuosikapasiteetti on noin 12 miljoonaa tonnia.

tarrat
Tarrat -segmenttiin kuuluvat tarralaminaattitehtaat, sekä leikkuu ja 
jakeluterminaalit. 

Vaneri
Vaneri-segmenttiin kuuluvat vaneritehtaat. segmentin vuosikapasi-
teetti on noin 1 miljoonaa kuutiometriä.

Muu toiminta
Muu toiminta sisältää konsernin puumuovikomposiittiyksikön UPM 
ProFin, biopolttoaineet, kehitysyksiköt, logistiikkapalvelut ja konser-
nin palvelutoiminnot. Konsernin palvelutoiminnot laskuttavat liiketoi-
minta-alueita sovittujen palvelusopimusten mukaisesti. 

Kustakin segmentistä raportoitava informaatio vastaa konsernin 
toimitusjohtajan segmenttien tuloksellisuuden arvioimiseksi sekä 
resurssien kohdentamiseksi käyttämää konsernin sisäistä raportoin-
tia. 

segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu ensisijaisesti seg-
mentin liikevoittoon. segmenttien liikevoitto on määritelty konsernin 
tilinpäätöstä vastaavalla tavalla. segmenttien väliset myynnit tapah-
tuvat markkinahintaan. 

Konsernin toimitusjohtajalle raportoitavien varojen ja velkojen 
arvostusperiaatteet ovat konsernin tilinpäätösperiaatteiden mukaiset. 
Varat ja velat kohdistetaan segmenteille segmentin toimintojen perus-
teella. Kohdistamattomat varat ja velat muodostuvat muista myytä-
vissä olevista sijoituksista, kuin energiaosakkeista, pitkäaikaisista 
rahoitusvaroista, laskennallisista verosaamisista ja -veloista, muista 
pitkäaikaisista varoista, tuloverosaamisista ja -veloista, rahavaroista, 
myytävänä oleviksi luokitelluista varoista ja varoihin liittyvistä 
veloista, eläkevelvoitteista, varauksista, korollisista veloista ja muista 
veloista.

segmenttikohtaiset tiedot 1.1.–31.12.2012

milj. euroa Energia sellu
Metsä ja

sahat Paperi tarrat Vaneri
Muu  

toiminta

Eliminoinnit ja 
täsmäy-

tykset konserni

Myynti konsernin ulkopuolelle 250 835 748 7 022 1 202 370 11 – 10 438
konsernin sisäinen myynti 230 789 943 128 – 17 244 –2 351 –
Myynti yhteensä 1) 480 1 624 1 691 7 150 1 202 387 255 –2 351 10 438

osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista –18 1 1 3 – – –1 – –14

liikevoitto 204 296 –21 –1 822 78 3 –88 – –1 350
voitot myytävissä olevista sijoituksista, netto 38
rahoituskulut, netto –94
Tuloverot 152
Tilikauden voitto/tappio –1 254

kertaluonteiset erät liikevoitossa 2) –6 – –48 –1 824 –3 – 1 – –1 880
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 210 296 27 2 81 3 –89 – 530

varat 3) 463 2 674 1 851 3 872 654 278 266 –162 9 896
osakkuus ja yhteisyritykset 3) 463 7 – 109 – 6 4 – 589
kohdistamattomat varat 2 408
varat yhteensä 12 893

velat 4) 25 145 142 606 129 24 74 –162 983
kohdistamattomat velat 5 989
velat yhteensä 6 972

Muut erät
 Poistot 3 147 17 534 34 21 11 – 767
 Arvonalentumiset – – 32 1 788 – – – – 1 820
 investoinnit 5) 5 62 9 176 36 15 49 – 352
 investoinnit ilman yritys ja osakehankintoja  5 62 9 176 26 15 49 – 342
 sijoitettu pääoma, 31.12.6) 901 2 536 1 709 3 375 525 261 194 337 9 838
 sijoitettu pääoma, keskimäärin 939 2 566 1 772 5 470 524 267 195 –4 11 729
 sijoitetun pääoman tuotto, 
 ilman kertaluonteisia eriä % 7) 22,4 11,5 1,5 0,0 15,5 1,1 neg. – 4,7
 henkilöstö vuoden lopussa 101 1 504 2 059 12 627 2 873 2 445 459 – 22 068
 henkilöstö keskimäärin 100 1 562 2 341 13 275 2 770 2 496 496 – 23 040

1) Konsernin liikevaihto koostuu pääosin tavaroiden myynnistä.

2) Energia-segmentin vuoden 2012 kertaluonteiset erät -6 miljoonaa euroa liittyvät muutokseen UPM:n osuudessa vuonna 2011 raportoidusta myyntivoitosta. Metsä ja sahat -seg-
mentin kertaluonteiset erät 43 miljoonaa euroa liittyvät saha- ja jatkojalosteliiketoimintojen rakennejärjestelyihin, sisältäen 31 miljoonan euron arvonalentumisen lisäksi kertaluon-
teisiin eriin sisältyy 2 miljoonaan euroa puunhankinta- ja metsäpalvelutoimintojen rakennejärjestelykuluja ja 3 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. Paperi-segmentin 
kertaluonteiset erät sisältävät 1 771 miljoonan euron arvonalentumisen, josta 783 miljoonaa euroa liittyy liikearvoon ja 988 miljoonaa euroa muuhun käyttöomaisuuteen Euroopan 
graafisissa papereissa, 60 miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja ja 8 miljoonaa euroa arvonalennuksia stracelin tehtaan sulkemiseen liittyen, sekä 20 miljoonaa euroa muita 
rakennejärjestelykuluja. lisäksi kertaluonteiset erät sisältävät 35 miljoonan euron nettovoiton, joka sisältää 51 miljoonan euron myyntivoiton Pietarsaaren ja Tervasaaren tehtaiden 
pakkauspaperitoiminnan myynnistä sekä 16 miljoonan euron kulun myytyihin toimintoihin liittyvästä liikearvosta. Tarrat-segmentin kertaluonteiset erät 3 miljoonaa euroa liittyvät 
rakennejärjestelyistä kirjattuihin kuluihin. Muun toiminnan kertaluonteiset erät sisältävät 17 miljoonaa euroa rakennejärjestelyistä kirjattuja kuluja, 6 miljoonaa euroa sakkojen 
palautusta sekä 12 miljoonan euron myyntivoiton RFiD-liiketoiminnan myynnistä. 

3) segmentin varat sisältävät liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoituskiinteistöt, biologiset hyödykkeet, sijoitukset osakkuus- ja 
yhteisyrityksiin, myytävissä olevat sijoitukset, vaihto-omaisuuden sekä myyntisaamiset.

4) segmentin velat sisältävät ostovelat ja saadut ennakot.

5) investoinnit sisältävät liiketoimintojen yhdistämisestä syntyneen liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoituskiinteistöt, biologiset 
hyödykkeet sekä sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin sekä muihin osakkeisiin.

6) segmentin sijoitettu pääoma on segmentin varat vähennettynä segmentin veloilla. Eliminoinnit sisältävät kohdistamattomat varat ja kohdistamattomat korottomat velat.

7) sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskentakaava; segmentit: liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/sijoitettu pääoma (keskimäärin) x 100, konserni: (Voitto ennen veroja + 
korko- ja muut rahoituskulut–kertaluonteiset erät)/(Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin)) x 100.
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segmenttikohtaiset tiedot 1.1.–31.12.2011
 

milj. euroa Energia sellu
Metsä ja

sahat Paperi tarrat Vaneri
Muu  

toiminta

Eliminoinnit ja 
täsmäy-

tykset konserni

Myynti konsernin ulkopuolelle 177 543 771 6 984 1 149 357 87 – 10 068
konsernin sisäinen myynti 275 1 105 880 200 1 19 101 –2 581 –
Myynti yhteensä 1) 452 1 648 1 651 7 184 1 150 376 188 –2 581 10 068

osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista 77 1 2 2 – – – – 82

liikevoitto 278 423 52 –315 68 –7 –40 – 459
voitot myytävissä olevista sijoituksista, netto 71
rahoituskulut, netto –113
Tuloverot 40
Tilikauden voitto/tappio 457

kertaluonteiset erät liikevoitossa 2) 86 – 2 –299 – –7 –5 – –223
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 192 423 50 –16 68 0 –35 – 682

varat 3) 459 2 736 1 959 6 234 632 274 334 –184 12 444
osakkuus ja yhteisyritykset 3) 585 4 7 109 – 7 5 – 717
kohdistamattomat varat 2 228
varat yhteensä 15 389

velat 4) 22 182 125 609 119 22 45 –184 940
kohdistamattomat velat 6 972
velat yhteensä 7 912

Muut erät
 Poistot 3 139 21 524 33 18 11 – 749
 Arvonalentumiset – – – 79 – – – – 79
 investoinnit 5) 4 95 18 995 21 31 15 – 1 179
 investoinnit ilman yritys ja osakehankintoja  4 95 18 159 18 31 15 – 340
 sijoitettu pääoma, 31.12.6) 1 022 2 558 1 841 5 735 513 258 294 –111 12 110
 sijoitettu pääoma, keskimäärin 956 2 396 1 812 5 437 486 253 287 –28 11 599
 sijoitetun pääoman tuotto, 
 ilman kertaluonteisia eriä % 7) 20,1 17,7 2,8 –0,3 14,0 0,2 neg. – 5,8
 henkilöstö vuoden lopussa 96 1 441 2 638 13 877 2 629 2 586 642 – 23 909
 henkilöstö keskimäärin 88 1 481 2 734 12 956 2 574 2 663 571 – 23 067

1) Konsernin liikevaihto koostuu pääosin tavaroiden myynnistä.

2) Energia-segmentin vuoden 2011 kertaluonteinen tuotto 86 miljoonaa euroa liittyy osakkuusyhtiö Pohjolan Voima Oy:n myyntivoittoon Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä. 
Metsä ja sahat -segmentin kertaluonteiset erät sisältävät 1 miljoonan euron tuoton muutoksesta ison-Britannian eläkejärjestelyissä sekä 1 miljoonan euron tuoton rakennejärjes-
telyihin liittyvien varausten peruutuksista. Paperi-segmentin kertaluonteiset erät sisältävät Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n hankinnasta johtuvan 28 miljoonan euron 
kertaluonteisen tuoton sekä hankintaan liittyviä ja muita hankintakuluja yhteensä 29 miljoonaa euroa. lisäksi Paperi-segmentin kertaluonteiset erät sisältävät 5 miljoonan euron 
tuoton muutoksesta ison-Britannian eläkejärjestelyissä, lähinnä Myllykosken ja Albbruckin tehtaiden sulkemisiin liittyviä rakennejärjestelykuluja yhteensä 298 miljoonaa euroa, 
josta pitkäaikaisten varojen arvonalennuksien osuus oli 68 miljoonaa euroa ja 5 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. Tarrat-segmentin kertaluonteiset erät sisältävät 
2 miljoonaa euroa Euroopan toimintojen rakennejärjestelykuluja sekä 2 miljoonan euron tuoton muutoksesta ison-Britannian eläkejärjestelyissä. Vaneri-segmentin kertaluonteisiin 
eriin sisältyy 4 miljoonan euron kulut suomen toimintojen rakennejärjestelyistä ja 3 miljoonaa euroa omaisuuden nettomyyntitappioita. Muun toiminnan kertaluonteiset erät sisäl-
tävät 5 miljoonan euron kulut rakennejärjestelyistä.

3) segmentin varat sisältävät liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoituskiinteistöt, biologiset hyödykkeet, sijoitukset osakkuus- ja 
yhteisyrityksiin, myytävissä olevat sijoitukset, vaihto-omaisuuden sekä myyntisaamiset.

4) segmentin velat sisältävät ostovelat ja saadut ennakot.

5) investoinnit sisältävät liiketoimintojen yhdistämisestä syntyneen liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoituskiinteistöt, biologiset 
hyödykkeet sekä sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin sekä muihin osakkeisiin.

6) segmentin sijoitettu pääoma on segmentin varat vähennettynä segmentin veloilla. Eliminoinnit sisältävät kohdistamattomat varat ja kohdistamattomat korottomat velat.

7) sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskentakaava; segmentit: liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/sijoitettu pääoma (keskimäärin) x 100, konserni: (Voitto ennen veroja + 
korko- ja muut rahoituskulut–kertaluonteiset erät)/(Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin)) x 100.

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

Myynti konsernin ulkopuolelle asiakkaan  
sijainnin mukaan

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

saksa 1 885 1 793
isoBritannia 1 035 1 132
suomi 953 836
ranska 534 556
Muut eUmaat 2 023 2 050
Muu eurooppa 558 561
yhdysvallat 1 065 999
kanada 48 54
kiina 677 545
Uruguay 48 44
Muu maailma 1 612 1 498
yhteensä 10 438 10 068

Varat yhteensä maittain

31.12.
milj. euroa 2012 2011

saksa 1 534 3 175
isoBritannia 376 630
suomi 7 187 7 088
ranska 151 362
Muut eUmaat 134 376
Muu eurooppa 111 129
yhdysvallat 465 623
kanada 164 167
kiina 753 807
Uruguay 1 725 1 747
Muu maailma 293 285
yhteensä 12 893 15 389

Investoinnit maittain

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

saksa 55 718
isoBritannia 11 9
suomi 194 269
ranska 7 8
Puola 7 6
Muu eurooppa 17 15
PohjoisAmerikka 17 60
kiina 16 8
Uruguay 26 78
Muu maailma 2 8
yhteensä 352 1 179

5 yrityshankinnat ja myynnit sekä  
 rahavirtalaskelman liitetiedot

yrityshankinnat
UPM hankki 31.8.2012 Gascogne-konsernilta sen sveitsissä sijaitse-
van tarraliikennetoiminnan. Kauppa tukee UPM:n kasvua Euroopan 
erikoistuotemarkkinoilla. 

Jos liiketoiminta olisi yhdistetty konserniin 1.1.2012 alkaen, se 
olisi kasvattanut konsernin liikevaihtoa 20 miljoonalla eurolla. 

seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto luovutetusta vastik-
keesta sekä hankinta-ajankohtana kirjatuista hankituista nettova-
roista: 

milj. euroa 31.8.2012

luovutettu vastike, rahavarat, yhteensä 10

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet (liite 17) 1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (liite 18) 5
vaihtoomaisuus 5
Pitkäaikaiset velat –1
laskennalliset verot, netto (liite 28) 0
yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 10
liikearvo 0

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo on alustava ja riippuvainen 
lopullisista arvonmäärityksistä.

UPM sai Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n (“Mylly-
koski”) yrityskaupan päätökseen 1.8.2011. Myllykoski Oyj ja Rhein 
Papier GmbH muodostuivat kuudesta painopaperitehtaasta sak-
sassa ja suomessa. Yhteenlaskettu vuosittainen paperikapasiteetti oli 
2,6 miljoonaa tonnia. Hankintaan sisältyi lisäksi 50 %:n osuus 
Yhdysvalloissa sijaitsevasta Madison Paper -painopaperitehtaasta. 
Kauppaan sisältyi myös Myllykoski Oyj:n 0,8 %:n omistusosuus 
energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:stä sekä M-real Oyj:n 35 %:n 
omistusosuus Myllykoski Paper Oy:stä. 

Hankinnan rahoittamiseksi UPM laski liikkeelle viisi miljoonaa 
uutta osaketta, joista 4,8 miljoonaa osaketta oli suunnattu Mylly-
koski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n omistajille, ja otti 800 miljoo-
naa euroa pitkäaikaisia lainoja. Myllykoski-kaupan vuotuisten kus-
tannussynergioiden arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa.
 Jos kauppa olisi toteutunut 1.1.2011, UPM:n tammi-joulukuun 
2011 liikevaihto olisi ollut 10 848 miljoonaa euroa ja tilikauden 
voitto 439 miljoonaa euroa. Nämä luvut on laskettu käyttäen kon-
sernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja oikaisemal-
la tytäryrityksen tulosta ottamalla huomioon poistot jotka olisi tehty, 
jos aineelliset ja aineettomat hyödykkeet olisi arvostettu käypään 
arvoon 1.1.2011 alkaen, sekä näiden poistojen verovaikutukset. 

Tietoja raportointikauden konsernituloslaskelmaan sisältyvästä 
hankinnan kohteen hankinta-ajankohdan jälkeisestä voitosta tai tap-
piosta ei esitetä, koska tiedon esittäminen ei olisi käytännössä mah-
dollista. Hankitut liiketoiminnot on integroitu konsernin toimintoihin 
hankinta-ajankohdasta lähtien eikä asiaankuuluvaa tietoa ole siksi 
saatavilla.

seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto luovutetusta vastik-
keesta sekä hankinta-ajankohtana 1.8.2011 hankituista varoista ja 
vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät:
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milj. euroa 1.8.2011

Luovutettu vastike
rahavarat 17
oman pääoman ehtoiset instrumentit  
(4,8 miljoonaa osaketta) 52
luovutettu vastike yhteensä 69

hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista 
veloista kirjatut määrät
Asiakassuhteet ja muut aineettomat hyödykkeet (liite 17) 78
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (liite 18) 656
osuudet osakkuus ja yhteisyrityksissä (liite 21) 108
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 6
Muut pitkäaikaiset varat 2
vaihtoomaisuus 138
Myyntisaamiset ja muut saamiset 186
rahavarat –
eläkevelvoitteet –66
varaukset –13
korolliset velat –772
ostovelat ja muut velat –196
laskennalliset verovelat, netto (liite 28) –30
yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 97
edullisesta kaupasta syntyvä voitto 28

69

luovutettuun vastikkeeseen sisältyvien liikkeeseen laskettujen 4,8 
miljoonan osakkeen käypä arvo 52 miljoonaa euroa perustui 
UPM:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin 
NAsDAQ OMX Helsingissä 29.7.2011.

Hankintaan liittyvät menot 15 miljoonaa euroa sisältyvät liiketoi-
minnan muihin kuluihin.

Edullisesta kaupasta kirjattiin 28 miljoonan euron voitto liiketoi-
minnan muihin tuottoihin. Voiton syntymiseen vaikutti hankitun yhtiön 
heikko taloudellinen tilanne, johon olivat johtaneet epäsuotuisat 
paperimarkkinat sekä vaikea rahoitusympäristö vuoden 2010 
aikana. 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypään arvoon sisälty-
vien myyntisaamisten käypä arvo on 178 miljoonaa euroa. Myynti-
saamisten bruttomäärä on 183 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa 
euroa odotetaan olevan perimiskelvotonta.

UPM:n BiC-konserniin kuuluvan Gumtacin tarralaminaatin val-
mistus- ja leikkuutuotannon hankinta Brasiliassa saatiin päätökseen 
10.5.2011. Yhtiöt julkistivat kaupan helmikuussa 2011. Gumtac 
sijaitsee Rio de Janeirossa ja työllistää noin 35 työntekijää. Gumta-
cin tarramateriaalituotannon yhdistämisellä UPM Raflataciin kon-
serni odottaa edelleen laajentavansa tuotteiden saatavuutta yhteis-
työssä paikallisten etikettipainajien kanssa Brasiliassa ja koko Etelä-
Amerikan alueella.

Jos Gumtacin liiketoiminta olisi yhdistelty konserniin 1.1.2011 
alkaen, se olisi kasvattanut konsernin liikevaihtoa 4 miljoonalla 
eurolla. Konserni kirjasi hankinnasta liiketoiminnan muuksi tuotoksi 
merkitykseltään vähäisen edullisesta kaupasta syntyvän kertaluontei-
sen voiton.

seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto luovutetusta vastik-
keesta sekä hankinta-ajankohtana kirjatuista hankituista nettova-
roista:  

milj. euroa 10.5.2011

luovutettu vastike, rahavarat, yhteensä 3

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet (liite 17) 1

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja muut varat  
(liite 18) 2
yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 3
edullisesta kaupasta syntyvä voitto 0

yritysmyynnit
Maaliskuussa 2012 UPM sai päätökseen RFiD-liiketoimintansa myyn-
nin sMARTRAC N.V:lle. UPM sai OEP Technologie B.V:n kautta 
10,6 %:n välillisen osuuden sMARTRACista. OEP Technologie B.V. 
on One Equity Partnersin omistama holding-yhtiö ja yksi 
sMARTRACin suurimmista osakkeenomistajista. Kaupasta kirjattiin 
12 miljoonan euron myyntivoitto. UPM:n RFiD-yhtiöt, UPM RFiD Oy, 
UPM RFiD inc. ja UPM Raflatac RFiD Co. ltd, jotka kuuluvat Muuhun 
toimintaan, luokiteltiin myytävänä oleviksi varoiksi ja niihin liittyviksi 
veloiksi 31.12.2011. 

Elokuussa 2012 UPM myi sulkemansa Albbruckin paperitehtaan 
saksalaiselle Karl Groupille. UPM lopetti graafisten papereiden tuo-
tannon tehtaalla pysyvästi tammikuussa 2012. Albbruck kuului 
Paperi-segmenttiin.

seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto vuoden 2012 yri-
tysmyyntien nettovaroista:

milj. euroa 2012

Muut aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet (liite 17) 3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (liite 18) 19
laskennalliset verosaamiset (liite 28) 7
Muut pitkäaikaiset varat 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21
rahavarat 7
Myytävänä oleviksi luokitellut varat 24
eläkevelvoitteet (liite 29) –20
varaukset (liite 30) –32
ostovelat ja muut velat –4
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat –4
nettovarallisuus 22
Myyntivoitto 11
saatu vastike yhteensä 33
saatu vastike osakkeina –32

saatu vastike rahavaroina 1
luovutettujen tytäryhtiöiden rahavarat –8
luovutusten nettorahavirta –7

Heinäkuussa 2011 UPM myi venäläisen hakkuuyhtiön ZAO 
Tihvinsky Komplexny lespromkhozin international Paperille.  

konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot

oikaisut 

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja 
hakkuut –45 –64
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista 14 –82
Poistot ja arvonalentumiset 2 587 828
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja tappiot, netto –87 –81
edullisesta kaupasta kirjattu voitto – –28
rahoituskulut, netto 94 113
verot –152 –40
rakennejärjestelyvarausten muutos –77 177
Muut oikaisut 37 –31
yhteensä 2 371 792

käyttöpääoman muutos

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011
vaihtoomaisuus 50 13
lyhytaikaiset saamiset –74 –109
lyhytaikaiset korottomat velat 68 23
yhteensä 44 –73

Vuoden 2012 maksetut verot olivat 87 miljoonaa euroa, josta 73 
miljoonaa euroa sisältyy liiketoiminnan rahavirtaan ja 14 miljoonaa 
euroa investointien rahavirtaan.

6 liiketoiminnan muut tuotot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot 59 21
vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 4 4
Muut vuokratuotot 11 10
saadut päästöoikeudet (liite 7) 22 23
suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset 5 –23
valuuttakurssivoitot ja tappiot –10 16
Muut erät 1) 17 35
yhteensä 108 86

1) Vuonna 2011 sisältää edullisesta yritysostosta syntyneen voiton 28 miljoonaa euroa.

7 liiketoiminnan kulut
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutos 2 13
valmistus omaan käyttöön –17 –12

Materiaalit ja palvelut
Aineet  tarvikkeet ja tavarat 6 017 5 663
rahavirran suojauslaskennassa olevat johdannaiset 42 5
Ulkopuoliset palvelut 1) 845 808

6 904 6 476

henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 1 059 1 015

osakeperusteiset maksut (liite 37) 8 15

                                                                                       1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011
henkilösivukulut
eläkekulut – etuuspohjaiset järjestelyt (liite 29) 40 19
eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 120 182
Työsuhteen päättymisen jälkeinen  
terveydenhuolto (liite 29) 1 1
Muut henkilösivukulut 2) 141 130

302 332

Liiketoiminnan muut kulut
vuokrakulut 58 53
Päästöoikeuskulut (liite 6) 7 10
Pitkäaikaisten varojen luovutustappiot 6 9
Muut liiketoiminnan kulut 3) 1 011 1 102

1 082 1 174

liiketoiminnan kulut yhteensä 9 340 9 013

1) Ulkopuoliset palvelut muodostuvat pääasiassa myytyjen tuotteiden jakelukustan-
nuksista.

2) Muihin henkilösivukuluihin sisältyy pääasiassa lakisääteisiä sosiaalikuluja, mutta 
ei eläkekuluja.

3) Muut liiketoiminnan kulut sisältävät mm. energia- ja kunnossapitokuluja, palve luja 
sekä yhtiön hallintoon liittyviä kuluja. 

liiketoiminnan kuluihin sisältyvät tutkimus- ja kehitysmenot olivat 45 
(50) miljoonaa euroa.

julkiset avustukset
Vuonna 2012 konserni kirjasi julkisia avustuksia pitkäaikaisten 
varojen vähennykseksi 1 miljoonaa euroa, liittyen ympäristöinves-
tointeihin saksassa. Vuonna 2011 konserni kirjasi julkisia avustuksia 
pitkäaikaisten varojen vähennykseksi 1 miljoonaa euroa. Avustus 
liittyi kierrätyslaitokseen isossa-Britanniassa. Vuonna 2012 liiketoi-
minnan kulujen vähennykseksi kirjatut julkiset avustukset, yhteensä 9 
(9) miljoonaa euroa, liittyivät pääosin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. 
lisäksi konserni sai julkisena avustuksena päästöoikeuksia, liite 17.

hallituksen ja konsernin johtajiston palkat ja palkkiot
Vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 
yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille on 
maksettu palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle on mak-
settu palkkiona 175 000 (175 000) euroa vuodessa, hallituksen 
varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
120 000 (120 000) euroa vuodessa kullekin ja muille jäsenille 
95 000 (95 000) euroa vuodessa. Vuonna 2012 ja 2011 60 % 
palkkion määrästä on maksettu rahana ja 40 %:a vastaavalla osuu-
della hallituksen jäsenille on hankittu yhtiön osakkeita. Vuonna 
2012 hallituksen puheenjohtajalle luovutettiin 7 216 (4 976) yhtiön 
osaketta, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle kullekin 4 948 (3 412) osaketta ja muille hallituk-
sen jäsenille, paitsi Jussi Pesoselle, 3 917 (2 701) osaketta kullekin.
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hallituksen jäsenten osakeomistus (kpl) ja palkkiot

osakeomistus  Palkkiot (1 000 euroa)
31.12.2012 1) 2012 2011

hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos  puheenjohtaja 235 729 175 175
Berndt Brunow  varapuheenjohtaja 290 747 120 120
Matti Alahuhta 51 109 95 95
karl grotenfelt 48 001 120 120
Wendy e. lane 22 767 95 95
Ursula ranin 22 689 95 95
veliMatti reinikkala 25 939 95 95
kim Wahl 3 917 95 –
jussi Pesonen  toimitusjohtaja 195 294 – –
aikaisemmat hallituksen jäsenet
robert j. routs – 95
yhteensä 896 192 890 890

1) Yllä esitetyt osakeomistukset sisältävät perheenjäsenten sekä/tai määräysvaltayh-
teisöjen omistamat osakkeet.  

konsernin johtajiston palkat, palkkiot ja muut etuudet

1.1. – 31.12.
1 000 euroa 2012 2011

toimitusjohtaja jussi Pesonen
Palkat ja etuudet

Palkka 1 059 1 034
kannustepalkkiot 508 1 140
osakepalkkiot – 899
etuudet 36 23

yhteensä 1 603 3 096

eläkekulut
lakisääteinen työeläkejärjestelmä 276 396
vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely 672 663

yhteensä 948 1 059

johtajiston jäsenet (lukuun ottamatta toimitusjohtajaa) 1)

Palkat ja etuudet
Palkka 2 975 3 155
kannustepalkkiot 496 2 076
osakepalkkiot – 2 805
luontaisedut 121 137

yhteensä 3 592 8 173

eläkekulut
lakisääteinen työeläkejärjestelmä 522 847
vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely 456 405

yhteensä 978 1 252

1) 8 jäsentä 2012, 9 jäsentä 2011.

Toimitusjohtajan ja johtajiston jäsenten kokonaisansiot koostuvat 
peruspalkasta ja eduista, lyhyen aikavälin kannustepalkkioista ja 
pitkän aikavälin kannustepalkkioista osakepalkkiojärjestelmien ja 
optio-ohjelmien perusteella. 

Toimitusjohtajan ja johtajiston lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 
on sidottu konsernin tai liiketoimintaryhmän ennalta määrättyjen 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja johtajiston jäsenen hen-
kilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuotuinen kannustepalk-
kion enimmäismäärä on 100 % johtoryhmän jäsenen perusvuosipal-
kasta ja 70 % johtajiston jäsenen perusvuosipalkasta. Toimitusjohta-
jan vuotuisen kannustepalkkion enimmäismäärä on 150 % 
perusvuosipalkasta.

Konsernin johtajiston osakeperusteisten maksujen kirjatut kulut 
olivat 2,2 (4,3) miljoonaa euroa, josta osakeoptioiden kulut 1,8 
(4,0) miljoonaa euroa ja osakepalkkiot 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. 

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtaja Jussi Peso-
sen eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 60 % 
viimeisen kymmenen työvuoden keskimääräisestä indeksoidusta 
ansiosta laskettuna suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän mukaan. 
Eläkeiän alentamisesta 60 vuoteen aiheutuvat kulut katetaan lakisää-
teistä työeläkettä täydentävällä vapaaehtoisella etuusperusteisella 
lisäeläkkeellä. Mikäli toimitusjohtaja lopettaa yhtiön palveluksessa 
ennen 60 vuoden ikää, hänellä on täysi vapaakirjaoikeus vapaaeh-
toisen eläkevakuutuksen mukaiseen ansaittuun eläkkeeseen. Muiden 
johtajiston jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan etuus-
pohjaisen eläkejärjestelyn kulut vuonna 2012 olivat 0,3 (0,3) mil-
joonaa euroa ja muiden johtajiston jäsenten kulut olivat 0,5 (0,2) 
miljoonaa euroa.

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan toimisuhteen, hänelle mak-
setaan 24 kuukauden peruspalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus 
irtisanomisajalta maksettavan kuuden kuukauden palkan lisäksi. Jos 
toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, irtisanomisajalta maksettavan pal-
kan lisäksi ei makseta erorahaa. Johtajiston muiden jäsenten irtisa-
nomiskorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa, minkä lisäksi heille 
maksetaan irtisanomisajalta kuuden kuukauden palkka lukuun otta-
matta tilannetta, jossa irtisanomisilmoitus on annettu työntekijästä 
johtuvista syistä.

Jos yhtiön määräysvallassa tapahtuu toimi- tai työsopimuksissa 
määritelty muutos, jokainen konsernin johtajiston jäsen voi irtisanoa 
työsopimuksensa yhden kuukauden tai toimitusjohtajan kohdalla 
kolmen kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheutta-
neesta tapahtumasta lukien ja saada 24 kuukauden peruspalk-
kaansa vastaavan korvauksen.

tilintarkastajan palkkiot

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

Tilintarkastus 2,9 2,7
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut – 0,1
veroneuvonta 1,0 0,9
Muut palvelut 0,5 1,0
yhteensä 4,4 4,7

8 Biologisten hyödykkeiden käyvän  
 arvon muutos ja hakkuut 

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

Biologisten hyödykkeiden hakkuut –98 –98
käyvän arvon muutos 143 162
yhteensä 45 64

9 osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Pohjolan voima oy 1) –19 77
Muut 5 5
yhteensä –14 82

1)  Vuonna 2011 sisältää Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnin 86 miljoonaa euroa.

10 Poistot ja arvonalentumiset
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Poistot aineellisista käyttöomaisuus hyödykkeistä
rakennukset 107 102
koneet ja kalusto 560 555
Muut aineelliset hyödykkeet 24 26

691 683
Poistot sijoituskiinteistöistä
rakennukset 2 2

Poistot aineettomista hyödykkeistä
Aineettomat oikeudet 29 23
Muut aineettomat hyödykkeet 45 41

74 64
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden  
arvonalentumiset
Maaalueet 34 4
rakennukset 301 4
koneet ja kalusto 603 56
Muut aineelliset hyödykkeet 16 –

954 64
aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset
liikearvo 783 –
Aineettomat oikeudet 49 –
Muut aineettomat hyödykkeet 26 7
Päästöoikeudet 8 8

866 15

yhteensä 2 587 828

Vuoden 2012 neljännen neljänneksen aikana UPM laati Paperiliike-
toiminta-alueen liikearvon arvonalennuslaskelman. Jatkuneet talous-
vaikeudet Euroopassa ovat merkittävästi vaikuttaneet paperin kulu-
tukseen, kiihdyttäen paperin loppukäyttöihin liittyvää rakenteellista 
muutosta sekä laskien edelleen painopapereiden kysyntää Euroo-
passa. Korkeat kustannukset ja merkittävä ylikapasiteetti ovat edel-
leen haasteita markkinoilla toimiville yrityksille. Näissä olosuhteissa 
UPM ei ole pystynyt parantamaan graafisten paperiensa kannatta-
vuutta tavoitteidensa mukaisesti Euroopassa. UPM:n johto ei odotta-
nut riittävän merkittävää parannusta Paperiliiketoiminnan kannatta-
vuudessa lähitulevaisuudessa. Arvonalentumislaskelman tuloksena 
UPM kirjasi 783 miljoonan euron arvonalennuksen, joka liittyy 
liikearvoon, sekä 988 miljoonan euron arvonalennuksen aineellisis-
ta käyttöomaisuushyödykkeistä, aineettomista oikeuksista ja muista 
aineettomista hyödykkeistä Euroopan graafisten papereiden toimin-
noissa. laskelmat tehtiin Käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheu-
tuvilla kuluilla –menetelmällä käyttämällä 2 % inflaatiota, 2,9 %:n 
myynnin negatiivista reaalikasvua ja verojen jälkeen 7,81 % dis-
konttauskorkoa. 

lisäksi Paperiliiketoiminnassa tehtiin 8 miljoonan euron muu 
arvonalennus aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä.

Kesäkuussa 2012 UPM ilmoitti, että se tekee uudelleenjärjeste-
lyjä saha- ja jatkojalostustoiminnoissa suomessa. Metsä ja sahat 
–segmentissä kirjattiin 31 miljoonan euron arvonalennus aineelli-
sista käyttöomaisuushyödykkeistä ja muista aineettomista hyödyk-
keistä.

UPM julkisti 31.8.2011 suunnitelman 1,2 miljoonan tonnin aika-
kauslehtipaperikapasiteetin vähentämisestä suomessa, saksassa ja 
Ranskassa sekä 110 000 tonnin sanomalehtipaperikapasiteetin sul-
kemisesta saksassa. UPM kirjasi Paperi-segmentissä 68 miljoonan 
euron aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyö-
dykkeiden arvonalentumisen.

11 nettovoitot myytävissä olevista sijoituksista
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

käypien arvojen muutokset 4 3
Myynnin yhteydessä realisoituneet nettovoitot 1) 34 68
yhteensä 38 71

1)  Vuonna 2012 sisältää 34 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton Metsä Fibre 
Oy:n osakkeiden myynnistä. Vuonna 2011 sisältää 68 miljoonan euron verova-
paan myyntivoiton Oy Metsä-Botnia Ab:n 6,7 % osakeosuuden myynnistä.

12 rahoituskulut
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Valuuttakurssivoitot ja -tappiot sekä käyvän arvon 
muutokset
suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset –14 60
käyvän arvon suojauslaskennassa olevien  
johdannaisten käyvän arvon muutos –12 76
käyvän arvon suojauslaskennassa suojattujen  
lainojen korkoriskistä aiheutuva käyvän arvon muutos 8 –95
kurssierot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista  
veloista 39 –59
kurssierot lainoista ja saamisista –10 –15

11 –33
korko- ja muut rahoituskulut, netto
korkokulut jaksotettuun hankintamenoon  
kirjatuista veloista –168 –190
korkotuotot johdannaisista 85 107
korkotuotot lainoista ja saamisista 7 7
voitot ja tappiot osakkuus ja yhteisyritysten  
myynneistä – –4
nettovoitot muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista –9 –
osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 12 26
Muut rahoituskulut –32 –26

–105 –80
yhteensä –94 –113
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Liikevoittoon sisältyvät johdannaissopimuksista  
johtuvat nettovoitot ja -tappiot

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

rahavirran suojauslaskennassa olevat johdannaiset –45 12
suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset 5 –23
yhteensä –40 –11

konsernin tuloslaskelmaan sisältyvät  
valuuttakurssivoitot ja -tappiot

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

liikevaihto –75 3
liiketoiminnan muut tuotot –10 16
nettorahoituserät – 2
yhteensä –85 21

13 Tuloverot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

tilikauden ja edellisten tilikausien tuloverot
Tuloverot toiminnasta 125 102
laskennallisten verojen muutos (liite 28) –277 –142
Tuloverot yhteensä –152 –40

tuloveron täsmäytyslaskelma
voitto ennen veroja –1 406 417
suomen lakisääteisen verokannan 24,5 (26) % vero –344 108
suomen ja ulkomaiden verokantojen välinen ero –58 –8
vähennyskelvottomat kulut ja verovapaat tulot 102 –75
verotuksessa vähennyskelvottomat tappiot 97 3
osakkuusyritysten tulokset 7 –21
verolainsäädännön muutos –6 –35
Muutos laskennallisten verosaamisten  
hyödynnettävyydessä 53 –11
Muut –3 –1
Tuloverot yhteensä –152 –40

efektiivinen verokanta 10,8 % –9,6 %

Voitto ennen veroja vuosina 2012 ja 2011 sisältää verovapailla 
alueilla toimivien tytäryhtiöiden tuloa.

Voitto ennen veroja vuonna 2012 sisältää 34 miljoonan euron 
verovapaan myyntivoiton Metsä Fibre Oy:n osakkeiden myynnistä, 
sekä 11 miljoonan euron verovapaan osingon Metsä Fibreltä. 
lisäksi voitto ennen veroja sisältää Paperi-segmentin liikearvon 591 
miljoonan euron arvonalentumisen, johon ei liity laskennallista 
veroa. Verolainsäädännön muutos sisältää 6 miljoonaa euroa tuot-
toa liittyen verokannan muutokseen isossa-Britanniassa. Verotuksessa 
vähennyskelvottomat tappiot ja muutos laskennallisten verosaamisten 
hyödynnettävyydessä liittyvät laskennallisten verosaamisten uudel-
leenarviointiin Paperi-segmentin käyttöomaisuuden arvonalentumis-
ten yhteydessä.

Voitto ennen veroja vuonna 2011 sisältää 68 miljoonan euron 
verovapaan myyntivoiton Oy Metsä-Botnia Ab:n 6,7 % osakeosuu-
den myynnistä, sekä 25 miljoonan euron verovapaan osingon 
Metsä-Botnialta. lisäksi voitto ennen veroja sisältää Myllykoski Oyj:n 
ja Rhein Papier GmbH:n hankitaan liittyvän 28 miljoonan euron 

edullisesta kaupasta syntyvän voiton. Verolainsäädännön muutos 
sisältää 5 miljoonaa euroa tuottoa liittyen verokannan muutokseen 
isossa-Britanniassa sekä 30 miljoonaa euroa tuottoa liittyen verokan-
nan muutokseen suomessa. 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011
Ennen 
veroja Vero

Verojen 
jälkeen

Ennen 
veroja Vero

Verojen 
jälkeen

Muuntoerot –14 – –14 112 – 112
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojaus 5 –1 4 –6 – –6
rahavirran suojaukset 58 –12 46 31 –9 22
Myytävissä olevat sijoitukset –37 – –37 2 – 2
Muut laajan tuloksen erät 12 –13 –1 139 –9 130

14 Tulos/osake
1.1. – 31.12.

2012 2011

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden  
voitto/tappio, milj. euroa –1 254 457

keskimääräinen painotettu osakemäärä, 1 000 kpl 525 434 521 965
laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa –2,39 0,88

laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa 
osakkeiden lukumäärää oikaistaan optioiden vaikutuksella.

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden  
voitto/tappio, milj. euroa –1 254 457
Tulos laimennusvaikutuksella oikaistun osake  kohtaisen 
tuloksen laskemista varten, milj. euroa –1 254 457

keskimääräinen painotettu osakemäärä, 1 000 kpl 525 434 521 965
optioiden vaikutus 1) 1 042 1 935
keskimääräinen painotettu osakemäärä,
laimennettu, 1 000 kpl 526 476 523 900
laimennettu osakekohtainen tulos, euroa –2,38 0,87

1) laimennusvaikutus on laskettu, jotta voidaan määritellä niiden osakkeiden luku-
määrä, jotka olisivat olleet hankittavissa käypään arvoon (osakkeiden vaihdon 
keskihinnalla) liikkeeseen laskettujen osakeoptioiden merkintähintaan perustuen. 
Edellä mainittua osakkeiden lukumäärää verrataan niiden osakkeiden lukumää-
rään, jotka olisivat liikkeeseen laskettuna, mikäli kaikki optioilla merkittävissä 
olevat osakkeet olisi merkitty. laimennetun osakekohtaisen tuloksen laskennassa ei 
ole huomioitu 9,0 (13,1) miljoonaa optioilla merkittävissä olevaa osaketta, koska 
niillä ei ole ollut laimentavaa vaikutusta.

15 osakekohtainen osinko

Vuonna 2012 maksetut osingot olivat 315 miljoonaa euroa 
(0,60 euroa osaketta kohden) ja vuonna 2011 286 miljoonaa 
euroa (0,55 euroa osaketta kohden). Vuodelta 2012 hallitus ehdot-
taa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa osaketta 
kohti, jota vastaava kokonaisosinko on 316 miljoonaa euroa.

16 liikearvo
31.12.

milj. euroa 2012 2011

kirjanpitoarvo 1.1. 1 602 1 602
Muuntoerot –1 –
vähennykset –16 –
kirjanpitoarvo 31.12. 1 585 1 602
kertyneet arvonalentumiset 1.1. –580 –580
Arvonalentumiset –783 –
kertyneet arvonalentumiset 31.12. –1 363 –580

kirjanpitoarvo 1.1. 1 022 1 022
kirjanpitoarvo 31.12. 222 1 022

Liikearvo segmenteittäin

31.12.
milj. euroa 2012 2011

sellu 201 202
Metsä ja sahat 1 1
Paperi – 799
Tarrat 7 7
vaneri 13 13
yhteensä 222 1,022

Arvonalentumistestaus
Yhtiö laatii arvonalentumistestauslaskelmat toimintasegmenttien 
tasolla vuosittain. Keskeisiä oletuksia laskelmissa ovat liiketoiminnan 
kasvunäkymät, tuotteiden hinnat, kustannuskehitys ja käytetty dis-
konttauskorko.

liiketoiminnan kasvunäkymät perustuvat yleisiin kyseistä liiketoi-
mintaa koskeviin ennusteisiin. laskelmissa on käytetty kymmenen 
vuoden ennusteita, koska yhtiön liiketoiminnalle on luonteenomaista 
pääomavaltaisuudesta johtuva pitkäjänteisyys sekä markkinoiden 
syklisyys. Tuotteiden hintaennusteissa ja kustannuskehityksessä on 
otettu huomioon johdon seuraaville kolmelle vuodelle laatimat ennus-
teet sekä seitsemälle seuraavalle vuodelle tehdyt arviot. Ennusteissa 
on otettu huomioon konsernin viimeaikainen kannattavuuskehitys. 
lisäksi konsernin tekemät investointipäätökset ja kannattavuusohjel-
mat sekä kyseistä alaa tuntevien asiantuntijoiden näkemykset pitkän 
ajan kysyntä- ja hintakehityksestä on huomioitu arvioita laadittaessa.

Vuonna 2012 suurimmassa rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryh-
mässä, Paperissa, UPM kirjasi 783 miljoonan euron arvonalennuk-
sen, joka liittyy liikearvoon, sekä 988 miljoonan euron arvonalen-
nuksen Euroopan graafisten papereiden aineellisista käyttöomaisuus-
hyödykkeistä, aineettomista oikeuksista ja muista aineettomista 
hyödykkeistä. Arvonalennuksen jälkeen Paperissa ei ole liikearvoa. 
Käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla -arvostus-
menetelmä perustui diskontattuihin kassavirtoihin. Keskeisinä oletuk-
sina laskelmissa käytettiin 2 % inflaatiota, 2,9 %:n myynnin negatii-
vista reaalikasvua ennustejaksolle, ja verojen jälkeen 7,81 % dis-
konttauskorkoa.

Rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryhmille kerrytettävissä oleva 
rahamäärä on määritelty yksiköiden käyttöarvojen perusteella.

Diskonttauskorkojen määrittämisessä on käytetty laskenta-ajan-
kohdan keskimääräistä pääomakustannusta ottaen huomioon liike-
toimintakohtaiset riskit. Vuoden 2012 testauksissa ennen veroja 
määriteltynä diskonttauskorkona on käytetty suomen sellutoimin-
noissa 10,83 (11,22) % ja Uruguayn sellutoiminnoissa 8,63 
(9,26) %.

sellu-segmentissä kerrytettävissä oleva rahamäärä on herkin 
sellun myyntihinnalle ja puuraaka-ainekustannukselle. Vuoden 2012 
lopussa suomen sellutoiminnoissa ennustejaksolle selluhintojen yli 
12,5 %:n lasku johtaisi liikearvon arvonalentumiseen. Konserni 
uskoo, ettei mikään mahdollinen muutos puuraaka-ainekustannuk-
sissa johtaisi kirjanpitoarvoa pienempään kerrytettävään rahamää-
rään. Vuoden 2012 lopussa Uruguayn sellutoiminnoissa ennustejak-
solle selluhintojen yli 1,4:%:n lasku tai yli 4 %:n puukustannusten 
nousu johtaisi liikearvon arvonalentumiseen. selluhintojen yli 
2,7:%:n lasku tai yli 8 %:n puukustannusten nousu johtaisi koko lii-
kearvon arvonalentumiseen. 

17 Muut aineettomat hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2012 2011

aineettomat oikeudet
hankintameno 1.1. 522 464
lisäykset 3 2
yrityshankinnat – 56
vähennykset –5 –
yritysmyynnit –1 –4
siirrot erien välillä 10 –
Muuntoerot –1 4
hankintameno 31.12. 528 522

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –213 –189
Poistot –29 –23
yrityshankinnat – –5
Arvonalentumiset –49 –
vähennykset 5 1
yritysmyynnit – 4
siirrot erien välillä –8 –
Muuntoerot 1 –1
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –293 –213

kirjanpitoarvo 1.1. 309 275
kirjanpitoarvo 31.12. 235 309

Muut aineettomat hyödykkeet 1)

hankintameno 1.1. 653 583
lisäykset 34 21
yrityshankinnat 1 59
vähennykset –30 –4
yritysmyynnit –5 –1
siirrot erien välillä 8 –6
Muuntoerot – 1
hankintameno 31.12. 661 653

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –540 –470
Poistot –45 –42
yrityshankinnat – –38
Arvonalentumiset –26 –7
vähennykset 28 3
yritysmyynnit 5 1
siirrot erien välillä 3 15
Muuntoerot – –2
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –575 –540

kirjanpitoarvo 1.1. 113 113
kirjanpitoarvo 31.12. 86 113



UPM Vuosikertomus 2012 UPM Vuosikertomus 2012

UPM   Tilinpäätös 2012

TilinPääTös 107106sisältö

31.12.
milj. euroa 2012 2011
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
hankintameno 1.1. 15 9
lisäykset 10 14
yrityshankinnat – 1
siirrot erien välillä –13 –9
hankintameno 31.12. 12 15

kirjanpitoarvo 1.1. 15 9
kirjanpitoarvo 31.12. 12 15

Päästöoikeudet
hankintameno 1.1. 29 27
lisäykset 2) 36 26
yrityshankinnat – 6
vähennykset ja velvoitteen täyttäminen –23 –30
yritysmyynnit –3 –
hankintameno 31.12. 39 29

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –8 –
Arvonalentumiset –8 –8
yritysmyynnit 1 –
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –15 –8

kirjanpitoarvo 1.1. 21 27
kirjanpitoarvo 31.12. 24 21

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä 357 458

1) Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin aktivoiduista  tietokoneohjelmista.
2) lisäykset sisältävät vastikkeetta saadut päästöoikeudet.

vedenkäyttöoikeudet
Aineettomiin oikeuksiin sisältyy Energia-segmenttiin kuuluvien vesi-
voimalaitosten vedenkäyttöoikeuksia 189 (189) miljoonaa euroa. 
Voimalaitosten vedenkäyttöoikeuksilla arvioidaan olevan rajoittama-
ton taloudellinen vaikutusaika, koska yhtiöllä on sopimusperusteisesti 
oikeus hyödyntää vesivaroja voima laitosten energiantuotannossa. 
Vedenkäyttöoikeuksien arvot testataan vuosittain arvonalentumisen 
varalta kunkin vesivoimalaitoksen odotettavissa olevien rahavirtojen 
perusteella.

18 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2012 2011

Maa- ja vesialueet
hankintameno 1.1. 739 617
lisäykset 19 65
yrityshankinnat – 59
vähennykset –8 –16
yritysmyynnit –9 –
siirrot erien välillä –7 4
Muuntoero –6 10
hankintameno 31.12. 728 739

31.12.
milj. euroa 2012 2011
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –12 –
yrityshankinnat – –8
Arvonalentumiset –34 –4
vähennykset 1 –
yritysmyynnit 4 –
siirrot erien välillä 7 –
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –34 –12

kirjanpitoarvo 1.1. 727 617
kirjanpitoarvo 31.12. 694 727

Rakennukset
hankintameno 1.1. 3 648 3 207
lisäykset 15 16
yrityshankinnat 4 445
vähennykset –111 –6
yritysmyynnit –28 –3
siirrot erien välillä –24 –35
Muuntoero 1 24
hankintameno 31.12. 3 505 3 648

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –2 070 –1 702
Poistot –107 –102
yrityshankinnat – –323
Arvonalentumiset –301 –4
vähennykset 106 4
yritysmyynnit 28 3
siirrot erien välillä 48 63
Muuntoero – –9
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –2 296 –2 070

kirjanpitoarvo 1.1. 1 578 1 505
kirjanpitoarvo 31.12. 1 209 1 578

koneet ja kalusto
hankintameno 1.1. 16 056 12 937
lisäykset 135 101
yrityshankinnat 1 2 791
vähennykset –630 –149
yritysmyynnit –505 –2
siirrot erien välillä –402 257
Muuntoero –2 121
hankintameno 31.12. 14 653 16 056

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –12 426 –9 483
Poistot –560 –555
yrityshankinnat – –2 333
Arvonalentumiset –603 –56
vähennykset 607 138
yritysmyynnit 492 2
siirrot erien välillä 494 –66
Muuntoero –2 –73
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –11 998 –12 426

kirjanpitoarvo 1.1. 3 630 3 454
kirjanpitoarvo 31.12. 2 655 3 630

31.12.
milj. euroa 2012 2011

Muut aineelliset hyödykkeet
hankintameno 1.1. 936 871
lisäykset 4 7
yrityshankinnat – 60
vähennykset –62 –8
yritysmyynnit –3 –
siirrot erien välillä – 2
Muuntoero – 4
hankintameno 31.12. 875 936

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –770 –707
Poistot –24 –27
yrityshankinnat – –37
Arvonalentumiset –16 –
vähennykset 63 8
yritysmyynnit 2 –
siirrot erien välillä –1 –4
Muuntoero – –3
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –746 –770

kirjanpitoarvo 1.1. 166 164
kirjanpitoarvo 31.12. 129 166

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
hankintameno 1.1. 141 120
lisäykset 134 113
yrityshankinnat – 4
vähennykset –1 –1
siirrot erien välillä –115 –97
Muuntoero – 2
hankintameno 31.12. 159 141

kirjanpitoarvo 1.1. 141 120
kirjanpitoarvo 31.12. 159 141

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 4 846 6 242

rahoitusleasingjärjestelyt
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing- 
sopimuksilla hankittua omaisuutta:

31.12.
milj. euroa 2012 2011

Rakennukset
hankintameno 28 28
kertyneet poistot –2 –
kirjanpitoarvo 31.12. 26 28

koneet ja kalusto
hankintameno 162 158
kertyneet poistot –48 –35
kirjanpitoarvo 31.12. 114 123

Muut aineelliset hyödykkeet
hankintameno – 1
kirjanpitoarvo 31.12. – 1

vuokratut hyödykkeet yhteensä 140 152

rakennusaikaiset korot
Vuonna 2012 pitkäaikaiseen omaisuuteen aktivoidut vieraan pää-
oman menot olivat 1 (0) miljoonaa euroa. Poistot aktivoiduista vie-
raan pääoman menoista olivat 6 (7) miljoonaa euroa vuonna 2012. 
Vuosina 2012 ja 2011 myytyyn omaisuuteen ei liittynyt vieraan 
pääoman aktivoituja menoja. 

Käytetty keskimääräinen korkokanta 3,95 (1,76) %, edustaa 
hankkeiden rahoittamiseen käytetyn lainan kustannuksia.

Myytävänä oleviksi luokitellut varat
22.12.2011 UPM ja sMARTRAC N.V. sopivat RFiD-liiketoiminnan 
myynnistä sMARTRAC:lle. Vastineena kaupasta UPM saa OEP 
Technologie B.V.:n kautta 10,6 % välillisen osuuden sMARTRAC:sta. 
Kauppa saatiin päätökseen 31.3.2012.

sopimuksen seurauksena UPM:n RFiD -yhtiöt, UPM RFiD Oy, 
UPM RFiD inc. ja UPM Raflatac RFiD Co. ltd, jotka kuuluvat Muuhun 
toimintaan, luokiteltiin myytävänä oleviksi varoiksi ja niihin liittyviksi 
veloiksi 31.12.2011:

31.12.
milj. euroa 2012 2011

Aineettomat hyödykkeet – 1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – 8
vaihtoomaisuus – 7
Myyntisaamiset ja muut saamiset – 7
rahavarat – 1
varat, yhteensä – 24
laskennalliset verovelat – 1
ostovelat ja muut velat – 3
velat, yhteensä – 4

19 sijoituskiinteistöt
31.12.

milj. euroa 2012 2011

hankintameno 1.1. 75 75
lisäykset  7 8
vähennykset –7 –
siirrot erien välillä –8 –8
hankintameno 31.12. 67 75

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –36 –53
Poistot –2 –2
vähennykset 3 –
siirrot erien välillä 7 19
kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –28 –36

kirjanpitoarvo 1.1. 39 22
kirjanpitoarvo 31.12. 39 39

sijoituskiinteistöjen käyvät arvot määritetään vuosittain 31.12. 
konsernin tekemän arvion perusteella, ja ne vastaavat toimivien 
markkinoiden markkina-arvoa oikaistuna kiinteistöjen luonteesta 
johtuvilla tekijöillä.

suomessa sijaitsevien sijoituskiinteistöjen käypä arvo 
31.12.2012 oli 29 (33) miljoonaa euroa ja muissa maissa sijaitse-
vien sijoituskiinteistöjen 11 (11) miljoonaa euroa. 
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tuloslaskelmaan kirjatut erät

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

vuokratuotot 4 4
välittömät hoitokulut sijoituskiinteistöistä,  
jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa –2 3

Tuleviin korjauksiin tai sijoituskiinteistöjen hankintaan liittyviä sopi-
musvelvoitteita ei ollut.

Kaikki sijoituskiinteistöihin kuuluva varallisuus on vuokrattu kol-
mansille osapuolille muilla vuokrasopimuksilla.

20 Biologiset hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2012 2011

1.1. 1 513 1 430
lisäykset 10 51
vähennykset –44 –38
Biologisten hyödykkeiden hakkuut –98 –100
käyvän arvon muutos 101 164
Muuntoerot –6 6
31.12. 1 476 1 513

Käyvän arvon laskelmissa käytetty diskonttauskorko ennen veroja on 
vuonna 2012 7,50 (7,50) % suomen metsien arvoon ja 
10 (10) %:n korko Uruguayn puuviljelmien arvoon. Yhden prosent-
tiyksikön lasku (nousu) käytetyssä diskonttauskorossa olisi kasvatta-
nut (pienentänyt) biologisten hyödykkeiden käypää arvoa noin 210 
miljoonaa euroa. Diskonttauskoron lisäksi muita keskeisiä oletuksia 
ovat puuston kasvu ja puun hinnat.

21 osuudet osakkuus ja yhteisyrityksissä
31.12.

milj. euroa 2012 2011

1.1. 717 573
lisäykset 1 1
yrityshankinnat – 108
vähennykset –3 –3
osuus tuloksista verojen jälkeen (liite 9) –14 82
saadut osingot –114 –11
siirrot erien välillä 2 –37
Muuntoerot – 4
31.12. 589 717

Osuuksiin osakkuusyrityksissä sisältyy 31.12.2012 liikearvoa 52 
(52) miljoonaa euroa, josta 51 (51) miljoonaa euroa liittyy Pohjolan 
Voima Oy:n osakkeisiin.

31.12.
milj. euroa 2012 2011

osuuksiin osakkuusyrityksissä sisältyvät  
myynti- ja takaisinvuokraussopimukset
hankintameno 11 12
kertyneet lisäykset/vähennykset –3 –1
kirjanpitoarvo 31.12. 8 11

osakkuus- ja yhteisyritykset

konsernin 
omistusosuus %

kirjanpitoarvo,
milj. euroa

2012 2011 2012 2011

osakkuusyritykset
oy keskuslaboratorio 
Centrallaboratorium Ab, Fi 43,83 43,83 1 1
Paperinkeräys oy, Fi 33,09 33,09 5 5
Pohjolan voima oy, Fi 43,89 44,03 523 643
Powest oy, Fi 1) 10,30 10,30 5 4
reTs Timber oy ltd, Fi – 50,00 – 6
steveco oy, Fi 40,19 40,19 2 3
Muut 5 14
31.12. 541 676

yhteisyritykset
kainuun voima oy, Fi 50,00 50,00 6 6
Madison Paper industries, Us 50,00 50,00 35 35
Muut 7 –
31.12. 48 41

osakkuus ja yhteisyritykset yhteensä 31.12. 589 717

1)  Yhtiön osuus Powest Oy:n äänivallasta on 0,63 (0,63) %. Yhtiöllä on oikeus 
52,87 (52,87) %:n osuuteen Powest Oy:n osingosta.

Pohjolan Voima Oy:llä (“PVO”) on 58,47 %:n osakeomistusosuus 
Teollisuuden Voima Oyj:ssä (“TVO”), joka omistaa ja käyttää ydin-
voimaloita Olkiluodossa, suomessa. Ydinvoimalan toiminta aiheut-
taa mahdollisia kustannuksia ja vastuita liittyen ydinvoimalan käytös-
tä poistamiseen ja purkamiseen sekä käytetyn polttoaineen 
varastointiin ja loppusijoitukseen. Toimintaa säätelevät kansainväli-
nen, Euroopan unionin sekä paikallinen ydinvoiman käyttöä koske-
va lainsäädäntö ja hallinnolliset määräykset. suomen ydinvastuulain 
mukaan ydinlaitoksen käyttäjä on ankarassa vastuussa vahingoista, 
jotka aiheutuvat ydintapahtumasta käyttäjän ydinlaitoksessa tai 
tapahtuvat ydinpolttoaineiden kuljetuksen aikana. Ydinvoimaloita 
omistavien ja käyttävien voimayhtiöiden osakkeenomistajat eivät ole 
vastuussa ydinvastuulain mukaan. suomessa käytetyn poltto aineen 
käsittelystä, varastoinnista ja loppusijoituksesta, vähä- ja keskiaktiivi-
sen jätteen käsittelystä ja ydinvoimalan käytöstä poistamisesta tule-
vaisuudessa aiheutuvat kustannukset ovat käyttäjän vastuulla. Käyttä-
jälle aiheutuvat ydinvoimalan käytöstä poistamiseen ja purkamiseen 
sekä käytetyn polttoaineen varastointiin ja loppusijoitukseen liittyvät 
kustannukset korvataan valtion perustamasta rahastosta, johon 
ydinvoimaloiden käyttäjät suorittavat vuosittaisen maksuosuuden. 
PVO:n ja TVO:n osakassopimusten nojalla UPM on velvollinen 
kantamaan suhteellisen osuutensa kustannuksista, jotka liittyvät 
ydinvoimalan käytöstä poistamiseen ja purkamiseen sekä käytetyn 
polttoaineen varastointiin ja loppu sijoi tuk seen PVO:lta hankitun 
sähkön hinnan kautta. Mainittuun rahastoon maksettujen varojen on 
tarkoitus olla riittäviä kattamaan arvioidut tulevat kustannukset. 
Mikäli todelliset kustannukset poikkeaisivat rahastoiduista varoista, 
tällä olisi vastaava vaikutus konserniin. Rahaston varat on arvostettu 
alimpaan seuraavista määristä: ydinvoimalan käytöstä poistamiseen 
liittyvän vastuun määrään, käytetyn polttoaineen varastointiin ja 
loppusijoitukseen liittyvän vastuun määrään tai UPM:n osuuteen 
rahaston nettovaroista.

Konsernin omistusosuutta vastaavat määrät tärkeimpien osakkuus- ja 
yhteisyritysten varoista, veloista, liikevaihdosta ja tuloksesta on 
laskettu pääomaosuusmenetelmää käyttäen ja ne eritellään alla 
olevassa taulukossa. Kaikki osakkuus- ja yhteisyritykset ovat listaa-
mattomia.

2012
milj. euroa Varat Velat

Liike-
vaihto

Voitto/
tappio

osakkuus- ja yhteisyritykset
Pohjolan voima oy, Fi 1 362 839 368 –19
Muut 152 86 252 5
yhteensä 1 514 925 620 –14

2011
milj. euroa Varat Velat

Liike-
vaihto

Voitto/
tappio

osakkuus- ja yhteisyritykset
Pohjolan voima oy, Fi 1 440 796 498 77
Muut 174 101 364 5
yhteensä 1 614 897 862 82

Konsernin omistusosuutta vastaavat määrät yhteisyritysten varoista ja 
veloista sekä liikevaihdosta ja tuloksesta, jotka on laskettu pääoma-
osuusmenetelmää käyttäen, eritellään alla olevassa taulukossa.

31.12.
milj. euroa 2012 2011

osuuksiin yhteisyrityksissä liittyvät  
varat ja velat
Pitkäaikaiset varat 56 56
lyhytaikaiset varat 34 19
Pitkäaikaiset velat –24 –15
lyhytaikaiset velat –19 –18
varat netto 47 42

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011
osuuksiin yhteisyrityksissä liittyvät 
tuotot ja kulut
liikevaihto 146 46
kulut –143 –45
Tulos 3 1

yhteisyritysten palveluksessa oleva henkilöstö 
keskimäärin 317 254

Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

Myynnit 127 153
ostot 391 356
Pitkäaikaiset saamiset 23 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 24
ostovelat ja muut velat 42 36

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

Lainasaamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 1)

1.1. 10 14
Tilikauden aikana myönnetyt lainat 24 –
lainojen takaisinmaksut –3 –4
31.12. 31 10

1) Osakkuus- ja yhteisyrityksille myönnetyt lainat sisältävät sekä lyhyt- että pitkä-
aikaisia saamisia.

22 Myytävissä olevat sijoitukset
31.12.

milj. euroa 2012 2011

1.1. 260 333
lisäykset 33 –
vähennykset –147 –101
käyvän arvon muutokset 1 28
31.12. 147 260

31.12.2012 myytävissä olevat sijoitukset koostuvat vain sijoituksista 
noteeraamattomiin osakkeisiin.

24.4.2012 konserni myi Metsä Fibre Oy:n osakkeensa.
RFiD-liiketoiminnan myynnin yhteydessä 31.3.2012, UPM:stä 

tuli OEP Technologie B.V. omistaja. Osakkeiden käypä arvo perus-
tuu osakkeisiin liittyvän myyntioption diskontattuun arvoon.

Noteeraamattomat osakkeet, joiden käypää arvoa ei voida luo-
tettavasti määrittää, on kirjattu hankintamenon määräisinä. Näiden 
arvopapereiden käypää arvoa koskevien järkevien arvioiden vaihte-
luväli on merkittävä ja erilaisten arvioiden todennäköisyyksiä ei pys-
tytä kohtuullisesti arvioimaan. 

Merkittävimmät myytävissä olevat sijoitukset
osakkei-
den luku- 

määrä

konsernin 
omistus-
osuus %

kirjanpitoarvo,
milj. euroa

2012 2011

Metsä Fibre oy – – – 147
kemijoki oy 100 797 4,13 106 106
oeP Technologie B.v. 243 670 10,86 34 –
Muut 7 7
Myytävissä olevien sijoitusten   
kirjanpitoarvo 31.12. 147 260

23 Pitkäaikaiset rahoitusvarat
31.12.

milj. euroa 2012 2011

lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 23 5
Muut lainasaamiset 16 23
johdannaissopimukset 392 387
31.12. 431 415

Muihin lainasaamisiin liittyvä maksimiluottoriski on niiden kirjanpito-
arvo.
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24 Muut pitkäaikaiset varat
31.12.

milj. euroa 2012 2011

etuuspohjaiset eläkejärjestelyt (liite 29) 194 193
Muut pitkäaikaiset varat 56 45
31.12. 250 238

25 vaihtoomaisuus
31.12.

milj. euroa 2012 2011

Aineet ja tarvikkeet 559 603
keskeneräiset tuotteet 43 40
valmiit tuotteet/tavarat 736 745
ennakkomaksut 39 41
31.12. 1 377 1 429

26 Myyntisaamiset ja muut saamiset
31.12.

milj. euroa 2012 2011

Myyntisaamiset 1 432 1 463
lainasaamiset 9 8
Muut saamiset 221 221
johdannaissopimukset 196 252
siirtosaamiset 126 59
31.12. 1 984 2 003

Myyntisaamisten ikäjakauma

31.12.
milj. euroa 2012 2011

erääntymättömät 1 206 1 258
erääntyneet 1–30 päivää 164 124
erääntyneet 31–90 päivää 35 44
erääntyneet yli 90 päivää 27 37
31.12. 1 432 1 463

Arvioidessaan myyntisaamisten realisointiarvoa konserni huomioi 
myyntisaamisten luottokelpoisuudessa tapahtuneet muutokset. Tilin-
päätöshetkellä ei ole viitteitä siitä, että maksuvelvolliset eivät pystyisi 
täyttämään velvoitteitaan liittyen myyntisaamisiin, jotka eivät ole 
erääntyneet tai joiden arvo ei ole alentunut. Myyntisaamisista kirjat-
tu arvonalentuminen oli vuonna 2012 14 (9) miljoonaa euroa ja se 
sisältyy muihin liiketoiminnan kuluihin. Myyntisaamisten arvonalentu-
miskirjaus tehdään, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni 
ei tule saamaan erääntyneitä saami siaan.

Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyvä maksimiluottoriski, 
ottamatta huomioon luottotappioriskiä pienentäviä eriä, on niiden 
kirjanpitoarvo.

siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

31.12.
milj. euroa 2012 2011

henkilöstökulut 8 3
välilliset verot 1 8
Muut 117 48
31.12. 126 59

27 oma pääoma

osakepääoma

milj. euroa
osakkeiden lukumäärä

(1 000)
osake-

pääoma

1.1.2011 519 970 890
osakeanti 5 000 –
Merkitty optioilla 3 –
31.12.2011 524 973 890
Merkitty optioilla 1 151 –
31.12.2012 526 124 890

osakkeet
31.12.2012 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 526 124 410. Jokai-
nen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Osakeyhtiölain mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
sisältää osakkeiden merkintähinnan, jollei yhtiö nimenomaisesti ole 
toisin päättänyt.

omat osakkeet
30.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
hankkimaan enintään 51 000 000 omaa osaketta. Valtuutus on 
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

31.12.2012 yhtiön hallussa oli 230 737 (211 481) omaa osa-
ketta eli 0,04 (0,04) % osakemäärästä. 211 481 osaketta on 
palautunut osakeannin yhteydessä vastikkeetta yhtiön haltuun, osana 
Myllykoski-yrityskauppaan liittyviä sopimusjärjestelyjä ja 19 256 
osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti työ-
suhteiden päättymisen yhteydessä.

valtuudet osakkeiden lukumäärän korottamiseen
22.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään osakeannista ja/tai yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: (i) Valtuutuksen nojalla 
hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita enintään 25 000 000 kappaletta. Tähän lukuun 
sisältyvät myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksi-
en nojalla. (ii) Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset 
oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa 
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omis-
tavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka.

Myllykosken yrityskauppaan liittyen UPM päätti viiden miljoonan 
uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. Nämä osakkeet rekiste-
röitiin kaupparekisteriin 3.8.2011.

27.3.2007 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen 
mukaisesti UPM:llä on 31.12.2012 kaksi optiosarjaa, jotka oikeut-
tavat haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 10 000 000 
yhtiön osaketta. Optio-ohjelmien 2007B- ja 2007C-optiot oikeutta-
vat kummatkin merkitsemään yhteensä enintään 5 000 000 osa-
ketta. Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa 
olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-
oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Vuonna 2012 1 151 572 (2 450) osaketta merkittiin optio-
ohjelman 2007B kautta.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksille 2007A päättyi 
31.10.2012. Koko merkintäaikana 300 osaketta merkittiin optio-
oikeuksien 2007A perusteella vuonna 2011.

Mikäli kaikki jäljellä olevat 8 845 978 vuoden 2007 optio-
oikeutta merkitään yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta 
8 845 978 osakkeella, eli 1,68 %.

Osakeantivaltuutuksella ja optio-oikeuksilla tehtävillä merkin-
nöillä yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä 5,48 %, eli 
28 845 978 osakkeella 554 970 388 osakkeeseen.

lunastusvelvollisuuslauseke
UPM-Kymmene Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan osakkeen-
omistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä, yksin tai toisen osakkeenomistajan kans-
sa, saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia yhtiön 
osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on velvollinen 
lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden 
osakkeet ja niihin osake yhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit yh-
tiöjärjestyksen 12 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin.

lunastusvelvollisuuslausekkeen määräysten muuttamista tai pois-
tamista tarkoittava yhtiökokouksen päätös on pätevä vain, mikäli 
sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolme 
neljännestä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olevista 
osakkeista.

arvonmuutos- ja muut rahastot

31.12.
milj. euroa 2012 2011

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutosrahasto 1 38
suojausrahasto 7 –39
vararahasto 53 53
ylikurssirahasto 50 50
osakeperusteiset maksut 28 27
31.12. 139 129

suojausrahaston muutos

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2012 2011

suojausrahasto 1.1. –39 –61
kirjattu suojausrahastoon 25 31
siirretty liikevaihtoon 9 6
siirretty liiketoiminnan kuluihin 25 –4
siirretty rahoituskuluihin 2 –2
siirretty aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin – –
verot kirjauksesta suojausrahastoon –15 –9
verot siirroista tuloslaskelmaan – –
suojausrahasto 31.12. 7 –39

Muiden laajan tuloksen erien erittely
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Muuntoerot –14 112
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn  
nettosijoituksen suojaus 4 –6
rahavirran suojaukset

voitot/tappiot käypään arvoon arvostamisesta 10 22
luokittelun muutos 36 –

46 22
Myytävissä olevat sijoitukset

voitot/tappiot käypään arvoon arvostamisesta 1 28
luokittelun muutos –38 –26

–37 2
Muut laajan tuloksen erät –1 130
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28  laskennalliset verot

täsmäytyslaskelma laskennallisen verosaamisen ja -velan muutoksista tilikaudella 2012

milj. euroa 1.1.2012

kirjattu  
tulos- 

laskelmaan

kirjattu 
muihin laajan 
tuloksen eriin

Muunto- 
erot

yritys- 
myynnit  
ja -ostot 31.12.2012

Laskennalliset verosaamiset
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 77 146 – – –2 221
vaihtoomaisuus 23 17 – – – 40
eläkevelvoitteet ja varaukset 99 1 – – –4 96
Muut väliaikaiset erot 42 27 – – –1 68
käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset 407 –38 – –1 – 368
laskennalliset verosaamiset yhteensä 648 153 – –1 –7 793

Laskennalliset verovelat
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 482 –105 – – – 377
Biologiset hyödykkeet 232 –8 – – – 224
eläkevelvoitteet ja varaukset 47 – – – – 47
Muut väliaikaiset erot 54 –11 13 – – 56
laskennalliset verovelat yhteensä 815 –124 13 – – 704

Laskennalliset verot taseessa
laskennalliset verosaamiset 508 186 – –1 –7 686
laskennalliset verovelat 675 –91 13 – – 597
nettoverovelka 167 –277 13 1 7 –89

laskennalliset verosaamiset vähennetään laskennallisista veroveloista, mikäli on olemassa laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia 
 verovelkoja tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verosaamisia vastaan ja jos laskennalliset verot liittyvät samaan veronsaajaan.

täsmäytyslaskelma laskennallisen verosaamisen ja -velan muutoksista tilikaudella 2011

milj. euroa 1.1.2011

kirjattu  
tulos- 

laskelmaan

kirjattu 
muihin laajan 
tuloksen eriin

Muunto- 
erot

yritys- 
myynnit  
ja -ostot 31.12.2011

Laskennalliset verosaamiset
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27 23 – 2 25 77
vaihtoomaisuus 26 –3 – – – 23
eläkevelvoitteet ja varaukset 75 18 – – 6 99
Muut väliaikaiset erot 36 –8 – – 14 42
käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset 377 30 – – – 407
laskennalliset verosaamiset yhteensä 541 60 – 2 45 648

Laskennalliset verovelat
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 537 –84 – 2 27 482
Biologiset hyödykkeet 227 5 – – – 232
eläkevelvoitteet ja varaukset 45 2 – – – 47
Muut väliaikaiset erot 2 –5 9 – 48 54
laskennalliset verovelat yhteensä 811 –82 9 2 75 815

Laskennalliset verot taseessa
laskennalliset verosaamiset 359 115 – 2 32 508
laskennalliset verovelat 629 –27 9 2 62 675
nettoverovelka 270 –142 9 – 30 167

Konsernilla oli 31.12.2012 verotuksellisia liiketappioita 1 250 
(1 381) miljoonaa euroa, joista yhtiö on kirjannut laskennallista 
verosaamista. Verotuksellisista liiketappioista 569 (638) miljoonaa 
euroa aiheutui saksan tytäryhtiöistä ja 569 (606) miljoonaa euroa 
Kanadan tytäryhtiöstä. saksassa liiketappiot eivät vanhene. Muissa 
maissa liiketappiot vanhenevat eri aikoina ja eri suuruisina. Ne 

liiketappiot, joiden käyttöön liittyy epävarmuutta ja joista ei siksi ole 
kirjattu laskennallista verosaamista, olivat 373 (187) miljoonaa 
euroa vuonna 2012. Nämä aiheutuvat etupäässä saksan ja Kana-
dan tytäryhtiöistä. Erikoistalousalueella toimivan Puolan tytäryhtiön 
verohyvityksistä on kirjattu 14 (15) miljoonan euron laskennallinen 
verosaaminen.

laskennallista verovelkaa ei ole kirjattu suomalaisten tytäryhtiöi-
den ja osakkuusyhtiöiden jakamatta olevista voittovaroista, koska 
useimmissa tapauksissa nämä tulokset siirretään konsernille ilman 
veroseuraamuksia.

lisäksi konserni ei kirjaa laskennallista verovelkaa muiden kuin 
suomalaisten tytäryritystensä jakamatta olevista voittovaroista sikäli 
kuin kyseiset tulot on tarkoitus investoida pysyvästi kyseisiin liiketoi-
mintoihin.

29 eläkevelvoitteet

Konsernilla on maissa, joissa se toimii useita etuuspohjaisia ja mak-
supohjaisia eläkejärjestelyjä, joiden osalta noudatetaan kyseisten 
maiden paikallisia säännöstöjä ja käytäntöjä.

suomen merkittävin eläkejärjestelmä on TyEl, jossa etuudet mää-
räytyvät suoraan etuudensaajan ansioiden mukaan. TyEl-eläkeva-
kuutus on pääosin järjestetty eläkevakuutusyhtiöiden kautta ja niitä 
käsitellään maksupohjaisina eläkejärjestelyinä. 

suomen henkilöstöstä noin 8 % on vakuutettu yhtiön omissa 
eläke säätiöissä. Kaikki säätiöiden kautta hoidetut järjestelyt luokitel-
laan etuuspohjaisiksi.

Ulkomaiset eläkejärjestelyt sisältävät sekä etuuspohjaisia että 
maksupohjaisia järjestelyjä. Maailmanlaajuisesti noin neljännes kon-
sernin henkilöstöstä kuuluu etuuspohjaisten järjestelyjen piiriin.

Etuuspohjaiset järjestelyt

31.12.
milj. euroa 2012 2011

velvoitteiden nykyarvo 1 310 1 132
järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –648 –584

662 548

kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot –429 –299
nettovelka 233 249

Muut pitkäaikaiset työsuhdeetuudet 49 39
Muut pitkäaikaiset työsuhdeetuudet – yrityshankinnat – 9
etuuspohjaiset varat taseen varoissa (liite 24) 194 193
velka taseessa yhteensä 476 490

eläkeetuudet

taseessa esitettävät erät

31.12.
milj. euroa 2012 2011

rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 710 633
rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 581 479

1 291 1 112

järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –648 –584
kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot –427 –297
nettovelka 216 231

tuloslaskelmaan merkityt erät
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 9 9
korkomenot 48 48
järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto –36 –38
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 21 11
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot – –11
järjestelyn supistamiset –3 –
velvoitteen täyttämiset 1 –
yhteensä sisältyy henkilöstökuluihin (liite 7) 40 19

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli 74 (4) miljoonaa 
euroa.

Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvan velvoitteen  
nykyarvon muutos

31.12.
milj. euroa 2012 2011

etuuspohjaisesta järjestelystä johtuva velvoite 1.1. 1 112 1 011
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 9 9
korkomenot 48 48
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 186 34
Maksetut etuudet –47 –45
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot – –11
järjestelyn supistamiset –3 –
velvoitteen täyttämiset –2 –
yrityshankinnat – 57
yritysmyynnit (liite 5) –20 –
Muuntoerot 8 9
etuuspohjaisesta järjestelystä johtuva velvoite 31.12. 1 291 1 112

järjestelyihin kuuluvien varojen käyvän arvon muutos

31.12.
milj. euroa 2012 2011

järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 1.1. 584 596
järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 36 38
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 38 –43
Työnantajan maksusuoritukset järjestelyyn 34 31
Maksetut etuudet –47 –45
velvoitteen täyttämiset –2 –
Muuntoerot 5 7
järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12. 648 584

Arvioidut maksusuoritukset konsernin etuuspohjaisiin eläkejärjestelyi-
hin vuonna 2013 ovat 36 miljoonaa euroa.

järjestelyihin kuuluvien varojen jakauma sijoitusryhmittäin 

31.12.
2012 2011

oman pääoman ehtoiset instrumentit 56 % 55 %
vieraan pääoman ehtoiset instrumentit 34 % 32 %
kiinteistöt 8 % 8 %
rahamarkkinasijoitukset 2 % 5 %
yhteensä 100 % 100 %

suomen eläkejärjestelyn varoihin sisältyy yhtiön osakkeita käyvältä 
arvoltaan 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. 
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Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhuolto
Konsernilla on Yhdysvalloissa terveydenhuoltoetuusjärjestelyjä, jotka 
ovat rahastoimattomia. Järjestelyjen käsittely ja arviointi ovat saman-
laiset kuin etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä.

taseessa esitettävät erät

31.12.
milj. euroa 2012 2011

rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 19 20
kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot –2 –2
nettovelka 17 18

tuloslaskelmaan merkityt erät
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

korkomenot 1 1
yhteensä sisältyy henkilöstökuluihin (liite 7) 1 1

Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvan velvoitteen  
nykyarvon muutos

31.12.
milj. euroa 2012 2011

etuuspohjaisesta järjestelystä johtuva velvoite 1.1. 20 22
korkomenot 1 1
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 2 –2
Työntekijöiden maksusuoritukset järjestelyyn – 1
Maksetut etuudet –4 –3
Muuntoerot – 1
etuuspohjaisesta järjestelystä johtuva velvoite 31.12. 19 20

järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutos
31.12.

milj. euroa 2012 2011

järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 1.1. – –
Työntekijöiden maksusuoritukset järjestelyyn 2 1
Työnantajan maksusuoritukset järjestelyyn 2 2
Maksetut etuudet –4 –3
järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12. – –

Arvioidut maksusuoritukset konsernin työsuhteen jälkeisiin terveyden-
huoltojärjestelyihin vuonna 2013 ovat 2 miljoonaa euroa.

eläkeetuudet ja työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhuolto

tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.

suomi saksa  Iso-Britannia Itävalta Usa Muut maat
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

diskonttauskorko % 2,50 4,25 2,50 4,25 4,65 4,90 2,50 4,25 3,35 4,25 2,96 4,23
inflaatioaste % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,35 2,20 2,00 2,00 n/A n/A 2,00 2,00
varojen tuottoodotus % 2,50 6,14 n/A n/A 4,65 6,10 n/A n/A n/A n/A 2,50 4,02
vuotuinen, tuleva palkankorotus
olettamus % 3,00 3,25 2,50 2,50 n/A n/A 2,50 2,50 n/A n/A 2,77 2,73
Tulevat eläkkeiden korotukset % 2,26 2,63 2,00 2,00 3,20 3,25 1,23 1,25 n/A n/A 0,75 1,00
Arvioitu jäljellä oleva työssäoloaika 
vuosina 11,2 12,1 12,5 12,9 13,0 13,0 8,2 8,2 8,0 8,8 7,9 8,1

Varojen tuotto-odotus 31.12.2012 vastaa uudistetun, vuonna 2013 
voimaan tulevan iAs 19 Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti 
diskonttokorkoa.

Eläkejärjestelyihin kuuluvien varojen painotettu keskimääräinen 
tuotto-odotus 31.12.2011 on määritetty perustuen järjestelyihin kuu-
luvien varojen tavoitejakaumaan, historialliseen markkinakäyttäyty-
miseen, asianmukaisiin talousanalyyseihin, eri sijoitusryhmien odo-
tettuun tuottoon, varianssiin ja korrelaatioon.

Yhdysvalloissa työsuhteen päättymisen jälkeisten etuusvastuiden 
määrittämisessä käytetty terveydenhuoltokulujen oletettu kasvupro-
sentti oli 8,2 % vuonna 2011 ja 8,0 % vuonna 2012. Tämän jäl-
keen kasvuprosentin oletetaan laskevan vuosittain 0,2 %, kunnes se 
laskee 4,5 %:iin vuonna 2029 pysyen kyseisellä tasolla. 

Terveydenhoitokulujen oletetun kasvuprosentin korotus prosentti-
yksiköllä lisää työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvaa 
velvoitetta miljoonalla eurolla ja alentaminen vastaavasti pienentää 
velvoitetta miljoonalla eurolla.

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ja työsuhteen päättymisen jälkeiset terveydenhuoltojärjestelyt taseessa 31.12.2012
milj. euroa suomi saksa Iso-Britannia Itävalta Usa Muut maat yhteensä

rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 314 – 366 – – 30 710
rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo – 515 – 48 19 18 600
järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –342 – –289 – – –17 –648
kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot –108 –164 –136 –17 –2 –2 –429
nettovelka –136 351 –59 31 17 29 233

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ja työsuhteen päättymisen jälkeiset terveydenhuoltojärjestelyt taseessa 31.12.2011

milj. euroa suomi saksa Iso-Britannia Itävalta Usa Muut maat yhteensä

rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 277 – 330 – – 26 633
rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo – 420 – 40 20 19 499
järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –312 – –258 – – –14 –584
kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot –97 –57 –133 –9 –2 –1 –299
nettovelka –132 363 –61 31 18 30 249

Eläkejärjestelyjen ja työsuhteen päättymisen jälkeisten terveydenhuoltojärjestelyjen rahoitusasema 

                   31.12.
milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo 1 310 1 132 1 033 994 918
järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 648 584 596 540 573
Alijäämä 662 548 437 454 345

kokemusperusteiset tarkistukset järjestelyjen velkoihin –8 –2 –10 14 –13
kokemusperusteiset tarkistukset järjestelyjen varoihin 38 –43 35 58 –153

30 varaukset

milj. euroa

Uudelleen-
järjestely-
varaukset

henkilöstö-
kulu-

varaukset
ympäristökulu-

varaukset

Päästö-
oikeudet,
varaukset

Muut
varaukset yhteensä

1.1.2011 35 52 18 22 23 150
Uudet varaukset ja varausten lisäykset 140 81 3 13 8 245
yrityshankinnat – 2 6 3 – 11
käytetyt varaukset –26 –14 –4 –22 –4 –70
käyttämättömien varausten peruutukset –2 –3 – –1 –4 –10
31.12.2011 147 118 23 15 23 326

1.1.2012 147 118 23 15 23 326
Uudet varaukset ja varausten lisäykset 36 55 5 8 6 110
yritysmyynnit –31 – –1 – – –32
siirrot erien välillä –2 2 – – – –
käytetyt varaukset –72 –88 –4 –12 –11 –187
käyttämättömien varausten peruutukset –5 –3 – –1 –3 –12
31.12.2012 73 84 23 10 15 205
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varaukset
Uudelleenjärjestelyvarauksiin sisältyy pääasiallisesti suljettujen teh-
taiden purkamiseen liittyviä kuluja. Henkilöstökuluvaraukset liittyvät 
toimintojen uudelleenjärjestelyihin pääasiallisesti saksassa, suomes-
sa ja Ranskassa. suomessa varauksiin sisältyy myös työttömyys- ja 
työkyvyttömyyseläkejärjestelyjä. 

Työttömyyseläkevaraus kirjataan 2-3 vuotta ennen eläkkeen 
myöntämistä ja maksamista.

Varausten lisäykset vuonna 2012 liittyvät pääasiassa stracelin 
paperitehtaan sulkemiseen Ranskassa, ja uudelleenjärjestelyihin 
Paperiliiketoiminta-alueella sekä suomen saha- ja jatkojalostustoi-
minnoissa.

Vuoden 2011 varaukset liittyvät pääasiassa toimenpiteisiin pai-
nopaperiliiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantami-
seksi. 31.8.2011 UPM julkisti suunnitelman kapasiteetin sopeuttami-
seksi vastaamaan asiakaskuntansa tarpeita. suunnitelman mukaan 
kapasiteettia vähennetään 1,3 miljoonaa tonnia. UPM on päättänyt 
sulkea Myllykosken tehtaan (kapasiteetti 600 000 tonnia) suomessa 
sekä Albbruckin tehtaan (320 000 tonnia) ja Ettringenin paperikone 
3:n (110 000 tonnia) saksassa. 

Ympäristökuluvaraukset sisältävät vanhoihin tehdasalueisiin ja 
kaatopaikkojen maisemointiin liittyviä velvoitteita.

Konserni osallistuu kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtää-
viin hallitusohjelmiin. Vuonna 2012 konserni on kirjannut aiheutta-
mistaan päästöistä 10 (15) miljoonan euron varauksen kattaakseen 
päästöoikeuksien palautusvelvoitteen päästöoikeuksia toimittamalla. 
Konsernilla on hallussaan aineettomiin oikeuksiin kirjattuna 24 (21) 
miljoonan euron arvosta päästöoikeuksia.

jako pitkä- ja lyhytaikaisiin varauksiin

31.12.
milj. euroa 2012 2011

Pitkäaikaiset varaukset 98 119
lyhytaikaiset varaukset 107 207
yhteensä 205 326

31 korolliset velat 
31.12.

milj. euroa 2012 2011

Pitkäaikaiset korolliset velat 
joukkovelkakirjalainat 1 492 1 525
lainat rahoituslaitoksilta 1 107 1 125
eläkelainat 414 554
rahoitusleasingvelat 179 185
johdannaissopimukset 106 114
Muut lainat 213 236
Muut velat 10 11

3 521 3 750

Lyhytaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus  252 852
johdannaissopimukset 33 6
Muut velat 1) 111 25

396 883
korolliset velat yhteensä 3 917 4 633

1) sisältää liikkeeseen laskettuja yritystodistuksia 75 (0) miljoonaa euroa.

korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2012
milj. euroa 2013 2014 2015 2016 2017 2018+ yhteensä
joukkovelkakirjalainat

lyhennykset – 379 – – 306 562 1 247
korot 76 76 55 55 55 258 575

76 455 55 55 361 820 1 822
lainat rahoituslaitoksilta

lyhennykset 100 18 313 215 292 301 1 239
vahvistetut luottolimiitit – – – – – – –
korot 18 17 18 14 13 9 89

118 35 331 229 305 310 1 328
eläkelainat

lyhennykset 141 74 74 74 74 74 511
korot 22 17 13 10 6 3 71

163 91 87 84 80 77 582
rahoitusleasingvelat

lyhennykset 10 11 89 7 8 64 189
korot 8 7 7 3 1 8 34

18 18 96 10 9 72 223
Muut velat

lyhennykset 2 2 2 2 1 188 197
korot 9 6 6 6 6 69 102

11 8 8 8 7 257 299
koronvaihtosopimukset (velat)

lyhennykset 74 – 12 – – 62 148
korot 27 1 – 1 1 24 54

101 1 12 1 1 86 202
lyhytaikaiset velat

lyhennykset 111 – – – – – 111
korot – – – – – – –

111 – – – – – 111

Takaukset, lyhennykset 3 – – – – – 3
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit 253 484 478 298 681 1 189 3 383

korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2011
milj. euroa 2012 2013 2014 2015 2016 2017+ yhteensä
joukkovelkakirjalainat

lyhennykset 636 – 387 – – 882 1 905
korot 115 77 77 56 56 322 703

751 77 464 56 56 1 204 2 608
lainat rahoituslaitoksilta

lyhennykset 58 100 16 304 207 541 1 226
vahvistetut luottolimiitit – – – – – – –
korot 34 23 26 30 21 27 161

92 123 42 334 228 568 1 387
eläkelainat

lyhennykset 141 141 74 74 74 148 652
korot 28 22 17 13 10 9 99

169 163 91 87 84 157 751
rahoitusleasingvelat

lyhennykset 16 91 11 55 3 25 201
korot 7 7 1 1 1 3 20

23 98 12 56 4 28 221
Muut velat

lyhennykset 1 2 2 2 2 213 222
korot – – – – – – –

1 2 2 2 2 213 222
koronvaihtosopimukset (velat)

lyhennykset 4 3 12 4 6 71 100
korot 4 2 3 4 5 2 20

8 5 15 8 11 73 120
lyhytaikaiset velat

lyhennykset 25 – – – – – 25
korot – – – – – – –

25 – – – – – 25

Takaukset, lyhennykset 6 – – – – – 6
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit 852 334 490 435 286 1 809 4 206

luvut perustuvat tilinpäätöspäivän valuuttakursseihin ja korkoihin.

Yllä esitettyjen rahavirtaperusteisten lyhennysten ja niitä vastaavien tase-erien ero muodostuu pääosin tase-eriin sisältyvistä käyvän arvon oikaisuista.

korollisiin velkoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat 

korko-
%

alkuperäinen 
lainan määrä, milj.

  31.12.
2012

milj. euroa
2011

milj. euroa

kiinteäkorkoiset
1997–2027 7,450 Usd 375 408 414
2000–2030 3,550 jPy 10 000 103 119
2002–2012 6,125 eUr 600 – 600
2002–2014 5,625 Usd 500 404 420
2002–2017 6,625 gBP 250 354 346
2003–2018 5,500 Usd 250 224 227

1 493 2 126

Vaihtuvakorkoiset
2002–2012 2,123 eUr 25 – 25
2002–2012 2,702 eUr 11 – 11

– 36
yhteensä 31.12. 1 493 2 162
lyhytaikainen osuus 1 637
Pitkäaikainen osuus 1 492 1 525

Pitkäaikaisten lainojen käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojauslaskennasta aiheutuva kumulatiivinen käyvän 
arvon oikaisu on yhteensä 337 (345) miljoonaa euroa, mikä on 
lisännyt lainojen tasearvoa.

Vastaavasti suojaukseen käytettyjen johdannaissopimusten posi-
tiivinen käypä arvo saamisissa ilman kertynyttä korkoa on 352 
(364) miljoonaa euroa, ja negatiivinen käypä arvo veloissa 0 (0) 
miljoonaa euroa. Käyvän arvon suojauksen tehottomasta osuudesta 
aiheutunut tilikauden tulosvaikutus oli tappiota 4 miljoonaa euroa 
(tappiota 19 miljoonaa euroa).

korolliset nettovelat

31.12.
milj. euroa 2012 2011

korolliset velat yhteensä 3 917 4 633

korolliset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset

lainasaamiset 9 14
johdannaiset 347 357
Muut saamiset 31 29

387 400

lyhytaikaiset
lainasaamiset 8 6
Muut saamiset 11 8
johdannaiset 33 132
rahavarat 468 495

520 641
korolliset rahoitusvarat yhteensä 907 1 041

korolliset nettovelat 3 010 3 592
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rahoitusleasingvelat
31.12.2012 konsernilla on yksi myynti- ja takaisinvuokraussopimuk-
sella hankittu voimalaitos ja toinen rahoitusleasingsopimuksella 
hankittu voimalaitos, joiden tuottamaa energiaa käytetään omassa 
tuotannossa. Konsernilla on myös rahoitusleasingsopimuksella han-
kittu jäteveden käsittelylaitoksen käyttöoikeus. Konserni on lisäksi 
vuokrannut pitkäaikaisilla sopimuksilla tiettyjä aineellisia käyttöomai-
suushyödykkeitä.

Vähimmäisleasingmaksut

31.12.
milj. euroa 2012 2011

enintään 1 vuosi 18 23
1–5 vuotta 133 170
yli 5 vuotta 72 28

223 221
Tulevat rahoituskulut –34 –20
rahoitusleasingvelat – vähimmäisleasing
maksujen nykyarvo 189 201

Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvo

31.12.
milj. euroa 2012 2011

enintään 1 vuosi 10 16
1–5 vuotta 115 160
yli 5 vuotta 64 25
yhteensä 189 201

32 Muut velat
31.12.

milj. euroa 2012 2011

johdannaissopimukset 53 19
Muut 91 60
yhteensä 144 79

33 ostovelat ja muut velat
31.12.

milj. euroa 2012 2011

saadut ennakot 13 8
ostovelat 970 931
siirtovelat 428 466
johdannaissopimukset 48 150
Muut lyhytaikaiset velat 105 112
yhteensä 1 564 1 667

Ostovelat ja muut velat erääntyvät 12 kuukauden kuluessa.

siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

31.12.
milj. euroa 2012 2011

henkilöstökulut 180 192
korkokulut 39 74
välilliset verot 8 16
Muut 1) 201 184
yhteensä 428 466

1) Muodostuu pääasiassa asiakashyvityksistä.

34 rahoitusinstrumentit ryhmittäin

2012
milj. euroa
tase-erä

käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 
 rahoitusvarat  

ja velat

Lainat ja 
muut  

saamiset

Myytävissä 
olevat  

rahoitus-
varat

suojaus-
laskennan

alaiset  
johdan -

naiset

jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
arvostetut 

rahoitusvelat

tase-erien 
kirjanpito-

arvot
käyvät

arvot liite

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset – – 147 – – 147 147 22
Pitkäaikaiset rahoitusvarat

lainasaamiset – 39 – – – 39 39 23
johdannaissopimukset 4 – – 388 – 392 392 23

431 431 23
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset – 1 662 – – – 1 662 1 662 26
siirtosaamiset – 126 – – – 126 126 26
johdannaissopimukset 89 – – 107 – 196 196 26

1 984 1 984

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 93 1 827 147 495 – 2 562 2 562

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikaiset korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat – – – – 3 415 3 415 3 345 31
johdannaissopimukset 82 – – 24 – 106 106 31

3 521 3 451 31
Muut velat

Muut velat – – – – 91 91 91 32
johdannaissopimukset 6 – – 47 – 53 53 32

144 144 32
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
lyhytaikaiset korolliset velat

korolliset velat – – – – 363 363 363 31
johdannaissopimukset 33 – – – – 33 33 31

396 396 31
ostovelat ja muut velat

ostovelat ja muut velat – – – – 1 088 1 088 1 088 33
siirtovelat – – – – 428 428 428 33
johdannaissopimukset 15 – – 33 – 48 48 33

1 564 1 564

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 136 – – 104 5 385 5 625 5 555
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2011
milj. euroa
tase-erä

käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 
 rahoitusvarat  

ja velat

Lainat ja 
muut  

saamiset

Myytävissä 
olevat  

rahoitus-
varat

suojaus-
laskennan

alaiset  
johdan -

naiset

jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
arvostetut 

rahoitusvelat

tase-erien 
kirjanpito-

arvot
käyvät

arvot liite

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset – – 260 – – 260 260 22
Pitkäaikaiset rahoitusvarat

lainasaamiset – 28 – – – 28 28 23
johdannaissopimukset 5 – – 382 – 387 387 23

415 415 23
Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 1 689 – – – 1 692 1 692 26
siirtosaamiset – 59 – – – 59 59 26
johdannaissopimukset 186 – – 66 – 252 252 26

2 003 2 003

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 194 1 776 260 448 – 2 678 2 678

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikaiset korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat – – – – 3 636 3 636 3 467 31
johdannaissopimukset 94 – – 20 – 114 114 31

3 750 3 581 31
Muut velat

Muut velat – – – – 60 60 60 32
johdannaissopimukset 1 – – 18 – 19 19 32

79 79 32
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
lyhytaikaiset korolliset velat

korolliset velat – – – – 877 877 877 31
johdannaissopimukset 6 – – – – 6 6 31

883 883 31
ostovelat ja muut velat

ostovelat ja muut velat – – – – 1 051 1 051 1 051 33
siirtovelat – – – – 466 466 466 33
johdannaissopimukset 25 – – 125 – 150 150 33

1 667 1 667

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 126 – – 163 6 090 6 379 6 210

35 rahoitusjohdannaiset

Rahoitusjohdannaisten käyvät nettoarvot 

31.12.
2012 2012 2012 2011

milj. euroa

Positiiviset
käyvät 

arvot

negatiiviset 
käyvät 

arvot

käyvät 
netto-
arvot

käyvät 
netto-
arvot

koronvaihtosopimukset
käyvän arvon suojauslaskenta 308 – 308 319
suojauslaskennan ulkopuolella 34 – 34 63
Valuuttatermiinisopimukset
rahavirran suojauslaskenta 42 –14 28 –56
nettosijoitusten suojauslaskenta 23 – 23 –37
suojauslaskennan ulko puolella 35 –42 –7 41
Valuuttaoptiosopimukset
suojauslaskennan  
ulkopuolella, ostetut – – – –
suojauslaskennan  
ulkopuolella, asetetut – – – –
Valuutanvaihtosopimukset
rahavirran suojauslaskenta – –24 –24 –20
käyvän arvon suojauslaskenta 44 – 44 45
suojauslaskennan ulko puolella 23 –82 –59 –38
hyödykejohdannaissopimukset
rahavirran suojauslaskenta 78 –66 12 35
suojauslaskennan ulko puolella 1 –12 –11 –2
korkotermiinisopimukset
suojauslaskennan ulko puolella – – – –
yhteensä 588 –240 348 350

johdannaissopimusten nimellisarvot
31.12.

milj. euroa 2012 2011

koronvaihtosopimukset 1 629 2 315
valuuttatermiinisopimukset 4 994 4 560
valuuttaoptiosopimukset 23 28
valuutanvaihtosopimukset 882 841
hyödykesopimukset 400 278
korkotermiinisopimukset 3 755 3 456

36 Tärkeimmät tytäryritykset 31.12.2012

tytäryrityksen nimi ja rekisteröintimaa

konsernin
 omistus-
osuus %

Blandin Paper Company, Us 100,00
Forestal oriental s.A., Uy 100,00
gebrüder lang gmbh Papierfabrik, de 100,00
Md Papier gmbh, de 100,00
Myllykoski north America, Us 100,00
nordland Papier gmbh, de 100,00
norservice gmbh, de 100,00
nortrans speditionsgesellschaft mbh, de 100,00
ooo UPMkymmene, rU 100,00
ooo UPMkymmene Chudovo, rU 100,00
PT UPM raflatac indonesia, id 100,00
rhein Papier gmbh, de 100,00
steyrermühl sägewerksgesellschaft m.b.h. nfg kg, AT 100,00
Tilhill Forestry ltd, gB 100,00
UPM (China) Co., ltd, Cn 100,00
UPM Ag, Ch 100,00
UPM As, ee 100,00
UPM Asia Pacific Pte. ltd, sg 100,00

tytäryrityksen nimi ja rekisteröintimaa

konsernin
 omistus-
osuus %

UPM France s.A.s., Fr 100,00
UPM gmbh, de 100,00
UPM lignis gmbh & Co. kg, de 74,90
UPM Manufatura e Comércio de Produtos Florestais ltda, Br 100,00
UPM raflatac (Changshu) Co., ltd, Cn 100,00
UPM raflatac (s) Pte ltd, sg 100,00
UPM raflatac Co., ltd, Th 100,00
UPM raflatac iberica s.A., es 100,00
UPM raflatac inc., Us 100,00
UPM raflatac Mexico s.A. de C.v., MX 100,00
UPM raflatac nZ limited, nZ 100,00
UPM raflatac oy, Fi 100,00
UPM raflatac Pty ltd, AU 100,00
UPM raflatac s.r.l., Ar 100,00
UPM raflatac sdn. Bhd., My 100,00
UPM raflatac south Africa (Pty) ltd, ZA 100,00
UPM raflatac sp.z.o.o., Pl 100,00
UPM s.A., Uy 91,00
UPM sales gmbh, de 100,00
UPM sales oy, Fi 100,00
UPM silvesta oy, Fi 100,00
UPM sähkönsiirto oy, Fi 100,00
UPMkymmene (Uk) ltd, gB 100,00
UPMkymmene A/s, dk 100,00
UPMkymmene AB, se 100,00
UPMkymmene Austria gmbh, AT 100,00
UPMkymmene B.v., nl 100,00
UPMkymmene inc., Us 100,00
UPMkymmene india Private limited, in 100,00
UPMkymmene japan k.k., jP 100,00
UPMkymmene kagit Urunleri sanayi ve Ticaret ltd. sti, Tr 99,99
UPMkymmene otepää As, ee 100,00
UPMkymmene Pty. limited, AU 100,00
UPMkymmene s.A., es 100,00
UPMkymmene seven seas oy, Fi 100,00
UPMkymmene s.r.l., iT 100,00
UPMkymmene Wood oy, Fi 100,00
Werla insurance Company ltd, MT 100,00

Taulukko sisältää tytäryritykset, joiden liikevaihto on yli 2 miljoonaa 
euroa.

37 osakeperusteiset maksut

osakeoptiot
Varsinainen yhtiökokous 27.3.2007 hyväksyi hallituksen ehdotuksen 
optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oi-
keuksien määrä on enintään 15 000 000 kappaletta ja niillä voi 
merkitä UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 
15 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksista 5 000 000 oli merkitty 
tunnuksella 2007A, 5 000 000 tunnuksella 2007B ja 5 000 000 
on merkitty tunnuksella 2007C. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkei-
den merkintäaika oli optio-oikeudella 2007A 1.10.2010 – 
31.10.2012, optio-oikeudella 2007B 1.10.2011 – 31.10.2013 ja 
optio-oikeudella 2007C 1.10.2012 – 31.10.2014.

Osakkeen merkintähinta on UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen 
vaihdolla painotettu keskikurssi NAsDAQ OMX Helsingin pörssissä 
optio-oikeudella 2007A ajalla 1.4. – 31.5.2008, eli 12,40 euroa 
osakkeelta, optio-oikeudella 2007B ajalla 1.4. – 31.5.2009, eli 
6,24 euroa osakkeelta, ja optio-oikeudella 2007C ajalla 1.4. – 
31.5.2010, eli 10,49 euroa osakkeelta.

Pitkäaikaisten velkojen käyvät arvot on arvioitu seuraavasti:
Noteerattujen joukkovelkakirjalainojen käyvät arvot perustuvat 

tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten 
lainojen käyvät arvot perustuvat arvioitujen tulevien maksujen dis-
kontattuun nykyarvoon.

lyhytaikaisten rahoitusvarojen ja velkojen kirjanpitoarvon katso-
taan olevan lähellä käypää arvoa.
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voimalaitoksilta sekä omistamalla osuuksia energiayhtiöistä, jotka 
oikeuttavat sen saamaan niiltä sähköä ja lämpöä. Merkittävä osa 
konsernin ostamasta sähköstä tulee suomalaiselta energiantuottajal-
ta Pohjolan Voima Oy:ltä, jonka osakekannasta konserni omistaa 
43,89 %, ja suomalaiselta vesivoimantuottajalta Kemijoki Oy:ltä, 
jonka osakkeista 4,13 % on konsernin omistuksessa. Pohjolan Voi-
ma Oy on myös enemmistöosakkaana Teollisuuden Voima Oyj:ssä, 
joka on toinen suomen kahdesta ydinvoimayhtiöstä. Näiden ener-
giaostojen yhteissumma vuonna 2012 oli 272 (266) miljoonaa 
euroa. Yhtiöiden yhtiöjärjestysten ja niihin liittyvien osakassopimus-
ten mukaisesti konsernin maksamat hinnat perustuvat tuotantokustan-
nuksiin, jotka ovat yleensä markkinahintoja alhaisempia. sisäinen 
myynti konsernin segmenteille pohjautuu kulloinkin voimassa ole-
vaan markkinahintaan.

UPM:llä on 50 %:n suora sijoitus Madison Paperi industries 
-paperiyhtiöön (”Madison”) Yhdysvalloissa. UPM huomioi yhtiön 
kirjanpidossaan yhteisyrityksenä pääomaosuusmenetelmää käyt-
täen. Vuonna 2012 konserni osti yhteensä 26 000 (0) tonnia pape-
ria Madisonilta.

Konsernin osti vuonna 2012 lähes 590 000 (620 000) tonnia 
keräyspaperia osakkuus- ja yhteisyrityksiltä. suomessa konserni 
ottaa osaa valmistajan vastuuseen kierrätyspaperin keräämisessä 
33,1 %:n omistuksellaan Paperinkeräys Oy:ssä. itävallassa keräys-
paperiyhtiö Austria Papier Recycling G.m.b.H:ssa konsernilla on 
33,3 %:n omistus ja italiassa keräyspaperiyhtiö lCi s.r.l:ssä 
50,0 %:n omistus. Ostot näiltä kolmelta yhtiöltä vastaavat noin 
75 (70) % kaikista keräyspaperiostoista osakkuus- ja yhteisyrityk-
siltä. Keräyspaperin ostot perustuvat markkinahintoihin.

Konsernin osakkuus- ja yhteisyritykset sekä liiketoimet osakkuus- 
ja yhteisyritysten kanssa on esitetty liitetiedossa 21.

eläkesäätiöt
Konsernilla on suomessa Kymin Eläkesäätiö, joka on erillinen juridi-
nen yksikkö. säätiön eläkejärjestelyiden piiriin kuuluu noin 8 % 
suomen henkilöstöstä. Yhtiö maksoi vuonna 2012 säätiölle kanna-
tusmaksuina 11 (10) miljoonaa euroa. säätiö hallinnoi ja sijoittaa 
kannatusmaksuina kerättyjä eläkevastuun katteena olevia varoja. 
säätiön varojen käypä arvo 31.12.2012 oli 300 (275) miljoonaa 
euroa, josta 51 % oli sijoitettu oman pääoman ehtoisiin instrument-
teihin, 35 % vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin ja 14 % 
kiinteistöihin ja rahamarkkinasijoituksiin.

Vuonna 2012 konsernin ison-Britannian kaksi eläkejärjestelyä 
yhdistettiin ja ne toimivat yhtiöstä erillisen ja riippumattoman säätiön 
hallinnoimana. säätiön etuusjärjestelyt ovat luonteeltaan joko etuus-
pohjaisia tai maksupohjaisia. säätiön etuuspohjaiset järjestelyt ovat 
suljettuja ja jäsenet siirtyneet konsernin maksupohjaisen järjestelyn 
piiriin. Yhtiö maksoi vuonna 2012 etuuspohjaisiin järjestelyihin kan-
natusmaksuina 5 (5) miljoonaa euroa. säätiön varojen käypä arvo 
31.12.2012 oli 288 (258) miljoonaa euroa, josta 61% oli sijoitettu 
oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, 33 % vieraan pääoman 
ehtoisiin instrumentteihin ja 6 % kiinteistöihin ja rahamarkkinasijoi-
tuksiin.

Tytäryhtiöt
Konsernin tärkeimmät tytäryhtiöt on esitetty liitetiedossa 36.

39 vastuusitoumukset

vastuusitoumukset
Konserni on vastaajana tai kantajana useissa sen toimintaan liittyvis-
sä oikeusmenettelyissä, joissa on esitetty enimmäkseen kaupallisista 
asioista johtuvia korvausvaateita.

Metsähallitus jätti 31.3.2011 vahingonkorvauskanteen UPM:ää 
ja kahta muuta suomalaista metsäyhtiötä vastaan. Kanne liittyy 
markkinaoikeuden 3.12.2009 antamaan päätökseen, jossa vastaa-
jien todetaan syyllistyneen kilpailusääntöjen rikkomiseen raakapuu-
markkinoilla. Valtion omistaman Metsähallituksen lisäksi markkinaoi-
keuden päätökseen liittyviä kanteita ovat jättäneet yksityishenkilöt ja 
yhtiöt sekä kunnat ja seurakunnat. UPM:ltä ja kahdelta muulta yhti-
öltä vaaditaan yhteisvastuullisesti yhteensä pääomaltaan 237 mil-
joonan euron vahingonkorvausta tai vaihtoehtoisesti UPM:ltä erik-
seen yhteensä 55 miljoonan euron vahingonkorvausta. Pääomaan 
liittyvien vaatimusten lisäksi kantajat esittävät myös arvonlisäveroon 
ja korkoihin liittyviä vaatimuksia. UPM pitää vaatimuksia täysin 
perusteettomina. UPM ei ole kirjannut varauksia näihin kanteisiin 
liittyen.

Uruguayssa on vireillä Fray Bentosin sellutehtaaseen liittyvä riita-
asia Uruguayn hallitusta vastaan.

Marraskuussa 2012 UPM käynnisti välimiesmenettelyn Metsä-
liitto-osuuskuntaa ja Metsä Board Oyj:tä vastaan. UPM:n mukaan 
Metsäliitto ja Metsä Board ovat myydessään Metsä Fibre Oy:n 
osakkeita itochu Corporationille rikkoneet Metsä Fibre Oy:tä koske-
vassa osakassopimuksessa määrättyä myötämyyntilauseketta. UPM 
vaatii Metsäliitolta ja Metsä Boardilta pääomaltaan 58,5 miljoonan 
euron vahingonkorvausta. Metsäliitto ja Metsä Board myivät 24,9 % 
omistuksen Metsä Fibrestä itochu Corporationille 472 miljoonan 
euron hintaan. Kaupan yhteydessä Metsäliitto käytti osto-oikeuden 
ja osti UPM:n 11 % osuuden Metsä Fibrestä 150 miljoonan euron 
hintaan. UPM ei ole kirjannut saamisia välimiesmenettelyssä esitetty-
jen vaatimusten perusteella.

UPM on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksi-
kössä, Olkiluoto 3:ssa, Pohjolan Voima Oy:n osakeomistuksensa 
kautta. Pohjolan Voima Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n (”TVO”) 
enemmistöosakas 58,47 %:n omistusosuudella. UPM:n epäsuora 
osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 30 %. Voimalaitoksen piti 
käynnistyä suunnitelman mukaisesti kesällä 2009, mutta yksikön 
rakennustyöt ovat viivästyneet.

AREVA-siemens-konsortiolta, joka rakentaa Olkiluoto 3 -ydinvoi-
malaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella, 
saatujen tietojen perusteella TVO arvioi, että ydinvoimalaitosyksikkö 
ei valmistu säännölliseen sähköntuotantoon vuonna 2014. laitostoi-
mittaja on vastuussa aikataulusta.

laitostoimittaja aloitti joulukuussa 2008 Olkiluoto 3 -voimalan 
viivästymistä ja siihen liittyviä kustannuksia koskevan välimiesmenet-
telyn kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeudessa ja kesä-
kuussa 2011 se toimitti päivitetyn vaatimuksen johon sisältyy mää-
rältään päivitetty ja yksilöity vaatimus välillisine kustannuksineen ja 
viivästyskorkoineen. Päivitetty rahamääräinen vaatimus on yhteensä 
noin 1,9 miljardia euroa.

TVO on arvioinut toimittajan vaateen ja todennut sen perusteet-
tomaksi. Vastaavasti TVO toimitti huhtikuussa 2009 vastavaatimuk-
sen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii viivästymisestä ja muista 
virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen arvo oli noin 

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksille 2007A päättyi 
31.10.2012. Koko merkintäaikana 300 osaketta merkittiin optio-
oikeuksien 2007A perusteella.

osakepalkkiot
Vuodesta 2011 alkaen yhtiön pitkän aikavälin kannustepalkkiot ovat 
koostuneet tulosperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performan-
ce share Plan, PsP) ja pitkän aikavälin bonusperusteisesta palkkio-
järjestelmästä (Deferred Bonus Plan, DBP). Nämä kaksi järjestelmää 
korvaavat aiemmat vuosien 2008–2010 osakepalkkiojärjestelmän 
sekä 2007 optio-ohjelman. 

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alka-
vista kolmen vuoden mittaisista ohjelmista. se on suunnattu johtajis-
tolle ja muissa keskeisissä tehtävissä toimiville johtajille. Osakepalk-
kiojärjestelmässä annettavien UPM:n osakkeiden määrä perustuu 
konsernin tuloskehitykseen kolmen vuoden ansaintajakson aikana. 
Ansaitut osakkeet annetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. 
Järjestelmän ansaintajaksojen 2011–2013, ja 2012–2014 ansain-
takriteerit perustuvat konsernin liiketoiminnan rahavirtaan ja osake-
kohtaiseen tulokseen (EPs). Järjestelmän perusteella maksettavien 
osakkeiden enimmäismäärä ansaintajakson 2011–2013 ajalta on 
813 000 osaketta ja ansaintajakson 2012–2014 ajalta 1 324 000 
osaketta.

Bonusperusteinen pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä on 
suunnattu muille yrityksen avainhenkilöille, jotka eivät osallistu tulos-
perusteiseen osakepalkkiojärjestelmään. Kukin vuosittain alkava 
ohjelma koostuu yhden vuoden ansainta-ajasta ja kahden vuoden 

rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ansaitut osakkeet luovutetaan. Rajoi-
tusjakson aikana, ennen osakkeiden luovuttamista, ansaittujen palk-
kio-osakkeiden määrää oikaistaan rajoitusjakson aikana kertyneillä 
mahdollisilla osingoilla sekä muilla kaikille osakkeenomistajille jae-
tuilla pääomilla. Ansaintajaksojen 2011 ja 2012 osakekannusteet 
perustuvat ohjelmiin osallistuvien vuositavoitteisiin. Järjestelmän 
perusteella maksettavien osakkeiden lukumäärä perustuu UPM:n 
vuosituloksen julkistamista välittömästi seuraavien viiden kauppapäi-
vän kaupankäyntimäärillä painotettuun yhtiön osakkeen keskikurs-
siin. Vuoden 2012 lopun osakekurssilla, 8,81 euroa, laskettuna 
maksettavien osakkeiden määrä ansaintajaksolta 2012 on arviolta 
640 000 osaketta. Maksettavien osakkeiden arvioitu määrä ansain-
tajaksolta 2011 on noin 347 000 osaketta lukuun ottamatta mah-
dollista osinkokorjausta.

Edellä ilmoitetut tulosperusteisen ja bonusperusteisen osakepalk-
kiojärjestelmän mukaiset arvioidut osakkeiden enimmäismäärät on 
ilmaistu palkkioiden bruttoarvona, josta vähennetään asianomaiset 
verot ennen kuin osakkeet toimitetaan järjestelmien piirissä oleville.

Osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2008–2010 sisälsi kolme vuo-
den mittaista ansaintajaksoa vuosille 2008, 2009 ja 2010. 

Vuoden 2010 ansaintajakson taloudelliset tavoitteet perustuivat 
liiketoiminnan rahavirran kehitykseen. Asetetusta tavoitteesta toteutui 
46,4 %, jonka perusteella vuonna 2011 yhteensä 224 112 osa-
ketta annettiin 29 avainhenkilölle. Tästä määrästä yhtiön toimitusjoh-
tajalle annettiin 32 480 osaketta ja muille johtajiston jäsenille 
yhteensä 101 384 osaketta. lisäksi yhtiö suoritti aiheutuvien verojen 
määrää vastaavan rahakorvauksen.

Myönnettyjen osakeoptioiden määrien muutokset

2012 2011

keskimääräinen 
toteutushinta, euroa

optioiden
määrä

keskimääräinen 
toteutushinta, euroa

optioiden
 määrä

Ulkona olevat 1.1. 9,71 13 437 750 9,69 13 549 000
Myönnetyt optiot – – – –
Palautetut optiot 10,49 –299 000 8,00 –108 500
Toteutetut optiot 6,24 –1 151 572 6,91 –2 750
rauenneet optiot 12,40 –4 252 700 – –
Ulkona olevat 31.12. 8,71 7 734 478 9,71 13 437 750
Toteutettavissa olevat optiot 31.12. 7 734 478 8 635 750

Painotettu keskimääräinen jäljellä oleva voimassaoloaika oli 17 ja 22 kuukautta vuosien 2012 ja 2011 lopussa.

Ulkona olevat osakeoptio-ohjelmat 31.12.2012

ohjelma/
optioiden jako tunnus

toteutushinta optioiden
kokonaismäärä

Myönnetty
määrä toteutusaika

oikeuden
syntyminen1.1. 31.12.

2007/2010 C 10,49 10,49 5 000 000 4 850 000 1.10.2012–31.10.2014 oikeus ansaittu
2007/2009 B 6,24 6,24 5 000 000 4 743 000 1.10.2011–31.10.2013 oikeus ansaittu

10 000 000 9 593 000

38 liiketoimet lähipiirin kanssa 

hallitus ja konsernin johtajisto
UPM:llä ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia hallituksen ja konser-
nin johtajiston jäsenten (johtoon kuuluvat avainhenkilöt), heidän 
läheisten perheenjäsentensä tai organisaatioiden kanssa, joihin 
hallituksen ja konsernin johtajiston jäsenillä tai näillä läheisillä on 
määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. Hallitukselle tai konser-

nin johtajiston jäsenille ei ollut myönnetty lainoja 31.12.2012 ja 
31.12.2011. Hallituksen ja konsernin johtajiston osake- ja optio-
omistukset on esitetty sivuilla 56 ja 59. Hallituksen ja konsernin 
johtajiston palkat ja palkkiot on esitetty liitetiedossa 7.

osakkuus ja yhteisyritykset
Konserni hankkii suurimman osan suomessa sijaitsevien tuotantolai-
tostensa tarvitsemasta energiasta omistamiltaan ja vuokraamiltaan 
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1,4 miljardia euroa. Vuonna 2012 TVO on jättänyt välimiesme-
nettelyssä päivitetyn vaatimuksensa ja puolustuksensa. Päivitetty 
arvio TVO:n kustannuksista ja tappioista on noin 1,8 miljardia 
euroa. Välimiesmenettely voi jatkua vuosia. Vaatimusten ja vastavaa-
timusten rahamäärät voivat muuttua tänä aikana. TVO ei ole kirjan-
nut saamisia eikä varauksia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaati-
musten perusteella.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä välimiesoikeus teki päätök-
sen, liittyen tulkintaerimielisyyteen laitostoimitusta koskevien jo suori-
tettujen maksuerien kohtelusta. Päätöksen mukaisesti laitostoimitusso-
pimukseen liittyvät muutamat TVO:n aiemmin sulkutilille maksamat 
maksuerien osat, yhteensä noin 100 miljoonaa euroa, on vapautettu 
laitostoimittajalle ja TVO on maksanut korkoa nettomäärältään noin 
23 miljoonaa euroa. Päätöksellä ei ratkaistu laitosyksikön valmistu-
misen viivästymistä ja sen kustannuksia koskevaa kiistaa.

Muut vastuusitoumukset
UPM tekee tavanomaiseen liiketoimintaansa liittyen erilaisia sopi-
muksia, joiden perusteella tarjotaan taloudellisia tai suoritustakeita 
kolmansille osapuolille. Niiden maksujen enimmäismäärät, joista 
UPM on vastuussa, on sisällytetty alla olevaan taulukkoon kohtaan 
"Muut vastuusitoumukset".

Konserni on myös tehnyt sopimuksia tarjotakseen rahoitus- tai 
suoritustakeita kolmansille osapuolille tiettyjen sellaisten yhtiöiden 
puolesta, joissa konsernilla on määräysvallaton osuus. Tällaisia sopi-
muksia tehdään ensisijaisesti näiden yhtiöiden luottokelpoisuuden 
tukemiseksi tai parantamiseksi. Konsernilla ei ole näihin takuisiin 
liittyviä vakuuksia tai muita korvauksia. Niiden maksujen enimmäis-
määrät, joista UPM on vastuussa osakkuusyritystensä puolesta, on 
merkitty alla olevaan taulukkoon kohtaan "Takaukset osakkuusyritys-
ten puolesta". Konsernilla on periaate olla antamatta takauksia kol-
mansien osapuolten puolesta.

Vastuusitoumukset

31.12.
milj. euroa 2012 2011

omien velkojen vakuudeksi
kiinnitykset ja pantit 570 709

osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta
Takaukset 3 6

Muiden puolesta
Takaukset 5 5

Muut vastuusitoumukset
vuokrasopimusvastuut, erääntyminen seuraavien 
12 kuukauden aikana 57 54
vuokrasopimusvastuut, erääntyminen yli  
12 kuukauden kuluttua 365 343
Muut vastuusitoumukset 123 87
yhteensä 1 123 1 204

kiinnitykset ja pantit 570 709
Takaukset 8 11
vuokrasopimusvastuut 422 397
Muut vastuusitoumukset 123 87
yhteensä 1 123 1 204

Omien sitoumusten vakuudeksi annettuun kiinnitettyyn omaisuuteen 
kuuluu aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, teollisuuskiinteistöjä ja 
metsämaata.

osakkuus- ja yhteisyrityksiin liittyvät vastuusitoumukset

31.12.
milj. euroa 2012 2011

omistusosuutta vastaava osuus yhteisyritysten vastuusi
toumuksista 23 23
omistusosuutta vastaava osuus yhteisyritysten ehdolli
sista veloista 4 5
omistusosuutta vastaava osuus osakkuusyritysten 
ehdollisista veloista1) 207 143

1)  sisältää kiinnityksiä ja pantteja 22 (23) miljoonaa euroa ja muita vastuusitoumuk-
sia 185 (120) miljoonaa euroa.

Muut vuokrasopimukset, joissa konserni  
vuokralle ottajana
Konserni vuokraa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja erilaisilla ei 
purettavissa olevilla muilla vuokrasopimuksilla. Tietyissä sopimuksis-
sa on jatko-optiot eripituisia ajanjaksoja varten.

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten  
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat

31.12.
milj. euroa 2012 2011

Alle vuoden 57 54
1–2 vuotta 45 47
2–3 vuotta 37 35
3–4 vuotta 32 32
4–5 vuotta 29 29
yli 5 vuotta 222 200
yhteensä 422 397

keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät sitoumuk-
set, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon

kokonais-
kustannus

sitoumukset 31.12.
milj. euroa 2012 2011

Changshu Pk3 390 388 –
Biojalostamo/kaukas 150 123 –
voimalaitos/schongau 85 74 –
jätevesipuhdistamo/Pietarsaari 30 14 –
lämpölaitos/korkeakoski 7 6 –

40 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

UPM ilmoitti 17.1.2013 ottavansa konsernitilinpäätöksessä käyttöön 
uudet iFRs-standardit iFRs 10 (Konsernitilinpäätös) ja iFRs 11 (Yh-
teisjärjestelyt) vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. 

Energialiiketoiminnassa Pohjolan Voima Oy:n (PVO) vesivoima- 
(A) ja ydinvoimaosakkeet (B, B2) sekä Kemijoki Oy:n ja länsi-suo-
men Voima Oy:n (lsV) osakkeet luokitellaan rahoitusomaisuudeksi 
(myytävissä olevat sijoitukset) ja arvostetaan käypään arvoon Q1 
2013 alkaen. Muilla liiketoiminta-alueilla PVO:n lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitokset (G-osakesarjat) ja eräät muut sijoitukset kon-
solidoidaan iFRs 10 ja 11 mukaisesti. Aiemmin kaikki PVO:n osak-
keet on käsitelty osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmällä. Kemi-
joki on käsitelty myytävissä olevana sijoituksena hankintamenon 
määräisenä. lsV on käsitelty tytäryhtiönä. 

Uusien iFRs 10 ja iFRs 11 -standardien käyttöönoton arvioidaan 
lisäävän UPM:n omaa pääomaa noin 1 870 miljoonalla eurolla. 
Uudelleenluokittelu lisää Energialiiketoiminnan sidottua pääomaa 
noin 1 950 miljoonalla eurolla noin 2 850 miljoonaan euroon. 

Vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen vuoden 
2012 vertailulukuja muutetaan vastaamaan uusia standardeja.

UPM ilmoitti 17.1.2013 suunnittelevansa Euroopan painopape-
rikapasiteettinsa pysyvää vähentämistä 580 000 tonnilla. Nykyinen 
liiketoimintaympäristö myös edellyttää Paperiliiketoiminnan ja 
UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä, jotta mittasuh-
teiltaan pienempi liiketoiminta voisi toimia kustannustehokkaasti. 

UPM suunnittelee UPM Rauman tehtaan paperikone 3:n pysyvää 
sulkemista, UPM Ettringenin tehtaan paperikone 4:n pysyvää sulke-
mista saksassa, UPM Docellesin tehtaan myymistä tai muuta luopu-
mista Ranskassa sekä Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden 
uudelleenjärjestelyjä tarkempien suunnitelmien valmistuttua. 

Mikäli mainitut suunnitelmat toteutuvat, UPM:n henkilöstömäärä 
vähenisi noin 860 henkilöllä. suunnitelmat koskevat useita maita. 

suunnitelman mukaan UPM Rauman ja UPM Ettringenin kaksi 
konelinjaa suljetaan vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Molemmilla koneilla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipa-
peria yhteensä 420 000 tonnia vuodessa. 

Neuvottelumenettely henkilöstön kanssa käynnistetään kunkin 
maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. UPM Ettringenin ja 
UPM Rauman osalta prosessi käynnistetään välittömästi. 

UPM Docellesin myyntiprosessi alkaa välittömästi. Myyntiproses-
sille varataan aikaa korkeintaan 6 kuukautta. UPM Docellesin teh-
das valmistaa vuodessa 160 000 tonnia päällystämätöntä puuva-
paata paperia. 

Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden uudelleenjärjeste-
lyjen osalta prosessi käynnistyy helmikuun 2013 alussa tarkempien 
suunnitelmien valmistuttua. 

stracel mukaan lukien, konelinjojen sulkemisen ja muiden toimin-
tojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena arvioidaan saavutettavan 
90 miljoonan euron vuotuiset säästöt kiinteissä kustannuksissa. 
Kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan 100 miljoonaa euroa.

UPM ilmoitti 7.1.2013 saaneensa päätökseen informointi- ja 
konsultaatioprosessin stracelin tehtaan henkilöstön edustajien 
kanssa ja lopettanut päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon 
tehtaalla. UPM ilmoitti 24.1.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen 
UPM stracelin tehtaan laitteiden ja maa-alueiden osien myymisestä 
VPK Packaging Group NV:n ja Klingele Papierwerken yhteisyrityk-
selle, Blue Paper sAs:lle. Tavoitteena on saada yrityskauppa pää-
tökseen kuluvan vuoden maaliskuussa, kun kaikki lakimääräiset ja 
hallinnolliset ehdot ovat täyttyneet. Kaupan vaikutus vuoden 2013 
tulokseen arvioidaan vähäiseksi. 
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emoyhtiön tilinpäätös (suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Tuloslaskelma
1.1. – 31.12.

milj. euroa liite 2012 2011

Liikevaihto 1 4 132 4 238
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen muutos –189 29
valmistus omaan käyttöön 14 8
liiketoiminnan muut tuotot 2 273 165
Materiaalit ja palvelut

Aineet ja tavarat
ostot tilikauden aikana –2 411 –2 466
varastojen muutos –11 –6

Ulkopuoliset palvelut –154 –317
–2 576 –2 789

henkilöstökulut 3
Palkat ja palkkiot –382 –395
henkilösivukulut

eläkekulut –69 –73
Muut henkilösivukulut –24 –23

–475 –491
Poistot ja arvonalentumiset 4

suunnitelman mukaiset poistot –265 –284
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 
hyödykkeistä –4 –

–269 –284
liiketoiminnan muut kulut –955 –387
Liikevoitto –45 489

rahoitustuotot ja kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

Tuotot osuuksista saman konsernin 
 yrityksissä 9 6
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 104 11
Tuotot muista osakkeista ja osuuksista 11 26
korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 23 12

Muut korko ja rahoitustuotot
Muut korkotuotot saman konsernin  
yrityksiltä 7 7
Muut korkotuotot muilta 3 3
Muut rahoitustuotot saman konsernin  
yrityksiltä 1 1
Muut rahoitustuotot muilta 9 1

korkokulut ja muut rahoituskulut
korkokulut saman konsernin yrityksille –38 –38
korkokulut muille –56 –65
Muut rahoituskulut saman konsernin  
yrityksille –13 –11
Muut rahoituskulut muille –3 –64

rahoitustuotot ja kulut yhteensä 57 –111
Voitto ennen satunnaisia eriä 12 378

satunnaiset erät 5
satunnaiset tuotot 48 19
satunnaiset kulut –117 –41

satunnaiset erät yhteensä –69 –22
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –57 356

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 18 73

Tuloverot 6 –85 –70
tilikauden voitto/tappio –124 359

rahavirtalaskelma
1.1. – 31.12.

milj. euroa liite 2012 2011

Liiketoiminnan rahavirta
voitto ennen satunnaisia eriä 12 378
rahoitustuotot ja kulut –57 111
oikaisut liikevoittoon 1 625 127
käyttöpääoman muutos 2 223 15
Maksetut korot –102 –98
saadut osingot 124 43
saadut korot 33 10
Muut rahoituserät –26 –27
Maksetut verot 3 –48 –65
Liiketoiminnan rahavirta 784 494

Investointien rahavirta
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –188 –135
luovutustulot aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä 182 60
investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin –972 –26
luovutustulot osakkeista ja osuuksista 156 162
investoinnit muihin sijoituksiin –32 –911
luovutustulot muista sijoituksista 18 14
Investointien rahavirta –836 –836

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen nostot 66 801
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset –868 –213
lyhytaikaisten velkojen lisäykset tai vähennykset 1 120 295
osakeanti 8 52
Maksetut osingot –315 –286
saadut ja maksetut konserniavustukset –22 –80
Rahoituksen rahavirta –11 569

Rahavarojen muutos
rahavarat tilikauden alussa 414 187
rahavarojen muutos –63 227
Rahavarat tilikauden lopussa 351 414

Emoyhtiön rahavirtalaskelman liitetiedot

1 oikaisut liikevoittoon
Poistot 265 284
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja tappiot 362 –140
Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista 3 –
Pakollisten varausten muutos –5 –17
yhteensä 625 127

2 käyttöpääoman muutos
vaihtoomaisuus 201 –22
lyhytaikaiset saamiset 41 19
lyhytaikaiset korottomat velat –19 18
yhteensä 223 15

3 Pysyvien vastaavien luovutuksista ja satunnaisista eristä johtuvat verot 
on netotettu ao. kohdassa.

31.12.
milj. euroa liite 2012 2011

vastattavaa
oma pääoma 11
osakepääoma 890 890
Arvonkorotusrahasto 512 532
sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 207 1 199
edellisten tilikausien voitto 1 886 1 843
Tilikauden voitto/tappio –124 359
oma pääoma yhteensä 4 371 4 823

tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 778 797

Pakolliset varaukset 12
eläkevaraukset 21 33
Muut pakolliset varaukset 47 40
Pakolliset varaukset yhteensä 68 73

Pitkäaikainen vieras pääoma 13
joukkovelkakirjalainat 1 247 1 269
lainat rahoituslaitoksilta 1 057 1 082
eläkelainat 338 472
saadut ennakot 1 1
velat saman konsernin yrityksille – 21
Muut velat 185 209
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 828 3 054

Lyhytaikainen vieras pääoma 14
joukkovelkakirjalainat – 636
lainat rahoituslaitoksilta 37 35
eläkelainat 134 134
saadut ennakot 1 4
ostovelat 270 229
velat saman konsernin yrityksille 2 780 1 664
velat omistusyhteysyrityksille 26 33
Muut velat 136 60
siirtovelat 265 174
lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 649 2 969

vieras pääoma yhteensä 6 477 6 023

Vastattavaa yhteensä 11 694 11 716

Tase
31.12.

milj. euroa liite 2012 2011

vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 7

Aineettomat oikeudet 6 6
Muut pitkävaikutteiset menot 239 230
ennakkomaksut 6 14

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 251 250

Aineelliset hyödykkeet 8
Maa ja vesialueet 999 1 026
rakennukset ja rakennelmat 471 492
koneet ja kalusto 951 1 068
Muut aineelliset hyödykkeet 47 53
ennakkomaksut ja keskeneräiset  
hankinnat 65 37

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 533 2 676

sijoitukset 9
osuudet saman konsernin yrityksissä 5 094 4 762
saamiset saman konsernin yrityksiltä 950 942
osuudet omistusyhteysyrityksissä 435 435
saamiset omistusyhteysyrityksiltä 21 3
Muut osakkeet ja osuudet 172 231
Muut saamiset 14 15

sijoitukset yhteensä 6 686 6 388

Pysyvät vastaavat yhteensä 9 470 9 314

Vaihtuvat vastaavat
vaihtoomaisuus

Aineet ja tarvikkeet 219 229
valmiit tuotteet/tavarat 114 303
ennakkomaksut 33 35

vaihtoomaisuus yhteensä 366 567

lyhytaikaiset saamiset 10
Myyntisaamiset 151 110
saamiset saman konsernin  yrityksiltä 1 177 1 180
saamiset omistusyhteysyrityksiltä 12 16
lainasaamiset 1 1
Muut saamiset 44 76
siirtosaamiset 122 38

lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 507 1 421

rahat ja pankkisaamiset 351 414
vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 224 2 402

Vastaavaa yhteensä 11 694 11 716
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emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
 
(liitetiedoissa kaikki luvut ovat miljoonia euroja, ellei muutoin ilmoitettu.)

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomen kirjanpitosäännöstöä 
noudattaen. Merkittävimmät erot konsernin ja emoyhtiön laatimispe-
riaatteissa liittyvät rahoitusjohdannaisten, biologisten hyödykkeiden, 
etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden ja arvonkorotusten merkitsemi-
seen taseeseen sekä laskennallisten verojen kirjaamiseen. Ks. kon-
sernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, liite 1.

1 liikevaihto

Konsernin yhtiörakenteesta johtuen emoyhtiön liikevaihdon erittelyä 
segmenteittäin ja markkina-alueittain ei ole laadittu.

2 liiketoiminnan tuotot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Pysyvien vastaavien myyntivoitot 251 146
vuokratuotot 15 15
Päästöoikeuksien myynti 1) 3 3
Muut 4 1
yhteensä 273 165

1) Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely perustuu nettomenettelyyn.

3 henkilöstökulut
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkat 2) 2 4
Muut palkat ja palkkiot 380 391
yhteensä 382 395

2) Ks. konsernin tilinpäätöksen liitetieto 7.

1.1. – 31.12.
2012 2011

henkilöstö keskimäärin 6 945 7 289

Konsernin yhtiörakenteesta johtuen emoyhtiön henkilöstöä keskimäärin ei ole eritelty 
segmenteittäin.

4 Poistot ja arvonalentumiset
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet 3 4
Muut pitkävaikutteiset menot 35 32
rakennukset ja rakennelmat 34 36
koneet ja kalusto 186 205
Muut aineelliset hyödykkeet 7 7
yhteensä 265 284

arvonalentumiset
Pysyvien vastaavien hyödykkeet 4 –
yhteensä 269 284

5 satunnaiset erät
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

satunnaiset tuotot
saadut konserniavustukset 48 19
yhteensä 48 19

satunnaiset kulut
Annetut konserniavustukset –117 –41
yhteensä –117 –41
satunnaiset erät yhteensä –69 –22

6 Tuloverot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2012 2011

Tilikauden tuloverot varsinaisesta toiminnasta 82 70
edellisten tilikausien tuloverot 3 –
yhteensä 85 70

Laskennalliset verot
Emoyhtiön laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole merkitty 
taseeseen. laskennallinen verovelka muodostuu pääosin poistoeros-
ta, johon sisältyvä laskennallinen verovelka 31.12.2012 oli 191 
(195) miljoonaa euroa. Arvonkorotuksista ei ole erotettu laskennal-
lista verovelkaa. Arvon korotuksen kohteen myynnistä realisoituva 
potentiaalinen tulovero on 164 (169) miljoonaa euroa.

7 Aineettomat hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2012 2011

aineettomat oikeudet
hankintameno 1.1. 18 15
lisäykset 11 12
vähennykset –10 –9
hankintameno 31.12. 19 18
kertyneet poistot 1.1. –12 –10
vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 2 2
Tilikauden poistot –3 –4
kertyneet poistot 31.12. –13 –12
kirjanpitoarvo 31.12. 6 6

Muut pitkävaikutteiset menot
hankintameno 1.1. 483 462
lisäykset 32 17
vähennykset –5 –4
siirrot erien välillä 12 8
hankintameno 31.12. 522 483
kertyneet poistot 1.1. –253 –224
vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 5 3
Tilikauden poistot –35 –32
kertyneet poistot 31.12. –283 –253
kirjanpitoarvo 31.12. 239 230

Ennakkomaksut
hankintameno 1.1. 14 13
lisäykset 5 13
vähennykset –1 –4
siirrot erien välillä –12 –8
kirjanpitoarvo 31.12. 6 14

8 Aineelliset hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2012 2011

Maa- ja vesialueet
hankintameno 1.1. 499 502
lisäykset 4 5
vähennykset –11 –8
hankintameno 31.12. 492 499
Arvonkorotukset 1.1. 527 533
Arvonkorotusten vähennykset –20 –6
Arvonkorotukset 31.12. 507 527
kirjanpitoarvo 31.12. 999 1 026

Rakennukset ja rakennelmat
hankintameno 1.1. 1 173 1 163
lisäykset 11 6
vähennykset –13 –2
siirrot erien välillä 6 6
hankintameno 31.12. 1 177 1 173
kertyneet poistot 1.1. –681 –647
vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 10 2
Tilikauden poistot –34 –36
Arvonalentumiset ja niiden palautukset –1 –
kertyneet poistot 31.12. –706 –681
kirjanpitoarvo 31.12. 471 492

31.12.
milj. euroa 2012 2011
koneet ja kalusto
hankintameno 1.1. 5 175 5 209
lisäykset 60 46
vähennykset –225 –98
siirrot erien välillä 30 18
hankintameno 31.12. 5 040 5 175
kertyneet poistot 1.1. –4 107 –4 000
vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 207 98
Tilikauden poistot –186 –205
Arvonalentumiset ja niiden palautukset –3 –
kertyneet poistot 31.12. –4 089 –4 107
kirjanpitoarvo 31.12. 951 1 068

Muut aineelliset hyödykkeet
hankintameno 1.1. 199 195
lisäykset 1 3
vähennykset –1 –
siirrot erien välillä – 1
hankintameno 31.12. 199 199
kertyneet poistot 1.1. –146 –140
vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 1
Tilikauden poistot –7 –7
kertyneet poistot 31.12. –152 –146
kirjanpitoarvo 31.12. 47 53

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
hankintameno 1.1. 37 29
lisäykset 65 33
siirrot erien välillä –37 –25
kirjanpitoarvo 31.12. 65 37

9 sijoitukset
31.12.

milj. euroa 2012 2011

osuudet saman konsernin yrityksissä
hankintameno 1.1. 5 236 5 250
lisäykset 973 25
vähennykset –46 –39
hankintameno 31.12. 6 163 5 236
kertyneet poistot 1.1. –474 –474
Arvonalentumiset ja niiden palautukset –595 –
kertyneet poistot 31.12. –1 069 –474
kirjanpitoarvo 31.12. 5 094 4 762

Arvonalentumiset liittyvät osuuksiin saman konsernin yrityksissä 
suomessa ja ulkomailla. Arvonalentumiset sisältyvät liiketoiminnan 
muihin kuluihin. Merkittävät emoyhtiön tytäryhtiöt on lueteltu konser-
nin liitetiedossa 36. 

31.12.
milj. euroa 2012 2011

saamiset saman konsernin yrityksiltä
hankintameno 1.1. 942 44
lisäykset 18 910
vähennykset –10 –12
kirjanpitoarvo 31.12. 950 942
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31.12.
milj. euroa 2012 2011
osuudet omistusyhteysyrityksissä
hankintameno 1.1. 332 332
hankintameno 31.12. 332 332
Arvonkorotukset 1.1. 103 103
Arvonkorotukset 31.12. 103 103
kirjanpitoarvo 31.12. 435 435

saamiset omistusyhteysyrityksiltä
hankintameno 1.1. 3 3
lisäykset 24 –
vähennykset –6 –
kirjanpitoarvo 31.12. 21 3

Muut osakkeet ja osuudet
hankintameno 1.1. 170 209
vähennykset –59 –39
hankintameno 31.12. 111 170
Arvonkorotukset 1.1. 61 61
Arvonkorotukset 31.12. 61 61
kirjanpitoarvo 31.12. 172 231

Muut saamiset
hankintameno 1.1. 15 16
lisäykset 1 –
vähennykset –2 –1
kirjanpitoarvo 31.12. 14 15

Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ollut 31.12.2012 
eikä 31.12.2011 lainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöiltä.

10 lyhytaikaiset saamiset
31.12.

milj. euroa 2012 2011

Myyntisaamiset 279 613
lainasaamiset 1 055 678
Muut saamiset 44 77
siirtosaamiset 129 53
yhteensä 31.12. 1 507 1 421

siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
henkilöstökulut 4 1
korkotuotot 50 19
johdannaissopimukset 32 –
Tuloverot – 16
Muut 43 17
31.12. 129 53

saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 116 487
lainasaamiset 1 054 677
Muut saamiset – 1
siirtosaamiset 7 15
31.12. 1 177 1 180

saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset 12 16
31.12. 12 16

11 oma pääoma

milj. euroa
osake- 

pääoma

arvon- 
korotus- 
rahasto

sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Edellisten 
tilikausien 

voitto

oma  
pääoma  
yhteensä

Tasearvo 1.1.2011 890 538 1 145 2 131 4 704
osakeanti – – 54 –2 52
osingonjako – – – –286 –286
Arvonkorotukset – –6 – – –6
Tilikauden voitto – – – 359 359
Tasearvo 31.12.2011 890 532 1 199 2 202 4 823

Tasearvo 1.1.2012 890 532 1 199 2 202 4 823
osakeanti – – 8 8
osingonjako – – – –315 –315
Arvonkorotukset – –20 – – –20
Muut erät – – – –1 –1
Tilikauden tappio – – – –124 –124
Tasearvo 31.12.2012 890 512 1 207 1 762 4 371

31.12.
milj. euroa 2012 2011

jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 207 1 199
edellisten tilikausien voitto 1 886 1 843
Tilikauden voitto/tappio –124 359
jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12. 2 969 3 401

14 lyhytaikainen vieras pääoma
31.12.

milj. euroa 2012 2011

joukkovelkakirjalainat – 636
lainat rahoituslaitoksilta 37 35
eläkelainat 134 134
saadut ennakot 1 4
ostovelat 341 322
Muut velat 2 778 1 575
siirtovelat 358 263
yhteensä 31.12. 3 649 2 969

siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
henkilöstökulut 92 95
korkokulut 42 15
Tuloverot 21 –
johdannaissopimukset 197 139
Asiakashyvitykset 2 10
Muut 4 4
31.12. 358 263

Velat saman konsernin yrityksille
ostovelat 46 68
Muut velat 2 641 1 507
siirtovelat 93 89
31.12. 2 780 1 664

Velat omistusyhteys yrityksille
ostovelat 25 25
Muut velat 1 8
31.12. 26 33

15 vastuusitoumukset
31.12.

milj. euroa 2012 2011

kiinnitykset 1)

omien velkojen vakuudeksi 570 708

takaukset
lainatakaukset

konserniyhtiöiden puolesta 965 941
omistusyhteysyritysten puolesta 3 6

Muut takaukset
konserniyhtiöiden puolesta 90 83

Muut vastuusitoumukset 2) 

seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut 21 25
Myöhemmin maksettavat leasingvastuut 160 129
Muut vastuut 28 1

1) Kohdentuvat pääosin eläkelainoihin.

2) Muut vastuusitoumukset liittyvät sähkön ostoihin ja tuotantokoneisiin.
 
yhtiön toimitusjohtajan ja johtajiston jäsenten eläkevastuut
Ks. konsernin liitetieto 7.

Lähipiiriliiketoimet
Ks. konsernin liitetieto 38.

johdannaissopimukset

Johdannaisten käyvät arvot ja nimellisarvot on esitetty konsernin liitetiedoissa 34 ja 35.

12 Pakolliset varaukset  
31.12.

milj. euroa 2012 2011

eläkevaraukset 21 33
Uudelleenjärjestelyvaraukset 16 11
ympäristövaraukset 15 13
Muut varaukset 16 16
yhteensä 31.12. 68 73

13 Pitkäaikainen vieras pääoma
31.12.

milj. euroa 2012 2011

joukkovelkakirjalainat 1 247 1 269
lainat rahoituslaitoksilta 1 057 1 082
eläkelainat 338 472
saadut ennakot 1 1
Muut velat 185 230
yhteensä 31.12. 2 828 3 054

Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat – 21
yhteensä 31.12. – 21

Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat
2–5 vuoden aikana

joukkovelkakirjalainat 875 387
lainat rahoituslaitoksilta 1 050 544
eläkelainat 338 337
saadut ennakot 1 1
velat saman konsernin yrityksille – 21

2 264 1 290
yli 5 vuoden kuluttua

joukkovelkakirjalainat 372 882
lainat rahoituslaitoksilta 7 538
eläkelainat – 135
Muut velat 185 209

564 1 764

yhteensä 31.12. 2 828 3 054

joukkovelkakirjalainat
korko

%
alkuperäinen lainan 

määrä, milj.
2012

milj. euroa
2011

milj. euroa

kiinteäkorkoiset
1997–2027 7,450 Usd 375 284 290
2000–2030 3,550 jPy 10 000 88 100
2002–2012 6,125 eUr 600 – 600
2002–2014 5,625 Usd 500 379 387
2002–2017 6,625 gBP 250 306 299
2003–2018 5,500 Usd 250 190 193

1 247 1 869

Vaihtuvakorkoiset
2002–2012 2,123 eUr 25 – 25
2002–2012 2,702 eUr 11 – 11

– 36
yhteensä 31.12. 1 247 1 905
lyhytaikainen osuus – 636
Pitkäaikainen osuus 1 247 1 269
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tietoja osakkeista

osakkeiden määrän muutokset 1.1.2008–31.12.2012

osakkeiden määrä, kpl
2007 osakkeiden määrä 31.12.2007 512 569 320

2008 Merkitty optioilla 7 400 768
osakkeiden määrä 31.12.2008 519 970 088

2009 Merkitty optioilla –
osakkeiden määrä 31.12.2009 519 970 088

2010 Merkitty optioilla –
osakkeiden määrä 31.12.2010 519 970 088

2011 osakeanti 5 000 000
Merkitty optioilla 2 750
osakkeiden määrä 31.12.2011 524 972 838

2012 Merkitty optioilla 1 151 572
osakkeiden määrä 31.12.2012 526 124 410

vaihto pörsseissä
Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa NAsDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. Yhdysvalloissa kauppaa käydään UPM:n osaketalletustodis-
tuksilla, American Depositary Receipt -ohjelmassa (ADR) over-the-
counter -markkinoilla (OTC).

Helsingin pörssissä UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita vaihdettiin 
vuoden 2012 aikana 601,0 (791,0) miljoonaa kappaletta, 114,4 
(151,5) % osakemäärästä. Kauden ylin noteeraus oli 10,98 euroa 
helmikuussa ja alin 7,82 euroa kesäkuussa. Yhtiön osakkeiden 
vaihto Helsingin pörssissä oli 5 534 (8 835) miljoonaa euroa. 

Vuonna 2012 yhtiön 2007A-optioita vaihdettiin 2,16 (4,71) 
miljoonaa kappaletta, 0,42 (8,98) miljoonalla eurolla, 2007B opti-
oita vaihdettiin 3,29 (0,64) miljoonaa kappaletta 9,54 (1,62) mil-
joonalla eurolla ja 2007C optioita vaihdettiin 0,21 miljoonaa kap-
paletta 0,11 miljoonalla eurolla.

omat osakkeet
31.12.2012 yhtiön hallussa oli  230 737 (211 481) omaa osaket-
ta eli 0,04 (0,04) % osakemäärästä. Näistä osakkeista 211 481 
palautui osakeannin yhteydessä vastikkeetta yhtiön haltuun, osana 

Myllykoski-yrityskauppaan liittyviä sopimusjärjestelyjä ja 19 256 
kappaletta konsernin osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti 
työsuhteiden päättymisen yhteydessä.

hallituksen ja konsernin johtajiston  
osake ja optioomistus
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat vuoden lopussa 
896 192 (864 084) kappaletta UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita 
sisältäen lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistuksen. Näiden 
osakkeiden osuus on koko osakekannasta 0,17 (0,16 ) % ja ääni-
määrästä 0,17 (0,16) %. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen omisti vuo-
den lopussa 195 294 osaketta ja 530 000 kpl optioita, joiden 
perusteella UPM-Kymmene Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi lisään-
tyä 530 000 kappaleella, mikä olisi 31.12.2012 ollut 0,10 % 
yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Vuoden lopussa muut konsernin johtajiston jäsenet omistivat 
yhteensä 313 134 osaketta ja 1 347 205 kpl optioita, joiden perus-
teella UPM-Kymmene Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi lisääntyä 
1 347 205 kappaleella, mikä olisi 31.12.2012 ollut 0,26 % yhtiön 
osakkeista ja äänimäärästä.

suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2012
osakkeita 31.12.2012 % osakemäärästä % äänimäärästä

keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen 10 961 980 2,08 2,08

henkivakuutusyhtiö Mandatum 9 531 219 1,81 1,81

keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö varma 8 000 000 1,52 1,52

valtion eläkerahasto 5 950 000 1,13 1,13

kuntien eläkevakuutus 3 940 521 0,75 0,75

svenska litteratursällskapet i Finland 3 858 600 0,73 0,73

etera keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 3 631 462 0,69 0,69

sveitsin kansallispankki 3 077 806 0,58 0,58

Folketrygdfondet 2 476 054 0,47 0,47

gösta serlachiuksen taidesäätiö 2 386 292 0,45 0,45

hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 296 001 687 56,26 56,26

Muut 176 308 789 33,51 33,51

Yhteensä 526 124 410 100,00 100,00

Yhtiö on vastaanottanut vuoden 2012 aikana seuraavat arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuksien 
muutoksista: 29.3.2012 UPM on vastaanottanut ilmoituksen, jonka 
mukaan Norjan Pankin omistus UPM:stä on laskenut alle 5 % UPM:n 
osakepääomasta ja äänimäärästä. 11.4.2012 UPM on vastaanotta-
nut ilmoituksen, jonka mukaan Norjan Pankin omistus on noussut yli 

5 % UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 19.10.2012 UPM 
on vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock inc:n omis-
tus on 5 % UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 27.11.2012 
UPM on vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock inc:n 
omistus on ylittänyt 5 % UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
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sivun kaaviot ovat tilintarkastamattomia.

osakeomistuksen jakauma 31.12.2012

osakkeita
kpl

omistajat 
lukumäärä

%-osuus 
omistajista

osakemäärä 
milj. kpl

%-osuus 
osakkeista

1 – 100 20 787 21,37 1,3 0,2
101 – 1 000 54 814 56,36 23,4 4,5
1 001 – 10 000 19 769 20,33 54,8 10,4
10 001 – 100 000 1 687 1,73 41,4 7,9
100 001 – 198 0,20 124,1 23,6
yhteensä 97 255 100,00 245,0 46,6

hallintarekisteröity 280,9 53,4
Arvoosuuksiksi rekisteröimättä 0,2 0,0
yhteensä 526,1 100,0

omistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12., %
2012 2011 2010 2009 2008

yksityiset yritykset 4,3 4,2 4,1 3,8 2,8
rahoitus ja vakuutuslaitokset 5,4 6,5 5,1 4,6 3,2
julkisyhteisöt 7,9 11,3 9,8 8,5 8,1
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6,2 6,3 6,4 6,3 6,0
kotitaloudet 19,9 19,9 18,4 17,5 14,9
Ulkomaiset omistajat 56,3 51,8 56,2 59,3 65,0
yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

UPM:n optioohjelmat

Lunastushinta per osake
käytetty optioita

2012optiot
optioiden

määrä
osake
määrä

liikkeeseen 
laskettaessa euroa

31.12.2012 
euroa Merkintäaika

2007C 5 000 000 5 000 000 10,49 10,49 1.10.2012–31.10.2014 –
2007B 5 000 000 5 000 000 6,24 6,24 1.10.2011–31.10.2013 1 151 572

-2,39
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1) Ehdotus.

2) Kaupankäynti NAsDAQ OMX Helsingin pörssissä. Omien osakkeiden ostot sisältyvät osakevaihtoihin. 

tunnusluvut 2003–2012

osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut  2003–2012 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Tulos per osake, euroa (laimennettu 2012: –2,38) –2,39 0,88 1,08 0,33 –0,35 0,16 0,65 0,50 1,76 0,60
oma pääoma per osake, euroa 11,23 14,22 13,64 12,67 11,74 13,21 13,90 14,01 14,46 13,36
osinko per osake, euroa 1) 0,60 0,60 0,55 0,45 0,40 0,75 0,75 0,75  0,75 0,75
osinko per tulos, % neg. 68,2 50,9 136,4 neg. 468,8 115,4 150,0 42,6 125,0
efektiivinen osinkotuotto, %  6,8 7,1 4,2 5,4 4,4 5,4 3,9 4,5 4,6 5,0
P/eluku neg. 9,7 12,2 25,2 neg. 86,4 29,4 33,1 8,9 24,8
liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 1,93 1,99 1,89 2,42 1,21 1,66 2,32 1,63 1,90 2,40
osingonjako, milj. euroa 1) 316 315 286 234 208 384 392 392 393 393
kurssi kauden lopussa, euroa 8,81 8,51 13,22 8,32 9,00 13,82 19,12 16,56 16,36 15,12
osakekannan markkinaarvo, milj. euroa 4 633 4 466 6 874 4 326 4 680 7 084 10 005 8 665 8 578 7 917
osakkeiden vaihto, milj. euroa 2) 5 534 8 835 8 243 5 691 10 549 16 472 16 021 11 358 9 731  9 117
osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 600 968 790 967 790 490 805 904 932 136 952 300 876 023 697 227 625 950 645 988
osakkeiden suhteellinen vaihto, 
 % osakemäärästä 114,4 151,5 152,0 155,0 180,1 182,1 167,4 133,6 119,5 123,4
kurssi, alin, euroa 7,82 7,34 7,37 4,33 8,15 13,01 15,36 15,05 14,44 11,05
kurssi, ylin, euroa 10,98 15,73 13,57 9,78 13,87 20,59 20,91 18,15 17,13 17,10
kauden keskikurssi, euroa 9,21 11,17 10,43 7,06 11,32 17,30 18,29 16,29 15,55 14,11
keskimääräinen osakemäärä, 1 000 kpl 525 434 521 965 519 970 519 955 517 545 522 867 523 220 522 029 523 641 523 130
kauden lopun osakemäärä, 1 000 kpl 526 124 524 973 519 970 519 970 519 970 512 569 523 259 523 093 524 450 523 579

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat sivulla 139.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2003–2012 
milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

liikevaihto 10 438 10 068 8 924 7 719 9 461 10 035 10 022 9 348 9 820 9 787
eBiTdA (käyttökate) 1 269 1 383 1 343 1 062 1 206 1 546 1 678 1 428 1 435 1 442
 % liikevaihdosta 12,2 13,7 15,0 13,8 12,7 15,4 16,7 15,3 14,6 14,7
liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 530 682 731 270 513 835 725 558 470 429
  % liikevaihdosta 5,1 6,8 8,2 3,5 5,4 8,3 7,2 6,0 4,8 4,4
liikevoitto –1 350 459 755 135 24 483 536 318 685 368
  % liikevaihdosta –12,9 4,6 8,5 1,7 0,3 4,8 5,3 3,4 7,0 3,8
voitto/tappio ennen veroja –1 406 417 635 187 –201 292 367 257 556 425
  % liikevaihdosta –13,5 4,1 7,1 2,4 –2,1 2,9 3,7 2,7 5,7 4,3
Tilikauden voitto/tappio –1 254 457 561 169 –180 81 338 261 920 312
 % liikevaihdosta –12,0 4,5 6,3 2,2 –1,9 0,8 3,4 2,8 9,4 3,2
vienti suomesta ja ulkomaantoiminnot 9 509 9 252 8 139 7 054 8 515 9 170 9 102 8 397 8 791 8 697
vienti suomesta 4 248 4 313 3 882 3 442 4 371 4 546 4 644 4 006 4 301 4 539

Pitkäaikaiset varat 9 043 11 412 10 557 10 581 10 375 10 639 11 355 12 321 12 802 13 509
vaihtoomaisuus 1 377 1 429 1 299 1 112 1 354 1 342 1 255 1 256 1 138 1 144
Muut lyhytaikaiset varat 2 473 2 528 1 956 1 912 2 052 1 972 1 859 1 964 1 887 1 938
varat yhteensä 12 893 15 389 13 812 13 605 13 781 13 953 14 469 15 541 15 827 16 591

oma pääoma yhteensä 5 921 7 477 7 109 6 602 6 120 6 783 7 289 7 348 7 612 7 029
Pitkäaikaiset velat 4 943 5 320 4 922 5 432 5 816 4 753 4 770 5 845 5 966 7 322
lyhytaikaiset velat 2 029 2 588 1 781 1 571 1 828 2 417 2 410 2 348 2 249 2 240
oma pääoma ja velat yhteensä 12 893 15 389 13 812 13 605 13 781 13 953 14 469 15 541 15 827 16 591

sijoitettu pääoma vuoden lopussa 9 838 12 110 11 087 11 066 11 193 11 098 11 634 12 650 12 953 12 811
oman pääoman tuotto, % neg. 6,3 8,2 2,8 neg. 1,2 4,6 3,5 12,6 4,4
sijoitetun pääoman tuotto, % neg. 4,4 6,6 3,2 0,2 4,3 4,7 3,4 6,0 5,1
liiketoiminnan rahavirta 1 014 1 041 982 1 259 628 867 1 215 853 997 1 258
omavaraisuusaste, % 46,0 48,6 51,5 48,6 44,5 48,8 50,4 47,3 48,2 42,5
velkaantumisaste, % 51 48 46 56 71 59 56 66 61 69
korolliset nettovelat 3 010 3 592 3 286 3 730 4 321 3 973 4 048 4 836 4 617 4 874
investoinnit 352 1 179 257 913 551 708 699 749 686 720
 % liikevaihdosta 3,4 11,7 2,9 11,8 5,8 7,1 7,0 8,0 7,0 7,4
investoinnit ilman yritysostoja 342 340 252 229 532 683 631 705 645 703
 % liikevaihdosta 3,3 3,4 2,8 3,0 5,6 6,8 6,3 7,5 6,6 7,2
henkilöstö kauden lopussa 22 068 23 909 21 869 23 213 24 983 26 352 28 704 31 522 33 433 34 482

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat sivulla 139.

Toimitukset ja tuotanto
                                                  toimitukset                                             tuotanto (2003–2004)

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

sähkö (gWh) 9 486 8 911 9 426 8 865 10 167 10 349
sellu (1 000 t) 3 128 2 992 2 919 1 759 1 982 1 927
Paperi yhteensä (1 000 t) 10 711 10 615 9 914 9 021 10 641 11 389 10 988 10 172 10 886 10 232
sahatavara (1 000 m3) 1 696 1 683 1 729 1 497 2 132 2 325 2 457 2 016 2 409 2 408
vaneri (1 000 m3) 679 656 638 567 806 945 931 827 969 936
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tiedot vuosineljänneksittäin 2011–2012

milj. euroa Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 Q1–Q4 /12 Q1–Q4 /11

Liikevaihto 2 650 2 578 2 619 2 591 2 686 2 603 2 423 2 356 10 438 10 068
liiketoiminnan muut tuotot 37 13 40 18 24 27 15 20 108 86
liiketoiminnan kulut –2 410 –2 340 –2 332 –2 258 –2 425 –2 527 –2 064 –1 997 –9 340 –9 013
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 
ja hakkuut 32 13 1 –1 49 1 11 3 45 64
osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksista 1 –1 –13 –1 –2 1 84 –1 –14 82
Poistot ja arvonalentumiset –1 976 –194 –223 –194 –201 –264 –180 –183 –2 587 –828
Liikevoitto/tappio –1 666 69 92 155 131 –159 289 198 –1 350 459
voitot myytävissä olevista sijoituksista, netto 2 –2 34 4 5 –2 68 – 38 71
kurssierot ja käypien arvojen muutokset –2 8 –3 8 –13 –4 –14 –2 11 –33
korko ja muut rahoituskulut, netto –31 –26 –22 –26 –29 –23 –27 –1 –105 –80
Voitto/tappio ennen veroja –1 697 49 101 141 94 –188 316 195 –1 406 417
Tuloverot 206 –16 –14 –24 8 79 –21 –26 152 40
kauden voitto/tappio –1 491 33 87 117 102 –109 295 169 –1 254 457
jakautuminen:
emoyhtiön omistajille –1 491 33 87 117 102 –109 295 169 –1 254 457
Määräysvallattomille omistajille – – – – – – – – – –

–1 491 33 87 117 102 –109 295 169 –1 254 457
laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa –2,84 0,06 0,17 0,22 0,20 –0,21 0,56 0,33 –2,39 0,88
laimennettu osakekohtainen tulos, euroa –2,83 0,06 0,17 0,22 0,19 –0,21 0,57 0,32 –2,38 0,87
Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,19 0,15 0,14 0,22 0,16 0,19 0,26 0,32 0,70 0,93
keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000) 525 649 525 592 525 592 524 903 524 790 523 128 519 970 519 970 525 434 521 965
keskimääräinen osakemäärä, laimennettu (1 000) 526 264 526 703 526 408 526 528 526 154 523 184523 080 523 182 526 476 523 900

kertaluonteisia eriä liikevoitossa/tappiossa –1 805 –53 –26 4 –16 –295 88 – –1 880 –223
liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä 139 122 118 151 147 136 201 198 530 682
 % liikevaihdosta 5,2 4,7 4,5 5,8 5,5 5,2 8,3 8,4 5,1 6,8
kertaluonteiset erät rahoituserissä –8 – 35 – – – 68 – 27 68
kertaluonteiset erät ennen veroja –1 813 –53 9 4 –16 –295 156 – –1 853 –155
voitto/tappio ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 116 102 92 137 110 107 160 195 447 572
 % liikevaihdosta 4,4 4,0 3,5 5,3 4,1 4,1 6,6 8,3 4,3 5,7
kertaluonteisten erien vaikutus veroihin 222 5 3 – 33 84 5 3 230 125
oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 5,4 4,4 4,1 6,1 4,6 5,6 7,4 9,3 5,0 6,7
sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,8 4,3 4,1 5,9 4,6 4,6 6,6 7,8 4,7 5,8
eBiTdA 301 305 316 347 301 331 372 379 1 269 1 383
 % liikevaihdosta 11,4 11,8 12,1 13,4 11,2 12,7 15,4 16,1 12,2 13,7

Liikevaihto segmenteittäin
energia 122 119 99 140 112 104 108 128 480 452
sellu 381 403 410 430 349 396 446 457 1 624 1 648
Metsä ja sahat 428 364 473 426 414 403 440 394 1 691 1 651
Paperi 1 815 1 776 1 797 1 762 1 976 1 895 1 666 1 647 7 150 7 184
Tarrat 301 305 298 298 287 292 293 278 1 202 1 150
vaneri 97 93 101 96 88 87 107 94 387 376
Muu toiminta 61 63 77 54 52 58 43 35 255 188
sisäinen liikevaihto –555 –545 –636 –615 –592 –632 –680 –677 –2 351 –2 581
Liikevaihto, yhteensä 2 650 2 578 2 619 2 591 2 686 2 603 2 423 2 356 10 438 10 068

Liikevoitto/tappio segmenteittäin ilman  
kertaluonteisia eriä
energia 61 51 36 62 61 39 32 60 210 192
sellu 58 70 94 74 36 84 143 160 296 423
Metsä ja sahat 16 7 2 2 29 1 18 2 27 50
Paperi –10 –7 2 17 4 3 0 –23 2 –16
Tarrat 14 22 22 23 15 15 19 19 81 68
vaneri 2 –3 5 –1 1 –4 4 –1 3 0
Muu toiminta –2 –18 –43 –26 1 –2 –15 –19 –89 –35
Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä, yhteensä 139 122 118 151 147 136 201 198 530 682
 % liikevaihdosta 5,2 4,7 4,5 5,8 5,5 5,2 8,3 8,4 5,1 6,8

tunnuslukujen laskentakaavat

keskeisiä euron kursseja kauden lopussa

31.12.2012 30.9.2012 30.6.2012 31.3.2012 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011

Usd 1,3194 1,2930 1,2590 1,3356 1,2939 1,3503 1,4453 1,4207
CAd 1,3137 1,2684 1,2871 1,3311 1,3215 1,4105 1,3951 1,3785
jPy 113,61 100,37 100,13 109,56 100,20 103,79 116,25 117,61
gBP 0,8161 0,7981 0,8068 0,8339 0,8353 0,8667 0,9026 0,8837
sek 8,5820 8,4498 8,7728 8,8455 8,9120 9,2580 9,1739 8,9329

Taloudellista kehitystä kuvaavat 
 tunnusluvut

oman pääoman tuotto, %:
voitto ennen veroja – tuloverot x 100
oma pääoma (keskiarvo)

sijoitetun pääoman tuotto, %:
voitto ennen veroja + korko ja muut  
rahoituskulut x 100
oma pääoma + korolliset velat  
(keskiarvo)

omavaraisuusaste, %:
oma pääoma   x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot  

korolliset nettovelat:

korolliset velat – korolliset varat – pörssiosakkeet 

Velkaantumisaste, %:
korolliset nettovelat x 100
oma pääoma  

EBItDa (käyttökate):

liikevoitto + poistot + liikearvon poisto  
+ arvonalentumiset  +/– biologisten hyödykkeiden 
käyvän arvon muutos +/– osuus osakkuusyritysten 
tuloksista +/– kertaluonteiset erät

segmenttien sijoitetun pääoman tuotto (RoCE), % 
(toimintapääoma):
liikevoitto – kertaluonteiset erät x 100
segmentin pitkäaikaiset varat + vaihto 
omaisuus + myyntisaatavat – ostovelat   
(keskiarvo)

osakekohtaiset osakeanti oikaistut 
 tunnusluvut

tulos/osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu 
 osakemäärä ilman omia osakkeita

oma pääoma/osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä 

osinko/osake:
Tilikauden osingonjako
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

osinko/tulos, %:
osinko per osake x 100
Tulos per osake

Efektiivinen osinkotuotto-%:
oikaistu osinko/osake  x 100
oikaistu kurssi 31.12.

P/E-luku:
oikaistu kurssi 31.12.
Tulos/osake

osakekannan markkina-arvo:

osakkeiden lukumäärä x kaupantekokurssi 31.12.

osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa:
kaupantekokurssi kauden lopussa
osakeantikerroin

osakeantioikaistu keskikurssi:
osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeanti
oikaistu lukumäärä

Liiketoiminnan rahavirta/osake:
liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu  
osakemäärä ilman omia osakkeita
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tilintarkastuskertomus 

perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. 
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. 
Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 
ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen val-
vonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioi-
minen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä.

lausunto konsernitilinpäätöksestä
lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (iFRs) 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemas-
ta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus anta-
vat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät 
tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
ristiriidattomia. 

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista. 
Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osake-
yhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emo-
yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme 
tilikaudelta.

 UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet UPM-Kymmene Oyj:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–
31.12.2012. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, 
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, raha-
virtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (iFRs) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat oikeat ja riittävät tiedot suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännös-
ten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvon-
nan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että 
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjes-
tetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perus-
teella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toiminta-
kertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme am-
mattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 
suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä 
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko 
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, 
ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja 
syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahin-
gonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiö-
lakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta 

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2013

PricewaterhouseCoopers oy
KHT-yhteisö

Juha Wahlroos
KHT
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selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
uPm noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavana Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi. 
uPm noudattaa kaikkia koodin suosituksia.

UPM-Kymmene Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2012 on laadittu 
suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. UPM esittää selvityksen 
hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä raporttina. selvitys on nähtävissä yhtiön internetsi-
vuilla (www.upm.fi) sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus 
esitetään UPM:n vuoden 2012 vuosikertomuksen sivuilla 66–78. Myös vuosikertomus on 
nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Tämä on UPM-Kymmene Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2012. UPM:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt sen ja 
UPM:n tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä taloudelliseen raportointipro-
sessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

hallituksen kokoonpano
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista yhtiökokouksen valitsemaa jä-
sentä. Vuoden 2012 lopussa yhtiön hallitus koostui seuraavasta yhdeksästä, yhtiökokouksen 
30.3.2012 valitsemasta, jäsenestä:

hallituksen jäsen hallituksen 
jäsen alkaen

synty
nyt

koulutus kansalaisuus riippumat 
tomuus

Päätoimi

Björn Wahlroos, 2008, 1952 kauppatiet. tri suomi riippumaton sampo oyj:n 
puheenjohtaja puheenjohtaja yhtiöstä ja merki- hallituksen 

samasta vuodesta tävistä osakkeen- puheenjohtaja
alkaen omistajista

Berndt Brunow, 2002, 1950 Dipl. ekon. suomi riippumaton oy karl Fazer
varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja yhtiöstä ja merkit- Ab:n hallituksen

vuodesta 2005 tävistä osakkee- puheenjohtaja

matti Alahuhta 2008 1952 tekn. tri suomi riippumaton kone oyj:n
yhtiöstä ja merki- pääjohtaja
tävistä osakkeen-
omistajista

karl grotenfelt 2004 1944 otk, 
varatuomari

suomi riippumaton Famigro oy:n 

yhtiöstä ja merkit- hallituksen puheen
tävistä osakkeen- johtaja
omistajista

Wendy e. Lane 2005 1951 mBA (Harvard us riippumaton Lane Holdings, 
graduate yhtiöstä ja merkit- inc:n hallituksen 
school of tävistä osakkeen- puheenjohtaja
Business  omistajista
Administration)

jussi Pesonen 2007 1960 dipl. ins. suomi ei-riippumaton uPm-kymmene 
yhtiöstä, riippu- oyj:n toimitus-
maton merkittävis- johtaja
tä osakkeenomis-
tajista 

ursula ranin 2006 1953 varatuomari, suomi riippumaton Lakimies
dipl.ekon. yhtiöstä ja merkit-

tävistä osakkeen-
omistajista

veli-matti 2007 1957 emBA suomi riippumaton ABB:n Prosessi-
reinikkala yhtiöstä ja merkit- automaatioryhmän 

tävistä osakkeen- johtaja
omistajista

kim Wahl 2012 1960 mBA, B.A., norja riippumaton stromstangen As:n 
(Business yhtiöstä ja merkit- omistaja ja hallituk-
economics) tävistä osakkeen- sen puheenjohtaja

omistajista

hallituksen tehtävät
Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävät 
ja vastuut määritellään hallituksen ja 
valiokuntien työjärjestyksissä, jotka 
ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla 
(www.upm.fi) sijoittajat-osion 
kohdassa Hallinnointi. 

Työjärjestyksensä mukaan hallitus 
käsittelee kaikki suomen lainsäädän-
nön nojalla sen vastuulle kuuluvat 
asiat. suomen osakeyhtiölain mukaan 
yhtiön hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. Tämän lisäksi 
hallituksen vastuulla on muun muassa

•  päättää yhtiön strategisesta 
suunnasta ja arvioida sitä 

•  hyväksyä liiketoiminta- ja strategi-
set suunnitelmat ja arvioida niiden 
toimeenpanoa 

•  arvioida ja hyväksyä taloudelliset 
tavoitteet ja merkittävät yrityssuun-
nitelmat

•  asettaa enimmäisrajat investoinneil-
le, sijoituksille, divestoinneille ja 
taloudellisille sitoumuksille

•  valvoa yhtiön strategisten ja 
toiminnallisten riskien hallintaa 
sekä sisäistä valvontaa 

•  nimittää toimitusjohtaja sekä 
konsernin johtoryhmän ja 
johtajiston jäsenet ja hyväksyä 
heidän palkkansa ja palkkionsa

•  määrittää osinkopolitiikka ja tehdä 
yhtiökokoukselle ehdotus maksetta-
vasta osingosta

Hallitus kokoontui vuoden 2012 
aikana 11 kertaa. Jäsenet osallistuivat 
kokouksiin keskimäärin 97,9-prosentti-
sesti. 
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yhtiön hallinnointi
konsernitason kontrollit

toimitusjohtaja
 johtajisto
Funktiojohto

Liiketoimintaorganisaatiot
tukitoiminnot

haLLItUstaso

konsERnI-
johDon taso

LIIkEtoIMInta-
taso

Liiketoimintaprosessit  
ja työkalut sekä  
avainkontrollit

kontRoLLIyMPäRIstö

johtamis -
järjestelmä

strateginen 
kehys

UPM 
Arvot

toimintaohje

taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä  
sisäinen valvonta ja riskienhallinta

UPM:n hallitus on hyväksynyt yhtiön 
riskienhallintapolitiikan, joka asettaa 
riskienhallinnan periaatteet, roolit ja vastuut 
konsernin organisaatiossa ja määrittelee 
riskienhallintaprosessit. 

UPM:n sisäisen valvonnan viitekehys 
perustuu COsO:n (The Committee of 
sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission) julkaisemaan sisäisen valvon-
nan viitekehykseen.

Prosessitason sisäisen valvonnan rakenne 
on luotu käyttäen ylhäältä alaspäin etenevää 
(top-down) riskiperusteista lähestymistapaa.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät 
kontrollit ovat osa sisäisen valvonnan 
viitekehystä.

UPM:n sisäisten kontrollien kehittymistä 
arvioidaan vuosittain, ja arvioinnin tulokset 
raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.

Viisi sisäisen valvonnan viitekehyksen 
(COsO) aluetta ovat:

Valvontaympäristö
Yhtiön arvot ja toimintaohje muodostavat 
sisäisen valvonnan perustan ja määrittävät 
sisäisen valvonnan luonteen UPM:ssä.

Viitekehyksen osa-alueita ovat  
•  konsernitason rakenne
•  konsernitason prosessit
•  konsernitason kontrollit 
•  liiketoiminnan ja tukitoimintojen kontrollit.

Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa 
konsernin sisäistä valvontaa. 

Riskien arviointi
UPM:n riskien arviointi taloudellisen 
raportoinnin osalta pyrkii tunnistamaan ja 
arvioimaan merkittävimmät riskit, jotka 
vaikuttavat taloudellisen raportoinnin 
sisäiseen valvontaan konsernin yrityksissä, 
liiketoiminta-alueilla ja prosesseissa. Riskien 
arvioinnin tuloksena ovat syntyneet kontrolli-
tavoitteet, jotka varmistavat, että taloudelli-
selle raportoinnille asetetut keskeiset 
vaatimukset täytetään, ja jotka muodostavat 
perustan riskien hallintatavalle eri kontrollira-
kenteissa. Riskien arviointi sekä siihen 
perustuvat suunnitellut kontrollitoimet ja 
kontrollitavoitteet päivitetään vuosittain. 
Riskien arvioinnin kehittymisestä sekä 
suunnitelluista ja toteutetuista toimista 
raportoidaan säännöllisesti tarkastusvalio-
kunnalle.

Valvontatoiminta
Yhtiö on kehittänyt ja ottanut käyttöön 
kattavan sisäisen valvonnan järjestelmän, 
joka sisältää liiketoiminnan ja taloudellisen 
raportoinnin prosessit. Yhtiön taloushallinto 
johtaa keskitetysti sisäistä valvontaa 
vuosittaisen aikataulun sekä määritettyjen 
roolien ja vastuiden avulla. Kunkin yksikön 
tai funktion päällikön on järjestettävä oman 

yksikkönsä tai organisaationsa sisäinen 
valvonta. Yhtiön taloushallinto vastaa 
liiketoiminta-, funktio- ja yksikkötason 
kontrolliprosessien valvonnasta. Kontrollien 
perustamisella ja yhtenäisillä testaus- ja 
seurantaprosesseilla pyritään varmistamaan, 
että mahdolliset virheet ja poikkeamat 
estetään tai havaitaan ja korjataan.

Olennainen osa sisäistä valvontaympäris-
töä on UPM:n tietoteknologiasovellusten ja 
infrastruktuurin valvonta. Erityisten sisäisten 
kontrollien tavoitteena on taata UPM:n 
tietoteknologiaratkaisujen luotettavuus ja 
tehtävien eriyttäminen iT-ympäristössä.

Konsernin laskentaohjeet asettavat 
vaatimukset taloudelliselle raportoinnille 
konsernitilinpäätöksen laatimista varten. 
Yhtiön taloushallinto määrittelee liiketoiminta-
prosessien kontrollipisteet, ja sisäiset 
kontrollit toteutetaan taloudellisen raportoin-
nin kokonaisprosessissa. säännölliset 
kontrollitoimenpiteet ovat olennainen osa 
kuukausittaista ja neljännesvuosittaista 
raportointiprosessia. Kontrollitoimenpiteet 
sisältävät tarvittavat täsmäytyslaskelmat ja 
analyyttiset tarkistukset, joilla varmistutaan 
raportoinnin oikeellisuudesta.

Kontrollien riskien arvioinnista ja 
prosessitason kontrollitestauksista saadut 
tulokset analysoidaan ja raportoidaan 
tarkastusvaliokunnalle.

Viestintä
sisäinen valvontaprosessi dokumentoidaan 
ja arkistoidaan sisäisen valvonnan tietokan-
taan. sisäistä valvontaprosessia tarkastellaan 
säännöllisesti, ja sisäisiä kontrolleja 
muutetaan tarvittaessa. sisäisen valvontapro-
sessin vastuuhenkilöt huolehtivat säännöllises-
tä viestinnästä ja antavat yksityiskohtaisia 
määritelmiä kontrollitoimenpiteistä ja 

tehokkaan sisäisen valvonnan minimivaati-
muksista.

seuranta
Hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, 
konsernin johto, taloushallinto sekä liiketoimin-
ta-alueet ja konserniyritykset vastaavat 
seurannasta ja varmistavat siten sisäisen 
valvonnan tehokkuuden taloudellisen 
raportoinnin osalta. Riskienarviointiprosessin 
ja kontrollien tehokkuutta arvioidaan 
jatkuvasti eri tasoilla. seurantaan ja 
arviointiin sisältyy kuukausittaisten ja 
neljännesvuosittaisten talousraporttien 
seuranta suhteessa budjettiin ja tavoitteisiin, 
tunnuslukuihin ja muihin analyyttisiin 
menettelyihin. 

sisäiset tarkastajat seuraavat ja hyödyntä-
vät riskien arviointia ja johdon valvontatyön 
testituloksia. sisäisen valvonnan suunnitelma 
ja kontrollitestausten tulokset dokumentoi-
daan, ja ne ovat sisäisten ja ulkoisten 
tarkastajien sekä johdon käytettävissä 
vuosittain prosessin aikana. Tulokset 
raportoidaan tarkastusvaliokunnalle, 
liiketoiminnan johdolle sekä kontrolleista 
vastuussa oleville henkilöille.

suoritusta arvioitaessa arvioidaan myös 
sisäiset kontrollit. Yhtiö- ja liiketoimintatason 
kontrollerit vastaavat vastuullaan olevien 
sisäisten kontrollien valvonnan tehokkuudesta. 
itsearviointina suoritettu testaus on UPM:ssä 
yleistä. Keskeisiä kontrolleja testataan 
säännöllisesti myös riippumattomien 
testaajien toimesta. sisäinen tarkastus vertaa 
tarkastustyötään valvonnan testituloksiin. 
Ulkoiset tilintarkastajat arvioivat ja testaavat 
UPM:n sisäisiä kontrolleja osana tilintarkastus-
työtä. Tilintarkastajien havainnot ja suosituk-
set otetaan huomioon sisäisen valvonnan 
ylläpito- ja kehitystyössä.

haLLItUksEn VaLIokUnnat 2012

valiokunnat Tarkastusvaliokunta henkilöstövaliokunta nimitys ja hallinnointi
valiokunta

jäsenet karl grotenfelt (pj.) Berndt Brunow (pj.) Björn Wahlroos (pj.)
Wendy e. Lane ursula ranin matti Alahuhta
kim Wahl (30.3. alkaen) 
veli-matti reinikkala  
(30.3. saakka)

veli-matti reinikkala 
(30.3. alkaen) 
robert j. routs (30.3. saakka)

karl grotenfelt

kokousten määrä 4 3 4

osallistumisprosentti 91,8 100 100

hallituksen valiokuntien kokoonpano ja tehtävät
Hallitus on asettanut keskuudestaan kolme valiokuntaa: tarkastusvalio-
kunnan, henkilöstövaliokunnan sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan.

Oheisessa taulukossa on tietoa valiokuntien kokoonpanosta, 
kokousten määristä sekä jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 
2012.

Tarkastusvaliokunta 
Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät suomen listayhtiöi-
den hallinnointikoodin suosituksen 27 mukaisesti. 

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan jäsenillä 
on oltava riittävä laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin 
asiantuntemus, joka voi perustua koulutukseen tai kokemukseen 
kyseisistä toiminnoista tai niiden valvonnasta. 

Työjärjestyksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan tärkeimpiin 
tehtäviin kuuluu valvoa taloudellisia raportointiprosesseja ja tilintarkas-
tusta sekä avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen 
valvontaan ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa.

Tarkastusvaliokunnan muihin tehtäviin kuuluvat 
•  sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestel-

mien tehokkuuden valvonta
•  tilintarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden arviointi
•  tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu
•  sisäisen tarkastustoiminnan arviointi.

henkilöstövaliokunta 
Työjärjestyksen mukaan henkilöstövaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat 
hallituksen avustaminen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle raportoivi-
en johtajien nimittämisessä, arvioinnissa ja palkitsemisessa sekä yhtiön 
henkilöstöasioihin liittyvien menettelytapojen, palkitsemissuunnitelmien 
ja -ohjelmien valvonta ja ylimmän johdon seuraajasuunnitteluun 
liittyvien menetelmien arviointi.

nimitys ja hallinnointivaliokunta 
Työjärjestyksen mukaan nimitys- ja hallinnointivaliokunnan tärkeim-
mät tehtävät ovat hallituksen kokoonpanon vuosittainen arviointi, 
hallituksen jäseniksi sopivien henkilöiden etsiminen, hallituksen 
jäsenvalintoja sekä hallituksen jäsenten palkitsemista koskevien 
ehdotusten valmistelu yhtiökokousta varten, yhtiön hallinnointiperiaat-
teiden (eli hallituksen työjärjestyksen) kehittäminen ja suositteleminen 
hallitukselle sekä yhtiön hallinnoinnin kokonaisuuden arviointi. lisäksi 
valiokunta arvioi vuosittain hallituksen jäsenten riippumattomuutta 
sekä valiokuntien jäsenten riippumattomuutta ja pätevyyttä.

toimitusjohtaja
UPM:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuh-
teensa ehdoista. Jussi Pesonen, dipl.ins., s. 1960, on toiminut 
UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajana tammikuusta 2004 lähtien. 
lisäksi hän on maaliskuusta 2007 alkaen kuulunut UPM:n hallituk-
seen.

Toimitusjohtaja vastaa hallitukselle esitettävien yleisten strategia- 
ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisestä sekä yhtiön juoksevasta 
hallinnosta ja johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. 

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja 
varmistaa, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja 
toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot sen tehtävien hoitamista 
varten.

Toimitusjohtaja voi ryhtyä epätavallisiin tai luonteeltaan tai 
laajuudeltaan mittaviin toimenpiteisiin vain hallituksen valtuuttamana, 
paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle 
tilanteen, jossa yhtiön toiminnalle aiheutuu olennaista haittaa; tällöin 
toimitusjohtajan on neuvoteltava toimistaan etukäteen hallituksen 
puheenjohtajan kanssa.

sisäisEN VAlVONNAN JA  
RisKiENHAlliNTA PROsEssiN PääPiiRTEET UPM:ssä
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tuotantolaitokset ja myyntiverkosto
uPm:llä on tuotantolaitoksia 17 maassa ja maailmanlaajuinen myyntiverkosto. 
tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetukset on yhtiön täsmällisten toimitusten perusta.

Tuotantolaitos
Konsernin pääkonttori

Myyntiyhtiö tai agenttiyhDysVaLLat
Paperitehtaat
UPM Blandin, Grand Rapids, MN
UPM Madison, Madison, ME 
(50 %)

Tarralaminaattitehtaat
UPM Raflatac,  
Mills River, NC
UPM Raflatac,  
Fletcher, NC
UPM Raflatac,  
Dixon, il

BRasILIa
Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac,  
Rio de Janeiro

EtELä-afRIkka
Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac,  
Pinetown (Durban)

kIIna
Paperitehdas
UPM Changshu

Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac, Changshu

MaLEsIa
Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac, Johor

EsPanja
Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac,  
Polinyà (Barcelona)

Iso-BRItannIa
Paperitehtaat
UPM Caledonian Paper, irvine 
UPM shotton Paper

Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac, scarborough

saksa
Paperitehtaat
UPM Augsburg
UPM Ettringen
UPM Hürth
UPM Nordland Papier, 
Dörpen
UPM Plattling
UPM schongau
UPM schwedt

Puumuovi
komposiittitehdas
UPM ProFi,  
Bruchsal  
(Karlsruhe)

sUoMI
Paperitehtaat
UPM Jämsänkoski (Jämsä)
UPM Kaipola (Jämsä)
UPM Kaukas (lappeenranta)
UPM Kymi (Kouvola)
UPM Rauma
UPM Tervasaari (Valkeakoski)

Sellutehtaat
UPM Kaukas (lappeenranta)
UPM Kymi (Kouvola)
UPM Pietarsaari

Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac, Tampere

Vaneritehtaat
UPM Joensuu
UPM Jyväskylä
UPM Pellos (Ristiina)
UPM savonlinna

Vesivoimalaitokset
- Harjavalta
- Kallioinen (sotkamo)
- Kaltimo (Joensuu)
- Katerma (Kuhmo)
- Keltti (Kouvola)
- Kuusankoski (Kouvola)
- Tyrvää (sastamala)
- Voikkaa (Kouvola)
- äetsä

Biojalostamo
UPM biojalostamo,  
lappeenranta (rakenteilla)

Viilutehdas
UPM Kalso (Vuohijärvi)

Sahat
UPM Alholma (Pietarsaari)
UPM Kaukas (lappeenranta)
UPM Korkeakoski (Juupajoki)
UPM seikku (Pori)

Puutuotteiden 
 jalostetehdas
UPM Kaukas (lappeenranta)

Puumuovikomposiitti
tehdas 
UPM ProFi, lahti

Ranska
Paperitehtaat
UPM Docelles
UPM Chapelle Darblay,  
Grand-Couronne

Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac, Nancy

Jalostetehdas
UPM Aigrefeuille

sVEItsI
Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac, Martigny

ItäVaLta
Paperitehdas
UPM steyrermühl

Saha
UPM steyrermühl

PUoLa
Tarralaminaattitehdas
UPM Raflatac, Kobierzyce (Wrocław)

Tarratuotteiden  
jalostusyksikkö
UPM Raflatac, Nowa Wieś
(Wroclaw)

VIRo
Vaneritehdas
Otepää

VEnäjä
Vaneri ja viilutehdas 
UPM Chudovo

Saha ja jalostetehdas
UPM Pestovo

UPM   Tuotantolaitokset ja myyntiverkosto

Myyntiverkosto  
(myyntiyhtiöt ja agentit)

itävalta
Kreikka
Kypros
latvia
liettua
Malta
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
saksa
slovakia
slovenia
suomi
sveitsi
Tanska
Tšekki
Turkki
Ukraina
Unkari
Venäjä
Viro

PohjoIs-aMERIkka
Kanada
Meksiko
Panama
Yhdysvallat

EtELä-aMERIkka
Argentiina
Brasilia
Chile
Kolumbia
Peru
Uruguay
Venezuela

EURooPPa
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Belgia
Bulgaria
Espanja
irlanti
islanti
iso-Britannia
italia

aasIa
Arabiemiiri  - 
kunnat
Hongkong
indonesia
intia
israel
Japani
Jordania
Kiina

Korean tasavalta
Kuwait
libanon
Pakistan
saudi-Arabia
singapore
syyria
Thaimaa
Vietnam

afRIkka
Algeria
Egypti
Etelä-Afrikka
libya
Tunisia

osEanIa
Australia
Uusi-seelanti
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yhteystietoja

Liiketoimintaryhmät

EnERGIa ja sELLU -LIIkEtoIMIntaRyhMä
UPM Energia
UPM sellu
eteläesplanadi 2
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
Faksi 02041 50309
info@upm.com

UPM Metsä
Lempääläntie 20
PL 32
37601 valkeakoski
Puh. 02041 6121
Faksi 02041 6120
metsaviestinta@upm.com

UPM timber
Åkerlundinkatu 11 C, 5. kerros
PL 203
33101 tampere
Puh. 02041 5113
Faksi 02041 5112
timber@upm.com

konsernihallinto

UPM
eteläesplanadi 2
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
Faksi 02041 5110
info@upm.com

uPm:n pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin. 
osoitteemme marraskuusta 2013 alkaen on 
Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

UPM
Viestintä
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 50020
Faksi 02041 50308
info@upm.com

UPM
sijoittajasuhteet
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 50033
Faksi 02041 50303
ir@upm.com

UPM 
ympäristö
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
Faksi 02041 5110
environment@upm.com

UPM
yritysvastuu
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 50236
Faksi 02041 50707
cr@upm.com

PaPERILIIkEtoIMIntaRyhMä
eteläesplanadi 2
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
Faksi 02041 50509
paperinfo@upm.com

tEknIsEt MatERIaaLIt -LIIkEtoIMIntaRyhMä
eteläesplanadi 2
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
Faksi 02041 5110
info@upm.com

tarrat
UPM Raflatac
tesomankatu 31
PL 53
33101 tampere
Puh. 02041 6143
Faksi 02041 6142
info@upmraflatac.com

UPM Vaneri
UPM Profi
niemenkatu 16
PL 203
15141 Lahti
Puh. 02041 5113
Faksi 02041 5112
plywood@upm.com
profi@upm.com

  www.upm.fi
  UPM Blog
  www.twitter.com/UPM_news
  www.youtube.com/upmdotcom

Voit seurata meitä 
osoitteissa

varsinainen yhtiökokous

uPm-kymmene oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina  
4.4.2013 klo 14.00 Helsingin messukeskuksessa, osoite messuaukio 1, 
00520 Helsinki. tarkemmat ilmoittautumisohjeet ovat yhtiökokouskutsussa 
ja yhtiön verkkosivuilla www.upm.fi/yhtiokokous.

osinko

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 mak-
setaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingon-
maksun täsmäytyspäivänä 9.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 19.4.2013.

taloudelliset tiedotteet vuonna 2013

Vuonna 2013 UPM julkaisee osavuosikatsaukset seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2013 julkaistaan 25.4.2013
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2013 julkaistaan 6.8.2013 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2013 julkaistaan 24.10.2013

UPM:n vuosikertomus 2012 on ensimmäisiä EU:n ympäristö-
merkin saaneita painotuotteita. 

Painoprosessin pitää täyttää tiukat vaatimukset kemikaalien, 
energian kulutuksen, vesi- ja ilmapäästöjen sekä jätehuollon 
osalta. Myös painopaperin on oltava EU-ympäristömerkittyä. 
UPM edistää painetun median vastuullisuutta.

FI/28/002
Please collect used
paper for recycling.
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