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UPM:n LiikeToiMinTa-
PorTfoLio LUkUina

Liikevaihto 2015 10 138 miljoonaa euroa

UPM Biorefining 20 %

Muu toiminta 4 %

UPM Plywood 4 %

UPM Paper 
ENA 45 %

UPM 
Energy 

4 %

UPM 
Raflatac 

13 %

UPM Paper 
Asia 10 %

Liikevaihtoa ei ole konsolidoitu

UPM Biorefining 45 %

UPM Energy 14 %

UPM Plywood 6 %

Muu toiminta -1 %

UPM Paper 
ENA 16 %

UPM Raflatac 
10 %

UPM Paper 
Asia 10 %

Käyttökate (EBITDA) 2015 
1 350 miljoonaa euroa

UPM Biorefining 29 %

UPM Energy 
22 %

Sijoitettu pääoma 31.12.2015 
11 010 miljoonaa euroa

UPM Raflatac 5 %
UPM Paper 
Asia 10 %

UPM Paper 
ENA 20 %

UPM Plywood 2 %

Muu toiminta 12 %

UPM PaPer aSia UPM Paper Asia tuottaa hienopapereita Aasian kasvaville 
markkinoille, tarramateriaaleja maailmanmarkkinoille sekä joustopakkausmateriaaleja 
Euroopan markkinoille. Tuotteet valmistetaan UPM Changshun ja UPM Tervasaaren teh-
tailla Kiinassa ja suomessa sekä UPM Jämsänkosken tehtaan tuotantolinjoilla suomessa. 
Asiakkaita ovat pääasiassa vähittäismyyjät, painotalot, kustantajat, jakelijat ja paperin 
jalostajat. UPM Paper Asia hakee kasvua toimistopapereissa Kiinassa ja Aasian-Tyynen-
meren alueella sekä tarramateriaalimarkkinoilla globaalisti.

UPM PaPer ena UPM Paper ENA valmistaa sanoma- ja aikakauslehti - 
pape reita sekä hienopapereita useisiin erilaisiin loppukäyttöihin 17 uudenaikaisella 
paperi tehtaalla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaita ovat pääasiassa kustantajat, 
luettelokustantajat, vähittäismyyjät, painotalot ja tukkurit. UPM:llä on maailmanlaajuinen 
paperinmyyntiverkosto ja tehokas logistiikkajärjestelmä. UPM Paper ENA keskittyy  
kustannusjohtajuuteen ja kannattavuuden kehittämiseen rahavirran varmistamiseksi.

UPM PLywood UPM Plywood tuottaa vaneria ja viilua pääasiassa raken-
tamiseen, ajoneuvojen lattioihin ja lNG-laivanrakentamiseen sekä muuhun teollisuus-
tuotantoon. UPM on Euroopan johtava vanerintoimittaja, ja sillä on tuotantolaitoksia 
suomessa, Virossa ja Venäjällä. UPM Plywood pyrkii vahvistamaan markkina-asemaansa 
valikoiduilla loppukäyttöalueilla ja tuottaa lisäarvoa asiakaslähtöisellä palvelutarjonnalla.

MUU ToiMinTa Puunhankinta ja metsätalous vastaa kilpailukykyisen puun 
hankinnasta UPM:n puuta käyttäville liiketoiminnoille sekä hallinnoi UPM:n omia metsiä. 
lisäksi UPM tarjoaa laajan valikoiman erilaisia puukauppa- ja metsäpalveluita metsän-
omistajille ja yhtiöltä metsiä hankkineille metsäsijoittajille. Muuhun toimintaan kuuluvat 
myös komposiittiyksikkö UPM Biocomposites sekä biokemikaaleja tutkiva UPM Biochemicals.

UPM Biorefining UPM Biorefining muodostuu sellu-, saha- ja 
biopolttoaineliiketoiminnoista. UPM:llä on kolme sellutehdasta suomessa 
sekä sellutehdas ja puuviljelmät Uruguayssa. lisäksi yhtiöllä on neljä sahaa 
suomessa. UPM:n puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavan biojalosta-
mon toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2015 suomessa. 

selluliiketoiminnan asiakkaita ovat pehmo- ja erikoispapereiden sekä  
kartongin tuottajat. sahaliiketoiminnan asiakkaita ovat rakennus-, puusepän- 
ja pakkausteollisuus, kun taas biopolttoaineita toimitetaan polttoainejakeli-
joille. UPM:n tavoitteena on kasvaa edelleen luotettavana selluntoimittajana 
ja kehittyneissä biopolttoaineissa sekä pitää sahat täydessä käynnissä.

UPM energy UPM Energy tuottaa arvoa kustannuskilpailukykyi-
sessä, vähäpäästöisessä energiantuotannossa sekä fyysisen sähkön kaupassa 
ja sähkön johdannaismarkkinoilla. UPM Energy on suomen toiseksi suurin 
sähkön tuottaja ja edelläkävijä Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. UPM Energy 
on suurten suomalaisten sähköyhtiöiden kuten Pohjolan Voima Oy:n (PVO),  
Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) (PVO:n kautta) ja Kemijoki Oy:n aktiivinen 
osakkeenomistaja. Osakkeenomistajana UPM pyrkii kasvattamaan omistaja-
arvoa osallistumalla aktiivisesti päätöksentekoon ja kehittä mällä tuotanto-
laitoksia edelleen.

UPM rafLaTac UPM Raflatac valmistaa tarralaminaattia  
tuote- ja informaatioetiketöintiin tarrapainajille ja merkkituotevalmistajille 
mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuudessa sekä vähittäiskaupassa. 
UPM Raflatac on maailman toiseksi suurin tarralaminaatin valmistaja.  
UPM Raflatacin tavoitteena on vahvistaa asemaansa kasvumarkkinoilla  
ja filmi- ja erikoistuotteissa.

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Raken-
namme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoi-
minta-alueella. Tuotteemme valmistetaan uusiu-
tuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. 

Vuonna 2015 UPM:n liikevaihto oli 10,1 miljardia 
euroa. UPM:llä on tuotantolaitoksia 13 maassa 
ja maailmanlaajuinen myyntiverkosto. UPM:n 
palveluksessa on noin 19 600 työntekijää. 
UPM:n osakkeet on noteerattu NAsDAQ OMX 
Helsingin pörssissä. Yhtiöllä oli vuoden 2015 
lopussa noin 85 000 osakkeenomistajaa.

ViSio
Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää
bio- ja metsäteollisuuden sekä rakentaa uutta, kestävää
ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. kustannusjohtajuus,
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

UPM  
– THe Biofore 
coMPany

sisälTö
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LyHyeSTi HaLLinnoinTi TiLinPääTöSSTraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT

Huipputulokset luovat perustan 
strategian toteutukselle

TOiMiAlAllAMME
ERiNOMAiNEN

TAsE

HUiPPU-
TUlOKsET

Houkutteleva 
osinko

Vahva 
rahavirta

kohdennetut 
kasvuhankkeet

Muuttuva UPM 
UPM on merkittävästi muuttanut liiketoiminta port folio taan 
ja samanaikaisesti parantanut tuloksiaan useimmilla 
tunnusluvuilla mitattuna.

2003 2008 2015

Liikevaihto 9,8 mrd e 9,5 mrd e 10,1 mrd e

Liikevoitto *) 429 milj. e 513 milj. e 898 milj. e

Nettovelat 4,9 mrd e 4,3 mrd e 2,1 mrd e

Markkina-arvo 7,9 mrd e 4,7 mrd e 9,2 mrd e

Henkilöstö 34 500 25 000 19 600

*) ilman kertaluonteisia eriä. suomen metsien 265 miljoonan euron 
   käyvän arvon korotus vuonna 2015 ei ole vertailussa mukana
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■ Muut toiminnot

Liiketoimintaportfolio, 
liikevaihto, milj. euroa

%
Vuonna 2015 onnistuimme tämän strategian toteutuksessa erittäin hyvin. Kaikki 
liiketoiminta-alueet terävöittivät toimintaansa, kannattavuuden parannusohjelma 
ylitti tavoitteensa ja kasvuhankkeet alkoivat tuottaa tulosta. Vahva rahavirta ajoi 
yhtiön nettovelan ennätyksellisen alas. Kaiken kaikkiaan yhtiön uudistuminen jatkui 
vauhdilla ja liiketoimintamallimme osoitti kykynsä tehdä tulosta.

Veimme lyhyen aikavälin kannattavuusohjelman onnistuneesti läpi. Tavoitteena 
olleet kustannussäästöt ylitettiin vuoden loppuun mennessä 10 %:lla ja vuotuinen 
säästövaikutus on 165 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät kasvuhankkeet saatiin vuoden aikana päätökseen, ja olen erittäin 
tyytyväinen siitä, että ne parantavat jo rahavirtaamme. 

Kehittynyttä uusiutuvaa dieseliä tuottava biojalostamo käynnistyi Lappeenran-
nassa tammikuussa. Liiketoiminta paransi tahtiaan vuoden mittaan ja pääsi nolla-
tulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM Kymin sellutehtaan laajennus  
oli menestys ja saavutimmekin sellun tuotantoennätyksen vuoden lopussa. UPM 
Raflatacin investoinnit Puolassa, Malesiassa ja Kiinassa näkyivät jo tuloksessamme 
vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Myös UPM Changshun erikoispaperikoneen 
käynnistys sujui hyvin joulukuussa.

Odotamme positiivisia tulosvaikutuksia näistä kasvuhankkeista vuonna 2016  
ja siitä eteenpäin.  

Hyvä tulosvire
Koko vuosi 2015 sujui hyvässä tulosvireessä. Hyvä tulos on pitkälti omien toimenpi-
teidemme ansiota. Kuudesta liiketoiminta-alueesta UPM Biorefining, UPM Plywood 
ja UPM Energy ylittivät pitkän aikavälin tulostavoitteensa, ja UPM Raflatac kehittyi 
hyvin päästen lähelle tavoitetasoaan. Sekä UPM Paper ENA että UPM Paper Asia 
pystyivät omilla toimillaan vaimentamaan haastavan markkinaympäristön paineita.

Liikevoittomme kasvoi 37 % edellisvuoteen verrattuna onnistuneiden kannatta-
vuustoimenpiteiden ansiosta. Oman pääoman tuotto ilman kertaeriä oli 12,1 % ja 
rahavirta osaketta kohti 2,22 euroa.

Olen erityisen tyytyväinen nettovelkamme kehitykseen. Tasaisen vahvan raha-
virran ansiosta yhtiömme tase oli vuoden lopussa vahvempi kuin koskaan aiemmin 
yhtiön historiassa. Vuoden kuluessa pystyimme alentamaan nettovelkaamme  
301 miljoonalla eurolla.

UPM:n hallitus on esittänyt osingon korotusta 0,75 euroon per osake, joka on 34 % 
liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Osinkoehdotus on osoitus luottamuksesta 
UPM:n kykyyn parantaa tulosta ja rahavirtaa.

Kokonaisuutena katsoen yhtiön tulos on kehittynyt suunnitellusti, ja haluankin 
kiittää UPM:läisiä erinomaisesta vuodesta 2015. 

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa 
Uskomme, että asiakkaat, sijoittajat ja muut sidosryhmämme arvostavat 
vastuullista toimintaa, jolla hallitaan riskejä ja luodaan liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja sitä kautta lisätään yhtiön arvoa.

Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota UPM:n Toimintaohjeen 
(Code of Conduct) toteutumiseen eri liiketoiminnoissa. Toimintaohjetta 
myös päivitettiin vastaamaan paremmin nykyistä toimintaympäristöä.

Toimintamme läpinäkyvyyden lisäämiseksi käytämme kestävän kehi-
tyksen raportointiohjeistoa (Global Reporting Initiative, GRI).  Myös tämä 
vuosikertomus tuo esille taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä lisäarvoa, 
jota liiketoimintamme luovat sekä yhtiön sisällä että koko arvoketjussa.

Johdonmukainen työ vastuullisuuskysymyksissä sai ulkopuolista tun-
nustusta myös vuonna 2015. Jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena yhtiö oli 
mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä. Indeksiin valitaan 
yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävyyden eri mitta-
reilla arvioituna. Yhdistyneet Kansakunnat kutsui UPM:n mukaan Global 
Compact LEAD -foorumiin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuulli-
suuden edelläkävijäyritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. UPM on ensim-
mäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin 
ensimmäinen suomalaisjäsen.

näkymät
UPM:llä on monipuolinen liiketoimintaportfolio ja viisi kasvavaa liike-
toiminta-aluetta. UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja kehityksen 
uskotaan jatkuvan myös tänä vuonna. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat 
toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan  
tuloskehitykselle.

Siitä huolimatta, että vuosi on alkanut jossakin määrin epävarmassa 
toimintaympäristössä, katsomme luottavaisesti vuoteen 2016. Taseemme  
on vuoden alussa ennätyksellisen vahva. Investointimme ovat vähenemässä 
samaan aikaan, kun tuotot ja rahavirta kasvuhankkeista ovat pääsemässä 
vauhtiin. Huolehdimme kustannuskilpailukyvystämme ja pyrimme huippu-
suorituksiin liiketoiminnoissamme. Metsäbiomassan monipuolinen käyttö 
ja kilpailukykyinen toiminta sekä edelläkävijäasenne vievät UPM:n Biofore-
strategiaa eteenpäin myös tänä vuonna. 

Liiketoimintojemme hyvän tuloksen, vahvan rahavirran sekä toimi-
alamme johtavan taseen ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa: 
voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa valittuja 
kasvuhankkeita sekä toimia, kun strategisia mahdollisuuksia ilmenee.

                   Jussi Pesonen
                  toimitusjohtaja

UPM:n tavoitteena on luoda monipuolista 
lisäarvoa metsäbiomassalle kustannus-
tehokkaalla toiminnalla, valikoiduilla kasvu-
hankkeilla, innovaatioilla ja liiketoiminta-
portfoliolla, joka kartuttaa yhtiön 
kokonaisarvoa.

Tulosparannus  
ja uudistuminen  
jatkuivat  
vuonna 2015

Global Compact

LEAD
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Uuden liiketoiminnan ja tuotteiden 
kehittäminen pitkän aikavälin  
kasvun luomiseksi
UPM kehittää uusia liiketoimintoja, jotka pohjau-
tuvat yhtiön laajaan osaamiseen ja vahvaan asemaan 
metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa. Eko- 
designin huomioon ottavat liiketoimintamahdolli-
suudet tarjoavat suuret markkinat ja korkeampaa 
lisäarvoa. 

BIOPOLTTOAINEET
Kehittynyt uusiutuva dieselpolttoaine,
joka soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin

BIOKOMPOSIITIT
Uusiutuvat materiaalit korvaavat  

                       öljypohjaisia materiaaleja esimerkiksi 
ruiskuvalutuotannossa

BIOKEMIKAALIT
Uusiutuvat toiminnalliset kemikaalit ja
korvaavat vaihtoehdot öljypohjaisille 
kemikaaleille

Myös nykyisten liiketoimintojen tuotekehitys on 
myös tärkeä kilpailuetu ja kasvun lähde. Kaikki 
liike toiminta-alueet pyrkivät tarjoamaan asiakkail-
leen lisäarvoa tuotteita ja palveluita kehittämällä. 

Liiketoimintaportfolion  
kehittäminen ja arvon luonti
UPM kehittää liiketoimintaportfoliotaan 
tavoitteena kasvattaa liiketoimintojensa 
arvoa, pitkän aikavälin kannattavuutta ja 
kasvunäkymiä. Tavoitteena on hyvät kasvu-
näkymät omaavien kannattavien liiketoi-
mintojen osuuden kasvattaminen.

•	 Huipputulokset: UPM tavoittelee 
huippu tuloksia kaikissa liiketoimin-
noissa niiden omilla markkinoilla 

•	 Kannattavien liiketoimintojen kasvu: 
kohdennetut korkean tuoton kasvu-
investoinnit, synergiset yrityskaupat 

•	 Yksinkertaistaminen: paras arvo UPM:lle  

•	 Rakennejärjestelyt Euroopan paperi-
markkinoilla sitomatta lisää pääomaa 

•	 Kyky ryhtyä toimenpiteisiin: vahva tase 
ja pääoman vapauttaminen

2 kaSVU

PieTarSaari  
 sellutehtaan 

laajennus 
70 000 t

UPM PaPer aSia 
Changshun uusi  

erikoispaperikone
 360 000 t

UPM PLywood  
Otepään vaneri - 
tehtaan laajennus

90 000 m3:iin

Q2
2014

Q3
2014

 Q4
2014

Q1
2015

Q2
2015

Q3
2015

Q4
2015

Q1
2016

Q2
2016

Q3
2016

Q4
2016

fray BenToS
sellutehtaan 
laajennus 
100 000 t

LaPPeenrannan  
BiojaLoSTaMo
120 milj. litraa  

uusiutuvaa dieseliä

kyMi 
sellutehtaan
laajennus  
170 000 t

kaUkaS 
sellutehtaan tehokkuuden 
parantaminen, paperi- ja 

selluliiketoiminnan  
eriytyminen toteutettu

660 milj. euroa investoitu jäljellejäävät investoinnit 110 milj.

1 TULoS

Tuloksen jatkuva 
parantaminen
UPM parantaa kannattavuutta ja kustannus-
kilpailukykyä kaikissa liiketoiminnoissaan ja 
tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoi-
minnan omilla markkinoilla. UPM on sitou-
tunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristö-
suorituksensa jatkuvaan parantamiseen.

•	 Marraskuussa 2014 käynnistetyn kannat-
tavuusohjelman tavoitteena oli saavuttaa 
150 miljoonan euron vuotuiset säästöt 
muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa. 
Ohjelman tavoite ylitettiin 10 %:lla  
vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.  

•	 Ohjelmaan sisältyi myös neljän sanoma- 
ja aikakauslehtipaperikoneen sulkemi-
nen Euroopassa. 

•	 UPM pyrkii parantamaan resurssitehok-
kuuttaan ja pienentämään muuttuvia ja 
kiinteitä kustannuksiaan myös vuonna 
2016.  

•	 Hyvä hallintotapa, alan johtava ympäristö-
suorituskyky, vastuullinen hankinta ja 
turvallinen työympäristö ovat tärkeitä 
kilpailuetuja.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

UPM:n Biofore-strategia sisältää lyhyen aikavälin tulosta parantavia toimenpiteitä,  
keskipitkän aikavälin hankkeita kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä  
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystyötä lisäarvoa tuovan kasvun luomiseksi. Yhtiö kehittää 
liiketoimintaportfoliotaan tavoitteena kasvattaa liiketoimintojensa arvoa ja luoda kasvua.UPM:n strategian painopisteet

Useat kasvuhankkeet saatu päätökseen – painopiste  
siirtymässä positiivisiin tulosvaikutuksiin 2016 ja siitä eteenpäin

kohdennetut kasvuhankkeet
UPM investoi kannattaviin kohdennettuihin 
hankkeisiin hyödyntääkseen liiketoimintaport-
folionsa kasvumahdollisuuksia. UPM investoi 
770 miljoonaa euroa vuosina 2013–2016 seuraa-
viin kasvuhankkeisiin, joiden tavoitteena on 200 
miljoonan euron EBITDA-vaikutus, kun kaikki 
hankkeet on toteutettu.

•	 Nykyisten sellutehtaiden 10 %:n (340 000 t) 
tuotantokapasiteetin lisäys 

•	 Lappeenrannan biojalostamo ja UPM:n 
biopolttoaineliiketoiminnan käynnistäminen 

•	 Tarramateriaalien ja erikoispapereiden 
tuotantokapasiteetin lisäys Kiinassa 

•	 Tarralaminaattien tuotantokapasiteetin 
lisäys  

•	 Koivuvanerin tuotantokapasiteetin lisäys 
Virossa 

Vuoden 2015 loppuun mennessä yllä oleviin 
hankkeisiin oli investoitu yhteensä 660 miljoonaa 
euroa. Vuonna 2016 näiden hankkeiden hyödyt 
alkavat realisoitua, kun useimmat hankkeet 
käynnistyvät.

grow with Biofore
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UPM rafLaTac
50 %:n laajennus Aasian ja 

Tyynenmeren alueella, filmitarra-
laminaatin kasvu Puolassa 
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LiikeToiMinTa-aLUe STraTegiSeT TaVoiTTeeT VUoden 2015 ToiMenPiTeeT VUodeLLe 2016 SUUnniTeLLUT ToiMenPiTeeT *)

UPM Biorefining Kasvu kustannuskilpailukykyisenä ja  
kattavimman selluvalikoiman tarjoavana  
selluntuottajana

Biojalostamoinvestoinnin kaupallistaminen

Integroidun ja tehokkaan tuotannon  
hyödyntäminen

Tuotantoa lisättiin UPM Kymin sellutehtaalla                                 2

Kaupallinen tuotanto UPM Lappeenrannan  
biojalostamolla alkoi                                                                   2  4

UPM Kaukaan sellutehtaan investointipäätös                               2

Pullonkaulojen poistamiseen tähtääviä investointeja sahoilla       1

Muuttuvat kustannukset laskivat                                                1

Sellutehtaiden tuotannon laajennukset   
hyödynnetään                                                    

2

UPM Kaukaan sellutehdasinvestointi saatetaan  
päätökseen                                                                   

2

UPM Lappeenrannan biojalostamon  
tuotannon ylösajoa jatketaan                         

2  4

Osallistuminen muuttuvien kustannusten  
alentamiseen                                                      

1
 

UPM energy Arvon tuottaminen energiantuotannossa, fyysisen 
sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkkinoilla 

Kannattava kasvu Pohjoismaiden hiili-
dioksidipäästöttömän sähkön markkinoilla

Vesivoimalaitoksia ja suojauksia käytettiin optimaalisesti              1

OL3:n rakennustyöt jatkuivat                                                      2

Vesivoimalaitosten kunnostus jatkui                                             2

OL3:n rakennustöiden ja vesivoimalaitosten  
kunnostaminen jatkuu                                         2

Energiahallintapalveluita lisätään                         2  
Vesivoimalaitosten optimaalista käyttöä jatketaan   1

UPM rafLaTac Kannattava kasvu orgaanisesti, tuotevalikoimaa 
kehittämällä ja synergisillä yrityskaupoilla

Kasvu korkean lisäarvon filmi- ja erikoistarra-
laminaateissa

Aseman vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla

Tuotantoa laajennettiin Kiinan, Malesian ja  
Puolan tehtailla                                                                         

2

Filmi- ja erikoistarralaminaattien tuoteportfoliota  
vahvistettiin                                                                   

1
 

2 
 

4

Muuttuvat kustannukset laskivat                                                  1

Tuoteportfolion jatkuva kehittäminen         1  2  4

Uusien tuotantolinjojen tuotannon  
ylösajo jatkuu                                                     

2

Uusien leikkuu- ja jakeluterminaalien  
suunnittelu kasvumarkkinoille                               2

Osallistuminen muuttuvien kustannusten  
alentamiseen                                                          1

UPM PaPer aSia Kannattava kasvu globaaleilla tarramateriaali-
markkinoilla ja Aasian korkealaatuisten  
toimisto papereiden markkinoilla 

Erinomainen asiakaskokemus ja johtava asema 
kestävässä kehityksessä

UPM Changshun tehtaan kolmas tuotantoyksikkö  
valmistui Kiinassa                                                                      2

Muuttuvat kustannukset laskivat                                                  1

UPM Changshun tehtaan kolmannen tuotanto - 
yksikön käynnistysvaihe Kiinassa jatkuu               2

Osallistuminen muuttuvien kustannusten  
alentamiseen                                                           1

UPM PaPer ena Kannattavuuden parantaminen ja rahavirran 
maksimointi asiakaslähtöisen myyntistrategian avulla 

Optimointimahdollisuuksien hyödyntäminen suuressa 
matalan kustannustason tuotantoympäristössä 

Yksinkertaistetun, asiakaslähtöisen segmenttipohjaisen  
organisaation hyödyntäminen                                                    

1

Neljä paperikonetta suljettiin                                                       1

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset laskivat                                    1  
Markkina-asema parani                                                            1

Asiakassuhteita vahvistetaan                               1

Osallistuminen kiinteiden ja muuttuvien  
kustannusten alentamiseen                                  

1

UPM Schwedtin mahdollista myyntiä  
koskeva selvitys Saksassa                              1

 
3   

UPM PLywood Kannattava kasvu asiakaslähtöisellä palvelulla ja 
toimintaa tehostamalla 

Markkina-aseman vahvistaminen valikoiduissa 
liiketoiminnoissa arvoa ja palveluvalikoimaa 
lisäämällä

Toimitukset vaativiin loppukäyttösegmentteihin lisääntyivät           1

Otepään vaneritehtaan investointipäätös Virossa                         2

Tuotannon joustavuutta lisättiin                                                    1  

Suomen koivuvaneritehtaiden kilpailukyvyn  
kannattavuusohjelma toteutettiin                                                 1

Muuttuvat kustannukset laskivat                                                  1

Otepään tehtaan investointi valmistuu  
Virossa                                                              

2
 

Osallistuminen muuttuvien kustannusten  
alentamiseen                                                      

1

PUUnHankinTa  
ja MeTSäTaLoUS

Kilpailukykyisen puun saannin turvaaminen Puukustannukset laskivat                                                             1   
63 670 hehtaarin metsäalueiden myynti Suomessa                      3  
Tilhill Forestry Limited myytiin                                                     3

Metsien myynti jatkuu                                          3

Osallistuminen muuttuvien kustannusten  
alentamiseen                                                      1

LiikeToiMinTaPorT-
foLion keHiTTäMinen 
ja arVon LUoMinen

Kasvu synergisillä yrityskaupoilla

Parasta arvoa UPM:lle yksinkertaistamalla

Mahdollisten yrityskauppojen selvittäminen, ei merkittäviä  
yrityskauppoja                                                                           

3

SMARTRACin osuus myytiin                                                    3

Arvoa lisäävien yrityskauppojen etsimisen  
jatkaminen                                                            

3

UUSien Liike - 
ToiMinTojen  
keHiTyS

UPM Biocomposites: liiketoiminnan luonti  
ja kasvun jatkuminen

UPM Biochemicals: käyttösovellusten kehittämisen 
jatkaminen ja pilotointi

Teknologian kaupallistaminen ja sivuvirtoja  
koskevien patenttien hyödyntäminen

Biokemikaalien teollisen konseptin kehittäminen                           4

Merkittävä EU-rahoitus biokemikaalikonseptin kehittämiseen        4

Aktiivinen sivuvirtoja koskevien patenttien hallinta,  
houkuttelevaa yhteistyötä startup-yritysten kanssa lisättiin       3

 
4

UPM ProFi-tuotevalikoiman laajentaminen  
ja UPM Formin kaupallistaminen jatkuu                4

Biokemikaalien kehittäminen jatkuu                      4

Jatketaan teknologian kaupallistamista ja  
patenttien hyödyntämistä, etsitään bio- ja kierto-   4  
talouteen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia

VaSTUULLiSUUS Lakien ja sääntelyn noudattaminen

Riskien vähentäminen ja mahdollisuuksien  
hyödyntäminen

Kilpailukyvyn edistäminen

Jatkuva parantaminen

Toimintaohje (Code of Conduct) uudistettiin                                 1

Uudet 2030 vastuullisuustavoitteet luotiin                                    1

Tehokkuus ja turvallisuus paranivat                                             1

Vastuullisen hankinnan johtamista vahvistettiin                             1

Toimintaohjeen käyttöönotto ja koulutus                1

Tehokkuutta ja turvallisuutta parannetaan edelleen  1

Monimuotoisuushanke                                        1

UPM:n sponsorointi- ja lahjoitusohjelma  
otetaan käyttöön                                                 1

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

TaPaHTUMia 2015

12.1. UPM ilmoitti, että puu-
pohjaista, uusiutuvaa dieseliä 
valmistava biojalostamo on 
aloittanut kaupallisen tuotannon 
lappeenrannassa

19.1. UPM valittiin alansa  
johtavaksi yritykseksi ja kulta-
luokkaan RobecosAMin  
vastuullisuusarvioinnissa

20.1. UPM ilmoitti kolmen pa-
perikoneen pysyvästä sulkemi-
sesta suomessa ja isossa-Britan-
niassa osana marraskuussa 
2014 julkistettua kannattavuus-
ohjelmaa

3.2. UPM ilmoitti ottavansa 
käyttöön uuden rahavirtaan  
perustuvan osinkopolitiikan

23.4. UPM ilmoitti 40 miljoonan 
euron laajennusinvestoinnista 
Otepään vaneritehtaaseen  
Virossa

6.5. Uusiutuva ja paikallisesti 
tuotettu UPM BioVerno -diesel-
polttoaine tuli jakeluun st1- ja 
ABC-huoltoasemille

11.6. UPM:n ValChem-hank-
keelle myönnettiin 13,1 miljoo-
nan euron EU-rahoitus - tavoit-
teena puupohjaisten kemikaalien 
arvoketjun todentaminen

16.6. UPM ilmoitti investoi-
vansa 50 miljoonaa euroa 
Kaukaan sellutehtaan tehok-
kuuden ja kilpailukyvyn  
parantamiseen

22.6. UPM sulki pysyvästi  
paperikone 3:n UPM Chapelle 
Darblayn tehtaalla Ranskassa 
osana marraskuussa 2014  
julkistettua kannattavuus-
ohjelmaa

24.6. Teollisuuden Voima Oyj 
päätti olla hakematta rakenta-
mislupaa Ol4 -ydinvoima-
laitosyksikköhankkeelle

1.9. UPM:n pörssitaival täytti 
sata vuotta

2.9. UPM myi Tilhill Forestry  
limited -yhtiön BsW Timber 
Groupille

10.9. UPM listattiin metsäteolli-
suussektorin parhaaksi yrityk-
seksi Dow Jonesin globaalissa 
kestävän kehityksen indeksissä 
(DJsi) vuosiksi 2015–2016

16.9. UPM ilmoitti, että yhtiön 
yksityisille metsänomistajille 
suunnattu FsC®-ryhmäsertifi-
kaatti on ylittänyt 100 000 
hehtaarin rajapyykin

2.10. UPM ilmoitti liittymises-
tään China sustainable Paper 
-allianssiin tavoitteena edistää 
sellun ja paperin vastuullista 
hankintaa Kiinassa 

7.10. UPM Plywood ilmoitti 
käynnistävänsä ohjelman suo-
men koivuvaneritehtaidensa 
kustannuskilpailukyvyn paranta-
miseksi

12.10. UPM ilmoitti nosta vansa 
suomen metsiensä iFRs käypää 
arvoa

27.10. UPM ilmoitti UPM Kymin 
sellutehtaan laajennuksen on-
nistuneesta käynnistymisestä

4.11. UPM listattiin CDP:n  
Nordic Disclosure leadership 
-indeksissä (CDli) seitsemättä 
vuotta peräkkäin

17.11. UPM ja lEiPA ilmoittivat 
neuvottelevansa UPM schwedtin 
tehtaan mahdollisesta myyn-
nistä sekä tuotantosuunnan 
muutoksesta lainerikartongiksi 
saksassa

3.12. Markkinaoikeus antoi 
päätöksen UPM:n ja Nesteen 
biopolttoaineita koskevaan  
patenttikiistaan UPM:n hyväksi

10.12. UPM ilmoitti suunnittele-
vansa yhtiörakenteensa muutta-
mista suomessa nykyistä liike-
toimintarakennetta paremmin 
vastaavaksi

22.12. UPM myi 10,6 %:n 
osuutensa sMARTRACin osak-
keista OEP Technologie Hol-
ding B.V:lle

Tulosparannus ja uudistuminen jatkuivat vuonna 2015 1 TULoS 2 kaSVU 3 PorTfoLio 4 innoVaaTioT
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LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

UPM:n olennaisuusarviointi 2015
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nykyisten tai tulevaisuudessa mahdollisten vaikutusten merkitys UPM:lle

Biofore-STraTegia 
Läpinäkyvyys

SoSiaaLinen 
Henkilöstön kehittäminen 
ja työnantajakuva
Vastuullinen toiminta  
uudelleenjärjestelyissä
Paikallinen sitoutuminen

Biofore-STraTegia 
Innovaatiot
Liiketoimintaportfolion  
kehittäminen ja arvonluonti
Kasvu
Suorituskyky (taloudellinen,  
sosiaalinen, ympäristö)

TaLoUdeLLinen 
Etiikka ja arvot
Tuottavuus, kustannus-
kilpailukyky ja osak-
keenomistajan tuotto
Vastuullinen hankinta 
ja myynti

yMPäriSTö 
Kestävä metsänhoito  
(ml. luonnon monimuotoisuus)
Tuotevastuu (ekodesign, tuote-
turvallisuus, ympäristömerkit)
Resurssitehokkuus ja  
ympäristösuorituskyky

SoSiaaLinen 
Turvallisuus ja hyvinvointi
Henkilöstön sitoutuminen
Ihmisoikeudet
Monimuotoisuus

Biofore-STraTegia 
Hyvä hallinnointitapa
Biofore-brändi
Luotettavuus asiakkaille

TaLoUdeLLinen 
Lahjonnanvastainen 
toiminta
Riskien ja mahdol-
lisuuksien hallinta
Verotus
Lainsäädännöllinen 
toimintaympäristö

yMPäriSTö 
Maankäyttö
Uusiutuva ja vähä-
päästöinen energia
Varmennetut  
hallintajärjestelmät

SoSiaaLinen 
Palkitseminen

yMPäriSTö 
Kuljetusten päästöt
Pakkausmateriaalit
GMO positio

TaLoUdeLLinen 
Arvolupaus ja  
yhteistyö asiak-
kaiden kanssa
Turvallisuus  
(IT, data)

Yhtiön vastuullisuusasioiden olennaisuusarviointi (yllä) käsittelee aiheita, joilla on suora tai epäsuora vaikutus kykyyn  
luoda, säilyttää tai hankkia taloudellista, ympäristöllistä tai sosiaalista arvoa UPM:lle, sidosryhmille ja yhteiskunnalle. 
UPM:n vastuullisuusajattelu (alla) lähtee riskien hallinnasta ja ulottuu lisäarvon luomiseen sidosryhmien kanssa.  
Kun kaikki vaiheet ovat mukana, yhtiö voi saavuttaa ulkopuolista tunnustusta.

More with Biofore: Vastuullisuus 
kilpailuetuna

riskien ennakointi ja hallinta
Toimintaohje (Code of Conduct)

Ympäristösuorituskyky
Vastuullinen hankinta ja metsänhoito

kilpailuetu ja pitkän 
aikavälin arvonlisäys

Parhaisiin tuloksiin yltävät ihmiset
Resurssitehokkuus

Ympäristömerkit ja sertifiointi

Uudet liiketoimintamahdolli-
suudet ekodesignin avulla

Biopolttoaineet
Biokomposiitit
Biokemikaalit

Lisäarvon luominen yhdessä  
sidosryhmien kanssa

Vuoropuhelu, palaute ja yhteistyö
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Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n 
tapaa toimia ja kilpailuetu. UPM on 
vahvasti sitoutunut taloudellisen,  
sosi aalisen ja ympäristösuorituksensa 
jatkuvaan parantamiseen. UPM edistää  
vastuullisia toimintatapoja koko arvo-
ketjussa ja pyrkii aktiivisesti löytämään 
kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkai-
den, toimittajien ja kumppaneiden 
kanssa.

UPM noudattaa kaikessa toiminnassaan toimintamaiden paikallisia lakeja ja säädöksiä. 
Yhtiö kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia sekä työntekijöiden oikeuksia koske-
via sopimuksia mukaan lukien mm. YK:n ihmisoikeuksien julistus, ILO:n sopimus 
työelämän perusoikeuksista sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. 
Lisäksi yhtiö on mukana YK:n Global Compact -aloitteessa, jonka kymmenen periaa-
tetta pohjautuvat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption 
vastustamista koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. UPM ottaa huomioon myös YK:n 
Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). 

Vuonna 2015 UPM kutsuttiin YK:n globaalien edelläkävijäyritysten yhteistyöfooru-
miin Global Compact LEAD -ryhmään. Globaaleja metsäteollisuuden yhteistyöhank-
keita on viety eteenpäin WBCSD:ssa (World Business Council for Sustainable Develop-
ment) sekä The Forest Dialogue -järjestössä ja muiden eettisiin kysymyksiin liittyvien 
järjestöjen, kuten WWF:n kanssa. UPM on ollut mukana useiden asiantuntijaorgani-
saatioiden kanssa paikallisissa hankkeissa. 

Toimintaohje uusittiin    Yhtiön Biofore-strategia sekä hallituksen hyväksymä 
Toimintaohje (Code of Conduct) luovat edellytykset vastuulliselle liiketoiminnalle ja 
jatkuvalle parantamiselle. 

UPM uudisti Toimintaohjeen ja laati uudet pitkän aikavälin tavoitteet vuonna 2015. 
Hankkeessa haastateltiin noin 200 henkilöä sisäisesti, mukaan lukien johtajisto, liike-
toimintojen ja funktioiden johtoryhmien jäsenet sekä muu avainhenkilöstö. Sidosryh-
mäkyselyllä saatiin ulkopuolinen näkemys päivitystarpeeseen. 

Yhtiön päivitetyssä Toimintaohjeessa käsitellään hyvää liiketoimintatapaa, ihmis-
oikeuksia, työturvallisuutta ja ympäristökäytäntöjä. Toimintaohjetta täydentävät 
yksityiskohtaisemmat politiikat, säännöt ja ohjeet. Toimintaohjetta koskeva koulutus 
on pakollinen koko henkilöstölle. Kokonaisvaltainen koulutus uudesta Toiminta-
ohjeesta aloitetaan 2016. 

Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 90 % aktiivisessa työsuhteessa olevasta  
henkilöstöstä oli osallistunut aiemman Toimintaohjeen koulutukseen. UPM saavutti 
koulutuksen kattavuudelle asetetun tavoitteen vuonna 2015.

Johtajisto vastaa vastuullisuuden johtamisesta    UPM:n yritysvastuuta 
ohjaa toimitusjohtajan johtama konsernin johtajisto, joka asettaa suuntaviivat ja ohjaa 
kehitystyötä. Päivittäinen työ on integroitu liiketoimintoihin ja konsernitasolla yritys-
vastuuta hallinnoi ympäristö- ja vastuullisuustiimi, joka koordinoi liiketoimintojen ja 
funktioiden hankkeita. 

UPM pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ympäristö-, terveys- ja turvalli-
suusasioissa muun muassa sertifioitujen johtamisjärjestelmien avulla. Yhtiö valvoo ja 
arvioi korruption- ja lahjonnanvastaista toimintaansa. Yhtiön neuvoa antava eettinen 
komitea (Ethics Advisory Committee) raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastus-
valiokunnalle yhtiön sääntöjen noudattamisesta.

Useita painopistealueita   Päähuomio UPM:n vastuullisuustyössä keskittyi 2015 
jo edellämainitun Toimintaohjeen ja vastuullisuustavoitteiden uusimiseen. Työnteki-
jöiden ja urakoitsijoiden turvallisuus säilyi tärkeänä painopistealueena. Uuden One 
Safety -järjestelmän suunnittelu aloitettiin vuoden aikana, ja se otetaan käyttöön 2016. 
Järjestelmässä yhdistetään sekä työturvallisuus- että ympäristöasioiden ennakoiva 
havainnointi ja raportointi. 

Yhtiön sellu- ja paperitehtaiden johtamisjärjestelmien uusiminen eteni ja muun 
muassa tuoteturvallisuuden rooli vahvistui. Panostus vastuullisen hankinnan edelleen 
kehittämiseen jatkui. Kehitystyö perustui vuonna 2013 tehtyyn ihmisoikeusarviointiin, 
joka pohjautui YK:n Protect, Respect and Remedy -viitekehykseen sekä siihen liitty-
vään YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien periaatteisiin sekä entistä kattavampaan  
riskiarviointiin.

VedenkäyTön aSianTUnTeMUSTa

yksi UPM:n osakkeenomistajista, maailman suurim-
piin sijoittajiin kuuluva norges Bank investment 
Management (nBiM), julkaisi vuonna 2015 uuden  
version yrityksille tarkoitetusta water Management  
– expectations to companies -vedenkäyttöoppaasta. 
oppaassa kerrotaan, kuinka nBiM sijoittajana  
edellyttää yritysten vastaavan vesivaroja koskeviin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

UPM osallistui oppaan kehitystyöhön, sillä sen  
vedenkäytön raportointi on ollut huipputasoa nBiM:n 
sijoituskohteiden tarkastelussa. Tällainen yhteistyö 
kuvaa hyvin, kuinka sijoittajat ja yritykset ovat alka-
neet yhdessä edistää kestävän kehityksen parhaita 
käytäntöjä. Vastuullisuuden sisällyttäminen sijoitus-
päätöksiin tehostaa riskien ja mahdollisuuksien  
hahmottamista ja tuo lisäarvoa sekä yritykselle  
että yhteiskunnalle. 

Vettä koskevien riskien analysoinnilla on suuri  
merkitys UPM:n liiketoimintastrategialle ja toiminnalle. 
UPM pyrkii parantamaan vedenkäyttö- ja energia-
tehokkuuttaan useilla vedenkäyttöön liittyvillä inves-
toinneilla. UPM:n vedenkulutukseltaan suurimmat tuo-
tantolaitokset sijaitsevat alueilla, joilla on riittävästi 
vettä saatavana. Laadukas makea vesi on keskeinen 
edellytys esimerkiksi laadukkaiden paperituotteiden 
valmistamiselle.

UPM:n kaikki sellu- ja paperitehtaat on merkitty  
vesivarantoja kuvaaviin vedensaatavuuskarttoihin 
(wSi, water Stress index), ja yhtiö raportoi tehtaiden 
veden saatavuusriskeistä säännöllisesti. UPM viestii 
myös veteen liittyvistä riskeistä toimitusketjussaan ja 
käyttää useita julkisesti raportoitavia vedenkäytön 
mittareita sekä konserni- että tehdastasolla. Tällaisia 
mittareita ovat esimerkiksi prosessijäteveden määrä 
sekä päästöt vesistöihin.  

 Lue lisää:
 www.upm.fi/vastuullisuus

2

1
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3

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa 1 TULoS 2 kaSVU 3 PorTfoLio 4 innoVaaTioT
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Lue lisää:
UPM:n vastuullisuuden painopistealueet 
ja 2030 tavoitteet ovat sivulla 36



LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

Liikevoitto *)  
1 163 milj. euroa

+37 %

Sertifioidun puun 
osuus 84 % 

+1 %-yks.

oman pääoman 
tuotto *) 12,1 % 

+ 
3,8 %-yks.

Tulos per osake *)  
1,75 euroa

+50 %

Henkilöstön  
sitoutuminen 66 %

+3 %-yks.

Toimintaohjekoulu tuk-
sen suorittanut hen-
kilöstön osuus 90 %   

+2 %-yks.

Liiketoiminnan  
rahavirta per osake 

2,22 euroa 

–5 %

Hankinnat Toimittaja-
ohjeen hyväksyneiltä 

toimittajilta 79 %

+12 %-yks.

Velkaantumisaste  
            26 % 

–6 %-yks.

ympäristömerkit-
tyjen tuotteiden  

myynti 77 %   

+1 %-yks.

Tapaturmataajuus 
3,9

–11 %

liikevoiton nousu  
mittaa yhtiön talou-
dellisen tuloksen 
parantumista.  
Vahva kilpailukyky 
vähentää riskejä.

ROE mittaa voittoa 
suhteessa omaan  
pääomaan.

sitoutunut ja huippu-
suorituksiin yltävä 
henkilöstö toteuttaa 
Biofore-strategiaa ja 
työskentelee lyhyen ja 
pitkän aikavälin menes-
tyksen saavuttamiseksi. 

Vahva tase mahdol-
listaa orgaaniset  
kasvuhankkeet, liike-
toiminnan kehittämi-
sen ja houkuttelevan 
osingon.

Vahva tase vähentää 
riskejä ja mahdollistaa 
arvoa tuottavat strate-
giset toimenpiteet.

Henkilöstön ja kaikkien 
UPM:lle työtä tekevien 
turvallisen työympäris-
tön mittari. 

Toimintaohje luo 
edellytykset vastuulli-
selle liiketoiminnalle 
ja jatkuvalle paran-
tamiselle.

läpinäkyvät toimit-
tajavaatimukset ovat 
vastuullisen hankin-
nan perusta koko 
toimitusketjussa. 

Ympäristömerkit mah-
dollistavat vastuulliset 
valinnat ja läpinäky-
vyyden asiakkaille  
ja kuluttajille.

Nouseva luku heijas-
taa voitonjakoa osak-
keenomistajille muiden 
sidosryhmien kuten 
hen kilöstön, toimittajien, 
velkojien ja verottajan 
osuuksien jälkeen.

Metsäsertifiointi on 
erinomainen työkalu 
kestävän metsän-
hoidon edistämiseksi.  

Taloudelliset tavoitteet
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velkaantumisaste
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 eriä, % liikevaihdosta
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■ Oman pääoman tuotto ilman
 kertaluonteisia eriä, %
 Minimitavoite

Oman pääoman tuotto verrattuna
tavoitteeseen

%

UPM tavoittelee suhteellisia huipputuloksia kunkin liiketoiminta-alueensa markkinoilla tärkeimpiin 
kilpailijoihinsa verrattuna. UPM on myös määrittänyt pitkän aikavälin EBITDA-marginaalin ja sijoitetun 
pääoman tuottotavoitteet kaikille liiketoiminta-alueille. UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen pitkän 
aikavälin tavoitteet on määritetty rahavirran marginaalina ja sijoitetun pääoman rahavirtatuottona.

UPM Energy -liiketoiminta-alueen tasearvo arvostetaan käypään arvoon ja sijoitetun pääoman  
tuottotavoite on 6 %. Vähemmän pääomaa sitovassa jalostusteollisuudessa, UPM Raflatacissa, sijoitetun 
pääoman tuottotavoite on 18 %. Prosessiteollisuuden liiketoiminnoissa eli UPM Biorefining-, UPM Paper 
Asia- ja UPM Plywood -liiketoiminta-alueilla sijoitetun pääoman tuottotavoite on 10–12 % ja UPM Paper 
ENA-liiketoiminta-alueella rahavirran tuotto.

Nykyisellä liiketoimintaportfoliolla liiketoiminta-alueiden tavoitteiden saavuttaminen samanaikaisesti 
johtaisi noin 10 %:n liikevoittoprosenttiin ja noin 9 %:n sijoitetun pääoman tuottoon koko konsernissa.

Konsernitasolla UPM:n taloudelliset tavoitteet perustuvat oman pääoman tuottoon ja velkaantumis-
asteeseen. Oman pääoman tuoton tulee ylittää vähintään viidellä prosenttiyksiköllä kymmenen vuoden 
riskittömän sijoituksen – esimerkiksi Suomen valtion euromääräisen obligaation – tuotto. Vuoden 2015 
lopussa näin määritelty vähimmäistuotto oli 5,9 %. Vuonna 2015 UPM:n oman pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 12,1 %.

Yhtiön tavoite on säilyttää vahva tase. Velkaantumisasteen enimmäisraja on 90 %. Velkaantumisaste 
vuoden 2015 lopussa oli 26 %.

UPM on vahvasti sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa  
jatkuvaan parantamiseen, mikä näkyy avainlukujen valinnassa. Yhtiön päivitetyt  
vastuullisuuden painopistealueet, 2030 tavoitteet ja mittarit esitetään sivulla 36.

20

16

12

8

4

0

20

16

12

8

4

0

20

16

12

8

4

0

20

16

12

8

4

0

20

16

12

8

4

0

20

16

12

8

4

0

Pitkän aikavälin tuottotavoitteiden toteutuminen

ROCE % *) ROCE % ROCE % CF/CE % ROCE % ROCE % 

2013   2014  2015
UPM Energy

2013   2014  2015
UPM Biorefining

2013   2014  2015
UPM Paper Asia

2013   2014  2015
UPM Paper ENA

2013   2014  2015
UPM Plywood

2013   2014  2015
UPM Ra�atac

*) UPM Energyn osakkuudet on arvostettu käypään arvoonPitkän aikavälin tuottotavoite

avainluvut
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*) ilman kertaluonteisia eriä
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UPM pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoa 

Tuloksen parantaminen:  UPM tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoimintansa 
omilla markkinoilla. Kuudesta liiketoiminta-alueesta UPM Biorefining, UPM Plywood ja 
UPM Energy ylittivät pitkän aikavälin tulostavoitteensa, ja UPM Raflatac kehittyi hyvin 
päästen lähelle tavoitetasoaan (sivu 12). UPM on sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen.   1

Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen:  UPM toteuttaa kohdennettuja 
kasvuhankkeita liiketoiminnoissa, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät. 
Vuonna 2016 kasvuhankkeiden hyödyt alkavat realisoitua, kun useimmat hankkeet  
käynnistyvät.   2

Liiketoimintaportfolion kehittäminen:  UPM pyrkii kehittämään liiketoiminta-
portfoliotaan tavoitteenaan tuoda esiin ja kasvattaa liiketoimintojen todellista arvoa. 
Hyvät kasvunäkymät omaavien kannattavien liiketoimintojen osuuden kasvattaminen 
tukee UPM:n kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja nostaa osakkeiden arvoa.   3

Innovaatiot:  UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, 
vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö 
kehittää uutta kestävää, korkean lisäarvon liiketoimintaa.   4  

Vahva liiketoiminnan rahavirta on UPM:lle tärkeää. Se mahdollistaa orgaanis-
ten kasvuhankkeiden toteuttamisen, uuden liiketoiminnan kehittämisen sekä houkut-
televan osingon maksamisen UPM:n osakkeenomistajille.   1  2  3  4  

Toimialalla erinomainen tase:  Yhtiön tavoitteena on säilyttää vahva tase,  
jonka turvin yhtiö voi toteuttaa UPM:n omistaja-arvoa kasvattavat portfolion  
muutokset.   1  2  3  4  

Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n Biofore-strategiaa. Hyvä hallintotapa, alan 
johtava ympäristösuorituskyky, vastuullinen hankinta ja turvallinen työympäristö  
ovat tärkeitä kilpailuetuja. Aktiivinen työ vastuullisuuskysymyksissä mahdollistaa  
myös liiketoiminnan vaikutusten ja riskien tehokkaan tunnistamisen ja minimoimisen. 
UPM:n johdonmukainen vastuullisuustoiminta sai ulkopuolista tunnustusta myös 
vuonna 2015.   1  

osinkopolitiikka

Houkutteleva osinko: UPM:n tavoitteena on houkutteleva osinko: 30–40 %  
vuotuisesta liiketoiminnan operatiivisesta rahavirrasta per osake.

UPM pyrkii parantamaan kannatta-
vuutta, kasvunäkymiä ja liiketoiminta-
portfolionsa arvoa. Tavoitteena on 
kehittää liiketoimintaportfoliota sekä 
tuoda esille ja kasvattaa liiketoimin-
tojen arvoa.

Liiketoimintojen hyvä tulos, vahva 
rahavirta ja toimialalla erinomainen 
tase mahdollistavat sen, että yhtiö voi 
samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa 
osinkoa, toteuttaa kohdennettuja 
kasvuhankkeita ja tarttua strategisiin 
tilaisuuksiin.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

UPM sijoituskohteena

UPM:n osakekurssi 2011–2015
verrattuna indekseihin

EUR

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

2011 2012 2013 2013 2015
0
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oSakkeen keHiTyS ja arVoSTUSkerToiMeT 5 VUoden ajanjakSoLLa

2015 2014 2013 2012 2011

Osakekurssi kauden lopussa, euroa 17,23 13,62 12,28 8,81 8,51
Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä, euroa 1,75 1,17 0,91 0,74 0,93
Osinko per osake, euroa 0,75 *) 0,70 0,60 0,60 0,60
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 2,22 2,33 1,39 1,98 1,99

Efektiivinen osinkotuotto, % 4,4 5,1 4,9 6,8 7,1
P/E -luku 10,0 14,2 19,5 neg. 9,7
P/BV -luku1) 1,16 0,97 0,87 0,62 0,60
EV/EBITDA -luku2) 8,4 7,5 8,3 6,0 5,8

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 9 192 7 266 6 497 4 633 4 466

*) 2015: Hallituksen esitys
1) P/BV -luku = Osakekurssi 31.12./oma pääoma per osake
2) EV/EBiTDA -luku = (Markkina-arvo + nettovelat)/EBiTDA

UPM on kutsuttu jäseneksi vuoden 2016 
alusta yk:n global compact Lead -fooru-
miin ensimmäisenä metsäteollisuusyhtiönä 
ja ensimmäisenä suomalaisjäsenenä 

Teollisuudenalan paras yritys dow jonesin 
eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän 
kehityksen indeksissä (djSi) 2015–2016  

kultaluokitus ja alan johtava yritys  
robecoSaMin vuosittaisessa Sustainability 
yearbook 2015 -kirjassa  

cdP:n nordic disclosure Leadership -indek-
sissä (cdLi) seitsemättä vuotta peräkkäin  

Sijalla 25 maailman sadan vastuullisimman 
yrityksen 2016 global 100 -listauksessa 

fao:n tunnustus esimerkillisestä metsän-
hoidosta Uruguayssa

Lue lisää: 
www.upm.fi/vastuullisuus

ULkoPUoLiSTa TUnnUSTUSTa  
UPM:n Biofore STraTegiaLLe

Visio ja arvot
Portfoliostrategia 
liiketoiminnan tavoitteet
Pääoman allokointi 
Toimintaohje
Vastuullisuustavoitteet

Huipputulokset
Kilpailuetu
Arvon luonti
Arvoa sidosryhmille
Toiminnan hyväksyttävyys

liiketoiminta-alueiden strategiat
Kaupallisuus ja asiakaslähtöisyys
Kasvuhankkeet
Kannattavuusohjelmat
innovaatio

konSernioHjaUS ToTeUTUS LiikeToiMinnoiSSa

UPM on viime vuosina muuttunut integroidusta paperiyhtiöstä Bio-
fore-yhtiöksi, jolla on kuusi erillistä liiketoiminta-aluetta. Niistä jokai-
nen tavoittelee huipputuloksia liiketoimintansa omilla markkinoilla. 
UPM on muuttanut entiset sisäiset resurssinsa, kuten sellun ja ener-
gian, asiakas- ja markkinalähtöisiksi liiketoiminnoiksi, luonut uutta 
liiketoimintaa kehittyneissä biopolttoaineissa sekä kasvanut muissa 
kannattavissa liiketoiminnoissa. Yhtiön kannattavuus on parantunut, 
osakkeenomistajan tuotot kasvaneet ja tase vahvistunut (sivu 4).

Global Compact

LEAD
Jokainen liiketoiminta vastaa oman strategiansa toteuttamisesta ja tavoit-

teidensa saavuttamisesta. Konserniohjaus ja globaalien funktioiden tuki 
mahdollistavat sen, että liiketoiminnot saavat täyden hyödyn UPM:n brän-
distä, mittakaavasta ja integraatiosta monimutkaisessa toimintaympäristössä.

UPM:n kuuden erillisen liiketoiminta-alueen rakenne mahdollistaa 
optimaaliset pääoman allokointia koskevat päätökset konsernitasolla sekä 
liiketoimintaportfolion edelleen kehittämisen.

UPM on sitoutunut yhtiön Biofore-strategiassa (sivulla 5) muutoksen 
jatkamiseen. Vahva keskittyminen tuloksiin ja kilpailukykyyn yhdistettynä 
toimialalla erinomaiseen taseeseen osoittavat, että yhtiöllä on myös kykyä 
toteuttaa strategiansa.

MääräTieToiSTa TyöTä koHTi HUiPPUTULokSia  
ja MUUToSTa 
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Uuden biopolttoaine- (ruoan arvoketjun 
ulkopuolella), biokomposiitti- ja biokemikaali-
liiketoiminnan kehittäminen

lisäarvoa luovien tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen nykyisissä liiketoiminnoissa

Asiantuntemus uusiutuvissa materiaaleissa  
ja energiassa

Tuotevastuu

Tuotantojätteen kierrättäminen ja uudelleen-
käyttö 

Yhteistyö ja kumppanuudet T&K-toiminnassa 

immateriaalioikeudet 

liiketoimintaportfolion kehittäminen 
orgaanisesti ja mahdollisilla yritys-
kaupoilla

liiketoimintoja, joilla parhaat 
mahdollisuudet kehittyä ja/tai tuottaa 
arvoa UPM:lle

Kasvu kilpailukykyisessä sellussa  
sekä tarra-, pakkaus- ja taustamateri-
aaleissa ja tarralaminaateissa sekä 
toimistopapereissa Aasian-Tyynen-
meren alueella

Vaneriratkaisut kuljetusteollisuudelle  
ja nesteytetyn maakaasun laivan- 
rakennuksessa (lNG) 

Uuden biopolttoaine- (ruoan arvo-
ketjun ulkopuolella), biokomposiitti- ja 
biokemikaaliliiketoiminnan kaupallis-
taminen

Keskittyminen kilpailukykyisiin, 
vähäpäästöisiin energialähteisiin

Vetovoimainen työnantaja

MaHdoLLiSUUdeT 
UPM:LLe

HaaSTeeT  
UPM:LLe

Maailman väkiluku kasvaa,
ja myös väestön ostovoiman 
ja elintason odotetaan  
nousevan. Vuoteen 2030 
mennessä keskiluokan  
odotetaan kasvavan kolmella 
miljardilla, pääosin kehitty-
vissä maissa. 

Digitalisoituminen vaikuttaa 
jo nyt lähes kaikkeen yritys-
toimintaan, ja muuttaa 
kuluttajakäyttäytymistä,  
liiketoimintatapoja sekä  
työskentelymuotoja myös 
tulevaisuudessa. 

Ilmastonmuutos on suuri 
haaste maailmalle. Tulevina 
vuosina se vaikuttaa toden-
näköisesti yhä enemmän  
yritysten toimintaan sekä 
suoraan että sääntelyn  
kautta. Säädökset ja läpinä-
kyvyyttä koskevat vaatimuk-
set lisääntyvät jatkuvasti. 

Tämä kehitys luo monenlai-
sia mahdollisuuksia ja haas-
teita UPM:lle. Säädökset ja 
vaatimukset myös ohjaavat 
kestävän kehityksen mukais-
ten ratkaisujen ja vastuul-
listen liiketoimintatapojen 
kysyntää. 

VäeSTönkaSVU 
keHiTTyVien Markkinoiden kaUPUngiSTUMinen ja kaSVaVa keSkiLUokka
VäeSTörakenTeen MUUToS 

digiTaLiSoiTUMinen 
 

iLMaSTonMUUToS VaSTUULLiSUUS ja LainMUkaiSUUS

Maailmanlaajuinen kulutuksen kasvu 
Maailmantalouden painopisteen siirtyminen kehittyville markkinoille 
Elintason nousu 
Muutos kuluttajakäyttäytymisessä ja -valinnoissa 
Kasvava kiinnostus kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin ja toimitusketjuihin 
Resurssien niukkuus, kilpailu luonnonvaroista

Muutos kuluttajakäyttäytymisessä — paperilta 
näytölle 
Verkkokaupan kasvu 
Muuttuva työ
Mullistavat liiketoimintamallit ja teknologiat 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja  
ehkäisemiseen tähtäävä sääntely 
Fossiilisen energian ja öljypohjaisten 
materiaalien korvaaminen 
Ilmastonmuutoksen suorat ja epäsuorat 
vaikutukset  

Lisääntyvä sääntely, tuet 
Läpinäkyvyysvaatimukset 
Globaali kauppa ja kansainvälinen  
liiketoiminta, paikalliset vaikutukset
Painopiste ihmisoikeuksissa, saastumisessa  
ja luonnon monimuotoisuudessa

Sellu-, pehmopaperi-, pakkaus-, hygienia- ja puutuotteiden sekä tarramateriaalien  
ja tarralaminaatin houkuttelevat kasvunäkymät maailmanlaajuisesti
Uusiutuvien materiaalien ja energian houkuttelevat kasvunäkymät 
Turvallisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden kysynnän kasvu
Ekodesignin tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet 
Resurssitehokkuuden ja kiertotalouden tuomat kilpailuedut 
Kustannustehokkaat ja vastuulliset toimitusketjut 
Terveet metsät ja puun turvattu saatavuus 

Erilainen kysynnän kehitys paperin eri 
loppukäyttökohteissa ja eri maantieteellisillä 
alueilla
UPM:n paperitehtaiden jatkuvat optimointi-
mahdollisuudet 
Tarra-, pakkaus- ja sellutuotteiden kysynnän 
kasvu verkkokaupan myötä 
Tehokkuuden, tuottavuuden ja muutosvalmiuden 
parantaminen 
Teollinen internet, big data, automaatio 

Kestävän kehityksen tarjoamat kilpailuedut  
ja kasvumahdollisuudet 
Vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian 
suosiminen 
Turvallisten ja kestävän kehityksen  
mukaisten tuotteiden kysynnän kasvu 
Ekodesignin tuomat uudet liiketoiminta-
mahdollisuudet
Metsät hiilinieluina 
Metsien nopeutuva kasvu Skandinaviassa

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
tarjoamat kilpailuedut ja kasvumahdollisuudet 
Sääntely voi ohjata markkinoita suosimaan 
kestävän kehityksen mukaisia tuotteita 
Ekodesignin tuomat uudet liiketoiminta-
mahdollisuudet
Läpinäkyvyys kilpailuetuna 
Kustannustehokkaat ja vastuulliset toimitusketjut 
Sitoutunut ja monipuolinen työvoima

UPM:n tuotevalikoima ja maantieteellinen kattavuus suhteessa tuleviin kasvunäkymiin 
Ennakoimattomat raaka-ainekustannukset ja raaka-aineiden saatavuus 
Kilpailu uusiutuvista raaka-aineista
Ennakoimaton sääntely ja tuet voivat vääristää markkinoita 

Graafisten papereiden kulutuksen lasku 
UPM:n tuotevalikoima ja maantieteellinen 
kattavuus suhteessa tuleviin kasvunäkymiin 
Osaamisen ja ammattitaidon muuttuvat 
vaatimukset 
Kyberturvallisuus 

Ennakoimaton sääntely ja tuet voivat  
vääristää markkinoita 
Kasvihuonekaasupäästöjen kustannukset 
Poliittinen epävakaus 
Entistä tuhoisampien myrskyjen, tulvien, 
kuivuuksien ja luonnonkatastrofien  
lisääntyminen 
Ennakoimattomat hakkuuolosuhteet 

Mahdollisten poikkeamien vaikutus yhtiön 
maineeseen ja taloudelliset riskit 
Ennakoimaton sääntely ja tuet voivat  
vääristää markkinoita 
Kaupan esteet, protektionismi, pakotteet

VaikUTUkSeT

MegaTrendiT

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

Muuttuva toimintaympäristö

1 TULoS

Kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja tuottavuuden jatkuva parantaminen  

Uusiutuvien materiaalien ja energian tehokas käyttö

UPM:n Toimintaohje (Code of Conduct), lainmukaisuus, läpinäkyvyys

Vastuullinen hankinta, UPM:n Toimintaohje toimittajille (supplier Code) 

Työterveyden ja -turvallisuuden, henkilöstön sitoutumisen ja henkisen 
pääoman jatkuva parantaminen 

Teollisuudenalan johtava ympäristösuorituskyky, paras käytettävissä  
oleva teknologia (BAT) 

Kestävä metsänhoito, UPM:n maailmanlaajuinen luonnon  
monimuotoisuusohjelma 

Vesistrategia ja tuotanto alueilla, joilla ei ole pulaa vedestä 

Paikallinen sitoutuminen

luotettavat ja suojatut iT-järjestelmät 

UPM:n Biofore-STraTegia SoPii HyVin MUUTTUVaan MaaiLMaan

Lue lisää:
UPM:n vastuullisuuden painopistealueet  
ja 2030 tavoitteet ovat sivulla 36

sisälTö
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Myyntihintojen muutokset
Suurin UPM:n tulokseen vaikuttava tekijä on paperin myynti-
hinta. Toimitusmäärän yhtä suuren suhteellisen muutoksen 
vaikutus tulokseen on alle puolet myyntihinnan muutoksen  
vaikutuksesta.

10 %:n Hinnan MUUTokSen  
VaikUTUS VUoden LiikeVoiTToon

milj. euroa

Paperit, UPM Paper ENA 501
Hieno- ja erikoispaperit, UPM Paper Asia 97
Tarramateriaalit 141
Vaneri 41
Sahatavara 30
Sellu (nettovaikutus) 21

ULkoMaan neTToriSkiVaLUUTTaVirTa

milj. euroa

USD 1 010
GBP 600
JPY 230
Muut, yhteensä 90

kUSTannUkSeT iLMan PoiSToja

% 2015 2014

Omien tuotteiden jakelu 10 10
Puu ja kuitu 29 31
Energia 9 9
Täyteaineet, päällysteet ja kemikaalit 11 11
Muut muuttuvat kustannukset 17 14
Henkilöstökulut 14 15
Muut kiinteät kustannukset 10 10
yhteensä 100 100
Kustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 8,8 miljardia euroa                
(2014: 8,7 mrd euroa)

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

Valuuttakurssit
Valuuttakurssimuutokset voivat vai  kut taa merkittävästi  
tulokseen.

Yhtiön noudattaman suojauspolitiikan mukaan arvioidusta 
12 kuukauden tulevasta nettoriskirahavirrasta suojataan keski-
määrin 50 %.

Vuoden 2015 lopussa UPM:n arvioitu netto riskivaluuttavirta 
seuraaville 12 kuukaudelle oli 1 930 miljoonaa euroa. Yhdys-
valtain dollarin osuus oli suurin, 1 010 miljoonaa euroa.

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

riSkin kUVaUS VaikUTUS HaLLinTa MaHdoLLiSUUS
STraTegiSeT aLUeeT, 
joiHin LiiTTyVäT

Maailmantalouden suhdanteet
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Vaikuttaa UPM:n eri tuotteiden kysyntään ja myyntihintoihin 
sekä tärkeimpien tuotantopanosten kustannuksiin ja valuutta-
kursseihin. UPM:n keskeiset tuloksen herkkyystekijät on esitetty 
seuraavalla sivulla.

Toimialalla erinomainen tase. Kilpailukyvyn, resurssitehokkuuden  
ja asiakastarjonnan jatkuva parantaminen. Liiketoiminta - 
port folion kehitys.

UPM:n vahva tase ja keskittyminen kilpailukykyyn vähentävät  
riskejä ja voivat luoda strategisia mahdollisuuksia  
(mukaan lukien yrityskaupat) laskusuhdanteen aikana.

Graafisten papereiden ennakoitua 
nopeampi kysynnän lasku

Lisääntynyt paine UPM:n graafisten papereiden toimituksissa  
ja myyntihinnoissa.

Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Keskittyminen paperin  
houkuttelevampiin loppukäyttösegmentteihin. Paperin tuotanto-
kapasiteetin sopeuttaminen kannattavaan asiakaskysyntään.  
Liiketoimintaportfolion kehitys.

UPM:n paperitehtaat tarjoavat jatkuvia optimointimahdolli  -
suuksia. Luotettavat toimitukset, korkealaatuiset tuotteet ja  
hyvä asiakaspalvelu lisäävät asiakasuskollisuutta. UPM:n  
liiketoimintojen osuus laskevilla markkinoilla pienenee.

Kysynnän tai tarjonnan muutoksista 
johtuva ylikapasiteetti joissakin 
UPM:n tuotteissa

Väliaikainen vaikutus kyseisen tuotteen myyntihintoihin  
ja toimituksiin.

Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Järjestelmällinen inves-
tointien suunnittelu ja valinta. Liiketoimintaportfolion kehitys.

UPM:n monipuolinen liiketoimintaportfolio, keskittyminen kilpailu -
kykyyn ja vahva tase vähentävät riskejä ja voivat luoda strategisia 
mahdollisuuksia (mukaan lukien yrityskaupat) liiketoiminnon  
laskusuhdanteen aikana.

Merkittävät muutokset UPM:lle  
tärkeissä valuuttakursseissa

Suora vaikutus UPM:n tulokseen ja rahavirtaan, epäsuora  
vaikutus UPM:n kilpailukykyyn. UPM:n suurimmat valuuttariskit 
on esitetty seuraavalla sivulla.

Nettovaluuttavirran jatkuva suojaaminen. Taseen suojaaminen. 
Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Järjestelmällinen inves-
tointien suunnittelu ja valinta. Liiketoimintaportfolion kehitys.

UPM:n monipuolinen liiketoimintaportfolio ja maantieteellinen 
kattavuus, keskittyminen kilpailukykyyn ja vahva tase vähentävät 
riskejä ja voivat luoda strategisia mahdollisuuksia muuttuvassa 
valuuttaympäristössä.

Kansainvälisen kaupan esteet, 
kuten polkumyyntitullit

Vaikuttaa tavaravirtoihin ja markkinoiden tasapainoon  
lyhyellä aikavälillä. Voi vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan 
UPM:n tuotteiden myyntihintoihin ja toimituksiin.

Seuranta kansainvälisten kauppajärjestöjen kautta. Kilpailu -
kyvyn jatkuva parantaminen. Järjestelmällinen investointien  
suunnittelu ja valinta. Liiketoimintaportfolion kehitys.  

UPM:n monipuolinen liiketoimintaportfolio ja maantieteellinen 
kattavuus vähentävät riskejä ja voivat luoda optimointimahdol-
lisuuksia joidenkin tuote- tai aluekohtaisten kaupan esteiden  
perusteella.

Muutokset sääntelyssä, tuissa ja 
verotuksessa (esimerkiksi liittyen 
ilmastopolitiikkaan)

Voi vääristää markkinoita (esim. energian tai puuraaka-
aineen). Voi vaikuttaa energiamuotojen suhteelliseen kilpailu-
kykyyn. Voi lisätä kilpailua puuraaka-aineesta. 

Sääntelymuutosten tunnistaminen mahdollisimman aikaisin.  
Selkeä viestintä sääntelyn vaikutuksista työllisyyteen ja lisäarvon 
luomiseen. Kilpailukyvyn, materiaali- ja energiatehokkuuden  
jatkuva parantaminen. Alan johtava ympäristösuorituskyky. Inno-
vaatiot ja valikoidut investoinnit lisäarvoa tuottavissa uusiu tuvissa 
tuotteissa ja energiassa. Liiketoimintaportfolion kehitys.

Voi ohjata markkinakehitystä suosimaan kestävän kehityksen 
mukaisia tuotteita ja energiamuotoja. Resurssitehokkuus,  
kierto talous ja uusiutuvuus ovat yhä tärkeämpiä kilpailuetuja.  
Vesi voima on yhä tärkeämpi ja kilpailukykyisempi sähkön  
tuotantomuoto. 

Tärkeiden tuotantopanosten,  
kuten kemikaalien, puun ja kuidun, 
hinta ja saatavuus

Nousevat raaka-ainekustannukset ja mahdolliset tuotantokat-
kokset. UPM:n kustannusrakenne on esitetty seuraavalla sivulla.

Resurssitehokkuuden jatkuva parantaminen. Pitkäaikaiset  
hankintasopimukset ja turvautuminen vaihtoehtoisiin toimittajiin. 
Metsäalueiden valikoidut omistukset ja pitkäaikaiset metsän-
hoitosopimukset.

UPM:n resurssitehokkuuden jatkuva parantaminen ja kierto-
talouden huomioon ottaminen vähentävät riskejä ja luovat  
kilpailuetua.

Kilpailukyvyn jatkuva  
parantaminen
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Suhteellisen kilpailukyvyn heikentyminen vaikuttaa kannatta-
vuuteen ja lisää ulkoiseen liiketoimintatympäristöön liittyviä 
riskejä (yllä).

Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten säästöohjelmat.  
Jatkuvan parantamisen kulttuuri ja vahva kokemus tuottavuuden  
ja resurssitehokkuuden parantamisesta. Tuotteiden ja palveluiden 
kehittäminen.

Suhteellisen kilpailukyvyn lisääminen parantaa kannattavuutta  
ja vähentää ulkoiseen liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä 
(yllä).

Investointien valinta ja toteutus Merkittävät kustannusten ylitykset. Huono ajoitus. Sijoitetun 
pääoman tuotto ei täytä tavoitteita.

Järjestelmälliset valinta-, suunnittelu-, projektinhallinta- ja  
seurantaprosessit.

Huolellisesti valitut ja toteutetut kasvuhankkeet parantavat  
UPM:n kannattavuutta ja pääoman tuottoa. UPM:n taloudelliset 
tavoitteet on esitetty sivulla 12.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos-
yksikön käynnistyminen

Saamatta jäänyt voitto, kustannusten ylitys. Huono ajoitus. 
Sijoitetun pääoman tuotto ei täytä tavoitteita.

Kummankin osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen varmis-
taminen. Kumpikin osapuoli on aloittanut välimiesmenettelyn.

Investointi tarjoaa kilpailukykyistä, turvallista ja hiilidioksidi-
päästötöntä sähköä pitkällä aikavälillä. 

Yrityskauppojen valinta ja toteutus Mahdollisen yritysoston hankintakustannukset osoittautuvat kor-
keiksi ja/tai strategisen sopivuuden ja integraation tavoit teita  
ei saavuteta. Sijoitetun pääoman tuotto ei täytä tavoitteita.

Järjestelmällinen kaupan valmistelu strategisen sopivuuden, 
oikean arvostuksen ja tehokkaan yhdistämisen takaamiseksi.

UPM:n vahva tase ja rahavirta mahdollistavat arvoa tuottavat 
yrityskaupat, kun ajoitus ja tilaisuus ovat otollisia.

Innovaatioiden ja uusien liike-
toimintojen kehittäminen ja  
kaupallistaminen

Sijoitetun pääoman tuotto ei täytä tavoitteita. Menetetty  
mahdollisuus.

Järjestelmälliset innovaatioiden valinta-, kehitys- ja kaupallis  ta-
misprosessit. Yhteistyö ja kumppanuudet T&K-toiminnassa ja  
kaupallistamisvaiheessa. Liiketoimintamallin kehittäminen. 

Nykyisten tuotteiden ja palveluiden uudistaminen lisäarvon luomi-
seksi. Uudet, öljypohjaisia materiaaleja korvaavat tuotteet luovat 
lisäarvoa ja voivat olla UPM:lle merkittävä arvon ja kasvun lähde. 

Lainmukaisuuteen liittyvät riskit: 
kilpailulainsäädäntö, lahjonnan 
vastainen toiminta, ihmisoikeudet

Maineen vahingoittuminen. Liiketoiminnan menetys. Sakot  
ja vahingonkorvaukset. Voi vaikuttaa yhtiön arvoon.

Hallinnointi, vaatimustenmukaisuusmenettelyt, Toimintaohje 
(Code of Conduct), Toimintaohje toimittajille (Supplier Code), 
auditoinnit, raportointikanava, koulutus.

Hyvä hallinnointitapa vähentää riskejä ja edistää parhaita käy-
täntöjä. Korkeat vastuullisuusvaatimukset ovat erottautumis tekijä 
ja luovat arvoa pitkällä aikavälillä.

Toimitusketjuun liittyvät                      
maineriskit

Maineen vahingoittuminen. Liiketoiminnan menetys.  
Kilpailuaseman menetys. Voi vaikuttaa yhtiön arvoon.

Toimintaohje (Code of Conduct), Toimintaohje toimittajille  
(Supplier Code), toimittaja-arvioinnit, sertifioinnit.

Vastuulliset hankintakäytännöt vähentävät riskejä ja tuovat  
kilpailuetua.

Ympäristöriskit: vuoto, maahan 
valuminen tai räjähdys

Maineen vahingoittuminen. Sanktiot. Suorat kustannukset  
puhdistuksesta ja tuotantolaitoksen mahdollisten vahinkojen 
korjaamisesta. Tuotannon menetys.

Paras käytettävissä oleva teknologia (BAT). Kunnossapito,  
sisäinen valvonta ja raportointi. Sertifioidut ympäristön-
hallintajärjestelmät (ISO 14001, EMAS).

Alan johtava ympäristösuorituskyky tuo kilpailuetua ja parantaa 
tehokkuutta.

Henkilöstölle tai omaisuudelle  
koituva fyysinen vahinko

Työntekijälle koituva vamma ja maineen vahingoittuminen. 
Omaisuusvahinko tai tuotannon menetys.

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. Ennalta ehkäisevä työ 
sekä havaitsemis- ja estojärjestelmät. Hätätilanneohjeistus ja  
liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät menettelytavat.

Johtava asema työterveys ja -turvallisuustuloksissa vahvistaa 
UPM:n työnantajakuvaa ja lisää sitoutumista, tehokkuutta ja  
tuottavuutta.

Kyky hankkia ja pitää palveluk-
sessa osaavaa henkilöstöä

Liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen heikkeneminen  
vaikuttaa pitkän aikavälin kannattavuuteen.

Osaamisen kehittäminen. Kannustinjärjestelmät. Työturvallisuus. 
Henkilöstön sitoutumisen ja johdon tehokkuuden edistäminen.

Sitoutunut, huippusuorituksiin yltävä henkilöstö mahdollistaa  
Biofore-strategian toteuttamisen ja kaupallisen menestyksen.

Tietojärjestelmien käytettävyys ja 
turvallisuus

Kriittisten tietojärjestelmien käyttökatkot aiheuttavat suurta  
haittaa UPM:n liiketoiminnalle. Maineen vahingoittuminen. 
Liiketoiminnan menetys. 

Tekniset ja fyysiset parannukset ja prosessien kehittäminen 
vähentävät käytettävyyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä.

Kehittyneet IT-järjestelmät mahdollistavat tehokkaan toiminnan, 
optimaalisen suorituskyvyn ja uudet palvelut asiakkaille sekä 
lisäävät tietoturvaa.

Toimintaympäristö luo erilaisia riskejä ja niihin liittyviä mahdolli-
suuksia UPM:lle. Yhtiö ja sen liiketoiminta-alueet, funktiot ja tuo-
tantolaitokset ovat alttiina erilaisille riskeille ja voivat hyödyntää 
niihin liittyviä mahdollisuuksia.  
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UPM:ssä riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattisia ja ennakoi-
via toimia, joilla analysoidaan ja hallitaan liiketoimintoihin liittyviä 
mahdollisuuksia ja uhkia. Riskienhallintaan sisältyy myös tulevien 
hankkeiden ja liiketoimintaympäristön huolellista arviointia ja 

suunnittelua, jotta niihin liittyvät riskit voidaan välttää ja mahdollisuudet hyö-
dyntää. UPM:n riskienhallinnan organisaatio ja hallinnointi on kuvattu yhtiön 
hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä. Riskejä ja riskien-
hallintaa kuvataan lisää myös hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 79. 

riskit ja mahdollisuudet
 Lue lisää:
 www.upm.fi/hallinnointi
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integroidun tuotannon edut 
UPM on integroinut UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella sellun, uusiutu-
van dieselin ja sahatavaran tuotannon ja hyödyntää yhteistä puuraaka-aineen 
toimitusketjua. Sellun tuotantoprosessissa otetaan talteen energiaa, raaka-
mäntyöljyä ja tärpättiä. Sellutehtaat tuottavat soodakattiloissaan uusiutuvaa 
energiaa ja hiilidioksidineutraalia biomassapohjaista sähköä. Raakamäntyöljyä 
käytetään puupohjaisen uusiutuvan dieselin, UPM BioVernon, raaka-aineena 
UPM Lappeenrannan biojalostamolla.

STraTegiaMMe

•	Selluliiketoiminta: kustannuskilpailukyvyn 
säilyttäminen operatiivista toimintaa  
jatkuvasti parantamalla, kattavimman 
sellu tuotevalikoiman tarjonta yhdistettynä  
ensiluokkaisiin ympäristöstandardeihin ja 
tekniseen palveluun. Kasvu kustannus-
tehokkaana tuottajana pullonkaulojen 
poistamiseen tähtäävillä investoinneilla  
ja mahdollisilla yritysostoilla.  

•	Biopolttoaineet: maailman ensimmäisen 
puupohjaista uusiutuvaa dieseliä tuottavan 
biojalostamoinvestoinnin kaupallistaminen  

•	Sahaliiketoiminta: kannattavuuden paran-
taminen tehokkaan puun käytön, integroi-
dun tuotannon ja terävöitetyn kaupallisen 
strategian avulla. 

VaHVUUTeMMe

•	Monipuolinen selluvalikoima erilaisiin 
loppukäyttökohteisiin

•	Oma myynti- ja palveluverkosto maail-
manlaajuisen asiakaskunnan ulottuvilla

•	Nykyaikaiset, tehokkaat sellutehtaat ja 
kasvuun sitoutunut liiketoiminta

•	Eri mantereet yhdistävä maailmanluokan 
logistiikkaverkko 

•	Kestävä puunhankinta ja erinomainen 
ympäristösuorituskyky

•	Puupohjaisen uusiutuvan dieselin  
valmistusteknologia

•	Kilpailukykyiset sahat ja ammattitaitoinen 
globaali myynti 

•	Synergiaetuja yhteisestä puun toimitus-
ketjusta sahatavaran, sellun ja uusiutuvan 
dieselin tuotannossa

UPM Biorefining

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

aVainLUVUT

2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 2 272 1 937
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 467 217
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 3 191 2 862
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 14,6 7,6
Henkilöstö 31.12. 2 593 2 529
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Sahojen rooli puun toimitusketjussa on keskeinen, sillä niiden sivutuotteita 
käytetään sellun ja energian tuotannossa. UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella 
UPM hyötyy tehokkaasta puuraaka-aineen käytöstä ja integroidusta tuotannosta.

Liiketoiminnan tulos
Selluliiketoiminnan kannattavuus parani pääasiassa korkeampien keskimääräis-
ten sellun myyntihintojen ansiosta. Muuttuvat kustannukset laskivat osittain 
sellun tuotannon parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Biopolttoaine-
tuotannon käynnistäminen sujui hitaasti vuoden alkupuoliskolla mutta parani 
kolmannella neljänneksellä toteutetun huoltoseisokin jälkeen. Tuotanto saavutti 
kannattavuusrajan vuoden loppuun mennessä. 

Sahaliiketoiminnan kannattavuus heikkeni kiristyneen hintakilpailun takia, 
mikä ylitti lisääntyneiden toimitusmäärien ja parantuneen tuotantotehokkuuden 
positiiviset vaikutukset. UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen sijoitetun  
pääoman tuotto kasvoi ja ylitti pitkän aikavälin tavoitteen. 

MeTSäT ja 
PUUnHankinTa
 o Asiantunteva 
hankinta- 
organi saatio

 o UPM:n sertifioidut 
metsät Suomessa

 o UPM:n sertifioidut  
eukalyptus- 
viljelmät 
Uruguayssa

 o Metsäpalvelut

MyynTi

SELLU

 o Kattava 
sellutuotevalikoima

 o Maailmanluokan 
tekninen palvelu

 o Globaali myynti 

BIOPOLTTOAINEET

 o Alueellinen myynti 

SAHATAVARA

 o Asiantunteva globaali 
myyntiverkosto

TUoTanTo

SELLU
 o Suuret nykyaikaiset 
tehtaat

 o Tehokas tuotanto 
 o Lämmön ja sähkön 
yhteistuotanto

BIOPOLTTOAINEET
 o Kehittynyt uusiutuva 
diesel

 o Maailman ensimmäinen 
puupohjaista uusiutuvaa 
dieseliä tuottava 
biojalostamo

 o Immateriaalioikeudet

SAHATAVARA

 o Tehokkaat sahat

UPM Biorefining                                                        arVonLUonTi 

Pääomavaltainen  
prosessiteollisuus

Sitoutunut ja  
huippusuorituksiin      
yltävä henkilöstö

Kestävä ja täysin  
jäljitettävä                    

metsäbiomassa sertifioi-
duista lähteistä

Kestävä metsänhoito

Vastuullinen hankinta

Immateriaalioikeudet

Yhteistyö  
paikallisyhteisöjen 

kanssa

Turvalliset ja kestävän 
kehityksen mukaiset  
tuotteet

Uusiutuva energia

Hiiltä sitovat tuotteet

Vähäiset päästöt

Luonnon monimuotoisuus

Työllistyminen

Työturvallisuus

Hyvinvoiva yhteisö

Pääoman tuotto

ASIAKKAAT 

SELLU
 o Pehmopaperien,
 o Pakkauskartongin,
 o Erikoispaperien ja
 o Graafisten papereiden 
tuottajat

BIOPOLTTOAINEET
 o Polttoaineen jakelijat

SAHATAVARA
 o Rakennusala,  
huone kalu- ja  
puu sepän teollisuus

PääoMaT VaikUTUkSeT
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Merkittävä parannus 
kannattavuudessa  

LOPPUKäYTöT
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PiTkäjänTeiSTä SiToUTUMiSTa  
eUkaLyPTUkSen ViLjeLyyn

UPM:n on viljelellyt eukalyp tusta Uruguayssa 25 
vuoden ajan siitä lähtien, kun maan metsäteol-
lisuutta alettiin kehittää uuden lainsäädännön 
myötä. Puuviljelmistä vastaa UPM:n forestal 
oriental -yhtiö, joka on toiminut Uruguayssa 
vuodesta 1990.

Pääosa UPM:n Uruguayn eukalyptusviljelmien 
tuottamasta puusadosta käytetään sellun tuo-
tantoon paikallisella UPM fray Bentosin sellu-
tehtaalla, jonka tuotanto käynnistyi marras-
kuussa 2007. 

eukalyptuspuut kasvavat hakkuukypsiksi noin 
kymmenessä vuodessa. UPM on systemaat tisesti 
jalostanut viljelyyn valittuja lajikkeita edelleen. 
Puunjalostuksen perimmäisenä tavoitteena on 
varmistaa, että tuotetun sellun laatu säilyy  
mahdollisimman tasaisena, mikä on tärkeää 
asiakkaiden tuotantoprosessien kannalta.

Sellun lisäksi fray Bentosin tehdas tuottaa  
sähköä, jota myydään Uruguayn sähkö-
verkkoon. Tehdas kattaa lähes 9 % Uruguayn 
sähköntuotannosta.

UPM on tehnyt yhteistyötä yksityisten maan-
omistajien kanssa vuodesta 2005 lähtien 
foMenTo-ohjelman puitteissa. ohjelmassa 
UPM forestal oriental toimittaa puuntaimet  
ja vastaa istutuksista sekä myöhemmin  
puunkorjuusta. 

Puuviljelmät tuovat lisätuloja maanviljelijöille,  
ja metsäteollisuus pääsee tekemään istutuksia 
uusille alueille viljelijöiden tuella.

 Lue lisää:
 www.upmpulp.com (en)

Liiketoiminnan kehitys
Viimeisen kahden vuoden aikana UPM on investoinut kohdennetusti Pietarsaaren, 
Kymin ja Fray Bentosin sellutehtaiden tuotannon laajentamiseksi sekä tehokkuuden ja 
joustavuuden lisäämiseksi. 

UPM Pietarsaaren sellutehtaan modernisointi saatiin päätökseen vuonna 2014 ja 
UPM Kymin tehtaan laajennusinvestointi vuonna 2015. Fray Bentosin tehtaalle myön-
nettiin laajennettu tuotantolupa kesäkuussa 2014, ja sen yhteydessä UPM toteutti 
tehtaalla pieniä investointeja. 

Nämä hankkeet on nyt viety loppuun onnistuneesti, joten UPM keskittyy seuraa-
vaksi niistä saatavien hyötyjen realisoimiseen. Tehtaiden tuotantokapasiteetti kasvaa 
vähitellen 340 000 tonnilla. 

UPM ilmoitti kesäkuussa investoivansa 50 miljoonaa euroa UPM Kaukaan selluteh-
taaseen Lappeenrannassa. Valmistuttuaan investointi parantaa tehtaan tehokkuutta, 
kilpailukykyä ja optimointia ja hyödyttää koko Kaukaan integraattia. Investoinnin 
arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Kasvuhankkeisiin sisältyvät sellutehtaiden laajennukset koostuvat pääasiassa 
pullonkaulojen poistamisesta ja tuovat lisäarvoa ilman suuria riskejä. Kun kaikki hank-
keet valmistuvat, UPM on realisoinut nykyisten sellutehtaiden tuotantokapasiteetin 
täyden potentiaalin. 

Kymin ja Kaukaan investointien myötä UPM saa päätökseen sellu- ja paperiliike-
toimintojensa eriyttämisen. Jatkossa molemmat liiketoiminnat voivat optimoida 
tuotantoaan itsenäisesti ja silti hyödyntää sisäisiä synergioita.

UPM Biorefining tarjoaa selluasiakkailleen kattavan valikoiman eri sellulajeja 
suoraan tuottajilta kansainvälisille markkinoille. Oman tuotantonsa ja yhteistyön 
avulla UPM Biorefining voi tarjota asiakkailleen monipuolisimman valikoiman  
pohjoista havu- ja koivusellua, eukalyptussellua sekä puolikemiallista sellua. 

UPM Biorefiningilla on myynnin ja teknisen tuen ammattilaisia jokaisella tehtaalla 
ja lähellä asiakkaita. He toimivat läheisessä yhteistyössä UPM:n maailmanlaajuisen 
tutkimus- ja kehitysverkoston kanssa.  

Sellun maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, sillä sellu on monipuolinen 
tuote ja sopii moniin eri loppukäyttökohteisiin. Vakaa kasvu on pääosin yksityisen 
kulutuksen ansiota.

Sellulla on useita loppukäyttökohteita, joissa tarvitaan eri ominaisuuksia. Parhaim-
man sellulajin valitseminen on olennaisen tärkeää, sillä se tuo asiakkaalle selkeitä 
etuja. Puukuidun laatu vaikuttaa hankintakustannuksiin, selluntuotannon tuotanto-
tehokkuuteen ja sellun laatuun. Tasaisen korkea laatu on tärkeää sekä UPM:n sellu-
asiakkaille että tuotantolaitoksille.

UPM Biorefiningin kattava sellulajivalikoima kannustaa kestävän kehityksen 
mukaiseen kuitujen käyttöön, eli jokaiseen loppukäyttökohteeseen valitaan siihen 
parhaiten sopiva kuitu. UPM:n puunhankinta ja selluntuotanto täyttävät alan kor-
keimmat kestävän kehityksen vaatimukset. 

UPM Lappeenrannan biojalostamo aloitti tammikuussa kehittyneen uusiutuvan  
dieselin, UPM BioVernon, kaupallisen tuotannon. Biojalostamo on ensimmäinen 
laatuaan maailmassa.

Tuotantoprosessi toimii suunnitellusti ja lopputuote on korkealaatuista ja asiakkaan 
vaatimusten  mukaista. Biojalostamon käynnistämisvaiheeseen on liittynyt normaaleja 
uuden prosessin ja tuotannon käynnistämisen haasteita. Vuonna 2015 keskityttiin käynti-
asteen parantamiseen ja tuotannon vakauttamiseen. 

Tuotanto perustuu UPM:n kehittämään vetykäsittelyprosessiin, ja tuotantokapasiteetti 
on noin 120 miljoonaa litraa kehittynyttä uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä vuodessa. 
Lappeenrannan biojalostamo on ensimmäinen merkittävä investointi uuteen, innovatiivi-
seen tuotantolaitokseen ja tärkeä askel UPM:n uudistumisessa. 

UPM BioVernon jakelu aloitettiin Suomessa toukokuussa St1- ja ABC-huoltoasemilla. 
UPM BioVerno on kilpailukykyinen, kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto fossiilisille 
polttoaineille ja ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille, ja sillä on hyvä markkina-
asema muutamien tarjolla olevien kehittyneiden biopolttoainevaihtoehtojen joukossa.  

Puun toimitusketju on tärkeä osa UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen arvoketjua, 
joten sen suorituskykyä parannettiin edelleen. Korkealaatuisten tukkien ja kuitupuun 
hankinta sekä sahojen täysi käyttöaste tehostivat tehdasintegraattien tuotantoa ja tukivat 
UPM:n toimintaa puumarkkinoiden luotettavana ja vakiintuneena asiakkaana.  

UPM lisäsi sahojen tuotantoa pullonkauloja poistavilla investoinneilla, kuten Seikun 
sahan tukkilajittelulinjan modernisoinnilla, mikä paransi yleistä tuotantotehokkuutta.

Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät  
•	 Sellun kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti vuosittain noin 2–3 % yksityisen kulutuksen 

kasvun ansiosta. Vuonna 2015 globaalit toimitukset kasvoivat 3 % edellisvuoteen  
verrattuna.

•	 Sellunkulutusta ohjaa pehmopaperien, hygieniatuotteiden sekä kartongin ja erikois-
papereiden kasvava kulutus esimerkiksi pakkaus- ja tarramateriaaleissa. Kehittyvillä 
markkinoilla kysyntää lisää keskiluokan kasvu ja  
nopea kaupungistuminen.

•	 Lehtipuusellun kysyntä kasvaa nopeammin kuin havupuusellun, mikä johtuu  
loppukäyttöominaisuuksista ja alemmista tuotantokustannuksista. 

•	 Lehtipuusellun maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvaa pääasiassa uusien 
tuotantolinjojen käyttöönoton seurauksena. Havupuusellun tuotantokapasiteetti 
kasvaa pääasiassa laajennusinvestointien ansiosta. 

•	 Myös rakenteelliset muutokset tukevat sellun kysynnän kasvua, sillä graafisten  
papereiden segmentti tuottaa aiempaa vähemmän valkoista kierrätyskuitua pehmo- ja 
erikoispaperisegmenttien kasvaviin tarpeisiin. 

•	 Vanhaa sellukapasiteettia on suljettu taloudellisista ja ympäristöllisistä syistä.
•	 Kehittyneiden biopolttoaineiden markkinat kasvavat ympäristöllisten ja kestävyys-

vaatimusten tiukentuessa. Uudet säädökset suosivat kehittyneitä biopolttoaineita.
•	 Sahatavaran kysyntää ohjaavat puusepän-, pakkaus-, jakelu- ja rakennusteollisuus. 

Vuonna 2015 kysyntä pysyi vakaana Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois- 
Afrikassa. Myyntihinnat laskivat ylitarjonnan ja tiettyjen maiden valuutan heikenty-
misestä johtuvan kiristyneen hintakilpailun takia. 

PUHdaSTa VoiMaa  
SUoMaLaiSeSTa MeTSäSTä

UPM BioVerno -hanke saavutti tärkeimmän 
tavoitteensa, kun uusiutuva diesel tuli markki-
noille toukokuun alussa 2015. UPM BioVernoa 
on myyty keväästä 2015 lähtien kotimaisen 
energiayhtiön St1:n asemilla Suomessa diesel 
plus -polttoaineen biokomponenttina.

St1:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Harri 
Tuomaala kertoo, että merkittävä osa St1:n 
dieselasiakkaista käyttää UPM BioVernoa 
sisältävää diesel plussaa päivittäin, sillä sitä 
tankataan yli 100 000 kertaa joka päivä. 

Tuomaalan mukaan UPM BioVerno sopii  
diesel plussaan erinomaisesti teknisten omi-
naisuuksiensa ansiosta. korkea setaaniluku 
nopeuttaa dieselin syttymistä ja lisää siten 
moottorin tehokkuutta. UPM BioVernolle on 
myönnetty avainlippu-tunnus.

”kuluttajille valinta on helppo, sillä UPM  
BioVernoa sisältävä diesel plus toimii kaikissa 
dieselmoottoreissa täysin tavallisen dieselin 
tapaan. Se sopii saumattomasti myös  
olemassa oleviin jakelujärjestelmiin.”

”UPM BioVerno kuljetetaan Lappeenrannasta 
St1:n polttoaineterminaaliin Haminaan, jossa 
se sekoitetaan diesel plus -polttoaineeseen  
ja toimitetaan sitten huoltoasemillemme 
ympäri maata.” 

 Lue lisää:
 www.upmbiopolttoaineet.fi

UPM Biorefining
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STraTegiaMMe

•	Arvon tuottaminen energiantuotannossa, 
fyysisen sähkön kaupassa ja sähkön  
johdannaismarkkinoilla 

•	Kannattava kasvu Pohjoismaiden hiili-
dioksidipäästöttömän sähkön markkinoilla

VaHVUUTeMMe

•	Kustannuskilpailukykyinen, vähäpäästöinen 
energiantuotantoportfolio

•	Monipuolinen energiatuotanto – ydinvoima 
peruskuormakapasiteettina, vesivoima sää-
deltävänä kapasiteettina ja lauhdevoima 
luotettavana huippukuormakapasiteettina

•	Vahva osaaminen ja kokemus arvon  
luomisesta sähkön ja sähköjohdannaisten 
kaupassa

•	Todistetusti laadukkaat energianhallinta-
palvelut sähköä tuottaville ja kuluttaville 
asiakkaille  

aVainLUVUT

2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 415 464
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 181 202
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 2 716 2 903
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 6,7 7,0
Henkilöstö 31.12. 73 80

UPM energy arVonLUonTi 

PääoMaT
Pääomavaltainen                  

liiketoiminta

Vähäpäästöiset energia-
lähteet, ml. veden  - 

käyttö oikeudet

Polttoaineet

Sitoutunut ja huippu-
suorituksiin yltävä  

henkilöstö

Organisaation osaaminen

Osaaminen ja työkalut 
sähkön kaupankäyntiin

Sääntely

VaikUTUkSeT
Vähäpäästöinen sähkö

Työturvallisuus

Turvattu energian saanti

Joustava sähkön tarjonta

Riskien minimointi

Pääoman tuotto

JAKELUSIIRTO

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

fyySiSen SäHkön kaUPPa 
 o Markkina-arvon luonti fyysisillä 
markkinoilla

 o Pääasiassa Nord Pool Spot 
-sähköpörssin kauppaa päiväksi 
eteenpäin tai päivän aikana

 o Jäsenet (myyjät ja ostajat) solmivat 
sähkön toimitussopimuksia

MoniPUoLinen TUoTanTo
(omat vesivoimalaitokset ja osuudet energiayhtiöissä)

VeSiVoiMa
 o Joustava
 o Kustannuskilpailu - 
kykyinen

 o Vähäpäästöinen
 o Uusiutuva

LaUHdeVoiMa
 o Luotettava  
huippukuorma- 
kapasiteetti

ydinVoiMa
 o Toimiva perus- 
kuormakapasiteetti

 o Kustannuskilpailu - 
kykyinen

 o Vähäpäästöinen

joHdannaiSMarkkinaT  
johdannaissopimukset nasdaq commodities -pörssissä
 o Arvon suojaus ja luonti

energiahallintapalvelut sähköä tuottaville ja kuluttaville asiakkaille
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Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto laski, mikä oli seurausta selvästi alemmista keskimääräisistä sähkön myynti-
hinnoista. Merkittävästi suuremmat vesivoiman tuotantomäärät laskivat tuotantokus-
tannuksia. Lisäksi veden hyvä saatavuus ja lisääntynyt hintojen vaihtelu mahdollistivat 
säädeltävän vesivoimakapasiteetin optimaalisen käytön ja siten paremmat tuottomah-
dollisuudet. Sijoitetun pääoman tuotto täytti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. 

Liiketoiminnan kehitys
Vuotta 2015 leimasivat haastavat markkinaolosuhteet. Sähkön hinnat laskivat ja kilpai-
lutilanne markkinoilla pysyi vääristyneenä. Normaalia lämpimämpi sää laski kysyntää 
ja poikkeuksellisen hyvä vesitilanne sähkön hintoja. 

Kilpailutilanteeseen vaikuttivat markkinoista riippumattomat tekijät, kuten uusiu-
tuvaa energiaa suosivat verot, tukijärjestelmät ja sääntely. Muut energiamuodot, 
mukaan lukien päästötön vesivoima ja kustannuskilpailukykyinen ydinvoima, kärsivät 
heikosta kannattavuudesta, yleisestä verojen noususta ja ympäristölainsäädännöstä. 

Nykyiset alhaiset sähkön hinnat ja vääristynyt kilpailutilanne markkinoilla estävät 
markkinalähtöisen modernisoinnin ja uudet investoinnit vähäpäästöisiin energian-
tuotantoteknologioihin. Kaikkien kestävän kehityksen mukaisten vaihtoehtojen täyttä 
potentiaalia ei välttämättä pystytä hyödyntämään.

Haastavat markkinaolosuhteet luovat perustan alan uudelleenjärjestelyille, kuten 
hiililauhdevoiman ja ydinvoimakapasiteetin sulkemisille ennen niiden suunnitellun 
käyttöiän päättymistä. Markkinatilanne voi vaatia myös alan rakenteellisia uudistuksia, 
ja UPM Energy suurena tuottajana voi olla niissä aktiivisesti mukana.  

Säästä riippuvaisten energiamuotojen (tuuli- ja aurinkovoima) osuus markkinoilla 
kasvaa,  mikä lisää hintojen vaihtelua ja säätövoiman tarvetta sähkön tuotannon ja 
kulutuksen vaihtelun tasaamiseksi. Vesivoima on tässä tehokas apu, ja sitä tarvitaan 
myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Monipuolisen osaamisen ja vesivoimalaitosten optimaalisen käytön ansiosta UPM 
Energy -liiketoiminta-alueella on mahdollisuus tehdä hyvää tulosta ja luoda lisäarvoa 
sähkön hinnan lisääntyvän vaihtelun avulla. 

UPM Energy jatkoi vesivoimalaitostensa kunnostamista vuonna 2015. UPM Energy 
osallistuu Länsi-Suomen Voima Oy:n osakkuutensa kautta Harjavallan vesivoimalai-
toksen laajentamiseen, johon sisältyy uuden yksikön rakentaminen ja kahden olemassa 
olevan turbiinin kunnostaminen. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2017, ja se 
parantaa voimalaitoksen tehokkuutta, hallintaa ja ympäristöturvallisuutta sekä lisää 
säädeltävää tuotantokapasiteettia. Laitoksen kokonaisteho kasvaa 72 MW:sta 110 MW:iin.

Suurin meneillään oleva hanke on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) kolmannen 
ydinvoimalaitosyksikön (OL3) rakentaminen Olkiluotoon. Uuden yksikön vuosittainen 
tuotantokapasiteetti on valmistuttuaan noin 1 600 MW. UPM:llä on Pohjolan Voima 
Oy:n (PVO) kautta noin 500 MW:n osuus uuden laitoksen kapasiteetista.

Laitostoimittajan aikataulun mukaan OL3-yksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa 
vuoden 2018 lopulla. 

UPM ilmoitti kesäkuussa 2013 osallistuvansa Pohjolan Voima Oy:n osakeantiin Olkiluoto 
3 -ydinvoimalaitosyksikön rahoittamiseksi. UPM:n osuus osakeannista on 119 miljoonaa 
euroa, mistä 31 miljoonaa euroa maksettiin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, 31 mil-
joonaa euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ja 31 miljoonaa euroa vuoden 2013 
toisella neljänneksellä. Osakeannin jäljelle jäävä osa toteutetaan tulevien vuosien aikana 
hankkeen rahoitustarpeen mukaan. 

Kesäkuussa 2015 Teollisuuden Voima Oyj päätti olla hakematta rakentamislupaa Olki-
luoto 4 -ydinvoimalaitosyksikölle. Tästä aiheutui 19 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyvät 
UPM:n osallistumiseen hankkeen kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen. 

Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät
•	 Pohjoismaiden sähkön kulutuksen odotetaan pysyvän vakaana. Kysyntään vaikuttavat 

kotitalouksien, kaupallisen sektorin ja teollisuuden sähkön kulutus. Kulutus riippuu 
suuresti lämpötiloista.

•	 Vuonna 2015 sähkön kulutus Pohjoismaissa laski hieman, pääasiassa normaalia  
lämpimämmän sään johdosta.

•	 Pohjoismaissa uusia investointeja kapasiteettiin ohjaavat taloustilanne, ja niihin  
vaikuttaa sääntely ja tuet. Siksi kapasiteettia lisätään pääasiassa tuetussa uusiutuvan 
energian tuotannossa.

•	 Vallitsevien markkinaolosuhteiden takia nykyistä tuotantokapasiteettia suljetaan ennen 
suunnitellun käyttöiän päättymistä. Esimerkiksi Ruotsin ydinvoima kapasiteetti suljetaan 
aikaisemmin kuin on ennakoitu.

•	 Vesivarannot ja Pohjoismaiden tuuliolosuhteet vaikuttavat sähkön tarjontaan ja siten 
myös sähkön hintaan, joka jakautuu eri aluehintoihin.

•	 Pohjoismaissa on useita aluehintoja, mutta UPM Energyn voimalaitokset sijaitsevat vain 
Suomen aluehinta-alueella. Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistäminen jatkuu uusien 
siirtoyhteyksien rakentamisen myötä.

Haastavat 
markkinaolosuhteet 

VeSiVoiMa on ParaSTa  
SääTöVoiMaa

Luonnonvoimiin perustuvien uusiutuvien 
energia muotojen käytön lisääntyessä sähkö-
verkon tasaista toimintaa ylläpitävän säätö-
voiman tarve kasvaa. esimerkiksi tuulen  
tyyntyessä tai auringonvalon vähentyessä 
näillä tuotettu sähkö pitää korvata muilla kei-
noin. Säätövoimaa tarvitaan myös kulutuksen 
vaihteluiden tasaamiseen. 

Vesivoima vastaa tähän tarpeeseen erin-
omaisesti. Vesivoimaloiden sähköntuotantoa 
voidaan säädellä nopeasti ohjaamalla veden 
virtausta ja turbiineiden toimintaa. Toisin kuin 
tuulta ja aurinkoa, vettä voidaan myös varas-
toida. Patoaltaista vesivarantoja voidaan käyt-
tää tarpeen mukaan esimerkiksi tuottamalla 
syksyn sateista kertyneestä vedestä sähköä 
talvipakkasten aikaan. 

Lue lisää:
www.upmenergy.fi

UPM Energy
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Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto nousi, mihin vaikuttivat sekä paremmasta tuotantotehokkuudesta osit-
tain seuranneet korkeammat myyntikatteet että lisääntyneet toimitusmäärät. Kiin-
teät kustannukset nousivat. Valuuttakurssikorjattu liikevaihto kasvoi 6 % vuonna 
2015 vuoteen 2014 verrattuna. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi toista vuotta peräk-
käin ja nousi lähelle pitkän aikavälin tavoitetta. 

Liiketoiminnan kehitys
UPM Raflatacin tulos parani kaikilla maantieteellisillä alueilla tehostamistoimien ja 
oikea-aikaisten kasvuinvestointien ansiosta. Toimitusmäärät lisääntyivät erityisesti 
Euroopassa, mikä on UPM Raflatacin suurin markkina-alue. 

UPM Raflatacin hyvä tulos vuonna 2015 johtui osittain tuotevalikoiman onnistu-
neesta kehityksestä, etenkin filmi- ja erikoistuotteissa. Vuonna 2015 filmi- ja erikois-
tarralaminaattien valuuttakurssikorjattu liikevaihto kasvoi 7 % ja paperipohjaisten 
tarramateriaalien liikevaihto 5 % vuoteen 2014 verrattuna. 

UPM Raflatac kehittää aktiivisesti tuotevalikoimaansa luodakseen kasvua ja 
vastatakseen markkinoiden kysyntään. Läheisellä yhteistyöllä tarrapainajien ja 
merkkituotteiden valmistajien kanssa voidaan lisätä heidän brändiensä ja tuottei-
densa houkuttelevuutta.

UPM Raflatac aloitti huhtikuussa tuotannon uudella laminointilinjalla Nowa 
Wiesissä Puolassa.  Oikea-aikainen investointi uuteen tuotantolinjaan on osa UPM:n 
kasvuhankkeita ja varmistaa kustannuskilpailukykyisen kasvun yhtiölle strategisesti 
tärkeissä filmitarralaminaateissa. Lisäarvoa tuottavien filmi- ja erikoistuotteiden  
laajempi valikoima sekä lisääntynyt tuotantokapasiteetti ja palvelukyky tukivat UPM 
Raflatacin kasvua nopeasti kasvavissa loppukäyttösegmenteissä, kuten viinien  ja 
alkoholijuomien etiketöinnissä. 

Innovatiivinen tuotekehitys luo lisää kasvumahdollisuuksia. Ohuet filmimateriaa-
lit, kutiste-etiketit ja haastaviin loppukäyttökohteisiin tarkoitetut liuotinvapaat 
liimateknologiat edistivät tuottavuutta, tuoteturvallisuutta ja kestävää kehitystä.

Tarraetikettien käyttöä pakkausteollisuudessa lisäsi yksityisen kulutuksen kasvu, 
mihin osaltaan vaikutti verkkokaupan yleistyminen. UPM Raflatac pystyi hyödyntä-
mään suotuisia markkinaolosuhteita tehokkaan tuotantokoneistonsa ja jakeluverkos-
tonsa sekä uusien investointiensa ansiosta. Vuonna 2015 UPM Raflatacin liikevaihto 
kehittyneillä markkinoilla kasvoi 6 % vuoteen 2014 verrattuna.  

Nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla nopea kaupungistuminen, väestön-
kasvu ja tulotason nousu lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia. Vuonna 2015 nämä 
markkinat muodostivat kolmanneksen UPM Raflatacin liikevaihdosta ja niiden 
valuuttakurssikorjattu liikevaihto kasvoi 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Aasiassa 
kysynnän kasvu jatkui hitaampana kuin edellisvuonna. Latinalaisessa Amerikassa 
kysyntä oli edellisvuoden tasolla, mikä johtui alueen talouskasvun hidastumisesta 
etenkin Brasiliassa. Suurimmassa osassa Itä-Eurooppaa kysynnän kasvu jatkui 
vakaana. 

Aasiassa UPM:n tarraliiketoiminta on kasvanut nopeasti viime vuosina. Aasian 
alueen tuotantokapasiteettia lisättiin 50 % osana UPM:n kasvuinvestointeja, minkä 

STraTegiaMMe

•	Kannattava kasvu orgaanisesti, tuote-
valikoimaa kehittämällä ja synergisillä 
yrityskaupoilla 

•	Kasvu korkean lisäarvon filmi- ja  
erikoistarralaminaateissa

•	Aseman vahvistaminen nopeasti  
kasvavilla kehittyvillä markkinoilla

VaHVUUTeMMe

•	Täsmällinen toimitusketju ja tehokas  
jakeluverkosto 

•	Modernit, strategisesti sijoitetut ja  
joustavasti skaalattavat tuotantolaitokset 

•	Toiseksi suurin toimittaja useimmilla  
markkinoilla, globaali tutkimus- ja  
kehitystyö, laadun kehittäminen  
ja tekninen osaaminen

•	Alan johtava yritys kestävässä  
kehityksessä ja tuoteturvallisuudessa

aVainLUVUT

2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 1 409 1 248
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 102 80
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 581 530
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 17,6 15,1
Henkilöstö 31.12. 2 894 2 847

UPM rafLaTac arVonLUonTi 

PääoMaT
Vähemmän pääomaa 

sitova jalostusliike-
toiminta

Sitoutunut ja huippu-
suorituksiin yltävä  

henkilöstö

Vastuullinen hankinta

Pintapaperi

Irrokepaperi

Filmit

Liimat

Silikonit

VaikUTUkSeT

Turvalliset ja sertifioidut 
tuotteet

Houkutteleva brändi

Työturvallisuus

Työllistyminen

Kierrätettävät tuotteet

RafCycle-kierrätys-
konsepti jätteiden 
uudelleenkäyttöön

Pääoman tuotto

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

ansiosta UPM Raflatac pystyy pitkällä aikavälillä vastaamaan kasvavaan kysyntään entistä 
paremmalla laadulla, palvelulla ja kustannuskilpailukyvyllä. UPM Raflatac paransi myös 
kustannustehokkuuttaan merkittävästi vuonna 2015.

Uusi tuotantolinja Changshun tarralaminaattitehtaalla Kiinassa valmistui kesäkuussa 
2015. Laiteinvestoinnit Changshun ja Malesian tehtailla sekä investoinnit leikkuu- ja  
jakeluterminaaleihin Kiinassa ja Meksikossa parantavat tuotantoverkostoa ja paikallista 
palvelua merkittävästi näillä nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.  

Sidosryhmien vaatimukset kestävään kehitykseen ja tuoteturvallisuuteen liittyen 
lisääntyvät kaikilla markkinoilla. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia lisäarvoa tuoviin 
kumppanuuksiin. Vuonna 2015 UPM Raflatac toteutti useita sidosryhmähankkeita yhdessä 
asiakkaiden, loppukäyttäjien, teollisuusjärjestöjen ja ympäristöjärjestö WWF:n kanssa 
Puolassa ja Etelä-Afrikassa.

Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät 
•	 Vuonna 2015 tarramateriaalien maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan kasvaneen  

4-5 % edellisvuoteen verrattuna.   
•	 Maailmanlaajuisten tarramateriaalimarkkinoiden kasvunäkymät ovat vahvat. Taustalla 

ovat ennusteet pakattujen ja merkkituotteiden yksityisestä kulutuksesta. 
•	 Koska tarralaminaatti on etiketöintimenetelmänä monikäyttöinen ja lisää brändien 

vetovoimaa, sen markkinaosuus kaikista etiketöintiratkaisuista on kasvussa.
•	 Verkkokaupan kasvu lisää tarraetikettien käyttöä pakkausteollisuudessa ja logistiikassa. 

Myös tuotteiden sisältöä ja todentamista koskeva tiukentunut sääntely etenkin elin-
tarviketeollisuudessa kasvattaa tarralaminaattien kysyntää. 

•	 Kaupungistumisesta, keskiluokan kasvusta ja tulotason noususta johtuen kasvu on 
voimakkainta kehittyvillä markkinoilla. Tarramateriaalien kysyntää tukee myös vähit-
täiskaupan, jakeluverkostojen ja automatisoidun tuote-etiketöinnin nopea kehitys.

•	 Kypsillä markkinoilla kasvu on viime vuosina ylittänyt yksityisen kulutuksen kasvun, ja 
sitä vauhdittavat pääasiassa tuotteiden uudistaminen, innovaatiot ja asiakkaille räätä-
löidyt ratkaisut. 

MyynTi ja PaLVeLUT 

 o Pitkäaikaiset 
asiakassuhteet 

 o Globaali 

 o Tekninen asiantuntemus

TarraLaMinaaTTi-
TeHTaaT

 o Nykyaikaiset 

 o Tehokkaat 

 o Strateginen sijainti

LeikkUU- ja  
jakeLUVerkoSTo

 o Optimoitu leikkuu- ja 
jakeluverkosto 

 o Tehokas ja nopeasti 
reagoiva

LOPPUKäYTöT
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*) ilman kertaluonteisia eriä

Liikevoitto*) 

milj. euroa

ASIAKASTOIMIALAT 

Kodinhoito- ja hygieniatuotteet

Elintarvikkeet ja juomat

Vähittäiskauppa

A4 & digitaaliset tarratulosteet

Lääketeollisuus

Kuljetus ja logistiikka

Kestokulutushyödykkeet

Renkaat

ASIAKKAAT  

Tarrapainot

Uudet konseptit ja tuotteet, kestävä kehitys koko elinkaaren ajalta

kUTiSTe-eTikeTiT oVaT PakkaaMiSen 
noUSeVa Trendi

kutiste-etiketit tuovat UPM raflatacille uutta 
liike toimintaa tarraetikettien rinnalle. Liimaa ei 
käytetä näissä materiaaleissa lainkaan, vaan 
etiketti kutistetaan kuumalla höyryllä tiukasti 
tuotteen ympärille. 

UPM raflatacin rafShrink-kutistekalvot on  
kehitetty ensisijaisesti virvoitusjuomateollisuu-
teen, missä tuotantovolyymit ovat suuria.  
Toimivuuden kannalta olennaista on tuotteen 
kutistuvuus. 

”UPM:n innovaatioiden ansiosta materiaa-
liimme on saatu erinomainen kutistuvuus vas-
taaviin polyolefiinikalvoihin verrattuna. Tuot-
teemme on myös erittäin kirkas ja läpinäkyvä, 
joten painovärit toistuvat tarkasti ja eläväisesti 
ja ne ovat hyvin suojassa muovikalvon alla,” 
kertoo UPM raflatacin muovikalvoliiketoimin-
nasta vastaava johtaja erkki nyberg.

 Lue lisää:
 www.upmraflatac.com (en),  
 www.upmbiofore.fi

johdonmukaista edistystäUPM Raflatac
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Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto laski pääasiassa valuuttasuojausten negatiivisen vaikutuksen johdosta. 
Sijoitetun pääoman tuotto laski ja jäi pitkän aikavälin tavoitteesta. 

Liiketoiminnan kehitys
UPM Paper Asian investointi UPM Changshun tehtaan kolmanteen tuotantoyksik-
köön Kiinassa valmistui vuonna 2015. Tuotanto käynnistyi joulukuussa. UPM:n  
kasvuhankkeisiin sisältyvä uusi yksikkö tukee kasvua tarramateriaaleissa ja tausta-
papereissa maailmanlaajuisesti sekä tukee kasvua Aasian graafisten ja toimisto-
papereiden markkinoilla ja eri jatkojalostuksen loppukäyttökohteissa. Uuden yksikön 
vuotuinen tuotantokapasiteetti on 360 000 tonnia. 

Investointi vahvistaa entisestään UPM Paper Asian ainutlaatuista asemaa Aasian 
markkinoilla. Liiketoiminta-alueen pääkonttori sijaitsee Shanghaissa Kiinan nopeasti 
kasvavalla alueella. UPM Changshun tehdas on lähellä Shanghaita Jangtse-joen  
rannalla, mikä lisää sen logistista kilpailukykyä. UPM Paper Asialla on Aasiassa kat-
tava myynti- ja jakeluverkosto, ja UPM on maailmanlaajuisesti tunnustettu johtava 
yritys kestävässä kehityksessä ja ympäristösuorituskyvyssä.  

Uusi tuotantoyksikkö tukee kasvua, parantaa paikallista kustannustehokkuutta ja 
laajentaa UPM Paper Asian tarramateriaalien ja taustapaperien kattavuutta globaa-
leilla markkinoilla. Lyhyempien toimitusaikojen ansiosta uusi tuotantoyksikkö vah-
vistaa asiakaskumppanuuksia kattavilla palveluilla ja uusilla tuotteilla Aasian ja Tyy-
nenmeren alueella. Tähän asti tuotanto on keskittynyt kahdelle tehtaalle Suomessa. 
Uusi yksikkö parantaa tuotannon joustavuutta myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
markkinoilla. Maailmanlaajuista tarramateriaalien kysynnän kasvua ohjaa pääasiassa 
kasvavien markkinoiden talouskehitys sekä automatisoidun tuote-etiketöinnin ja 
logistiikkaetiketöinnin käytön lisääntyminen, kun taas tausta papereiden kysyntää 
ohjaavat erilaiset loppukäyttökohteet esimerkiksi hygieniatuotteissa, graafisessa 
teollisuudessa, teollisissa sovelluksissa ja tuotannossa, joissa on vahvat kasvunäkymät. 

UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueella on vahva asema Kiinan toimistopaperi-
markkinoilla ja valikoiduissa päällystetyissä ja päällystämättömissä hienopapereissa 
Aasiassa. Graafisen hienopaperin kysyntä on lievässä laskussa, mutta uusi tuotanto-
yksikkö vastaa erityisesti toimistopapereiden ja jatkojalostussovellusten kysynnän 
jatkuvaan kasvuun pääasiassa alueen talouskehityksen ansiosta. UPM:n menestys 
Aasian hienopaperimarkkinoilla perustuu korkealaatuisiin tuotteisiin, vakiintuneisiin 
omiin tuotemerkkeihin, johtavaan asemaan kestävässä kehityksessä sekä erinomai-
seen asiakaskokemukseen, jota tukee UPM:n oma kattava myynti- ja jakeluverkosto. 
Kapasiteetti on rajoittanut UPM Paper Asian kasvumahdollisuuksia. 

STraTegiaMMe

•	Label, Pack & Release -tulosyksikössä 
kannattava kasvu maailmanlaajuisesti 
tuotteiden kilpailukykyisellä tuotannolla, 
innovaatioilla ja vahvemmilla kumppa-
nuuksilla asiakkaiden kanssa perustuen 
erinomaiseen asiakaskokemukseen  
ja johtavaan asemaan kestävässä  
kehityksessä

•	Fine Paper Asia-Pacific -tulosyksikössä 
kannattava kasvu korkealaatuisissa  
toimistopapereissa sekä uusilla innovaa-
tioilla ja vahvemmilla kumppanuuksilla 
asiakkaiden kanssa perustuen erinomai-
seen asiakaskokemukseen ja johtavaan  
asemaan kestävässä kehityksessä

VaHVUUTeMMe

•	Tarramateriaalien globaali markkina-
johtaja, korkealaatuiset tausta- ja pinta-
paperit ja joustopakkauspaperit

•	Korkealaatuisten hienopapereiden  
luotettava toimittaja, kattava jakelu-        
verkosto Aasian-Tyynenmeren alueella

•	Erinomainen asiakaspalvelu kaikkialla 
maailmassa, vahvat toimistopaperibrändit 
Kiinassa

•	Tunnustettu alan johtava yritys kestävän 
kehityksen ja ympäristösuorituskyvyn osalta

•	Kustannustehokkaat toiminnot ja ainut-
laatuinen asema Aasian markkinoilla

aVainLUVUT

2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 1 168 1 124
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 55 108
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 1 012 861
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 5,4 12,5
Henkilöstö 31.12. 1 738 1 652

MyynTi

 o Tarramateriaalien 
globaali markkinajohtaja

 o Oma hienopaperin 
myyntiverkosto Aasian-
Tyynenmeren alueella

 o Luotettava toimittaja

 o Erinomainen 
asiakaskokemus

 o Tunnustettu johtava yritys 
kestävässä kehityksessä

UPM PaPer aSia                                                       arVonLUonTi 

PääoMaT

Pääomavaltainen  
prosessiteollisuus

Sitoutunut ja huippu- 
suorituksiin 

yltävä henkilöstö

Yhteistyö paikallisyhteisöjen 
kanssa

Vastuullinen hankinta

Kestävän kehityksen  
mukainen sellu, 

jonka alkuperä on  
täydellisesti jäljitettävissä

VaikUTUkSeT

Turvalliset ja sertifioidut 
tuotteet

Työturvallisuus

Työllistyminen

Uramahdollisuudet

Eettinen, globaalien 
normien mukainen tuotanto

Kierrätettävät tuotteet

Pienet päästöt

Pääoman tuotto

ASIAKKAAT

Tarravalmistajat

Silikonoijat

Pakkausmateriaalien 
jalostajat

Jakelijat

Painotalot ja kustantajat

Tukkureiden omat

merkit

LOPPUKäYTöT

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät 
•	 Tarramateriaali- ja taustapaperimarkkinat kasvavat globaalisti ja erityisesti  

Aasian-Tyynenmeren alueella. Vuonna 2015 globaalit markkinat kasvoivat 3–5 %, 
mutta Aasian-Tyynenmeren alueella kasvu oli jopa kaksi kertaa nopeampaa. 

•	 Kehittyvillä markkinoilla kysyntää ohjaa yksityinen kulutus, keskiluokan  
kasvu ja brändituotteet. Kasvua tukee myös vähittäiskaupan ja automatisoidun 
tuote-etiketöinnin nopea kehitys. Taustapaperin kysyntää ohjaa lisäksi tarra-
materiaalien lisääntyvä käyttö kuluttajatuotteissa, teollisissa sovelluksissa  
ja teollisuudessa.

•	 Aasian-Tyynenmeren alueella hienopaperin kysyntä laski hieman, mutta toimisto-
paperin kysyntä vuonna 2015 kasvoi 2–3 % vuoteen 2014 verrattuna. 

•	 Toimistopaperin alueellista kysyntää ohjaavat talouskehitys, kaupungistuminen ja 
uusien yritysten perustaminen.

•	 Aasiassa on edelleen ylikapasiteettia kaikissa paperilajeissa, ja Yhdysvaltain polku-
myynti- ja tasoitustullit joillekin aasialaisille tuottajille lisäävät hienopaperin pai-
kallista tarjontaa. Investoinnit ja paperikoneiden muuttaminen päällystämättömän 
puuvapaan paperin ja tarramateriaalien tuotantoon Aasian-Tyynenmeren alueella 
sekä paperikoneiden muuttaminen tarramateriaali tuotantoon Euroopassa ovat 
kiristäneet kilpailua.
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TULoSykSiköT

LABEL, PACK & RELEASE

 o Kattava kokemus korkealaatuisista tausta- ja 
pintapapereista, valikoidut joustopakkauspaperit

 o Kustannuskilpailukykyinen tuotanto

FINE PAPER ASIA-PACIFIC

 o Kiinan johtavat toimistopaperibrändit
 o Valikoidut päällystämättömät ja päällystetyt 
paperit

 o Kustannuskilpailukykyinen tuotanto
 o Paras käytettävissä oleva teknologia (BAT)

ASIAKASLäHTöINEN TUTKIMUS JA KEHITYS

Valmistautumista kasvuun  
kiinaLainen ProjekTi  
SUoMaLaiSin MaUSTein

UPM:n paperikoneprojekti UPM changshun 
tehtaalla kiinassa saatiin päätökseen aika-
taulun mukaisesti – ja loistavin turvallisuustu-
loksin. käytössä oli tiukat turvaohjeet koko 
hankkeen ajan. Lopputuloksena oli, ettei yli 
neljän miljoonan työtunnin aikana tapahtu-
nut yhtäkään poissaoloon johtanutta tapa-
turmaa.

koska investointiprojektiin osallistui kym-
meniä urakoitsijoita ja toimittajia, projektin 
alkuvaiheessa luotiin kattava työterveyttä  
ja -turvallisuutta koskeva suunnitelma, joka 
jaettiin kaikille uusille toimittajille.

Tällä kertaa suuri osa laitteista tuli kiinasta. 
UPM valitsi kaikki toimittajat pääasiassa  
paikallisten yritysten joukosta. Myös UPM:n 
suurin yksittäinen ympäristönsuojeluinves-
tointi liittyi projektiin, kun samalla laajennet-
tiin jätevedenpuhdistamoa ja uudistettiin 
ilmansuojeluteknologiaa.

 Lue lisää. 
 www.upmpaper.com (en),  
 www.upmbiofore.fi

UPM Paper Asia
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Haasteiden hallintaa 

STraTegiaMMe

•	Kannattavuuden parantaminen ja raha-
virran maksimointi yksinkertaistetun, 
asiakaslähtöisen myyntistrategian avulla 

•	Optimointimahdollisuuksien hyödyntämi-
nen suuressa matalan kustannustason 
tuotantoympäristössä 

VaHVUUTeMMe

•	Suuri, matalan kustannustason tuotanto-
ympäristö tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuk-
sia toimintojen optimointiin

•	Luotettava toimittaja, joka takaa tasaisen 
laadun, erinomaisen palvelun ja laajan 
tuotevalikoiman

•	Laajuus ja osaaminen vastuullisissa han-
kinnoissa ja tuotannossa

•	Hyvä ympäristö- ja tekninen asiantunte-
mus ja jatkuva tuotekehitys

aVainLUVUT

2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 5 056 5 284
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 24 181
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 2 289 2 511
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 1,0 7,2
Rahavirta/Sijoitettu pääoma, % 4,6 12,9

Henkilöstö 31.12. 9 472 10 467

UPM PaPer ena arVonLUonTi 

PääoMaT
Pääomavaltainen prosessiteollisuus

Sitoutunut ja huippusuorituksiin  
yltävä henkilöstö

Yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa, 
paikallinen läsnäolo

Vastuullinen hankinta

Tuorekuitu sertifioiduista lähteistä

Kierrätyskuitu

Sellu, jonka alkuperä on tiedossa 
ja jäljitettävissä

Kestävän kehityksen mukaiset  
raaka-aineet ja energia

VaikUTUkSeT
Turvalliset ja sertifioidut 
tuotteet

Työturvallisuus

Työllistäminen

Kierrätettävät tuotteet

Uusiutuva energia

Vähäiset päästöt

Elinvoimaiset paikallisyhteisöt

Vastuullisuus uudelleen-
järjestelyissä

Rahavirta / sijoitettu pääoma

ASIAKKAAT
Kustantajat

Painotalot

Vähittäiskauppa

Luettelokustantajat

Mainostajat

Brändinomistajat

Tukkurit

Paperin jalostajat

PaPerikonSULToinTi VaSTaa 
aSiakkaiden TarPeiSiin

UPM pilotoi vuonna 2015 uuden paperi-
konsultoinnin mallin, joka vastaa asiak-
kaiden kustannustehokkuuden tarpeisiin. 
UPM:n asiantuntijat käyvät yhteistyössä 
kustantajan kanssa läpi tämän koko  
painotuotevalikoiman ja etsivät UPM:n 
paperivalikoimasta jokaiselle lehdelle, 
mainokselle, esitteelle tai muulle paino-
tuotteelle sopivan paperilajin. Tavoitteena 
on, että kustantajan käyttämien paperi-
lajien ja pintapainojen kokonaismäärä 
pienenee. 

konsultointi perustuu luottamukseen ja 
hyvään yhteistyöhön UPM:n ja asiakas-
yrityksen välillä. konsultointi ei velvoita 
asiakasta, mutta syntyvä vuoropuhelu on 
hyvä pohja kasvavalle yhteistyölle. UPM:n 
puolella tiivistä yhteistyötä tekevät myyn-
nin ja teknisen myynnin ammattilaiset.

Työn tuloksena kustantajalle syntyy  
merkittäviä kustannussäästöjä ilman,  
että painotuotteen laatu tai brändi kärsi-
vät. UPM pystyy optimoimaan tuotantonsa 
entistä paremmin paperikoneillaan. Voit-
tajiin lukeutuvat niin kustantaja, painaja, 
UPM kuin lehden lukijakin.

 Lue lisää:
 www.upmpaper.com (en)

ASIAKASLäHTöISET LIIKETOIMINTAYKSIKöT

 o Asiakaslähtöinen toiminta ja tarjonta

 o Kattava tuotevalikoima

 o Luotettava toimittaja

  MAGAZINE PUBLISHING & ADVERTISING

  NEWSPAPER PUBLISHING

  MERCHANTS, HOME & OFFICE

TUoTanTo
 o Tehokas ja kustannuskilpailukykyinen 
tuotanto

 o Ympäristön ja tekninen asiantuntemus
 o Kohdennettu tutkimus ja kehitys

 o Yhteinen perusta tuotannolle, 
toimitusketjulle ja myynnille

MyynTi
 o Markkinalähtöinen, globaali 
myynti

 o Maailmanluokan tekninen palvelu
 o Erinomainen asiakaspalvelu
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Liiketoiminnan tulos 
Liikevoitto laski pääasiassa korkeampien euromääräisten sellukustannusten ja 
Euroopan alempien sanoma- ja aikakauslehtipaperien hintojen johdosta. Valuutta-
suojausten merkittävät negatiiviset vaikutukset heikensivät suotuisan valuutta-
kehityksen positiiviset vaikutukset vientihinnoissa. Rahavirran tuotto sijoitetulle 
pääomalle laski ja jäi pitkän aikavälin tavoitteesta. 

Liiketoiminnan kehitys
Vuotta 2015 leimasivat merkittävät kapasiteetin sulkemiset ja toimet, joilla pyrittiin 
hallitsemaan liiketoimintaa haastavassa markkinaympäristössä. 

UPM ilmoitti marraskuussa 2014 suunnitelmastaan vähentää sanoma- ja aika-
kauslehtipaperikapasiteettia noin 800 000 tonnilla, josta 345 000 tonnia koski 
sanomalehtipaperia ja 460 000 tonnia aikakauslehtipaperia. 

UPM Paper ENA sulki maaliskuussa 2015 paperikone 2:n UPM Kaukaan teh-
taalla ja paperikone 5:n UPM Jämsänkosken tehtaalla sekä helmikuussa paperikone 
1:n UPM Shottonin tehtaalla Isossa-Britanniassa. Kesäkuussa 2015 UPM sulki 
paperikone 3:n UPM Chapelle Darblayn tehtaalla Ranskassa. 

Paperikoneiden sulkeminen oli välttämätöntä haastavissa markkinaolosuh-
teissa. Paperin kysyntä ja myyntikatteet laskivat pääasiassa alempien sanomalehti-
paperin hintojen ja korkeampien euromääräisten sellukustannusten johdosta. 
Euroopan paperimarkkinoita vaivasi ylikapasiteetti erityisesti vuoden 2015 alku-
puoliskolla. 

Kapasiteettia vähentämällä UPM Paper ENA sopeutti tuotantonsa vastaamaan 
kannattavaan kysyntään ja parantamaan jäljelle jäävän tuotantokapasiteettinsa 
käyttöastetta. UPM Paper ENAn tuotantostrategia perustuu vaihtokelpoisuuteen, ja 
sen maantieteellisesti kattava verkosto mahdollisti koneiden sulkemisen vaaranta-
matta toimituksia. Liiketoiminnan näkökulmasta toimenpiteet olivat välttämättö-
miä kannattavuuden parantamiseksi. Kapasiteetin sulkemiset vähensivät kiinteitä 
kustannuksia 65 miljoonaa euroa. 

Matala, tulosvastuussa oleva kolmen strategisen tulosyksikön (SBU) muodos-
tama organisaatiorakenne sekä jatkuva panostus tehokkuuteen paransivat  
Paper ENA -liiketoiminta-alueen tulosta. 

Menestyksekkäät tulosyksikkökohtaiset kaupalliset strategiat vahvistivat yhtiön 
markkina-asemaa ja asiakasuskollisuutta. Seuraava askel digitaalisen palvelukana-
van kehittämisessä mahdollistaa asiakkaille paperin tilaamisen verkossa. Tämä 
virtaviivaistaa sekä asiakkaiden että UPM Paper ENAn prosesseja.  Paperikon-
sultointikonseptia pilotoitiin valittujen asiakkaiden kanssa Suomessa ja Skandi-
naviassa.

 Muuttuvien kustannusten vähentämiseen tähtäävillä toimilla saavutettiin mer-
kittäviä säästöjä energia-, raaka-aine- ja logistiikkakustannuksissa ja kulutuksessa. 

Vahvistunut Yhdysvaltain dollari paransi kannattavuutta tietyillä vientimarkkinoilla. 
UPM Paper ENA on vakiintunut toimittaja Yhdysvalloissa ja pyrkii vahvistamaan  
asiakassuhteitaan paikallisilla markkinoilla. 

Marraskuussa UPM ilmoitti toteuttavansa selvityksen UPM Schwedtin tehtaan  
mahdollisesta myynnistä LEIPA Georg Leinfelder GmbH:lle sekä tuotantosuunnan  
muutoksesta lainerikartongiksi.

Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät  
•	 Graafisten papereiden kysyntää ohjaa mainonnan määrä painetussa mediassa ja  

osoitteellisessa ja osoitteettomassa suoramarkkinoinnissa, aikakaus- ja sanomalehtien 
levikki ja määrä sekä tulostus- ja toimistopapereiden kulutus.

•	 Digitaalisen median suosio kuluttajien keskuudessa on laskenut paperin kulutusta 
Euroopan ja Pohjois-Amerikan kypsillä markkinoilla vuosista 2007–2008 lähtien.  
Kulutuksen yleisestä laskusta huolimatta kasvumahdollisuuksia on edelleen tietyissä 
loppukäyttökohteissa ja markkinasegmenteissä.

•	 Euroopassa graafisten papereiden kysyntä laski 4 % vuonna 2015. Lasku oli jyrkempää 
sanomalehti- ja aikakauslehtipapereissa ja hillitympää päällystämättömissä hienopape-
reissa. Kysynnän kehitys vaihtelee maittain. Saksan markkinoilla lasku on hitaampaa 
kuin esimerkiksi Ison-Britannian tai Pohjoismaiden markkinoilla.

•	 Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä laski 7 % vuonna 2015. Päällystä-
mättömän hienopaperin kysyntä säilyi muita paperilajeja vahvempana. 

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

UPM Paper ENA
(Eurooppa & Pohjois-Amerikka)
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kasvuinvestointeja 

Liiketoiminnan tulos
Liikevoitto nousi alempien muuttuvien kustannusten ansiosta, joihin vaikuttivat 
osaltaan suotuisa valuuttakehitys ja parantunut kustannustehokkuus. Toimitus-
määrät lisääntyivät. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi ja ylitti merkittävästi pitkän 
aikavälin tavoitteen. 

Liiketoiminnan kehitys
UPM Plywood paransi tulostaan entisestään. Toimitusmäärät lisääntyivät parem-
man asiakaslähtöisyyden ansiosta, mikä kumosi osittain Venäjän ja Etelä-Amerikan 
vanerituonnin aiheuttaman lisääntyneen kilpailun negatiivisia vaikutuksia. 

Entistä joustavamman tuotannon ansiosta UPM Plywood pystyi vastaamaan 
asiakkaiden kysyntään kasvattamalla tuotantomääriään. Toimitukset vaativiin 
teollisuuden loppukäyttökohteisiin, kuten perävaunujen valmistajille ja nesteytetyn 
maakaasun (LNG) kuljetusaluksiin, lisääntyivät. Rakentaminen Euroopassa jatkui 
heikkona. 

Tiekuljetuksen käyttökohteissa UPM Plywood on auttanut asiakkaitaan tuottei-
den ja tuotantoprosessien kehittämisessä. Yhteistyöllä on saavutettu taloudellisia 
etuja ja pienennetty tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutuksia. Liiketoiminta 
perävaunujen käyttökohteissa on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja vuonna 2015 
UPM Plywood solmi uusia asiakkuuksia myös Euroopan ulkopuolelta.

Myös LNG-segmentti on kasvanut vakaasti viime vuosina. WISA-koivuvaneri 
sopii erinomaisesti LNG-kuljetusalusten materiaaliksi, sillä se on kestävää ja luotet-
tavaa myös erittäin kylmissä olosuhteissa. LNG-alaan investoidaan paljon, ja alan 
tulevaisuuden näkymät ovat edelleen hyvät.

UPM päätti laajentaa Otepään vaneritehdasta Virossa huhtikuussa. Laajennuk-
sen myötä tehtaan tuotantokapasiteetti nousee lähes kaksinkertaiseksi 90 000 
kuutiometriin vuodessa. Laajennus lisää UPM Plywoodin kykyä toimittaa kilpailu-
kykyistä korkealaatuista koivuvaneria vaativiin loppukäyttökohteisiin ja palvella 
tehokkaasti keskeisiä asiakastoimialoja. Otepään kokonaisinvestointi on noin 40 
miljoonaa euroa, ja sen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

UPM Plywood jatkoi lämpömuotoiltavan UPM Grada -puumateriaalin kehittä-
mistä vuonna 2015. UPM Plywood toi markkinoille uusia tuotteita, joiden muotoilu-
lämpötila on entistä matalampi ja jotka tehostavat muotopuristusprosessia. UPM 
Grada on ekologisesti suunniteltu ja turvallinen materiaali, eikä se sisällä haitallisia 
yhdisteitä. Vuonna 2015 UPM Gradan jakeluverkostoa laajennettiin (mukaan lukien 
edustajat) kattamaan koko Euroopan. Ensimmäinen lämpömuotoiltavaa UPM 
Grada -puumateriaalia käyttävä massatuotantolinja otettiin käyttöön Iskun huone-
kalutehtaalla Lahdessa. 

Lokakuussa UPM Plywood käynnisti ohjelman koivuvaneritehtaiden kustannus-
kilpailukyvyn parantamiseksi Suomessa. Ohjelman keskeisiä elementtejä ovat UPM 
Savonlinnan ja UPM Joensuun tehtaiden tuotantomäärien kasvattaminen yksikkö-
kustannusten pienentämiseksi. UPM Jyväskylän tehtaalla tehostettiin tuotantoa ja 
tehdassiivous ulkoistettiin.

STraTegiaMMe

•	Kannattava kasvu asiakaslähtöisellä 
palvelulla ja toimintaa tehostamalla 

•	Markkina-aseman vahvistaminen  
valikoiduissa liiketoiminnoissa arvoa  
ja palveluvalikoimaa lisäämällä

VaHVUUTeMMe

•	Luotettava toimittaja, tasaisen korkea  
laatu

•	Erinomainen asiakaspalvelu

•	Johtava toimittaja vaativissa loppu-
käyttösegmenteissä

•	Markkinoiden vahvin brändi – WISA®

aVainLUVUT

2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 439 440
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 55 44
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 263 268
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 20,9 16,4
Henkilöstö 31.12. 2 469 2 441
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TUoTanTo

VANERITEHTAAT
(KUUSI)

VANERITEHTAAT
(KOIVU)

VIILUTEHDAS
(KUUSI)

MyynTi

 o Johtava toimittaja 
vaativissa 
loppukäyttökohteissa

 o Korkea laatu
 o Toimitusketjupalvelut
 o Asiantunteva tekninen 
palvelu

 o Luotettava toimittaja
 o Vahva brändi

UPM PLywood                    arVonLUonTi

PääoMaT

Kohtalaisesti työvoimaa ja pääomaa 
sitova teollisuudenala

Sitoutunut ja huippusuorituksiin  
yltävä henkilöstö

Yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa

Vastuullinen hankinta

Sertifioiduista lähteistä kestävästi  
hankittu puu, jonka alkuperä  

on täysin jäljitettävissä

Kestävästi hankittu energia

VaikUTUkSeT

Turvalliset ja sertifioidut 
tuotteet

Hiiltä sitovat tuotteet

Työllistyminen

Työturvallisuus

Elinvoimaiset paikallis-
yhteisöt

Vähäiset päästöt

Pääoman tuotto

ASIAKKAIDEN 
TOIMIALAT

Rakennusala

Nesteytetyn maakaasun 
(LNG) laivanrakennus

Ajoneuvojen lattiat

Parketti

Muu teollinen tuotanto

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

Havuvanerin halpatuonti Etelä-Amerikasta Eurooppaan lisääntyi, ja UPM Ply-
wood päätti marraskuussa rajoittaa Pelloksen tehtaiden havuvanerituotantoa vuoden 
2015 lopun ja vuoden 2016 alkupuoliskon aikana. 

Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät 
•	 Vanerin kysynnän arvioidaan kasvaneen hieman Euroopassa vuonna 2015.  

Kysyntä kasvoi teollisissa sovelluksissa ja rakennusalan loppukäyttösegmenteissä.
•	 Euroopan vanerimarkkinat olivat tasapainossa vuoden 2015 alkupuoliskolla. 

Halpatuonti lisääntyi vuoden aikana ja johti viimeisellä neljänneksellä hinta-
paineisiin joissakin tuotesegmenteissä. 

•	 Vanerin kysyntää ohjaavat rakennus- ja huonekaluteollisuus sekä teolliset  
loppukäyttösegmentit kuten kuljetusvälineteollisuus.

•	 Puun käyttö rakennusteollisuudessa lisääntyy, sillä puu on kustannustehokas ja 
uusiutuva materiaali.

•	 Kuljetusalalla LNG-kuljetusalusten rakentamista ohjaa nesteytetyn maakaasun 
globaali kysyntä. Lisääntyvät maantiekuljetukset vauhdittavat kauppaa ja  
kasvattavat ympäristön huomioon ottavien perävaunuratkaisujen kysyntää.

Tuotteiden ja tuotannon kehitys

UPM grada PUoLiTTi VaLMiSTUSajan

Huonekaluvalmistaja isku siirtyi käyttämään 
UPM grada -puumateriaalia muotopuristeiden 
valmistuksessa ja onnistui puolittamaan  
huonekaluaihioiden valmistusajan perinteiseen 
tuotantotapaan verrattuna.

iskun Lahden tehtaalla grada-teknologiaa  
varten rakennettiin täysin automatisoitu valmis-
tuslinja, joka otettiin kaupalliseen käyttöön 
syyskuussa 2015. Linjalla valmistetaan muun 
muassa tuolien, pöytien ja oppilaskalusteiden 
komponentteja.

Tuotantoa nopeuttaa oleellisesti se, että  
runsaasti käsityötä vaatineista työvaiheista  
vastaavat teollisuusrobotit ja muu automatiikka. 
isku-yhtymän toimitusjohtaja arto Tiitinen 
sanoo, että UPM:n kehittämän ja patentoiman 
UPM gradan käyttöönotto vahvistaa iskun  
asemia kansainvälisillä huonekalumarkkinoilla.

”kovassa kilpailussa menestyminen edellyttää 
huippumuotoilua sekä edelläkävijyyttä uusien 
materiaalien ja tekniikoiden käytössä”, Tiitinen 
toteaa. UPM gradan ainutlaatuiset ominaisuu-
det avaavat kokonaan uusia mahdollisuuksia 
modernien huonekalujen suunnittelussa.  
Suunnittelijat arvostavat helposti muotoiltavan  
materiaalin ohuutta, kestävyyttä ja tasa-
laatuisuutta. 

 Lue lisää:
 www.wisaplywood.fi,  
 www.upmgrada.com (en)

UPM Plywood

LOPPUKäYTöT
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resurssit tehokkaaseen  
käyttöön

Innovaatiot ja T&K

Innovaatioilla on keskeinen osa uusien 
tuotteiden kehitysprosessissa. Tarkoi  tuk -
sena on korvata uusiutumattomia  
materiaaleja uusiutuvilla, kierrätettävillä  
ja ympäristöä vähän kuormittavilla  
vaihto ehdoilla sekä kehittää resurssi-
tehokkaita tulevaisuuden vaihtoehtoja. 

UPM:n T&K-ohjelmien ja liiketoiminnan 
kehittämisen tavoitteena on luoda uusia 
teknologioita ja tuotteita sekä tukea  
ja varmistaa yhtiön liiketoimintojen  
kilpailukyky. 

UPM pyrkii parantamaan toimintansa 
nopeutta, ketteryyttä ja tehokkuutta  
tekemällä yhteistyötä valittujen arvo-
ketjukumppanien kanssa.  
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*) Sisältää negatiivisen operatiivisen
   rahavirran ja investoinnit

■ Kehittyvät liiketoiminnat*)

■ Kypsät liiketoiminnat
 Operatiivisesta rahavirrasta

UPM:n kehityspanokset

milj. euroa %

Vuonna 2015 UPM käytti tutkimukseen ja kehitykseen 63 miljoonaa (112 miljoonaa) 
euroa, mikä on 5,3 % (9,0 %) UPM:n liiketoiminnan rahavirrasta. Varoja kohdennettiin 
pääasiassa uusiin teknologioihin ja kehittyviin liiketoimintoihin. Tutkimuksen ja 
kehityksen suorat kustannukset olivat noin 37 miljoonaa (35 miljoonaa) euroa, minkä 
lisäksi lukuun sisältyy liiketoiminnan negatiivisen rahavirran sekä kehittyvien liiketoi-
mintojen investoinnit.

Puubiomassan monipuolista käyttöä
UPM pyrkii kehittämään liiketoimintaansa ja luomaan innovaatioita erilaisissa biota-
louden yhteistyöprojekteissa. Erityiset painopistealueet ovat sivutuotteiden hyödyntä-
minen, resurssitehokkuus ja kiertotalous. 

UPM:n sivuvirtojen hyödyntämiseen keskittyvässä tutkimuksessa etsitään ratkai-
suja UPM:n sellu- ja paperitehdasintegraattien sivuvirtojen, kuten lietteen, tuhkan, 
jätteen ja hukkalämmön, tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tavoitteena on löytää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita sekä vähentää kustannuksia ja 
lisätä sivuvirtojen arvoa. 

UPM Kaukaan tehtaalla on tutkittu biokaasun valmistusta lietteestä yhteistyössä 
Lappeenrannan kaupungin asiantuntijoiden ja muiden ulkoisten kumppanien kanssa.

UPM:n kiertotalousratkaisuihin kuuluu myös lannoitteiden ja ravinteiden kierron 
kehittäminen. Lisäksi UPM tutkii uusia tapoja parantaa tehtaiden lämpötehokkuutta ja 
tuhkan hyödyntämistä rakentamisessa. Hyviä säästökeinoja on löydetty myös tehtai-
den lämpöhyötysuhteen kehittämisestä. 

UPM:n liiketoimintoja ja niiden kehitystä tukee maailmanlaajuinen tutkimus- ja 
kehityskeskusten verkosto. Ympäristönäkökohdat otetaan systemaattisesti huomioon 
tuotesuunnittelun varhaisessa vaiheessa.

Laajaa yhteistyötä uusissa liiketoiminnoissa  
UPM on yksi EU:n ja biomassoja jalostavan sektorin tutkimus- ja innovaatioyhteenliit-
tymän (European Joint Undertaking on Bio-based Industries, BBI) perustajajäsenistä. 
Tämä biotalouden kumppanuusohjelma kannustaa investointeihin ja pyrkii luomaan 
kilpailukykyisiä markkinoita paikallisista raaka-aineista tuotetuille biopohjaisille tuot-
teille ja materiaaleille. Kumppanuusohjelmiin varattu rahoitus nopeuttaa myös UPM:n 
investointien toteutumista uusilla alueilla.

UPM on osakkaana suomalaisessa CLIC Innovation -yhtiössä, joka keskittyy biota-
lous- ja cleantech-tutkimukseen. Uuden keskittymän tutkimusohjelmat suuntautuvat 
sekä biotalouteen että energia- ja ympäristöalan tutkimukseen, ja tukevat siten UPM:n 
omaa tutkimus- ja kehitystyötä. 

Vuonna 2015 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes rahoitti UPM:n 
tutkimusprojekteja noin 1,4 (2,1) miljoonalla eurolla. Projektit toteutettiin yhteistyössä 
tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden yritysten kanssa. UPM tekee yhteistyötä 
laajan yliopisto- ja tutkimuslaitosverkoston kanssa sekä teknisten ratkaisujen toimitta-
jien ja kasvuyritysten kanssa. Kumppanuuksien avulla UPM pystyy kehittämään uusia 

ratkaisuja ja pääsee markkinoille nopeammin erityisesti uusissa liiketoiminnoissa.
UPM:n immateriaalioikeuksia koskevat hakemukset ovat pysyneet merkittävällä 

tasolla. Patenttien korkeat rekisteröimismäärät korostavat uusissa liiketoiminnoissa 
tapahtunutta edistymistä. Patenttisalkkuja hallinnoidaan UPM:ssä aktiivisesti ja patent-
tien käytettävyyttä ja kaupallista arvoa arvioidaan jatkuvasti. UPM hakee kau pallista-
mis kumppaneita patenteille, jotka eivät sovellu sen omiin liiketoimintoihin.

Biokomposiitit yhdistävät luonnonkuitujen  
ja laadukkaiden muovien parhaat ominaisuudet
UPM Biocomposites -yksikkö kehittää, valmistaa ja myy korkealaatuisia komposiitti-
tuotteita kuluttajien ja teollisuuden käyttökohteisiin.

UPM ProFi Design Deck on yksi tunnetuimmista tuotemerkeistä Euroopan kom-
posiittiterassimarkkinoilla. UPM Biocomposites hyödyntää tarramateriaalituotan-
nossa yli jääviä sellukuituja ja polymeerejä ja antaa niille uuden elämän patentoidun 
kierrätysteknologian avulla.

UPM Formi -komposiitti on valmistettu puhtaista sellukuiduista ja laadukkaista 
muoveista. Komposiittia voidaan hyödyntää eri sovelluksissa huonekaluteollisuudesta 
kuluttajaelektroniikkaan. UPM Formi -komposiiteistä valmistetuilla tuotteilla on  
huomattavasti pienempi hiilijalanjälki kuin puhtaista muoveista valmistetuilla  
tuotteilla.

Biokemikaalit ovat kestävä vaihtoehto fossiilipohjaisille tuotteille 
UPM Biochemicals -yksikkö tarjoaa ja kehittää innovatiivisia, kestävän kehityksen 
mukaisia ja kilpailukykyisiä puupohjaisia biokemikaaleja. Sen tuotesegmenttejä ovat 
kemialliset rakenneaineet, ligniinituotteet, biofibrillit ja biolääketieteen tuotteet.

Kemialliset rakenneaineet valmistetaan puupohjaisesta biomassasta. Ne ovat 
kustannuskilpailukykyinen vaihtoehto fossiilipohjaisille monomeereille ja kemikaa-
leille, ja niistä voidaan valmistaa esimerkiksi biomuoveja.

Ligniini on uusiutuva luonnonvara ja ideaalinen biopohjainen korvike öljypoh jaisille 
tuotteille kuten hartsille ja sideaineille. UPM:n patentoituun tekno logiaan perustuva 
UPM BioPiva™ -ligniini on täysin biopohjainen, myrkytön ja kustan nus tehokas vaihto-
ehto, jolla voidaan korvata jopa 70 % hartsien öljypohjaisista raaka-aineista.

Biofibrillit ovat selluloosapohjaisia mikro- ja nanofibrillejä, joita käytetään  
materiaalien muokkaamiseen ja jotka tuovat materiaaleille uusia ominaisuuksia. 
Biofibrillejä voidaan käyttää reologian säätämiseen, materiaalien vahvistamiseen  
ja barrier-ominaisuuksien parantamiseen erilaisissa käyttökohteissa. 

GrowDex on uusi puupohjainen selluloosananofibrilleihin perustuva hydrogeeli 
3D-solukasvatukseen ja muihin biolääketieteen sovelluksiin. Se on biologisesti 
yhteensopiva ihmisen kudosten ja solujen kanssa.

Vuonna 2015 EU myönsi UPM:n ValChem-hankkeelle 13,1 miljoonan euron  
rahoituksen. ValChem-hankkeessa pyritään jalostamaan puusta lisäarvoa tuottavia 
kemiallisia rakenneaineita ja ligniiniä. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että integroitu 
biokemiallinen prosessi, joka kattaa koko arvoketjun puuraaka-aineesta perus kemi-
kaaleiksi ja ligniinipohjaisiksi toiminnallisiksi kemikaaleiksi, on teknisesti toteutetta-
vissa ja taloudellisesti kannattava. 

UPM Biochemicalsin tuotekehitys on esikaupallisessa vaiheessa. UPM tavoittelee 
teollisen mittakaavan konsepteja kehittämällä ja testaamalla teollisuussovelluksia 
aktiivisesti kumppaneidensa kanssa.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT HaLLinnoinTiSidoSryHMäT TiLinPääTöS

innoVaaTioT kaUPaLLiSTeTaan 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) vuonna 
2012 perustama sijoitusyhtiö green campus innova-
tions (gci) on yksi UPM:n yhteistyötahoista sellaisten 
innovaatioiden kaupallistamisessa, jotka eivät sellai-
senaan sovellu osaksi UPM:n liiketoimintaa. yliopis-
ton, sijoitusyhtiön ja UPM:n yhteistyössä yhdistyvät 
biotalouden, tuotantotalouden, liiketalouden sekä 
markkinoinnin osaaminen. 

UPM ja LUT allekirjoittivat 2015 lisenssisopimuksen 
UPM:n kehittämästä Biokenno-teknologiasta. LUT on 
hakenut ja saanut rahoitusta teknologian ja innovaa-
tioiden kehittämiskeskus Tekesiltä Biokenno-tuotteen 
jatkokehittämistä ja kaupallistamisselvitystä varten. 
gci:llä on merkittävä rooli Biokenno-teknologian 
kaupallistamisessa ja yrityksen kehittämisessä.

Biokenno-teknologia on lisensoitu yliopistolle, joka 
kokoaa tutkijaryhmän jatkotutkimukseen ja tuotteen 
kaupallistamismahdollisuuksien selvittämiseen. Bio-
kenno on kauppapuutarhakäyttöön sopiva maatuva, 
kartonkipohjainen kasvatusalusta, jolla voi korvata 
esimerkiksi kivivillan.

Lue lisää:
www.upm.fi/innovaatiot,  
www.upmprofi.fi, www.upmformi.com (en), 
www.upmbiochemicals.com (en)

T&k:n rooLi eri LiikeToiMinnoiSSa

Tutkimus ja kehitys tukee seuraavia  
painopistealueita:

UPM Biorefining

Sellun ja puuviljelmien optimointi eri käyttötarkoituksiin 

Biopolttoaineet

UPM Energy

Energianjalostusteknologiat eri biomassoille ja  
polttoaineseoksille

Hiilidioksidineutraalit energialähteet

Sähkömarkkinoiden kehityksen luomat mahdollisuudet

UPM Raflatac

Tuotevalikoiman laajentaminen ja markkinatuki

UPM Paper Asia

Paperiliiketoimintojen tukeminen kasvumarkkinoilla

UPM Paper ENA

Kustannuskilpailukykyiset ja resurssitehokkaat  
ratkaisut ja uudet tuotteet

UPM Plywood

Asiakkaille lisäarvoa luovat tuotteet

Prosessitehokkuus

Uudet liiketoiminnot 

Uusien mahdollisuuksien kehittäminen synergiaetujen 
pohjalta

Osaamisen ja yhteisen infrastruktuurin kehittäminen
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Vastuullisuustoimintansa ohjaamiseksi 
UPM on laatinut vastuullisuuden 
paino pistealueet olennaisuusarvioin-
nin (sivu 10) pohjalta sekä asettanut 
tavoitteet ja mittarit. 

Sekä vastuullisuuden painopistealueet, tavoit-
teet että mittarit päivitettiin vuonna 2015.  
Ne kattavat kaikki kolme vastuullisuuden 
osa-aluetta: talouden, sosiaalisen ja ympäris-
tön. Olennaisuusarvion lisäksi vuonna 2015 
julkistetut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
(Sustainability Development Goals, SDG) 
ohjasivat UPM:n pitkän aikavälin vastuulli-
suustavoitteiden päivitystä. 

Taloudellisen vastuun osa-alueen vastuulli-
suuden painopistealueet ovat taloudellinen 
suorituskyky, hyvä hallinnointitapa ja vastuul-
liset hankinnat. Sosiaalisessa vastuussa keski-
tytään ihmisoikeuksien toteutumiseen ja 
työturvallisuuteen, paikalliseen sidosryhmä-

yhteistyöhön ja UPM:n rooliin vastuullisena 
työnantajana. Ympäristövastuun osa-alueet 
ovat kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, 
ilmasto, veden ja metsien käyttö sekä jätteiden 
vähentäminen. Osa tavoitteista on jatkuvia ja 
osa ulotettiin vuoteen 2030. Ympäristötavoit-
teissa lähtökohtana pidettiin vuotta 2008, 
jotta vertailtavuus aiempiin tavoitteisiin  
säilyisi. (Katso taulukko seuraavalla sivulla).  
Vuoden 2015 saavutukset vanhojen 2020 tavoit-
teiden suhteen on kerrottu yhtiön internetsi-
vuilla.

UPM tarjoaa kattavaa  
varmennettua tietoa
UPM soveltaa konsernitasolla Global Reporting 
Initiativen G4-raportointiohjeistoa yritysten 
yritysvastuun mittaamisessa ja raportoinnissa. 
UPM:n vuoden 2015 vastuullisuusraportointi 
on laadittu GRI G4 ”In accordance” - Core 
-vaihtoehdon mukaisesti. 

Englanninkieliset vuoden 2015 perussisäl-
lön tiedot, jotka on GRI-taulukossa merkitty 
varmennetuiksi, on varmentanut riippumaton 

kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy 
(katso Riippumaton varmennusraportti sivulla 
77), ja suomenkielisille tiedoille on tehty vastaa-
vuustarkistus. Sivuilla 75-76 on GRI-sisältöä 
kuvaava lyhennetty taulukko. GRI-taulukko 
kokonai suudessaan sekä yksityiskohtainen 
kuvaus raportoinnin laajuudesta ja tiedon keruu-
tavoista löytyvät englanniksi yhtiön internetsi-
vuilta www.upm.com/responsibility.

Yhtiö haluaa korostaa vahvaa panostusta 
sidosryhmäyhteistyöhön ja kestävään kehityk-
seen ja on sitoutunut AA1000 AccountAbility 
Principles Standard (2008) -standardin määrit-
telemiin periaatteisiin sidosryhmien osallista-
misesta, olennaisuudesta ja sidosryhmien  
odotuksiin vastaamisesta. 

UPM tarjoaa kattavaa, kolmansien osapuolten 
varmentamaa ympäristötietoa konserni- ja teh-
dastasolla sekä yksittäisistä tuotteista. Ympäris-
tömerkityt tuotteet, tuoteselosteet sekä toimin-
tojen sertifiointi kertovat yhtiön sidosryhmille 
kestävästä kehityksestä, läpinäkyvyydestä  
ja riskienhallinnasta (lue lisää UPM:n tuote-
vastuusta sivulta 51). 

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus,  
https://sustainabledevelopment.un.org (en)

Uudet 2030 vastuullisuustavoitteet
yk:n keSTäVän keHiTykSen TaVoiTTeeT oHjaaVaT UPM:n TaVoiTTeiTa

UPM:N PAINOPISTEALUEET 2030 TAVOITE 2030 SEURANTA / SAAVUTETTU 2015

TaLoUdeLLinen
Tulos
Omistaja-arvon kasvattaminen

•	 Liikevoittomarginaali > 10 %
•	 Oman pääoman tuotto ylittää vähintään 5 prosenttiyksiköllä 

10 vuoden riskittömän sijoituksen tuoton
•	 Velkaantumisaste alle 90 %

•	 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5 % liikevaihdosta.
•	 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,1 %.
•	 Velkaantumisaste vuoden 2015 lopussa oli 26 %.

Hallinnointi
Selkeät vastuut ja ohjeiden noudattaminen

•	 100 % henkilöstöstä suorittanut UPM:n toimintaohje-
koulutuksen (jatkuva tavoite)

•	 Yli 90 % henkilöstöstä on suorittanut aiemman UPM:n  
toimintaohjekoulutuksen.

Vastuullinen hankinta
Lisäarvon luominen vastuullisilla  
toimintatavoilla

•	 Yli 80 % UPM:n hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat 
hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille (jatkuva)

•	 Vuoteen 2030 mennessä 100 % UPM:n raaka-ainehan-
kintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n 
Toimintaohjeen toimittajille 1)

•	 Jatkuva toimittajien auditointi perustuen systemaattiseen 
riskien arviointiin

•	 79 % hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet 
UPM:n Toimintaohjeen toimittajille (+12 prosenttiyksikköä).

•	 92 % raaka-ainehankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat 
hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille.

•	 Vuodesta 2013 riskien arviointiin ja -hallintaan perustuvien 
toimittaja-auditointien määrä on kaksinkertaistunut ja niiden 
maantieteellinen kattavuus on entistä laajempi.

SoSiaaLinen
Monimuotoinen ja salliva työympäristö
Monimuotoisen ja sallivan yrityskulttuurin  
ja paikallisen työympäristön kehittäminen 
liiketoiminnan menestyksen varmistamiseksi 

•	 Kaikkia UPM:n työntekijöitä kohdellaan yksilöinä suku-
puoleen, ikään, rotuun, kansallisuuteen jne. katsomatta. 
Monimuotoisuusindeksin tulos 100 % henkilöstön sitoutu-
mista mittaavassa kyselyssä vuoteen 2030 mennessä

•	 Monimuotoisuushanke käyntiin vuonna 2016

•	 Monimuotoisuusindeksin tulos 77 %. 
•	 Monimuotoisuushanke aloitetaan vuonna 2016

jatkuva oppiminen ja kehittäminen
Liiketoiminnan menestyksen edistäminen  
yltämällä huippusuorituksiin sekä tulevai-
suuden työmarkkinakelpoisuuden varmista-
minen jatkuvalla ammatillisella kehittymisellä

•	 Tavoitteiden asetanta ja kehityssuunnitelma kaikilla työn-
tekijöillä vuoteen 2030 mennessä.

•	 Työntekijöillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Oppimista  
ja kehittymistä kuvaavan indeksin tulos yli 80 % henkilöstön 
sitoutumista mittaavassa kyselyssä vuoteen 2030 mennessä

•	 86 % pysyvästä henkilöstöstä oli kehityskeskustelujen piirissä.
•	 Oppimista ja kehittymistä kuvaavam indeksin tulos oli 61 % 

henkilöstön sitoutumista mittaavassa kyselyssä.

Vastuullinen johtaminen 
Arvopohjaisen ja inspiroivan johtajuus  
sekä johdonmukaisuus ja luotettavuus.  
Työympäristön jatkuva kehittäminen.

•	 Henkilöstön sitoutumista kuvaavan indeksin tulos maailman 
parhaassa neljänneksessä vuoteen 2030 mennessä

•	 Henkilöstön sitoutumista kuvaava indeksi nousi ja oli 66 %. 
Tämä on 10 % alle maailman parhaan neljänneksen.

Työolosuhteet
Turvallisen ja terveellisen työympäristön  
sekä henkilöstön hyvinvoinnin varmista-
minen

•	 Ei kuolemaan johtaneita tai vakavia tapaturmia 
•	 Jatkuva parantaminen turvallisuudessa:  Tapaturmataajuus 

(LTAF) alle 1 & TRIF-luku alle 2 saavutettu pysyvästi mukaan 
lukien urakoitsijat

•	 Sertifioitu työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä käytössä 
kaikissa toiminnoissa vuoteen 2030 mennessä

•	 Henkilökohtainen terveyssuunnitelma -ohjelma käynnissä 
kaikissa yksiköissä vuoteen 2030 mennessä

•	 Poissaolojen määrä alle 2 % työajasta kaikissa yksiköissä 
vuoteen 2030 mennessä

•	 Yksi urakoitsijan kuolemaan johtanut tapaturma.
•	 Oman henkilöstön tapaturmataajuus oli 3,9 ja urakoitsijoilla 

5,5. TRIF-luku oli 10,6 omilla työntekijöillä. TRIF-seuranta 
urakoitsijoilla arvioidaan vuonna 2016.

•	 Kaikilla tuotantolaitoksilla on työterveys ja -turvallisuus-
järjestelmä käytössä. 45 %:ssa tuotantolaitoksista tämä 
järjestelmä oli sertifioitu.

•	 Ohjelma aloitettu useimmissa yksiköissä ja tuotanto-
laitoksissa.

•	 Poissaolojen määrä oli 3,7 % työajasta vuonna 2015.

Paikallinen sitoutuminen
Paikallisen sitoutumisen varmistaminen

•	 Strategisten kestävän kehityksen aloitteiden jatkuva  
kehittäminen johtavien kansalaisjärjestöjen kanssa

•	 Sidosryhmäyhteistyötä koskevien parhaiden käytäntöjen 
jakaminen (jatkuva)

•	 UPM:n sponsorointi- ja lahjoitusohjelma aloitetaan 2016

•	 Yhteistyö BirdLifen ja Vida Silvestren kanssa jatkui.
•	 Parhaiden käytäntöjen jakaminen varmistettu esimerkiksi eri 

paikkakuntien vakiintuneiden sidos ryhmäfoorumeiden kautta.
•	 Hanke käynnistyy vuonna 2016.

yMPäriSTö 2)

Tuotteet
Koko elinkaaren ottaminen huomioon

•	 Sertifioidut ympäristöjohtamisjärjestelmät  kaikissa  
toimin noissa (jatkuva)

•	 Ympäristötuoteselosteet kaikille tuotteille (jatkuva) 3)

•	 Kaikilla soveltuvilla tuotteilla on ympäristömerkki vuonna 
2030

•	 Kaikilla tuotantolaitoksilla on sertifioitu ympäristöjohtamis-
järjestelmä uutta biojalostamoa lukuun ottamatta. 

•	 Ympäristötuoteseloste saatavilla relevanteille tuotteille. 
•	 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus oli 77 % (76 %).

jätteet
Materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden 
edistäminen

•	 Ei kaatopaikkajätettä tai jätteenpolttoa ilman energian 
talteenottoa vuoteen 2030 mennessä.

•	 Yli 90 % UPM:n prosessijätteestä on kierrätetty tai  
uudelleenkäytetty. 

ilmasto
Ilmastoratkaisujen kehittäminen ja toimia 
kohti hiilineutraalisuutta

•	 Energiantuotannon ja ostosähkön (Scope 1 ja 2) fossiilisia hiilidi-
oksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2030 mennessä

•	 Kasvihuonekaasupäästöihin liittyvän liiketoiminnan hyötyjen 
maksimointi (jatkuva)

•	 Happamoittavien savukaasupäästöjen (NOx/SO2) määrää 
vähennetään 20 % vuoteen 2030 mennessä 4)

•	 Polttoainejakauman ja energiatehokkuuden parannustoimen-
piteet eivät ole kompensoineet vuoden 2011 Myllykoski-
kaupan ja ostosähkön kohonneiden päästöjen vaikutusta.

•	 UPM myi 2015 noin 0,5 milj. CO2-tonnia vastaavan määrän 
päästövähennyksiä. Ilman näitä myyntejä UPM:n raportoidut 
päästöt (Scope 1 ja 2) olisivat olleet yli 7 % pienemmät.

•	 20 % vähenemä keskim. UPM:n tuotetta kohti v:sta 2008

Vesi
Vastuullista vedenkäyttöä

•	 Kemiallista hapenkulutusta (COD) vähennetään 40 %  
vuoteen 2030 mennessä 4)

•	 Jäteveden määrää vähennetään 30 % vuoteen 2030 menn.4)

•	 100% jäteveden puhdistuksessa käytetyistä ravinteista 
kierrätettyjä vuoteen 2030 mennessä

•	 Vuodesta 2008 vähennys tuotetonnia kohti on ollut 29 %.
•	 11 %:n vähenemä vuoteen 2008 verrattuna
•	 Hanke aloitetaan vuonna 2016.

Metsä
Kestävää maankäyttöä ja metsiä täynnä 
elämää

•	 Puun alkuperän seurantajärjestelmän kattavuus 100 % 
(jatkuva)

•	 Kaikki kuitu sertifioitua vuoteen 2030 mennessä

•	 Kattavuus on 100 %.
•	 Sertifioidun kuidun osuus nousi ja oli 84 %. 

1) Kattaa kaiken UPM:n raaka-ainehankinnan mukaan lukien 
   puu ja puupohjainen biomassa ja pois lukien energia
2) Ympäristötavoitteet: 2008 tasosta

3) sisältää paperin, sahatavaran, vanerin, sellun ja tarrat
4) Numeeriset sellun ja paperin tuotantoa koskevat tavoitteet
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Vuonna 2015 UPM:n henkilöstöstrate-
gian tärkeimpiä painopisteitä olivat 
arvopohjainen ja innostava johtami-
nen, turvallinen työpaikka, vahvan  
kaupallisen asenteen ja myynnin 
kyvykkyyden kehittäminen, muutos-
valmius ja joustava mukautuminen  
liiketoimintaympäristön muutoksiin. 

Haluamme luoda turvallisen ja  
innostavan työympäristön, jossa  
kaikki voivat osallistua ja jokaisella  
on tasapuoliset mahdollisuudet.

Henkilöstö ja 
Biofore yhteisellä 
kasvutiellä

HenkiLöSTö MaiTTain

31.12. 2015 2014 2013

Suomi 7 464 7 855 8 110
Saksa 4 591 4 586 4 609
Venäjä 798 787 771
Iso-Britannia 763 1 098 1 136
Ranska 585 785 901
Puola 535 499 440
Itävalta 518 549 547
Viro 217 204 206
Espanja 109 109 194
Italia 55 61 62
Turkki 42 40 38
Belgia 31 28 32
Ukraina 27 25 22
Ruotsi 24 27 26
Muu Eurooppa 79 86 155
Kiina 1) 1 546 1 424 1 412
Yhdysvallat 2) 1 070 1 087 1 116
Uruguay 573 565 562
Malesia 122 175 174
Meksiko 81 50 30
Etelä-Afrikka 78 67 66
Brasilia 58 89 95
Australia 50 61 77
Intia 42 39 41
Muu maailma 120 118 128
yhteensä 19 578 20 414 20 950

1)  Mukaan lukien Hongkong
2)  Mukaan lukien Madison 50 %
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■ Vastausprosentti (%)
 Henkilöstön sitoutumisen indeksi (EEI)
 Esimiestyön tehokkuuden indeksi (MEI)
 Työterveys- ja turvallisuusindeksi

Henkilöstökyselyn kehitys 
2008–2015
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UPM tukee ammatillista kehitystä  
UPM pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen ympäristön, jossa he voivat saavuttaa hyviä 
tuloksia. UPM tukee työntekijöidensä ammatillista kasvua ja auttaa heitä kehittämään 
ammattitaitoaan ja hankkimaan uusia taitoja. 

Yhtiö soveltaa 70/20/10-mallia, jonka mukaan 70 % kehittymisestä tapahtuu työssä, 
20 % opitaan työtovereilta tai heidän kokemuksistaan ja 10 % erilaisissa kehitysohjel-
missa.

 UPM hyödyntää kehityskeskusteluja järjestelmällisesti strategisten tavoitteiden 
asettamisessa ja kehityssuunnitelmien laatimisessa maailmanlaajuisesti. Kehityskes-
kustelut ovat esimiehille ja alaisille tilaisuus antaa ja saada palautetta omasta työsuori-
tuksesta ja UPM:n arvojen mukaisesta toiminnasta. 

Viime vuosina UPM on kehittänyt kehityskeskusteluprosessiaan korostamalla 
esimiesten roolia tuloksellisessa johtamisessa ja palautteen antajina. Esimiesten odote-
taan seuraavan tiiminsä jäsenten työsuoritusta ja tukevan heitä tavoitteiden saavutta-
misessa. Vuonna 2015 kaikista vakituisista UPM:n työntekijöistä 86 % (86 %) kävi 
kehityskeskustelun esimiestensä kanssa. Vuodelle 2015 asetettua 90 %:n tavoitetta ei 
saavutettu.

Sitoutunut henkilöstö, parempi työpaikka
UPM:n vuosittainen henkilöstökysely (Employee Engagement Survey, EES) antaa 
kaikille yhtiön työntekijöille mahdollisuuden arvioida työympäristönsä eri osa-alueita. 
Kyselyssä mitataan kehitystä kolmen pääindeksin avulla: henkilöstön sitoutuminen, 
esimiestyön tehokkuus ja työterveys ja -turvallisuus.

Vuonna 2015 kyselyn vastausprosentti oli 79 % (78 %), mikä kertoo UPM:n työnteki-
jöiden halusta osallistua työpaikkansa kehittämiseen. Luku ylitti selvästi vuodelle 2015 
asetetun 70 %:n tavoitteen. Henkilöstön sitoutumista kuvaava indeksi nousi edellisvuo-
desta ja oli 66 % (63 %), mutta vuodelle 2015 asetettua 70 %:n tavoitetta ei saavutettu. 
Myös työterveyttä ja -turvallisuutta kuvaava indeksi nousi hieman ja oli 79 % (78 %). 
Johdon tehokkuutta kuvaava indeksi on noussut tasaisesti viime vuosina ja oli nyt 76 % 
(75 %), joka on lähellä kansainvälisen tason parasta neljännestä.

Henkilöstökysely on tehokas keino pitkän aikavälin trendien ja kehitystoimien 
vuosittaiseen seuraamiseen. Kyselyn tuloksia ja kehitystoimien edistymistä arvioidaan 
konsernitasolla ja tiimeittäin, ja niiden pohjalta tunnistetaan uusia kehityskohteita. 

UPM panostaa osallistavaan ja innostavaan johtamiseen
UPM:n tavoitteena on, että yhtiöllä on innostavat johtajat, jotka osallistavat ja sitoutta-
vat työntekijöitä kaikilla organisaation tasoilla. Pyrimme johtamaan esimerkillä, rehel-

lisesti ja UPM:n arvojen mukaan. Arvomme – Luota ja ole luotettava, Tuloksia yhdessä ja 
Uudistu rohkeasti – ohjaavat ja tukevat meitä päivittäisessä työssä.

UPM panostaa johtamistaitojen kehittämiseen myös koulutusohjelmilla, joiden avain-
teemoja ovat itsensä johtaminen, valmentava johtajuus, innovointi ja kompleksisuuden 
johtaminen. 

Vuonna 2015 UPM jatkoi valmentavan johtamistavan edistämistä ja kannusti käyttämään 
erilaisia palautetyökaluja toiminnan ja työsuoritusten arvioinnissa. UPM:n tavoitteena on 
parantaa yhtiön sisäistä vuoropuhelua ja palautekulttuuria. UPM jatkoi myös mentorointi-
ohjelmiansa, joita se pitää arvokkaana johtamistaitojen kehittämisen työkaluna.

UPM haluaa luoda monimuotoisen ja sallivan työympäristön, johon kuuluu eri-ikäisiä, 
eri sukupuolta ja kansallisuutta olevia ihmisiä, joilla on erilainen pätevyys, tausta ja koke-
mukset. Erilaiset näkemykset parantavat päätöstentekoa ja liiketoiminnan menestymistä. 
Vuonna 2015 UPM teki ensimmäistä kertaa monimuotoisuusarvioinnin kaikissa liiketoi-
minnoissaan ja funktioissaan. Lisäksi se tuki henkilöstön monimuotoisuutta useilla paikal-
lisilla hankkeilla.

Palkitseminen kannustaa hyvään suoritukseen  
UPM:n palkitsemis- ja kannustejärjestelmissä korostetaan suoriutumisen merkitystä. 
UPM käyttää kokonaispalkitsemisen mallia, joka koostuu peruspalkasta, luontaiseduista ja 
kannustepalkkioista, jotka määräytyvät UPM:n globaalien sääntöjen, paikallisen lainsää-
dännön, yleissopimusten, paikallisten markkinakäytäntöjen sekä työntekijän aseman ja 
suoriutumisen mukaan.  Sukupuolella, rodulla, iällä tai kansallisuudella ei ole merkitystä 
palkkoja määriteltäessä.

Aineeton palkitseminen on osa UPM:n kokonaispalkitsemismallia, johon sisältyy kilpai-
lukykyisen rahallisen palkitsemisen lisäksi esimerkiksi turvallinen työympäristö, kiinnos-
tavat ja mielekkäät työtehtävät, hyvä johtaminen ja erinomaiset uramahdollisuudet. Palkit-
semissuunnitelmissa ja -päätöksissä otetaan huomioon yksittäisen työntekijän, tiimin ja 
liiketoiminnan suoriutuminen ja tulokset.

Koko UPM:n henkilöstö kuuluu yhtenäisen, vuosittain arvioitavan lyhyen aikavälin 
kannustepalkkiojärjestelmän piiriin. Kannustepalkkiojärjestelmä koostuu yrityksen ja 
liiketoiminta-alueen tavoitteista, turvallisuustavoitteista sekä yksilö- ja/tai tiimitavoit-
teista. 

Käyttökate (EBITDA) on yksi keskeisistä tunnusluvuista, joilla mitataan yrityksen ja 
liiketoiminta-alueiden tavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2015 henkilöstölle maksettiin 
vuoden 2014 lyhyen aikavälin kannustepalkkio-ohjelmasta palkkioita yhteensä 62 miljoo-
naa euroa, ja vuoden 2015 lyhyen aikavälin kannustepalkkio-ohjelmasta maksetaan palkki-
oita arviolta noin 55 miljoonaa euroa.  

UPM:n henkilöstö liiketoiminta-alueittain 2015

UPM Biorefining 13 %

Muu toiminta 2 % 

UPM Plywood 
13 %

UPM Paper 
ENA 48 %

UPM Energy 
0 %

UPM Raflatac 
15 %

UPM Paper 
Asia 9 %
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TULeVaiSUUden eSiMieHiä 

UPM:n Suomen tehtaiden henkilöstön ikära-
kenteen vuoksi esimiestehtävistä jää seuraa-
van kymmenen vuoden aikana eläkkeelle 
kymmeniä esimiehiä. Tarve räätälöidylle, esi-
miestehtäviin valmistavalle oppisopimuskou-
lutukselle on selvä – tekniikan alan koulutus-
ohjelmissa opiskellaan tulevaisuuden 
tarpeisiin nähden vähän johtamistaitoja. 

esimiesoppisopimuskoulutus on yksi esimerk-
ki UPM:n johtamistaitojen kehittämistyöstä. 
koulutukseen haki syksyllä 350 henkilöä, 
joista kymmenen valittiin aloittamaan opin-
tonsa helmikuussa 2016. Puolitoista vuotta 
kestävät opinnot koostuvat kaikille opiskeli-
joille yhteisistä teoriajaksoista (10 %) sekä eri 
yhtiön toimipaikoilla tehtävästä käytännön 
työstä (90 %). 

Valituilla opiskelijoilla on jo alan koulutus ja 
jonkin verran työkokemusta. oppisopimus-
koulutuksen sisältö on räätälöity UPM:n tar-
peisiin ja keskittyy johtamistaitoihin ja UPM:n 
tapaan toimia. oppisopimuskoulutuksista on 
saatu myönteisiä kokemuksia vuonna 2014 
alkaneesta Tulevaisuuden ammattilainen 
-koulutuksesta.

Tuotannon esimieheltä vaaditaan nyt ja tule-
vaisuudessa taitoja johtaa ja motivoida ihmi-
siä ja viedä yrityksen arvoja eteenpäin ken-
tällä ja käytännön työssä. Myös strategian ja 
liiketoiminnan tavoitteiden syvällinen 
ymmärrys on tärkeää. Valmistumisen jälkeen 
oppilaan sijoittumismahdollisuuksia UPM:n 
sellu- ja paperitehtaille sekä saha- ja vaneri-
liiketoimintaan tarkastellaan erikseen.  

Lue lisää:
www.upm.fi/työpaikat
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UPM:n HenkiLöSTö LUkUina
2015 2014 2013

Henkilöstön vaihtuvuus % 10,5 10,9 12,5
Henkilöstön vaihtuvuus % (vapaaehtoinen) 3,3 4,8 5,5

Henkilöstön keski-ikä 43,6 43,7 43,4
Henkilöstön kehittäminen

Keskimääräiset koulutustunnit1)  
(tuntia/työntekijä) 14 15 15

TTT-luvut, UPM:n työvoima
Tapaturmataajuus 3,9 4,4 5,4
TRIF-luku 10,6 11,6 13,5
Poissaolot % 3,7 3,4 3,4
Ammattitautien lukumäärä 6 n/a n/a

TTT-luvut, urakoitsijat
Tapaturmataajuus 5,5 6,5 n/a

1) Koskee aktiivisessa työsuhteessa olevaa henkilöstöä

2013   20 950

2014   20 414

2015   19 578

Poikkeuksellisen hyvistä henkilökohtaisista 
tai tiimisaavutuksista voidaan palkita myös 
erillisellä kertapalkkiolla.

UPM:llä on kaksi pitkän aikavälin  
kannustinjärjestelmää: tulosperusteinen 
osakepalkkiojärjestelmä ylimmälle johdolle ja 
viivästetty osakepohjainen kannustepalkkio-
järjestelmä muille avainhenkilöille. Osake-
palkkio järjestelmät käynnistyivät vuonna 
2011, ja niiden uudet ohjelmat alkavat vuosit-
tain. Ohjelmien piirissä on noin 600 henkilöä. 
Kummassakin ohjelmassa ansaitaan osakkeita 
konsernin tai liiketoiminta-alueen tason 
tavoitteiden saavuttamisen perusteella.  
Lisätietoja pitkän aikavälin kannustejärjes-
telmistä on Palkka- ja palkkioselvityksessä 
osoitteessa www.upm.fi, Sijoittajat-osiossa 
Hallinnoinnin alla.

UPM edistää aktiivista osallistumista
Vuoden 2015 lopussa UPM:n palveluksessa oli 
yhteensä 19 578 henkilöä 45 maassa. UPM 
edistää paikallista johtajuutta tärkeimmissä 
tuotantolaitoksissaan, joiden johtotiimeistä 
94 % koostuu paikallisista henkilöistä. UPM:n 
kaikista työntekijöistä yhteensä noin 0,3 % oli 
kansainvälisissä tehtävissä organisaation eri 
tasoilla ulkomailla. 

Monikansallisena yhtiönä UPM noudattaa 
kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja 
ja määräyksiä sekä kansainvälisiä ihmisoi-
keus- ja työoikeussopimuksia. UPM kunnioit-
taa myös yhdistymisvapautta. 

UPM noudattaa laillisesti sitovia työehto-
sopimuksia. Yhtiö ei kerää eikä raportoi työn-
tekijöidensä ammattiliittojäsenyyksiä kos-

kevaa tietoa globaalilla tasolla eri maiden 
lainsäädännön eroavaisuuksien vuoksi.  
Työehtosopimusjärjestelmien piirissä arvi-
oidaan olevan 74 % aktiivisessa työsuhteessa 
olevasta henkilöstöstä vuonna 2015.

UPM edistää henkilöstön aktiivista  
osallistumista ja kuulemista kansainvälisten 
ja kansallisten sääntöjen ja määräysten 
mukaisesti. UPM kunnioittaa työntekijöiden 
yksityisyyttä ja edistää tasavertaisia mahdol-
lisuuksia ja työ- ja urakehitystä.

UPM edistää avointa kansainvälistä  
vuoropuhelua European Forum -yhteistyö-
elimensä kautta. European Forum käsittelee 
pääasiassa yhtiön sisäisiin muutoksiin ja 
liiketoimintaympäristön muutoksiin liittyviä 
kysymyksiä ja kokoaa säännöllisesti yhteen 
liiketoimintayksikköjen henkilöstön edustajia 
Euroopassa. 

UPM tukee uudelleentyöllistymistä  
UPM:n vastuullisen toiminnan keskeisiä 
elementtejä tehtaiden sulkemisten sekä 
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä ovat  
henkilöstön uudelleenkoulutus ja -työllis-
tyminen, uudelleensijoittaminen yhtiön 
sisällä, yrittäjyyden tukeminen sekä irtisano-
miskorvaukset. Aktiivista työllistymistä ja 
uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä 
tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten 
ja muiden ulkoisten kumppanien kanssa. 

Uudelleenjärjestelyjen yhteydessä UPM 
noudattaa paikallista työlainsäädäntöä.  
Suomessa irtisanomisaika määräytyy työ-
sopimuslain ja työehtosopimusten mukaan 
työsuhteen keston perusteella: irtisanomis-

TakaiSin koULUnPenkiLLe 

Uruguayn syrjäisillä alueilla on vain vähän 
kouluja, joten lasten koulumatkat kasvavat 
usein hyvin pitkiksi. Tästä syystä monet 
paikalliset päättävät koulunsa jo 12-vuoti-
aina, minkä jälkeen heidän on vaikea jat-
kaa opiskelua myöhemmin tai päästä töi-
hin, joihin vaaditaan korkeaa tai 
ammatillista koulutusta. 

UPM Säätiö tarjoaa yhteistyössä Uruguayn 
teknisen yliopiston (UTU) kanssa mekatro-
niikkaan keskittyvää toisen asteen koulu-
tusta maaseudun nuorille fray Bentosissa.

”koulutus valmistaa nuoria maa- ja metsä-
talouskoneiden huolto- ja ylläpitotöihin”, 
kertoo rodolfo Merello, UTU:n alueellisesta 
teknisestä koulutuksesta vastaava johtaja.

”ensimmäisenä vuotena tutustutaan aihee-
seen yleisellä tasolla, toisena keskitytään 
yksityiskohtaisempiin teknisiin opintoihin. 
ensi vuonna aloitamme myös koulutuksen 
uuden vuosikurssin.” 

UPM Säätiö tarjoaa opiskelijoille kaikki 
käytännön koulutuksessa tarvittavat työvä-
lineet. Toisena opiskeluvuotena opettajina 
toimii myös UPM:n teknisiä asiantuntijoita, 
kuten metsäkoneen kuljettajia. 

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus,  
www.upmbiofore.fi

aika on esimerkiksi 1 vuoden työsuhteen jälkeen 
14 päivää ja 12 vuoden työsuhteen jälkeen 6 kuu-
kautta.

Saksassa irtisanomisaika määräytyy Saksan 
siviililain ja työehtosopimusten perusteella, ja  
se kasvaa työsuhteen pituuden mukaan neljästä 
viikosta 20-vuotisen työsuhteen seitsemään 
kuukauteen. Kiinassa paikallinen lainsäädäntö 
asettaa irtisanomisajaksi vähintään 30 päivää. 

Osana marraskuussa 2014 käynnistettyä  
kannattavuusohjelmaa UPM vähensi sanoma- ja 
aikakauslehtipaperien tuotantokapasiteettiaan 

Euroopassa pysyvästi noin 800 000 tonnilla 
vuoden 2015 alkupuoliskolla. UPM sulki sanoma-
lehtipaperikoneet UPM Shottonissa Isossa-Bri-
tanniassa ja UPM Chapelle Darblayssa Ranskassa 
sekä aikakauslehtipaperikoneet UPM Jokilaak-
son ja UPM Kaukaan tehtailla Suomessa. Lisäksi 
UPM keskitti suunnitelmiensa mukaan Paper 
ENA:n toimitusketjun toiminnot Tampereelta ja 
Altrinchamista Isosta-Britanniasta Augsburgiin 
ja Dörpeniin Saksaan. Näiden toimien seurauk-
sena henkilöstömäärä väheni odotetusti noin  
500 henkilöllä vuoden 2015 loppuun mennessä.

Henkilöstömäärä yhteensä



UPM Vuosikertomus 2015 UPM Vuosikertomus 201541 42

sisältö

lisuutta parantavia projekteja, kuten Puun-
hankinnan ja metsätalouden yhteistapaamiset 
urakoitsijoiden kanssa, UPM Paper ENA:n 
turvallisuusohjelma kunnossapidon urakoitsi-
joille ja UPM Timberin ulkoistettujen kunnos-
sapitotoimintojen parantunut työturvallisuus. 
Yhtiön suurimmissa investoinneissa UPM 
Kymin tehtaalla Suomessa ja UPM Changshun 
tehtaalla Kiinassa kiinnitettiin erityistä huomi-
ota työturvallisuuteen erinomaisin tuloksin. 
UPM Kymissä tapahtui vain yksi poissaoloon 
johtanut tapaturma, ja UPM Changshussa  
urakoitsijoille ei sattunut yhtään tapaturmaa.

Terveysteema edelleen keskiössä
UPM tukee henkilöstönsä hyvinvointia teke-
mällä läheistä yhteistyötä työntekijöiden ja 
ulkoisten työterveysorganisaatioiden kanssa. 

 Vuonna 2015 UPM jatkoi työterveyden 
edistämistä vuonna 2014 käynnistetyn Huomio 
terveyteen -kampanjan pohjalta. Hankkeen 
tarkoituksena on tukea henkilöstön terveyden, 
elämänlaadun ja toimintakyvyn kehittymistä. 
Vuonna 2015 UPM käynnisti kolmen kuukauden 
välein erilaisia terveysteemoja, jotka keskittyi-
vät palautumiseen, fyysiseen toimintaan, ruoka-
valioon ja aivojen terveyteen. Teemojen myötä 
UPM:n toimipisteissä ja liiketoiminnoissa 
käynnistettiin erilaisia terveyteen ja hyvinvoin-
tiin liittyviä hankkeita.

Vuonna 2014 UPM pilotoi Suomessa Henki-
lökohtainen terveyssuunnitelma -hanketta, jota 
jatkettiin useissa toimipaikoissa myös vuonna 
2015. Hankkeeseen sisältyi terveystarkastus, 
hyvinvointikartoitus, oman terveysohjelman 
luominen ja henkilökohtainen valmennus. 
Työntekijöiden arvion mukaan henkilökohtai-
nen valmennus edisti hyvinvointia, ja keskimää-
räinen parannus oli 4,2 pisteestä 6,7 pisteeseen 
(asteikolla 1–10). Positiivinen kehitys näkyi myös 
vuosittaisen henkilöstökyselyn (EES) tuloksissa. 

UPM pyrkii edistämään työterveyttä seuraa-
malla vuosittain työntekijöidensä hyvinvointia 
erilaisilla mittareilla ja indikaattoreilla, joihin 
kuuluvat muun muassa vuosittainen henkilös-
tökysely (EES), turvallisuutta ja poissaoloja 
kuvaavat indikaattorit sekä kansallisen lainsää-
dännön vaatimuksia noudattavat työterveystar-
kastukset.

Turvallisuus on olennainen osa UPM:n toimintoja ja liiketoimintajärjestelmää. 
Kaikkia UPM:n työntekijöitä, vierailijoita ja urakoitsijoita koskevat samat  
turvallisuusvaatimukset UPM:n tiloissa. Kaikissa suomen ja saksan toimi-
paikoissa on paikallisen lainsäädännön edellyttämä työsuojelutoimikunta, 
johon kuuluu sekä työnantajan että henkilöstön edustajia. Nämä toimikun-
nat edustavat kaikkia paikallisia työntekijöitä, ja niiden tarkoitus on tark-
kailla ja edistää toimipaikan työterveys- ja -turvallisuusoloja ja -ohjelmia.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

2015 oli ensimmäinen vuosi Työturvallisuu-
den ryhtiliike 2012–2014 -hankkeen päättymi-
sen jälkeen. UPM:n seuraava tavoite on tuoda 
turvallisuus pysyväksi osaksi yhtiön toiminta-
kulttuuria. Työturvallisuuden tunnusluvut 
paranivat edelleen. 

Vuonna 2015 UPM:n tapaturmataajuus eli 
poissaoloon johtaneiden työtapaturmien 
määrä miljoonaa työtuntia kohden (Lost Time 
Accident Frequency, LTAF) oli 3,9 (4,4). Tulos 
on UPM:n kaikkien aikojen paras. Vuoden 
lopussa yhteensä 12 tuotantolaitosta oli ollut 
yli vuoden ilman poissaoloon johtaneita tapa-
turmia. Myös TRIF-luku (total recordable 

Vuonna 2015 turvallisuustyö keskittyi kaik-
kein yleisimpien tapaturmien, kuten liukastu-
misten, kaatumisten, putoamisten ja käsivam-
mojen ehkäisemiseen. Lisäksi UPM paransi 
urakoitsijoiden turvallisuutta, toteutti korjaavia 
toimenpiteitä vuoden 2014 kuolemaan johta-
neen tapaturman johdosta sekä lisäsi turvalli-
suuskäyttäytymiseen liittyviä toimenpiteitä.

Turvallisuus oli tärkeä painopiste myös 
uuden Lappeenrannan biojalostamon ensim-
mäisenä toimintavuonna, ja sitä edistettiin 
myös ulkoisten auditointien avulla. Vuoden 
alussa jalostamolla tapahtui joitakin prosessi-
turvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita, mutta 
toiminta vakaantui vuoden loppua kohti.

Turvallisuustyö säilyy edelleen UPM:n toi-
minnan keskiössä. Vuonna 2014 UPM asetti 
lyhyen aikavälin tavoitteekseen laskea tapa-
turmataajuuden tasolle 3 vuoden 2017 loppuun 
mennessä. Lisätavoite on ehkäistä kaikki vakavat 
ja kuolemaan johtavat tapaturmat. Turvallisuus-
työn perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, 
etteivät UPM:n työntekijät ja urakoitsijat altistu 
riskeille työskennellessään UPM:n tiloissa.

Turvallisuuden parantamiseen tähtääviä 
hankkeita on edelleen käynnissä kaikilla liike-
toiminta-alueilla. Monet vuoden 2015 hank-
keista jatkuvat myös vuonna 2016. Pääpaino  
on turvallisuuskäyttäytymisessä, UPM:n työ-
turvallisuuskäytäntöjen käyttöönotossa, ura-
koitsijoiden työturvallisuuden parantamisessa, 
käsivammojen ehkäisemisessä ja nostotöiden 
turvallisuuden parantamisessa. Merkittävänä 
parannuksena UPM kehitti uuden One Safety 
-raportointityökalun ympäristö- ja turvalli-
suusraportointiin. Työkalu otetaan käyttöön 
keväällä 2016.

UPM parantaa urakoitsijoiden 
turvallisuutta
UPM edellyttää urakoitsijoiden noudattavan 
turvallisuusohjeita, jotta he voivat työskennellä 
turvallisesti yhtiön tiloissa. Urakoitsijoiden on 
osallistuttava turvallisuusperehdytykseen ennen 
UPM:n tiloissa työskentelyä. Vuoden 2015 lop-
puun mennessä urakoitsijoille oli annettu yli 65  
000 UPM:n turvallisuuspereh dytystä.

Vuonna 2015 liiketoiminnot käynnistivät  
ja toteuttivat useita urakoitsijoiden työturval-

PUHdaS on ParaS 

UPM haluaa varmistaa, että sen henkilöstö 
työskentelee kaikkialla – maasta ja paikas-
ta riippumatta – mahdollisimman terveelli-
sessä työympäristössä. Linjassa tämän 
tavoitteen kanssa yhtiö sitoutui ensimmäi-
senä metsäteollisuusyrityksenä wBcSd:n 
koordinoimaan waSH (water, Sanitation 
and Hygiene) -ohjelmaan.

yritysten tehtävä on selvittää omissa orga-
nisaatioissaan veteen, sanitaatioon ja hygi-
eniaan liittyvät olosuhteet ja tehdä tarvitta-
essa parannuksia.

UPM liittyi mukaan waSH-ohjelmaan 
vuonna 2014. Se lähetti omille tuotantolai-
toksilleen kyselyn veteen, sanitaatioon ja 
hygieniaan liittyvistä olosuhteista vuonna 
2015. kaikki tuotantolaitokset ympäri 
maailman vastasivat kyselyyn ja analysoi-
vat, onko omassa tilanteessa parantamisen 
varaa. Vuonna 2016 kysely lähetetään 
myyntikonttoreihin ja myöhemmin vuonna 
2017 puunhankintatiimeille.

euroopassa vettä voi juoda useimmiten 
hanasta, mutta esimerkiksi eteläamerikka-
laisella puuviljelmillä työskentelevän ura-
koitsijan on kannettava mukanaan turval-
lista pullovettä janon sammuttamiseksi.

Samalla tavoin UPM analysoi ja seuraa 
terveisiin työympäristöihin liittyviä mahdol-
lisuuksia ja uhkia. Mikään UPM:n suurim-
mista tuotantolaitoksista ei sijaitse alueilla, 
missä henkilöstöllä on riski saada HiV/
aidS-tartunta tai sairastua malariaan tai 
tuberkuloosiin.

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus,  
www.upmbiofore.fi

injury frequency eli tapaturmien määrä mil-
joonaa työtuntia kohden) parani vuonna 2015 
ja oli 10,6 (11,6). TRIF ottaa huomioon poissa-
oloon johtaneiden tapaturmien lisäksi myös ne 
työtapaturmat, jotka vaativat korvaavaa työtä 
tai lääkärin hoitoa.

Myös UPM:n ulkopuolisen työvoiman 
työturvallisuus parani. UPM:n urakoitsijoille 
sattui viime vuonna 92 poissaoloon johtanutta 
tapaturmaa (114 vuonna 2014). Valitettavasti 
vuonna 2015 UPM:n urakoitsijalle sattui yksi 
kuolemaan johtanut onnettomuus metsä-
töissä Isossa-Britanniassa.
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UPM:n turvallisuuskulttuuri  
ja suorituskyky kehittyivät edelleen

Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien 
poissaolojen määrä UPM:ssä maailmanlaajui-
sesti oli 3,7 % (3,4 %). Tapaturmista johtuvien 
poissaolojen määrä oli samalla tasolla kuin 
vuonna 2014.

UPM palkitsee hyvät turvallisuustulokset 
konsernin työturvallisuuspalkinnoilla.  
Vuonna 2015 tärkein työturvallisuuspalkinto 
myönnettiin UPM Changshun paperitehtaalle 
turvallisuuskulttuurin merkittävästä parane-
misesta. 

UPM juhlisti huhtikuussa kolmatta työ-
turvallisuusviikkoaan kansainvälisen työ-
järjestön (ILO) järjestämän kansainvälisen 
työturvallisuuspäivän yhteydessä.

UPM panostaa työturvallisuuteen
UPM:n työntekijöitä ja ulkopuolista työvoimaa 
vaaditaan tekemään ilmoitus jokaisesta läheltä 
piti -tilanteesta niiden vakavuudesta riippu-
matta. Lisäksi kaikkien työntekijöiden on 
tehtävä turvallisuushavaintoja. UPM tutkii 
kaikki ilmoitukset ja havainnot ja toteuttaa 
korjaavia toimenpiteitä, jotta sama tilanne ei 
toistu. Korkean riskin läheltä piti -tilanteet 
tutkitaan juurisyyanalyysin avulla. Vuonna 
2015 UPM:ssä raportoitiin yhteensä 47 121 
läheltä piti -tilannetta ja turvallisuushavaintoa.
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sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on tuntea  
eri sidosryhmien odotuksia ja käydä keskustelua  
yhtiön tavoitteista, toimintatavoista, arvoista  
ja liiketoimintaympäristöön liittyvistä haasteista. 

Lisäarvoa vuoropuhelusta  
sidosryhmien kanssa

Hyvin toimiva sidosryhmäyhteistyö 
tuo yhtiölle kilpailuetua.

UPM laatii vuosittain olennaisuus-
arvion, joka kuvaa eri kysymysten 
merkitystä sidosryhmille ja niiden 
mahdollista vaikutusta yhtiön 
toimintaan. Arvion laatimisessa 
hyödynnetään monipuolista 
sidosryhmäpalautetta  ja yhtiön 
riskikartoitusta. 

Vuoden 2015 arviossa kolme 
keskeisintä kysymystä olivat 
innovaatio, liike toimintaportfolion 
kehitys ja arvonluonti sekä kasvu.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT

UPM HaaSToi SLUSHin 
STarTUP-yriTykSeT 

Vuoden 2015 Slush-tapahtuman pää-
teemat liittyivät bio- ja kiertotalou-

teen, jonka olennaisia osia ovat arvon 
ja materiaalien kierrätys sekä lisäar-
von luominen palveluilla ja älykkäillä 
toiminnoilla. UPM tarjosi tapahtumas-
sa startup-yrityksille uusia yhteistyö-

mahdollisuuksia.

”etsimme kumppaneita kehittämään 
uusia ideoita metsäteollisuuden sivu-
virtojen, kuten lietteen, tuhkan ja eri-

tyisesti sellun- ja paperinvalmistukses-
sa syntyvän hukkalämmön, 

hyödyntämiseksi. Uskomme pysty-
vämme tarjoamaan startup-yrityksille 

monipuolisia kasvumahdollisuuksia 
näillä alueilla”, sanoo UPM:n teknolo-

giajohtaja jyrki ovaska.

UPM kehittää yhdessä startup-yritys-
ten kanssa myös uuden sukupolven 
metsänomistajille tarkoitettuja inno-

vatiivisia mobiiliratkaisuja. Lisäksi 
UPM käynnisti Slushissa yhdessä Suo-

men Partiolaisten kanssa hankkeen, 
jossa mobiilipelien kehittäjiä haaste-
taan luomaan peli, joka motivoi lap-
sia ja nuoria tutustumaan metsiin ja 

näkemään niiden tarjoamat mahdolli-
suudet uudessa valossa. 

Slushissa kävi yhteensä noin 15 000 
osallistujaa, joiden joukossa oli 1 700 
startup-yritystä ja 800 pääomasijoit-

tajaa 100 maasta. 

Lue lisää:
www.upm.fi/innovaatiot

HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

Useimmat sidosryhmät tarkastelevat UPM:ää 
taloudellisena toimijana, jolloin taloudellinen 
menestys, vakaus, tulevaisuudennäkymät ja 
kasvu nousevat olennaisiksi teemoiksi. Ympä-
ristöasiat ja sosiaalisen vastuun kysymykset 
vaikuttavat keskeisellä tavalla toiminnan 
hyväksyttävyyteen ja sitä kautta yhtiön pitkän 
aikavälin menestykseen eri liiketoiminnoissa.

UPM pyrkii ottamaan talouteen, ympäris-
töön ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät näkö-
kulmat tasapainoisesti huomioon sidosryhmä-
keskusteluissa, joskin eri sidosryhmien 
odotukset saattavat painottua eri tavoin.

Sidosryhmätyö on osa  
strategiaprosessia
Sidosryhmätyöhön kuuluu tärkeimpien sidos-
ryhmien palautteen ja näkemysten systemaat-
tinen kerääminen eri lähteistä. Näin UPM 
pyrkii varmistamaan riittävän tiedon sidosryh-
mätarpeista strategiaprosessissa ja eri päätök-
sentekotilanteissa. Vuosittain päivitettävällä 
olennaisuusarviolla pyritään kuvaamaan 
UPM:lle ja sen sidosryhmille keskeisimmät 
kysymykset. 

Sidosryhmätyön ohjauksesta ja koordinaa-
tiosta vastaa globaali sidosryhmäfunktio, joka 
on edustettuna kaikissa liiketoiminnoissa. 
Parhaita käytäntöjä jaetaan aktiivisesti. Paikal-
lisesta toiminnasta vastaavat eri liiketoiminnat 
ja yksiköt.

UPM:n tärkeimmät sidosryhmät ovat 
asiakkaat, sijoittajat ja rahoittajat, henkilöstö, 
tavaran ja palveluiden toimittajat, paikallisyh-
teisöt, viranomaiset ja päättäjät, media ja 
kansalaisjärjestöt. Toimintatavat vaihtelevat 
liiketoiminnan painopisteiden, alueiden ja 
sidosryhmien mukaan.

UPM:n Toimintaohje, Code of Conduct, 
asettaa puitteet kaikkien UPM:läisten tavalle 
toimia keskeisten sidosryhmien suuntaan. 
Toimintaohjeessa käsitellään hyvää liiketoi-
mintatapaa, lakien noudattamista ja tietojen 
julkisuutta, eturistiriitoja, korruptiota ja lah-
jontaa, henkilöstökäytäntöjä, ihmisoikeusky-
symyksiä ja ympäristöasioita. 

Sidosryhmien käsityksiä UPM:stä mitataan 
useilla kyselyillä ja mittareilla. Sidosryhmäpa-
laute luo lisäarvoa helpottamalla riskien enna-
kointia sekä vaikuttamalla kilpailuetujen ja 
uusien innovaatioiden kehittämiseen. Lisäksi 

vuorovaikutus auttaa ymmärtämään yhtiön 
liiketoimintaympäristön kehitykseen liittyviä 
mahdollisuuksia ja haasteita.

Toiminta vuonna 2015
Vuoden 2015 olennaisuusarvio perustuu kol-
mannen osapuolen tekemään sidosryhmäkyse-
lyyn ja tarkentaviin haastatteluihin. Lisäksi 
hyödynnettiin kohderyhmäkohtaisten säännöl-
lisesti tehtävien sidosryhmäkyselyjen palau-
tetta, yhtiön riskikartoitusta sekä muita tieto-
lähteitä, joiden perusteella arvioitiin eri 
kysymysten merkittävyyttä ja niiden mahdol-
lista vaikutusta UPM:n toimintaan.

Vuoden aikana korostettiin liiketoiminta-
johdon vastuuta lakien ja Toimintaohjeen 
noudattamisessa ja aiheesta järjestettiin kes-
kusteluja ja koulutuksia. Yhtiön Toimintaohje 
uudistettiin vuoden aikana, ja hallitus hyväksyi 
uudistetun ohjeen helmikuussa 2016. Päivitetty 
Toimintaohje sisältää uusia ohjeita liittyen 
kauppapakotteisiin, tietosuojaan, vastuulliseen 
hankintaan ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Vuoden aikana sidosryhmien odotuksiin 
pystyttiin vastaamaan kohtuudella. Pääosa 
sidosryhmiltä saadusta suorasta palautteesta 
keskittyi toiminnan paikallisvaikutuksiin, kuten 
hakkuukäytäntöihin, meluun tai hajuhaittoihin. 
Asiakaskyselyt kohdistuivat ennen kaikkea 
tuoteturvallisuuteen, ympäristömerkkeihin ja 
raaka-aineiden alkuperään. UPM osallistui 
aktiivisesti keskusteluun ja pyrki lisäämään 
sidosryhmien tietoa kulloisestakin tilanteesta.

Yhdessä tapauksessa sidosryhmä ajoi asi-
aansa oikeusteitse. Ranskassa Docellesin teh-
taan entiset työntekijät vaativat saada ostaa 
tehtaan alle sen markkina-arvon: kanne hylät-
tiin ensimmäisessä oikeusasteessa. OECD näki 
kuitenkin aiheen moittia UPM:n toimintatapaa 
prosessissa. 

kilpailukyky etusijalla  
edunvalvonnassa
UPM pyrki aktiivisilla yhteiskuntasuhteilla ja 
edunvalvonnalla edistämään investointiedelly-
tyksiä erityisesti Suomessa, Kiinassa ja Urugu-
ayssa. EU:n alueella yhtiö toimi kilpailukykyi-
sen ja johdonmukaisen energia- ja ilmastosään-
telyn edistämiseksi. Edunvalvonnassa tehdään 
yhteistyötä useiden eri järjestöjen kanssa.

Suomessa tuotiin esiin UPM:n toiminnan 
taloudellista jalanjälkeä. Lisäksi UPM on jul-
kaissut internetsivuillaan kuusi Suomen metsä-
teollisuuden toimintaympäristön kilpailu-
kykyyn liittyvää aihealuetta, joiden läpikäyntiä 
jatkettiin lukuisien päättäjien kanssa. Samoja 
viestejä vietiin  johdonmukaisesti myös paikal-
lisille päättäjille.

Ympäristöasioiden edunvalvonnassa tär-
kein asia oli valmistautuminen Pariisin COP 21 
-ilmastoneuvotteluihin yhdessä teollisuuden 
etujärjestöjen ja World Business Council for 
Sustainable Developmentin (WBCSD) Low 
Carbon Technology Partnership Initiative  
-hankkeen kautta. Aiheesta käytiin laaja kes-
kustelu sidosryhmien kanssa. Metsäteollisuus 
tarjoaa osaltaan ratkaisuja ilmastomuutoksen 
hallintaan uusiutuvien, hiiltä sitovien ja resurs-
sitehokkaiden tuotteiden avulla. 

Vastuullisuuskysymyksissä yhteistyö 
parantaa toimintaedellytyksiä
Ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä yhtiö 
pyrki sidosryhmätoiminnalla varmistamaan 

toiminnan ja tuotteiden laadun sekä tulevai-
suuden toimintaedellytykset. Yhteistyö paikal-
listen lupaviranomaisten kanssa jatkui aktiivi-
sena eri puolilla maailmaa.

Yhteistyötä jatkettiin monien sidosryh-
mien kanssa vapaaehtoisten hankkeiden 
kuten ympäristömerkkien, standardien ja 
standardisoinnin puitteissa sekä luonnon-
suojelukysymyksissä.

UPM kutsuttiin UN Global Compact 
LEAD-ryhmään. Ryhmä edustaa edelläkä-
vijäyhtiöitä, jotka haluavat edistää kestävää 
kehitystä innovaatioiden ja tekojen kautta. 
Yhteistyötä on jatkettu muun muassa Birdli-
fen ja uruguaylaisen Vida Silvestren kanssa 
ympäristöasioissa. Ympäristömerkkeihin ja 
standardisointiin liittyvissä kysymyksissä 
UPM on tehnyt yhteistyötä FSC:n, PEFC:n, 
Saksan Sinisen Enkelin, Joutsenmerkin, 
Avainlipun, ISCC:n ja EU:n ympäristömerkin 
kanssa. Globaaleja kestävän kehityksen hank-
keita vietiin eteenpäin mm. WBCSD:ssa ja 
yhteistyössä The Forest Dialogue -järjestön 
kanssa. 

Yhtiöllä oli useita yhteishankkeita erilaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiinassa  
UPM oli yksi kymmenestä China Sustainable 
Paper -allianssin (CSPA) perustajajäsenestä. 
WWF China ja Kiinan metsäteollisuusyhdistys 
(Chinese Forestry Industry Association) ovat 
hankkeen keskeisiä toimijoita. Allianssin 
tavoitteena on edistää vastuullista hankintaa  
ja kestävää metsänhoitoa Kiinan metsäteolli-
suudessa.

Biofore-muutosstrategia  
kiinnosti sidosryhmiä
Vuoden aikana UPM:n Biofore-strategiasta ja 
sen edistymisestä keskusteltiin sidosryhmien 
kanssa laajasti. Yhtiön jatkuva muutos, kasvu-
hankkeet ja innovaatiot kiinnostivat. Biofore-
toimitalossa Helsingissä vieraili ja yhtiön 
muutosstrategiaan tutustui 20 000 vierasta. 

Tärkeä osa Biofore-muutosstrategian toteu-
tusta oli Lappeenrannan biojalostamo, joka on 
metsäteollisuuden murroskauden ensimmäi-
nen investointi uuteen, innovatiiviseen tuotan-
tolaitokseen Suomessa. Laitos sai runsaasti 
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UPM ediSTää LUkeMiSTa

Uruguayn Paysandússa sijaitsevan Quebrachon kahden kyläkoulun 
oppilaat ja opettajat ottivat UPM:n säätiön kirjalahjoitukset iloisina 
vastaan. 

”Pyrimme kehittämään koululaisten lukutottumuksia uudella tavalla 
mutta samalla myös lisäämään heidän perheenjäsentensä kiinnos-
tusta lukemiseen ja koulunkäyntiin. ajatuksena on kiertää naapurus-
toa ja viettää aikaa lasten ja heidän perheidensä kanssa lukemalla 
ja lainaamalla kirjoja”, kertoo rosario Maldonado, joka toimii rehto-
rina toisessa projektissa mukana olevista kouluista. 

”UPM:n säätiön avulla uusimme kirjaston valikoiman ja saimme noin 
170 uutta kirjaa toivomuslistaltamme. Lapset tulivat iloisiksi, sillä he 
pitävät tarinoista ja uusista tietosanakirjoista kovasti. Myös heidän 
vanhempansa ovat erittäin tyytyväisiä kokeiluun.”

UPM tukee pakolaislasten lukutaidon kartuttamista Saksassa Stiftung 
Lesen -säätiön myötävaikutuksella. Lukeminen on olennaista ihmisen 
kehitykselle ja edellytys täysipainoiselle osallistumiselle nykypäivän 
mediavetoisessa ja kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. 

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

sekä kotimaista että kansainvälistä julkisuutta. 
Suomen ja Ruotsin valtionpäämiesten vierailu 
laitoksella oli julkinen tunnustus tehdylle 
työlle ja rohkealle uudistumiselle.

Uusi avaus oli myös pääyhteistyökumppa-
nuus Slush-tapahtumassa Helsingissä. Slush 
on maailman johtava kasvuyritystapahtuma, 
jossa startup- ja teknologiayritykset kohtaavat. 
Tapahtumassa UPM etsi kumppaneita kierto-
talouteen perustuvien ratkaisujen ja asiakasys-
tävällisten digitaalisten ratkaisujen kehittämi-
sessä sekä ydinpatentteihin kuulumattomien 
patenttiensa ja teollisen internetin hyödyntä-
misessä.

WWF Suomen kanssa jatkettiin yhteistyötä 
kestävän metsätalouden ja puupohjaisten 
nestemäisten biopolttoaineiden kestävyyden 
edistämiseksi.

Sponsorointi tuki yhtiön strategiaa
UPM valitsee sponsoroinnin kohteiksi hank-
keita, jotka suuntaavat tulevaisuuteen, tukevat 
innovaatioita tai paikallisyhteisöjen elinvoi-
maisuutta ja kunnioittavat kestävän kehityk-
sen periaatteita. Yhtiön sponsorointia ja lahjoi-

tuksia koskevat ohjeet ovat käytössä kaikissa 
liiketoiminnoissa. UPM ei tue taloudellisesti 
poliittisia puolueita tai ehdokkaita.

UPM solmi Uruguayn teknisen yliopiston 
(UTEC) kanssa merkittävän sponsorointisopi-
muksen alueellisen teknisen koulutuksen 
mahdollistamiseksi Fray Bentosissa. Tavoit-
teena on edistää koulutusta erityisesti mekat-
roniikan, uusiutuvan energian sekä kuljetuk-
sen ja logistiikan aloilla. Investointi 
koulutukseen luo uusia kehitysmahdollisuuk-
sia ja vahvistaa Uruguayn metsäteollisuuden 
kilpailukykyä ja osaajapohjaa tulevaisuudessa. 

Toinen merkittävä yhteistyösopimus 
solmittiin Suomen Partiolaisten kanssa. 
Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten 
metsäsuhdetta innostamalla heitä tutustu-
maan metsään ja sen mahdollisuuksiin 
uudesta näkökulmasta ja käyttäen innovatiivi-
sia mobiilisovelluksia. 

Yhtiön paikallisten sponsorointikohteiden 
painopiste oli tehdaspaikkakuntien elinvoi-
maisuuden tukemisessa. UPM käytti paikalli-
siin sponsorointihankkeisiin ja lahjoituksiin 
noin 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kau-

pallisiin sponsorointihankkeisiin käytettiin 
noin 800 000 euroa.

UPM:n tuki uruguaylaiselle UPM Säätiölle 
jatkui 367 000 eurolla. Säätiö tukee ja kannus-
taa koulutus-, yrittäjyys- ja työllistämistoimin-
taa sekä terveitä elintapoja ja virkistystoimin-
taa paikallisyhteisöissä Uruguayn maaseudulla. 

Yleishyödyllisiin tarkoituksiin yhtiö lah-
joitti 60 000 euroa, muun muassa saksalaiselle 
Stiftung Lesenille pakolaislasten lukutaidon 
kartuttamiseen Saksassa.

jatkuvaa kehitystä  
korjaavilla toimenpiteillä 
Mikäli sidosryhmillä on huolenaiheita tai 
epäily Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta, 
UPM kannustaa ottamaan yhteyttä sidosryh-
mäorganisaatioon tai käyttämään yhtiön 
internetsivulla olevaa Raportoi väärinkäytök-
sestä -kanavaa (Report Misconduct). Kanavaa 
voi käyttää luottamuksellisesti ja nimettö-
mänä. Yhtiöllä on käytössään sisäiset menette-
lyt mahdollisten rikkomusten selvittämiseksi.

UPM ei hyväksy UPM:n Toimintaohjeen 
(Code of Conduct) rikkomista. Henkilöstö voi 

kysyä neuvoa nimetyiltä yhteyshenkilöiltä tai 
ilmoittaa huolenaiheensa nimettömänä Raportoi 
väärinkäytöksestä –kanavassa. Ilmoitukset käsi-
tellään huolellisesti ja UPM ryhtyy tarvittaessa 
asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. 

Vuonna 2015 UPM vastaanotti noin 210 kyse-
lyä ja huolenaihetta sidosryhmiltä. Huolenaiheet 
liittyivät pääasiassa ympäristöön, metsäkysymyk-
siin ja luonnon monimuotoisuuteen. Raportoi 
väärinkäytöksestä -kanavan kautta raportoitiin 
12 tapausta. Nämä ilmoitukset liittyivät epäiltyi-
hin väärinkäytöksiin ja ohjeiden vastaiseen 
toimintaan sekä toimintatapoihin henkilöstöky-
symyksissä. Viisi tapausta liittyi syrjintään, mutta 
yhdellekään ei löydetty perusteluja. Yksikään 
tapauksista ei liittynyt paikallisyhteisöihin, 
ympäristöön, ihmisoikeuksien rikkomuksiin, 
korruptioon tai työoloihin. Joihinkin tapauksiin 
liittyi rikkomuksia, ja ne johtivat sanktioihin, 
kuten  varoituksiin tai työsuhteiden lopettami-
siin.

UPM:n Biofore-strategia on yhtiön sidosryhmäyhteistyön 
perusta. Keskeiset painopistealueet ja toimenpiteet vaihtelevat 
alueittain ja sidosryhmien tarpeiden mukaan. Oheisessa 
kuvassa on lisätietoja toiminnastamme vuonna 2015.

UPM:n SidoSryHMäTyön PainoPiSTeaLUeeT

Paikallis - 
yhteisöt

Tiedotus-
välineet

asiakkaat

Sijoittajat
kansalais-
järjestöt

Viranomaiset 
ja päättäjät

Henkilöstö

Toimittajat

1 Tulevaisuuteen suuntautunut, luotettava kumppani, läpinä-
kyvät toimittajavaatimukset ja -odotukset

2 Hyvä hallinnointi, yhteistyöhankkeet ja vastuullisen hankin-
nan käytännöt

3 Tehokkuus, kustannusjohtajuus, innovointikyky, toimittaja-
vaatimusten noudattaminen ja jatkuva kehittäminen

1 Omistaja-arvo

2 Selkeä ja luotettava tiedotta-
minen ja viestintä, sijoittaja-
tapaamiset ja -tapahtumat

3 Houkutteleva sijoituskohde

1 Luotettava kumppani, palvelutarjonta,  
tuote turvallisuus ja -laatu, tuoteselosteet  ja                      
ympäristömerkit, toimitusketjun suorituskyky

2 Yhteistyö, asiakastyytyväisyyskyselyt,  
parhaiden käytäntöjen jakaminen, vahvempi asia-
kaslähtöisyys

3 Liiketoiminnan yhteinen menestys sekä Biofore-
mahdollisuudet

1 Erinomainen suorituskyky ympäristö-  
ja sosiaalisen vastuun kysymyksissä

2 Vuoropuhelu, läpinäkyvyys ja yhteistyö 
erityisesti ilmastoon liittyvissä kysymyk-
sissä

3 Odotusten ymmärtäminen suoritus-
kyvyn kehittämiseksi, kumppanuudet

1 Turvallinen ja kannus - 
tava työympäristö

2 Turvallisuuskulttuurin  
ja johtamistaitojen jatkuva 
kehittäminen

3 Henkilöstön sitoutuminen

1 Sääntelyä koskevien vaati-
musten täyttäminen, työlli-
syys ja kilpailukyky

2 Verkosto tavoitteena var-
mistaa, että UPM:n näke-
mykset tulevat kuulluiksi

3 Kilpailukyvyn ja reilun toi-
mintaympäristön varmista-
minen

1 Sidosryhmien tärkeimmät huolenaiheet ja odotukset

2 Pääasialliset yhteistyömuodot

3 UPM:n tavoite

1 Luotettava, turvallinen naapuri, työllistämismah-
dollisuudet, vuoropuhelu paikalliskysymyksissä

2 Avoimet ovet, sidosryhmävierailut, sponsorointi  
ja paikallishankkeet

3 Hyväksyttävyys ja hyvä yhteistyö1 Mielenkiintoisen sisällön julkaiseminen

2 Proaktiivinen yhteistyö tiedotus-
välineiden kanssa

3 UPM:n viestit osaksi sisältöä

Lue lisää Toimintaohjeen uudistamisesta  
(s. 10), olennaisuusarvioinnista (s. 11) ja 
ilmastotyöstä (s.59). konkreettisia esi-
merkkejä UPM:n sidos ryhmäyhteistyöstä 
löytyy tämän raportin sivuilta.
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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 maailmanlaajuisesti.

MakSeTUT yHTeiSöVeroT  
ja kiinTeiSTöVeroT MaiTTain

milj. euroa 2015

Suomi 131

Uruguay 10

Kiina 9

Venäjä 8

Yhdysvallat 8

Ranska 3

Iso-Britannia 2

Muut maat 3

Saksa -2

yhteensä 172

UPM:n TUoTTaMa ja jakaMa TaLoUdeLLinen LiSäarVo 
VUonna 2015 (MiLj. eUroa)

Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo jaettu taloudellinen lisäarvo

Toimintakulut –7 577

Liikevaihto 10 138 Henkilöstön palkat ja korvaukset –1 257

Tuotot omaisuuden myynnistä 69 Maksut lainanantajille –39

Tuotot sijoituksista 7 Osingonjako –373

Muut tuotot –7 Maksetut konsernin yhteisöverot ja 
kiinteistöverot

–172

10 207 –9 418

Erityisesti maissa, joissa UPM:n eri liiketoi-
minta-alueilla on merkittävää lisäarvoa 
tuottavaa toimintaa, yhtiö on myös tärkeä 
veronmaksaja niin välittömien verojen (esi-
merkiksi yhteisöverot, kiinteistö-/varalli-
suusverot) kuin välillisten verojenkin (esi-
merkiksi arvonlisäverot) osalta. 

UPM on tehnyt kannattavuutensa eteen 
määrätietoisesti töitä kaikissa liiketoimin-
noissa. UPM:n merkitys veronmaksajana 
korostuu erityisesti tuotantopaikkakunnilla. 
Suomen lisäksi UPM:llä on merkittäviä 
tuotannollisia investointeja esimerkiksi 
Uruguayssa, Saksassa, Kiinassa, Isossa- 
Britanniassa ja Yhdysvalloissa.  

Suomessa UPM:llä on merkittävää toi-
mintaa kaikilla kuudella liiketoiminta-alu-
eella sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa.  
Näistä syistä UPM on yksi suurimmista 
veronmaksajista Suomessa.  

Joissakin maissa valtiot tukevat merkittä-
viä investointeja myöntämällä yrityksille 
esimerkiksi määräaikaisia toimilupia erityis-
talousalueille. Uruguayssa valtio on myöntä-
nyt UPM:n sellutehtaalle luvan toimia eri-
tyisalueella,  minkä johdosta UPM:n 
Uruguayssa maksamat verot koostuvat pää-
asiassa kiinteistö-/varallisuusveroista.  Kii-
nassa UPM luokitellaan hienopaperintuotan-
tonsa osalta high-tech-yritykseksi, jonka 
yhteisöverokanta  on 15 % yleisen 25 % vero-
kannan sijaan.

UPM:n maksamat yhteisö- ja varallisuus-
verot on raportoitu maittain (katso tau-
lukko). Näiden UPM:n suoraan maksamien 
verojen, kuten yhteisö- ja kiinteistöveron  
lisäksi yhtiön työntekijöiden ja alihankkijoi-
den maksamat verot lisäävät myös tuotanto-
paikkakuntien saamia verotuloja.

UPM:n veropolitiikasta
UPM:n veropolitiikan pääperiaatteet ovat:
•	 verotusta koskevien lakien ja määräysten 

noudattaminen
•	 veroriskien hyvä hallinta, niin taloudellis-

ten kuin muidenkin vaikutusten osalta
•	 verotuksen läpinäkyvyys ja verotukseen 

liittyvien liiketapahtumien liiketoimin-
nalliset perusteet

•	 omistaja-arvon jatkuva parantaminen 
pyrkimällä kustannustehokkaisiin ja 
optimaalisiin veroprosesseihin, liiketa-
pahtumiin ja liiketoimintarakenteisiin.

UPM:n tarkastusvaliokunta on vuoden 2015 
aikana käynyt läpi yhtiön veropolitiikan 
mukaan lukien veroriskienhallinnan 
periaatteet. 

UPM:n veropolitiikka on englanniksi 
yhtiön internetisivuilla osoitteessa  
www.upm.com/governance.

Maksetut yhteisöverot ja 
kiinteistöverot maittain  
Maakohtaisen analyysin verotusluvut sisältä-
vät maksetut yhteisöverot ja kiinteistöverot.  

Maakohtaisessa analyysissa esitetään 
kussakin maassa toimivien UPM:n liiketoi-
minta-alueiden maksamat yhteisöverot kysei-
senä vuonna. Maksetut yhteisöverot raportoi-
daan kassaperusteisesti, joten ne sisältävät 
myös joitakin aiempien vuosien veroja mutta 
eivät toisaalta sisällä laskennallisia veroja, 
koska niitä ei ole vielä maksettu.  Näin ollen 
niissä maissa, joissa UPM:n yhtiöt käyttävät 
kuluvan vuoden verovelan kattamiseen edellis-
ten vuosien verotuksellisia tappioita, kuten 
esimerkiksi Saksassa, UPM on maksanut yhtei-
söveroja vain rajallisesti tai ei lainkaan. 

Maakohtaisen analyysin kiinteistö-/varalli-
suusverot sisältävät erityyppisiä kiinteistöihin, 
maa-alueisiin ja omaisuuteen kohdistuvia 
veroja. Nämä verot ovat UPM:lle erityisen 
merkittäviä maissa, joissa sillä on tuotantotoi-
mintaa, joka vaatii suuria investointeja tuotan-
tolaitoksiin, maa-alueisiin sekä muihin kiin-
teistöihin ja omaisuuteen. Kiinteistö-/
varallisuusverojen kattavuus, laskentaperuste 
ja verokanta vaihtelevat huomattavasti eri 
maissa. Verot voivat koskea esimerkiksi maa-
alueita, kiinteistöjä tai nettovarallisuutta, 
verokanta voi riippua esimerkiksi käyttötarkoi-
tuksesta tai kiinteän omaisuuden sijainnista ja 
verojen määrän laskemisessa voidaan käyttää 
erilaisia tekijöitä, kuten verotusarvoja, histori-
allisia arvoja tai omaisuuden tasearvoja.

yhtiörakenteen muuttaminen  
Suomessa
Tällä hetkellä useimpien liiketoiminta-aluei-
den päätoiminnot ovat Suomen osalta UPM-
konsernin emoyhtiössä,  UPM-Kymmene 
Oyj:ssä. Poikkeuksena ovat UPM Raflatac ja 
UPM Plywood, jotka toimivat Suomessa UPM 
Raflatac Oy:ssä ja UPM-Kymmene Wood 
Oy:ssä. 

Tuotanto- ja myyntitoiminnan lisäksi 
näissä tytäryhtiöissä on tiettyjä T&K-toimin-
toja ja niillä voi olla omia tytäryhtiöitä Suomen 
ulkopuolella.  Vuonna 2016 UPM suunnittelee 
ottavansa vastaavanlaisen tytäryhtiörakenteen 
käyttöön myös muilla liiketoiminta-alueilla ja/
tai yksiköissä Suomessa muuttaakseen näin 
yhtiörakenteensa vastaamaan paremmin 
nykyistä liiketoimintarakennetta. 

UPM on aiemmin konsolidoinut suomalais-
ten konserniyhtiöidensä verotettavan tuloksen 
ja tuloverot emoyhtiöön, minkä seurauksena 
UPM-Kymmene Oyj on ilmoittanut ja maksa-
nut pääosan yhteisöverosta Suomessa.  Suun-
nitellut yhtiörakenteen muutokset eivät vai-
kuta UPM:n Suomessa maksamien verojen 
kokonaismäärään, mutta UPM:n maksamat 

UPM maksaa yhteisöveroa maissa, 
joissa luodaan lisäarvoa

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

VaUraUS kaSVaa UrUgUayn  
MeTSiSSä

Metsäteollisuuden investointihankkeet ovat 
lisänneet Uruguayn talouskasvua merkittävästi.  
UPM:n menestystarina on erinomainen esimerk-
ki siitä, kuinka yksi teollisuudenala voi levittää 
vaurautta yhteiskuntaan laajemmin. 

UPM:n toiminta vaikuttaa Uruguayn talouteen 
aina eukalyptuksen jalostamisesta ja tuotan-
nosta logistiikkaan ja ulkomaankauppaan. 

Hiljattain julkaistun riippumattoman tutkimuksen 
mukaan UPM:n ja sen palveluntarjoajien tuotta-
man arvon osuus Uruguayn bruttokansantuot-
teesta oli vuonna 2014 yli prosentti. UPM fray 
Bentosin sellutehtaan suora vaikutus Uruguayn 
tuotantoteollisuuteen oli yli 3 %.

Suurin osa UPM:n talousvaikutuksista tulee tuo-
tantoprosessista. Muu lisäarvo syntyy työllistymi-
sen, palkkojen, viennin ja tuottavuuden kautta.

UPM fray Bentos ja UPM forestal oriental  
työllistävät suoraan noin 560 henkilöä. Lisäksi 
UPM:n toimittajien palveluksessa on noin 3 700 
henkilöä.

nämä työpaikat lisäävät palkkatuloja ja kulu-
tusta, mikä puolestaan luo uusia työpaikkoja. 
Tutkimuksen mukaan UPM:n toiminta Uruguays-
sa on luonut maan muille sektoreille yli 1 700 
työpaikkaa.

Vuonna 2014 UPM:ään suoraan, epäsuoraan tai 
johdannaisesti liittyvät palkkatulot olivat Urugu-
ayssa yli 170 miljoonaa US-dollaria, mikä on 
noin 30 % yhtiön maahan luomasta lisäarvosta. 
yhteensä UPM:n toiminta on luonut maahan 
noin 6 000 työpaikkaa, mikä on 0,3 % Urugu-
ayn koko työllisyydestä.

Sellu on yksi Uruguayn neljästä tärkeimmästä 
vientituotteesta, ja UPM on Uruguayn suurin 
vientiyhtiö. Vuonna 2014 UPM fray Bentosin 
viennin osuus maan koko viennistä oli 7,2 %.

UPM forestal orientalin luoma suora lisäarvo oli 
42 % metsäteollisuuden arvosta vuonna 2014. 
UPM forestal oriental toimii enimmäkseen maa-
seudulla ja tukee paikallisia elinkeinoja. 

Lue lisää:
www.upmbiofore.fi

UPM:n veropolitiikan mukaisesti 
UPM maksaa yhteisöveroa maissa, 
joissa luodaan lisäarvoa ja  
tehdään siitä syntyvää tulosta.

Verot maksetaan paikallisten  
verosäädösten ja -määräysten 
mukaisesti. 

Yhtiö- ja liiketoimintarakenteestaan 
johtuen UPM maksaa yhteisöveroja 
pääosin maissa, joissa yhtiöllä on 
tuotantotoimintaa ja joissa syntyy 
innovaatioita.

yhteisöverot jakaantuvat muutoksen myötä 
UPM:n suomalaisten konserniyhtiöiden 
kesken.  

Vuonna 2015 UPM:n yhteisöveroker-
tymä Suomessa oli yhteensä noin 83 miljoo-
naa euroa, josta tytäryhtiöt, lähinnä UPM 
Raflatac Oy ja UPM-Kymmene Wood Oy 
ilmoittavat ja maksavat noin 22 miljoonaa 
euroa ja UPM-Kymmene Oyj loput noin 61 

miljoonaa euroa. Vuodesta 2015 lähtien 
UPM-Kymmene Oyj:n yhteisöverokerty-
mään vaikuttavat myös tuotannollisiin 
investointeihin liittyvät korotetut poistot 
koskien Lappeenrannan biojalostamoa, 
jonka tuotanto käynnistyi tammikuussa 
2015, sekä Kymin sellutehtaan laajen-
nusta, joka valmistui lokakuussa 2015.

Lue lisää:
www.upm.fi/hallinnointi

Taloudellisen arvon ylijäämä  789
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yhteistyötä 
asiak kaiden 
kanssa

SeLLU BioPoLTToaineeT SaHaTaVara

Tuote -
valikoima

Havu-, koivu- ja  
eukalyptussellu

Puupohjainen uusiutuva die-
selpolttoaine ja bensiini liiken-
nekäyttöön

Vakio- ja erikoissahatavara  

asiakas-
toimialat

Pehmopaperien, erikois paperien, 
paino- ja kirjoitus paperien sekä 
pakkaus materiaalien valmistajat

Polttoainejakelijat, kuljetus, 
öljy- ja petrokemian teollisuus

Puusepän-, pakkaus-,  
jakelu- ja rakennusteollisuus

asiakastyy-
tyväisyyden  
mittaaminen

Jatkuva vuoropuhelu, sään nöl -
liset asiakaskyselyt

Jatkuva vuoropuhelu,  
palautteen kerääminen,  
loppukäyttäjätutkimukset

Jatkuva vuoropuhelu, palaut - 
teen kerääminen, asiakas - 
kysely joka toinen vuosi

Toiminta  
vuonna 2015

•	 Markkinointiyhteistyö ja 
kestävän kehityksen par hai den 
käytäntöjen jakaminen

•	 Sellun tuotanto- ja paalauska-
pasiteetin lisäys Kymin tehtaalla

•	 Toimitusketjun vahvistaminen
•	 Teknisen asiakaspalvelun 

vahvistaminen Euroopassa
•	 Myynnin vahvistaminen 

Aasian-Tyynenmeren alueella 
ja Euroopassa

•	 Kaupallisen tuotannon ja 
toimitusten aloittaminen 
tammikuussa

•	 Uusiutuvan UPM BioVerno 
-dieselin tuominen  
Suomen markkinoille

•	 UPM BioVernon suoritus-
kyvyn varmistaminen 
kattavien moottoritestien ja 
liikennekoeajojen avulla

•	 Keskittyminen strategisiin  
markkinoihin, markkina - 
kohtaiset painotukset

•	 Asiakaskategorisointi  
ja asiakaskohtainen  
suunnittelu

•	 Raaka-aineiden laadun  
ja käytön optimointi

•	 Täsmälliset toimitukset

Vastuullisuu-
den paino-
pisteet 

Turvallisuus, metsäsertifiointi,  
kestävä metsänhoito, tehtaiden 
ympäristösuorituskyky, veden-
käyttö ja resurssi tehokkuus

Kasvihuonekaasupäästöjen  
ja liikenteen lähipäästöjen 
vähentäminen, biopolttoainei-
den sertifiointi kestävän kehi-
tyksen mukaisesti, EU:n uusiu-
tuvan energian direk tii vin 
vaatimukset sosiaalisen vas-
tuun ja jäljitettävyyden osalta

Puun alkuperän seuranta - 
järjestelmä, puun alkuperä  
ja metsäsertifiointi

Merkittävät 
muutokset 
asiakas-
toimialoilla

•	 Pehmopaperin ja pakkaus-
kartongin tuotan  non  
kasvu

•	 Paino- ja kirjoituspaperi-
teollisuuden lasku kypsillä 
markkinoilla jatkui

•	 Kehittyneiden biopoltto-
aineiden tuotannon ja 
kysynnän maailman-
laajuinen kasvu

•	 Asiakkaat ja lain - 
säädäntö suosivat  
jäte- ja tähdepohjaisia 
biopolttoaineita 

•	 Itä-Euroopan kasvava  
rooli tuotantoalueena

•	 Epävakaus ja rahoituk- 
seen liittyvät haasteet  
Egyptin markkinoilla 

energia UPM rafLaTac UPM PaPer aSia UPM PaPer ena Vaneri
PUUnHankinTa  
ja MeTSäTaLoUS 

Sähkö ja siihen liitty-
vät palvelut

Paperi- ja filmipohjaiset  
tarralaminaatit

Hienopaperit, toimistopaperit,  
tarra- ja pakkaus materiaalit 

Aikakaus- ja sanoma-
lehtipaperit, hienopape-
rit eri loppukäyttökohtei-
siin 

Vaneri- ja viilutuotteet, läm-
pömuotoiltava puumateri-
aali

Puu ja puupohjainen  
biomassa (tukit, kuitupuu, 
hake, hakkuutähteet jne.), 
kattavat metsäpalvelut

Pohjoismaiset mark-
kinat: Teolliset säh-
könkäyttäjät, jakelijat 
ja jälleenmyyjät

Tarrapainot, pakkausyrityk-
set, tuotemerkkien omistajat 
kestokulutushyödyke-, ren-
gas-, vähittäis myynti-, A4-, 
elintarvike-, juoma-, hygie-
nia- ja lääketeollisuudessa, 
vähittäiskauppa ja logistiikka

Tukkurit, vähittäismyyjät,  
toimistotarvikevalmistajat,  
painotalot, kustantajat ja  
paperin jalostajat

Sanoma- ja aikakaus-
lehtien kustantajat, pai-
notalot, luettelokustanta-
jat, vähittäiskauppa, 
tukkurit ja paperin jalos-
tajat

Rakennusala, ajoneuvojen 
lattiat, nesteytetyn maa-
kaasun (LNG) laivan-
rakennus, parketti- ja huo-
nekaluteollisuus ja muu 
teollisuustuotanto

Kaikki UPM:n puuta tai 
puupohjaista biomassaa 
käyttävät liiketoiminnot, 
metsänomistajat

Jatkuva vuoropuhelu Jatkuva vuoropuhelu,  
asiakaskyselyt, koulutukset, 
asiakastapahtumat

Jatkuva vuoropuhelu, asiakastapaa-
miset, säännölliset asiakaskyselyt

Jatkuva vuoropuhelu, 
säännölliset asiakas-
kyselyt

Jatkuva vuoropuhelu, asia-
kaskyselyt puoli vuosittain

Jatkuva vuoropuhelu, 
säännölliset asiakas -
kyselyt

•	 Asiakkaan kustan-
nussäästöt ener-
gianhallintapalve-
luiden avulla

•	 Filmi- ja erikoistuotevali-
koimien vahvistaminen

•	 Tuotanto- ja jakelu-
verkoston optimointi

•	 Tuotekehitysyhteistyö
•	 Toimitusketjun tehok -

kuuden parantaminen
•	 Kestävä kehitys ja tuote-

turvallisuusratkaisut

•	 PK3-tarratuotteiden ja uusien 
lisäarvoa luovien tuotteiden 
lanseeraus

•	 Yhteiset kehityshankkeet asiak-
kaiden kanssa

•	 Kestävään kehitykseen  
liittyvien viestien syventäminen

•	 Asiakaslähtöisyys koko organi-
saatiossa

•	 Uudet, asiakkaille 
lisäarvoa luovat 
tuotteet

•	 Yhteinen tuotekehitys 
ja liiketoiminnan 
kehitys

•	 Palveluvalikoiman 
kehittäminen

•	 Asiakasvuoro - 
puhelun paranta-
minen

•	 Toimitusketjun toiminnan 
ja palvelujen parantami-
nen edelleen

•	 Uusien tuoteratkaisujen 
lisäarvon määrittäminen

•	 Jatkuva asiakasport -
folion ja sopimusten 
hallinta

•	 Uusien palvelumuotojen 
kehittäminen metsän-
omistajille

•	 Verkkoratkaisujen 
kehittäminen asiakas-
palvelun parantamiseksi

•	 Urakoitsijasuhteiden  
ja urakoitsijoiden 
työskentelytapojen 
kehittäminen

Vähäpäästöinen säh-
köntuotanto, sähkö-
verkon tasapainotta-
minen säätövoimalla, 
vaelluskalat

Tuoteturvallisuus, elinkaari-
analyysi, ekodesign, jäte-
huolto, kierrätettävyys ja 
metsäsertifiointi

Tuoteturvallisuus, metsäsertifi ointi, 
puun alkuperä ja resurssitehokkuus, 
toimittaja-arvioinnit tehtailla

Turvallisuus, metsäserti-
fiointi, ympäristösuori-
tuskyky, toimittaja- 
arvioinnit tehtailla, 
ympäristömerkit,  
resurssitehokkuus ja 
toimittajien taloudel -
linen vakaus

Metsäsertifiointi, puun alku-
perän seuranta järjestelmä, 
tuoteturvalli suus ja resurssi-
tehokkuus

Kestävä metsänhoito,  
metsäsertifiointi, 
toimeentulo ja työllisyys 
hankinta-alueilla,  
työn antajasuhteet  
metsä urakoitsijoihin

•	 Pohjoismaisen 
sähkömarkkinan 
rakenne muutos

•	 Sähkömarkkinoi-
den volatiliteetin 
lisääntyminen 
tuettujen, säästä 
riippuvien tuotan-
tomuotojen 
johdosta 

•	 Verkkokauppa, joka  
lisää tarratuotteiden 
käyttöä pakkausteolli-
suudessa ja logistiikassa 

•	 Automatisoidun tuote-
etiketöinnin ja -tunnis-
tuksen kasvu

•	 Vähittäismyynti- ja 
jakeluverkoston kehitys

•	 Vaativien loppukäyttökoh-
teiden liimatekno- 
logiat

fine Papers aPac:  
•	 Muutokset graafisten pape reiden 

loppukäyttökohteissa
•	 Sähköisen median kasvava osuus
•	 Toimistopapereiden laadun paran-

nus ja hintojen lasku
Label, Pack & release: 
•	 Hygieniatuotteiden kysynnän kasvu
•	 Vähittäismyynti- ja jakelu verkoston 

kehitys
•	 Verkkokaupan kasvu 
•	 Automatisoidun tuote-etiketöinnin 

ja -tunnistuksen kasvu

•	 Digitalisoituminen
•	 Rakenteellinen 

ylikapasiteetti
•	 Raaka-aineiden 

saatavuuden ja 
kustannusten  
vaihtelut

•	 Muutokset maailman-
talouden voima-
suhteissa

•	 Rakennejärjestelyt 

•	 Palvelujen, varastojen  
ja nopeiden toimitusten 
kysynnän kasvu

•	 Metsäsertifiointivaatimus-
ten yleistyminen raken-
nusalan loppukäyttökoh-
teissa

•	 Asiakasspesifikaatioiden 
yleistyminen teollisuuden 
loppukäyttökohteissa, 
mikä vähentää toimitta-
jien mahdolli suuksia 
erottautua tuotteiden 
perusteella

•	 Puun kysynnän kasvu  
ja tiukentunut kilpailu 
Suomen sellutehtaisiin 
tehtyjen investointien 
johdosta

•	 Energiapuun kysynnän 
kasvu

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

UPM tarjoaa laajan valikoiman 
uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita, 
joista valmistetaan jokapäiväisiä 
kulutustuotteita. Lisäksi yhtiö tarjoaa 
erilaisia palveluja monipuolisen 
asiakaskunnan tarpeisiin.

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

Asiakkaat arvostavat UPM:n  
kattavaa tuotevalikoimaa,  
luotettavuutta ja erinomaista  
ympäristösuorituskykyä.

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 liiketoi-
mintaprosessejaan ja hyödyttävät kumpaakin 
osapuolta tehostamalla toimintaa. UPM:n 
tarjontaan kuuluu myös olennaisena osana 
yhtiön ympäristösuorituskyky ja siihen liitty-
vät teemat.

yhteistyötä asiakkaiden kanssa
UPM käy jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden 
kanssa, ja lisäksi yhtiöllä on monia yhteisiä 
kehityshankkeita asiakkaiden kanssa. Monet 
yhteisistä hankkeista liittyvät tuotekehityk-
seen, toimitusketjun tehokkuuteen ja opti-
mointiin sekä yhteiseen suunnitteluun.

UPM mittaa säännöllisesti asiakastyyty-
väisyyttä useimmissa liiketoiminnoissaan 
kolmannen osapuolen toteuttamien kyselyjen 
avulla. Eri liiketoimintojen kyselyjen 
perusteella asiakkaiden keskimääräinen 
kokonaistyytyväisyys UPM:ään toimittajana 
on 75 %. Tulos ei ole vertailukelpoinen edel-
lisvuoden tuloksen kanssa, mikä johtuu muu-
toksista tutkimusmenetelmissä. UPM kehit-
tää toimintaansa kyselyistä saadun palautteen 
pohjalta. Kyselyt tuovat myös tärkeän asiakas-
näkökulman mukaan henkilöstön tulostavoit-
teiden ohjaukseen.

Vastuullisuus kiinnostaa  
asiakkaita
Vuoropuhelu ja kyselyt osoittavat, että 
UPM:n asiakkaat ovat kiinnostuneita yhtiön 
vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen 
mukaisesta toiminnasta.

Eniten asiakkaita kiinnostavat tuotetur-
vallisuus, metsäsertifiointi, puun alkuperän 
seurantajärjestelmä, resurssitehokkuus, 
turvallisuustulokset ja toimitusketju. Toimit-
tajien pitkän aikavälin taloudellisen tuloksen 
ja kannattavuuden merkitys on asiakkaiden 
keskuudessa korostunut.

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

 Lue lisää uusiutuvasta dieselistä  
 UPM BioVernosta s. 22 ja s. 51, UPM  
 raflatacin kutisteetiketeistä s. 26  
 ja UPM Paper enan paperikonsul - 
 tointi mallista s. 30
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Vuonna 2015 kaikista UPM:n paperi-,  
sellu-, vaneri- ja sahatuotteista 77 % (76 %)  
oli ympäristömerkittyjä. Luku sisältää FSC- ja 
PEFC-metsäsertifikaatit, EU:n ympäristömerkit 
sekä kansalliset ympäristömerkit. UPM:n 
tavoitteena on kaikkien soveltuvien tuotteiden 
ympäristömerkintä vuoteen 2030. 

Ympäristömerkittyjen tuotteiden myynti*)

EU:n ympäristömerkki 
47 % (sis. tuotteita,
joilla useampia 
merkkejä)

Myynti ilman
ympäristö-
merkkiä 23 % 

Muut ympäristö- 
merkit 30 % 
(FSC, PEFC, 
SFI, Saksan 
ympäristö-
merkki)

*) sis. paperi, sellu, 
vaneri, sahat ja ProFi

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

UPM:n vastuullisiin toimintatapoihin kuuluu 
olennaisesti tuotevastuu. Tuotteemme on 
valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja 
biohajoavista materiaaleista. Yhtiön raaka-
ainepohja luo vankan perustan tuotevastuulle 
ja kiertotaloudelle. UPM:n tuotevastuu kattaa 
kaikkien tuotteiden koko valmistusprosessin 
raaka-aineiden hankinnasta aina lopputuot-
teen toimitukseen ja sen käyttämiseen sekä 
käytön jälkeiseen hyödyntämiseen. 

Ekodesign ja tuoteturvallisuus tarkoittavat, 
että kaikki raaka-aineiden ja valmistusproses-
sien vaikutukset tuotteeseen ja ympäristöön 
otetaan huomioon ja minimoidaan jo suunnit-
teluvaiheessa. Raaka-aineita, vettä ja energiaa 
käytetään resurssitehokkaasti. UPM tarjoaa 
asiakkailleen tuotteita, jotka ovat turvallisia 
käyttää. UPM:n tuotevastuun täydentää avoin 
ja läpinäkyvä viestintä yhtiön valmistamista 
tuotteista.  

Tammikuussa 2015 UPM aloitti uusiutuvan 
dieselin, UPM BioVernon kaupallisen tuotan-
non. Vuoden aikana tuotiin markkinoille uusia 
sovelluksia UPM ProFi -komposiitista. 

Muita esimerkkejä tuotevastuusta ovat: 
•	 Kevyempi UPM Valor -painopaperi
•	 Lämpömuotoiltava UPM Grada -puu-

materiaali
•	 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus 
•	 UPM Rajoittettujen aineiden lista (RSL)
•	 RafCycle-kierrätysratkaisu tarrajätteelle

ympäristömerkit ja tuoteselosteet 
kertovat läpinäkyvyydestä
UPM tarjoaa tuoteselosteita, joiden avulla 
asiakkaat löytävät helposti tietoja tuotteiden ja 
toimitusketjun vastuullisuudesta. Tuoteprofii-
leja kehitetään asiakkaiden erilaisiin tarpei-
siin, esimerkiksi varmistamaan, etteivät tuot-
teet sisällä vaarallisia kemikaaleja. 
Ympäristömerkit auttavat asiakkaita tekemään 
vastuullisia valintoja ja tarjoavat tärkeitä 
tietoja sidosryhmille. Kolmannen osapuolen 
varmistamat ympäristösertifikaatit ja -merkit 
kertovat tuotteiden ympäristösuorituskyvystä.

UPM on maailman suurin EU-ympäristö-
merkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopa-
perien sekä graafisten paperien valmistaja. 
Lisäksi UPM tarjoaa asiakkaille mahdollisuu-
den käyttää paikallisesti tunnettuja ympäristö-
merkkejä, kuten saksalainen Blauer Engel 
(Sininen Enkeli) tai pohjoismainen Joutsen-
merkki. Kaikilla liiketoiminnoilla on FSC- ja 
PEFC-sertifikaatit puun alkuperälle, joten 
asiakkaat voivat halutessaan hyödyntää niitä 
markkinoinnissaan. 

UPM:n vuonna 2014 kehittämiin tuote-
turvallisuusselosteisiin saatiin kolmannen 
osapuolen varmennus ja selosteita kehitettiin 
uusille tuoteryhmille vuonna 2015. Yhtiön uusi 
UPM BioVerno -diesel on Avainlippu-tuote. 

UPM:n tuotevastuuta koskeva tavoite 
uusittiin. Vanha tavoite ympäristömerkittyjen 
tuotteiden osuuden kasvattamisesta 25 % 
vuoteen 2020 mennessä saavutettiin etuajassa. 
Uutena tavoitteena on saada kaikki relevantit 
tuotteet ympäristömerkityiksi vuoteen 2030 
mennessä. 

etusijalla tuotevastuu 

kestävä metsätalous ja 
kuidunhankinta toiminnan 
peruspilari

MoniMUoToiSUUTTa ediS-
TäMäSSä jo 20 VUoden ajan

Luonnon monimuotoisuus on ollut yksi 
UPM:n metsätalous- ja puunhankintastra-
tegian avaintekijöistä jo yli 20 vuoden 
ajan. UPM on uudistanut työskentelykult-
tuuriaan tekemällä läheistä yhteistyötä 
sidosryhmien kanssa erilaisissa monimuo-
toisuushankkeissa. 

UPM:n monimuotoisuusohjelma ylläpitää 
metsien monimuotoisuutta ja edistää kes-
tävän metsänhoidon ja puunhankinnan 
parhaita käytäntöjä.

”on hienoa, että luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämisellä on tärkeä osa UPM:n 
strategiassa. Toivon, että UPM:n esimerkki 
kannustaa myös muita yhtiöitä ottamaan 
huomioon ekosysteemipalvelut ympäristö-
vastuuteemoissaan ja auttaa heitä näke-
mään luonnosta saatavien ratkaisujen 
mahdollisuudet liiketoimintastrategias-
saan”, sanoo ympäristöministeriön ylijoh-
taja Timo Tanninen.

Monimuotoisuus tukee metsän omia 
ekosysteemipalveluita, kuten ilmanlaadun 
ja ilmaston sääntelyä, veden suodatusta, 
pölytystä, eroosion estämistä ja raaka-
ainetuotantoa. Monimuotoisuuden säilyt-
täminen auttaa luontoa selviämään ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksista. Se on tärkeää 
myös eläinpopulaatioiden terveyden ja 
menestymisen kannalta.

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus

Puu on uusiutuva raaka-aine ja UPM:n liiketoi-
minnan pääraaka-aine. Puu on UPM:n tärkein 
raaka-aine. Yhtiö on sitoutunut kestävään 
metsänhoitoon ja seuraa puun alkuperää ja 
varmistaa, että puu on hankittu kestävästi 
hoidetuista metsistä ja laillisesti. 

Vuoden 2015 lopussa UPM omisti 704 000 
hehtaaria metsää Suomessa ja 75 000 hehtaa-
ria Yhdysvalloissa. UPM:llä on Uruguayssa  
236 000 hehtaaria puuviljelmiä. Yhtiön omissa 
metsissä on noin 50 000 suojeltua kohdetta, 
kokonaisuudessaan 148 000 hehtaaria. Lisäksi 
yhtiön hoidossa on lähes 900 000 hehtaaria 
yksityismetsänomistajien metsiä ja 57 000 
hehtaaria puuviljelmiä.

Metsäsertifiointi on erinomainen tapa 
edistää kestävää metsänhoitoa. Sertifiointi 
perustuu avoimessa sidosryhmäprosessissa 
syntyneisiin standardeihin, joiden noudatta-
mista valvoo riippumaton kolmas osapuoli. 
Kaikki UPM:n omat metsät on sertifioitu ja 
yhtiö edistää sertifiointia yksityismetsissä 
muun muassa ryhmäsertifikaattien avulla. 

Vuoden aikana UPM:n Suomen FSC-ryh-
mäsertifiointi kasvoi yli 100 000 hehtaarin. 
Yhtiö aloitti Vastuullisen metsänhoidon yhdis-
tys FSC:n kanssa pilotin pienten yksityismet-

sien sertifioinnin edistämiseksi. Kaikkea 
UPM:n hankkimaa puuta seurataan kolman-
nen osapuolen varmentamilla alkuperän seu-
rantajärjestelmillä. 

UPM:n metsänhoitoa ja luonnon monimuo-
toisuutta koskeva tavoite uusittiin. Vanha 
tavoite sertifioidun kuidun osuuden pysymi-
sestä 85 %:ssa lähes saavutettiin, kun UPM:n 
tehtailla käyttämän sertifioidun puun osuus oli 
84 % (83 %). Uutena tavoitteena on saada 
kaikki yhtiön käyttämä puu sertifioiduksi 
vuoteen 2030 mennessä.

UPM on merkittävä metsänomistaja 
ja puun ostaja
Koko metsäsektorille olennainen huolenaihe 
on kansainvälinen ja erityisesti tropiikissa 
esiintyvä kasvavasta ruuantuotannosta ja puun 
tarpeesta johtuva metsäkato. UPM on tunnis-
tanut haasteen ja vastaa siihen oman toimin-
tansa lisäksi mm. aktiivisena jäsenenä kansain-
välisessä yhteistyössä. 

UPM ei käytä trooppista sademetsäpuuta 
raaka-aineenaan eikä hyväksy puuta viljel-
miltä, jotka on raivattu sademetsien tilalle. 
UPM ei toimi alueilla, joissa alkuperäiskanso-
jen oikeudet olisivat vaarantuneet tai uhat-

korkea HyöTySUHde,  
MaTaLaT PääSTöT

Uusiutuva UPM BioVerno -diesel on erin-
omainen esimerkki ekodesignista, sillä siinä 
yhdistyvät korkea suorituskyky ja positiivi-
set ympäristövaikutukset. 

UPM BioVernon korkea laatu ja normaalia 
korkeampi setaaniluku lisäävät moottorin 
tehokkuutta, mahdollistavat puhtaamman 
palamisen moottorissa ja tuottavat siten 
selkeästi vähemmän pakokaasupäästöjä.

UPM BioVerno täyttää tiukat laatuvaati-
mukset ja tarjoaa tärkeitä ympäristöetuja: 
se tuottaa elinkaarensa aikana jopa 80 % 
vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perin-
teiset öljypohjaiset dieselpoltto aineet ja 
vähentää merkittävästi myös  
haitallisia pakokaasupäästöjä. 

”Tulokset osoittivat, että jo 30-prosenttisella 
UPM BioVerno -seoksella hiilivetypäästöt 
vähenivät yli 50 % ja häkäpäästöt yli 40 % 
verrattuna verrokkina käytettyyn fossiili-
seen dieseliin. Testeissä saatiin hyviä tulok-
sia myös typenoksidipäästöissä ja tehok-
kuudessa”, sanoo Thorsten Schnorbus, 
feV:n dieselhenkilöautoista vastaava pääl-
likkö. 

UPM aloitti BioVernon testaamisen pääkau-
punkiseudun bussiliikenteessä yhdessä  
Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VTT:n 
kanssa. Testit ovat osa Helsingin seudun  
liikenteen hanketta, jonka tavoitteena on 
vähentää julkisen liikenteen päästöt  
nollaan. 

 Lue lisää:
 www.upm.fi/vastuullisuus,  
 www.upmbiopolttoaineet.fi
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LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

Vastuullista hankintaa 
koko toimitusketjussa

Hankinnoilla on merkittävä rooli UPM:n toimin-
nan tehokkuuden ja kannattavuuden turvaami-
sessa. 

UPM:n hankinnan tavoitteena on varmistaa, että 
toimittajakanta pystyy tarjoamaan kustannuste-
hokkaita, innovatiivisia ja vastuullisesti tuotettuja 
materiaali- ja palveluratkaisuja UPM:n liike-
toiminnoille maailmanlaajuisesti. 

Läpinäkyvät toimittajavaatimukset 
ovat vastuullisen hankinnan perusta 
Nykyinen liiketoimintaympäristö edellyttää 
läpinäkyvää ja vastuullista toimitusketjua. UPM 
asettaa toimittajilleen läpinäkyvät ja johdon-
mukaiset vaatimukset, jotka muodostavat 
perustan toimittajien valinnalle ja valvonnalle. 

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 toimit-
tajille (Supplier Code). UPM edellyttää, että 
toimittajat noudattavat samoja vaatimuksia 
myös omassa toimitusketjussa. 

Vuonna 2015 hankintojen arvosta 79 %  
(67 %) oli peräisin toimittajilta, jotka ovat hyväk-
syneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille. 
Erilaisia lisävaatimuksia sovelletaan esimerkiksi 
puun, kemikaalien, työturvallisuuden, logistii-
kan, sellun ja pakkausmateriaalien osalta. 

UPM:n toimittajien riskiarvioinnissa  
otetaan huomioon toimittajakohtaiset rahoi-
tuk selliset, laadulliset, taloudelliset ja sosiaali-
set riskit sekä ympäristö- ja toimitusriskit. 
Riskiarvioinnin perusteella UPM valitsee toi-
mittajat, joiden toimintaa arvioidaan tarkem-
min vuosittaisilla kyselyillä, yhteisillä kehitys-
suunnitelmilla ja toimittaja-auditoinneilla. 

UPM:n keskeisten raaka-aineiden – puun, 
sellun ja keräyspaperin – osalta kaikki toimitta-
jat on arvioitu ympäristöasioiden, henkilöstö-
politiikan, ihmisoikeuksien ja paikallisyhteisön 
huomioon ottamisen osalta. Tämä toteutuu 
pääosin metsäsertifioinnin ja puun alkuperän 

UPM:n tehtaille toimitetun sertifioidun 
kuidun osuus osuus kasvoi 84 %:iin  
(83 %). UPM:n tavoitteena on käyttää  
vain sertifioitua kuitua vuoteen 2030 
mennessä.
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Tehtaille toimitetun sertifioidun 
puun osuus
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tuina. Uruguayn metsäasioista vastaava viran-
omainen myönsi vuonna 2015 UPM:lle YK:n 
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tunnus-
tuksen esimerkillisestä metsänhoidosta.

omat metsät olennaisia metsänhoi-
don tutkimuksessa ja kehityksessä 
UPM on systemaattisesti kehittänyt uusia 
tapoja turvata monimuotoisuus talousmetsissä 
yli kahden vuosikymmenen ajan. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on yhteistyöhanke erittäin uhan-
alaisen  valkoselkätikan huomioon ottamiseksi 
metsätaloudessa. Hankkeen toteuttivat UPM, 
WWF Suomi, Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
ja Metsähallitus. 20 viime vuoden aikana valko-
selkätikkakanta on moninkertaistunut elinym-
päristöjen suojelun ja hoidon ansiosta. 

UPM osallistui CBD Business and Biodiver-
sity 2015 -foorumiin Helsingissä. CBD (Conven-
tion of Biological Diversity) kuuluu YK:n alai-
seen biologista monimuotoisuutta edistävään 
toimintaohjelmaan. Ekosysteemipalveluiden 
tunnistaminen tarjoaa biotalouden näkökul-
masta paljon mahdollisuuksia, josta todisteena 
julkaistiin UPM:n ja Suomen ympäristökeskuk-
sen (SYKE) yhteistutkimus puuntuotannon 
rinnalla metsästä saatavista muista hyödyistä 
eli ekosysteemipalveluista osana puupohjaisten 
tuotteiden ympäristövaikutuksia. Vuoden 2015 
aikana UPM ja Ympäristöministeriö ovat sopi-
neet useiden yksityisten suojelualueiden perus-
tamisesta eri puolille Suomea. 

Tarvittavien tuotteiden ja palveluiden han-
kinta muodostaa merkittävän osan UPM:n 
liiketoimintakuluista. UPM:n hankinnan 
tärkein periaate on kustannustehokkuus. 

Kulujen lisäksi UPM:n hankintaperiaat-
teissa otetaan huomioon myös toimitusten 
luotettavuus pitkällä aikavälillä, tuotteiden ja 
palveluiden laatu, toimittajien taloudellinen 
vakaus, ympäristöasioiden hallinta, sosiaalinen 
vastuu, työturvallisuus ja tuoteturvallisuus. 

UPM haluaa toimia ammattimaisena kump-
panina ja kehittää vastuullista yhteistyötä 
toimittajiensa kanssa siten, että molemmat 
osapuolet hyötyvät pitkällä aikavälillä. 

Laaja-alainen ja kohdennettu 
toimittajayhteistyö 
Toimittajat ovat yksi UPM:n tärkeistä sidos-
ryhmistä. Yhtiön hankintaverkostossa on 
toimittajia yksityisistä metsänomistajista ja 
paikallisista yrityksistä aina maailmanlaajui-
siin suuryhtiöihin. UPM:llä on maailmanlaa-
juisesti yli 25 000 raaka-aineiden, tuotteiden ja 
palvelujen toimittajaa. 

UPM arvioi jatkuvasti toimittajien toimin-
taa ja pyrkii vahvistamaan suhteitaan avaintoi-
mittajien kanssa. Yhtiöllä on pitkän aikavälin 
yhteistyösopimukset noin 400 toimittajan 
kanssa, millä pyritään takaamaan luotettavat 
toimitusvalmiudet ja laadunvalvonta. 

UPM mittaa vuosittain yhtiön sisäisten 
sidosryhmien tyytyväisyyttä avaintoimittajien 
vastuullisuuteen. Sen myötä saamme jatku-
vasti lisää tietoa tuotteidemme elinkaaresta ja 
voimme parantaa niiden sosiaalista ja ympäris-
tösuorituskykyä entisestään. 

Lue lisää, miten suurista  
kuormista saadaan tehok-
kuutta ja ympäristöetuja: 
www.upmbiofore.fi
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UPM:n ulkoiset ostot

Kuituraaka-aine 29 %
Logistiikka 16 %

Epäsuorat
materiaalit
ja palvelut
20 %

Raaka-
aineet 25 %

Energia 10 %

Puun hankinta UPM:n tehtaille 2015

Yhtiön 
metsät 16 %

Tuontipuu 13 %

Yksityis-
metsät 37 %

Hankinta-
kaupat

ml. hake ja 
puru 31 %

Valtion 
metsät 3 %
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Sähkön hankinta

TWh

■ Lämmön ja sähkön yhteistuotanto
■ Vesivoima
■ Vesivoima, osakkuudet
■ Ydinvoima, osakkuudet
■ Lauhdevoima, osakkuudet
■ Markkinoilta hankittu sähkö

hallintajärjestelmien ( FSC ja PEFC) kautta ja 
osin FSC Controlled Wood -standardin ja 
PEFC Due Diligence -järjestelmän kautta.

Toimittajakannan ihmisoikeusasioita 
koskevaa riskiarviointia on parannettu vuo-
desta 2013 alkaen. Tämän seurauksena riskien-
hallintaan liittyviä toimittaja-arviointeja 
tehtiin entistä kattavammin ympäri maailmaa 
ja kaksi kertaa enemmän kuin aikaisemmin. 
UPM teki myös koko toimitusketjun kattavia 
tarkastuksia.

Jos säädöstenvastaisuuksia havaitaan, 
toimittajaa vaaditaan tekemään korjaustoi-
menpiteitä. UPM tukee tarvittaessa toimittajia 
toiminnan kehittämisessä. 

Vastuullisia investointeja 
Vastuullinen hankinta kattaa myös kaikki 
investoinnit. Kaikki UPM:n käyttämät toimit-
tajat ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen 
toimittajille eli sitoutuneet noudattamaan 
UPM:n vaatimuksia myös työturvallisuuden 
osalta. Kaikkien UPM:n tuotantolaitoksissa 
toimivien toimittajien on perehdyttävä UPM:n 
turvallisuusvaatimuksiin ja suoritettava verk-
kopohjainen työturvallisuusperehdytys. 

Puu on UPM:n liiketoiminnan 
pääraaka-aine
UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun 
ostaja. Puu on arvokas raaka-aine, ja UPM 
varmistaa sen optimaalisen hyödyntämisen 
hankkimalla kaikkia puutavaralajeja. 

Vuonna 2015 UPM osti 26,1 (26,3) miljoo-
naa kuutiometriä puuta eri puolilla maailmaa. 
Valtaosa puusta ostetaan yksityismetsänomis-
tajilta, joita on lähes 22 000. 

Hakkuista, logistiikasta ja metsätöistä 
huolehtii paikallisten yrittäjien verkosto. Nämä 
yritykset työllistivät vuonna 2015 lähes 6 000 
metsäkoneen kuljettajaa ja 5 000 kuorma-
auton kuljettajaa. UPM:n puunhankinta luo 
työpaikkoja tuhansille UPM:n hankinta-alu-
eella asuville ihmisille. 

Puun alkuperän seuranta  
on UPM:n perusvaatimus
UPM:n tuotteiden valmistuksessa käytettävä 
puuaines tulee kestävästi hoidetuista metsistä 
ja on hankittu laillisella tavalla. Kaikkea UPM:n 
käyttämää puuta seurataan kolmannen osapuo-
len varmentamilla, FSC:n ja PEFC:n mukaisilla 
alkuperän seurantajärjestelmillä. UPM pyrkii 
maksimoimaan sertifioidun kuidun käytön ja 
edistämään sertifioidun puun käyttöä maail-
manlaajuisesti. Tällä hetkellä 84 % (83 %) kai-
kesta UPM:n tehtaiden käyttämästä puusta on 
peräisin sertifioiduista metsistä. 

UPM varmistaa, että sen tehtaille toimitet-
tava puuraaka-aine on EU:n puutavara-asetuk-
sen, Yhdysvaltojen Lacey Act -säädöksen  
ja muiden alueellisten vaatimusten mukaista. 
UPM asettaa tiukat kriteerit käyttämälleen 
puulle. UPM ei käytä raaka-aineenaan sademet-
sistä hakattua trooppista lehtipuuta eikä 
hyväksy puuta viljelmiltä, jotka on raivattu 
sademetsien tilalle tai joilla ei kunnioiteta 
alkuperäiskansojen oikeuksia.

Sellua, kemikaaleja ja muita raaka-
aineita ostetaan maailmanlaajuisesti
Sellun, kemikaalien ja muiden raaka-aineiden 
toimittajille on asetettu erityisiä ympäristösuo-
rituskykyä, sosiaalista vastuuta, metsänhoitoa, 
puunhankintaa sekä raportointia koskevia 
vaatimuksia. 

UPM:n paperiliiketoiminnassa käytetään 
jatkuvasti toimittajahallintamenetelmiä, joilla 
varmistetaan avaintoimittajien asianmukainen 
ja vastuullinen toiminta.

Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskevan 
tiedon keruu on keskeinen osa toimittaja-arvi-
ointeja ja riskienhallintaa. UPM kerää tiedot 
säännöllisesti sellun, kemikaalien ja raaka-
aineiden toimittajilta. Kartoituksen tuloksia 
käsitellään toimittajien kanssa tehdaskäyntien 
yhteydessä ja niiden ulkopuolella, ja niiden 
pohjalta tehdään parannuksia, toimintasuunni-
telmia ja muutoksia jatkuvan parantamisen 
hengessä. 

UPM:n paperiliiketoimintojen raaka- 
ainetoimittajille tehdyn kyselyn perusteella 
tärkeimpien toimittajien kanssa tehtiin 150 
korjaustoimenpidettä vuoden aikana. Vuonna 
2015 UPM antoi palautetta yli 50 avaintoimit-
tajalle ja lähetti heille noin 300 parannus-
ehdotusta. 

Toimittajapalkinnot motivoivat toimittajia 
jatkuvaan parantamiseen Vuonna 2015 UPM 
Raflatac käynnisti vastuullisuutta koskevan 
Label Life -kilpailun, johon kutsuttiin mukaan 
parhaiten suoriutuneita toimittajia. Kilpai-
lussa palkitaan UPM Raflatacin toimittajia 
onnistuneista pyrkimyksistä parantaa ympä-
ristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta sekä 
jakaa kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä. 
UPM Paper ENA palkitsi pakkausmateriaaleja 
toimittavan Paul & Co -yrityksen UPM:n Best 
in category -toimittajapalkinnolla vuonna 
2015. 

UPM on merkittävä keräyspaperin 
käyttäjä ja ostaja 
UPM on maailman suurin keräyspaperin 
käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa. 
Vuonna 2015 yhtiö käytti keräyspaperia 
yhteensä noin 3,1 (3,4) miljoonaa tonnia.

Paperia voi kierrättää jopa kuusi kertaa, 
minkä jälkeen kuidut kuluvat liian lyhyiksi. 
Tämän jälkeen paperikuitua voidaan kuitenkin 
vielä käyttää bioenergian tuotannossa. 

Paperin tehokas kierrätys edellyttää paikal-
lista keräysinfrastruktuuria sekä kansallisia 
kierrätysjärjestelmiä. UPM:n käyttämä keräys-
paperi ostetaan Euroopasta, jossa merkittävim-
piä toimittajia ovat paikalliset viranomaiset, 
jäteyhtiöt ja painotalot. UPM pyrkii optimoi-
maan keräyspaperin arvoketjun keskittämällä 
hankinnat tehtaiden lähellä toimiville paikalli-
sille toimittajille. Näin voidaan pienentää sekä 
kustannuksia että ympäristövaikutuksia.

Kaikesta UPM:n paperintuotannossa käyt-
tämästä raaka-aineesta kolmannes on kierrä-
tyskuitua. 

energiaa uusiutuvista lähteistä
UPM on merkittävä energian ostaja ja tuottaja. 
Valtaosa UPM:n kuluttamasta sähkö- ja lämpö-
energiasta kuluu yhtiön sellun ja paperin 
tuotantoon. UPM suosii erilaisia vähäpääs-
töisiä energialähteitä ja panostaa liiketoimin-
nassaan energiatehokkuuteen sekä energian-
säästöön. Vuonna 2015 UPM:n käyttämistä 
polttoaineista 67 % (67 %) oli peräisin uusiu-
tuvista lähteistä. 

Oman sähköntuotantonsa lisäksi UPM 
ostaa sähköä myös Pohjoismaiden ja Keski-
Euroopan energiamarkkinoilta. Lisäksi yhti-
öllä on Saksassa kahdenvälisiä sopimuksia 
sähköntoimittajien kanssa. 

Toimiva logistiikka on täsmällisten 
toimitusten perusta
UPM toimittaa vuosittain noin 1,2 miljoonaa 
tuote- ja raaka-ainekuormaa (n. 25 t/kuorma) 
eri puolille maailmaa, mikä tarkoittaa yhtä 
kuormaa 25 sekunnin välein. Kaikista UPM:n 
toimituksista 68 % kuljetetaan rauta- tai  
maanteitse ja 32 % meritse. Sopimuskumppa-
nit hoitavat valtaosan UPM:n kuljetuksista. 
UPM:n tavoitteena on luoda pitkäaikaisia 
strategisia kumppanuuksia, jotka tuovat  
hyötyjä niin yhtiölle kuin sen asiakkaille.

UPM pyrkii optimoimaan logistiikkansa ja 
minimoimaan sen aiheuttamat päästöt. 

EU:n rikkidirektiivi tuli voimaan vuoden 
2015 alussa. UPM:n kumppanien 30 alusta  
on varustettu rikkipesureilla, jotka on otettu  
käyttöön vuoden 2015 alussa suunnitelmien 
mukaan. Rikkipesurin käyttö parantaa ilman 
laatua ja vähentää haitallisia terveysvaiku-
tuksia. 

Puunhankinnalla, kuljetuksilla ja logistii-
kalla on merkittäviä sosioekonomisia vaikutuk-
sia UPM:n tehtaita ympäröiviin maaseutuihin. 
UPM työllistää sopimuskumppaneidensa kautta 
yhteensä 5 916 metsäkoneen kuljettajaa, 4 839 
kuorma-auton kuljettajaa ja 791 rautatietyö-
läistä. Yhtiö tekee yhteistyötä 1 155 logistiikka-
yrittäjän ja -yrityksen kanssa, minkä lisäksi se 
ostaa puuta paikallisilta metsänomistajilta. 
Maailmanlaajuisessa mittakaavassa UPM tukee 
merkittävästi maaseudun elinkeinoja Euroo-
passa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa.

UPM:n keskeisten raaka-aineiden – puu, 
sellu ja kierrätyspaperi – arvosta (3 355 miljoo-
naa euroa) 70 % hankittiin paikallisilta toimi-
joilta. 

ToiMiTTaja-arVioinneiSTa  
HyöTyä kaikiLLe oSaPUoLiLLe

”UPM kuuluu paperiteollisuuden johtaviin 
yrityksiin maailmassa, joten sillä on kattava 
kokemus teollisesta tuotannosta ja pitkälle 
kehittynyt liiketoiminnan johtamismalli. 
yhteistyö UPM:n kanssa auttaa meitä kehit-
tämään myös omia käytäntöjämme”, sanoo 
asian Sagen omistaja ja toimitusjohtaja 
Meng Xiang feng.

asian Sage valmistaa kaavarin teriä, kuiva-
tus- ja tiiviste-elementtejä, kuituvahvistettuja 
tuotteita ja komposiitteja, kuten lasikuitua ja 
hiilikuitua. asian Sage aloitti yhteistyön 
UPM:n kanssa changshun paperitehtaalla 
vuonna 2008, jonka jälkeen se on noussut 
UPM:n tärkeimmäksi alan toimittajaksi  
kiinassa.
 
Meng kehuu UPM:n toimittaja-arviointeja, 
joiden avulla asian Sage on pystynyt paran-
tamaan johtamisjärjestelmäänsä ja tuotanto-
tehokkuuttaan.

Toimittaja-arviointien tarkoituksena on 
parantaa toimittajien johtamiskäytäntöjä, 
tuotteiden laatua, työterveyttä ja -turvalli-
suutta sekä ympäristö- ja yhteiskunta-
vastuuta. 

UPM:n paperin raaka-ainehankinnan laadun 
ja toimitusketjun kehityksestä vastaava pääl-
likkö Petri riihinen vahvistaa, että tavoittee-
na on toimittajasuhteiden ja suorituskyvyn 
jatkuva parantaminen. ”Tähän mennessä 
yleisimpiä havaitsemiamme turvallisuuspuut-
teita ovat olleet vaaralliset työskentelytavat, 
kuten henkilösuojainten puuttuminen tai liian 
pitkät työajat”, hän kertoo.

”Tällainen kehitys on kannattavaa molem-
mille yrityksille sekä niiden työntekijöille ja 
yhteiskunnalle. jatkuva kehitys vahvistaa lii-
kesuhdetta, tuloksia ja yhteistyötä kaikkien 
osapuolten välillä.”

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus

PUUn ToiMiTUkSeT UPM:n TeHTaiLLe

1 000 m3 2015 2014

Suomi 17 697 17 910
Saksa 1 543 1 336
Itävalta 1 013 962
Venäjä 272 328
Iso-Britannia 271 289
Viro 135 135
Yhdysvallat 867 940
Uruguay 4 293 4 366
yhteensä 26 090 26 266
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Kaikki UPM:n sellu- ja paperitehtaat 
Euroopassa sekä UPM Fray Bentosin selluteh-
das Uruguayssa ja UPM Changshun paperiteh-
das Kiinassa on sertifioitu EU:n EMAS-asetuk-
sen (EU Eco-Management and Audit Scheme) 
mukaisesti. Ympäristöjärjestelmän lisäksi 
EMAS edellyttää ulkopuolisen todentajan 
vahvistamaa ympäristöselontekoa, mikä lisää 
ympäristötietojen uskottavuutta ja luotetta-
vuutta. Marraskuussa 2015 EU palkitsi UPM:n 
yhtenä EMAS-järjestelmän pioneereista ase-
tuksen 20-vuotisessa historiassa. Energiate-
hokkuuden parantamisen kehittämiseksi UPM 
otti käyttöön ISO 50001 -sertifiointijärjestel-
mät Saksassa ja kansallisen energiatehokkuus-
järjestelmän (ETJ+) Suomessa.  

investointeja ympäristö-
suorituskykyyn
Investoinneilla vaikutetaan siihen, että hyvän 
ympäristösuorituskyvyn edellytykset säilyvät. 
UPM:n investoinnit ympäristösuorituskykyyn 
ovat osa konsernin investointiohjelmaa ja 
niiden tavoitteena on edistää energian, veden ja 
raaka-aineiden tehokasta ja vastuullista käyt-
töä. 

Vuonna 2015 ympäristöinvestoinnit olivat 
28 (12) miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen 
investointi tehtiin jäteveden puhdistamiseen ja 
ilmansuojeluun UPM Changshun paperiteh-
taalla. Yhtiön ympäristönsuojelukustannukset 
olivat yhteensä 129 (127) miljoonaa euroa 
poistot mukaan lukien. Suurimmat kohteet 

Sertifioidut hallintajärjestelmät auttavat hallit-
semaan ja parantamaan UPM:n tuotantolaitos-
ten suorituskykyä ympäristöä, terveyttä ja 
turvallisuutta ja laatua koskevissa asioissa. 
Yhtiö käyttää resursseja kuten raaka-aineita, 
vettä ja energiaa vastuullisesti ja parantaa 
jatkuvasti energia-, tuotanto- ja kustannuste-
hokkuuttaan. 

Lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla ja 
yhtiön puunhankinnassa on käytössä ympä-
ristö-, laatu-, työterveys- ja -turvallisuusjärjes-
telmät, jotka on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 
ja OHSAS 18001 mukaan. Lisäksi ruokaturvalli-
suuteen liittyvä ISO 22000 on käytössä useilla 
tuotantolaitoksilla. 
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■ Sellutonnia kohti
■ Paperitonnia kohti

UPM:n prosessijäteveden määrä

m³/t

Vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista ja 
ratkaisevan tärkeää UPM:lle. Vesivarat ja veden 
kiertokulku vaikuttavat keskeisesti toimin-
taamme metsissä, puuviljelmillä sekä energian-, 
sellun- ja paperintuotannossa. Yhtiön tavoit-
teena on minimoida toiminnan vaikutukset 
paikallisiin vesistöihin ja suojella veden luon-
nollista kiertokulkua metsissä sekä ylläpitää 
vesiekosysteemien toimintaa. 

UPM:n kaikki suurimmat tuotantolaitokset 
sijaitsevat alueilla, joilla vettä on riittävästi. 
UPM:n tehtaiden toiminnassa käytetty vesi on 
peräisin joista, järvistä tai pohjavesistä. UPM:n 
vedenkäyttö on vastuullista määrällisesti ja 
laadullisesti. 

Vedenkulutuksen vähentäminen  
on kaikkien UPM:n tehtaiden  
jatkuva tavoite
Veden käytön vähentäminen tarkoittaa myös 
sähkön, kemikaalien ja lämpöenergian käytön 
vähenemistä. Vettä kierrätetään prosesseissa 
niin paljon kuin mahdollista. 

Minimivaatimuksena UPM:n sellu- ja pape-
ritehtailla on sekä mekaaninen että biologinen 
jätevedenpuhdistamo. Parhaan mahdollisen 
puhdistustuloksen varmistamiseksi ja parhai-
den käytäntöjen jakamiseksi UPM:n jäteveden-
puhdistamoryhmä jatkoi toimintaansa ja tulok-
set ovat olleet hyviä, esimerkiksi 
häiriötilanteiden määrä on vähentynyt. 

UPM on tutkinut perusteellisesti kaikkien 
sellu- ja paperitehtaidensa jätevesien laskualu-
eiden ympäristön tilaa lukuisten bioindikaatto-
rien avulla. Useamman vuoden ajan työstetty 
kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n 
vesijalanjälkistandardi julkistettiin vuoden 
aikana. UPM:n uraa uurtava työ vesijalanjälki-
tutkimuksessa oli osaltaan edesauttamassa 
lopputuloksen saavuttamista. 

UPM:n monipuolisessa energiantuotanto-
portfoliossa vesivoimalla on tärkeä asema. 
Vesivoimarakentaminen on monin paikoin 
vaikuttanut vaelluskalojen lisääntymismahdol-

lisuuksiin. Tätä on perinteisesti kompensoitu 
viranomaisen asettamilla kalanistutusvelvoit-
teilla ja kalanhoitomaksuilla. UPM osallistuu 
Luonnonvarakeskuksen kaksivuotiseen hank-
keeseen, jossa selvitetään vaelluskalakantojen 
palauttamiseen ja luonnonlisääntymisen edistä-
miseen soveltuvia keinoja. 

UPM allekirjoitti WASH Pledge -sitoumuk-
sen (Wash, Sanitation and Hygiene) ensimmäi-
senä metsäteollisuusyrityksenä, ja vuoden 
aikana juomaveden saatavuus ja saniteettiolo-
suhteet on selvitetty kaikilla UPM:n tuotantolai-
toksilla. Työ jatkuu vuonna 2016. 

UPM:n vesistöä koskevat tavoitteet uusittiin. 
Vanha tavoite kemiallisen hapenkulutuksen 
(COD) vähentämisestä 20 % vuoteen 2020 men-
nessä edistyi hyvin ja tavoite melkein saavutettiin 
vuonna 2015. Toinen tavoite jäteveden määrän 
vähentämisestä 15 % osoittautui haasteelliseksi. 
Uusina tavoitteina on vähentää käytetyn veden 
määrää 30 %, COD-päästöjä 40 % sekä ottaa 
kierrätyspohjaiset ravinteet käyttöön puhdista-
moilla vuoteen 2030 mennessä.
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Vedellä yhä tärkeämpi merkitys

jaTkUVaa joen TiLan  
SeUranTaa 

Uruguayn ympäristöviranomaiset ja UPM 
ovat seuranneet UPM fray Bentosin teh-
taan ympäristösuorituskykyä riippumatto-
mien tutkijoiden ja ympäristöasiantuntijoi-
den avulla jo kymmenen vuoden ajan. 

”Seurantaohjelman aikana ei ole löydetty 
mitään merkkejä siitä, että vuodesta 2007 
toimineen sellutehtaan jätevesillä olisi vai-
kutusta Uruguay-joen veden laatuun tai 
eliöstöön”, sanoo biologi jukka Tana, joka 
on ollut alusta asti mukana tutkimusryh-
mässä.

Tutkimusryhmä toteutti vuosina 2005–
2007 Uruguay-joen vedenlaatua ja eliös-
töä koskevan perustilaselvityksen, jossa 
kartoitettiin joen tila, ennen kuin siitä tuli 
jätevesiä vastaanottava vesistö. Tehtaan 
käynnistymisen jälkeen analyysejä on jat-
kettu osana pysyvää seurantaohjelmaa. 
Tana kertoo, että seurantaohjelma on yksi 
kattavimmista sellutehtaiden päästötutki-
muksista. 

”olemme rekrytoineet myös paikallisia 
kalastajia pitämään kirjaa kalasaalistaan. 
kalakannat ja niiden populaatiorakenteet 
ovat pysyneet muuttumattomina kaikilla 
kolmella tutkimusalueella, ja pyydettyjen 
kalojen on todettu olevan hyväkuntoisia.” 

Lue lisää
www.upm.fi/vastuullisuus
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UPM:n sisäisen Clean Run 
-ympäristökampanjan ansiosta 
ympäristöpoikkeamien lukumäärä 
on laskenut 70 % vuodesta 2013.

Ympäristöpoikkeamien lukumäärä 
UPM:n sellu- ja paperitehtailla 

olivat jätevesien puhdistaminen 49 (44) mil-
joonaa euroa, jätehuollon kustannukset 34 (41) 
miljoonaa euroa ja ilmansuojelu 5 (4) miljoo-
naa euroa. Yksi vuoden 2015 painopistealueita 
oli ympäristökustannusten tarkempi seuranta. 

Positiivista kehitystä ympäristö-
poikkeamissa
UPM:n sisäisen, vuonna 2012 alkaneen Clean 
Run -ympäristökampanjan aikana ympäristö-
poikkeamien määrä on laskenut merkittävästi. 
Vuonna 2015 raportoitiin lähes 2 000 enna-
koivaa ympäristöhavaintoa. UPM:n kampanjan 
tavoitteena on parantaa ympäristösuoritusky-
kyä edelleen, jakaa parhaita käytäntöjä sekä 
edistää ja ylläpitää ympäristötietoisuutta. 

Vuonna 2015 UPM:n tuotantolaitoksilla ei 
sattunut merkittäviä ympäristövahinkoja eikä 
UPM maksannut merkittäviä sakkoja poikkea-
mista johtuen. Tilapäisiä poikkeamia lupa-
ehdoista tai vakavia poikkeamia UPM:n omista 
ympäristörajoista tapahtui sellu- ja paperiteh-
tailla 28 (37) kertaa. Huomattavimmat yksit-
täiset poikkeamat liittyivät joko pieniin öljy-
vuotoihin vesistöihin tai kiintoaineen 
karkaamiseen jätevedenpuhdistamoilta. UPM 
raportoi luparajapoikkeamista välittömästi 
paikallisviranomaisille ja ryhtyi tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi ja vastaa-
vien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. 

UPM on vähentänyt jäteveden määrää 
paperitonnia kohti 16 % ja sellutonnia 
kohti 16 % kymmenen viime vuoden 
aikana.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

Hallittu ja resurssitehokas tuotanto
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UPM:n kaatopaikkajätteen 
kokonaismäärä

1 000 t

Kiinteän kaatopaikkajätteen kokonaismäärä 
on vähentynyt yli 50 % kymmenen viime 
vuoden aikana. Vuodesta 2012 vuoteen 
2013 määrä kuitenkin kasvoi merkittävästi. 
Tämä johtui tuhkan aiempien hyötykäyttö-
mahdollisuuksien loppumisesta eräällä 
paperitehtaalla. Vuodesta 2014 alkaen 
uusia hyötykäyttötapoja on otettu käyttöön, 
myös uusia hyödyntämisvaihtoehtoja 
selvitetään edelleen.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

SäHkönTUoTanTo oMiSTa 
VoiMaLaiTokSiSTa ja oSakkUUdeT

Twh 2015 2014

Tehdas CHP 5,9 5,6
Vesivoima 3,9 3,2
Ydinvoima 4,7 4,8
Lauhdevoima 0,4 0,8
yhteensä 14,9 14,4

LäMMönTUoTannon PoLTToaineeT

Twh 2015 2014

Mustalipeä 17,6 18,5

Kuori ja muu biomassa 8,5 8,5

Hiertämöiden lämmön  
talteenotto 1,4 1,3

Uusiutuvat polttoaineet yhteensä 27,5 28,3

Turve 1,1 1,2

Ostolämpö 0,7 0,5

Maakaasu 8,3 8,0

öljy 0,6 0,7

Hiili 3,0 3,6

yhteensä 41,2 42,2

SäHkönTUoTanTokaPaSiTeeTTi oMiSTa 
VoiMaLaiTokSiSTa ja oSakkUUdeT

Nimelliskapa-
siteetti MW

Vesivoima 708
Ydinvoima 581
Lauhdevoima 191
UPM energy yhteensä 1 480
Tehtaiden lämmön ja sähkön                
yhteistuotanto

 
1 473

Tehtaiden vesivoima 49
Tehtaiden sähköntuotanto yhteensä 1 522
UPM yhteensä 3 002
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UPM:n happamoittavat savukaasut 

1 000 t milj. t

■ NOx yhteensä
■ SO2 yhteensä 
 Paperin tuotanto
 Sellun tuotanto
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■ Päästöt yhteensä
 Paperin tuotanto
 Sellun tuotanto

UPM:n fossiiliset hiilidioksidipäästöt

milj. t CO2/v milj. t
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Kiinteän jätteen määrän vähentäminen ja uudel-
leenkäytön lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita 
kaikilla UPM:n tehtailla. Meille eilisen jäte on 
huomisen arvokasta raaka-ainetta.

Yhtiö käyttää lähes kaiken tuotantoprosessissa 
syntyvän orgaanisen jätteen, kuten kuoret ja hak-
kuutähteet sekä siistauksen ja vesien puhdistami-
sen kuitupitoiset kiintoaineet tehtaiden energian-
tuotantoon. Nykyään yli 90 % UPM:n tuotanto-
jätteestä kerätään talteen ja kierrätetään. 

Suurin osa UPM:n tuottamasta kiinteästä 
jätteestä on tuhkaa, jota syntyy bioenergian tuo-
tannossa. Huomattava osa tuhkasta käytetään 
uudelleen esimerkiksi täyteaineena tienraken-
nuksessa tai maanrakennusaineena. 

UPM on kehittänyt innovatiivisia tapoja vähen-
tää jätteen tai tähteen määrää ja käyttää jätettä 
uudelleen uusien tuotteiden valmistuksessa. 

Hyviä esimerkkejä kiertotaloudesta ovat  
•	 UPM on maailman suurin keräyspaperin 

käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa. 
Vuonna 2015 tuotantoon käytettiin 3,1 miljoo-
naa tonnia keräyspaperia.

•	 UPM:n paperintuotannossa käytetystä kui-
dusta kolmasosa on keräyskuitua. 

•	 UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, 
valmistetaan selluntuotannon tähteenä synty-
västä raakamäntyöljystä.

•	 Useimmilla Keski-Euroopan paperitehtailla ei 
synny enää lainkaan kiinteää kaatopaikkajä-
tettä.

Vuoden 2015 aikana UPM keskittyi erityisesti tuo-
tannon sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämi-
seen ja uudelleenkäyttöön. 

UPM:n jätettä koskeva tavoite uusittiin. Edis-
tyminen vanhassa tavoitteessa eli kiinteän kaato-
paikkajätteen määrän vähentämisessä 40 % vuo-
teen 2020 mennessä eteni tavoitteiden mukai-
sesti. Uutena tavoitteena on kiinteän kaatopaikka-
jätteen nollataso vuoteen 2030 mennessä.

Kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteena 
on pitää maapallon keskilämpötilan nousu 
tasolla, joka ei uhkaa ihmiskuntaa. Tavoitteen 
saavuttaminen vaatii merkittäviä päästövä-
hennyksiä maailmanlaajuisesti. Lisäksi on 
tarpeen edistää keinoja, joilla sopeudutaan ja 
varaudutaan ilmastonmuutokseen. UPM oli 
mukana valmistelemassa teollisuuden kan-
nanottoja Pariisin ilmastokokoukseen. 

Jätteen uudelleenkäyttö 
on kiertotaloutta

SHoTToniSSa LiSäTään UUSiU-
TUVan energian TUoTanToa 

”ennen paperikoneen sulkemista kaikki 
sähköntuotannon sivutuotteena syntyvä 
matalapainehöyry hyödynnettiin lämpö-
nä UPM:n paperitehtaalla. emme ole 
enää voineet hyödyntää höyryä, joten 
tällä hetkellä se viilennetään ja vapaute-
taan ilmaan. Tuleva lauhdeturbiinivoima-
lamme pystyy hyödyntämään höyryn 
sähköntuotannossa”, tehtaanjohtaja 
david ingham Shottonista isosta-Britan-
niasta kertoo.

Uusi lauhdeturbiinivoimala tuottaa yli-
jäämähöyrystä noin 4,8 Mw uusiutuvaa 
energiaa. Voimalan ansiosta biomassa-
pohjaisen energiantuotannon osuus  
kasvaa 70 %:iin, kun se tällä hetkellä on 
56 %. Lauhdeturbiini pienentää Shottonin 
tehtaan hiilijalanjälkeä noin 27 % ja 
parantaa energiatehokkuutta. Uuden voi-
malan sähköntuotanto alkaa viimeistään 
vuoden 2017 alkupuolella.  

”Uuden lauhdeturbiinin lisäksi pyrimme 
parantamaan paperitehtaan nykyisten 
toimintojen energiatehokkuutta. olemme 
jättäneet käyttöön vain energiatehok-
kaimmat koneet, kehitämme voimalaitos-
kattilamme käytettävyyttä ja parannam-
me poltettavan jätebiomassan laatua”, 
ingham sanoo.

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus,  
www.upmbiofore.fi

UPM:n Biofore-strategia vastaa ilmaston-
muutoksen asettamaan haasteeseen monin 
tavoin:

Kestävä metsätalous
•	 varmistamme, että tärkein raaka-aineemme 

puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi 
hoidettuja ja toimivat hiilinieluina

•	 edistämme monimuotoisia ekosysteemejä, 
jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuu-
toksen vaikutuksille

Vastuullinen tuotanto
•	 edistämme resurssitehokkuutta tekemällä 

enemmän vähemmällä
•	 käytämme tuotannossamme parhaita saata-

villa olevia teknologiota (BAT)
•	 lisäämme jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpääs-

töisen energian osuutta toiminnassamme
Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet
•	 korvaamme uusiutumattomia materiaaleja 

uusiutuvilla ja tuotteemme ovat hiilinieluja
•	 innovoimme uusia liiketoimintoja ja tuot-

teita tulevaisuuden tarpeisiin 

UPM:n energiatuotanto pohjautuu 
monipuolisiin energialähteisiin
UPM on merkittävä energiantuottaja. Yhtiö 
suosii uusiutuvien ja muiden hiilineutraalien 
energianlähteiden sekä maakaasun käyttöä. 
UPM:n käyttämistä polttoaineista 67 % on 
biomassapohjaisia polttoaineita. UPM on 
Euroopan toiseksi suurin biomassapohjaisen 
sähkön tuottaja. Vuonna 2015 UPM jatkoi 
metsäenergian hyödyntämisen kehittämistä 
yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Sähköä ja lämpöä käyttävät paperi- ja sellu-
tehtaat muodostavat merkittävimmän osan 
UPM:n kokonaisenergiankulutuksesta. Suurin 
osa energiasta kuluu mekaanisen massan val-
mistukseen, pumppaamiseen ja paperin kuivaa-
miseen. Kaikilla sellutehtailla ja lähes kaikilla 
paperitehtailla höyryä ja sähköä tuotetaan 

samanaikaisesti lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitoksissa (CHP). Joilla-
kin tehtailla kaiken energian tai osan 
siitä tuottavat ulkopuoliset voimalaitos-
yhtiöt.

Säästä riippuvaisten energiantuotan-
tomuotojen lisääntyessä säätövoiman 
tarve energiajärjestelmässä kasvaa. 
UPM investoi vesivoimaan, joka on 
tehokkain ja kestävin tapa tuottaa säätö-
voimaa. 

UPM pyrkii jatkuvasti parantamaan 
kaikkien toimintojensa energiatehok-
kuutta. 20 viime vuoden aikana tuotan-
non energiatehokkuus on parantunut 
merkittävästi energia-auditointien, 
innovaatioiden ja sisäisten kampanjoi-
den avulla. 

Sähkönkulutus paperitonnia kohti 
on laskenut 17 % kymmenen viime 
vuoden aikana. Vuonna 2015 käyttöön 
otetuilla energiansäästöinvestoinneilla 
UPM säästi energiakustannuksissa 1,2 
miljoonaa euroa. Hiilidioksidipäästöjä 
vältettiin 8 100 tonnia ja energian kulu-
tus väheni 32 000 MWh. Vuositasolla 
hankkeiden säästöt ovat 1,7 miljoonaa 
euroa, 13 000 tonnia ja 51 000 MWh. 

Vuonna 2015 UPM listattiin seitse-
männen kerran peräkkäin CDP:n Nordic 
Disclosure Leadership –indeksiin 
(CDLI) tuloksella A-99. 

UPM uusi ilmastoa koskevat tavoit-
teensa. Kehitys aiemman tavoitteen, 
fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähen-
tämisestä 15 % vuoteen 2020, saavutta-
miseksi ei edennyt odotusten mukaisesti 
vuonna 2015. Uusi tavoite on vähentää 
omien tuotantolaitosten ja ostosähkön 
tuotannon fossiilisia CO2-päästöjä 30 % 
ja happamoittavia savukaasuja  20 % 
vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastotyötä ja 
energiatehokkuutta  

UPM:n käyttämistä polttoaineista 67 % on 
biomassapohjaisia polttoaineita.

Vuonna 2015 päästöjen vähentyminen 
johtui pääasiassa UPM Changshun paperi-
tehtaan savukaasupesuri-investoinnista. 
Päästöjen kokonaismäärän kasvu johtuu 
yrityskaupoista (vuosina 2010 ja 2011).
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UPM:n suora arvonluonti 2015

raaka-aine-
kUSTannUkSeT 

4,3 mrd euroa

MakSUT  
Lainan- 

anTajiLLe

39 milj. euroa

LiikeVoiTTo  
1 163 milj. *)

SijoiTeTUn 
PääoMan 

TUoTTo 
12,1 % *)

 *) ilman kertaluonteisia 
eriä

LiikeVaiHTo 
11,2 MRD  
EUROA *)

*)  liikevaihtoa ei ole 
konsolidoitu 

Pintavesi 
milj. m3

460

Pohjavesi 
milj. m3

22

kunnallinen vesi 
milj. m3

4

Veden käyTTö

Paperi 
t

9 800 000

Sellu 
t

3 200 000

fluff-massa 
 t

56 000

Lämpö 
gwh

300

Sähkö 
gwh

9 000

Sivutuotteet  
(jäte uusiokäyttöön) 

kuivatonni 

1 300 000

Sahatavara  
m3

1 400 000

jalostusmateriaalit 
t

510 000

Vaneri ja viilu 
m3

770 000

TUoTTeeT *) 

kemiallinen  
hapenkulutus 

t

73 500

Biologinen hapen-
kulutus (7 päivää) 

t

8 200

Halogenoidut  
orgaaniset yhdisteet 

 t

240

jäteveden määrä 
milj. m³

240

PääSTöT VeSiSTöiHin 

Puu
m3

26 100 000

Markkinasellu
t

1 900 000

keräyspaperi
t

3 100 000

LaHjoiTUkSeT ja 
SPonSoroinTi

 5 milj. euroa

Paperi jatko- 
jalostettavaksi 

t

210 000

Mineraalit 
t

2 400,000

Muovit, sideaineet, 
hartsit, filmit 

t

180 000

kotitalousjäte 
t

190 000

raaka-aineeT 50 000 toimittajalta

fossiiliset  
polttoaineet 

gwh

13 000

Uusiutuvat  
polttoaineet  

gwh

26 000

ostosähkö 
gwh

13 000

ostolämpö 
gwh

310

energia

54 tuotantolaitosta 
13 maassa

Henkilöstö  
19 600  

1,0 milj. hehtaaria 
metsää ja 
puuviljelmiä

Noin 85 000 
osakkeenomistajaa

kaatopaikat,  
kuivatonni 

 

121 000

Väliaikainen  
säilytys

kuivatonni 

6 100

jätteenpoltto ilman 
energian talteenot-

toa kuivatonni 

1 000

ongelmajätteen 
käsittelylaitos

t

4 900

kiinTeä jäTe 

UPM 
rikkidioksidi 

 t

1 700

Typen oksidit 
 t

9 000

Hiukkaspäästöt 
 t 

730

Hiilidioksidi  
 (fossiilinen) 

t 

3 900 000

PääSTöT iLMaan

Sijoitettu pääoma   
11,0 mrd euroa 

Nettovelat   
2,1 mrd euroa

Markkina-arvo  
9,2 mrd euroa

MakSeTTU  
oSinko 

373 milj. euroa

HenkiLöSTön 
PaLkaT ja edUT 

1 257 milj. euroa 

MakSeTUT 
yHTeiSöVeroT  
ja kiinTeiSTö-

VeroT 

172 milj. euroa  

Lue lisää:
www.upm.fi

*) mukaan lukien sisäinen myynti
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UPM-Kymmene Oyj (jäljempänä UPM tai yhtiö) noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistyk-
sen julkaisemaa vuoden 2015 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavana Arvopaperi-
markkinayhdistyksen internetsivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi. UPM noudattaa kaikkia koodin suosituksia.

UPM:n selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015 sekä 1.3.2016 päivätty palkka- ja palkkio-
selvitys on laadittu hallinnointikoodin raportointisuositusten mukaisesti. Kyseiset selvitykset ja tämä hallinnointiosio 
täydentävät toisiaan. Tässä osiossa on myös viittauksia kyseisiin selvityksiin sekä hallinnointisivuihin yhtiön verkko-
sivuilla. Selvityksissä ja hallinnointisivuilla on lisätietoa UPM:n hallinnointikäytännöistä ja politiikoista, ja ne löytyvät 
yhtiön internetsivuilta osoitteella www.upm.fi/hallinnointi. 

UPM:n 
hallinnointirakenne
UPM-Kymmene Oyj on suomalainen osakeyh-
tiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö 
UPM ja sen tytäryhtiöt muodostavat UPM-
konsernin, jolla on noin 19 600 työntekijää 45  
maassa. Konsernin liiketoiminnot on jaettu 
kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen ja niitä 
tukeviin konsernitoimintoihin. UPM:n osak-
keet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

UPM:n hallinnointimalli on yksiportainen 
ja koostuu osakkeenomistajia edustavasta 
yhtiökokouksesta, hallituksesta ja toimitusjoh-
tajasta kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. 
Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitus-
johtajaa avustavat konsernin johtajisto, liike-
toiminta-alueiden hallitukset ja strategia-
ryhmä. Yhtiökokous nimittää vuosittain 
hallituksen jäsenet, ja hallitus nimittää toimi-
tusjohtajan sekä konsernin johtajiston jäsenet. 
Johtajiston jäsenet raportoivat suoraan toimi-
tusjohtajalle.

Hallinnointiperiaatteet  
ja niiden noudattamisen 
valvonta
UPM:n päätöksentekoa ja hallinnointia ohjaa-
vat UPM:n arvot ja Toimintaohje (Code of 
Conduct). Hallitus on hyväksynyt yhtiön Toi-
mintaohjeen, ja se on saatavilla kaikilla konser-
nikielillä UPM:n intranetissä ja osoitteessa 
www.upm.fi/hallinnointi. Toimintaohjetta 
täydentävät johtajiston, liiketoiminta-alueiden 
ja konsernitoimintojen hyväksymät yksityis-
kohtaisemmat säännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
esimerkiksi lahjonnan kieltoa, kilpailulainsää-
dännön noudattamista, luottamuksellisuutta, 
sopimusten hallinnointia, verotusta, henkilös-
töä, ympäristöä, tietoturvaa, työturvallisuutta 
ja tasavertaisuutta. UPM on sitoutunut nou-
dattamaan sovellettavia lakeja ja Toimintaoh-
jetta kaikessa toiminnassaan. UPM pyrkii 
varmistamaan Toimintaohjeen ja siihen liitty-
vien sääntöjen noudattamisen kouluttamalla 

henkilöstöä ja kehittämällä yhtiön tarkastus-, 
valvonta- ja raportointiprosesseja. Vuoden 
2015 loppuun mennessä yli 90 % UPM:n henki-
löstöstä oli osallistunut Toimintaohjeeseen 
liittyvään koulutukseen. 

Toimintaohje uudistettiin vuoden aikana ja 
hallitus hyväksyi uuden Toimintaohjeen hel-
mikuussa 2016. Uuden Toimintaohjeen käy-
tännön toteutus on alkanut ja siihen kuuluu 
kattava, kaikille työntekijöille pakollinen 
koulutus.

UPM:n lakiasiat hallinnoi lainmukaisuus-
ohjelmia ja järjestää niihin liittyviä koulutuk-
sia. Lainmukaisuusohjelmilla on erityiset 
kohdeyleisöt, jotka on määritetty riskiarvioin-
nin pohjalta. Tiettyyn kohderyhmään kuuluvat 
henkilöt saavat erillisen kutsun koulutuksiin, 
jotka järjestetään joko henkilökohtaisina tai 
verkkokoulutuksina. Tällä hetkellä lainmukai-
suusohjelmia ja -koulutuksia järjestetään 
lahjonnanvastaisesta toiminnasta, kilpailulain-
säädännöstä, luottamuksellisuudesta, sisäpiiri-
asioista, energiamarkkinoista ja talouspakot-
teista.

Hallitus valvoo yhdessä tarkastusvaliokun-
nan kanssa yhtiöön sovellettavien lakien ja 
säännösten sekä yhtiön Toimintaohjeen nou-
dattamista. Tarkastusvaliokunta valvoo myös 
yhtiölle nimettömänä tai muulla tavoin toimi-
tettujen  valitusten ja ilmoitusten käsittelyä, 
jotka koskevat kirjanpitoa, sisäistä valvontaa, 
tilintarkastusta tai mahdollista lainvastaista 
toimintaa. Osana vaatimustenmukaisuusasioi-
den käsittelyä valiokunta käy neljännesvuosit-
tain läpi yhtiön neuvoa-antavan eettisen komi-
tean (Ethics Advisory Committee) laatiman 
raportin sekä sisäisen tarkastuksen johtajan 
laatiman yhteenvedon Raportoi väärinkäytök-
sestä -kanavan kautta lähetetyistä ilmoituk-
sista. Kanava on kaikkien UPM:n työntekijöi-
den käytettävissä intranetissä ja ulkoisten 
sidosryhmien käytettävissä yhtiön internetsi-
vuilla osoitteessa www.upm.fi/hallinnointi.

Lisätietoa UPM:n hallinnointiin liittyvistä 
politiikoista, periaatteista ja käytännöistä on 
saatavilla osoitteessa www.upm.fi/hallinnointi.

Yhtiökokous
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on 
pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun men-
nessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous järjes-
tetään maaliskuun lopussa tai huhtikuun 
alussa. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 9. huhtikuuta Helsingissä. Kokouk-
seen osallistui henkilökohtaisesti tai lakimää-
räisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen 
edustamana yhteensä 2 607 (2014: 1 984) osak-
keenomistajaa, jotka edustivat 51,4 (45,6) % 
yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja 
äänimäärästä kokouspäivänä. Kaikki kokouk-
sen päätökset tehtiin ilman äänestystä. Seuraa-
vassa on yhteenveto kokouksessa tehdyistä 
päätöksistä.

Tilinpäätös ja osinko
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014, 
päätti jakaa osinkoa 0,70 (0,60) euroa osak-
keelta ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituk-
sen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2014. 

Osinko, yhteensä 373 miljoonaa euroa, mak-
settiin 23.4.2015.

Hallituksen kokoonpano 
Varsinainen yhtiökokous valitsi UPM:n halli-
tukseen kymmenen jäsentä toimikaudeksi, 
joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättyessä. Berndt Brunow, Piia-
Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, 
Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Kim 
Wahl ja Björn Wahlroos valittiin uudelleen 
hallitukseen, ja uusiksi jäseniksi valittiin Hen-
rik Ehrnrooth ja Suzanne Thoma. Vuodesta 
2008 hallituksen jäsenenä toiminut Matti 
Alahuhta jäi pois hallituksesta. Kaikki hallituk-
sen jäsenet toimitusjohtaja Jussi Pesosta 
lukuun ottamatta ovat yhtiöön nähden ulko-
puolisia. Hallituksen jäsenten henkilötiedot, 
työhistoria ja muut merkittävät luottamustoi-
met on esitetty vuosikertomuksen sivuilla 
71–72 sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.upm.fi/hallinnointi. 

Hallituksen palkitseminen
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituk-
sen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euron, 
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus-
valiokunnan puheenjohtajalle 120 000 euron ja 
muille hallituksen jäsenille 95 000 euron 
vuosipalkkio. Vuosipalkkio päätettiin maksaa 
yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 pro-
sentilla hankitaan hallituksen jäsenten nimiin 
ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan 
rahana verojen kattamiseksi. Yhtiö vastasi 
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista 
ja varainsiirtoverosta. Toimitusjohtajalle ei 
maksettu vuosipalkkiota hallituksen jäsenyy-
destä.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, hankit-
tujen osakkeiden määrä sekä jäsenten vuoden 
2015 lopussa omistamien UPM:n osakkeiden 
määrät on esitetty seuraavalla sivulla olevassa 
taulukossa. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät saa 
hallitus- tai valiokuntajäsenyyden perusteella 
vuosipalkkioiden lisäksi muita taloudellisia 
etuja. Palkkiot ovat pysyneet samana vuodesta 
2007 lähtien. Hallituksen työjärjestyksessä 
hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osak-
keiden pitkäaikaiseen omistukseen.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan 
palkkio
Varsinainen yhtiökokous päätti myös yhtiön 
tilintarkastajasta ja valitsi KHT-yhteisö Price-
waterhouseCoopers Oy:n uudelleen yhtiön 
tilintarkastajaksi vuoden toimikaudeksi. 
Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on 
toiminut KHT Merja Lindh. Merja Lindh on 
toiminut tässä tehtävässä 8.4.2014 alkaen. 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilin-
tarkastajan palkkion hallituksen tarkastusva-
liokunnan hyväksymien laskujen perusteella. 
Tilintarkastajalle maksetut ja tarkastusvalio-
kunnan hyväksymät palkkiot on esitetty alla 
olevassa taulukossa.

Hallituksen valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi valtuut-
taa hallituksen päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta sekä lahjoituksista 
yleishyödyllisiin tai vastaaviin tarkoituksiin. 
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enin-
tään 50 miljoonaa kappaletta, ja lahjoitusten 
yhteissumma voi olla enintään 250 000 euroa. 
Hallituksella on entuudestaan valtuutus laskea 
liikkeeseen 25 miljoonaa osaketta tai antaa 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. 
Hallitus ei ole käyttänyt omien osakkeiden 
hankintavaltuutusta eikä osakeantivaltuutusta, 
mutta lahjoituksia on tehty yhteensä 60 000 
euron edestä Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan neurokirurgian klinikalle ja saksalai-
selle Stiftung Lesen -yhdistykselle, joka auttaa 
pakolaislapsia integroitumaan yhteiskuntaan 
kehittämällä heidän lukutaitoaan.

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLINNOINTIRAKENNE

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

milj. euroa 2015 2014

Tilintarkastuspalkkio 2,3 2,0 

Veroneuvonta 0,8 0,6

Muut palvelut 0,5 0,5

yhteensä 3,6 3,1

Lue lisää:
www.upm.fi/hallinnointi

yHTiökokoUS (oSakkeenoMiSTajaT)

ToiMiTUSjoHTaja

HaLLiTUS

Palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja hallinnointi-
valiokunta

Tarkastusvaliokunta

TiLinTarkaSTaja

STraTegiaryHMäSiSäinen TarkaSTUS

Valitsee

Avustaa

Valitsee
Antaa tilin-

tarkastus-
kertomuksen

Nimittää
Ohjaa
Valvoo

Raportoi

Raportoi

Raportoi

joHTajiSTo LiikeToiMinTa-aLUeiden HaLLiTUkSeT

RaportoiRaportoi

Nimittää
JohtaaJohtaa
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Hallitus
Hallituksen jäsenten velvollisuutena hallituk-
sen jäsenen tehtäviä hoitaessaan on aina toimia 
huolellisesti ja vilpittömässä mielessä sekä 
käyttää harkintaansa riittävien tietojen pohjalta 
tavalla, jonka he kohtuudella uskovat olevan 
yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen 
mukaista.

Hallitus vastaa koko UPM-konsernin ohja-
uksesta ja valvonnasta ja siitä, että yhtiön hal-
linto, toiminta sekä kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus 
on laatinut toimintaansa varten kirjallisen 
työjärjestyksen, joissa määritellään hallituksen 
keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Halli-
tuksen työjärjestyksessä määritellyt tehtävät on 
esitetty vuoden 2015 selvityksessä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Työjärjestys kokonaisuu-
dessaan on saatavilla yhtiön internetsivuilta 
osoitteesta www.upm.fi/hallinnointi.

Hallituksen toiminta vuonna 2015
Edellisen vuoden tavoin hallitus jatkoi keskitty-
mistään strategisiin kysymyksiin harkiten 
useita strategisia aloitteita ja valvoen yhtiön 
strategian toteuttamista. Tämän strategian 
pääelementit ovat lyhyen aikavälin kannatta-
vuusohjelmat, keskipitkän aikavälin kohdenne-
tut kasvuhankkeet, liiketoimintaportfolion 
kehittäminen ja arvon luonti sekä uusien liike-
toimintojen kehittäminen pitkän aikavälin 
kasvun luomiseksi. Hallitukselle raportoitiin 
myös säännöllisesti yhtiön strategisten kärki-
hankkeiden edistymisestä: 150 miljoonan euron 
kannattavuuden parantamisohjelmasta sekä 
kohdennetuista kasvuhankkeista Suomessa, 

Kiinassa, Puolassa ja Malesiassa, joiden tavoit-
teena on 200 miljoonan euron EBITDA-vaiku-
tus. Hallitus myös käsitteli ja hyväksyi päivitetyt 
konsernin ja liiketoiminta-alueiden strategiat 
toukokuussa pitämässään strategiakokouksessa. 

Olennainen osa hallituksen vuosittaista 
strategiatyötä on strategisten ja operatiivisten 
riskien ja mahdollisuuksien arviointi ja harkinta. 
Yhtiön vuosittainen riskienhallintaprosessi 
päättyy strategisten riskien ja mahdollisuuksien 
raportointiin hallitukselle, kuten on kuvattu 
vuoden 2015 hallinto- ja ohjausjärjestelmää 
koskevan selvityksen sivuilla 8–9. Hallitus on 
selvillä siitä, että yhtiöllä on tulevina vuosina 
edessään haastavia strategisia kysymyksiä. 
Esimerkkejä tällaisista kysymyksistä ovat graa-
fisten paperien kysynnän väheneminen Euroo-
passa ja Pohjois-Amerikassa ja Kiinan talouden 
liiketoimintaympäristöön aiheuttaman pitkän 
aikavälin vaikutusten riskienhallinta.

Hyvä esimerkki uusien liiketoimintojen 
kehittämisestä pitkän aikavälin kasvun luomi-
seksi on Lappeenrannan biojalostamo, joka 
tuottaa uusiutuvaa dieseliä raakamäntyöljystä. 
Hallitus hyväksyi tämän investointihankkeen 
alun perin helmikuussa 2012, ja tammikuussa 
2015 jalostamo aloitti uusiutuvan dieselin, UPM 
BioVernon, kaupallisen tuotannon. UPM Bio-
Verno on kiinteä, vaikkakin vielä pieni osa 
UPM:n Biofore-strategiaa. 

Osoituksena yhtiön Biofore-strategian onnis-
tumisesta ja vuoden 2014 hyvästä liiketoiminta-
tuloksesta hallitus hyväksyi yhtiölle helmikuussa 
uuden rahavirtaan perustuvan osinkopolitiikan. 
Politiikan mukaan yhtiö pyrkii maksamaan 
houkuttelevaa osinkoa: 30–40 % vuotuisesta 
liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Uuden 

osinkopolitiikan tavoitteena on antaa osakkeen-
omistajille läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä 
kuva osinkotasosta. Uuden osinkopolitiikan 
mukaisesti yhtiön hallitus esitti vuoden 2015 
varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,70 euron osake-
kohtaista osinkoa. Ehdotettu osinko oli 30 % 
liiketoiminnan rahavirrasta per osake vuonna 
2014, ja se oli 17 % korkeampi kuin vuoden 2013 
osinko (0,60 euroa). 

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana kah-
deksan kertaa. Jäsenet osallistuivat kokouksiin 
keskimäärin 96,4-prosenttisesti (99,0 %). Halli-
tuksen jäsenten läsnäololle kokouksissa ei ole 
asetettu minimivaatimusta, koska oletus on, että 
hallituksen jäsenet osallistuvat kaikkiin kokouk-
siin ellei poissaololle ole pätevää syytä. Jäsenten 
henkilökohtaiset osallistumisprosentit on esi-
tetty viereisellä sivulla olevassa taulukossa.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta 
vuosittain sekä säännöllisesti hallituksen nimi-
tys- ja hallinnointivaliokunnan avustuksella. 
Jäsenten on toimitettava hallitukselle riittävät 
tiedot, jotta hallitus pystyy arvioimaan jäsenten 
riippumattomuutta, sekä ilmoitettava hallituk-
selle kaikista muutoksista näissä tiedoissa. 
Hallituksen jäsenet toimittavat hallitukselle 
myös oman arvion riippumattomuudestaan. 
Jäsenten riippumattomuutta arvioidaan Suo-
men listayhtiöiden hallinnointikoodin riippu-
mattomuuskriteerien perusteella. Hallinnointi-
koodi on julkisesti saatavana Arvopaperimark-
kinayhdistyksen internetsivuilta osoitteesta 
www.cgfinland.fi. 

Jäsenten riippumattomuutta arvioidaan 
suhteessa UPM:ään ja sen konserniyhtiöihin 

sekä yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. 
Osakkeenomistaja on merkittävä, jos tämä 
omistaa vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai 
äänistä tai jos tällä on oikeus tai velvollisuus 
hankkia vastaava määrä jo liikkeeseen lasket-
tuja osakkeita. Hallituksen jäsenten enemmis-
tön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja 
tähän enemmistöön kuuluvista vähintään 
kahden riippumattomia merkittävistä osak-
keenomistajista. Jäsenen katsotaan olevan 
riippumaton yhtiöstä, jos hänellä ei hallituk-
sen jäsenyyden lisäksi ole muuta olennaista 
suhdetta yhtiöön. Jäsenen riippumattomuu-
den kokonaisarvioinnissa huomioidaan myös 
tämän perheenjäsenten ja lähipiiriin kuulu-
vien henkilöiden tai yhteisöjen mahdolliset 
olennaiset suhteet yhtiöön sekä muut seikat, 
jotka voivat vaikuttaa jäsenen riippumatto-
muuteen tai kykyyn edustaa kaikkia osak-
keenomistajia.

Hallituksen arvion mukaan kaikki halli-
tuksen jäsenet ovat riippumattomia merkittä-
vistä osakkeenomistajista, koska yhdelläkään 
yhtiön osakkeenomistajalla ei ole määräysval-
taa yhtiössä eikä yhdelläkään yhtiön osak-
keenomistajalla ole yli kymmentä prosenttia 
yhtiön osakkeista tai äänistä. Lisäksi hallituk-
sen arvion mukaan kaikki yhtiöön nähden 
ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat riippu-
mattomia yhtiöstä mukaan lukien Berndt 
Brunow ja Wendy E. Lane, jotka hallituksen 
suorittaman kokonaisarvioinnin perusteella 
ovat edelleen riippumattomia yhtiöstä, vaikka 
he ovat toimineet hallituksen jäseninä yhtä-
jaksoisesti yli kymmenen vuoden ajan. Jussi 
Pesonen ei yhtiön toimitusjohtajana ole 
riippumaton yhtiöstä. 

Hallituksen monimuotoisuus
Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta 
valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle 
ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta. Valio-
kunnan hallituksen jäsenten nimitysprosessia 
on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosikerto-
muksen sivulla 68.

oSaLLiSTUMinen HaLLiTUkSen kokoUkSiin 2015

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen 
alkaen

Osallistuminen/
kokousten lkm

Osallistumis-%

Björn Wahlroos 
(puheenjohtaja)

2008 8/8 100

Berndt Brunow  
(varapuheenjohtaja)

2002 8/8 100

Matti Alahuhta  
(9.4. asti)

2008 1/1 100

Henrik Ehrnrooth  
(9.4. alkaen)

2015 6/7 86

Piia-Noora Kauppi 2013 8/8 100

Wendy E. Lane 2005 8/8 100

Jussi Pesonen 2007 8/8 100

Ari Puheloinen 2014 8/8 100

Veli-Matti Reinikkala 2007 7/8 88

Suzanne Thoma  
(9.4. alkaen)

2015 6/7 86

Kim Wahl 2012 8/8 100

Tällä hetkellä UPM:n hallituksessa on kymme-
nen jäsentä ja molemmat sukupuolet ovat edus-
tettuina hallituksessa. Vuonna 2015 hallitukseen 
nimitettiin kaksi uutta jäsentä, Henrik Ehrnrooth 
ja Suzanne Thoma, ja nyt naispuolisten hallituk-
sen jäsenten osuus yhtiöön nähden ulkopuolisista 
hallituksen jäsenistä on 33,3 % ja 30 % kaikista 
hallituksen jäsenistä. Henrik Ehrnroothin ja 
Suzanne Thoman valinta hallitukseen laajensi 
hallituksen monimuotoisuutta myös koulutus-
taustan, iän ja kansalaisuuden suhteen ja he 
rikastuttavat hallituksen laajaa osaamispohjaa 
toimitusjohtajatason kokemuksellaan kansainvä-
lisestä liiketoiminnasta eri toimialoilta. 

Lisätietoja hallituksen monimuotoisuudesta 
sukupuolen, iän, kansalaisuuden ja jäsenyyden 
keston osalta on ohessa.

Hallituksen itsearviointi
Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työs-
kentelytapojaan. Hallitus on käyttänyt samaa 
itsearviointilomaketta muutamin lisäyksin jo 
useamman vuoden ajan tulosten vertailukelpoi-
suuden säilyttämiseksi. Hallitus on arvioinut, että 
sen työskentelykulttuuri on rehellinen ja avoin, ja 
joka vuosi löytyy uusia kehityskohteita, joiden 
avulla hallitus voi tehostaa työskentelyään enti-
sestään. Nimitys- ja hallinnointivaliokunta ottaa 
myös arvioinnin tulokset huomioon valmistelles-
saan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdo-
tusta varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vuonna 2015 arviointi toteutettiin itsearvioin-
tina, ja sen tuloksia käsiteltiin ja niistä keskustel-
tiin hallituksen joulukuun kokouksessa. Jäsenet 
arvioivat hallituksen suoriutumista tehtävistään 
ja vastuistaan, hallituksen kokoonpanoa ja raken-
netta, työskentelykulttuuria, hallituksen kokous-
ten tehokkuutta ja ensimmäistä kertaa myös 
yksittäisten jäsenten osallistumista. Viimeisen 
kolmen vuoden aikana jäsenet ovat arvioineet 
myös hallituksen puheenjohtajan suoriutumista.

Vuoden 2015 itsearvioinnin tulokset osoittivat, 
että hallitus toimii tehokkaasti ja keskittyy olen-
naisiin asioihin ylläpitäen sopivaa tasapainoa 

riskien ja mahdollisuuksien välillä. Hallituksen 
nykyisen kokoonpanon mukaan lukien hallituk-
sen jäsenten lukumäärä, jäsenten monipuoli-
nen tausta, taidot ja kokemus arvioitiin myös 
vastaavan yhtiön tarpeita ja strategista agendaa. 
Vuonna 2016 hallitus kiinnittää enemmän 
huomiota yhtiön seuraajasuunnitteluproses-
siin. 

HALLITUKSEN PALKKIOT JA OSAKEOMISTUKSET 2015

Hallituksen 
jäsen

asema Vuosipalkkio 
(eUr)

40 % osak-
keina (eUr)

60 % rahana  
(eUr)

Hankittujen osak-
keiden määrä

osakeomistukset 
31.12. 2015 *)

Björn 
Wahlroos

Puheenjohtaja 175 000 70 000 105 000 4 193 254 442

Berndt Brunow Varapuheen-
johtaja

120 000 48 000 72 000 2 875 303 578

Henrik 
Ehrnrooth

Jäsen 95 000 38 000 57 000 2 276 2 276

Piia-Noora 
Kauppi

Jäsen, tarkastus-
valiokunnan 
puheenjohtaja

120 000 48 000 72 000 2 875 11 856

Wendy E. Lane Jäsen 95 000 38 000 57 000 2 276 32 925

Jussi Pesonen Jäsen,  
toimitusjohtaja

– – – – 220 275

Ari Puheloinen Jäsen 95 000 38 000 57 000 2 276 4 301

Veli-Matti 
Reinikkala

Jäsen 95 000 38 000 57 000 2 276 36 097

Suzanne 
Thoma

Jäsen 95 000 38 000 57 000 2 276 2 276

Kim Wahl Jäsen 95 000 38 000 57 000 2 276 14 075

yhteensä 985 000 394 000 591 000 23 599 882 101

*) Osakeomistukset sisältävät hallituksen jäsenten lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen mahdollisesti omistamat osakkeet.
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sisältö

verotusta ja yhtiön veropolitiikkaa sekä vero-
riskien hallintaa ja yhtiön ulkoistusjärjestelyjä 
talous- ja IT-palveluissa. Valiokunta päätti 
myös lisätä vastuullista hankintaa koskevan 
vuosittaisen katsauksen säännölliselle asia-
listalleen.

Tarkastusvaliokunta on myös vastuussa 
tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista kos-
kevan ehdotuksen valmistelusta varsinaiselle 
yhtiökokoukselle. Ehdotusta valmistellessaan 
valiokunta arvioi vuosittain yhdessä yhtiön 
johdon kanssa tilintarkastajan pätevyyttä ja 
riippumattomuutta. Valiokunta arvioi tilin-
tarkastusprosessin tehokkuutta, tarkastuksen 
laatua, päävastuullisen tilintarkastajan ja 
tilintarkastusryhmän suoriutumista sekä 
yhteistyötä tarkastajan kansainvälisen tilin-
tarkastusverkoston kanssa. Lisäksi tarkastus-
valiokunta kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut 
säännöllisin väliajoin varmistaakseen tilin-
tarkastuspalveluiden riippumattomuuden ja 
kustannustehokkuuden. Viimeisin tarjouskil-
pailu järjestettiin vuonna 2013 ja sitä edeltävä 
vuonna 2007.

Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut 
liittyvät toimitusjohtajan ja suoraan toimitus-
johtajalle raportoivien ylimpien johtajien 
palkitsemiseen ja yhtiön kannustejärjestel-
mien ja vuosittain alkavien ohjelmien arvioin-
tiin, suunnitteluun ja valmisteluun.

Suorittaakseen tehtävänsä palkitsemisva-
liokunta seuraa säännöllisesti palkitsemiin 
liittyviä markkinatrendejä ja arvioi johdon 
palkitsemisen osatekijöitä vuosittain vertaa-
malla niitä vallitseviin käytäntöihin muissa 
saman alan tai kokoluokan yhtiöissä ja vastaa-
vissa tehtävissä. Arvion perusteella valiokunta 
tekee hallitukselle suosituksia toimitusjohta-
jan ja muiden ylempien johtajien palkkojen ja 
etuuksien hyväksymiseksi.

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannuste-
ohjelmiin liittyen palkitsemisvaliokunta käsit-
telee ohjelmia vuosittain ja suosittelee halli-
tukselle lyhyen aikavälin kannusteohjelman 
rakennetta, mittareita ja tavoitteita ja pitkän 
aikavälin kannustejärjestelmän alaisten vuo-
sittain alkavien ohjelmien ansaintaehtoja ja 
tavoitteita. Valiokunta arvioi vuosittain myös 
toimitusjohtajalle ja muille ylemmille johtajille 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 
heidän toimintaansa kokonaisuudessaan ja 
suosittelee hallituksen hyväksyttäväksi mah-
dollisesti maksettavia kannustepalkkioita. 

Lisäksi valiokunta arvioi vuosittain ylem-
män johdon osakeomistussuosituksen saavut-
tamista ja noudattamista sekä toimitusjohtajan 
ja muiden ylempien johtajien seuraajasuunni-
telmia ja raportoi niistä hallitukselle. Valio-
kuntaa informoidaan myös vuosittain syksyllä 
järjestettävän henkilöstökyselyn tuloksista.

nimitys- ja hallinnointivaliokunta
Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan tehtävät 
ja vastuut liittyvät hallituksen kokoonpanoon 
ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen sekä 
yhtiön hallinnointiin. 

Suorittaakseen tehtävänsä nimitys- ja 
hallinnointivaliokunta etsii hallituksen jäse-
niksi sopivia henkilöitä sekä valmistelee halli-
tuksen jäsenten valintaa tai uudelleenvalintaa 
sekä hallituksen jäsenten palkitsemista koske-
vat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Tarvittaessa valiokunnan tehtäviin kuuluu 
myös toimitusjohtajaksi sopivien henkilöiden 
etsiminen sekä toimitusjohtajan nimittämistä 
koskevan ehdotuksen valmistelu hallitukselle. 
Valiokunta voi käyttää hallituksen jäsen- ja 
toimitusjohtajaehdokkaiden etsinnässä apuna 
suorahakuyrityksiä.

Jäsenten nimittämisprosessi
Valmistellessaan hallituksen jäsenehdokkaita 
koskevaa ehdotusta yhtiökokoukselle nimitys- 
ja hallinnointivaliokunta arvioi hallituksen 
kokoa ja kokoonpanoa kokonaisuudessaan ja 
hallituksen jäseniltä vaadittavia ominaisuuksia 
yhtiön nykyisten ja kehittyvien tarpeiden 
näkökulmasta. Valiokunta harkitsee, edustaako 
hallitus sopivassa suhteessa päätöksentekoky-
kyä, eri liiketoimintojen asiantuntemusta, 
taitoja, kokemusta, riippumattomuutta ja 
valmiutta palvella yhtiötä ja sen osakkeenomis-
tajia. Mahdollisten uusien hallituksen jäseneh-
dokkaiden etsimisestä ja suorahakuyrityksen 
käyttämisestä päätetään valiokunnan ensim-
mäisessä kokouksessa syksyllä.

Arvioidessaan hallituksen kokoonpanoa 
valiokunta harkitsee muun muassa, onko 
hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä 
sukupuoli-, kansallisuus- ja ikäjakaumaltaan 
riittävän monimuotoinen ja edustaako se 
sopivassa suhteessa erilaista osaamista pysty-
äkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja 
strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuk-
siin. Valiokunta on määritellyt, että hallituksen 
jäseniltä toivottaviin taitoihin ja pätevyyksiin 
kuuluvat muun muassa olennainen toimiala-
kokemus, kokemus rahoituksesta ja laskenta-
toimesta, ylemmän johtotason kokemus maail-
manlaajuisesta kansainvälisestä 
liiketoiminnasta sekä kokemus johtamisesta, 
strategioiden laatimisesta ja hallinnoinnista. 

Valiokunnan suorahakuyrityksen avustuk-
sella suorittamien laajojen etsintätoimenpitei-
den tuloksena valiokunta ehdotti vuoden 2015 
varsinaiselle yhtiökokoukselle kahden uuden 
jäsenen valintaa hallitukseen: Henrik Ehrn-
roothin, joka on maailmanlaajuisesti toimivan 
hissi- ja liukuporrasyhtiö KONE Oyj:n toimi-
tusjohtaja, ja Suzanne Thoman, joka on sveitsi-
läisen energiayhtiö BKW AG:n toimitusjohtaja. 

Sekä Henrik Ehrnrooth että Suzanne 
Thoma täyttivät valiokunnan jäsenehdokkaille 
asettamat pääkriteerit, joita olivat toimitusjoh-
tajatason osaaminen ja kokemus kansainväli-
sestä liiketoiminnasta. Valiokunta arvosti myös 
Henrik Ehrnroothin vankkaa rahoitusasioiden 
ja laskentatoimen osaamista, jota hänelle on 
kertynyt hänen toimiessaan aiemmin KONE 

Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja investoin-
tipankkialalla Lontoossa. Suzanne Thoman 
valiokunta arvioi tuovan hallitukseen UPM:n 
Biofore-agendan kannalta hyödyllisiä taitoja 
ja kokemusta ottaen huomioon hänen nykyi-
nen työtehtävänsä, koulutuksensa ja aiempi 
uransa kansainvälisessä kemianteollisuu-
dessa. Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan 
puheenjohtajan Björn Wahlroosin mukaan 
uudet jäsenet lisäävät hallituksen monimuo-
toisuutta ja vahvistavat hallituksen kykyä 
vastata UPM:n kehittyvien liiketoimintojen ja 
strategian asettamiin vaatimuksiin.

Hallituksen jäsenehdokkaiden  
riippumattomuuden arviointi
Hallituksen jäsenehdokkaiden riippumatto-
muuden arviointi on olennainen osa jäsenten 
nimittämisprosessia. Jäsenehdokkaiden 
riippumattomuutta arvioidaan Suomen lista-
yhtiöiden hallinnointikoodin riippumatto-
muuskriteerien perusteella vuosikertomuk-
sen sivuilla 65–66 kuvatulla tavalla. 

Osana hallituksen jäsenehdokkaiden 
riippumattomuuden arviointia valiokunta käy 
läpi ehdokkaiden ammatilliset sitoumukset ja 
luottamustoimet sekä yhtiön tarkistusmenet-
telyjen tulokset, jotka koskevat ehdokkaan 
riippumattomuutta, eturistiriitoja, lähipiirilii-
ketoimia sekä muita sitoumuksia, jotka voisi-
vat vaarantaa hallituksen jäsenen riippumat-
tomuuden. Näiden menettelyjen tulosten 
perusteella tällaisia liiketoimia ei vuonna 2015 
tehty eikä eturistiriitoja tunnistettu. Lisäksi 
valiokunta käy säännöllisesti läpi raportit 
hallituksen jäsenten ammatillisissa sitoumuk-
sissa ja luottamustoimissa tapahtuneista 
muutoksista ja arvioi muutosten mahdollista 
vaikutusta jäsenten riippumattomuuteen ja 
heidän mahdollisuuksiinsa käyttää riittävästi 
aikaa hallitustyöskentelyyn. Valiokunta rapor-
toi arvioinneista hallitukselle.

Hallituksen palkitseminen
Valmistellessaan varsinaiselle yhtiökokouk-
selle ehdotusta hallituksen jäsenten palkki-
oista valiokunta arvioi jäsenten palkkioiden 
kehittymistä sekä palkitsemistasoa muissa 
saman alan tai kokoluokan yhtiöissä. Valio-
kunta on korostanut hallituksen jäsenten ja 
osakkeenomistajien etujen yhteensovittami-
sen tärkeyttä ja suosii hallituspalkkioiden 
maksamista osakkeina ja rahana. Palkkiot ovat 
pysyneet samana vuodesta 2007 asti. Palkkion 
rahana maksettava osuus on tarkoitettu tulo-
veron kattamiseen.

Lisäksi valiokunta arvioi vuosittain halli-
tuksen valiokuntien kokoonpanoa, tehtäviä ja 
pätevyysedellytyksiä ja valmistelee hallituk-
selle ehdotuksen valiokuntien jäsenten ja 
puheenjohtajien nimittämiseksi. Lisäksi 
valiokunta arvioi säännöllisesti hallituksen ja 
valiokuntien työjärjestysten asianmukai-
suutta sekä avustaa hallitusta vuosittaisessa 
itsearvioinnissa ja arvioinnin tulosten käsitte-
lyssä.

VaLiokUnTien jäSeneT ja oSaLLiSTUMinen VaLiokUnTien kokoUkSiin 2015

Valiokunta Jäsenet Osallistuminen / 
kokousten lkm

Osallistumis-
prosentti

Tarkastus-
valiokunta

Piia-Noora Kauppi (puheenjohtaja) 6/6 100

Wendy E. Lane 6/6 100

Kim Wahl 6/6 100

Palkitsemis-
valiokunta

Veli-Matti Reinikkala  
(puheenjohtaja 9.4. alkaen)

3/3 100

Berndt Brunow (puheenjohtaja ja 
jäsen 9.4. asti)

1/1 100

Matti Alahuhta (9.4. asti) 1/1 100

Henrik Ehrnrooth (9.4. alkaen) 2/2 100

Suzanne Thoma (9.4. alkaen) 0/2 0 *)

Nimitys- ja 
hallinnointi-
valiokunta

Björn Wahlroos (puheenjohtaja) 4/4 100

Matti Alahuhta (9.4. asti) 1/1 100

Berndt Brunow (9.4. alkaen) 3/3 100

Ari Puheloinen 4/4 100

*) suzanne Thoma ei pystynyt sovittamaan aikatauluaan valiokunnan kokousaikataulun mukaiseksi
   muiden sitoumustensa johdosta, joista hän oli sopinut ennen valintaansa valiokunnan jäseneksi.

dellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, 
sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan 
prosessien seurantaan.

Suorittaakseen tehtävänsä tarkastusvalio-
kunta käsittelee neljännesvuosittain yhtiön 
taloudellisen tuloksen ja osavuosikatsaukset 
ja suosittelee niiden hyväksymistä yhtiön 
hallitukselle. Tulosta käsitellessään valio-
kunta käy läpi kyseisen tarkastelujakson 
mahdolliset merkittävät ja epätavalliset 
tapahtumat, kirjanpitoarviot ja laatimisperi-
aatteet. Tarkastusvaliokunnalle raportoidaan 
lisäksi neljännesvuosittain varmennus- ja 
lakiasioista. Nämä raportit koskevat sisäistä 
valvontaa, sisäistä tarkastusta sekä oikeusrii-
toja ja muita oikeusprosesseja. Muut neljän-
nesvuosiraportit liittyvät rahoitukseen ja 
rahoitusriskeihin sekä energiariskeihin.  

Päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu 
kaikkiin valiokunnan kokouksiin ja raportoi 
sille osavuositarkastuksesta ja tarkastusha-
vainnoista sekä esittää selvityksen kertyneistä 
tilintarkastuspalkkioista ja tilintarkastukseen 
liittymättömistä palkkioista kultakin vuosi-
neljännekseltä. Valiokunta kokoontuu sään-
nöllisesti keskenään ja tapaa neljännesvuosit-
tain sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan 
ilman, että yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia 
on läsnä.

Yhtiön riskienhallinnan tehokkuuden 
osalta tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain 
yhtiön riskienhallintaprosessia, ja valiokuntaa 
informoidaan prosessin yhteydessä tunniste-
tuista 20 suurimmasta riskistä sekä konserni-
tason strategisista riskeistä mukaan lukien 
makroekonomiset ja poliittiset riskit, ympä-
ristöriskit, vaatimustenmukaisuuteen liittyvät 
riskit sekä liiketoimintakohtaiset riskit. 
Vuonna 2015 valiokunta käsitteli myös UPM:n 

Hallituksen valiokunnat
Valiokunnat avustavat hallitusta valmistele-
malla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia 
asioita. Lisäksi valiokunnat avustavat hallitusta 
sen seuranta- ja valvontatehtävissä. Hallitus on 
vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtä-
vien hoitamisesta. 

Hallituksen valiokuntiin hallituksen järjes-
täytymiskokouksessa 9.4.2015 nimitetyt halli-
tuksen jäsenet käyvät ilmi alla olevasta taulu-
kosta, jossa on myös kerrottu valiokuntien 
kokousten lukumäärät ja jäsenten osallistumis-
prosentit. 

Hallitus on vahvistanut valiokuntien kirjal-
liset työjärjestykset, joista käyvät ilmi kunkin 
valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta 
ja tehtävät sekä valiokuntien jäsenten päte-
vyysvaatimukset. Työjärjestykset ovat saata-
villa osoitteesta www.upm.fi/hallinnointi. 
Jokainen valiokunta on vastuussa työjärjestyk-
sensä mukaisten tehtävien hoitamisesta. Valio-
kuntien työjärjestyksissä määritellyt tehtävät 
on esitetty vuoden 2015 selvityksessä hallinto- 
ja ohjausjärjestelmästä.

Valiokunnat kokoontuvat ennen hallituksen 
kokouksia valmistellakseen asioita hallituksen 
päätettäväksi. Valiokuntien kokouksia seuraa-
vassa hallituksen kokouksessa valiokuntien 
puheenjohtajat raportoivat valiokuntien käsit-
telemistä asioista ja tekemistä toimenpiteistä 
hallitukselle. Valiokuntien kokouksista laadi-
taan pöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi 
hallituksen jäsenille.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut 
liittyvät yhtiön taloudellisten raportointipro-
sessien, kirjanpidon, tilintarkastuksen, talou-

MerkiTTäVä inVeSToinTi  
UPM kyMin TeHTaaSeen

yksi UPM:n keskipitkän aikavälin kohdenne-
tuista kasvuhankkeista oli UPM kymin selluteh-
taan 160 miljoonan euron investointi, jonka 
yhtiön hallitus hyväksyi helmikuussa 2014. 
investoinnin tarkoituksena on kasvattaa teh-
taan valkaistun havu- ja koivusellun vuosittais-
ta tuotantokapasiteettia 170 000 tonnilla 700 
000 tonniin ja vahvistaa siten UPM:n asemaa 
maailman sellumarkkinoiden kasvavilla loppu-
käyttöalueilla.

kymin laajennusprojekti vietiin läpi turvallisesti 
ja aikataulussa vuonna 2015. Uusi kuorimo 
käynnistyi kesäkuussa, kuitulinjojen moderni-
sointi sekä hankkeen isoin osa, sellun kuivaus-
kone, elokuussa. kesän aikana käyttöön otet-
tiin myös puukentän laajennus, uusi junarata 
ja sellupaalien vaunulastaus. 

investoinnilla on myös positiivinen vaikutus 
lähialueen työllisyyteen ja yritystoimintaan. 
kymin lisääntyvä puunkäyttö tuo puunkorjuu- 
ja kuljetustyötä metsäalan ammattilaisille sekä 
kantorahatuloja metsänomistajille.

UPM:n hallituksen jäsenet vierailivat UPM 
kymin tehtaalla joulukuussa, kun hanke oli 
saatu päätökseen. kymmenen viime vuoden 
aikana UPM on investoinut kymin sellutehtaa-
seen noin 550 miljoonaa euroa, ja kymin sel-
lu- ja paperitehdasintegraatti toimii nyt ener-
giatehokkaammin ja joustavammin kuin 
koskaan aikaisemmin.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS
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Johdon palkitseminen
Toimitusjohtajan ja johtajiston muiden jäsen-
ten palkitseminen koostuu peruspalkasta ja 
luontoisetuuksista, suoritusperusteisista 
lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista 
ja eläke-etuuksista. Hallitus päättää toimitus-
johtajan ja muiden johtajiston jäsenten palkit-
semisesta vuosittain palkitsemisvaliokunnan 
ehdotusten perusteella. Hallitus hyväksyy myös 
lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestel-
mien ehdot, jotka palkitsemisvaliokunta val-
mistelee. Pitkän aikavälin kannustejärjestel-
mien valmistelussa valiokunta käyttää apuna 
riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yhtiön johdon palkitsemisen tavoitteena on 
edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista 
menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon 
suotuisaa kehitystä. Palkitseminen koostuu 
kiinteistä ja muuttuvista osatekijöistä. Muuttu-
vat osatekijät perustuvat ennalta määrättyihin 
ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin, ja 
niille on asetettu enimmäisrajat. Lisätietoja 
muuttuvista osatekijöistä on palkka- ja palkkio-
selvityksessä osoitteessa www.upm.fi/hallin-
nointi.

Peruspalkka maksetaan kuukausittain 
rahana. Peruspalkkaan sisältyvät luontoisetuu-
det eli esimerkiksi auto- ja puhelinetu. Lyhyen 
aikavälin kannustepalkkiot perustuvat yhtiön 
lyhyen aikavälin kannustejärjestelmään, ja ne 
maksetaan vuosittain rahana. Palkkion määrä 
perustuu johtajan asemaan ja vuosittain asetet-
tavien tavoitteiden saavuttamiseen.

 Pitkän aikavälin kannustepalkkiot perustu-
vat toimitusjohtajalle, muille johtajiston jäse-
nille ja keskeisissä tehtävissä toimiville johta-
jille suunnattuun tulosperusteiseen 
osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmä koos-
tuu vuosittain alkavista kolmen vuoden mittai-
sista ohjelmista, ja palkkiot maksetaan yhtiön 
osakkeina kolmen vuoden ansaintajakson 
jälkeen. Annettavien osakkeiden määrä perus-

tuu johtajan asemaan ja vuosittain asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen. Pitkän aikavälin 
kannustepalkkioita maksetaan myös konsernin 
muille avainhenkilöille viivästetyn osakepoh-
jaisen kannustepalkkiojärjestelmän perus-
teella.

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannuste-
järjestelmiä sekä toimitusjohtajan ja muiden 
johtajiston jäsenten irtisanomiskorvauksia ja 
eläke-etuuksia on kuvattu palkka- ja palkkio-
selvityksessä, joka on saatavilla osoitteessa 
www.upm.fi/hallinnointi.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan vuosipalkka ja muut talou-
delliset etuudet on esitetty alla olevassa taulu-
kossa.

ToiMiTUSjoHTajan  
PaLkiTSeMinen

Palkat ja etuudet  
(1 000 euroa)

2015 2014

Palkka 1 052 1 052

Lyhyen aikavälin 
kannustepalkkiot 856 627

Osakepalkkiot 824 –

Etuudet 27 27

yhteensä 2 759 1 706

Henkilökohtainen pidätetty 
ansiotulovero Suomessa *)

1 381 927

*) UPM:n suorittamat ja veroviranomaisille  
   toimittamat ennakonpidätykset maksetuista 
   palkoista ja etuuksista.

joHTajiSTon  
PaLkiTSeMinen

Palkat, palkkiot ja etuudet 
(1 000 euroa)

2015 2014

Palkat 3 455 3 457

Lyhyen aikavälin 
kannustepalkkiot 1 733 869

Osakepalkkiot 1 805 –

Etuudet 238 249

yhteensä 7 231 4 575

joHTajiSTon jäSeneT

Johtaja Jäsen vuodesta Asema UPM:llä Osakeomistukset 
31.12.2015 

Osakeomistukset 
31.12.2014  

Jussi Pesonen *) 2001 Toimitusjohtaja 220 275 195 280

Bernd Eikens *) 2013 UPM Paper ENA -liike - 
 toiminta-alueen johtaja

13 747 10 000

Pirkko Harrela 2004 Sidosryhmäsuhdejohtaja 40 870 35 488

Tapio Kolunsarka *) 2013 UPM Raflatac -liike - 
toiminta-alueen johtaja

13 588 10 000

Tapio Korpeinen *) 2008 Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM 
Energy -liiketoiminta-alueen johtaja

54 747 45 792

Juha Mäkelä 2008 Lakiasiainjohtaja 37 500 32 068

Jyrki Ovaska 2002 Teknologiajohtaja 74 269 64 612

Kim Poulsen  
(31.10.2015 asti) *)

2013 UPM Paper Asia -liike - 
toiminta-alueen johtaja

–

Riitta Savonlahti 2004 Henkilöstöjohtaja 17 803 16 570

Mika Sillanpää *) 2013 UPM Plywood -liiketoiminta- 
alueen johtaja

11 883 10 117

Kari Ståhlberg 2013 Strategiajohtaja  7 229 4 212

Heikki Vappula *) 2010 UPM Biorefining -liike- 
toiminta-alueen johtaja

17 111 10 000

yhteensä 509 022 434 139

*) UPM:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat johtajat. Heidän yllä esitetyt osakeomistuksensa sisältävät  
   heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä mahdollisesti omistamat osakkeet.

Yhtiön johto
Jussi Pesonen on toiminut UPM-Kymmene 
Oyj:n toimitusjohtajana tammikuusta 2004 
lähtien. Maaliskuusta 2007 alkaen hän on 
kuulunut myös yhtiön hallitukseen. Toimitus-
johtaja johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimin-
taa hallituksen antamien ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtäviä ja 
vastuita on kuvattu vuoden 2015 selvityksessä 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja osoitteessa 
www.upm.fi/hallinnointi.

Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimi-
tusjohtajaa avustavat johtajisto, liiketoiminta-
alueiden hallitukset ja strategiaryhmä kuten 
vuosikertomuksen sivulla 63 olevassa kaavi-
ossa on esitetty. 

Yhtiön johtamisjärjestelmää muutettiin 
vuoden kuluessa tarkoituksena luoda suora-
viivaisempi johtamiskanava konsernitasolta 
liiketoiminta-aluetasolle. Tämän muutoksen 
seurauksena UPM otti käyttöön uuden liike-
toiminta-aluetason päätöksentekotahon, 
liiketoiminta-alueiden hallitukset. Myös 
johtajiston ja strategiaryhmän roolit mietit-

tiin uudelleen. Näiden johtoelinten tehtävät, 
vastuut ja kokoonpano on esitelty alla. Johta-
jiston jäsenillä on edelleen päävastuu johta-
mastaan liiketoiminta-alueesta ja konserni-
toiminnosta.

Johtajisto koostuu liiketoiminta-alueiden 
ja konsernitoimintojen johtajista, ja se on 
vastuussa konsernitason toimintaperiaattei-
den ja menettelytapojen hyväksymisestä ja 
toimeenpanosta. Toimitusjohtaja toimii 
johtajiston puheenjohtajana.

Liiketoiminta-alueiden hallituksiin kuulu-
vat niiden puheenjohtajana toimivan toimi-
tusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, 
konsernitoimintojen johtajat sekä kyseessä 
olevan liiketoiminta-alueen johtaja. Liiketoi-
minta-alueiden hallitukset ovat vastuussa 
liiketoiminta-aluetason päätöksenteosta 
asioissa, jotka liittyvät kunkin liiketoiminta-
alueen strategiaan, budjettiin, tulokseen, 
operatiivisiin investointeihin, kaupallisiin 
strategioihin, liiketoiminnan kehityssuunni-
telmiin, liiketoiminta- ja strategisiin riskeihin, 
strategisiin ja organisatorisiin muutoksiin 
sekä henkilöstöasioihin. 

Strategiaryhmän puheenjohtaja on toimi-
tusjohtaja, ja sen muut jäsenet ovat talous- ja 
rahoitusjohtaja sekä strategia-, teknologia- ja 
lakiasiainjohtajat. Ryhmä avustaa toimitus-
johtajaa konsernin strategioiden, strategisten 
hankkeiden, investointien, yritysjärjestelyjen 
ja muiden strategisten kehityshankkeiden 
valmistelussa hallituksen päätettäväksi.

Johtajiston jäsenet sekä heidän tehtävänsä 
ja osakeomistuksensa yhtiössä on esitetty alla 
olevassa taulukossa, ja heidän vastuualueensa 
viereisellä sivulla olevassa kaaviossa. Kim 
Poulsen toimi UPM Paper Asia -liiketoiminta-
alueen johtajana ennen kuin hän jätti yhtiön 
lokakuun 2015 lopussa. UPM Paper ENA 
-liiketoiminta-alueen johtaja Bernd Eikens 
nimitettiin hänen seuraajakseen joulukuussa 
2015 ja hän aloitti uudessa tehtävässään 
1.2.2016. Bernd Eikensin seuraajaksi UPM 
Paper ENAn johtajaksi nimitettiin Winfried 
Schaur 8.2.2016 alkaen.

Johtajien henkilötiedot, työhistoria ja 
luottamustoimet on esitetty vuosikertomuk-
sen sivuilla 73–74 sekä osoitteessa                             
www.upm.fi/hallinnointi. 

johtajiston palkitseminen 
Johtajiston jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun 
ottamatta) vuotuiset palkat ja muut taloudelli-
set etuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lue lisää:
www.upm.fi/hallinnointi

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

JOHTAJISTON JäSENTEN VASTUUALUEET

   Toimitusjohtaja Jussi Pesonen

Talous- ja rahoitusjohtaja 1) Tapio Korpeinen Heikki Vappula UPM Biorefining

Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä Tapio Korpeinen UPM energy

Strategiajohtaja Kari ståhlberg Tapio Kolunsarka UPM raflatac

Teknologiajohtaja 2) Jyrki Ovaska Bernd Eikens UPM Paper asia

Henkilöstöjohtaja Riitta savonlahti Winfried schaur UPM Paper ena

Sidosryhmäsuhdejohtaja 3) Pirkko Harrela Mika sillanpää UPM Plywood

1) Mukaan lukien talous, rahoitus, sijoittajasuhteet, iT, hankinta ja kiinteistöt (ml. metsät suomessa)
2) Mukaan lukien investointihallinta, T&K ja uusien liiketoimintojen kehitys (biokomposiitit, biokemikaalit)
3) Mukaan lukien brändi ja viestintä, ympäristö ja vastuullisuus, yhteiskuntasuhteet
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Björn wahlroos
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008
Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista
 s. 1952, Suomen kansalainen
Kauppatiet. tri

Sampo Oyj:n konsernijohtaja 2001–2009. Mandatum Pankki 
Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 1998–2000, Mandatum & Co 
Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja 1992–
1997. Suomen Yhdyspankin johtokunnan jäsen ja varatoimi-
tusjohtaja 1985–1992. 

Sampo Oyj:n, Nordea Bank AB:n (publ) ja Hanken Svenska 
handelshögskolanin hallitusten puheenjohtaja.

Berndt Brunow
Varapuheenjohtaja
Jäsen vuodesta 2002, varapuheenjohtaja  
vuodesta 2005
Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista
s. 1950, Suomen kansalainen
Dipl. ekon.

Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja 2002–2007. Sanitec Oyj:n 
toimitusjohtaja 2000–2002. Yli 20 vuotta johtotehtäviä 
Finnpapissa ja UPM-Kymmene Oyj:ssä. 

Lemminkäinen Oyj:n, Oy Karl Fazer Ab:n ja Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman hallitusten puheenjohtaja. 
Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Henrik ehrnrooth
Jäsen vuodesta 2015
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista 
s. 1969, Suomen kansalainen
KTM

KONE Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2014 ja talousjohtaja 
2009–2014. Työskennellyt aiemmin Goldman Sachs Interna-
tionalilla 1998–2009, viimeksi yrityksen investointipankkitoi-
minnasta vastaavana johtajana. Ennen tätä eri tehtävissä 
investointipankki UBS Limitedillä 1994–1998.

International Institute for Management Developmentin 
(IMD, Sveitsi) hallituksen jäsen.

Piia-noora kauppi
Jäsen vuodesta 2013
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista 
s. 1975, Suomen kansalainen
OTK

Finanssialan Keskusliitto ry:n toimitusjohtaja vuodesta 2009. 
Euroopan parlamentin ja parlamentin usean eri valiokunnan 
jäsen 1999–2008, Suomen valtuuskunnan vetäjä Euroopan 
parlamentin EPP-ED -ryhmässä 2004–2008. Kokoomuksen 
eduskuntaryhmän lainopillinen neuvonantaja 1997–1999.

Sulava Oy:n ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan hallitusten 
jäsen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja Helsingin 
kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallintoneuvoston jäsen. 
Euroopan Pankkiyhdistyksen (EBF) työvaliokunnan jäsen 
(puheenjohtaja 2014–2015). 

wendy e. Lane
Jäsen vuodesta 2005
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista 
s. 1951, Yhdysvaltain kansalainen
MBA (Harvard)

Lane Holdings, Inc:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 
1992. Johtajana Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities 
Corp:ssa 1981–1992. Investointipankkiirina Goldman,  
Sachs & Co:n palveluksessa 1977–1980.

Willis Towers Watson PLC:n (entinen Willis Group Holdings 
PLC), MSCI Inc.:n ja Al-Dabbagh Group Holding Company 
Limitedin hallitusten jäsen.

jussi Pesonen
Jäsen vuodesta 2007
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, 
ei-riippumaton yhtiöstä  
s. 1960, Suomen kansalainen
Dipl. ins.

UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2004. UPM-
Kymmene Oyj:n operatiivisista toiminnoista vastaava varatoi-
mitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies 2001–2004. Useita 
eri johtotehtäviä UPM:n paperitoimialoilla 1987–2001.

Metsäteollisuus ry:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmari-
sen (31.12.2015 asti) hallitusten puheenjohtaja. Euroopan 
paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European 
Paper Industries) ja East Office of Finnish Industries Oy:n 
hallitusten jäsen. 

ari Puheloinen
Jäsen vuodesta 2014
Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista  
s. 1951, Suomen kansalainen
Yleisesikuntaupseeri, kenraali (evp.)

Suomen puolustusvoimain komentaja 2009–2014. Pääesi-
kunnan päällikkö 2007–2009 ja itäisen maanpuolustusalueen 
komentaja 2004–2007. Pääesikunnan valmiuspäällikkö 
2000–2003 ja prikaatin komentaja 1999–2000. Puolustus-
neuvoston yleissihteeri 1997–1999. Apulaissotilasasiamies 
Moskovassa 1986–1990. 

Caverion Oyj:n ja Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n 
hallitusten jäsen.

Veli-Matti reinikkala
Jäsen vuodesta 2007
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista 
s. 1957, Suomen kansalainen
eMBA

ABB-konsernin Euroopan aluejohtaja vuonna 2015 ja ABB 
Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015. ABB-konsernin Process 
Automation -liiketoimintaryhmän johtaja 2006–2014. ABB-
konsernin Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 
2005. ABB-konsernin Automation Technologies -divisioonan 
johtaja Kiinassa 2003–2004. ABB Drives -yhtiön johtaja 
1997–2002. ABB Industry Oy:n talousjohtaja 1994–1996. 
Ennen vuotta 1994 erilaisia tehtäviä paperi- ja pakkaus-
teollisuusyrityksissä Suomessa.

Quant AB:n hallituksen jäsen.

Suzanne Thoma
Jäsen vuodesta 2015
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista 
s. 1962, Sveitsin kansalainen
Kemian teknologian tri, BA (liikkeenjohto) 

BKW AG:n toimitusjohtaja vuodesta 2013. BKW-konsernin 
Networks-liiketoimintayksikön johtaja 2010–2012. WICOR-
konsernin Automotive-yksikön johtaja 2007–2009. Rolic 
Technologies Ltd:n toimitusjohtaja 2002–2007. Eri tehtävissä 
Ciba Specialty Chemicals -yhtiössä (entinen Ciba-Geigy) 
1990–2002.

Schaffner Holding AG:n ja Beckers Groupin hallitusten jäsen. 

kim wahl
Jäsen vuodesta 2012
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista 
s. 1960, Norjan kansalainen
MBA (Harvard), BA (liiketaloustiede, San Diego) 

Strømstangen AS:n hallituksen puheenjohtaja vuo-
desta 2009. Eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiö IK 
Investment Partnersin hallituksen varapuheenjohtaja 
ja perustaja 1989–2009. Osakas, Yritysrahoitus, 
Goldman, Sachs & Co. 1987–1989. 

DNB Bank ASA:n ja Intermediate Capital Group plc:n 
hallitusten jäsen. Voxtra AS:n ja Voxtra-säätiön 
hallitusten puheenjohtaja.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS
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jussi Pesonen
Toimitusjohtaja
Dipl. ins.
s. 1960, Suomen kansalainen
Johtajiston jäsen vuodesta 2001. 
UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1987.

Useita eri johtotehtäviä paperitoimialoilla 1987–2001. Operatiivi-
sista toiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja ja toimitus-
johtajan varamies 2001–2004. Toimitusjohtaja vuodesta 2004.

Metsäteollisuus ry:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 
(31.12.2015 asti) hallitusten puheenjohtaja. Euroopan paperiteolli-
suusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper 
Industries) ja East Office of Finnish Industries Oy:n hallitusten 
jäsen. 

Tapio korpeinen
Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM-Kymmene Oyj,  
UPM Energy -liiketoiminta-alueen johtaja
Dipl. ins., MBA
s. 1963, Suomen kansalainen
Johtajiston jäsen vuodesta 2008. 
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sisältö

UPM soveltaa vastuullisuusraportoinnissaan Global Reporting Initiativen (GRI) yhteiskuntavastuun 
raportointi ohjetta (versio G4). Raportointi noudattaa GRI G4 raportointiohjeen core-vaihtoehtoa.

Tämä lyhennetty  GRI-sisältöindeksin versio osoittaa GRI-sisältöjen sijainnin vuosikertomuksessa,  
varsinaisessa GRI-sisältöindeksissä ja yhtiön internet-sivuilla. Lisää tietoa yleisestä GRI-sisällöstä,  
poikkeamista, tarkennuksista ja johtamistavan kuvauksesta löytyy englanniksi varsinaisesta  
GRI-sisältöindeksistä osoitteessa: www.upm.com/responsibility.

VSK = Vuosikertomus 2015            GRI-indeksi, pdf:nä osoitteessa www.upm.com

ERITYINEN SISäLTö
TUnnUS gri:n SiSäLTö TiedoT PoikkeaMaT1) VarMennUS 2)

G4-DMA Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) GRI-indeksi
TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudelliset tulokset
G4 - EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen VSK 47-48 x

G4 - EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit  
ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan VSK 15-18, 59-60 x x

G4 - EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus VSK 117-120 x
G4 - EC4 Valtiolta saadut avustukset VSK 33, 96-97, 108 x

Markkina-asema, Välilliset taloudelliset vaikutukset, ostokäytännöt
G4 - EC6 Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon prosenttiosuus VSK 39 x
G4 - EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus VSK 48 x
G4 - EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa VSK 56 x

YMPäRISTöVASTUU
Materiaalit  

G4 - EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan VSK 61-62, web x
G4 - EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus VSK 55-56, web x

energia
G4 - EN3 Organisaation oma energian kulutus VSK 55, 59-62 x
G4 - EN5 Energiaintensiteetti VSK 147-148 x
G4 - EN6 Energiakulutuksen vähentäminen VSK 59-60 x

Vesi 
G4 - EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin VSK 61-62 x
G4 - EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus VSK 58, Web x

Luonnon monimuotoisuus
G4 - EN11 Toiminnot luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä VSK 52-53, Web x
G4 - EN12 Toimintojen vaikutus suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla VSK 52-53, Web x
G4 - EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt VSK 52-53, Web x
G4 - EN14 Uhanalaisten lajien tai kansallisilla suojeltavien lajien listoilla olevien lajien määrä VSK 52-53, Web x

Päästöt 
G4 - EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) VSK 62, 148 x
G4 - EN16 Energian epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) VSK 148, Web x
G4 - EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) VSK 148, Web x
G4 - EN18 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti VSK 148 x
G4 - EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen VSK 59-60 x
G4 - EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan VSK 59, 62 x

jätevedet ja jätteet
G4 - EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan VSK 58, 62 x
G4 - EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti VSK 60, 62 x
G4 - EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus VSK 57 x

G4 - EN26 Vesistöt ja elinympäristöt, joihin organisaation vesipäästöillä ja valumilla on merkittävä vaikutus GRI-indeksi, Web x

Tuotteet ja palvelut

G4 - EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus VSK 22, 33-34, 36, 
51, 57-60 x

Määräystenmukaisuus

G4 - EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot sekä ei-rahalliset 
sanktiot VSK 57 x

kuljetukset
G4 - EN30 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset VSK 56, 148, Web x

yleiset
G4 - EN31 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin VSK 57 x

Toimittajien ympäristöarvioinnit
G4 - EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti VSK 54 x
G4 - EN33 Merkittävät negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet GRI-indeksi x x

ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4 - EN34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusten määrä VSK 46 x

TUnnUS gri:n SiSäLTö TiedoT PoikkeaMaT1) VarMennUS 2)

SOSIAALINEN VASTUU - HENKILöSTö JA TYöOLOSUHTEET
Työllistäminen

G4 - LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus VSK 40, Web x
G4 - LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika VSK 39 x

Työterveys ja -turvallisuus

G4 - LA5 Työvoiman edustus virallisissa työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa  
ja neuvoa-antavissa toimikunnissa VSK 41 x

G4 - LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot  
ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan VSK 40-42 x x

koulutus
G4 - LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden VSK 40 x x
G4 - LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat VSK 37, 39 x
G4 - LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus VSK 37 x x

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4 - LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin VSK 40, 66, Web x x

Toimittajien työolojen arviointi
G4 - LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti VSK 54 x

G4 - LA15 Merkittävät negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa GRI-indeksi x x

Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4 - LA16 Työoloihin liittyvien valitusten lukumäärä VSK 46 x

IHMISOIKEUDET
investoinnit

G4 - HR1 Merkittävät investointisopimukset, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja  
tai joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi VSK 55 x

G4 - HR2 Organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin ja ihmisoikeusnäkökohtia koskeviin menettelytapoihin  
liittyvä koulutus ja koulutukseen osallistuneen henkilöstön prosentuaalinen osuus VSK 9 x x

Syrjinnän kielto
G4 - HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet VSK 46 x

G4 - HR4
Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin 
työehtosopimuksiin on rikottu tai sen on tunnistettu olevan vaarassa olla toteutumatta, ja näiden 
oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet

GRI-indeksi x

Lapsityövoima

G4 - HR5 Toiminnot ja toimittaja joiden osalta on tunnistettu merkittävä lapsityövoiman käytön riski,  
ja lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet GRI-indeksi x

G4 - HR6 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman  
käytön riski, ja käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet GRI-indeksi x

G4 - HR8 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomusten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet GRI-indeksi x
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit

G4 - HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti VSK 54 x

G4 - HR11 Merkittävät negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut  toimenpiteet GRI-indeksi x x

ihmisoikeukssiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit 
G4 - HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvien valitusten lukumäärä VSK 46 x

YHTEISKUNTA
Paikallisyhteisöt

G4 - SO1 Prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus,  
vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat GRI-indeksi x x

G4 - SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin GRI-indeksi x

Lahjonta ja korruption vastaisuus
G4 - SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet VSK 46 x

Poliittinen vaikuttaminen
G4 - SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain VSK 45 x

kilpailun rajoitukset

G4 - SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän  
markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset VSK 84 x

Määräystenmukaisuus

G4 - SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen  
arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä VSK 84 x

Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
G4 - SO9 Uudet toimittajat, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti VSK 54 x
G4 - SO10 Merkittävät negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet GRI-indeksi x x

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

G4 - SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusten lukumäärä VSK 46 x

TUOTEVASTUU
 asiakkaiden terveys ja turvallisuus

G4 - PR1 Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys-  
ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu VSK 49-51, Web x

Tuote- ja palvelutiedot, Markkinointiviestintä
G4 - PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio ja osuus VSK 51 x
G4 - PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset VSK 49 x
G4 - PR6 Kiellettyjen tai kiistanalaisten tuotteiden myynti VSK 51-56, GRI-ind. x

Määräystenmukaisuus

G4 - PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta  
aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo GRI-indeksi x

gri-sisältöindeksi 
– lyhennetty versio

YLEINEN SISäLTö 1)

SiSäLTö TUnnUS TiedoT VarMennUS 2)

Strategia ja analyysi G4 - 1-2 VSK 

Organisaation kuvaus G4 - 3-16 VSK, GRI-indeksi

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat G4 - 17-23 VSK, GRI-indeksi G4 – 10-11

Sidosryhmävuorovaikutus G4 - 24-27 VSK 

Raportin kuvaus G4 - 28-33 VSK

Hallinto G4 - 34-41, 44, 47, 49 VSK 

Liiketoiminnan eettisyys G4 - 56 VSK
1)  Tarkemmat tiedot on julkaistu varsinaisessa GRI G4-sisältöindeksissä.

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

1)  Yleinen sisältö, poikkeamat ja kommentit varsinaisessa GRi-sisältöindeksissä
2)  PricewaterhouseCoopers Oy: varmennusraportti on sivulla 77.
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sisältö

riippumattoman varmentajan varmennusraportti
Käännös englanninkielisestä tekstistä (alkuperäinen)
UPM-Kymmene Oyj:n johdolle

Olemme UPM-Kymmene Oyj:n ( jäljempänä 
myös ”yhtiö”) johdon pyynnöstä suorittaneet 
rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, 
jonka kohteena ovat olleet tietyt vastuullisuus-
tiedot raportointikaudelta 1.1.–31.12.2015 UPM-
Kymmene Oyj:n vuosikertomuksessa 2015 ja 
yhtiön verkkosivuilla ”Vastuullisuus”-osiossa 
( jäljempänä ”vastuullisuusraportointi”). Var-
mennetut tiedot käyvät ilmi yhtiön GRI-indek-
sistä 2015 yhtiön verkkosivuilla. 

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksi-
antomme kohteena on lisäksi ollut AA1000 
Account Ability Principles -periaatteiden sovel-
taminen UPM-Kymmene Oyj:ssä.

johdon vastuu
UPM-Kymmene Oyj:n johto vastaa vastuulli-
suusraportoinnin laatimisesta raportointikritee-
ristön eli yhtiön raportointiohjeiden ja Global 
Reporting Initiativen laatiman yhteiskuntavas-
tuun G4-raportointiohjeiston mukaisesti. UPM-
Kymmene Oyj:n johto vastaa myös sellaisen 
sisäisen valvonnan järjestämisestä, jonka johto 
katsoo tarpeelliseksi, jotta on mahdollista laatia 
vastuullisuusraportointi, jossa ei ole väärinkäy-
töksistä tai virheistä johtuvaa olennaista virheel-
lisyyttä.

UPM-Kymmene Oyj:n johto vastaa myös sii-
tä, että yhtiö soveltaa AA1000 AccountAbility 
Principles -periaatteita (sidosryhmien osallista-
minen, olennaisten vastuullisuusnäkökohtien 
määrittäminen, sidosryhmien odotuksiin vastaa-
minen) AccountAbilityn AA1000 AccountAbility 
Principles Standard 2008:n mukaisesti.

Varmentajan velvollisuudet
Meidän velvollisuutenamme on esittää suoritta-
miemme toimenpiteiden ja hankkimamme evi-
denssin perusteella rajoitetun varmuuden anta-
va johtopäätös vastuullisuusraportoinnista ja 
AA1000 AccountAbility Principles -periaattei-
den soveltamisesta yhtiössä. Olemme suoritta-
neet rajoitetun varmuuden antavan toimeksian-
non kansainvälisen varmennustoimeksianto-
standardin (ISAE) 3000 (uudistettu) ”Muut 
varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia 
koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdis-
tuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” 
mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme toimeksiannon 
hankkiaksemme rajoitetun varmuuden siitä, 
onko vastuullisuusraportoinnissa olennaista  
virheellisyyttä. 

Olemme lisäksi suorittaneet työmme AA1000 
Assurance Standard 2008:n mukaisesti. Suorit-
taaksemme varmennustoimeksiannon yhtiön 
kanssa sovitulla tavalla Type 2 -muotoisena 
AA1000AS (2008) edellyttää varmennustoimek-
siannon suunnittelemista ja suorittamista siten, 
että saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tie-
toomme ole tullut seikkoja, jotka antaisivat 
aiheen olettaa, ettei UPM-Kymmene Oyj kaikilta 
olennaisilta osiltaan soveltaisi AA1000 Account-
Ability Principles -periaatteita ja etteikö vas-
tuullisuusraportointi olisi kaikilta olennaisilta  
osiltaan luotettavaa raportointikriteeristön 
perusteella.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksi-
annossa evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat 

rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden 
antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä 
saadaan vähemmän varmuutta kuin kohtuulli-
sen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Var-
mennustoimeksiantoon kuuluu toimenpiteitä 
evidenssin hankkimiseksi vastuullisuusrapor-
tointiin sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä 
muista tiedoista sekä AA1000 Account Ability 
Principles -periaatteiden soveltamisesta yhti-
össä. Toimenpiteiden valinta perustuu varmen-
tajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että  
vastuullisuusraportoinnissa on olennainen  
virheellisyys ja arvioihin riskeistä, että yhtiö 
poikkeaa olennaisesti AA1000 AccountAbility  
Principles -periaatteiden soveltamisesta. 

Olemme toteuttaneet muun muassa seuraa-
vat toimenpiteet:
•	Haastatelleet yhtiön ylimmän johdon  

edustajia. 
•	Haastatelleet yhtiön työntekijöitä organisaa-

tion eri tasoilta koskien olennaisuutta, sidos-
ryhmien odotuksia, niihin vastaamista sekä 
sidosryhmävuorovaikutusta. 

•	Arvioineet sidosryhmien osallistamista ja 
odotuksiin vastaamista yhtiön dokumentaa-
tion ja sisäisen viestinnän perusteella. 

•	Arvioineet yhtiössä olennaisiksi määriteltyjä 
vastuullisuusnäkökohtia sekä arvioineet 
vastuullisuusraportointia näiden näkökohtien 
perusteella.

•	Vierailleet yhtiön pääkonttorissa ja kahdessa 
toimipaikassa Isossa-Britanniassa.

•	Haastatelleet vastuullisuusraportoinnin 
sisältämien tietojen keruusta ja raportoinnis-
ta vastaavia henkilöitä konsernitasolla ja 
vierailumme kohteena olleissa toimipaikoissa. 

•	Arvioineet, miten konsernin työntekijät 
soveltavat yhtiön raportointiohjeita ja menet-
telytapoja.

•	Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydelli-
syyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjes-
telmistä otospohjaisesti. 

•	Testanneet tietojen yhdistelyä ja suorittaneet 
uudelleenlaskentaa otospohjaisesti.

rajoitetun varmuuden antava 
johtopäätös
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankki-
mamme evidenssin perusteella tietoomme ei 
ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn 
uskoa, ettei UPM-Kymmene Oyj kaikilta olen-
naisilta osiltaan soveltaisi AA1000 Account-
Ability Principles -periaatteita. 

Tietoomme ei myöskään ole tullut mitään, 
mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei UPM-
Kymmene Oyj:n vastuullisuusraportointia 
31.12.2015 päättyneeltä raportointikaudelta ole 
kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu asianmu-
kaisesti raportointikriteeristön perusteella tai 
etteikö vastuullisuusraportointi olisi kaikilta 
olennaisilta osiltaan luotettavaa raportointi-
kriteeristön perusteella.

Varmennusraporttiamme luettaessa on otet-
tava huomioon yritysvastuutietojen tarkkuutta 
ja täydellisyyttä koskevat luontaiset rajoitteet.

Tämä varmennusraportti on laadittu toi-
meksiantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme 
työstämme, varmennusraportista ja esittämis-
tämme johtopäätöksistä vain UPM-Kymmene 
Oyj:lle, emme kolmansille osapuolille.

Havainnot ja suositukset 
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme 
evidenssin perusteella raportoimme seuraavat 
havainnot ja suositukset, jotka koskevat AA1000 
AccountAbility Principles -periaatteiden sovelta-
mista UPM-Kymmene Oyj:ssä. Nämä havainnot ja 
suositukset eivät vaikuta edellä esittämiimme  
johtopäätöksiin.
•	Sidosryhmien osallistaminen: UPM-Kymmene 

Oyj:llä on käytössään prosessit sidosryhmien osallis-
tamiseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Sidosryhmä-
suhteet-funktio koordinoi sidosryhmäyhteistyötä 
konsernitasolla, kun taas eri liiketoiminnat vastaavat 
paikallisesta toiminnasta. Konsernitasolla ja paikal-
listasolla on tehty monipuolista sidosryhmätyötä 
vuoden 2015 aikana. Suosittelemme, että yhtiö jat-
kaa sidosryhmätoiminnan koordinoinnin kehittä-
mistä siten, että varmistetaan Sidosryhmäsuhteet-
funktion tietoisuus paikallisista kysymyksistä ja niitä 
koskevista toimintasuunnitelmista.

•	Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien mää
rittäminen: UPM-Kymmene Oyj:llä on käytössään 
systemaattinen prosessi vastuullisuusnäkökohtien 
olennaisuuden arvioimiseksi ja määrit tämiseksi. 
Yhtiö laati vuoden 2015 aikana olennaisuusarvion 
vastuullisuuden fokusalueiden, tavoitteiden ja mit-
tareiden päivityksen yhteydessä. Suosittelemme, 
että yhtiö kiinnittää erityistä huomiota liiketoimin-
takohtaisiin erityispiirteisiin toteuttaessaan vas-
tuullisuustyötä vastuullisuuden eri fokusalueilla.

•	Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: UPM-
Kymmene Oyj:llä on käytössään prosessit sidosryh-
mien tarpeisiin ja huoliin vastaamiseksi. Suositte-
lemme, että yhtiö harkitsee mahdollisuutta antaa 
jatkossa lisää tietoja olennaisista vastuullisuusnä-
kökohdista liiketoiminta-aluetasolla. Tämä antaisi 
sidosryhmille lisää mahdollisuuksia arvioida yhti-
ön suoriutumista vastuullisuuden eri fokusalueilla.  

Varmentajan riippumattomuus,  
pätevyys ja laadunvalvonta
Olemme noudattaneet IESBAn (the International 
Ethics Standards Board for Accountants) antamien 
Eettisten sääntöjen tilintarkastusammattilaisille 
mukaisia riippumattomuusvaatimuksia ja muita eet-
tisiä vaatimuksia. Näiden sääntöjen pohjana olevat 
perusperiaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, 
ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapito-
velvollisuus ja ammatillinen käyttäytyminen.

Moniammatillisella yritysvastuun ja varmennuk-
sen asiantuntijoista koostuvalla tiimillämme on 
tämän varmennustoimeksiannon suorittamiseksi 
vaadittavat taidot ja kokemus taloudellisten ja mui-
den kuin taloudellisten tietojen varmentamisesta, 
yritysvastuun strategian ja johtamisen alueella, sosi-
aalisissa ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä sekä 
relevantti toimialatuntemus.

PricewaterhouseCoopers Oy soveltaa kansainvä-
listä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen 
ylläpitää kattavaa laadunvalvontajärjestelmää. Siihen 
kuuluu dokumentoituja toimintaperiaatteita ja 
menettelytapoja, jotka koskevat eettisten vaatimus-
ten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien 
säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten 
noudattamista.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy

Merja Lindh Maj-Lis Steiner 
KHT KHT
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Hallituksen toimintakertomus

Markkinaympäristö vuonna 2015
Maailmanlaajuinen talouskasvu oli vuonna 2015 suurelta osin edellis-
vuoden tasolla.

Kasvu vahvistui Euroopassa pääasiassa suuremman kuluttajakysyn-
nän ansiosta. Euroalue hyötyi alemmista energian hinnoista ja heikom-
masta eurosta. Yhdysvalloissa kasvu oli edelleen vakaata. Kiinassa 
kasvu hidastui edelleen pääosin tuotannon ja rakennusalan hidastumi-
sen vuoksi, vaikka kuluttajakysyntä säilyikin vahvana. Kiinan talouskas-
vun hidastuminen lisäsi maailmantalouden näkymien epävarmuutta 
etenkin vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. öljyn ja monien mui-
den hyödykkeiden alemmat hinnat vaikuttivat useiden raaka-aineista 
riippuvaisten kehittyvien maiden talouskasvuun.

Euro heikkeni suhteessa Yhdysvaltain dollariin euroalueen löysän 
rahapolitiikan ja Yhdysvaltain koronnostojen ennakoinnin seurauksena. 
Euron arvo suhteessa Yhdysvaltain dollariin oli keskimäärin 16 % edel-
lisvuotta alempi. Euro heikkeni myös suhteessa Englannin puntaan ja 
Japanin jeniin.

UPM:n eri liiketoiminnoissa ja tuotteissa markkinaympäristö vaihteli 
vuonna 2015.

sellumarkkinat pysyivät tasapainossa kysynnän vakaan kasvun 
tukemana. lehtipuusellun ja havupuusellun hintaero oli vuoden alussa 
historiallisen suuri mutta tasoittui vuoden kuluessa, kun lehtipuusellun 
hinnat nousivat hieman ja havupuusellun hinnat laskivat.

Kehittyneiden biopolttoaineiden kysyntä kasvoi, ja uudet säädökset 
suosivat kehittyneitä biopolttoaineita. 

Pohjoismaiden sähkönkulutus laski hieman pääasiassa epätavalli-
sen lämpimän sään johdosta. suomen aluehinnat olivat edellisvuotta 
alemmat leutojen lämpötilojen ja paremman vesitilanteen johdosta. 
suomen vesivarannot olivat keskimäärin pitkäaikaista keskiarvoa kor-
keammat.

Tarramateriaalin kysyntä kasvoi kaikilla alueilla ja vahvistui erityi-
sesti Euroopassa. Myös tarra- ja irrokepaperin kysyntä kasvoi maail-
manlaajuisesti.

Hienopapereiden kysyntä laski hieman Aasiassa, mutta kehitys 
vaihteli tuote- ja markkinasegmentistä riippuen. Toimistopapereiden 
kysynnän kasvu jatkui.

Graafisten paperien kysyntä laski Euroopassa. lasku oli jyrkempää 
sanoma- ja aikakauslehtipapereissa kun hienopapereiden kysyntä laski 
vain hieman. Paperin kysynnän kehitys vaihteli myös maittain.

Vanerin kysyntä kasvoi hieman Euroopassa. Vanerimarkkinat olivat 
tasapainossa vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tuonti lisääntyi vuoden 
aikana, mikä johti vuoden viimeisellä neljänneksellä hintapaineisiin 
joissakin tuotesegmenteissä.

sahatavaran kysyntä pysyi vakaana Euroopassa, Aasiassa, lähi-
idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Tunnuslukuja
2015 2) 2014

Liikevaihto, milj. euroa 10 138 9 868
EBITDA, milj. euroa 1) 1 350 1 306
 % liikevaihdosta 13,3 13,2
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 1 142 674
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 1 163 847
 % liikevaihdosta 11,5 8,6
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 1 075 667
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 1 096 774
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 916 512
Tulos per osake, euroa 1,72 0,96
 ilman kertaluonteisia eriä, euroa 1,75 1,17
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 1,72 0,96
Oman pääoman tuotto, % 11,9 6,9
 ilman kertaluonteisia eriä, % 12,1 8,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 6,5
 ilman kertaluonteisia eriä, % 10,5 7,5
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 2,22 2,33
Investoinnit, milj. euroa 520 411
Investoinnit ilman yritysostoja ja osakehankintoja,  
milj. euroa 486 375
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,89 14,02
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 26 32
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 100 2 401
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 010 10 944
Henkilöstö kauden lopussa 19 578 20 414

1) EBiTDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, realisoitumattomien rahavirran 
suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutoksia, osuutta osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston suomessa 265 miljoo-
nalla eurolla, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron 
muutosten johdosta.

Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut on esitet-
ty tilinpäätöksessä.

Tulos
Vuosi 2015 verrattuna 2014
Vuoden 2015 liikevaihto oli 10 138 miljoonaa euroa, 3 % enemmän 
kuin vuoden 2014 liikevaihto 9 868 miljoonaa euroa. UPM Biorefi-
ning-, UPM Raflatac- ja UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueiden liike-
vaihto kasvoi ja UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-aluei-
den liikevaihto laski. UPM Plywood -liiketoiminta-alueen liikevaihto 
säilyi samalla tasolla.

EBiTDA nousi ja oli 1 350 miljoonaa euroa (13,3 % liikevaih-
dosta), kun se vertailuajanjaksolla oli 1 306 miljoonaa euroa (13,2 % 
liikevaihdosta). Muuttuvat ja kiinteät kustannukset laskivat pääosin 
UPM:n kannattavuusohjelmien ansiosta. suotuisilla valuuttakursseilla oli 
merkittävä positiivinen vaikutus, jota valuuttasuojaukset laimensivat. 
Toteutuneet valuuttasuojaukset laskivat EBiTDAa 114 miljoonaa euroa 
vuonna 2015, mikä vaikutti pääasiassa UPM Paper ENA- ja UPM 
Paper Asia -liiketoiminta-alueisiin. Vähentyneet paperitoimitukset, 
sanoma- ja aikakauslehtipaperien alemmat hinnat Euroopassa sekä 
alemmat sähkön myyntihinnat vaikuttivat negatiivisesti.

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen EBiTDA nousi pääasiassa 
korkeampien sellun hintojen ja parantuneen kustannustehokkuuden 
ansiosta. UPM Raflatac- ja UPM Plywood -liiketoiminta-alueiden 
EBiTDA nousi pääasiassa korkeampien myyntikatteiden ja lisääntynei-
den toimitusten ansiosta. UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen EBiTDA 
laski pääasiassa korkeampien sellukustannusten, valuuttasuojausten 

negatiivisen vaikutuksen sekä Euroopan sanoma- ja aikakauslehtipape-
rien alempien hintojen johdosta. UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueen 
EBiTDA laski pääasiassa valuuttasuojausten negatiivisen vaikutuksen 
johdosta. UPM Energy -liiketoiminta-alueen EBiTDA laski pääasiassa 
alempien sähkön hintojen johdosta.

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1 163 (847) miljoonaa 
euroa eli 11,5 (8,6) % liikevaihdosta. lukuun sisältyy biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon nosto suomessa 265 miljoonalla eurolla 
vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä pitkän aikavälin puun kanto-
hintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta. Biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähennettynä oli 352 (78) 
miljoonaa euroa. Poistot olivat 524 miljoonaa euroa (521 miljoonaa 
euroa, ilman kertaluonteisia eriä).

Raportoitu liikevoitto oli 1 142 (674) miljoonaa euroa eli 11,3 
(6,8) % liikevaihdosta. liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kuluja 
nettona yhteensä 21 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2015 Teollisuuden 
Voima Oyj päätti olla hakematta rakentamislupaa Olkiluoto 4 -ydinvoi-
malaitosyksikölle. Tästä aiheutui 19 miljoonaa euroa kuluja, jotka 
liittyvät UPM:n osallistumiseen Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen 
kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen.

Voitto ennen veroja oli 1 075 (667) miljoonaa euroa ja ilman 
kertaluonteisia eriä 1 096 (774) miljoonaa euroa. Korkokulut ja muut 
rahoituskulut nettona olivat 68 (62) miljoonaa euroa. Kurssieroista ja 
käypien arvojen muutoksesta aiheutui 1 miljoonan euron voitto (4 mil-
joonan euron tappio). 

Tuloverot olivat 159 (155) miljoonaa euroa sisältäen 53 miljoonan 
euron lisäyksen laskennalliseen verovelkaan, mikä liittyy biologisten 
hyödykkeiden käyvän arvon nostoon suomessa. Kertaluonteisten erien 
vaikutus tuloveroihin oli 6 miljoonaa euroa positiivinen (4 miljoonaa 
euroa negatiivinen).

Vuoden 2015 voitto oli 916 (512) miljoonaa euroa, ja tulos osa-
ketta kohti oli 1,72 (0,96) euroa. Tulos osaketta kohti ilman kertaluon-
teisia eriä oli 1,75 (1,17) euroa.

liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 2,22 (2,33) euroa.

Rahoitus
Vuonna 2015 liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoitus-
ta oli 1 185 (1 241) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi 8 miljoo-
naa euroa (väheni 73 miljoonaa euroa) katsauskauden aikana.

Velkaantumisaste 31.12.2015 oli 26 (32) %. Korollinen nettovelka 
kauden lopussa laski 2 100 (2 401) miljoonaan euroon.

UPM:n rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 
31.12.2015 yhteensä 1,7 miljardia euroa.

Henkilöstö
Vuonna 2015 UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 20 246 (20 852) 
henkilöä. Vuoden 2015 alussa henkilöstön määrä oli 20 414 ja vii-
meisen neljänneksen lopussa 19 578.

lisätietoja (tilintarkastamaton) henkilöstöstä on julkaistu UPM:n 
vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

Investoinnit
Vuoden 2015 investoinnit olivat 520 (411) miljoonaa euroa eli 5,1 
(4,2) % liikevaihdosta. ilman osakehankintoja investoinnit olivat 486 
(375) miljoonaa euroa eli 4,8 (3,8) % liikevaihdosta. Kokonaisinves-
tointien, ilman investointeja osakkeisiin, ennakoidaan vuonna 2016 
olevan noin 350 miljoonaa euroa. 

UPM:n tärkeimmät käynnissä olevat investoinnit liittyvät kasvuhank-
keisiin, joista kerrotaan seuraavassa osassa. 

UPM ilmoitti 23.4.2015 vahvistavansa asemaansa Euroopan 
johtavana vanerintuottajana laajentamalla Otepään vaneritehdasta 
Virossa. laajennuksen myötä tehtaan tuotantokapasiteetti nousee lähes 
kaksinkertaiseksi 90 000 kuutiometriin vuodessa. lisäksi tehdasalueelle 
rakennetaan uusi biovoimalaitos. Otepään tehtaan investointien koko-
naisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. laajennus valmistuu vuoden 
2016 loppuun mennessä.

UPM ilmoitti 16.6.2015 parantavansa lappeenrannan Kaukaan 
sellutehtaan tehokkuutta ja kilpailukykyä ja mahdollisuuksia optimaali-
seen ajoon. UPM investoi noin 50 miljoonaa euroa molempien sellun 
kuivauskoneiden uudistamiseen ja uuden paalauslinjan asentamiseen 
tehtaalle. suunniteltu käynnistys ajoittuu vuoden 2016 loppuun. inves-
tointi parantaa koko Kaukaan tehdasintegraatin resurssitehokkuutta ja 

toiminnan joustavuutta.
UPM ilmoitti kesäkuussa 2013 osallistuvansa Pohjolan Voima Oy:n 

osakeantiin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rahoittamiseksi. UPM:n 
osuus osakeannista on 119 miljoonaa euroa, mistä 31 miljoonaa 
euroa maksettiin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, 31 miljoo-
naa euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ja 31 miljoonaa 
euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Osakeannin jäljelle jäävä 
osa toteutetaan tulevien vuosien aikana hankkeen rahoitustarpeen 
mukaan.

Kasvuhankkeiden tavoitteena 200 miljoonan
euron EBITDA vaikutus 
UPM ilmoitti 6.8.2013 seuraavan kolmen vuoden kasvuhankkeitaan 
koskevat määrälliset tavoitteet. 

Biopolttoaineet, nykyisten sellutehtaiden tuotantokapasiteetin   
10 %:n lisäys, puuvapaat erikoispaperit Kiinassa ja UPM Raflatacin 
kasvutoimenpiteet luovat edellytykset yhtiön kasvulle tulevina vuosina. 
Näiden kasvuhankkeiden myötä yhtiö tavoittelee 200 miljoonan euron 
EBiTDA-vaikutusta, kun kaikki hankkeet on toteutettu.

Kokonaisinvestointitarve näihin hankkeisiin on 680 miljoonaa 
euroa. Tästä 644 miljoonaa euroa on jo investoitu, ja jäljelle jäävä 
investointikustannus vuoden 2016 aikana on 36 miljoonaa euroa.

UPM investoi 179 miljoonaa euroa lappeenrannan biojalosta-
moon, joka tuottaa uusiutuvaa dieseliä raakamäntyöljystä. Biojalos-
tamo pystyy tuottamaan vuosittain noin 120 miljoonaa litraa kehitty-
nyttä uusiutuvaa dieseliä liikennekäyttöön. Kaupallinen tuotanto alkoi 
tammikuussa 2015. 

UPM ilmoitti helmikuussa 2014 rakentavansa uuden tuotantoyksi-
kön UPM Changshun tehtaalle Kiinaan. Uusi yksikkö voi valmistaa 
360 000 tonnia tarramateriaalia ja erikoispapereita. Kokonaisinves-
tointi on noin 285 miljoonaa euroa. Yksikön tuotanto käynnistyi suunni-
tellusti joulukuussa 2015.

UPM ilmoitti helmikuussa 2014 laajentavansa UPM Kymin selluteh-
dasta. Hankkeeseen sisältyi uusi sellun kuivauskone, havukuitulinjan 
modernisointi, uusi kuorimo sekä Kymin integraatin energiatasapainon 
parantaminen. 160 miljoonan euron investointi valmistui vuoden 2015 
viimeisellä neljänneksellä, ja sellutehtaan tuotantokapasiteetti kasvoi 
170 000 tonnilla.

UPM Kymin sellutehtaan investoinnin lisäksi sellutehtaiden tuotanto-
kapasiteetin 10 %:n lisäys sisältää myös vuonna 2014 valmistuneet 
UPM Pietarsaaren ja UPM Fray Bentosin sellutehtaiden laajennukset.

UPM ilmoitti huhtikuussa 2014 lisäävänsä yli 50 % tarralaminaatin 
tuotantokapasiteettia Aasian ja Tyynenmeren alueella rakentamalla 
uuden laminointilinjan Changshun tarralaminaattitehtaalle Kiinaan ja 
uusimalla laitekantaa Johor Bahrun tehtaalla Malesiassa. Yhteensä 
14 miljoonan euron investoinnit saatettiin päätökseen vuoden 2015 
toisella neljänneksellä. 

UPM ilmoitti huhtikuussa 2014 lisäävänsä myös filmitarralaminaa-
tin tuotantokapasiteettiaan Euroopassa investoimalla 13 miljoonaa 
euroa uuteen päällystyslinjaan Nova Wiesin tarralaminaattitehtaalla 
Puolassa. investointi valmistui vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Kannattavuusohjelmat 
UPM ilmoitti 13.11.2014 kannattavuusohjelmasta, jonka tavoitteena 
oli 150 miljoonan euron säästöt vuoden 2015 loppuun mennessä 
verrattuna vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen. Tavoite sisälsi 
muuttuvien ja kiinteiden kustannusten säästöjä kaikissa UPM:n liiketoi-
minnoissa ja funktioissa sekä kapasiteetin sulkemisia UPM Paper ENA 
-liiketoiminta-alueella.

Osana kannattavuusohjelmaa UPM vähensi Euroopan sanoma- ja 
aikakauslehtipaperien tuotantokapasiteettiaan pysyvästi noin 800 000 
tonnilla vuoden 2015 alkupuoliskolla. sanomalehtipaperikone 1 UPM 
shottonin tehtaalla isossa-Britanniassa, sC-paperikone Jämsänkoski 5 
UPM Jokilaakson tehtailla suomessa sekä päällystettyä aikakauslehti-
paperia valmistanut paperikone 2 UPM Kaukaan paperitehtaalla 
suomessa suljettiin pysyvästi vuoden 2015 ensimmäisellä neljännek-
sellä. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä suljettiin pysyvästi sanoma-
lehtipaperikone 3 UPM Chapelle Darblayn tehtaalla Ranskassa. Kapa-
siteetin sulkemisten vaikutus kiinteisiin kustannuksiin on 65 miljoonaa 
euroa. luku sisältyy kannattavuusohjelman kokonaissäästötavoittee-
seen.
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Osana kannattavuusohjelmaa UPM aloitti kaikkien liiketoiminta-alu-
eiden ja -maiden tuotantoon, kunnossapitoon ja yksiköiden yhteisiin 
toimintoihin liittyvien käytäntöjen läpikäynnin. 

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä kannattavuusohjelman 
toimenpiteet vähensivät UPM:n kustannuksia 41 miljoonaa euroa 
(vuositasolla 165 miljoonaa euroa), eli yhtiö saavutti noin 110 % 
vuosittaisesta säästötavoitteesta.

Raportointikauden päättymisen jälkeiset  
tapahtumat
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia raportointikauden päättymi-
sen jälkeisiä tapahtumia.

Näkymät vuodelle 2016
UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen usko-
taan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimen-
piteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoimin-
nan tuloskehitykselle.

 UPM:n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti 
yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa 
toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi 
vuonna 2016. Olettaen, että UPM:lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät 
vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan 
myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.

Liiketoiminta-alueiden katsaukset
UPM Biorefining
Vuosi 2015 verrattuna 2014
UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä nousi merkittävästi 467 (217) miljoonaan euroon. liikevaihto 
kasvoi 17 % ja oli 2 272 (1 937) miljoonaa euroa. sellun toimitukset 
vähenivät 2 % ja olivat 3 224 000 (3 287 000) tonnia. 

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen liikevoitto nousi pääasiassa 
korkeampien euromääräisten keskimääräisten sellun myyntihintojen 
ansiosta. Muuttuvat kustannukset laskivat osittain sellun tuotannon 
parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Biopolttoainetuotannon 
käynnistäminen sujui hitaasti vuoden alkupuoliskolla mutta parani 
kolmannella neljänneksellä toteutetun huoltoseisokin jälkeen. Tuotanto 
saavutti kannattavuusrajan vuoden loppuun mennessä. sahaliiketoimin-
nan kannattavuus heikkeni kiristyneen hintakilpailun takia, mikä ylitti 
lisääntyneiden toimitusmäärien ja parantuneen tuotantotehokkuuden 
positiiviset vaikutukset.

UPM lappeenrannan biojalostamo aloitti kaupallisen tuotannon 
tammikuussa 2015. Kehittyneen uusiutuvan dieselin toimitukset alkoivat 
toukokuussa. 

UPM Kymin sellutehtaan laajennuksen tuotannon käynnistys aloitet-
tiin vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.
 

UPM Biorefining 2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 2 272 1 937
EBITDA, milj. euroa 614 358
 % liikevaihdosta 27,0 18,5
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja 
hakkuut, milj. euroa 21 9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista,  
milj. euroa 1 1
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –169 –150
Liikevoitto, milj. euroa 466 223
 % liikevaihdosta 20,5 11,5
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 1) –1 6
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 467 217
 % liikevaihdosta 20,6 11,2
Toimitukset, sellu, 1 000 t 3 224 3 287
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 3 191 2 862
Sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 14,6 7,6

1) Vuoden 2015 kertaluonteinen erä 1 miljoonaa euroa liittyy suomen eläkeuudis-
tuksen aiheuttamaan eläkevelvoitteen kasvuun. Vuoden 2014 kertaluonteiset tuotot 
5 miljoonaa euroa liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntiin ja 
tuotto 1 miljoonaa euroa liittyy rakennejärjestelyihin.

Markkinat
Vuonna 2015 sellun maailmanlaajuinen kysyntä säilyi vahvana ja 
kasvu jakaantui useille alueille. Kysynnän kasvu oli voimakkainta 
Aasiassa, erityisesti Kiinassa, ja itä-Euroopassa. 

Vuonna 2015 havupuusellun (NBsK) keskimääräinen markkina-
hinta Euroopassa oli 771 euroa tonnilta, 10 % korkeampi kuin edellis-
vuonna (698 euroa tonnilta).

lehtipuusellun (BHKP) keskimääräinen markkinahinta Euroopassa 
oli 707 euroa tonnilta, 26 % korkeampi kuin edellisvuonna (561 euroa 
tonnilta).

Tammi-syyskuussa dollarimääräiset havupuusellun hinnat laskivat, 
kun taas lehtipuusellun markkinahinta nousi. Havupuusellun ja lehtipuu-
sellun välinen markkinahinnan erotus kaventui tuottajien ja kuluttajien 
reagoidessa historiallisen korkeaan havupuusellun markkinahintaan 
vuoden alussa. Hintakilpailu kiristyi vuoden 2015 viimeisellä neljän-
neksellä.

Kehittyneen biopolttoaineen kysyntä kasvoi ja uudet säädökset 
suosivat kehittyneitä biopolttoaineita. Energian hinta yleisesti laski 
merkittävästi vuonna 2015, mutta kehittyneiden biopolttoaineiden 
hintakehitys oli positiivinen.

UPM Energy
Vuosi 2015 verrattuna 2014
UPM Energy -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 
laski 181 (202) miljoonaan euroon. liikevaihto laski 415 (464) miljoo-
naan euroon. sähkön kokonaismyynti nousi 3 % ja oli 8 966 (8 721) 
GWh.

liikevoitto laski alempien keskimääräisten sähkön myyntihintojen 
johdosta, jotka ylittivät vesivoiman suurempien tuotantomäärien positii-
viset vaikutukset.

Keskimääräinen sähkön myyntihinta laski 15 % ja oli 38,7 (45,3) 
euroa/MWh.

Teollisuuden Voima Oyj ilmoitti kesäkuussa 2015, ettei se hae 
rakentamislupaa Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikölle. UPM osallistui 
yksikön kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen omistusosuutensa mukai-
sesti. UPM:llä on 44,3 %:n osuus Pohjolan Voima Oy:ssä, joka on 
enemmistöosakas (58,5 %) Teollisuuden Voima Oyj:ssä.

UPM energy 2015 2014
  

Liikevaihto, milj. euroa 415 464
EBITDA, milj. euroa 192 213
 % liikevaihdosta 46,3 45,9
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –11 –11
Liikevoitto, milj. euroa 155 202
 % liikevaihdosta 37,3 43,5
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 1) –26 –
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 181 202
 % liikevaihdosta 43,6 43,5
Toimitukset, sähkö, GWh 8 966 8 721
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 2 716 2 903
Sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 6,7 7,0

1) Vuoden 2015 kertaluonteiset erät 7 miljoonaa euroa liittyvät PVO lämpövoiman 
sulkemisesta aiheutuviin rakennejärjestelykuluihin ja 19 miljoonaa euroa liittyvät 
Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeeseen.

Markkinat
Pohjoismaiden ja suomen vesivarannot nousivat vuonna 2015. Joulu-
kuun lopussa vesivarannot olivat selvästi pitkäaikaisen keskiarvon 
yläpuolella. suomen keskimääräinen aluehinta Pohjoismaisessa sähkö-
pörssissä oli 29,7 euroa/MWh, mikä on 18 % alempi kuin edellisvuo-
den vastaavana ajanjaksona (36,0 euroa/MWh), pääasiassa leutojen 
lämpötilojen ja paremman vesitilanteen johdosta. suomen alueen hinta 

oli Nord Pool -järjestelmän hintaa korkeampi tuontiriippuvuuden joh-
dosta. Ero suomen aluehinnan ja Nord Pool -järjestelmän hinnan 
välillä kasvoi Nord Pool -järjestelmän hinnan terävän laskun seuraukse-
na, joka johtui pääasiassa vesivarantojen noususta. 

Kivihiilen hinnat laskivat merkittävästi vuonna 2015 maailmanlaa-
juisen ylitarjonnan ja heikkenevien kysyntänäkymien johdosta. Hiilidi-
oksidin päästökauppahinta oli ajanjakson lopussa 8,0 euroa/tonni, 
mikä oli korkeampi kuin vertailuajanjakson lopussa (6,9 euroa/tonni). 

suomen alueen sähkön termiinihinta vuodeksi eteenpäin oli vuo-
den lopussa 30,7 euroa/MWh, mikä oli 15 % alempi kuin samana 
ajankohtana edellisvuonna (36,1 euroa/MWh).

UPM Raflatac
Vuosi 2015 verrattuna 2014
UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 
nousi 102 (80) miljoonaan euroon. liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 
1 409 (1 248) miljoonaa euroa toimitusmäärien vahvan lisääntymisen 
ja heikomman euron vaihtosuhteen ansiosta.

liikevoitto nousi, mihin vaikuttivat sekä paremmasta tuotantotehok-
kuudesta osittain seuranneet korkeammat myyntikatteet että lisäänty-
neet toimitusmäärät. Nämä positiiviset vaikutukset ylittivät korkeampien 
kiinteiden kustannusten negatiivisen vaikutuksen.

Tuotanto uusilla tarralaminaatin päällystyslinjoilla käynnistyi Nowa 
Wiesin tehtaalla Puolassa huhtikuussa 2015 ja Changshun tehtaalla 
Kiinassa kesäkuussa 2015.

UPM raflatac 2015 2014
  

Liikevaihto, milj. euroa 1 409 1 248
EBITDA, milj. euroa 137 112
 % liikevaihdosta 9,7 9,0
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –35 –35
Liikevoitto, milj. euroa 99 69
 % liikevaihdosta 7,0 5,5
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 1) –3 –11
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 102 80
 % liikevaihdosta 7,2 6,4
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 581 530
Sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 17,6 15,1

1) Vuoden 2015 kertaluonteiset nettokulut 3 miljoonaa euroa liittyvät pääosin uudel-
leenjärjestelyihin. Vuoden 2014 kertaluonteiset erät 11 miljoonaa euroa liittyvät 
uudelleenjärjestelyihin, sisältäen 3 miljoonan euron arvonalentumisen.

Markkinat
Vuonna 2015 tarralaminaattien maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi 
noin 4–5 % verrattuna edellisvuoteen. Kysyntä vahvistui erityisesti 
Euroopassa suuremman kuluttajakysynnän ansiosta. Kysyntä säilyi 
vahvana Pohjois-Amerikassa, mutta Aasiassa kysynnän kasvu jatkui 
hitaampana kuin edellisvuonna. latinalaisessa Amerikassa kysyntä oli 
edellisvuoden tasolla.

UPM Paper Asia
Vuosi 2015 verrattuna 2014
UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä laski 55 (108) miljoonaan euroon. liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 
1 168 (1 124) miljoonaa euroa pääasiassa heikomman euron vaihto-
suhteen ansiosta. Toimitukset vähenivät 1 % ja olivat 1 401 000 
(1 421 000) tonnia. 

liikevoitto laski pääasiassa valuuttasuojausten negatiivisen vaiku-
tuksen johdosta.

 

UPM Paper asia 2015 2014
  

Liikevaihto, milj. euroa 1 168 1 124
EBITDA, milj. euroa 141 188
 % liikevaihdosta 12,1 16,7
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –86 –80
Liikevoitto, milj. euroa 55 108
 % liikevaihdosta 4,7 9,6
Kertaluonteiset erät, milj. euroa – –
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 55 108
 % liikevaihdosta 4,7 9,6
Toimitukset, paperi, 1 000 t 1 401 1 421
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 1 012 861
Sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 5,4 12,5

Markkinat
Vuonna 2015 hienopaperin kysyntä laski hieman Aasian ja Tyynenme-
ren alueella, mutta kehitys vaihteli tuote- ja markkinasegmentistä riippu-
en. Toimistopapereiden kysynnän kasvu jatkui. Kaikissa paperilajeissa 
oli ylikapasiteettia, ja alustavat polkumyyntitullit Yhdysvalloissa lisäsi-
vät paikallista tarjontaa. Vuonna 2015 keskimääräiset markkinahinnat 
paikallisissa valuutoissa olivat useimmilla markkinoilla hieman alemmat 
kuin vuonna 2014. Maailmanlaajuinen tarra- ja irrokepapereiden 
kysyntä kasvoi ja keskimääräiset hinnat olivat hieman alempia kuin 
vuonna 2014. 

Uudet investoinnit ja paperikoneiden siirrot päällystämättömän 
puuvapaan paperin ja tarramateriaalin tuotantoon Aasiassa sekä 
siirrot tarramateriaaliin Euroopassa lisäsivät kilpailua.

UPM Paper ENA
Vuosi 2015 verrattuna 2014
UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä oli 24 (181) miljoonaa euroa.

liikevaihto laski 4 % ja oli 5 056 (5 284) miljoonaa euroa. Toimi-
tukset vähenivät 3 % ja olivat 8 370 000 (8 607 000) tonnia.

liikevoitto laski pääasiassa korkeampien euromääräisten sellukus-
tannusten ja Euroopan alempien sanoma- ja aikakauslehtipaperien 
hintojen johdosta. Paperitoimitusten keskihinta euroina nousi 1 % 
vientihintojen suotuisan valuuttakehityksen ansiosta. Valuuttasuojaukset 
vaimensivat tätä positiivista vaikutusta.

Maaliskuussa 2015 UPM sulki paperikone 2:n UPM Kaukaan 
tehtaalla ja paperikone 5:n UPM Jämsänkosken tehtaalla ja helmi-
kuussa paperikone 1:n UPM shottonin tehtaalla isossa-Britanniassa.

Kesäkuussa 2015 UPM sulki paperikone 3:n UPM Chapelle Dar-
blayn tehtaalla Ranskassa.

Marraskuussa UPM ilmoitti toteuttavansa selvityksen UPM 
schwedtin tehtaan mahdollisesta myynnistä lEiPA Georg leinfelder 
GmbH:lle sekä tuotantosuunnan muutoksesta lainerikartongiksi.

UPM Paper ena 2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 5 056 5 284
EBITDA, milj. euroa 213 392
 % liikevaihdosta 4,2 7,4
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista,  
milj. euroa 1 1
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –190 –349
Liikevoitto, milj. euroa 32 –32
 % liikevaihdosta 0,6 –0,6
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 1) 8 –213
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 24 181
 % liikevaihdosta 0,5 3,4
Toimitukset, paperi, 1 000 t 8 370 8 607
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 2 289 2 511
Sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 1,0 7,2
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1) Vuoden 2015 kertaluonteiset erät sisältävät nettotuoton 10 miljoonaa euroa 
liittyen rakennejärjestelyihin ja 2 miljoonan euron kertaluonteisen kulun liittyen 
suomen eläkeuudistuksen aiheuttamaan eläkevelvoitteen kasvuun. Vuoden 2014 
kertaluonteiset erät sisältävät 135 miljoonaa euroa arvonalentumisia sekä 73 
miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja liittyen suunniteltuihin paperikapa-
siteetin sulkemisiin. lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy 5 miljoonaa euroa muita 
rakennejärjestelykuluja, josta 1 miljoonaa euroa arvonalentumisia, pääasiassa 
liittyen UPM Docellesin paperitehtaan sulkemiseen Ranskassa.

Markkinat
Graafisten papereiden kysyntä oli Euroopassa 4 % alempi vuonna 
2015 kuin vuonna 2014. lasku oli jyrkempää sanomalehti- ja aika-
kauslehtipapereissa ja loivempaa päällystämättömissä hienopapereis-
sa. Kysynnän kehitys vaihteli maittain. saksan markkinoilla lasku on 
hitaampaa kuin esimerkiksi ison-Britannian tai Pohjoismaiden markki-
noilla.

Viimeisellä neljänneksellä sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat 
Euroopassa olivat keskimäärin samalla tasolla kuin vuoden 2015 
kolmannella neljänneksellä. sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat 
olivat keskimäärin 5 % alemmat vuonna 2015 kuin vuonna 2014.

Viimeisellä neljänneksellä hienopaperien hinnat Euroopassa olivat 
keskimäärin samalla tasolla kuin vuoden 2015 kolmannella neljännek-
sellä. Vuonna 2015 hienopapereiden hinnat olivat keskimäärin 4 % 
korkeammat kuin vuonna 2014.

Vuonna 2015 aikakauslehtipapereiden kysyntä oli Pohjois-Ameri-
kassa 7 % alempi kuin edellisvuonna. Viimeisellä neljänneksellä aika-
kauslehtipaperien keskimääräinen dollarihinta oli samalla tasolla kuin 
vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2015 aikakauslehti-
paperien keskimääräinen dollarihinta oli 1 % korkeampi kuin vuonna 
2014.

UPM Plywood
Vuosi 2015 verrattuna 2014
UPM Plywood -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 
nousi 55 (44) miljoonaan euroon.

liikevaihto oli 439 (440) miljoonaa euroa. Toimitukset lisääntyivät 
1 % ja olivat 740 000 (731 000) kuutiometriä.

liikevoitto nousi alempien muuttuvien kustannusten ansiosta, joihin 
vaikuttivat osaltaan suotuisa valuuttakehitys ja parantunut kustannuste-
hokkuus. Toimitusmäärät lisääntyivät.

UPM Plywood 2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 439 440
EBITDA,  milj. euroa 78 68
 % liikevaihdosta 17,8 15,5
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –23 –24
Liikevoitto, milj. euroa 53 44
 % liikevaihdosta 12,1 10,0
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 1) –2 –
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 55 44
 % liikevaihdosta 12,5 10,0
Toimitukset, vaneri, 1 000 m3 740 731
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 263 268
Sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 20,9 16,4

1) Vuoden 2015 kertaluonteinen kulu 2 miljoonaa euroa liittyy lahden kiinteistön 
rakennejärjestelyihin.

Markkinat
Vanerin kysynnän arvioidaan kasvaneen hieman Euroopassa vuonna 
2015. Kysyntä kasvoi sekä teollisissa sovelluksissa että rakennusalan 
loppukäyttösegmenteissä. Euroopan vanerimarkkinat olivat tasapainos-
sa vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tuonti lisääntyi vuoden aikana ja 
johti viimeisellä neljänneksellä hintapaineisiin joissakin tuotesegmen-
teissä. 

Muu toiminta
Muu toiminta sisältää puunhankinnan ja metsätalouden, UPM Biocom-
posites- ja UPM Biochemicals -liiketoimintayksiköt sekä konsernipalve-
lut.

Vuosi 2015 verrattuna 2014
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 303 (37) miljoonaa euroa. 
liikevaihto laski 406 (447) miljoonaan euroon. 

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähennet-
tynä oli 331 (69) miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava 
puusto) käyvän arvon lisäys oli 377 (121) miljoonaa euroa. lukuun 
sisältyy biologisten hyödykkeiden käyvän arvon nosto suomessa 265 
miljoonalla eurolla pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja dis-
konttauskoron muutosten johdosta. UPM:n metsistä hakatun puun 
kustannukset olivat 46 (52) miljoonaa euroa.

UPM myi 63 669 (51 000) hehtaaria metsää vuonna 2015.
UPM sai syyskuussa päätökseen Tilhill Forestry ltd:n koko osake-

kannan myynnin BsW Timber ltd:lle isossa-Britanniassa.

Muu toiminta 2015 2014

Liikevaihto, milj. euroa 406 447
EBITDA, milj. euroa –16 –21
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja 
hakkuut, milj. euroa 2) 331 69
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista,  
milj. euroa 1 1
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –13 –11
Liikevoitto, milj. euroa 306 82
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 1) 3 45
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 303 37
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 1 483 1 445
Sijoitetun pääoman tuotto ilman  
kertaluonteisia eriä, % 20,4 2,6

1) Vuoden 2015 kertaluonteiset erät sisältävät 3 miljoonan euron myyntivoiton 
Tilhill Forestry ltd:n osakkeiden myynnistä, 3 miljoonaa euroa muun omaisuuden 
myyntivoittoja sekä 3 miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2014 
kertaluonteiset tuotot 45 miljoonaa euroa liittyvät ison-Britannian metsäalueiden 
myynnistä saatuun myyntivoittoon.

2)  sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston suomessa 265 miljoo-
nalla eurolla, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron 
muutosten johdosta. 

Osakkeet
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeisiin ei liity erityisehtoja 
lukuun ottamatta yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslauseketta, mitä 
on selvitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 27. Tiedot suurimmista 
osakkeenomistajista sekä omistajien jakautumasta omistajaryhmittäin 
ja osakeomistuksen määrän mukaan on esitetty tilinpäätöksen kohdas-
sa Tietoja osakkeista. 

Yhtiö on osallisena eräissä liiketoimintoihin ja rahoitukseen 
liittyvissä sopimuksissa, joissa on määräyksiä sen varalta, että yhtiön 
määräysvalta vaihtuu. Toimitusjohtajan ja johtajiston jäsenten 
sopimukset sisältävät ehdon, jonka mukaan heillä on oikeus irtisanoa 
sopimus, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu. Toimitusjohtajan ja 
johtajiston sopimuksia on selvitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 
7. Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten osakkeenomistus on esitetty 
tilinpäätöksessä (Tietoja osakkeista). 

Hallituksen oikeudesta laskea liikkeeseen ja hankkia omia osak-
keita sekä sääntöjä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on käsitelty konser-
nitilinpäätöksen liitetiedossa 27.

Vuonna 2015 UPM:n osakkeiden vaihto NAsDAQ OMX Helsingin 
pörssissä oli yhteensä 7 469 (6 233) miljoonaa euroa. Tämä on arvi-
olta noin kaksi kolmasosaa kaikista UPM:n osakkeilla tehdyistä kau-
poista. Osakkeen ylin noteeraus oli 19,26 euroa huhtikuussa ja alin 
13,19 euroa syyskuussa.

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary share, ADs) 
käydään kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-markkinoilla (OTC).

9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
hankkimaan enintään 50 000 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutus on 
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

4.4.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitus valtuu-
tettiin päättämään osakeannista ja/tai yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: (i) Hallitus voi antaa uusia 
osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita enin-
tään 25 miljoonaa kappaletta. Tähän lukuun sisältyvät myös ne osak-
keet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. (ii) Uudet osak-
keet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhti-
öllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä 
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeen-
omistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus 
on voimassa 4.4.2016 saakka.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia 
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien 
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 
31.12.2015 oli 533 735 699. Antivaltuutuksen johdosta osakkeiden 
lukumäärä voi nousta enimmillään 558 735 699 osakkeeseen.

31.12.2015 yhtiön hallussa oli 230 737 omaa osaketta, mikä oli 
noin 0,04 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiön johto
9.4.2015 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsen-
ten lukumäärä nousi yhdeksästä kymmeneen. Berndt Brunow, Piia-Noo-
ra Kauppi, Wendy E. lane, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti 
Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos valittiin uudelleen toimikau-
delle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
suzanne Thoma ja Henrik Ehrnrooth valittiin hallituksen uusiksi jäsenik-
si. Matti Alahuhta jäi pois hallituksesta.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Berndt 
Brunowin. lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Piia-
Noora Kauppi ja muiksi valiokunnan jäseniksi Wendy E. lane ja Kim 
Wahl. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Rei-
nikkala ja muiksi valiokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth ja suzanne 
Thoma. Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Björn Wahlroos ja jäseniksi Berndt Brunow ja Ari Puheloinen.

Riita-asiat
Konserniyhtiöt
Metsähallitus (suomen valtion liikelaitos, joka hallinnoi valtion omista-
mia maa-alueita) jätti vuonna 2011 vahingonkorvauskanteen UPM:ää 
ja kahta muuta suomalaista metsäyhtiötä vastaan. Kanne liittyy suo-
men markkinaoikeuden 3.12.2009 antamaan päätökseen, jossa 
vastaajien todetaan syyllistyneen kilpailusääntöjen rikkomiseen suoma-
laisilla raakapuumarkkinoilla. Metsähallituksen lisäksi markkinaoikeu-
den päätöstä koskevia kanteita ovat jättäneet yksityishenkilöt ja yhtiöt 
sekä kunnat ja seurakunnat. UPM:ltä ja kahdelta muulta metsäyhtiöltä 
vaaditaan yhteisvastuullisesti yhteensä pääomaltaan 196 miljoonan 
euron vahingonkorvausta tai vaihtoehtoisesti UPM:ltä erikseen yhteen-
sä 34 miljoonan euron vahingonkorvausta. On odotettavissa, että 
vahingonkorvausmäärät muuttuvat uusien kanteiden johdosta, joita ei 
vielä ole annettu tiedoksi. Pääomaan liittyvien vaatimusten lisäksi 
kantajat esittävät myös arvonlisäveroon ja korkoihin liittyviä vaatimuk-
sia. UPM pitää vaatimuksia täysin perusteettomina. UPM ei ole kirjan-
nut varauksia näihin kanteisiin liittyen.

Vuonna 2012 UPM käynnisti välimiesmenettelyn Metsäliitto-osuus-
kuntaa ja Metsä Board Oyj:tä vastaan. UPM:n mukaan Metsäliitto ja 
Metsä Board olivat rikkoneet Metsä Fibre Oy:tä koskevassa osakasso-
pimuksessa määrättyä myötämyyntilauseketta myydessään Metsä Fibre 
Oy:n osakkeita itochu Corporationille. UPM vaati Metsäliitolta ja 
Metsä Boardilta pääomaltaan 58,5 miljoonan euron suoritusta. Metsä-
liitto ja Metsä Board olivat myyneet 24,9 %:n omistuksen Metsä Fib-
restä itochu Corporationillle 472 miljoonan euron hintaan. itochun 
kanssa tehdyn kaupan yhteydessä Metsäliitto käytti osto-oikeuden ja 
osti UPM:n 11 %:n omistusoikeuden Metsä Fibrestä 150 miljoonan 
euron hintaan. Välimiesoikeus antoi lopullisen päätöksensä (välitystuo-
mio) helmikuussa 2014 ja velvoitti Metsäliiton ja Metsä Boardin mak-
samaan UPM:lle 58,5 miljoonaa euroa viivästyskorkoineen ja oikeu-
denkäyntikuluineen. UPM kirjasi 67 miljoonaa euroa kertaluonteisena 
tulona vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Metsä-
liitto ja Metsä Board ovat nostaneet välitystuomion moitekanteet Helsin-

gin käräjäoikeudessa toukokuussa 2014 vaatien, että välitystuomio 
kumottaisiin tai julistettaisiin mitättömäksi. Helsingin käräjäoikeus antoi 
18.6.2015 päätöksen, jossa se hylkäsi Metsäliiton ja Metsä Boardin 
moitekanteet. Metsäliitto ja Metsä Board ovat valittaneet päätöksestä 
Helsingin hovioikeuteen. 

Helsingin käräjäoikeus antoi 27.3.2015 päätökset UPM:n kan-
teesta Neste Oil Oyj:n (Neste) patentin mitätöimiseksi ja Nesteen teke-
mästä positiivisesta vahvistuskanteesta UPM:ää vastaan, jossa Neste 
pyysi tuomioistuinta vahvistamaan, että se nauttii patenttinsa perus-
teella suojaa teknologialle, jota Neste väittää UPM:n käyttävän bioja-
lostamossaan. Käräjäoikeus hylkäsi molemmat kanteet. Päätöksistä on 
valitettu Helsingin hovioikeuteen. Neste jätti suomen markkinaoikeu-
teen erillisen kanteen, jossa Neste pyysi markkinaoikeutta kieltämään 
UPM:ää jatkamasta väitettyä Nesteen patentin loukkausta UPM:n 
biojalostamolla. Markkinaoikeus hylkäsi Nesteen kanteen 3.12.2015. 
Päätös ei ole lopullinen.

Helmikuussa 2015 Ranskassa Epinalin paikallisen markkinaoikeu-
den (Commercial Court) käsiteltäväksi annettiin vaatimuksia, jotka liit-
tyvät vuonna 2014 suljetun Docellesin paperitehtaan henkilöstön muu-
tosturvaan liittyvien toimenpiteiden toimeenpanoon. Docellesin tehtaan 
entisten työntekijöiden muodostama osuuskunta (sCOP) sekä jotkut 
tehtaan entiset työntekijät vaativat Docellesin tehtaan omaisuuden pak-
komyyntiä sCOP:lle kahdella eurolla ja noin 55 miljoonan euron kor-
vausta väitetystä menetetystä liikevaihdosta. Markkinaoikeus antoi 
29.9.2015 päätöksen, jossa se hylkäsi kaikki vaatimukset. Kantajat 
valittivat päätöksestä Nancyn valitustuomioistuimeen, joka hylkäsi kan-
tajien kaikki vaatimukset 27.1.2016 antamallaan päätöksellä. Päätös 
ei ole lopullinen.

Muut osakeomistukset
UPM on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksikössä, 
Olkiluoto 3:ssa (Ol3), Pohjolan Voima Oy:n osakeomistuksensa kaut-
ta. Pohjolan Voima Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) enemmistö-
osakas 58,5 %:n omistusosuudella. UPM:n epäsuora osuus Ol3:sta on 
noin 31 %. Ol3 -laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti alku-
peräisen suunnitelman mukaan alkaa huhtikuussa 2009. Hanke on 
kuitenkin viivästynyt. TVO ilmoitti syyskuussa 2014 saaneensa ydinvoi-
malaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella raken-
tavalta AREVA-siemens-konsortiolta (laitostoimittaja) lisätietoja Ol3-
projektin aikataulusta. Tietojen mukaan laitosyksikön säännöllinen 
sähköntuotanto alkaisi vuoden 2018 lopussa. 

laitostoimittaja aloitti joulukuussa 2008 Ol3 -voimalaitosyksikön 
viivästymistä ja siihen liittyviä kustannuksia koskevan välimiesmenette-
lyn kansainvälisen kauppakamarin (iCC) välimiesoikeudessa. TVO:n 
mukaan, laitostoimittajan heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräi-
nen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,4 miljardia euroa. Vaati-
mus kattaa rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun lop-
puun asti. summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja (laskettu  hei-
näkuuhun 2015 asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti 
viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,4 miljardia euroa sekä laitos-
toimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 140 miljoonaa 
euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen 
perusteettomaksi, tutkii päivitetyn kanteen ja vastaa siihen asianmukai-
sesti. Välimiesmenettelyssä olevaan TVO:n kanteeseen liittyvä raha-
määräinen arvio viiveen aiheuttamista kustannuksista ja menetyksistä 
on TVO:n mukaan noin 2,6 miljardia euroa vuoden 2018 joulukuuhun 
asti, joka on laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun 
mukaan Ol3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta. 
TVO toimitti nykyisen arvionsa sille aiheutuneista kustannuksista väli-
miesmenettelyyn heinäkuussa 2015. Välimiesmenettely voi jatkua 
useita vuosia. Vaatimusten rahamäärät voivat muuttua tänä aikana. 
TVO ei ole kirjannut saamisia eikä varauksia välimiesmenettelyssä 
esitettyjen vaatimusten perusteella. laitostoimittajakonsortioon kuuluvat 
yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP sAs ja siemens AG) ovat laitostoimi-
tussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Riskit
Riskienhallinta
UPM:ssä riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattisia ja ennakoivia 
toimia, joilla analysoidaan ja hallitaan liiketoimintoihin liittyviä mah-
dollisuuksia ja uhkia. Riskejä myös vältetään huolellisella suunnittelulla 
ja tulevaisuuden projektien ja liiketoimintaympäristön arvioinnilla. 
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UPM pyrkii siirtämään riskejä omalta vastuultaan vakuutusjärjeste-
lyillä, mikäli riskien suuruus ylittää UPM:n riskinkantokyvyn. Vakuutus-
ehdot rajoittavat vakuutusten kattavuutta. 

Alla on lueteltu merkittävimmät riskit, jotka saattavat heijastua olen-
naisesti UPM:n liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Ne on luoki-
teltu strategisiin, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin. Oikeuden-
käynnit, jotka liittyvät yhtiön toimintaan, voivat myös sisältää riskejä.

Strategiset riskit
Kilpailu, markkinat ja asiakkaat. Energian, sellun, sahatavaran, pape-
rin, tarratuotteiden, vanerin ja biopolttoaineiden markkinat ovat suh-
danneherkkiä ja hyvin kilpailtuja. Kaikilla näillä markkinoilla hintataso 
määräytyy kysynnän ja tarjonnan yhteisvaikutuksen perusteella. Muu-
tokset kysynnässä (esimerkiksi loppukäyttökohteiden kysynnän lisäänty-
minen tai vähentyminen ja asiakasmieltymysten muuttuminen) tai tarjon-
nassa (esimerkiksi uuden tuotantokapasiteetin tulo markkinoille tai 
vanhan kapasiteetin sulkeminen) voivat vaikuttaa sekä UPM:n toimitus-
määriin että hintatasoon. Markkinahintojen kehitykseen vaikuttaa myös 
kilpailijoiden toiminta. 

lisäksi UPM:n kannattavuuteen vaikuttaa korvaavien tai vaihtoeh-
toisten tuotteiden kannattavuus. Erityisesti graafisten papereiden 
kysyntä kypsillä markkinoilla tulee arvioiden mukaan laskemaan edel-
leen sähköisen median suosion kasvaessa. samalla tavoin useilla 
UPM:n käyttämillä raaka-aineilla on kilpailevia käyttökohteita.

Kuluttajien lisääntynyt ympäristötietoisuus saattaa myös vaikuttaa 
UPM:n tuotteiden kulutukseen joko myönteisesti tai kielteisesti riippuen 
tuotealueesta. 

UPM myy osan tuotteistaan useille pääasiakkaille. suurimman asi-
akkaan osuus UPM:n liikevaihdosta vuonna 2015 oli noin 3 %. Kym-
menen suurimman asiakkaan osuus UPM:n liikevaihdosta oli noin 
15 %. 

Fuusiot, yrityskaupat ja liiketoimintaportfolion muutokset. UPM:n 
strategisena pyrkimyksenä on lisätä niiden kasvavien liiketoimintojen 
osuutta, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat positiiviset. Tämä 
voi edellyttää uusien liiketoimintojen ostamista tai olemassa olevien 
liiketoimintojen myymistä. Fuusioihin ja yrityskauppoihin osallistumi-
seen sisältyy riskejä, jotka liittyvät muun muassa siihen, saadaanko 
myynti toteutettua onnistuneesti, pystytäänkö hankitun yrityksen toiminta 
ja henkilöstö integroimaan onnistuneesti ja saavutetaanko yritysoston 
tai -myynnin liiketaloudelliset tavoitteet. 

Sääntelykehys. UPM:n toimintaan sovelletaan lukuisia lakeja ja 
säännöksiä. liiketoimintojen, kuten biopolttoaine-, paperi- ja energialii-
ketoiminnan, kannattavuus on suurelta osin riippuvainen voimassa ole-
vasta sääntelykehyksestä. sääntelyyn, suoraan tai välilliseen verotuk-
seen tai tukiin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa suoraan UPM:n kan-
nattavuuteen. lisäksi sääntely voi rakenteellisesti rajoittaa tai haitata 
UPM:n valmiuksia kilpailla raaka-aineista. 

UPM:n ympäristöprosessit ja -hallinto perustuvat lakien ja säännös-
ten noudattamiseen kaikilta osin. Yhtiö tekee jatkuvasti ympäristöön 
liittyviä investointeja, auditointeja ja mittauksia. UPM ei tällä hetkellä 
ole osallisena merkittävissä juridisissa menettelyissä, jotka liittyvät 
ympäristöasioihin, mutta huomattavien ympäristöön liittyvien kustannus-
ten ja vastuiden riski liittyy olennaisesti teolliseen toimintaan. 

Poliittiset ja toimintaympäristöriskit. UPM:llä on merkittävää tuotan-
toa suomessa, saksassa, isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Yhdysval-
loissa. Kansallinen ja/tai Euroopan laajuinen hidas talouskehitys vai-
kuttaa näissä maissa haitallisesti UPM:n kannattavuuteen. lisäksi 
UPM:n kannattavuutta voivat haitata (eurooppalaiset ja/tai kansalliset) 
politiikat, jotka heikentävät talouskasvua tai UPM:n kilpailukykyä (esi-
merkiksi tiukka sääntely tai suoran tai epäsuoran verotuksen korottami-
nen). Kehittyneissä maissa sääntelyn vähäinen ennakoitavuus voivat 
tehdä maassa investoimisesta ja toimimisesta epävarmaa ja riskialtista. 

UPM:llä on tuotantoa monissa kehittyvien markkinoiden maissa, 
kuten Kiinassa, Uruguayssa ja Venäjällä. Kehittyvien markkinoiden 
maissa poliittisen, talous- ja sääntelyjärjestelmän avoimuuden puutteet 
ja ennakoimattomuus voivat tehdä investoimisesta ja toimimisesta epä-
varmaa ja riskialtista. Kehittyvien maiden epävarmuustekijöihin voi 
kuulua muun muassa epäedullista verotuskohtelua, kaupan rajoituksia, 
inflaatiota, valuuttavaihteluita ja kansallistamista. 

Operatiiviset riskit
Tuloksen epävarmuus. Merkittävimmät UPM:n tuloksen epävarmuudet 
liittyvät yhtiön tuotteiden myyntihintoihin ja toimitusmääriin, sekä pää-
tuotantopanosten kustannuksiin ja valuuttakursseihin. Useimmat näistä 
ovat riippuvaisia yleisestä talouskehityksestä. Keskeiset tuloksen herk-
kyystekijät ja konsernin kustannusrakenne on esitetty vuoden 2015 
vuosikertomuksessa, sivu 18. 

Merkittävien tuotantopanosten saatavuus ja hinta. Ulkopuoliset toi-
mittajat toimittivat vuonna 2015 noin 84 % 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, tuotevalikoi-
man muuttaminen, merkittävimpien tuotantopanosten hinnankorotukset 
tai puun saatavuus- ja hintavaihtelut. On myös epävarmaa, kuinka 
EU:n ehdotettu energiapaketti tulee vaikuttamaan kuidun ja energian 
saatavuuteen tai hintaan. 

Hankkeiden toteuttaminen. UPM:n liiketoiminnoissa, kuten energia-, 
sellu-, paperi- tai biopolttoaineliiketoiminnassa, toteutettavat investointi-
hankkeet ovat usein laajoja ja niiden valmistuminen voi kestää useita 
vuosia. UPM:llä on kokemusta tällaisten hankkeiden toteuttamisesta 
monissa liiketoiminnoissa ja monilla alueilla ympäri maailman. Yhtiö 
noudattaa hankkeiden toteutuksessa määrätietoista suunnittelua, pro-
jektinhallintaa ja seurantaa. laajoihin hankkeisiin osallistuminen sisäl-
tää riskejä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kustannusten ylittymiseen, 
hankkeen viivästymiseen tai investoinnin liiketaloudellisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. 

Liikekumppanit. UPM työskentelee nykyisin monien liikekumppa-
nien kanssa ilman määräysvaltaa strategisesta suunnasta ja liiketoimin-
nasta. Erittäin kilpailtu markkinatilanne ja esimerkiksi biopolttoaineiden 
ja bioenergian kehitystyö on omiaan lisäämään liikekumppanien mer-
kitystä korkeamman tehokkuuden saavuttamisessa. liikekumppanit voi-
vat kuitenkin aiheuttaa kannattavuusriskejä, esimerkiksi kumppanuusyh-
tiön sisällä tapahtuvien muutosten kautta tai yhteisyrityksen toiminta-
muutosten vuoksi. 

Kyky hankkia ja pitää palveluksessa ammattitaitoista työvoimaa. 
Kasvun jatkuminen ja toiminnan tehokkuuden parantaminen edellyttä-
vät ammattitaitoisia työntekijöitä. Koska ei ole varmaa, että tulevaisuu-
dessa saadaan riittävästi ammattitaitoista työvoimaa, UPM arvioi jatku-
vasti työhönotto-, palkkaus- ja urakehityskäytäntöjään ja valittujen toi-
menpiteiden avulla yhtiö pystyy palkkaamaan ja pitämään 
palveluksessaan ammattitaitoisia ihmisiä.

Tietojärjestelmien käytettävyys ja tietoturva. UPM:n liiketoiminta on 
riippuvainen liiketoimintaprosesseja tukevista tietojärjestelmistä ja verk-
kopalveluista. suunnittelemattomat palvelukatkot kriittisissä tietojärjes-
telmissä voivat aiheuttaa mahdollisesti suurenkin vahingon UPM:n liike-
toiminta-alueilla. UPM:llä on käytössä useita teknisiä, fyysisiä ja toimin-
nallisia parannuksia joilla voidaan pienentää käyttökatkosten ja 
tietoturvariskien aiheuttamat liiketoimintauhat hyväksyttävälle tasolle.

Toimintaohjeen vastaiseen toimintaan liittyvät riskit. UPM:n Toiminta-
ohje asettaa puitteet kaikkien UPM:läisten tavalle toimia sidosryhmien 
suuntaan. Kaikkien UPM:läisten tulee noudattaa ohjetta. Toimintaoh-
jeessa käsitellään lakien noudattamista ja tietojen julkisuutta, eturistirii-
toja, lahjoja ja lahjuksia, henkilöstökäytäntöjä, ihmisoikeuskysymyksiä 
ja ympäristöasioita. Ympäristöasiat ja sosiaalisen vastuun kysymykset 
vaikuttavat keskeisellä tavalla toiminnan hyväksyttävyyteen ja sitä 
kautta yhtiön pitkän aikavälin menestykseen eri liiketoiminnoissa. Toi-
mintaohjeen laiminlyönti tai rikkominen saattaa johtaa oikeusprosessei-
hin tai vakavaan mainehaittaan, joka voi vaikuttaa yhtiön arvoon. 
UPM varmistaa, että koko henkilöstö on tietoinen toimintaohjeesta 
säännöllisten koulutusten avulla, yhtiö ylläpitää internet-sivullaan rapor-
toi väärinkäytöksestä –kanavaa ja auditoi toimitusketjuaan säännölli-
sesti.

Rahoitusriskit
Valuuttakurssien 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). Vaihtokurssien vaihte-
luille altistumisen hallitsemiseksi yhtiö seuraa tilannetta tarkasti. saman-
aikaisesti yhtiö suojautuu riskeiltä erilaisten rahoitusinstrumenttien 

avulla, kuten käyttämällä valuuttatermiinisopimuksia ja valuutanvaihto-
sopimuksia. Myös korkojen muutokset voivat vaikuttaa huomattavasti 
yhtiön sellaisen omaisuuden (esimerkiksi biologisten hyödykkeiden, 
myytävissä olevien sijoitusten, kuten energiavarojen) arvoihin, jotka 
arvostetaan käypään arvoon. 

Pääoman ja likviditeetin saatavuus. UPM:n pääoman saatavuus 
riippuu rahoitusmarkkinoilla vallitsevista olosuhteista ja konsernin talou-
dellisesta tilanteesta. Mikäli jompikumpi näistä tekijöistä huononee 
dramaattisesti, pääoman hinta ja saatavuus voivat vaarantua. Näiden 
riskien toteutumismahdollisuuksia lieventää UPM:llä oleva likviditeettire-
servi, joka muodostuu vahvistetuista monivuotisista lainalimiiteistä. 
UPM:n myytävissä olevat sijoitukset on kirjattu taseeseen käyvin arvoin. 
Muutoksilla käytetyissä oletuksissa (esimerkiksi sähkön hintaennuste ja 
Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen käynnistysaikataulu) voi olla merkittävä 
vaikutus UPM:n taloudelliseen asemaan. 

Maksukyvyttömyys. Tuotteiden myyntiin liittyy riski, että asiakkaat 
eivät maksa tuotteita tai täytä muita velvoitteitaan. UPM seuraa ja pyr-
kii minimoimaan asiakkaiden luottoriskejä useiden ohjelmien avulla. 
Vakuutukset kattavat valtaosan myyntisaatavista. 

lisätietoja rahoitusriskeistä ja pitkäaikaisten lainojen erääntymisai-
kataulusta 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 ennaltaehkäisyohjel-
milla. Vakuutettavia vahinkoriskejä katetaan myös UPM:n vakuutusoh-
jelmalla.

Tutkimus ja kehitys
innovaatioilla on keskeinen osa uusien tuotteiden kehitysprosessissa. 
Tarkoituksena on korvata uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, 
kierrätettävillä ja ympäristöä vähän kuormittavilla vaihtoehdoilla sekä 
kehittää resurssitehokkaita tulevaisuuden vaihtoehtoja. 

UPM:n T&K-ohjelmien ja liiketoiminnan kehittämisen tavoitteena on 
luoda uusia teknologioita ja tuotteita sekä tukea ja varmistaa yhtiön 
liiketoimintojen kilpailukyky. 

UPM pyrkii parantamaan toimintansa nopeutta, ketteryyttä ja 
tehokkuutta tekemällä yhteistyötä valittujen arvoketjukumppanien 
kanssa.  

Vuonna 2015 UPM käytti tutkimukseen ja kehitykseen 63 (112) 
miljoonaa euroa, mikä on 5,3 (9,0) % UPM:n liiketoiminnan rahavir-
rasta. Varoja kohdennettiin pääasiassa uusiin teknologioihin ja kehitty-
viin liiketoimintoihin. Tutkimuksen ja kehityksen suorat kustannukset 
olivat noin 37 (35) miljoonaa euroa, minkä lisäksi lukuun sisältyy liike-
toiminnan negatiivisen rahavirran sekä kehittyvien liiketoimintojen 
investoinnit.
 
Puubiomassan monipuolista käyttöä
UPM pyrkii kehittämään liiketoimintaansa ja luomaan innovaatioita 
erilaisissa biotalouden yhteistyöprojekteissa. Erityiset painopistealueet 
ovat sivutuotteiden hyödyntäminen, resurssitehokkuus ja kiertotalous. 

UPM:n sivuvirtojen hyödyntämiseen keskittyvässä tutkimuksessa 
etsitään ratkaisuja UPM:n sellu- ja paperitehdasintegraattien sivuvirto-
jen, kuten lietteen, tuhkan, jätteen ja hukkalämmön, tehokkaampaan 
hyödyntämiseen. Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuk-
sia ja yhteistyökumppaneita sekä vähentää kustannuksia ja lisätä sivu-
virtojen arvoa. 

UPM Kaukaan tehtaalla on tutkittu biokaasun valmistusta lietteestä 
yhteistyössä lappeenrannan kaupungin edustajien ja muiden ulkoisten 
kumppanien kanssa.

UPM:n kiertotaloustavoitteisiin on myös kirjattu lannoitteiden ja 
ravinteiden kierron kehittäminen. lisäksi UPM tutkii uusia tapoja paran-
taa tehtaiden lämpötehokkuutta ja tuhkan hyödyntämistä rakentami-
sessa. Hyviä säästökeinoja on löydetty myös tehtaiden lämpöhyötysuh-
teen kehittämisestä. 

UPM:n liiketoimintoja ja niiden kehitystä tukee maailmanlaajuinen 
tutkimus- ja kehityskeskusten verkosto. Ympäristönäkökohdat otetaan 
systemaattisesti huomioon tuotesuunnittelun varhaisessa vaiheessa.

Laajaa yhteistyötä uusissa liiketoiminnoissa 
UPM on yksi EU:n ja biomassoja jalostavan sektorin tutkimus- ja inno-
vaatioyhteenliittymän (European Joint Undertaking on Bio-based in-
dustries, BBi) perustajajäsenistä. Tämä biotalouden kumppanuusohjel-
ma (Public Private Partnership, PPP) kannustaa investointeihin ja pyrkii 
luomaan kilpailukykyisiä markkinoita paikallisista raaka-aineista tuote-
tuille biopohjaisille tuotteille ja materiaaleille. UPM:n hankkeiden 
tukemiseen varattu rahoitus nopeuttaa investointien toteuttamista uusilla 
alueilla.

UPM on osakkaana suomalaisessa CliC innovation -yhtiössä, joka 
keskittyy biotalous- ja cleantech-tutkimukseen. Uuden keskittymän tutki-
musohjelmat suuntautuvat sekä biotalouteen että energia- ja ympäristö-
alan tutkimukseen, ja tukevat siten UPM:n omaa tutkimus- ja kehitys-
työtä. 

Vuonna 2015 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 
Tekes rahoitti UPM:n tutkimusprojekteja noin 1,4 (2,1) miljoonalla 
eurolla. Projektit toteutettiin yhteistyössä tutkimuslaitosten, yliopistojen 
ja muiden yritysten kanssa.

UPM tekee yhteistyötä laajan yliopisto- ja tutkimuslaitosverkoston 
kanssa sekä teknisten ratkaisujen toimittajien ja kasvuyritysten kanssa. 
Kumppanuuksien avulla UPM pystyy kehittämään uusia ratkaisuja ja 
pääsee markkinoille nopeammin erityisesti uusissa liiketoiminnoissa.

UPM:n immateriaalioikeuksia koskevat hakemukset ovat pysyneet 
merkittävällä tasolla. Patenttien korkeat rekisteröimismäärät korostavat 
uusissa liiketoiminnoissa tapahtunutta edistymistä. Patenttisalkkuja hal-
linnoidaan UPM:ssä aktiivisesti ja patenttien käytettävyyttä ja kaupal-
lista arvoa arvioidaan jatkuvasti. UPM hakee aktiivisesti kaupallistamis-
kumppaneita patenteille, jotka eivät sovellu sen omiin liiketoimintoihin.

Biokomposiitit yhdistävät luonnonkuitujen ja
laadukkaiden muovien parhaat ominaisuudet
UPM Biocomposites -liiketoimintayksikkö kehittää, valmistaa ja myy 
korkealaatuisia komposiittituotteita kuluttajien ja teollisuuden käyttökoh-
teisiin.

UPM ProFi Design Deck on yksi tunnetuimmista tuotemerkeistä 
Euroopan komposiittiterassimarkkinoilla. UPM Biocomposites hyödyn-
tää tarramateriaalituotannossa yli jääviä sellukuituja ja polymeerejä ja 
antaa niille uuden elämän patentoidun kierrätysteknologian avulla.

UPM Formi -komposiitti on valmistettu puhtaista sellukuiduista ja 
laadukkaista muoveista. Komposiittia voidaan hyödyntää eri sovelluk-
sissa huonekaluteollisuudesta kuluttajaelektroniikkaan. UPM Formi-kom-
posiiteistä valmistetuilla tuotteilla on huomattavasti pienempi hiilijalan-
jälki kuin puhtaista muoveista valmistetuilla tuotteilla.

Biokemikaalit ovat kestävä vaihtoehto fossiilipohjaisille 
tuotteille
UPM Biochemicals -yksikkö tarjoaa ja kehittää innovatiivisia, kestävän 
kehityksen mukaisia ja kilpailukykyisiä puupohjaisia biokemikaaleja. 
sen tuotesegmenttejä ovat kemialliset rakenneaineet, ligniinituotteet, 
biofibrillit ja biolääketieteen tuotteet.

Kemialliset rakenneaineet valmistetaan puupohjaisesta biomas-
sasta. Ne ovat kustannuskilpailukykyinen vaihtoehto fossiilipohjaisille 
monomeereille ja kemikaaleille, ja niistä voidaan valmistaa esimerkiksi 
biomuoveja.

ligniini on helposti uusiutuva luonnonvara ja ideaalinen biopohjai-
nen korvike öljypohjaisille tuotteille, kuten hartsille ja sideaineille. 
UPM:n patentoituun teknologiaan perustuva UPM BioPiva™ -ligniini on 
100-prosenttisesti biopohjainen, myrkytön ja kustannustehokas vaihto-
ehto, jolla voidaan korvata jopa 70 % hartsien öljypohjaisista raaka-
aineista.

Biofibrillit ovat selluloosapohjaisia mikro- ja nanofibrillejä, joita 
käytetään materiaalien muokkaamiseen ja jotka tuovat materiaaleille 
uusia ominaisuuksia. Biofibrillejä voidaan käyttää reologian säätämi-
seen, materiaalien vahvistamiseen ja barrier-ominaisuuksien paranta-
miseen erilaisissa käyttökohteissa. 

GrowDex on uusi puupohjainen selluloosananofibrilleihin perus-
tuva hydrogeeli 3D-solukasvatukseen ja muihin biolääketieteen sovel-
luksiin. se on biologisesti yhteensopiva ihmisen kudosten ja solujen 
kanssa.

Vuonna 2015 Euroopan unioni myönsi UPM:n ValChem-hankkeelle 
13,1 miljoonan euron rahoituksen. ValChem-hankkeessa pyritään 
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jalostamaan puusta lisäarvoa tuottavia kemiallisia rakenneaineita ja 
ligniiniä. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että integroitu biokemialli-
nen prosessi, joka kattaa koko arvoketjun puuraaka-aineesta peruske-
mikaaleiksi ja ligniinipohjaisiksi toiminnallisiksi kemikaaleiksi, on tekni-
sesti toteutettavissa ja taloudellisesti kannattava. Hanke toteutetaan 
yhdessä sekabin, METabolic EXplorerin ja Darmstadtin teknillisen yli-
opiston kanssa.

UPM Biochemicalsin tuotekehitys on esikaupallisessa vaiheessa. 
UPM pyrkii kehittämään teollisen mittakaavan konsepteja kehittämällä 
ja testaamalla teollisuussovelluksia aktiivisesti kumppaneidensa 
kanssa.

Liiketoimintojen tutkimus ja kehitys
UPM Biorefining
UPM:n selluliiketoiminta keskittyi edelleen tehtaiden ympäristösuoritus-
kyvyn ja toiminnan tehokkuuden yleiseen parantamiseen. 

UPM Fray Bentosin tehtaalla Uruguayssa prosessiveden kulutus on 
ollut alan pienimpiä. Viime vuosina UPM on keskittynyt erityisesti fosfo-
ripäästöjen pienentämiseen. Alhainen päästötaso tekee siitä myös 
tässä suhteessa alan edelläkävijän. UPM keskittyy kaikilla tehtaillaan 
kiinteän jätteen vähentämiseen erilaisten sisäisten ja ulkoisten yhteis-
työprojektien avulla.

Uruguayn eukalyptusviljelmien kehitystyössä panostetaan puunja-
lostusohjelmaan ja uusien eukalyptuskloonien kehittämiseen. Kehitys-
työn tarkoituksena on luoda lisäarvoa ja parantaa kannattavuutta. 
suomessa UPM on panostanut erityisesti puunhankinnan ja -käsittelyn 
kehittämiseen pienentääkseen tehtaiden puunkulutusta.

selluliiketoiminnassa UPM Pulp jatkoi teknisen asiakaspalvelunsa 
kautta toteutettavia yhteisiä kehityshankkeitaan asiakkaiden kanssa 
pääasiassa Euroopassa ja Kiinassa. Hankkeiden tavoitteena on tehos-
taa yhteistyötä ja varmistaa asiakkaille paras mahdollinen lopputulos 
UPM:n sellutuotteita käyttämällä.

Biopolttoaineissa UPM aloitti tammikuussa uusiutuvan dieselin, 
UPM BioVernon, kaupallisen tuotannon lappeenrannassa ja lanseerasi 
tuotteen onnistuneesti suomen markkinoille st1- ja ABC-huoltoasema-
ketjujen kanssa. Maaliskuussa UPM Biofuels voitti Vuoden kaupallinen 
laitos -sarjan kansainvälisessä WBM Bio Business 2015 -kilpailussa.

UPM BioVernolle myönnettiin myös Avainlippu-merkki sen korkean 
kotimaisuusasteen ansiosta. UPM BioVernoa testattiin edelleen useissa 
moottoritesteissä ja liikennekoeajoissa, ja sen todettiin vähentävän 
merkittävästi liikenteen lähipäästöjä, kuten pienhiukkas-, hiilivety-, hiili-
dioksidi-, typenoksidi- ja häkäpäästöjä, verrattuna perinteiseen diese-
liin. 

Kaikissa testeissä UPM BioVernolla saavutettiin vähintään sama tai 
parempi hyötysuhde kuin perinteisellä dieselillä, eikä sillä ollut vaiku-
tusta moottorin tehoon. laajat päästö-, suorituskyky- ja kulutustestit 
toteutettiin eri tutkimuslaitoksissa kuten VTT:llä ja kansainvälisesti tunne-
tulla ajoneuvoteknologian tutkimuslaitoksella FEV:llä saksassa. UPM 
BioVernoa testattiin myös raskaan liikenteen koeajoissa Helsingin seu-
dun bussiliikenteessä.

UPM:n pitkän aikavälin tavoite on laajentaa biopolttoaineen tuo-
tantoa uusilla raaka-aineilla ja prosesseilla.

UPM energy
UPM Energy keskittyi biomassapohjaisten energiateknologioiden 
tehokkuuden ja kustannuskilpailukyvyn kehittämiseen. Tavoitteen saa-
vuttamiseksi UPM Energy osallistui useisiin tutkimusohjelmiin. Ohjelmis-
sa kehitetään uusia ratkaisuja, joilla voidaan parantaa biopolttoaine-
seoksia käyttävien, laajamittaisten energianmuuntojärjestelmien 
suunnittelua ja toimintaa. UPM Energy arvioi myös laajamittaisia 
polttolaitoksia koskevan teollisuuspäästödirektiivin ja BAT-vertailuasia-
kirjan vaikutuksia. 

UPM raflatac
standardifilmi- ja -paperituotteissa jatkettiin tuotteiden kehittämistä 
tavoitteena parempi kustannustehokkuus ja korkeampi laatu. Erikois-
tuotteissa keskityttiin kehittämään uusia korkean lisäarvon tuotteita 
valituille loppukäyttöalueille sekä räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden 
erityistarpeisiin. Uusia kestävän kehityksen mukaisia, katalyytilla akti-
voitavia ja UV-valolla kovetettavia liimoja lanseerattiin kestohyödykkei-
den loppukäyttösegmentissä.

Uusien patentoitujen filmimateriaalien kehitys jatkui. Merkittävää 
edistystä saavutettiin elintarvike- ja juomateollisuudelle kehitettävässä 
filmimateriaalissa, jota käytetään kierrätettävien kirkkaiden PET-pakka-
usten kutiste-etiketeissä.

UPM Paper asia
UPM:n tutkimuskeskukset Changshussa ja lappeenrannassa tukevat 
Paper Asian liiketoimintoja ja toimintoja Kiinassa ja suomessa. T&K 
keskittyy pääasiassa uusien tuotteiden kehittämiseen ja toiminnan 
tehokkuuteen.

UPM Paper ena
T&K:n painopisteitä Paper ENA:ssa ovat kilpailukykyiset tuotteet ja 
tuoteportfoliot, asiantunteva asiakastuki, säästöt muuttuvien kustannus-
ten osalta, toiminnan tehokkuuden parantaminen sekä kehittyneet 
ratkaisut jätteiden ja sivuvirtojen hallintaan. Paper ENA -liiketoiminta-
aluetta tukevat tutkimuskeskukset sijaitsevat lappeenrannassa ja Augs-
burgissa, ja niillä on käytössään uusimmat analyyttiset menetelmät.

UPM Plywood
UPM Plywoodin tuotehallinta ja kehitystyö keskittyi uusien asiakasläh-
töisten ratkaisujen luomiseen sekä aiemmin kehitettyjen tuotteiden ja 
käyttösovellusten pilotointiin ja kaupallistamiseen. Yhtenä päätavoittee-
na oli vanerin loppukäyttöominaisuuksien parantaminen esimerkiksi 
lNG-kuljetusaluksissa ja ajoneuvojen lattioissa.

Betonimuottien loppukäyttökohteissa T&K keskittyi luomaan uutta 
innovatiivista kosteussulkuteknologiaa hyödyntävää tuotetta. lisäksi 
T&K vastasi asiakkaiden kysyntään kehittämällä useita uusia muottipa-
neeleita eri taloussegmenteille.

Palamista hidastavan pinnoitetun vanerin kehitystyö saatiin päätök-
seen ja tuote lanseerattiin markkinoille.

Vastuullisuus
Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa
Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n tapaa toimia ja kilpailuetu. UPM 
on vahvasti sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituk-
sensa jatkuvaan parantamiseen. UPM edistää vastuullisia toimintatapo-
ja koko arvoketjussa ja pyrkii aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja 
yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa.

Päähuomio UPM:n vastuullisuustyössä keskittyi 2015 Toimintaoh-
jeen ja vastuullisuustavoitteiden uusimiseen. Työntekijöiden ja urakoitsi-
joiden turvallisuus säilyi tärkeänä painopistealueena. Vuonna 2015 
UPM kutsuttiin YK:n globaalien edelläkävijäyritysten yhteistyöfoorumiin 
Global Compact lead -ryhmään.

Ympäristö 
Vuonna 2015 ympäristöinvestoinnit olivat 28 (12) miljoonaa euroa. 
suurin yksittäinen investointi tehtiin jäteveden puhdistamiseen ja ilman-
suojeluun UPM Changshun paperitehtaalla.

Yhtiön ympäristönsuojelukustannukset olivat yhteensä 129 (127) 
miljoonaa euroa (poistot mukaan lukien), ja ne koostuivat pääasiassa 
jätevesien puhdistamisen ja jätehuollon kustannuksista.

Vuonna 2015 UPM:n tuotantolaitoksilla ei sattunut merkittäviä 
ympäristövahinkoja. Useita pieniä, tilapäisiä poikkeamia lupaehdoista 
kuitenkin tapahtui. UPM raportoi näistä välittömästi paikallisviranomai-
sille ja ryhtyi tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi ja vastaa-
vien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Toimenpiteet ovat osa UPM:n 
sisäistä Clean Run -kampanjaa, jonka tavoitteena on parantaa ympä-
ristösuorituskykyä edelleen, jakaa parhaita käytäntöjä sekä edistää ja 
ylläpitää ympäristötietoisuutta.

etusijalla tuotevastuu 
UPM:n tuotteet valmistetaan uusiutuvista, biohajoavista ja kierrätettävis-
tä raaka-aineista. UPM:n liiketoimintojen tuotekehitysprosessien lähtö-
kohta on ekodesign. siinä ympäristönäkökulmat integroidaan järjestel-
mällisesti tuotteen suunnitteluun jo hyvin varhaisessa vaiheessa kattaen 
tuotteen koko elinkaaren.

lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla ja yhtiön metsätaloudessa 
on käytössä ympäristö-, laatu- sekä työterveys ja -turvallisuusjärjestel-
mät, jotka on sertifioitu isO 9001-, isO 14001- ja OHsAs 18001 
–standardien mukaan. Kaikki UPM:n sellu- ja paperitehtaat Euroopassa 

sekä UPM Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperi-
tehdas Kiinassa on sertifioitu EU:n EMAs-asetuksen (EU Eco-Manage-
ment and Audit scheme) mukaisesti. Vuonna 2015 EU palkitsi UPM:n 
yhtenä EMAs-järjestelmän pioneereista asetuksen 20-vuotisessa histori-
assa. UPM on suurin EU:n ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja 
toimisto paperien sekä graafisten paperien valmistaja. 

jätteen uudelleenkäyttö on kiertotaloutta
Nykyään noin 90 % UPM:n tuotantojätteestä otetaan talteen ja kierrä-
tetään. UPM on kehittänyt innovatiivisia tapoja vähentää jätteen mää-
rää ja käyttää jätettä tai tähteitä uudelleen uusien tuotteiden valmistuk-
sessa. Esimerkkejä tuoteinnovaatiosta ovat uusiutuva diesel UPM 
BioVerno ja UPM Profi komposiitti, jonka valmistuksessa käytetään 
osittain tarratuotannon jätteitä. UPM on myös maailman suurin keräys-
paperin käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa. Vuonna 2015 
paperintuotannossa käytettiin 3.1 miljoonaa tonnia keräyspaperia. 
Kaatopaikkajätteen määrä väheni 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

kestävä metsätalous
Kaikki UPM:n omistamat metsät ja eukalyptusviljelmät on FsC- ja/tai 
PEFC-sertifioitu. UPM käyttää kolmannen osapuolen varmistamaa puun 
alkuperän seurantajärjestelmää ja metsäsertifiointia puunhankinnas-
saan. 84 (83) % UPM:n käyttämästä puusta on peräisin sertifioiduista 
metsistä. 84 (83) % UPM:n paperista tuotetaan kuidusta, joka täyttää 
joko FsC- tai PEFC-sertifiointikriteerit. UPM osallistui CBD Business and 
Biodiversity 2015 -foorumiin, joka järjestettiin Helsingissä. CBD (Con-
vention of Biological Diversity) kuuluu YK:n alaiseen biologista moni-
muotoisuutta edistävään toimintaohjelmaan.

ilmastotyötä ja energiatehokkuutta 
Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (CO2) paperitonnia kohti ovat vähenty-
neet noin 21 % vuodesta 1990. UPM:n energiatuotanto pohjautuu 
monipuolisiin energialähteisiin, ja yhtiö pyrkii hyödyntämään hiilidiok-
sidineutraalia energiaa mahdollisimman paljon. UPM:n käyttämistä 
polttoaineista on biomassapohjaista suomessa noin 83 % ja maail-
manlaajuisesti noin 67 %. UPM on Euroopan toiseksi suurin biomassa-
pohjaisen sähkön tuottaja.

säästä riippuvaisten energiantuotantomuotojen lisääntyessä säätö-
voiman tarve energiajärjestelmässä kasvaa. UPM investoi vesivoi-
maan, joka on tehokkain ja kestävin tapa tuottaa säätövoimaa. UPM 
pyrkii jatkuvasti parantamaan kaikkien toimintojensa energiatehok-
kuutta. Viimeisten 20 vuoden aikana tuotannon energiatehokkuus on 
parantunut merkittävästi energia-auditointien, innovaatioiden ja sisäis-
ten kampanjoiden avulla.

Vedellä yhä tärkeämpi merkitys
Minimivaatimuksena UPM:n sellu- ja paperitehtailla on sekä mekaani-
nen että biologinen jätevedenpuhdistamo. Parhaan mahdollisen puh-
distustuloksen varmistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi 
UPM:n puhdistamotyöryhmä jatkoi toimintaansa. Tulokset ovat olleet 
hyviä, esim. häiriötilanteiden määrä on vähentynyt.

UPM on vähentänyt jäteveden määrää paperitonnia kohti 16 % ja 
sellutonnia kohti 16 % kymmenen viime vuoden aikana. Kemiallinen 
hapenkulutus (COD) on laskenut kymmenen viime vuoden aikana 
24 % paperitonnia kohti ja 41 % sellutonnia kohti.

UPM allekirjoitti WBCsD:n vesiklusterin Wash Pledge -sitoumuksen 
ensimmäisenä metsäteollisuusyrityksenä ja vuoden aikana juoma- ja 
saniteettiveden saatavuus on selvitetty kaikilla UPM:n tuotantolaitok-
silla. Työ jatkuu vuonna 2016.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
UPM esittää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä 
raporttina yhtiön internet-sivuilla www.upm.fi.
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Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 7.4.2016 pidettävälle varsinai-
selle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vah-
vistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta 
ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan 
pääomaan. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täs-
mäytyspäivänä 11.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n yllä-
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko mak-
setaan 21.4.2016. 

Osinkoehdotuksen julkistamispäivänä 2.2.2016 yhtiöllä on 
533 735 699 osaketta. Yhtiön hallussa olevat 230 737 osaketta sisäl-
tyvät edellä mainittuun osakemäärään. Yhtiön hallussa oleville omille 
osakkeille ei makseta osinkoa. Tämän perusteella ehdotetun osingon 
kokonaismäärä olisi yhteensä 400,1 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 
3 532 842 453,74 euroa, josta tilikauden voitto oli 545 045 922,15 
euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei halli-
tuksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä helmikuun 2. päivänä 2016

Björn Wahlroos     Berndt Brunow    Henrik Ehrnrooth 
Puheenjohtaja

Piia-Noora Kauppi    Wendy E. lane     Jussi Pesonen
            Toimitusjohtaja
            

Ari Puheloinen     Veli-Matti Reinikkala    suzanne Thoma 

Kim Wahl 

Hallituksen voitonjakoehdotus

                          1.1. – 31.12.

milj. euroa Liite 2015 2014

Liikevaihto 4 10 138 9 868
Liiketoiminnan muut tuotot 6 13 91
Liiketoiminnan kulut 7 –8 840 –8 708
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut 8 352 78
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9 3 3
Poistot ja arvonalentumiset 10 –524 –658
Liikevoitto/tappio 4 1 142 674

Voitot myytävissä olevista osakkeista, netto 11 – 59
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset 12 1 –4
Korko- ja muut rahoituskulut, netto 12 –68 –62
Voitto/tappio ennen veroja 1 075 667

Tuloverot 13 –159 –155
kauden voitto/tappio 916 512

jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille 916 512
 Määräysvallattomille omistajille – –

916 512

emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 14 1,72 0,96
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 14 1,72 0,96

konsernitilinpäätös, ifrS
Konsernin tuloslaskelma

Konsernin laaja tuloslaskelma

                         1.1. – 31.12.

milj. euroa Liite 2015 2014

kauden voitto/tappio 916 512

kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä:
erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 113 –181
erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 221 291
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus –28 –41
Rahavirran suojaukset 24 –107
Myytävissä olevat sijoitukset –405 –164

–188 –21
kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä 13, 27 –75 –202
kauden laaja tulos yhteensä 841 310

Laajan tuloksen jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille 841 310
 Määräysvallattomille omistajille – –

841 310

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 2015 2014

Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 16 241 230
Muut aineettomat  hyödykkeet 17 329 340
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18 4 895 4 707
Sijoituskiinteistöt 19 – 31
Biologiset hyödykkeet 20 1 738 1 469
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 21 28 25
Myytävissä olevat sijoitukset 22 2 085 2 510
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 23 332 334
Laskennalliset verosaamiset 28 466 532
Muut pitkäaikaiset varat 24 145 91

10 259 10 269

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 25 1 376 1 356
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26 1 876 1 856
Tuloverosaamiset 56 14
Rahavarat 3 626 700

3 934 3 926
Varat yhteensä 14 193 14 195

                                     31.12.

milj. euroa Liite 2015 2014

Oma pääoma ja velat
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 27 890 890
Omat osakkeet –2 –2
Muuntoerot 449 256
Arvonmuutos- ja muut rahastot 27 1 486 1 867
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 273 1 273
Kertyneet voittovarat 3 846 3 194

7 942 7 478
Määräysvallattomien omistajien osuus 27 2 2
oma pääoma yhteensä 7 944 7 480

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 28 456 428
Eläkevelvoitteet 29 747 867
Varaukset 30 154 214
Korolliset velat 31 2 797 3 058
Muut velat 32 174 150

4 328 4 717

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 31 269 406
Ostovelat ja muut velat 33 1 619 1 549
Tuloverovelat 33 43

1 921 1 998
Velat yhteensä 6 249 6 715
oma pääoma ja velat yhteensä 14 193 14 195

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

yh-
teensä

Määräys-
vallatto-

mien
omistajien

osuus

oma 
pääoma 

yhteensä

oma pääoma 1.1.2014 27 890 –2 6 2 256 1 226 3 073 7 449 6 7 455

 Kauden voitto/tappio – – – – – 512 512 – 512
 Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat
 vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, 
 veroilla vähennettynä – – – – – –181 –181 – –181
 Muuntoerot – – 291 – – – 291 – 291
 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn netto-
 sijoituksen suojaus, veroilla vähennettynä – – –41 – – – –41 – –41
 Rahavirran suojaukset, veroilla vähennettynä – – – –107 – – –107 – –107
 Myytävissä olevat sijoitukset, veroilla 
 vähennettynä – – – –164 – – –164 – –164
kauden laaja tulos yhteensä – – 250 –271 – 331 310 – 310

 Osakkeiden merkintä optioilla – – – – 47 – 47 – 47
 Osakeperusteisten maksujen kustannus, 
 veroilla vähennettynä – – – –15 – 16 1 – 1
 Osingonjako 15 – – – – – –319 –319 – –319
 Määräysvallattomien omistajien osuuksien 
 hankinnat 27 – – – – – –1 –1 –4 –5
 Muut erät – – – –103 – 94 –9 – –9
Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä – – – –118 47 –210 –281 –4 –285
oma pääoma 31.12.2014 27 890 –2 256 1 867 1 273 3 194 7 478 2 7 480

oma pääoma 1.1.2015 27 890 –2 256 1 867 1 273 3 194 7 478 2 7 480

 Kauden voitto/tappio – – – – – 916 916 – 916
 Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat
 vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, 
 veroilla vähennettynä – – – – – 113 113 – 113
 Muuntoerot – – 221 – – – 221 – 221
 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn netto-
 sijoituksen suojaus, veroilla vähennettynä – – –28 – – – –28 – –28
 Rahavirran suojaukset, veroilla vähennettynä – – – 24 – – 24 – 24
 Myytävissä olevat sijoitukset, veroilla 
 vähennettynä – – – –405 – – –405 – –405
kauden laaja tulos yhteensä – – 193 –381 – 1 029 841 – 841

 Osakeperusteisten maksujen kustannus, 
 veroilla vähennettynä – – – – – –4 –4 – –4
 Osingonjako 15 – – – – – –373 –373 – –373
Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä – – – – – –377 –377 – –377
oma pääoma 31.12.2015 27 890 –2 449 1 486 1 273 3 846 7 942 2 7 944

liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
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Konsernin rahavirtalaskelma

                            1.1. – 31.12.

milj. euroa Liite 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio 916 512
Oikaisut 5 449 779
Saadut korot 6 7
Maksetut korot –22 –40
Saadut osingot 1 2
Muut rahoituserät, netto –17 –11
Maksetut verot –140 –81
Käyttöpääoman muutos 5 –8 73
Liiketoiminnan nettorahavirrat  1 185 1 241

investointien rahavirrat
Käyttöomaisuusinvestoinnit –432 –378
Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeiden hankinta –1 –1
Myytävissä olevien sijoitusten hankinta –33 –31
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 26 89
Tytäryritysten luovutukset 5 8 1
Myytävissä olevien sijoitusten luovutukset 35 68
Muiden pitkäaikaisten varojen muutos 5 5
investointien nettorahavirrat –392 –247

rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten velkojen nostot 22 –
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset –519 –836
Lyhytaikaisten velkojen muutos 22 34
Osakkeiden merkintä optioilla – 47
Maksetut osingot –373 –319
Muut rahoituksen rahavirrat –20 –22
rahoituksen nettorahavirrat  –868 –1 096

rahavarojen muutos  –75 –102

Rahavarat kauden alussa 700 787
Rahavarojen muuntoerot 1 15
Rahavarojen muutos –75 –102
rahavarat kauden lopussa  626 700

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 tytäryritysten 
kanssa (”UPM tai ”konserni”) on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteol-
lisuuskonserni, jonka liiketoiminnasta pääosan muodostaa paperi 
sisältäen erityisesti paino- ja kirjoituspaperien valmistuksen ja myynnin. 
Konsernin liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, 
Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM raportoi taloudelliset tiedot 
seuraaville liiketoiminta-alueille (segmenteille): UPM Biorefining, UPM 
Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA, UPM Ply-
wood sekä Muu toiminta. Toiminnot ovat keskittyneet Euroopan unio-
niin sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan. Valmistusta konser-
nilla on yhteensä 13 maassa.

UPM-Kymmene Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka 
kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rekisteröity osoite on Alvar Aallon katu 
1, 00100 Helsinki, mistä jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saata-
vissa.

Emoyhtiön osakkeet noteerataan NAsDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 2. helmikuuta 2016 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-tul-
kintojen mukaan.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin 
perustuen lukuun ottamatta biologisia hyödykkeitä, myytävissä olevia 
sijoituksia ja tiettyjä muita rahoitusvaroja ja -velkoja, etuuspohjaisiin 
eläkejärjestelyihin kuuluvia varoja ja velvoitteita sekä osakeperusteisia 
maksuja.

Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää laskenta-arvioiden ja oletusten 
käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laatimishetken varojen ja velkojen 
määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja 
kulujen määriin raportointikaudella. laskenta-arvioita on käytetty tilin-
päätöksessä raportoitujen erien suuruutta määritettäessä, mm. tiettyjen 
omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomai-
suuden taloudellisia pitoaikoja sekä tuloveroja ja muita eriä määritettä-
essä. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemyk-
seen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä 
käytetyistä arvioista. lisäksi tilinpäätöstä laadittaessa johto joutuu käyt-
tämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. 
Merkittävää harkintaa ja merkittäviä arvioita ja oletuksia edellyttävät 
tilinpäätöksen alueet on esitetty liitetiedossa 2.

Konsolidointiperiaatteet
Tytäryritykset
UPM:n konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö UPM-Kymmene Oyj:n ja 
sen tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryrityksiksi katsotaan ne yritykset, 
joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on yrityksessä määrä-
ysvalta, jos sillä on yritystä koskeva valta; se altistuu yrityksen muuttu-
valle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy 
käyttämään yritystä koskevaa valtaansa ja näin vaikuttamaan saaman-
sa tuoton määrään. 

liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. 
Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike määritetään luovutettu-
jen varojen, vastattavaksi otettujen velkojen ja liikkeeseen laskettuihin 
oman pääoman ehtoisten instrumenttien hankintahetken käypään 
arvoon. luovutettu vastike sisältää ehdollisesta velkajärjestelystä johtu-
van omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot 
on kirjattu kuluksi. Hankinnan kohteen yksilöitävissä olevat varat, velat 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
(liitetiedoissa kaikki luvut ovat miljoonia euroja, ellei muutoin ilmoitettu.)

ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. 
Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan 
hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa 
määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen 
nettovarallisuudesta. 

Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien 
osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun osuuden käypä arvo 
yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon, 
merkitään taseeseen liikearvoksi. Jos määrä on pienempi kuin hankin-
nan kohteen yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käypä arvo ja 
kyseessä on edullinen kauppa, kirjataan erotus tulosvaikutteisesti (ks. 
”Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet” 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, sisäis-
ten toimitusten realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako elimi-
noidaan konsernitilinpäätöksessä. Realisoitumattomat tappiot eliminoi-
daan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän 
arvonalentumisesta. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimis-
periaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia 
periaatteita.

Jos konsernin määräysvalta tytäryrityksessä lakkaa arvostetaan 
mahdollinen jäljelle jäävä osuus käypään arvoon ja kirjanpitoarvon 
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

yhteiset toiminnot
Yhteinen toiminto on yhteisjärjestely, jossa osapuolilla, joilla on yhtei-
nen määräysvalta, on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja 
velkoja koskevia velvoitteita. Yhteinen määräysvalta on sopimukseen 
perustuva järjestely, koskien määräysvallan pitämistä yhteisenä, ja se 
vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset 
edellyttävät määräysvallan jakavien osapuolten yksimielistä hyväksy-
mistä. 

Konserni yhdistelee osuutensa yhteisen toiminnon varoista, 
veloista, tuotoista ja kuluista. Varoja, velkoja, tuottoja ja kuluja käsitel-
lään kirjanpidossa asianomaisia eriä koskevien iFRs-standardien 
mukaisesti. Yhteisten toimintojen kanssa toteutetut liiketoimet kirjataan 
konsernitilinpäätökseen vain yhteisen toiminnon muiden osapuolien 
osuuksien osalta. 

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 yhteisjärjestelyjä, joissa osapuolilla, 
joilla on yhteinen määräysvalta, on oikeuksia järjestelyn nettovaralli-
suuteen.  

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä lasketaan pääomaosuusme-
netelmää käyttäen ja ne on alun perin kirjattu hankintamenoon. Tämän 
metodin mukaan konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen tilikau-
den voitosta tai tappiosta esitetään tuloslaskelmassa ja osuus muussa 
laajassa tuloksessa tapahtuneista muutoksista esitetään muun laajan 
tuloksen erissä. Taseessa esitetään konsernin osuus osakkuus- tai yhteis-
yrityksen nettovarallisuudesta yhdessä hankinnasta syntyneen liikear-
von (vähennettynä mahdollisilla kertyneillä arvonalennuksilla) kanssa 
vähennettynä yksittäisiin sijoituksiin tehdyillä arvonalennuksilla. Konser-
nin ja sen osakkuus- ja yhteisyritysten välisistä realisoitumattomista voi-
toista ja tappioista eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaava 
osuus. Konsernin ja sen osakkuus- ja yhteisyritysten välisistä realisoitu-
mattomista voitoista ja tappioista eliminoidaan konsernin omistus-
osuutta vastaava osuus, jollei tappio anna viitteitä omaisuuserän 
arvonalentumisesta.  Osakkuus- ja yhteisyritysten tilinpäätösten laati-
misperiaatteita on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin tilinpää-
töksen laatimisperiaatteita. Pääomaosuusmenetelmän soveltaminen 
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lopetetaan, kun sijoituksen kirjanpitoarvo osakkuus- tai yhteisyrityk-
sessä 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 määräysvallat-
tomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja määräysval-
lattomille 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, makse-
tun vastikkeen ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden 
kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voi-
tot 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 toimintaympäristön 
valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, 
joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toiminta-
valuutaksi käyttäen tapahtumapäivinä vallinneita valuuttakursseja. 
Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat muunnetaan toimintava-
luutaksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaan rahan määräi-
sistä liiketapahtumista ja monetaaristen saamisten ja velkojen muunta-
misesta syntyneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi 
silloin kun realisoitumaton erä täyttää rahavirran tai nettoinvestoinnin 
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 tuloslaskelmassa sekä 
nettomääräisinä kokonaisrahoituskuluissa.

Tytäryritysten, joiden toimintavaluutta poikkeaa konsernin esittämis-
valuutasta, tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi vuosineljännesten keski-
kursseja käyttäen ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Kauden 
tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheut-
taa muuntoeron, joka kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomai-
siin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten muuntamisesta ja tällaisten net-
tosijoitusten suojaukseksi määritetyistä lainoista ja muista valuuttainstru-
menteista syntyvät kurssierot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Kun ulkomaisesta yksiköstä luovu-
taan osaksi tai kun se myydään tai lakkautetaan, omaan pääomaan 
kertyneet muuntoerot merkitään tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa 
tai -tappiota.

Rahoitusjohdannaiset ja suojauslaskenta
Rahoitusjohdannaiset kirjataan sopimuksentekohetkellä taseeseen 
niiden hankintamenoon (= käypä arvo), jonka jälkeen ne arvostetaan 
käypään arvoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan 
tai laajaan tuloslaskelmaan riippuen siitä sovelletaanko johdannaiseen 
suojauslaskentaa sekä suojattavan erän luonteesta. suojaussopimukset 
jaetaan sopimushetkellä kolmeen ryhmään: käyvän arvon suojauk-
seen, jolla suojataan taseessa olevan saatavan tai velan käypää arvoa 
tai kiinteähintaista sitoumusta, rahavirran suojaukseen, jolla suojataan 
ennustettua erittäin todennäköistä tapahtumaa tai rahavirran vaihtelua 
toimintavaluutassa ja ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen 
suojaukseen. Rahoitusjohdannaisen käypä arvo esitetään pitkäaikaisis-
sa 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 velko-
jen korkoriskin suojauksessa. Niiden johdannaisinstrumenttien käyvän 
arvon muutokset, jotka täyttävät käyvän arvon suojauslaskennan kritee-
rit ja ovat myös tehokkaita etu- ja jälkikäteen tarkasteltuna, kirjataan 
tuloslaskelmaan rahoituseriin. samoin niihin liittyvien suojauskohteiden 
korkoriskistä aiheutuva käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikuttei-
sesti rahoituseriin. lainojen tasearvot ja lainoihin kohdistuvien suojaus-
instrumenttien käyvät arvot sisällytetään korollisiin varoihin ja velkoi-
hin. Johdannaissopimukset, jotka täyttävät käyvän arvon suojauslas-
kennan kriteerit, erääntyvät suojattavien lainojen eräpäivinä. Jos 

suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, suojattavan lainan kirjanpi-
toarvon oikaisuksi kirjattu suojattavasta riskistä johtuva erä kirjataan 
tulokseen efektiivisen koron menetelmää käyttäen lainan eräpäivään 
mennessä.

Rahavirran suojausta varten tehtyjen johdannaissopimusten tehok-
kaiden 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 valuuttamääräi-
nen myynti kirjataan). Erääntyneen suojausinstrumentin voitto tai tap-
pio on taseen oman pääoman suojausrahastossa jaksotettuna vielä 
noin kuukauden, kunnes konsernin ulkoinen myynti toteutuu. Vaihtuva-
korkoisia lainoja suojaavien koronvaihtosopimusten tehokkaaseen 
osuuteen liittyvä voitto tai tappio esitetään tuloslaskelmassa rahoitusku-
luissa. Mikäli suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin kuu-
lumattoman omaisuuserän kirjaamiseen (esim. käyttöomaisuus), omaan 
pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään kyseisen omaisuuserän 
alkuperäiseen hankintamenoon ja ne kirjataan poistojen mukana tulok-
seen.

Kun rahavirran suojaukseksi tehty suojausinstrumentti erääntyy, se 
myydään tai kun suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, suojaus-
instrumentista 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 toteutu-
van, suojausinstrumentista omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio 
kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus kirjataan 
rahavirran suojauksen tavoin. suojaukseen käytetään valuuttatermiini-
sopimuksia, joiden käyvän arvon muutokset spot-hinnan muutoksen 
osalta kirjataan muun laajan tuloksen muuntoeroihin. Valuuttatermii-
nien korkoeron muutos kirjataan välittömästi tuloslaskelman rahoitu-
seriin. Kertyneet arvostustulokset puretaan muuntoeroista tuloslaskel-
maan silloin kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan kokonaan tai osit-
tain.

Konserni dokumentoi suojaussuhteen syntyessä suojattavan koh-
teen ja suojausinstrumenttien välisen suojaussuhteen sekä riskinhallinta-
tavoitteensa ja strategiansa erilaisille suojaustapahtumille. Tässä pro-
sessissa suojausjohdannaiset kohdistetaan suojaamaan tiettyjä varoja 
ja velkoja, sitovia sopimuksia tai ennustettuja liiketapahtumia. Konserni 
dokumentoi myös, sekä suojausta aloitettaessa että jatkuvasti siitä 
eteenpäin, arvionsa siitä vastaako suojausinstrumenttien käyvän arvon 
muutos erittäin tehokkaasti suojattavien rahavirtojen tai muiden suojat-
tavien erien käyvän arvon muutosta. 

Konsernilla on suojauslaskennan ulkopuolella johdannaissopimuk-
sia, jotka ovat konsernin rahoituspolitiikan mukaan tehokkaita taloudel-
lisia suojausinstrumentteja, mutta jotka eivät täytä suojauslaskennan 
vaatimuksia. Nämä johdannaissopimukset luokitellaan kaupankäynti-
tarkoituksessa pidettäviksi rahoitusvaroiksi tai -veloiksi. Tällaisten joh-
dannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset kirjataan välittömästi 
tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin tai rahoituseriin. 

Segmenttiraportointi
Toimintasegmentit raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksenteki-
jälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella taval-
la. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien 
kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, 
on nimetty toimitusjohtaja. 

segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätöksen laati-
misperiaatteita, lukuun ottamatta yhteisen toiminnon Madison Paper 
industries (MPi) esittämistä tytäryhtiön tavoin UPM Paper ENA -liiketoi-
minta-alueen raportoinnissa. Kustannukset ja tuotot sekä omaisuus- ja 
velkaerät on jaettu segmenteille yhtenäisin periaattein. Kaikki segment-
tien väliset liiketapahtumat perustuvat markkinahintoihin, ja kaikki seg-
menttien väliset myynnit eliminoidaan konsolidoinnin yhteydessä.

Tuloutusperiaate
Konsernin myyntituotot muodostuvat pääasiassa energian, sellun, puun 
ja sahatavaran, paperien ja tarralaminaattien sekä vanerin myynnistä. 

suoritteiden myynti tuloutetaan, kun on todennäköistä, että liiketoi-
meen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi, liiketoimeen 
kohdistuvat menot ja tuotot ovat määritettävissä luotettavasti, myytyjen 
tuotteiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet 

ostajalle eikä konsernilla ole enää hallintaoikeutta eikä määräysvaltaa 
tuotteeseen. Tuloutuksen ajankohta on pitkälti riippuvainen tavaran 
toimituksessa käytetyistä toimitusehdoista. Konsernin toimitusehdot 
perustuvat incoterms 2010-toimituslausekkeeseen, joka on Kansainväli-
sen kauppakamarin julkaisema, virallinen toimituslausekekokoelma 
kauppaehtojen tulkitsemiseen. Toimitettuna tullattuna (“DDP”) ja Toimi-
tettuna määräpaikalla ("DAP") -lausekkeiden mukaiset myynnit tuloute-
taan kun tavarat on toimitettu sovittuun määränpaikkaan. Vapaasti 
rahdinkuljettajalla (“FCA”), Kulut ja Rahti maksettuina (“CPT”) sekä 
Kuljetus ja vakuutus maksettuna ("CiP") -lausekkeiden mukaisissa myyn-
neissä tavaroiden myynti tuloutetaan, kun tavarat on toimitettu ulkopuo-
liselle 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 jakelukustannukset 
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 lasken-
nallisten verojen muutos. 

laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan velkamenetelmän 
mukaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista 
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 liiketoimintojen 
yhdistäminen ja se ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan 
tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. laskennalliset verovelat ja 
-saamiset on määritetty käyttäen niitä verokantoja (ja soveltaen niitä 
verolakeja), joista on säädetty, tai joiden hyväksytystä sisällöstä on 
ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä ja joiden odotetaan olevan 
voimassa sillä tilikaudella, jolla laskennallinen verosaaminen realisoi-
tuu tai laskennallinen verovelka suoritetaan. 

laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista, jotka 
liittyvät tytäryrityksiin, osakkuusyrityksiin sekä yhteisyrityksiin tehtyihin 
sijoituksiin lukuun ottamatta tilanteissa, joissa emoyrityksellä on oikeus 
määrätä väliaikaisen eron purkautumisajankohta, ja joissa väliaikai-
nen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevai-
suudessa. 

laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on 
todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vas-
taan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Kertaluonteiset erät
Tietyt taloudelliset tunnusluvut on raportoitu ilman kertaluonteisia eriä. 
Näissä konsernitilinpäätöksessä esitettävissä johdetuissa tunnusluvuissa 
on eliminoitu tuloslaskelmasta tiettyjen merkittävien liiketapahtumien 
vaikutus, joiden katsotaan olevan luonteeltaan epätavallisia tai harvi-
naisia. Konserni katsoo, että johdetut tunnusluvut parantavat toiminnan 
useiden aikajaksojen vertailukelpoisuutta. Mitkään näistä tunnusluvuis-
ta, joista on eliminoitu kertaluonteiset erät, eivät ole iFRs-raportoinnissa 
käytettäviä tunnuslukuja, eikä niitä voi verrata muiden yhtiöiden vas-
taavalla tavoin nimettyihin tunnuslukuihin.

UPM Biorefining-, UPM Paper Asia- ja UPM Paper ENA -liiketoi-
minta-alueilla liiketapahtuman (tuotto tai kulu) katsotaan olevan kerta-
luonteinen, jos vaikutus ylittää verojen jälkeen lasketussa tulos per 
osake -tunnusluvussa yhden sentin (0,01 euroa) ja jos se aiheutuu 
omaisuuden arvonalentumisista, omaisuuden myynneistä tai rakenne-
järjestelyistä, tai se liittyy lainsäädäntömuutoksiin tai oikeudenkäyntei-
hin. Muilla liiketoiminta-alueilla liiketapahtuman vaikutus katsotaan 
merkittäväksi, jos se on ennen veroja suurempi kuin miljoona euroa.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen alkuperäiseen hankinta-
menoon. Ne aineettomat hyödykkeet joilla on rajallinen taloudellinen 
vaikutusaika, kirjataan poistoina kuluiksi tuloslaskelmaan seuraaviin 
arvioituihin taloudellisiin vaikutusaikoihin perustuen:

 Tietokoneohjelmistot  3–5 vuotta
 Muut aineettomat hyödykkeet 5–10 vuotta

liikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä, joilla arvioidaan ole-
van rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata säännönmukai-
sia poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisten varalta.

Liikearvo
liikearvo on määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omis-
tajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun osuuden han-
kinta-ajankohdan käypä arvo yhteen laskettuina ylittävät hankitun 
tytäryrityksen, yhteisjärjestelyn tai osakkuusyrityksen yksilöitävissä 
olevan nettovarallisuuden käyvän arvon hankinta-ajankohtana. Tytär-
yrityksen hankinnasta syntyvä liikearvo on kirjattu aineettomiin hyödyk-
keisiin. Osakkuus- ja yhteisyrityksien hankinnasta syntyvä liikearvo 
sisältyy osakkuus- ja yhteisyrityssijoituksiin ja se testataan arvonalentu-
misen varalta osana osakkuus- tai yhteisyrityssijoitusta. liikearvo arvos-
tetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisil-
la. 

Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille liikearvoa on kohdistettu, testa-
taan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain tai useammin 
mikäli on viitteitä siitä, että yksikön arvo on alentunut. Arvonalentumis-
tappio kirjataan, kun rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Arvonalentu-
mistappio kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksi-
kölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksi-
kön omaisuuseriä. liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei 
peruuteta missään olosuhteissa.

Tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä poikkeuk-
sina tietyt kehitysmenot, jotka aktivoidaan silloin, kun on todennäköis-
tä, että kehityshanke tuottaa vastaista taloudellista hyötyä ja menot 
voidaan luotettavasti mitata. Aktivoidut kehitysmenot poistetaan niiden 
oletetun taloudellisen vaikutusajan aikana, joka ei yleensä ylitä viittä 
vuotta. 

Tietokoneohjelmat
Tietokoneohjelmien ylläpitomenot sekä menot, jotka liittyvät sisäisesti 
kehitettyjen ohjelmistojen alustaviin projektivaiheisiin kirjataan kuluiksi 
toteutumishetkellä. sisäisesti kehitettyjen ohjelmistojen kehitysvaihee-
seen liittyvät kehitysmenot aktivoidaan aineettomiin hyödykkeisiin. 
Aktivoidut kehitysmenot sisältävät materiaalin ja palveluiden välittömät 
ulkoiset menot sekä osuuden ohjelmistojen kehitysryhmien yleiskustan-
nuksista. Aineettomiin hyödykkeisiin aktivoidut ohjelmistojen kehityskus-
tannukset poistetaan tasapoistoina taloudellisen pitoajan kuluessa.

Muut aineettomat hyödykkeet
Erillisinä hankitut patentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, esitetään taseessa kertyneillä poistoilla ja 
mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankinta-
menoonsa. liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut sopimuksiin perus-
tuvat asiakassuhteet tai muut aineettomat hyödykkeet kirjataan hankin-
ta-ajankohdan käypään arvoon. Hankintameno kirjataan tasapoistoina 
kuluksi tuloslaskelmaan arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 
Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaiku-
tusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumi-
sen 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 pääs-
töoikeudet on kirjattu taseeseen tuloennakoiksi ja tuloutettu systemaatti-
sesti liiketoiminnan muihin tuottoihin ajalla, jolle vastaavat päästöoi-
keudet on myönnetty. Toteutuneita päästöjä vastaavat kulut on kirjattu 
tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin ja esitetty taseen varauk-
sissa. Päästöoikeudet ja niihin liittyvät varaukset kirjataan pois tasees-
ta, kun ne toimitetaan velvoitteiden kattamiseksi tai myydään. Mahdol-
liset myyntivoitot tai -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan.
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Konserniyhtiöiden hankkima aineellinen käyttöomaisuus arvostetaan 
alkuperäiseen hankintamenoon. Hankittujen tytäryritysten aineellinen 
käyttöomaisuus arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. Poistot 
lasketaan tasapoistoina, ja kirjanpitoarvoa oikaistaan mahdollisilla 
arvonalentumisilla. Aineellinen käyttöomaisuus esitetään taseessa 
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumis-
tappioilla.

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 taloudelli-
siin pitoaikoihin:

 Rakennukset   25–40 vuotta
 Raskaat koneet  15–20 vuotta
 Kevyet koneet ja laitteet   5–15 vuotta

Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivä-
nä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja 
muutetaan vastaavasti.

Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomai-
suushyödykkeen kirjanpitoarvoon tai käsitellään erillisenä hyödykkeenä 
vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen 
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankinta-
meno on luotettavasti määritettävissä. Uudella korvattujen hyödykkei-
den kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Muut korjaus- ja ylläpitome-
not kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Kooltaan mer-
kittävät uudistus- ja parannushankkeet poistetaan kyseisen hyödykkeen 
jäljellä olevan vaikutusajan loppuun mennessä tai seuraavan uudistus- 
tai parannushankkeen alkuun mennessä, riippuen siitä kumpi on aiem-
min.

Käyttöomaisuuden luovutuksista ja käytöstä poistamisesta johtuvat 
voitot ja tappiot lasketaan saatujen myyntituottojen ja tasearvon erotuk-
sena. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelmassa liikevoittoon. 
iFRs 5 -standardin mukaisesti lopetetuiksi toiminnoiksi luokitellut käyttö-
omaisuushyödykkeet arvostetaan niiden tasearvoon tai sitä alempaan, 
myyntikustannuksilla vähennettyyn käypään arvoon.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset kirjataan käypään arvoon, kun avustuksen saaminen 
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 avustukset on kirjattu 
tuloslaskelmaan tuottoina niille tilikausille, joilla avustuksia vastaavat 
kulut syntyvät.

Biologiset hyödykkeet
Biologiset hyödykkeet (kasvava puusto) arvostetaan käypään arvoon 
vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä menoilla. Varsinaisen 
puuston, pois lukien nuoret taimikot, käypä arvo perustuu odotettavissa 
olevien, jatkuvien puustosta saatavien ja aiheutuvien rahavirtojen 
nykyarvoon. Nuorten taimikoiden arvo perustuu niiden toteutuneisiin 
perustamiskustannuksiin. Jatkuvat toiminnot, joita ovat hakkuut ja puus-
ton kasvatus yhden kiertoajan kuluessa, perustuvat konsernin metsäta-
louden ohjeistukseen. laskelmissa otetaan huomioon puuston tuleva 
kasvu, metsien ympäristönsuojelulliset rajoitukset ja muut tekijät. Hak-
kuutulojen ja metsien kasvatuskustannusten laskenta perustuu ajankoh-
dan vallitsevaan hinta- ja kustannustasoon sekä konsernin näkemyk-
seen tulevasta hinta- ja kustannuskehityksestä.

Kasvun ja hakkuiden sekä hintojen, diskonttauskoron, kustannusten 
ja muiden tekijöiden aiheuttamat muutokset puuston käyvässä arvossa 
sisältyvät tuloslaskelmassa liikevoittoon.

Rahoitusvarat
Rahoitusvarat on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja saamiset ja myytävissä 
olevat sijoitukset. luokittelu tapahtuu alkuperäisen hankinnan yhteydes-
sä rahoitusvarojen käyttötarkoituksen perusteella.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoituksen 
rahavirtoihin ovat lakanneet tai siirretty toiselle osapuolelle ja konserni 

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 kaupankäyntitar-
koituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoi-
tusvarat on arvostettu käypään arvoon. Kaikki käyvän arvon muutok-
sista johtuvat voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Konserni ei 
ole luokitellut rahoitusvaroja alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi (käyvän arvon vaihtoeh-
don soveltaminen).

lainat ja saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitus-
varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja 
joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin 
rahoitusvaroihin, elleivät ne eräänny 12 kuukauden kuluessa tilinpää-
töspäivästä. Yhtiön myöntämät lainat, joilla on määrätty eräpäivä, 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetel-
mää käyttäen, ja joilla ei ole määrättyä eräpäivää, arvostetaan han-
kintamenoon. lainasaamisille tehdään arvonalennus, mikäli tasearvo 
on suurempi kuin arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Myyntisaamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusva-
roja, jotka merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Myö-
hemmin ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä 
arvonalentumisella. Myyntisaamisista kirjataan arvonalennus tuloslas-
kelmaan, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että konserni ei 
tule saamaan kaikkia saamisiaan täysimääräisenä alkuperäisin 
ehdoin. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, velallisen toden-
näköinen konkurssi sekä maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää 
ovat viitteitä myyntisaamisten arvonalentumisesta. Aiemmin kirjatuista 
arvonalennustappioista myöhemmin takaisinsaadut määrät kirjataan 
tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan.

Myytävissä olevat sijoitukset ovat johdannaisvaroihin kuulumatto-
mia rahoitusvaroja, jotka on nimenomaisesti määritelty tähän ryhmään 
tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Myytävissä olevat 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 omaisuuserä siirtyy kon-
sernille tai jona konserni siirtää sen toiselle osapuolelle. sijoitukset mer-
kitään alun perin kirjanpitoon niiden hankintamenoon sisältäen tran-
saktiomenot, ja ne arvostetaan myöhemmin käypään arvoon.

Myytävissä oleviksi luokiteltujen sijoitusten realisoitumattomat käy-
vän arvon muutokset merkitään muuhun laajaan tulokseen. Kun myytä-
vissä olevaksi luokiteltu sijoitus myydään tai siitä kirjataan arvonalen-
nus, omaan pääomaan kertynyt käyvän arvon muutos kirjataan 
tuloslaskelmaan myytävissä olevien sijoitusten nettovoittoihin tai -tappi-
oihin.

Konserni arvioi aina tilinpäätöspäivänä, onko joidenkin rahoitus-
saamisten tai niiden ryhmän arvonalentuminen objektiivisesti todennet-
tavissa. Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon merkittävä tai pit-
käaikainen alentuminen alle hankintahinnan huomioidaan arvonalentu-
mista määritettäessä. Kun arvonalentuminen todetaan, kirjataan 
kumulatiivinen tappio, joka lasketaan hankintahinnan ja nykyisen käy-
vän arvon erotuksena vähennettynä aikaisemmin kirjatuilla arvonalen-
tumisilla, pois omasta pääomasta tuloslaskelmaan. Myytävissä oleviin 
sijoituksiin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalen-
tumistappiota ei peruuteta tuloksen kautta.

Rahoitusvarat ja -velat vähennetään toisistaan ja taseessa esitetään 
nettomäärä silloin, kun kirjattujen määrien vähentämiseen toisistaan on 
laillisesti täytäntöön pantavissa oleva oikeus ja suoritus aiotaan toteut-
taa nettomääräisesti tai omaisuuserä aiotaan realisoida ja velka suorit-
taa samanaikaisesti.

Muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentumiset
Omaisuudesta, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei 
kirjata säännönmukaisia poistoja vaan ne testataan vuosittain mahdol-
lisen arvonalentumisen varalta. säännönmukaisin poistoin poistettavaa 
omaisuutta arvioidaan aina kun on muutoksia olosuhteissa tai viitteitä 
siitä, että jonkin omaisuuserän arvo saattaisi olla alentunut. Arvonalen-
tumistappiona kirjataan määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo 
ylittää kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähen-
nettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöar-
vo. Käyttöarvolla tarkoitetaan omaisuuserästä saatavissa olevia arvioi-
tuja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 

Arvonalentumisen arviointia varten konsernin omaisuus jaetaan raha-
virtaa 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 tilinpää-
töspäivänä ja se perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja 
hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentu-
mistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappioita ei kuiten-
kaan peruta enempää, kuin mitä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman 
aikaisemmin kirjattuja arvonalentumistappioita.

Vuokrasopimukset
Käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille, vuokralle 
ottajana siirtyy olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja 
eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopi-
mukset 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 rahoituskustannuksella 
vähennettynä sisältyvät muihin pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin. 
Rahoituksen korko kirjataan tuloslaskelmaan leasingsopimuksen aikana 
siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuurui-
nen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankitut omaisuuserät 
poistetaan joko omaisuuden taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyem-
män vuokra-ajan kuluessa.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle olennaiset riskit ja edut 
jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Mui-
den vuokrasopimusten perusteella, vuokralle ottajana, suoritettavat 
vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kulu-
essa.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan netto-
realisointiarvoon. Hankintameno määritetään joko FiFO-menetelmää 
(first-in, first-out) tai painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen vaih-
to-omaisuuden luonteesta riippuen. Valmiiden ja keskeneräisten tuottei-
den hankintamenoon sisällytetään raaka-aineiden ostomenot, välittö-
mät valmistuspalkat, muut välittömät valmistusmenot sekä osuus 
valmistuksen yleiskustannuksista (normaalitoiminta-asteeseen perustuen) 
mutta ei vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo on tavanomai-
sessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä 
arvioiduilla tuotteen valmiiksi saattamisen kustannuksilla ja myyntikus-
tannuksilla.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkitalletuksista 
sekä muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, joiden alku-
peräinen maturiteetti on korkeintaan kolme kuukautta. Pankeista saadut 
shekkitililuotot sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin.

Omat osakkeet
Kun joku konserniyhtiöistä hankkii emoyhtiön omia osakkeita, vähenne-
tään emoyhtiön omistajille kuuluvaa omaa pääomaa määrällä, joka 
muodostuu maksetusta vastikkeesta mukaan lukien välittömät transaktio-
menot verojen jälkeen kunnes omat osakkeet mitätöidään tai lasketaan 
uudelleen liikkeelle. Jos ostetut omat osakkeet lasketaan uudelleen 
liikkeelle, saatu vastike, vähennettynä transaktiomenoilla verojen jäl-
keen, merkitään emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan.

Korolliset velat
Korolliset velat kirjataan alun perin kirjanpitoon käypään arvoon 
transaktiomenoilla vähennettynä. seuraavina kausina ne arvostetaan 
jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää; 
hankintamenon (vähennettynä transaktiokuluilla) ja efektiivisen koron 
menetelmän tuottaman tasearvon välinen erotus kirjataan tulosvaikuttei-
sesti velan juoksuaikana. Konserni ei ole luokitellut korollisia velkoja 
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteises-
ti kirjattavaksi (käyvän arvon vaihtoehto).

suurin osa korollisista veloista on suojauslaskennan kohteena käy-
vän 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 suo-
jauslaskennan voimassaoloaikana kertyneet käypien arvojen muutokset 
kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin käyttäen hyväksi uutta efektii-
vistä korkokantaa.

Korolliset velat sisältyvät pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin elleivät ne 
eräänny suoritettavaksi 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Ostovelat
Ostovelat ovat velvoitteita, jotka syntyvät tavallisessa liiketoiminnassa 
varastojen, käyttöomaisuuden, tavaroiden ja palvelujen hankkimisesta 
tavarantoimittajilta. Ostovelat luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi, jos 
ne erääntyvät maksettavaksi liiketoiminnan tavanomaisen toimintasyk-
lin aikana tai 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Ostovelat 
kirjataan alun perin käypään arvoon ja arvostetaan myöhemmin 
efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. 

Työsuhde-etuudet
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 eläke-
turvaa koskevat etuudet, työkyvyttömyyskorvaukset ja työsuhteen irtisa-
nomisen yhteydessä maksettavat etuudet. Eläke-edut määräytyvät 
yleensä henkilöstön palvelusajan ja loppupalkan perusteella. Eläkejär-
jestelyt rahoitetaan yleensä joko suorituksina eläkevakuutusyhtiöille tai 
eläkesäätiöille vakuutusmatemaattisiin eläkevastuulaskelmiin perustuen. 
lisäksi konsernilla on maksupohjaisia järjestelyjä. suurin osa suomen 
eläkejärjestelyistä luokitellaan maksupohjaisiksi. 

Etuuspohjaisissa järjestelyissä taseeseen kirjattuna eläkevastuuna 
esitetään tulevien eläkemaksujen nykyarvo tilinpäätöspäivänä vähen-
nettynä järjestelyyn kuuluvien varojen tilinpäätöspäivän käyvällä 
arvolla. Eläkevastuun laskevat riippumattomat vakuutusmatemaatikot 
vuosittain. Vastuu määritetään käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksik-
köön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method); eläkevas-
tuun nykyarvo saadaan diskonttaamalla arvioidut rahavirrat nykyar-
voonsa käyttäen korkona yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuis-
ten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa, jotka on laskettu 
liikkeelle samassa valuutassa kuin eläkevastuu tullaan suorittamaan. 
Joukkovelkakirjalainojen maturiteetti vastaa olennaisilta osin lasketta-
van eläkevastuun maturiteettia. Eläkemenot kirjataan tuloslaskelman 
henkilöstökuluihin jaksottaen kustannukset työntekijöiden palvelusajalle. 
Muutokset vakuutusmatemaattisissa olettamissa ja vakuutusmatemaatti-
set voitot ja tappiot, jotka syntyvät kokemusperusteisista tarkistuksista 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin sillä kaudella jolla ne syntyvät. 
Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot ja velvoitteen täyttämisestä 
aiheutuvat voitot tai tappiot kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. 

Maksupohjaisissa eläkejärjestelyissä eläkemaksut suoritetaan 
vakuutusyhtiölle, jonka jälkeen konsernilla ei ole enää muita maksuvel-
voitteita. Konsernin suoritukset maksupohjaisiin järjestelyihin kirjataan 
kuluksi sille tilikaudelle, jota veloitus koskee.

Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
Muutamat konsernin yhtiöt ovat järjestäneet eläkeläisilleen terveyden-
huoltoon liittyviä sekä muita etuuksia. Terveydenhuoltoon liittyvän 
etuuden saamisen ehtona on tavallisesti työskentely eläkeikään asti ja 
tietty vähimmäispalveluksessaoloaika. Arvioidut järjestelyjen kustannuk-
set jaksotetaan työssäoloajalle käyttäen samaa laskentatapaa, jota 
sovelletaan etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen laskennassa. Vastuun 
laskevat yhtiöstä riippumattomat vakuutusmatemaatikot.

osakeperusteiset maksut
Konsernin pitkän aikavälin kannustepalkkiot muodostuvat tulosperustei-
sesta osakepalkkiojärjestelmästä ylimmälle johdolle ja viivästetystä 
osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä muille avainhenkilöille. Nämä 
palkitsemisohjelmat kirjataan suoritustavasta riippuen joko omana 
pääomana tai käteisvaroina maksettavina osakeperusteisina liiketoimi-
na. 

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutetta-
vien osakkeiden määrä perustuu joko konsernin tuloskehitykseen tai 
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osakkeen kokonaistuoton kehitykseen kolmen vuoden ansaintajakson 
aikana. Viivästetyssä osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä luovutet-
tavien osakkeiden määrän perustana on konsernin ja/tai liiketoiminta-
alueen käyttökatetavoitteiden saavuttaminen.

Osakkeen käypä arvo on sen markkinahinta myöntöpäivänä. suo-
ritus tapahtuu osakkeiden ja käteisvarojen yhdistelmänä, johon kon-
serni voi käyttää hallussa olevia omia osakkeita tai ostaa ne markki-
noilta.

Varaukset
Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtu-
man seurauksena olemassa oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoi-
te ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudel-
lista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja velvoitteen 
määrä on luotettavasti arvioitavissa. Mikäli konserni odottaa varauk-
sen tulevan katetuksi, esimerkiksi vakuutussopimuksesta, saatava korva-
us merkitään taseeseen erillisenä saatavana, mutta vain, jos korvauk-
sen saaminen on käytännöllisesti katsoen varmaa.

Uudelleenjärjestely- ja henkilöstökuluvaraukset
Uudelleenjärjestelyt kirjataan kaudelle, jolloin konserni tulee laillisesti 
tai tosiasiallisesti velvolliseksi maksusuoritukseen ja kun suunnitelma 
uudelleenjärjestelystä on julkistettu. Työsuhteen päättymiseen liittyvät 
korvaukset kirjataan, kun konsernin suunnitelma on ilmoitettu järjeste-
lyn piirissä oleville työntekijöille. Konsernin jatkuvaan liiketoimintaan 
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. Ympäristökustannusten 
varaukset kirjataan perustuen nykyisiin tulkintoihin ympäristönsuojelula-
eista ja -säännöksistä, kun on todennäköistä, että velvoite on aiheutu-
nut ja kyseisen velvoitteen arvo on kohtuullisesti arvioitavissa. Varauk-
siin ei sisällytetä kolmannen osapuolen korvauksia.

Päästöoikeudet
Aiheutuneista päästöistä syntyvät päästöoikeuksien palautusvelvoitteet 
kirjataan varauksiin vastuun syntyhetkellä. Päästöoikeuksien varaukset 
on kirjattu omistettujen päästöoikeuksien kirjanpitoarvoihin perustuen. 
Jos päästöjä toteutuu päästöoikeuksia enemmän, arvostetaan ylimene-
vä osuus tilinpäätöspäivän markkinahintaan. 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja   
lopetetut toiminnot
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien 
ryhmä) luokitellaan myytävänä oleviksi ja arvostetaan kirjanpitoarvoon 
tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käy-
pään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee 
kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan 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 liike-
toiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordi-
noitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä lii-
ketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytär-
yritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. 
lopetetun toiminnon tulos verojen jälkeen esitetään omana eränään 
konsernin tuloslaskelmassa.

Osinko
Konsernin tilinpäätöksessä osingonjako emoyhtiön omistajille on kirjat-
tu velaksi sille raportointikaudelle, jonka aikana emoyhtiön osakkeen-
omistajat ovat hyväksyneet osingon jaettavaksi.

Osakekohtainen tulos
laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetään 
tilikauden painotettua keskimääräistä osakemäärää. laimennusvaiku-
tuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden keski-
määräistä lukumäärää oikaistaan optioiden laimennusvaikutuksella.

Uusien IFRS-standardien, tulkintojen sekä standardien 
muutosten käyttöönotto
Vuonna 2015 voimaantulleet uudet ifrS-standardit, tulkinnat 
sekä standardien muutokset
iFRs-standardeihin tehdyt parannukset vuosilta 2010–2012 ja 2011–
2013. Muutokset eivät vaikuttaneet konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset iAs 19 Etuuspohjaiset järjestelyt: työntekijöiden maksu-
suoritukset. Muutos selventää kirjanpitokäsittelyä koskien palvelukseen 
liittyvien järjestelyiden johdosta työntekijöiltä tai kolmansilta osapuo-
lilta saatuja maksusuorituksia. Muutoksella ei ollut vaikutusta konserniti-
linpäätökseen.

Myöhemmin voimaan tulevat uudet standardit, tulkinnat ja 
muutokset olemassa oleviin standardeihin, joita konserni ei 
vielä ole ottanut käyttöön ennen niiden pakollista voimaantu-
loa
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardi käsittelee rahoitusvarojen ja 
-velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. standardi julkaistiin 
kokonaisuudessaan heinäkuussa 2014, ja se korvaa rahoitusinstru-
menttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet iAs 39:stä. 
iFRs 9:ssä on säilytetty useita arvostusmalleja, mutta niitä on yksinker-
taistettu. Rahoitusvarat on sen mukaan luokiteltava kolmeen pääryh-
mään: jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat, käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavat ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen 
erien kautta kirjattavat. luokittelu riippuu yrityksen liiketoimintamallista 
sekä kyseisten rahoitusvarojen rahavirtojen ominaispiirteistä. sijoituk-
set oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin on arvostettava käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti, mutta alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä 
voidaan tehdä peruuttamaton valinta menettelystä, jonka mukaan 
käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin eikä 
niitä myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi. Muutoksilla ei odoteta 
olevan olennaista vaikutusta konsernin rahoitusvarojen luokitteluun ja 
arvostamiseen.

Arvonalentumisten osalta on iFRs 9:ssä otettu käyttöön odotettuihin 
luottotappioihin perustuva malli, joka korvaa iAs 39:n mukaisen toteu-
tuneisiin tappioihin perustuvan mallin. Muutoksen ei odoteta lisäävän 
merkittävästi myyntisaamisista kirjattuja arvonalentumisia.

Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen muuttuu vain siten, että 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi nimenomaisesti luo-
kiteltujen rahoitusvelkojen omasta luottoriskistä johtuvat muutokset kirja-
taan muihin laajan tuloksen eriin. Konsernilla ei ole tällä hetkellä käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattuja rahoitusvelkoja.

suojauksen tehokkuuteen liittyviä vaatimuksia on iFRs 9:ssä helpo-
tettu poistamalla selkeisiin rajoihin perustuva tehokkuustestaus. Nyt 
edellytetään taloudellista suhdetta suojauskohteen ja suojausinstrumen-
tin välille ja samaa ”suojausastetta” kuin mitä yrityksen johto tosiasialli-
sesti käyttää riskienhallinnassa. Konsernissa arvioidaan parhaillaan 
suojauslaskennan vaikutuksia konsernitilinpäätökseen. 

iFRs 9 -standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla. standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi käsittelee tulo-
uttamista sekä määrittelee periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä 
esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä tietoa asiakassopimuksiin 
perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä ja epävarmuudesta 
sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista. Myyntituotto kirjataan, 
kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun ja näin pystyy 
ohjaamaan sen käyttöä ja saamaan siitä koituvan hyödyn. standardi 
korvaa iAs 18:n Tuotot ja iAs 11:n Pitkäaikaishankkeet -standardit 
sekä niihin liittyvät tulkinnat. Konsernin arvioiden mukaan standardin 
ei odoteta vaikuttavaan olennaisesti tuloutuksen määriin ja ajankoh-
taan. standardia on sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla. standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. 

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset 2012–2014 tulevat voimaan 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. iFRs-parannusten koko-
elma vuosilta 2012–-2014 koskee yhteensä neljää standardia. Muu-
toksilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Muutos IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardiin tulee voimaan 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutos sisältää uutta 
ohjeistusta yhteisyritysosuuden hankinnan kirjanpitokäsittelystä, kun se 
muodostaa liiketoiminnan. 

Muutokset IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standar-
diin ja iAs 38 Aineettomat hyödykkeet -standardiin tulevat voimaan 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutoksilla selvenne-
tään, että poistojen laskenta tuottoihin perustuvia menetelmiä käyttäen 
ei ole asianmukaista. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätök-
seen. 

Muutokset IFRS 10 -standardiin ja IAS 28 -standardiin kohdistuvat 
kyseisten standardien väliseen epäjohdonmukaisuuteen, joka liittyy 
omaisuuserien myynteihin tai niiden antamiseen panoksena sijoittajan 
ja sen osakkuus- tai yhteisyrityksen välillä. Muutokset tulevat voimaan 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. 

Muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardiin tulee voimaan 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutos on osa iAsB:n 
laajapohjaista hanketta tilinpäätöksessä esitettävän informaation 
parantamiseksi. Muutoksilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.

IFRS 16:n leases (Vuokrasopimukset) -standardi julkaistiin tammi-
kuussa 2016. iFRs 16 käsittelee vuokrasopimuksen määrittelyä, arvos-
tamista ja esittämistä tilinpäätöksessä sekä vuokralle ottajan että vuok-
ralle antajan näkökulmasta. standardia sovelletaan 1.1.2019 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla. standardin käyttöönotolla odotetaan ole-
van vaikutusta konsernitilinpäätökseen. standardia ei ole vielä hyväk-
sytty EU:ssa.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla iFRs-
standardilla tai iFRiC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta 
konsernille.

2 Johdon harkintaa edellyttävät tilinpäätöksen
  laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
 epävarmuustekijät

Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain 
liikearvo, keskeneräisiä aineettomia hyödykkeitä, ja aineettomia hyö-
dykkeitä, joilla on rajoittamaton taloudellinen käyttöaika. Muun pitkä-
aikaisen 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 erotuksesta arvonalennuskulu. 
Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevis-
ta rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttö-
aika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten 
sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa 
merkittävien arvonalennuskulujen kirjaamiseen. lisätietoja arvonalentu-
mistestauksesta on esitetty liitetiedossa 16.

Biologiset hyödykkeet
Konserni omistaa noin 1,0 miljoonaa hehtaaria metsäalueita ja puuvil-
jelmiä, joiden kasvava puusto (biologiset hyödykkeet) arvostetaan 
tilinpäätöshetkellä käypään arvoon. Varsinaisen puuston, pois lukien 
nuoret taimikot, käypä arvo perustuu odotettavissa olevien, jatkuvien 
puustosta saatavien ja aiheutuvien rahavirtojen nykyarvoon. Käyvän 
arvon määrittämiseen vaikuttavat mm. yhtiön arvio puuston kasvusta, 
hakkuista ja hintakehityksestä sekä diskonttauskorko, joiden muuttumi-
nen voi johtaa huomattavaan biologisten hyödykkeiden arvonmuutos-
kirjaukseen konsernin tuloslaskelmassa. Biologiset hyödykkeet on esitet-
ty liitetiedossa 20.

Työsuhde-etuudet
Konsernilla on erilaisia eläkejärjestelyjä työntekijöidensä eläkkeelle 
jäämisen tai työsuhteen päättymisen varalta. Työsuhde-etuuksiin liittyvi-
en kulujen ja velkojen laskennassa käytetään useita tilastollisia ja muita 
vakuutusmatemaattisia olettamuksia kuten diskonttauskorko sekä arvioi-
dut tulevat palkkatason muutokset. Käytetyt tilastolliset tekijät voivat 
poiketa huomattavasti toteutuneesta kehityksestä johtuen mm. muuttu-
neesta yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai henkilökunnan palvelus-
ajan pituudesta. Huomattavat erot toteutumissa tai huomattavat muutok-

set olettamuksissa voivat vaikuttaa etuuspohjaisiin velvoitteisiin ja 
kuluihin tulevilla tilikausilla. Eläkevelvoitteet on esitetty liitetiedossa 29.

Ympäristövaraukset
Konsernin toiminta perustuu pääosin raskaaseen prosessiteollisuuteen, 
mikä edellyttää laajojen tehdaslaitosten rakentamista. Tuotannossa 
käytetään muiden raaka-aineiden ohella huomattavasti mm. kemikaale-
ja, vettä ja energiaa. Konsernin toimintaa säätelevät lukuisat ympäris-
töön liittyvät lait ja määräykset. Konserni pyrkii toimimaan jätevesien 
sekä kasvihuonepäästöjen ja kaatopaikkajätteiden käsittelyssä ympä-
ristöön liittyvien säädösten mukaisesti. Konserni on kirjanpidossaan 
varautunut toiminnalle tavanomaisiin ympäristönsuojeluun liittyviin 
kustannuksiin. Odottamattomat tapahtumat tuotantoprosesseissa ja 
jätteiden käsittelyssä voivat aiheuttaa yhtiölle merkittäviä menetyksiä 
liiketoiminnassa sekä lisäkustannuksia. Varaukset on esitetty liitetiedossa 
30.

Tuloverot
Johdon arviointia edellytetään määritettäessä tuloverojen ja laskennal-
listen verosaamisten ja verovelkojen määrää. Konserni arvioi tilinpää-
tösten yhteydessä laskennallisten verosaamisten kirjausperusteet. Tätä 
varten arvioidaan, miten todennäköisesti tytäryhtiöillä on kerrytettävis-
sä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset 
tappiot tai käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset voidaan 
hyödyntää. Ennusteissa käytettävät tekijät voivat poiketa toteutuneista, 
mikä voi johtaa merkittäviin verosaamisten kulukirjauksiin tuloslaskel-
massa. Tuloverot on esitetty liitetiedossa 13 ja laskennalliset verot liitetie-
dossa 28.

Oikeudelliset vastuut
Johdon arviointia edellytetään parhaillaan käynnissä oleviin oikeuden-
käynteihin liittyvien varausten arvostamisessa ja kirjaamisessa. Varaus 
kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena 
oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen 
on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. 
Oikeudenkäyntien vaikeasti ennakoitavasta luonteesta johtuen oikeu-
denkäynnin todellinen kustannus voi poiketa merkittävästi alkuperäises-
tä arviosta. Oikeudelliset vastuut on esitetty liitetiedossa 39.

Myytävissä olevat sijoitukset
Konsernin myytävissä olevat sijoitukset koostuvat sijoituksista noteeraa-
mattomiin osakkeisiin, jotka arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
Käyvän arvon arvioiminen edellyttää johdon harkintaa ja arvioita 
useista arvioissa käytetyistä tekijöistä (esim. diskonttauskorot, sähkön 
hintaennuste ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käynnistysaikataulu), 
jotka voivat poiketa todellisista lopputuloksista, ja voivat johtaa myytä-
vissä olevan sijoituksen arvon sekä oman pääoman merkittävään 
muutokseen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat on esitetty liite-
tiedossa 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 rahoitus-
markkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata 
omalta osaltaan konsernin tuloskehitys. Rahoitustoiminnon tavoitteet ja 
limiitit on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä rahoituspolitii-
kassa.

Rahoitusriskien hallinnassa käytetään erilaisia rahoitusinstrument-
teja rahoituspolitiikan asettamissa rajoissa. Käytössä on vain instru-
mentteja, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan jatkuvasti ja 
luotettavasti seurata.

Rahoituksen hoito ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin 
rahoitus- ja riskienhallintaosastolle. Keskityksen tavoitteena on tehokas 
riskienhallinta, kustannussäästöt ja kassanhallinnan optimointi.
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Valuuttariski
Konserni altistuu valuuttariskille, joka syntyy valuuttamääräisistä tulevai-
suudessa suoritettavista kaupallisista maksuista, taseessa olevista va-
luuttamääräisistä veloista ja saatavista sekä translaatioriskistä, joka 
aiheutuu sijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin. suurimmat valuuttariskit 
liittyvät Yhdysvaltojen dollariin ja ison-Britannian puntaan.

Konsernin valuuttariskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa valuut-
takurssimuutosten aiheuttamaa epävarmuutta rahavirroissa, tuloksessa 
ja taseessa suojaamalla sovittuihin ja ennustettuihin liiketoimiin liittyviä 
sekä taseeseen sisältyviä valuuttariskejä. 

Transaktioriski
Konserni suojaa erittäin todennäköiset ulkomaanvaluutan määräiset 
valuuttavirrat rullaavasti seuraavan 12 kuukauden ajalta liiketoiminta-
alueiden ennusteiden perusteella. Rahoituspolitiikan mukaan riskineut-
raalina 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. Konsernin 
ennustetusta 12 kuukauden valuuttavirrasta oli 31.12.2015 suojattuna 
49 (47) %. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikkien valuuttavirran suojaus-
ten nimellisarvot 31.12.2015 ja 31.12.2014.

Suojausten nimellisarvo

Valuutta
2015

milj. euroa
2014

milj. euroa

USD 472 439
GBP 285 288
JPY 189 134
AUD 36 45
Muut 5 1
Yhteensä 987 907

Konsernitasolla ulkoiset suojaukset on määritelty nimenomaisen ulko-
maanvaluutanmääräisen myynnin valuuttariskin suojauksiksi brutto-peri-
aatteella. 

Konsernin taseessa on valuuttamääräisiä varoja ja velkoja, esimer-
kiksi lainoja ja talletuksia, ostovelkoja ja myyntisaamisia sekä rahava-
roja muissa valuutoissa kuin konsernin esittämisvaluutassa. Periaat-
teena ja tavoitteena on suojautua tältä taseriskiltä täydellisesti rahoitus-
instrumenttien avulla. Rahoituspolitiikan mukaan konsernilla voi 
kuitenkin olla suojaamattomia tasepositioita. 31.12.2015 konsernin 
korollisista tase-eristä oli suojaamatta 11 (18) miljoonaa euroa. 
Taseessa olevia korottomia myyntisaamisia ja ostovelkoja oli tilinpää-
töshetkellä suojattu 770 (575) miljoonan euron edestä.

Translaatioriski
Konsernilla on ulkomaisiin yksikköihin tehtyjä nettosijoituksia, jotka 
ovat alttiina valuuttamuutoksista syntyvälle muuntoerolle. Näitä nettosi-
joituksia ei pääsääntöisesti suojata. Tilinpäätöshetkellä konserni on 
osittain suojautunut Uruguayn nettosijoitukseen liittyvältä valuuttariskil-
tä.

Herkkyys valuuttariskille
Jos euro olisi heikentynyt/vahvistunut 10 % Yhdysvaltojen dollaria 
vastaan 31.12.2015 muiden muuttujien pysyessä muuttumattomina, 
konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 10 (11) miljoonaa euroa pie-
nempi/suurempi taseriskin vuoksi. Vaikutus omaan pääomaan olisi 
ollut 41 (36) miljoonaa euroa pienempi/suurempi johtuen pääosin 
ennustettujen valuuttavirtojen suojaamiseen käytetyistä rahoitusinstru-
menteista.

Jos euro olisi heikentynyt/vahvistunut 10 % ison-Britannian puntaa 
vastaan 31.12.2015 muiden muuttujien pysyessä muuttumattomina, 
konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 0 (0) miljoonaa euroa suu-
rempi/pienempi taseriskistä johtuen. Vaikutus omaan pääomaan olisi 
ollut 28 (29) miljoonaa euroa pienempi/suurempi johtuen pääosin 
ennustettujen valuuttavirtojen suojaamiseen käytetyistä rahoitusinstru-
menteista.

Jos euro olisi heikentynyt/vahvistunut 10 % Japanin jeniä vastaan 
31.12.2015 muiden muuttujien pysyessä muuttumattomina, konsernin 
tulos ennen veroja olisi ollut 2 (2) miljoonaa euroa suurempi/pie-
nempi. Vaikutus omaan pääomaan olisi ollut 19 (13) miljoonaa euroa 
pienempi/suurempi johtuen pääosin ennustettujen valuuttavirtojen suo-
jaamiseen käytetyistä rahoitusinstrumenteista. 

Herkkyys valuuttariskille laskettiin seuraavien oletusten perusteella:
•	 Valuuttakurssimuutos on 10 %. 
•	 suurin osa niistä rahoitusinstrumenteista, jotka eivät ole johdan-

naisia, 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, eikä translaatioriskin tai siihen liittyvien 
suojausten vaikutusta.

Korkoriski
Konsernin korollinen velka altistaa konsernin korkoriskille eli korkoliik-
keiden aiheuttamalle uudelleenhinnoittelu- ja käyvän arvon korkoriskil-
le. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on suojautua korkoliikkeiden 
aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta. 

Korkoriskin hallinta perustuu rahoituspolitiikassa määriteltyyn netto-
velan keskimääräiseen korkosidonnaisuusaikaan. 31.12.2015 keski-
määräinen korkosidonnaisuusaika oli 2,2 (2,2) vuotta. Nettovelan kes-
kimääräisen korkosidonnaisuusajan muuttamiseen konserni käyttää 
korkojohdannaisia.

Konsernin lainavaluuttojen jakauma vastaa emoyhtiön ja tytäryhti-
öiden toimintavaluuttojen määräistä lainausta. Korollisten nettovelkojen 
nimellisarvot mukaan lukien johdannaiset jakaantuivat 31.12.2015 ja 
31.12.2014 valuutoittain seuraavasti:

Valuutta
2015

mrd. euroa
2014

mrd. euroa

EUR 1,9 3,1
USD 0,5 0,4
GBP –0,2 –0,2
CAD – –0,7
Muut –0,1 –0,2
Yhteensä 2,1 2,4

Valtaosa pitkäaikaisista lainoista ja niitä suojaavista korkojohdannai-
sista on suojauslaskennan piirissä.

Herkkyys korkoriskille
Jos konsernin nettovelan korot olisivat olleet 1 prosenttiyksikön kor-
keammat/matalammat 31.12.2015 muiden muuttujien pysyessä muut-
tumattomina, konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 5 (4) miljoonaa 
euroa pienempi/suurempi johtuen pääasiassa suuremmista/pienem-
mistä vaihtuvakorkoisten lainojen koroista. Oma pääoma olisi ollut 40 
(45) miljoonaa pienempi/suurempi johtuen kassavirran suojauksessa 
olevien koronvaihtosopimustransaktioiden pienemmästä/suuremmasta 
käyvästä arvosta.

Herkkyys korkoriskille laskettiin seuraavien oletusten perusteella:
•	 Korkomuutoksen oletetaan olevan 1 prosenttiyksikön suuruinen 

yhdensuuntainen muutos kaikissa korkokäyrän pisteissä.
•	 Käyvän arvon suojauksessa korkoriskistä aiheutuva suojauskoh-

teiden käyvän arvon muutokset kumoavat melkein täydellisesti 
suojattavien instrumenttien käypien arvojen muutokset tuloslas-
kelmassa. Mahdollinen tehoton osuus vaikuttaa tilikauden tulok-
seen.

•	 Kiinteäkorkoiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 
lainat, jotka eivät ole mukana käyvän arvon suojauksessa eivät 
altistu tässä tarkoitetulle korkoherkkyydelle.

•	 Korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset vaikuttavat omaan 
pääomaan siltä osin kuin niihin sovelletaan kassavirran suojaus-
laskentaa.

•	 Vaihtuvakorkoiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lai-
nat, 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.

Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski
Konserni pyrkii säilyttämään hyvän maksuvalmiuden kaikissa olosuh-
teissa tehokkaalla kassanhallinnalla ja sijoittamalla vain helposti rahak-
si realisoitaviin kohteisiin. lyhytaikaiseen rahoitukseen konserni käyttää 
yritystodistusohjelmia. Pitkäaikaisia sitovia luottolimiittejä käytetään 
rahoituksen varmistamiseen kaikissa olosuhteissa sekä yritystodistusoh-
jelmien varajärjestelynä. 

Jälleenrahoitusriskit minimoidaan huolehtimalla lainasalkun tasa-
painoisesta rahavirtapohjaisesta erääntymisaikataulusta sekä lainojen 
riittävän pitkästä maturiteetista. Tilinpäätöshetkellä lainojen keskimaturi-
teetti oli 5,5 (4,9) vuotta.

Osa konsernin lainasopimuksista sisältää sopimusvakuuden (kove-
nantin) liittyen konsernin taseeseen. Tämän sopimusvakuuden mukaan 
velkaantumisaste (gearing) ei saa ylittää 110  % (velkaantumisaste 
31.12.2015 oli 26 %).

Likviditeetti

milj. euroa 2015 2014

Pankkitilit 545 535
Muut rahavarat 81 165
Vahvistetut luottolimiitit 1 025 925

joista käytössä – –
Lainalupaukset – –25
Muut käytössä olevat luottolimiitit –103 –76
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahavirta –145 –291
Likviditeetti 1 403 1 233

Tärkeimmät käytössä olevat rahoitusohjelmat ovat:
Vahvistetut:
•	 Kahdenväliset luottolimiittisopimukset
Vahvistamattomat:
•	 Kotimainen yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa.

lainojen sopimuksiin perustuva erääntymisanalyysi on esitetty liitetie-
dossa 31.

Luottoriski
Vastapuoliriski
Konsernin pankkien ja rahoituslaitosten kanssa tekemiin rahoitusinstru-
mentteihin sisältyy riski siitä, että vastapuoli ei pysty täyttämään tehdyn 
sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Rahoituspolitiikan mukaan johdan-
naisinstrumentteja ja rahavarojen sijoituksia saa tehdä vain tietyn 
luottokelpoisuuden omaavien vastapuolten kanssa. luottokelpoisuus-
vaatimuksen lisäksi konserni minimoi vastapuoliriskinsä tekemällä 
sopimuksia useiden johtavien pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. 
Konsernirahoitus valvoo jatkuvasti vastapuolten luottokelpoisuutta. 

operatiivinen luottoriski
Operatiiviseen toimintaan liittyvän luottoriskin hallinnan periaatteet on 
määritelty konsernin luottoriskin hallintapolitiikassa ja luottoriskiä valvo-
taan systemaattisesti. Avoinna olevia myyntisaamisia, myyntisaamisten 
keskimääräistä maksuaikaa ja erääntyneitä myyntisaamisia seurataan 
kuukausittain. 

Konsernin myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyviä luottoriski-
keskittymiä pienentää laaja ja maantieteellisesti jakautunut asiakas-
kunta. Asiakkaiden luottolimiittejä ja heidän taloudellista tilaansa seu-
rataan jatkuvasti. Pääsääntöisesti saatavat turvataan luottotappiova-
kuutuksilla. Tietyillä markkinoilla luottoriskiä pienennetään käyttämällä 

rembursseja, ennakkomaksuja ja pankkitakuita. Myyntisaamisten ikäja-
kauma on esitetty liitetiedossa 26. Konsernilla ei ole tiedossa merkittä-
viä asiakassaamisten luottoriskikeskittymiä. Konsernin kymmenen suu-
rinta asiakasta muodostivat noin 20 (17) %, noin 285 (240) miljoonaa 
euroa, konsernin myyntisaamisista 31.12.2015. 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 tuotan-
tomäärästä, kulutuksesta kuin suojausasteesta. 

Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan markkinoilla hintariskiä hallitaan 
tekemällä sähköjohdannaissopimuksia. suojaamisen lisäksi UPM käy 
kauppaa omaan lukuun termiineillä ja futuureilla. Johdannaispositioi-
den riskejä seurataan päivätasolla. Avoinna oleva maksimiriski on 
rajoitettu Value-at-Risk -limiitein. Myös kaupankäynnin kumulatiivinen 
tappio on rajoitettu.

Sähköjohdannaisten herkkyysanalyysi
Herkkyysanalyysi on tehty 31.12.2015 position mukaisesti. Herkkyys 
vaihtelee suojaus- ja kaupankäyntipositioiden muuttuessa. Hintariski on 
laskettu ainoastaan johdannaispositiolle. Herkkyysanalyysi on laskettu 
erikseen suojauslaskennassa olevan ja ei-suojauslaskennassa olevan 
volyymin osalta. Analyysissä on oletettu, että sähkötermiinien noteera-
us NAsDAQ OMX:ssä ja EEX:ssä muuttuisi yhden euron per MWh 
ajanjaksolla, jolla UPM:llä on johdannaisia.

milj. euroa Vaikutus 2015 2014

+/- 1 euroa/MWh sähkötermiinien noteerauksessa
Vaikutus voittoon ennen veroja + / - 13,2 8,6
Vaikutus omaan pääomaan + / - 5,6 5,0

Pääomariskin hallinta
Pääoman hallinnassa konsernin tavoitteena on varmistaa joustavan 
pääomarakenteen ylläpito, mikä mahdollistaa konsernin toiminnan 
pääomamarkkinoilla.

Tyydyttävän oman ja vieraan pääoman tasapainon mittarina kon-
serni käyttää korollisten nettovelkojen ja oman pääoman suhdetta, vel-
kaantumisastetta (gearing). Riittävän joustavuuden varmistamiseksi 
tavoitteeksi on asetettu velkaantumisaste, jonka on oltava selvästi alle 
90 %.

Oheisessa taulukossa on esitetty konsernin oma pääoma, korolliset 
velat ja velkaantumisaste.

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 7 942 7 478
Määräysvallattomien omistajien osuus 2 2
Oma pääoma yhteensä 7 944 7 480
Pitkäaikaiset korolliset velat 2 797 3 058
Lyhytaikaiset korolliset velat 269 406
Korolliset velat yhteensä 3 066 3 464
Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä 11 010 10 944
Korolliset velat yhteensä 3 066 3 464
– Korolliset rahoitusvarat yhteensä –966 –1 063
Korolliset nettovelat 2 100 2 401
Velkaantumisaste (gearing), % 26 32
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Käyvän arvon arvioiminen
Käypien arvojen arvioimisessa käytetyt hierarkiatasot on määritelty 
seuraavasti:

Taso 1: täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteeratut 
(oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla.

Taso 2: muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, 
jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suo-
raan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3: omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät 
perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat 
syöttötiedot).

Hyödykejohdannaiset, joilla käydään kauppaa toimivilla markki-
noilla, arvostetaan raportointikauden päättymispäivän markkinahintoi-
hin ja luokitellaan tasolle 1.

Tason 2 rahoitusinstrumenttien (esim. OTC-johdannaisten) käyvät 
arvot on arvioitu seuraavasti: korkotermiinien ja -futuurien käyvät arvot 
perustuvat raportointikauden päättymispäivän markkinahintoihin; 
valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat raportointikauden päättymis-
päivän termiinihintoihin; valuuttaoptiot arvostetaan raportointikauden 
päättymispäivän markkinahintaan; koron- ja valuutanvaihtosopimukset 
arvostetaan tulevien rahavirtojen nykyarvoon ja hyödykejohdannaiset 
arvostetaan raportointikauden päättymispäivän markkinahintoihin. 
Johdannaisten, joille ei ole saatavissa markkinahintaa (kuten kytketyt 
johdannaiset), käyvän arvon arvioimisessa käytetään soveltuvia arvos-
tusmenetelmiä ja taustaoletuksia, jotka perustuvat raportointikauden 
päättymispäivän markkinanoteerauksiin. Tunnistettuja kytkettyjä joh-
dannaisia seurataan konsernissa ja niiden käypien arvojen muutokset 
kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Konsernin johto on määritellyt konsernissa käytettävät käyvän 
arvon arvioimisen toimintatavat ja arvostusprosessit. Käyvät arvot 
määritetään vuosineljänneksittäin asianomaisen liiketoiminta-alueen tai 
funktion toimesta. Konsernin talousjohto arvioi määriteltyjä käypiä 
arvoja hallituksen tarkastusvaliokunnan valvonnassa. 

Tasolle 3 luokiteltavat myytävissä olevat sijoitukset on esitetty liite-
tiedossa 22 ja biologiset hyödykkeet liitetiedossa 20. 

seuraavassa taulukossa esitetään käypään arvoon arvostetut 
rahoitusinstrumentit arvostusmenetelmän mukaan jaoteltuina.

käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat

käyvät arvot 31.12.2015

milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 yhteensä

Varat
Kaupankäyntijohdannaiset 6 63 – 69
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset 88 283 – 371
Myytävissä olevat sijoitukset – – 2 085 2 085
31.12. 94 346 2 085 2 525

Velat
Kaupankäyntijohdannaiset 59 62 – 121
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset 109 89 – 198
31.12. 168 151 – 319

käyvät arvot 31.12.2014

milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 yhteensä

Varat
Kaupankäyntijohdannaiset 1 61 – 62
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset 52 328 – 380
Myytävissä olevat sijoitukset – – 2 510 2 510
31.12. 53 389 2 510 2 952

Velat
Kaupankäyntijohdannaiset 22 111 – 133
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset 81 156 – 237
31.12. 103 267 – 370

Tasojen välillä ei ole ollut siirtoja.

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon 
arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista 31.12.2015

milj. euroa

Myytävissä  
olevat 

sijoitukset

Alkusaldo 2 510
Lisäykset 33
Vähennykset –35
Siirrot tasolle 3 1
Voitot ja tappiot

Laajassa tuloslaskelmassa (myytävissä olevat sijoitukset) –424
Loppusaldo 2 085

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon 
arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista 31.12.2014

milj. euroa

Myytävissä  
olevat 

sijoitukset

Alkusaldo 2 661
Lisäykset 31
Vähennykset –1
Siirrot tasolta 3 –10
Muuntoerot 2
Voitot ja tappiot

Laajassa tuloslaskelmassa (myytävissä olevat sijoitukset) –173
Loppusaldo 2 510

4 Segmentti-informaatio

Konsernin johto on määritellyt toimintasegmentit perustuen raportteihin, 
joita konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä säännöllisesti seuraa. 
Konsernin toimitusjohtaja on määritelty konsernin ylimmäksi operatiivi-
seksi päätöksentekijäksi.

Konsernin toimintasegmentit on organisoitu tuotteiden perusteella. 
UPM:n liiketoimintarakenne muodostuu seuraavista liiketoiminta-

alueista ja raportointisegmenteistä: UPM Biorefining, UPM Energy, 
UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Eurooppa ja Poh-
jois-Amerikka) ja UPM Plywood. Puunhankinta ja metsätalous, 
UPM Biocomposites ja UPM Biochemicals -liiketoimintayksiköt ja kon-
sernipalvelut raportoidaan yhtiön Muussa toiminnassa.

Raportoitavat segmentit
UPM Biorefining
UPM Biorefining muodostuu sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnois-
ta. UPM:llä on kolme sellutehdasta suomessa ja yksi sellutehdas sekä 
puuviljelmät Uruguayssa sekä neljä sahaa suomessa. UPM:n lappeen-
rannan biojalostamo aloitti uusiutuvan dieselin kaupallisen tuotannon 
tammikuussa 2015.

UPM energy
UPM Energy vastaa energiatuotannon lisäksi fyysisen sähkön kaupasta 
ja käy kauppaa sähkön johdannaismarkkinoilla. segmentti koostuu 
UPM:n vesivoimaloista ja osuuksista energiayhtiöissä.

UPM raflatac
UPM Raflatac valmistaa tarramateriaaleja tuote- ja informaatioetike-
töintiin.

UPM Paper asia
UPM Paper Asia muodostuu Changshun paperitehtaasta sekä Terva-
saaren ja Jämsänkosken tehtaiden tarrapaperituotannosta. 

UPM Paper ena
UPM Paper ENA tuottaa aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopaperia 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

UPM Plywood
UPM Plywood tuottaa vaneria ja viilua suomessa, Virossa ja Venäjäl-
lä.

Muu toiminta
Muu toiminta sisältää puunhankinnan ja metsätalouden, UPM Biocom-
posites ja UPM Biochemicals -liiketoimintayksiköt sekä konsernipalve-
lut.

Kustakin segmentistä raportoitava informaatio vastaa konsernin toimi-
tusjohtajan segmenttien tuloksellisuuden arvioimiseksi sekä resurssien 
kohdentamiseksi käyttämää konsernin sisäistä raportointia.

segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu ensisijaisesti seg-
mentin liikevoittoon. Yhteinen toiminto Madison Paper industries (MPi) 
on raportoitu tytäryhtiönä UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen rapor-
toinnissa. lisäksi realisoitumattomien hyödykejohdannaisten käyvän 
arvon muutoksia ei allokoida segmenteille. Muilta osin segmenttien 
liikevoitto on määritelty konsernin tilinpäätöstä vastaavalla tavalla. 
segmenttien väliset myynnit tapahtuvat 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 myytävissä 
olevista sijoituksista, kuin energiaosakkeista, pitkäaikaisista rahoitusva-
roista, laskennallisista verosaamisista ja -veloista, muista pitkäaikaisista 
varoista, tuloverosaamisista ja -veloista, rahavaroista, myytävänä ole-
viksi luokitelluista varoista ja varoihin liittyvistä veloista, eläkevelvoit-
teista, varauksista, korollisista veloista ja muista veloista.
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Segmenttikohtaiset tiedot 1.1.–31.12.2015

milj. euroa
UPM 

Biorefining
UPM 

energy
UPM 

raflatac

UPM
Paper

asia 

UPM 
Paper

ena
UPM 

Plywood
Muu  

toiminta

eliminoinnit 
ja täsmäy-

tykset 8) konserni

Myynti konsernin ulkopuolelle 1 668 237 1 409 962 5 036 418 403 5 10 138
Konsernin sisäinen myynti 604 178 – 206 20 21 3 –1 032 –
Myynti yhteensä 1) 2 272 415 1 409 1 168 5 056 439 406 –1 027 10 138

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1 – – – 1 – 1 – 3

Liikevoitto 466 155 99 55 32 53 306 –24 1 142

Rahoituskulut, netto –67
Tuloverot –159
Tilikauden voitto/tappio 916

Kertaluonteiset erät liikevoitossa 2) –1 –26 –3 – 8 –2 3 – –21
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 467 181 102 55 24 55 303 –24 1 163

Varat 3) 3 384 2 425 697 1 200 2 637 284 1 720 –218 12 129
Kohdistamattomat varat 2 064
Varat yhteensä 14 193

Velat 4) 197 12 140 141 435 31 145 –164 937
Kohdistamattomat velat 5 312
Velat yhteensä 6 249

Muut erät
 Poistot 169 11 35 86 190 23 13 –3 524
 Arvonalentumiset – – – – – – – – –
 Investoinnit 5) 161 35 22 211 57 23 11 – 520
 Investoinnit ilman yritys- ja osakehankintoja  159 3 22 211 57 23 11 – 486
 Sijoitettu pääoma, 31.12.6) 3 187 2 413 557 1 059 2 202 253 1 575 –236 11 010
 Sijoitettu pääoma, keskimäärin 3 191 2 716 581 1 012 2 289 263 1 483 –558 10 977
 Sijoitetun pääoman tuotto, 
 ilman kertaluonteisia eriä % 7) 14,6 6,7 17,6 5,4 1,0 20,9 20,4 – 10,5
 Henkilöstö vuoden lopussa 2 593 73 2 894 1 738 9 472 2 469 443 –104 19 578
 Henkilöstö keskimäärin 2 640 78 2 891 1 729 10 020 2 504 491 –107 20 246

1) Konsernin liikevaihto koostuu pääosin tavaroiden myynnistä.

2) Vuoden 2015 kertaluonteinen erä 1 miljoonaa euroa UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella liittyy suomen eläkeuudistuksen aiheuttamaan eläkevelvoitteen kasvuun. UPM 
Energy -liiketoiminta-alueen kertaluonteiset erät 7 miljoonaa euroa liittyvät PVO lämpövoiman sulkemisesta aiheutuviin rakennejärjestelykuluihin ja 19 miljoonaa euroa liittyvät 
Olkiluoto 4 – ydinvoimalaitoshankkeeseen. UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen kertaluonteiset nettokulut 3 miljoonaa euroa liittyvät pääosin uudelleenjärjestelyihin. UPM Paper 
ENA -liiketoiminta-alueen kertaluonteiset erät sisältävät nettotuoton 10 miljoonaa euroa liittyen rakennejärjestelyihin ja 2 miljoonan euron kertaluonteisen kulun liittyen suomen 
eläkeuudistuksen aiheuttamaan eläkevelvoitteen kasvuun. UPM Plywood -liiketoiminta-alueen kertaluonteinen kulu 2 miljoonaa euroa liittyy lahden kiinteistön rakennejärjestelyi-
hin. Muun toiminnan kertaluonteiset erät sisältävät 3 miljoonan euron myyntivoiton Tilhill Forestry ltd:n osakkeiden myynnistä, 3 miljoonaa euroa muun omaisuuden myyntivoit-
toja sekä 3 miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja.   

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, sekä sijoitukset 
osakkuus- ja yhteisyrityksiin sekä muihin osakkeisiin.

6) segmentin sijoitettu pääoma on segmentin varat vähennettynä segmentin veloilla. Eliminoinnit ja täsmäytykset 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.

8) Eliminoinnit ja täsmäytykset sisältävät sisäisen liikevaihdon ja sisäisen varastokatteen eliminoinnin sekä MPi:n yhdistelyn yhteisenä toimintona. lisäksi realisoitumattomien raha-
virran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset, joita ei allokoida segmenteille sisältyvät täsmäytyksiin.

Segmenttikohtaiset tiedot 1.1.–31.12.2014

milj. euroa
UPM 

Biorefining
UPM 

energy
UPM 

raflatac

UPM
Paper

asia 

UPM 
Paper

ena
UPM 

Plywood
Muu  

toiminta

eliminoinnit 
ja täsmäy-

tykset 8) konserni

Myynti konsernin ulkopuolelle 1 374 251 1 248 939 5 216 415 442 –17 9 868
Konsernin sisäinen myynti 563 213 – 185 68 25 5 –1 059 –
Myynti yhteensä 1) 1 937 464 1 248 1 124 5 284 440 447 –1 076 9 868

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1 – – – 1 – 1 – 3

Liikevoitto 223 202 69 108 –32 44 82 –22 674

Rahoituskulut, netto –7
Tuloverot –155
Tilikauden voitto/tappio 512

Kertaluonteiset erät liikevoitossa 2) 6 – –11 – –213 – 45 – –173
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 217 202 80 108 181 44 37 –22 847

Varat 3) 3 171 2 826 678 1 008 2 754 284 1 605 –246 12 080
Kohdistamattomat varat 2 115
Varat yhteensä 14 195

Velat 4) 170 8 125 86 451 26 188 –191 863
Kohdistamattomat velat 5 852
Velat yhteensä 6 715

Muut erät
 Poistot 151 11 32 80 213 24 11 –2 520
 Arvonalentumiset –1 – 3 – 136 – – – 138
 Investoinnit 5) 151 35 24 84 102 8 8 –1 411
 Investoinnit ilman yritys- ja osakehankintoja  147 3 24 84 102 8 8 –1 375
 Sijoitettu pääoma, 31.12.6) 3 002 2 818 553 922 2 303 257 1 417 –328 10 944
 Sijoitettu pääoma, keskimäärin 2 862 2 903 530 861 2 511 268 1 445 –117 11 263
 Sijoitetun pääoman tuotto, 
 ilman kertaluonteisia eriä % 7) 7,6 7,0 15,1 12,5 7,2 16,4 2,6 – 7,5
 Henkilöstö vuoden lopussa 2 529 80 2 847 1 652 10 467 2 441 509 –111 20 414
 Henkilöstö keskimäärin 2 612 85 2 845 1 663 10 735 2 463 559 –110 20 852

1) Konsernin liikevaihto koostuu pääosin tavaroiden myynnistä.

2) Vuoden 2014 kertaluonteiset tuotot UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella 5 miljoonaa euroa liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntiin ja tuotot 1 miljoo-
naa euroa liittyy rakennejärjestelyihin. UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen kertaluoteiset erät 11 miljoonaa euroa liittyvät uudelleenjärjestelyihin, sisältäen 3 miljoonan euron 
arvonalentumisen. UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen kertaluonteiset erät sisältävät 135 miljoonaa euroa arvonalentumisia sekä 73 miljoonaa euroa muita rakennejärjes-
telykuluja liittyen suunniteltuihin paperikapasiteetin sulkemisiin. lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy 5 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja, josta 1 miljoonaa euroa 
arvonalentumisia, pääasiassa liittyen UPM Docellesin paperitehtaan sulkemiseen Ranskassa. Muun toiminnan kertaluonteiset tuotot 45 miljoonaa euroa liittyvät ison-Britannian 
metsäalueiden myynnistä saatuun myyntivoittoon. 

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, sekä sijoitukset 
osakkuus- ja yhteisyrityksiin sekä muihin osakkeisiin.

6) segmentin sijoitettu pääoma on segmentin varat vähennettynä segmentin veloilla. Eliminoinnit ja täsmäytykset 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.

8) Eliminoinnit ja täsmäytykset sisältävät sisäisen liikevaihdon ja sisäisen varastokatteen eliminoinnin sekä MPi:n yhdistelyn yhteisenä toimintona. lisäksi realisoitumattomien raha-
virran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset, joita ei allokoida segmenteille sisältyvät täsmäytyksiin.
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Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

Myynti konsernin ulkopuolelle asiakkaan sijainnin mukaan

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Saksa 1 658 1 694
Suomi 900 980
Iso-Britannia 916 919
Ranska 421 414
Muut EU-maat 2 103 2 052
Muu Eurooppa 436 508
Yhdysvallat 1 253 1 006
Kanada 57 50
Kiina 852 637
Uruguay 61 41
Muu maailma 1 481 1 567
Yhteensä 10 138 9 868

Varat yhteensä maittain

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Saksa 1 148 1 222
Suomi 8 524 8 753
Iso-Britannia 211 250
Ranska 63 67
Muut EU-maat 325 335
Muu Eurooppa 71 79
Yhdysvallat 491 464
Kanada – 11
Kiina 1 037 913
Uruguay 2 004 1 790
Muu maailma 319 311
Yhteensä 14 193 14 195

investoinnit maittain

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Saksa 20 59
Suomi 218 236
Iso-Britannia 8 9
Ranska 2 2
Puola 6 11
Muu Eurooppa 18 2
Yhdysvallat 5 5
Kiina 215 77
Uruguay 26 8
Muu maailma 2 2
Yhteensä 520 411

5 Yrityshankinnat ja -myynnit sekä  
 rahavirtalaskelman liitetiedot

Yrityshankinnat
Vuonna 2015 ja 2014 ei tehty yrityshankintoja.

Yritysmyynnit
Vuonna 2015 UPM myi 100 % Tilhill Forestry ltd:n osakkeistaan BsW 
Timber ltd:lle isossa-Britanniassa. seuraavassa taulukossa esitetään 
yhteenveto vuoden 2015 yritysmyynnin nettovaroista. Vuonna 2014 
UPM:llä oli vähäisiä yritysmyyntejä.

milj. euroa 2015

Vaihto-omaisuus 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24
Rahavarat 3
Varaukset (liite 30) –2
Ostovelat ja muut velat –22
Nettovarallisuus 8
Myyntivoitto 3
Saatu vastike yhteensä 11

Saatu vastike rahavaroina 11
Luovutettujen tytäryhtiöiden rahavarat –3
Luovutusten nettorahavirta 8

Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot

oikaisut

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja 
hakkuut –352 –78
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista –3 –3
Poistot ja arvonalentumiset 524 658
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot, netto –18 –117
Rahoituskulut, netto 67 66
Verot 159 155
Rakennejärjestelyvarausten muutos –62 14
Muut oikaisut 134 84
Yhteensä 449 779

käyttöpääoman muutos

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Vaihto-omaisuus 15 18
Lyhytaikaiset saamiset –30 59
Lyhytaikaiset korottomat velat 7 –4
Yhteensä –8 73

Konsernin rahavirtalaskelman mukaisesti vuoden 2015 maksetut verot 
olivat 143 (81) miljoonaa euroa, josta 140 (81) miljoonaa euroa 
sisältyy liiketoiminnan rahavirtaan ja 3 miljoonaa euroa investointien 
rahavirtaan.

6 Liiketoiminnan muut tuotot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot 20 62
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 4 4
Muut vuokratuotot 11 11
Saadut päästöoikeudet (liite 7) 22 27
Suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset –78 –53
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot 18 23
Muut erät 16 17
Yhteensä 13 91

7 Liiketoiminnan kulut
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 21 –12
Valmistus omaan käyttöön –5 –6

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 675 5 559
Rahavirran suojauslaskennassa olevat johdannaiset 93 47
Ulkopuoliset palvelut ja veloitukset 1) 856 913

6 624 6 519
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 967 1 020

osakeperusteiset maksut (liite 37) 16 10

Henkilösivukulut
Eläkekulut – etuuspohjaiset järjestelyt (liite 29) 33 16
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 117 116
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (liite 29) –1 2
Muut henkilösivukulut 2) 125 126

274 260
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrakulut 51 52
Päästöoikeuskulut (liite 6) 14 15
Pitkäaikaisten varojen luovutustappiot 2 4
Muut liiketoiminnan kulut 3) 876 846

943 917

Liiketoiminnan kulut yhteensä 8 840 8 708

1) Ulkopuoliset palvelut ja veloitukset muodostuvat pääasiassa myytyjen tuotteiden 
jakelukustannuksista.

2) Muihin henkilösivukuluihin sisältyy pääasiassa lakisääteisiä sosiaalikuluja, mutta 
ei eläkekuluja.

3) Muut liiketoiminnan kulut sisältävät mm. energia- ja kunnossapitokuluja, palve luja 
sekä konsernin hallintoon liittyviä kuluja. 

liiketoiminnan kuluihin sisältyvät tutkimus- ja kehitysmenot olivat 37 
(35) miljoonaa euroa.

Julkiset avustukset
Vuonna 2015 konserni kirjasi julkisia avustuksia pitkäaikaisten varojen 
vähennykseksi 0 (3) miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liiketoiminnan 
kulujen vähennykseksi kirjattuja julkisia avustuksia oli yhteensä 6 (7) 
miljoonaa euroa. lisäksi konserni sai julkisena avustuksena päästöoi-
keuksia, liite 17.

Hallituksen ja konsernin johtajiston palkat ja palkkiot
Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheen-
johtajan vuosipalkkio on 175 000 euroa, hallituksen varapuheenjohta-
jan ja tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 120 000 euroa ja 
muiden hallituksen jäsenten 95 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä 
60 % maksettiin rahana tuloverojen kattamiseksi ja 40 % vastaavalla 
määrällä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun hankittiin yhtiön osakkei-
ta. Yhtiö vastasi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja va-
rainsiirtoverosta. Toimitusjohtajalle ei maksettu vuosipalkkiota hallitus-
työskentelystä.

Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajalle luovutettiin 4 193 
(5 595) yhtiön osaketta, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkas-
tusvaliokunnan puheenjohtajalle 2 875 (3 836) osaketta kullekin, ja 
muille hallituksen jäsenille 2 276 (3 037).

Hallituksen jäsenten osakeomistus (kpl) ja palkkiot

osakeomistus  Palkkiot (1 000 euroa)
31.12.2015 1) 2015 2014

Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos, puheenjohtaja 254 442 175 175
Berndt Brunow, varapuheenjohtaja 303 578 120 120
Henrik Ehrnrooth 2 276 95 –
Piia-Noora Kauppi 11 856 120 120
Wendy E. Lane 32 925 95 95
Ari Puheloinen 4 301 95 63
Veli-Matti Reinikkala 36 097 95 95
Suzanne Thoma 2 276 95 –
Kim Wahl 14 075 95 95
Jussi Pesonen, toimitusjohtaja 220 275 – –

aikaisemmat hallituksen jäsenet
Matti Alahuhta – – 95
Yhteensä 882 101 985 858

1) Yllä esitetyt osakeomistukset sisältävät myös hallituksen jäsenten lähipiirin sekä 
määräysvaltayhteisöjen omistamat osakkeet.  

konsernin johtajiston palkat, palkkiot ja muut etuudet

1.1. – 31.12.
1 000 euroa 2015 2014

Toimitusjohtaja jussi Pesonen
Palkat ja etuudet

Palkka 1 052 1 052
Kannustepalkkiot 856 627
Osakepalkkiot 824 –
Etuudet 27 27

Yhteensä 2 759 1 706

Vuonna 2015 suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus toimi-
tusjohtajan osalta oli 353 000 (303 000) euroa ja maksut vapaaehtoi-
seen eläkejärjestelyyn 1 000 000 (682 000) euroa. Vuonna 2015 
toimitusjohtajan vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn ei maksettu muita 
maksuja (vuonna 2014 maksettiin 268 000 euron kertasuoritus takau-
tuvan vastuun katteeksi).

1.1. – 31.12.
1 000 euroa 2015 2014

johtajiston jäsenet (lukuunottamatta toimitusjohtaja) 1)

Palkat ja etuudet
Palkat 3 455 3 457
Kannustepalkkiot 1 733 869
Osakepalkkiot 1 805 –
Etuudet 238 249

Yhteensä 7 231 4 575

1) 11 jäsentä vuosina 2015 ja 2014.

Vuonna 2015 suomen ja saksan lakisääteisten eläkejärjestelmien 
kustannus johtajiston jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) osalta oli 
900 000 (752 000) euroa ja maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 
651 000 (686 000) euroa.

Toimitusjohtajan ja johtajiston jäsenten kokonaispalkitseminen koostuu  
peruspalkan ja etuuksien lisäksi lyhyen aikavälin kannustepalkkioista, 
osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustepalkkioista sekä eläke-etuuk-
sista. 

Toimitusjohtajan ja johtajiston lyhyen aikavälin kannustepalkkiot on 
sidottu konsernin tai liiketoiminta-alueen ennalta määrättyjen taloudel-
listen tavoitteiden sekä johtajiston jäsenen henkilökohtaisten tavoittei-
den saavuttamiseen. Vuotuisen kannustepalkkion enimmäismäärä on 
100 % liiketoiminta-alueen johtajan perusvuosipalkasta ja 70 % johta-
jiston muun jäsenen perusvuosipalkasta. Toimitusjohtajan vuotuisen 
kannustepalkkion enimmäismäärä on 150 % perusvuosipalkasta.

Konsernin johtajiston osakeperusteisten maksujen kirjatut kulut oli-
vat 5,4 (2,8) miljoonaa euroa.
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Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Jussi Pesosen elä-
keikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 60 % kymmenen 
viimeisen työvuoden keskimääräisestä indeksoidusta ansiosta lasket-
tuna suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän mukaan. Eläkeiän alenta-
misesta 60 vuoteen aiheutuvat kulut katetaan lakisääteistä työeläkettä 
täydentävällä vapaaehtoisella etuuspohjaisella lisäeläkkeellä. Mikäli 
toimitusjohtaja lopettaa yhtiön palveluksessa ennen 60 vuoden ikää, 
hänellä on täysi vapaakirjaoikeus vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
mukaiseen ansaittuun eläkkeeseen. Muiden johtajiston jäsenten eläke-
ikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kulut 
vuonna 2015 olivat 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Järjestelyn varat olivat 
1,6 (6,6) miljoonaa euroa ja velvoitteet 0,9 (5,1) miljoonaa euroa. 
Muut johtajiston jäsenet ovat maksuperusteisen eläkejärjestelyn pii-
rissä.

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan toimisuhteen, hänelle makse-
taan 24 kuukauden peruspalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus kuuden 
kuukauden irtisanomisajalta maksettavan palkan lisäksi. Toimitusjohta-
jan irtisanoutuessa hänelle ei makseta muita korvauksia irtisanomis-
ajan palkan lisäksi. Johtajiston muiden jäsenten irtisanomiskorvaus 
vastaa 12 kuukauden palkkaa, minkä lisäksi heille maksetaan irtisano-
misajalta kuuden kuukauden palkka, jollei irtisanomisilmoitusta anneta 
yksinomaan työntekijästä johtuvista syistä.

Jos yhtiön määräysvallassa tapahtuu muutos, jokainen konsernin 
johtajiston jäsen voi irtisanoa työsopimuksensa yhden kuukauden tai 
toimitusjohtaja kolmen kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen 
aiheuttaneesta tapahtumasta ja saada 24 kuukauden peruspalkkaansa 
vastaavan korvauksen.

Tilintarkastajan palkkiot

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Tilintarkastus 2,3 2,0
Veroneuvonta 0,8 0,6
Muut palvelut 0,5 0,5
Yhteensä 3,6 3,1

8 Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut 

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Biologisten hyödykkeiden hakkuut –91 –91
Käyvän arvon muutos 443 169
Yhteensä 352 78

9 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Osakkuusyritykset 2 3
Yhteisyritykset 1 –
Yhteensä 3 3

10 Poistot ja arvonalentumiset
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Poistot aineettomista hyödykkeistä
Aineettomat oikeudet 8 16
Muut aineettomat hyödykkeet 25 30

33 46
Poistot aineellisista käyttöomaisuus hyödykkeistä
Rakennukset 82 81
Koneet ja kalusto 388 373
Muut aineelliset hyödykkeet 17 17

487 471
Poistot sijoituskiinteistöistä
Rakennukset 3 3
Muut 1 1

4 4
aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset
Päästöoikeudet – –1

– –1
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden  
arvonalentumiset
Maa-alueet – 1
Rakennukset – 42
Koneet ja kalusto – 93
Muut aineelliset hyödykkeet – 2

– 138

Yhteensä 524 658

Vuonna 2015 ei kirjattu arvonalennuksia käyttöomaisuushyödykkeistä.
Vuonna 2014 yhtiö kirjasi 135 miljoonan euron arvonalennuksen 

aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä UPM Paper ENA -liiketoi-
minta-alueella. Arvonalennukset liittyivät yhtiön suunnitelmiin sulkea 
pysyvästi neljä paperikonettaan: Chapellen PK3, shottonin PK1, Jäm-
sänkosken PM5 ja Kaukaan PK2. lisäksi yhtiö kirjasi 3 miljoonan 
euron arvonalennuksen aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä liit-
tyen UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyihin.

11 Nettovoitot myytävissä olevista sijoituksista
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Myynnin yhteydessä realisoituneet nettovoitot 1) – 59
Yhteensä – 59

1)  Vuonna 2014 sisältää 59 miljoonan euron tuoton liittyen Metsä Fibre Oy:n osak-
keiden myyntiin vuonna 2012.

12 Rahoituskulut
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Valuuttakurssivoitot ja -tappiot sekä käyvän arvon 
muutokset
Suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset 85 96
Käyvän arvon suojauslaskennassa olevien  
johdannaisten käyvän arvon muutos –13 51
Käyvän arvon suojauslaskennassa suojattujen  
lainojen korkoriskistä aiheutuva käyvän arvon muutos 5 –50
Suojattujen kiinteähintaisten sitoumusten kurssierosta 
aiheutuva käyvän arvon muutos 3 5
Kurssierot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista  
veloista –105 –123
Kurssierot lainoista ja saamisista 13 17
Muut valuuttakurssivoitot ja -tappiot sekä käyvän arvon 
muutokset 13 –

1 –4
korko- ja muut rahoituskulut, netto
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon  
kirjatuista veloista –122 –148
Korkotuotot johdannaisista 75 90
Korkotuotot lainoista ja saamisista 5 15
Muut rahoituskulut –26 –19

–68 –62

Yhteensä –67 –66

Liikevoittoon sisältyvät johdannaissopimuksista johtuvat 
nettovoitot ja -tappiot

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Rahavirran suojauslaskennassa olevat johdannaiset –101 30
Suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset –78 –53
Yhteensä –179 –23

konsernin tuloslaskelmaan sisältyvät 
valuuttakurssivoitot ja -tappiot

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Liikevaihto –100 11
Liiketoiminnan muut tuotot 18 23
Nettorahoituserät 6 –11
Yhteensä –76 23

13 Tuloverot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Verotettavaan tuloon perustuvat verot 95 100
Laskennallisten verojen muutos (liite 28) 64 55
Tuloverot yhteensä 159 155

Tuloveron täsmäytyslaskelma

Voitto (tappio) ennen veroja 1 075 667
Suomen lakisääteisen verokannan 20 % vero 215 133
Suomen ja ulkomaiden verokantojen välinen ero 16 9
Vähennyskelvottomat kulut ja verovapaat tulot –63 –27
Verotuksessa vähennyskelvottomat tappiot 11 25
Osakkuusyritysten tulokset –1 –1
Verolainsäädännön muutos –1 1
Muutos laskennallisten verosaamisten 
hyödynnettävyydessä – 19
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden 
käyttö –6 –5
Muut –12 1
Tuloverot yhteensä 159 155

Efektiivinen verokanta 14,8 % 23,2 %

Voitto ennen veroja vuosina 2015 ja 2014 sisältää verovapaalla 
alueella toimivan tytäryhtiön tuloja. 

Vuonna 2015 muut erät sisältävät 9 miljoonan euron verohyödyn 
liittyen iso-Britannian metsäalueiden myynnistä saatuun myyntivoittoon 
vuonna 2014, jonka veroviranomaiset hyväksyivät verovapaaksi 
vuonna 2015.

Vuonna 2014 muutos laskennallisten verojen hyödynnettävyydessä 
liittyy laskennallisten verosaamisten arvioidun hyödynnettävyyden 
uudelleenarviointiin Ranskassa.

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

 1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

ennen 
veroja Vero

Verojen 
jälkeen

ennen 
veroja Vero

Verojen 
jälkeen

Etuuspohjaisista eläkevelvoit-
teista johtuvat vakuutusmate-
maattiset voitot ja tappiot 153 –40 113 –235 54 –181
Muuntoerot 221 – 221 291 – 291
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojaus –26 –2 –28 –51 10 –41
Rahavirran suojaukset 30 –6 24 –133 26 –107
Myytävissä olevat sijoitukset –424 19 –405 –173 9 –164
Muut laajan tuloksen erät –46 –29 –75 –301 99 –202

14 Tulos per osake
1.1. – 31.12.

2015 2014

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden  
voitto/tappio, milj. euroa 916 512

Keskimääräinen painotettu osakemäärä, 1 000 kpl 533 505 531 574
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 1,72 0,96

laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa 
osakkeiden lukumäärää oikaistaan optioiden vaikutuksella.

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden  
voitto/tappio, milj. euroa 916 512
Voitto/tappio laimennusvaikutuksella oikaistun 
osake  kohtaisen tuloksen laskemiseksi, milj. euroa 916 512

Keskimääräinen painotettu osakemäärä, 1 000 kpl 533 505 531 574
Keskimääräinen painotettu osakemäärä,
laimennettu, 1 000 kpl 533 505 531 574
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 1,72 0,96

15 Osakekohtainen osinko

Vuonna 2015 maksetut osingot olivat 373 miljoonaa euroa (0,70 
euroa osaketta kohden) ja vuonna 2014 319 miljoonaa euroa (0,60 
euroa osaketta kohden). Vuodelta 2015 hallitus ehdottaa yhtiökokouk-
selle, että osinkoa jaetaan 0,75 euroa osaketta kohti, jota vastaava 
kokonaisosinko on 400 miljoonaa euroa.

16 Liikearvo
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Kirjanpitoarvo 1.1. 230 219
Muuntoerot 11 11
Kirjanpitoarvo 31.12. 241 230
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Liikearvo segmenteittäin

31.12.
milj. euroa 2015 2014

UPM Biorefining 220 209
UPM Raflatac 7 7
UPM Plywood 13 13
Muu toiminta 1 1
Yhteensä 241 230

Arvonalentumistestaus
Yhtiö laatii arvonalentumistestauslaskelmat toimintasegmentti- tai sitä 
alemmalla liiketoimintayksikkötasolla vuosittain. Keskeisiä oletuksia 
laskelmissa ovat liiketoiminnan kasvunäkymät, tuotteiden hinnat, kus-
tannuskehitys ja käytetty diskonttauskorko.

liiketoiminnan kasvunäkymät perustuvat yleisiin kyseistä liiketoimin-
taa koskeviin ennusteisiin. laskelmissa on käytetty kymmenen vuoden 
ennusteita, koska yhtiön liiketoiminnalle on luonteenomaista pääoma-
valtaisuudesta johtuva pitkäjänteisyys sekä markkinoiden syklisyys. 
Tuotteiden hintaennusteissa ja kustannuskehityksessä on otettu huomi-
oon johdon seuraaville kolmelle vuodelle laatimat ennusteet sekä seit-
semälle seuraavalle vuodelle tehdyt arviot. Ennusteissa on otettu huomi-
oon konsernin viimeaikainen kannattavuuskehitys. lisäksi konsernin 
tekemät investointipäätökset ja kannattavuusohjelmat sekä kyseistä 
alaa tuntevien asiantuntijoiden näkemykset pitkän ajan kysyntä- ja hin-
takehityksestä on huomioitu arvioita laadittaessa.

Rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryhmille kerrytettävissä oleva 
rahamäärä on määritelty yksiköiden käyttöarvojen perusteella.

Diskonttauskorkojen määrittämisessä on käytetty laskenta-ajankoh-
dan keskimääräistä painotettua pääomakustannusta ottaen huomioon 
liiketoimintakohtaiset riskit. Vuoden 2015 testauksissa ennen veroja 
määriteltynä diskonttauskorkona on käytetty suomen sellutoiminnoissa 
11,02 (9,86) % ja Uruguayn sellutoiminnoissa 10,38 (9,62) %. Kerry-
tettävissä oleva rahamäärä on herkin sellun myyntihinnalle ja puu-
raaka-ainekustannukselle. Vuoden 2015 lopussa suomen sellutoimin-
noissa ennustejaksolle selluhintojen yli 19,4 %:n lasku johtaisi liikear-
von arvonalentumiseen. Konserni uskoo, ettei mikään mahdollinen 
muutos puuraaka-ainekustannuksissa johtaisi kirjanpitoarvoa pienem-
pään kerrytettävään rahamäärään. Uruguayn sellutoiminnoissa ennus-
tejaksolle selluhintojen yli 4,5 %:n lasku tai yli 13 %:n puukustannusten 
nousu johtaisi liikearvon arvonalentumiseen. selluhintojen yli 6,3 %:n 
lasku tai yli 18 %:n puukustannusten nousu johtaisi koko liikearvon 
arvonalentumiseen.

17 Muut aineettomat hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2015 2014

aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 549 536
Lisäykset 4 3
Vähennykset –28 –2
Muuntoerot 11 12
Hankintameno 31.12. 536 549

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –323 –300
Poistot –8 –16
Vähennykset 28 2
Muuntoerot –9 –9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –312 –323

Kirjanpitoarvo 1.1. 226 236
Kirjanpitoarvo 31.12. 224 226

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Muut aineettomat hyödykkeet 1)

Hankintameno 1.1. 685 673
Lisäykset 4 6
Vähennykset –32 –10
Siirrot erien välillä 1 11
Muuntoerot 7 5
Hankintameno 31.12. 665 685

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –616 –591
Poistot –25 –30
Vähennykset 32 10
Muuntoerot –7 –5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –616 –616

Kirjanpitoarvo 1.1. 69 82
Kirjanpitoarvo 31.12. 49 69

ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 2 13
Lisäykset 3 2
Siirrot erien välillä –1 –13
Hankintameno 31.12. 4 2

Kirjanpitoarvo 1.1. 2 13
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2

Päästöoikeudet
Hankintameno 1.1. 47 18
Lisäykset 2) 24 42
Vähennykset ja velvoitteen täyttäminen –17 –13
Hankintameno 31.12. 54 47

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –4 –7
Arvonalentumisten peruutukset – 1
Vähennykset 2 2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –2 –4

Kirjanpitoarvo 1.1. 43 11
Kirjanpitoarvo 31.12. 52 43

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä 329 340

1) Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin aktivoiduista  tietokoneohjelmista.

2) lisäykset sisältävät vastikkeetta saadut päästöoikeudet.

Vedenkäyttöoikeudet
Aineettomiin oikeuksiin sisältyy UPM Energy -liiketoiminta-alueeseen 
kuuluvien vesivoimalaitosten vedenkäyttöoikeuksia 189 (189) miljoo-
naa euroa, joilla arvioidaan olevan rajoittamaton taloudellinen vaiku-
tusaika, koska yhtiöllä on sopimusperusteisesti oikeus hyödyntää vesi-
varoja voima laitosten energiantuotannossa. Näiden 
vedenkäyttöoikeuksien arvot testataan vuosittain arvonalentumisen 
varalta kunkin vesivoimalaitoksen odotettavissa olevien rahavirtojen 
perusteella.

18 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 708 670
Lisäykset 9 2
Vähennykset –12 –15
Siirrot erien välillä 7 3
Muuntoerot 46 48
Hankintameno 31.12. 758 708

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –34 –34
Arvonalentumiset – –1
Siirrot erien välillä – 1
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –34 –34

Kirjanpitoarvo 1.1. 674 636
Kirjanpitoarvo 31.12. 724 674

rakennukset
Hankintameno 1.1. 3 611 3 489
Lisäykset 36 22
Vähennykset –96 –17
Siirrot erien välillä 113 43
Muuntoerot 73 74
Hankintameno 31.12. 3 737 3 611

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –2 478 –2 333
Poistot –82 –81
Arvonalentumiset – –42
Vähennykset 95 17
Siirrot erien välillä –26 –8
Muuntoerot –33 –31
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –2 524 –2 478

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 133 1 156
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 213 1 133

koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 14 598 14 504
Lisäykset 150 115
Vähennykset –760 –374
Yritysmyynnit –2 –
Siirrot erien välillä 472 50
Muuntoerot 282 303
Hankintameno 31.12. 14 740 14 598

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –12 178 –11 900
Poistot –388 –373
Arvonalentumiset – –93
Vähennykset 759 369
Yritysmyynnit 2 –
Siirrot erien välillä –1 19
Muuntoerot –190 –200
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –11 996 –12 178

Kirjanpitoarvo 1.1. 2 420 2 604
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 744 2 420

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 897 873
Lisäykset 7 5
Vähennykset –42 –3
Siirrot erien välillä 28 10
Muuntoerot 12 12
Hankintameno 31.12. 902 897

31.12.
milj. euroa 2015 2014
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –783 –752
Poistot –17 –17
Arvonalentumiset – –2
Vähennykset 42 2
Siirrot erien välillä –2 –6
Muuntoerot –8 –8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –768 –783

Kirjanpitoarvo 1.1. 114 121
Kirjanpitoarvo 31.12. 134 114

ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 366 240
Lisäykset 269 225
Siirrot erien välillä –563 –103
Muuntoerot 8 4
Hankintameno 31.12. 80 366

Kirjanpitoarvo 1.1. 366 240
Kirjanpitoarvo 31.12. 80 366

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 4 895 4 707

Rahoitusleasingjärjestelyt
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing- 
sopimuksilla hankittua omaisuutta.

31.12.
milj. euroa 2015 2014

rakennukset
Hankintameno 2 2
Kertyneet poistot –1 –1
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 1

koneet ja kalusto
Hankintameno 151 265
Kertyneet poistot –45 –95
Kirjanpitoarvo 31.12. 106 170

Vuokratut hyödykkeet yhteensä 107 171

Aktivoidut vieraan pääoman menot
Vuonna 2015 pitkäaikaiseen omaisuuteen aktivoidut vieraan pääoman 
menot olivat 8 (5) miljoonaa euroa. Poistot aktivoiduista vieraan pää-
oman menoista olivat 4 (3) miljoonaa euroa vuonna 2015. 

Käytetty keskimääräinen korkokanta 4,99 (2,34) %, edustaa hank-
keiden rahoittamiseen käytetyn lainan kustannuksia.
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19 Sijoituskiinteistöt
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Hankintameno 1.1. 58 71
Lisäykset  – 1
Siirrot erien välillä –58 –14
Hankintameno 31.12. – 58

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –27 –31
Poistot –4 –4
Siirrot erien välillä 31 8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. – –27

Kirjanpitoarvo 1.1. 31 40
Kirjanpitoarvo 31.12. – 31

Vuonna 2015 siirrot erien välillä sisältää siirrot aineellisiin käyttöomai-
suushyödykkeisiin.

Tuloslaskelmaan kirjatut erät

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Vuokratuotot 4 4
Välittömät hoitokulut sijoituskiinteistöistä,  
jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa –3 –3

20 Biologiset hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2015 2014

1.1. 1 469 1 458
Lisäykset 16 8
Vähennykset –72 –65
Biologisten hyödykkeiden hakkuut –91 –91
Käyvän arvon muutos 377 120
Muuntoerot 39 39
31.12. 1 738 1 469

Konserni omistaa suomessa noin 704 000 hehtaaria metsiä ja Yhdys-
valloissa noin 75 000 hehtaaria sekä Uruguayssa noin 236 000 
hehtaaria puuviljelmiä. Biologiset hyödykkeet (kasvava puusto) arvoste-
taan käypään arvoon vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä 
menoilla. Käyvän arvon määrittäminen perustuu rahavirtojen nykyar-
voon. Arvostuksessa käytettyjä keskeisiä tekijöitä ovat arvioidut puus-
ton kasvu ja kantohinnat sekä käytetty diskonttauskorko. Kantohintaen-
nusteet perustuvat johdon laskenta-ajankohdan hinnoista tehtyihin 
arvioihin puuston koko kasvuajalle, 100 vuoteen asti suomessa ja 
Yhdysvalloissa, ja 10 vuoteen Uruguayssa. Rahavirtoja oikaistaan 
myyntiin ja tulevaisuuden riskeihin liittyvillä kustannuksilla. Nuoret 
taimikot arvostetaan hankintamenon mukaisesti.

Vuonna 2015 biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys suo-
messa 265 miljoonalla eurolla johtui pitkän aikavälin puun kantohinta-
ennusteen ja diskonttauskoron muutoksista. UPM arvioi edelleen puun 
reaalihintojen laskevan pitkällä aikavälillä, joskin hieman aiempaa 
ennustetta hitaammin. lisäksi suomen metsien käyvän arvon määrityk-
sessä käytetty diskonttauskorko ennen veroja laskettiin 7,5 %:sta 
7,0 %:iin. 

Uruguayn puuviljelmien käyvän arvon laskelmissa käytetty diskont-
tauskorko ennen veroja oli vuonna 2015 10,0 (10,0) %.

Yhden prosenttiyksikön lasku (nousu) käytetyssä diskonttauskorossa 
olisi kasvattanut (pienentänyt) biologisten hyödykkeiden käypää arvoa 
noin 260 (200) miljoonaa euroa.

21 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
31.12.

milj. euroa 2015 2014

1.1. 25 22
Lisäykset 1 1
Siirrot erien välillä –1 –
Osuus tuloksista verojen jälkeen (liite 9) 3 3
Saadut osingot –1 –2
Muuntoerot 1 1
31.12. 28 25

Osuuksiin osakkuusyrityksissä sisältyy 31.12.2015 liikearvoa 1 (1) 
miljoonaa euroa.

osakkuus- ja yhteisyritykset

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Osakkuusyritykset 20 17
Yhteisyritykset 8 8
31.12. 28 25

UPM:llä ei ole olennaisia yksittäisiä osakkuus- tai yhteisyrityksiä.

Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Myynnit 1 2
Ostot 89 83
Pitkäaikaiset saamiset 9 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 1
Ostovelat ja muut velat 1 2

Lainasaamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä                    
31.12.

milj. euroa 2015 2014
1.1. 8 8
Tilikauden aikana myönnetyt lainat 1 1
Lyhennykset – –1
31.12. 9 8

22 Myytävissä olevat sijoitukset
31.12.

milj. euroa 2015 2014

1.1. 2 510 2 661
Lisäykset 33 31
Vähennykset –35 –1
Siirrot erien välillä 1 –10
Käyvän arvon muutokset –424 –173
Muuntoerot – 2
31.12. 2 085 2 510

31.12.2015 ja 31.12.2014 myytävissä olevat sijoitukset koostuvat 
vain sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin.

Merkittävimmät myytävissä olevat sijoitukset

osakkeiden 
lukumäärä

konsernin 
omistus-
osuus %

kirjanpitoarvo,
milj. euroa

2015 2014

Pohjolan Voima Oy, A-sarja 8 176 191 61,24 324 381
Pohjolan Voima Oy, B-sarja 4 140 132 58,11 1 166 1 370
Pohjolan Voima Oy, B2-sarja 2 414 940 51,13 169 187
Kemijoki Oy 179 189 7,33 314 401
Länsi-Suomen Voima Oy 10 220 51,10 92 107
OEP Technologie B.V. – – – 35
Muut 1) – – 20 29
31.12. 2 085 2 510

1)  Vuosi 2015 sisältää Pohjolan Voima Oy:n C-, M- ja V- sarjan osakkeet. Vuosi 
2014 sisältää Pohjolan Voima Oy:n C-, H-, M- ja V-sarjan osakkeet. 

UPM Energy -liiketoiminta-alueen myytävissä olevat sijoitukset muodos-
tuvat pääasiallisesti osittain omistetuista energiayhtiöistä, joissa 
UPM:llä ei ole määräysvaltaa, yhteistä määräysvaltaa tai huomattavaa 
vaikutusvaltaa. Kyseiset energiayhtiöt toimittavat sähköä ja/tai lämpöä 
osakkailleen niin sanotun Mankala-periaatteen mukaisesti, kuten yhtiö-
järjestyksessä on määritelty. Osakkaille toimitetaan sähköä ja/tai 
lämpöä omistusosuuksiensa suhteessa ja osakkaat vastaavat osuuksien-
sa mukaisista sähkön ja/tai lämmön tuotantokustannuksista sekä tuo-
tantoon liittyvistä veloista, kuten yhtiöjärjestyksessä on määritelty. 

UPM Energy -liiketoiminta-alueen myytävissä olevien sijoitusten 
(Pohjolan Voima Oy:n A-, B-, B2-, C-, C2-, M- ja V-osakkeet, Kemijoki 
Oy:n osakkeet ja länsi-suomen Voima Oy:n osakkeet) käyvän arvon 
määrittely perustuu diskontatun rahavirran malliin. Konsernin arvio 
sähkön hinnasta perustuu fundamenttipohjaiseen simulointiin suomen 
aluehinnasta. sähkön hinnan 5 %:n nousu tai lasku muuttaisi omaisuu-
den arvoa noin 342 miljoonaa euroa ylös- tai alaspäin. Mallissa käy-
tetty 5,85 %:n diskontto-korkokanta on määritetty käyttäen painotettua 
keskimääräistä pääomakustannusta. Diskonttaustekijässä 0,5 %:n 
nousu tai lasku muuttaisi omaisuuden arvoa noin 330 miljoonaa euroa 
alas- tai ylöspäin. Muut omaisuuden arvostukseen liittyvät epävarmuus- 
ja riskitekijät koskevat Olkiluoto 3 -ydinvoimalan kiinteähintaisen, avai-
met käteen -projektin käynnistysaikataulua ja siihen liittyvää, meneil-
lään olevaa välimiesmenettelyä voimalan toimittajan AREVA-siemensin 
ja voimalan omistajan Teollisuuden Voima Oyj:n välillä. UPM:n epä-
suora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 31 % Pohjolan Voima 
Oy:n B2-osakkeiden kautta. Välimiesmenettelyn mahdollista tulosta ei 
ole otettu huomioon arvon määrittämisessä. Muutoksilla toimintaa kos-
kevassa sääntelyssä ja verotuksessa voi myös olla vaikutusta energia-
omistusten arvoon. 

Vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä UPM myi 10,6 %:n 
omistuksensa OEP Technologie B.V. (sMARTRAC) osakkeista.

Pohjolan Voima Oy, B- ja B2-sarjat liittyvät osakeomistuksiin Teollisuu-
den Voima Oyj:ssä, joka käyttää ja rakentaa ydinvoimaloita Olkiluo-
dossa, suomessa. Ydinvoimalan toiminta aiheuttaa mahdollisia kustan-
nuksia ja vastuita liittyen ydinvoimalan käytöstä poistamiseen ja 
purkamiseen sekä käytetyn polttoaineen varastointiin ja loppusijoituk-
seen. Toimintaa säätelevät kansainvälinen, Euroopan unionin sekä 
paikallinen ydinvoiman käyttöä koskeva 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 osak-
keenomistajat eivät ole vastuussa ydinvastuulain mukaan. suomessa 
käytetyn poltto aineen käsittelystä, varastoinnista ja loppusijoituksesta, 
vähä- ja keskiaktiivisen jätteen käsittelystä ja ydinvoimalan käytöstä 
poistamisesta tulevaisuudessa aiheutuvat kustannukset ovat käyttäjän 
vastuulla. Käyttäjälle aiheutuvat ydinvoimalan käytöstä poistamiseen ja 
purkamiseen sekä käytetyn polttoaineen varastointiin ja loppusijoituk-
seen liittyvät kustannukset korvataan valtion perustamasta rahastosta, 
johon ydinvoimaloiden käyttäjät suorittavat vuosittaisen maksuosuu-
den. Mainittuun rahastoon maksettujen varojen on tarkoitus kattaa 
arvioidut tulevat kustannukset, jotka on huomioitu niihin liittyvien myy-
tävissä olevien sijoitusten käyvässä arvossa.

23 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä (liite 21) 9 8
Muut lainasaamiset 11 35
Johdannaissopimukset 312 291
31.12. 332 334
Muihin lainasaamisiin liittyvä maksimiluottoriski on niiden kirjanpitoar-
vo.

24 Muut pitkäaikaiset varat
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt (liite 29) 93 40
Muut pitkäaikaiset varat 52 51
31.12. 145 91

25 Vaihto-omaisuus
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Aineet ja tarvikkeet 646 548
Keskeneräiset tuotteet 54 55
Valmiit tuotteet/tavarat 642 713
Ennakkomaksut 34 40
31.12. 1 376 1 356

26 Myyntisaamiset ja muut saamiset
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Myyntisaamiset 1 436 1 412
Lainasaamiset 5 6
Siirtosaamiset 134 143
Johdannaissopimukset 128 151
Muut saamiset 173 144
31.12. 1 876 1 856

Myyntisaamisten ikäjakauma

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Erääntymättömät 1 193 1 225
Erääntyneet 1–30 päivää 159 133
Erääntyneet 31–90 päivää 45 32
Erääntyneet yli 90 päivää 39 22
31.12. 1 436 1 412

Arvioidessaan myyntisaamisten realisointiarvoa konserni huomioi 
myyntisaamisten luottokelpoisuudessa tapahtuneet muutokset. Tilinpää-
töshetkellä ei ole viitteitä siitä, että maksuvelvolliset eivät pystyisi täyttä-
mään velvoitteitaan liittyen myyntisaamisiin, jotka eivät ole erääntyneet 
tai joiden arvo ei ole alentunut. Myyntisaamisista kirjattu arvonalentu-
minen oli vuonna 2015 18 (8) miljoonaa euroa ja se sisältyy muihin 
liiketoiminnan kuluihin. Myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus teh-
dään, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei tule saamaan 
erääntyneitä saami siaan.

Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyvä maksimiluottoriski, otta-
matta huomioon luottotappioriskiä pienentäviä eriä, on niiden kirjanpi-
toarvo.
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Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Henkilöstökulut 9 14
Korkotuotot 3 5
Energia- ja muut valmisteverot 66 70
Muut erät 56 54
31.12. 134 143

27 Oma pääoma

osakepääoma

milj. euroa
osakkeiden lukumäärä

(1 000)
osake-

pääoma

1.1.2014 529 302 890
Merkitty optioilla 4 434 –
31.12.2014 533 736 890
31.12.2015 533 736 890

Osakkeet
31.12.2015 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 533 735 699. Jokainen 
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
9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankki-
maan enintään 50 000 000 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa 
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

31.12.2015 yhtiön hallussa oli 230 737 (230 737) omaa osa-
ketta eli 0,04 (0,04) % osakemäärästä. 211 481 osaketta on palautu-
nut vuonna 2011 osakeannin yhteydessä vastikkeetta yhtiön haltuun, 
osana Myllykoski-yrityskauppaan liittyviä sopimusjärjestelyjä ja 
19 256 osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukai-
sesti työsuhteiden päättymisen yhteydessä vuonna 2012.

Valtuudet osakkeiden lukumäärän korottamiseen
4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään 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 osakkei-
ta enintään 25 000 000 kappaletta. Tähän lukuun sisältyvät myös ne 
osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. (ii) Uudet 
osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja 
yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä 
suhteessa, kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeen-
omistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus 
on voimassa 4.4.2016 saakka.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia 
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien 
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Osakeantivaltuutuksella tehtävillä merkinnöillä yhtiön osakkeiden 
lukumäärä voi nousta yhteensä 4,68 %, eli 25 000 000 osakkeella 
558 735 699 osakkeeseen.

Lunastusvelvollisuuslauseke
UPM-Kymmene Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan osakkeenomis-
taja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä, yksin tai toisen osakkeenomistajan kanssa, saavuttaa 
tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia yhtiön osakkeista tai 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on velvollinen lunastamaan mui-
den osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin 
osake yhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen 
12 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin.

lunastusvelvollisuuslausekkeen määräysten muuttamista tai poista-
mista tarkoittava yhtiökokouksen päätös on pätevä vain, mikäli sitä 
ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolme neljän-
nestä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olevista osak-
keista.

arvonmuutos- ja muut rahastot

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutosrahasto 1 582 1 988
Suojausrahasto –104 –128
Osakeperusteiset maksut 8 7
31.12. 1 486 1 867

Suojausrahaston muutos

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

1.1. –128 –21
Kirjattu suojausrahastoon –85 –102
Siirretty liikevaihtoon 26 –85
Siirretty liiketoiminnan kuluihin 81 51
Siirretty rahoituskuluihin 8 3
Verot kirjauksista suojausrahastoon 17 20
Verot siirroista tuloslaskelmaan –23 6
31.12. –104 –128

Muiden laajan tuloksen erien erittely
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 113 –181
Muuntoerot 221 291
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen 
suojaus –28 –41

Rahavirran suojaukset
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostamisesta –68 –82
Luokittelun muutos 92 –25

24 –107
Myytävissä olevat sijoitukset

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostamisesta –405 –164
–405 –164

Muut laajan tuloksen erät –75 –202

Määräysvallattomien omistajien osuudet
11.12.2014 konserni hankki loput 10 % Wisapower Oy:n osakkeista 
hintaan 4 miljoonaa euroa. Wisapower Oy:n määräysvallattomien 
omistajien osuuden kirjanpitoarvo oli hankinta-ajankohtana 3 miljoo-
naa euroa. Konserni kirjasi pois taseesta määräysvallattomien omistaji-
en osuuden 3 miljoonaa euroa ja vähensi emoyhtiön omistajille kuulu-
vaa omaa pääomaa 1 miljoonalla eurolla. seuraavassa esitetään 
yhteenveto Wisapower Oy:stä omistetun osuuden muutosten vaikutuk-
sesta emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan: 

28 Laskennalliset verot

Täsmäytyslaskelma laskennallisen verosaamisen ja -velan muutoksista tilikaudella 2015

milj. euroa 1.1.2015

kirjattu  
tulos- 

laskelmaan

kirjattu 
muihin laajan 
tuloksen eriin

Muunto- 
erot 31.12.2015

Laskennalliset verosaamiset
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 160 –27 – –1 132
Vaihto-omaisuus 35 2 – – 37
Eläkevelvoitteet ja varaukset 158 –1 –28 – 129
Muut väliaikaiset erot 37 13 – – 50
Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset 241 – – – 241
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 631 –13 –28 –1 589

Laskennalliset verovelat
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 211 6 – – 217
Biologiset hyödykkeet 205 51 – – 256
Eläkevelvoitteet ja varaukset 9 –2 12 – 19
Muut väliaikaiset erot 102 –4 –11 – 87
Laskennalliset verovelat yhteensä 527 51 1 – 579

Laskennalliset verot taseessa
Laskennalliset verosaamiset 532 –37 –28 –1 466
Laskennalliset verovelat 428 27 1 – 456
Nettoverovelka –104 64 29 1 –10

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.

milj. euroa 2015 2014
Hankitun määräysvallattoman osuuden
kirjanpitoarvo – 3
Määräysvallattomien omistajien osuudesta
maksettu vastike – –4
Emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan 
kirjattu ylimenevä osuus – –1
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Täsmäytyslaskelma laskennallisen verosaamisen ja -velan muutoksista tilikaudella 2014

milj. euroa 1.1.2014

kirjattu  
tulos- 

laskelmaan

kirjattu 
muihin laajan 
tuloksen eriin

Muunto- 
erot 31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 213 –53 – – 160
Vaihto-omaisuus 27 8 – – 35
Eläkevelvoitteet ja varaukset 135 –23 46 – 158
Muut väliaikaiset erot 30 7 – – 37
Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset 252 –12 – 1 241
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 657 –73 46 1 631

Laskennalliset verovelat
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 239 –28 – – 211
Biologiset hyödykkeet 198 3 – 4 205
Eläkevelvoitteet ja varaukset 18 –1 –8 – 9
Muut väliaikaiset erot 139 8 –45 – 102
Laskennalliset verovelat yhteensä 594 –18 –53 4 527

Laskennalliset verot taseessa
Laskennalliset verosaamiset 564 –79 46 1 532
Laskennalliset verovelat 501 –24 –53 4 428
Nettoverovelka –63 55 –99 3 –104

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ja muut pitkäaikaiset etuudet 31.12.2015

milj. euroa
eläke-

etuudet

Muut työsuhteen 
päättymisen 

jälkeiset etuudet

Muut  
pitkäaikaiset 

työsuhde-etuudet yhteensä 

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 888 – – 888
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 551 31 – 582
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –851 – – –851
Etuuspohjainen nettovelka 588 31 – 619

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet – – 35 35
Etuuspohjaiset varat taseen varoissa (liite 24) 93 – – 93
Velka taseessa yhteensä 681 31 35 747

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ja muut pitkäaikaiset etuudet 31.12.2014

milj. euroa
eläke-

etuudet

Muut työsuhteen 
päättymisen 

jälkeiset etuudet

Muut  
pitkäaikaiset 

työsuhde-etuudet yhteensä 

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 923 – – 923
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 625 33 – 658
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –794 – – –794
Etuuspohjainen nettovelka 754 33 – 787

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet – – 40 40
Etuuspohjaiset varat taseen varoissa (liite 24) 40 – – 40
Velka taseessa yhteensä 794 33 40 867

eläke- ja muiden työsuhteen jälkeisten etuuksien nettovelka maittain 31.12.2015

milj. euroa Suomi Saksa iso-Britannia Muut maat yhteensä 

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 314 29 504 41 888
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo – 490 – 92 582
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –406 –2 –409 –34 –851
Nettovelka –92 517 95 99 619

eläke- ja muiden työsuhteen jälkeisten etuuksien nettovelka maittain 31.12.2014

milj. euroa Suomi Saksa iso-Britannia Muut maat yhteensä 

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 355 33 494 41 923
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo – 559 – 99 658
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo –394 –2 –363 –35 –794
Nettovelka –39 590 131 105 787

Konsernilla oli 31.12.2015 verotuksellisia liiketappioita 797 (782) 
miljoonaa euroa, joista yhtiö on kirjannut laskennallista verosaamista. 
Verotuksellisista liiketappioista 665 (630) miljoonaa euroa aiheutui 
saksan tytäryhtiöistä ja 0 (39) miljoonaa euroa Kanadan tytäryhtiöstä. 
saksassa liiketappiot eivät vanhene. Muissa maissa liiketappiot van-
henevat eri aikoina ja eri suuruisina. Ne liiketappiot, joiden käyttöön 
liittyy epävarmuutta ja joista siksi ei ole kirjattu laskennallista verosaa-
mista, olivat 1 071 (1 088) miljoonaa euroa vuonna 2015. Nämä 
aiheutuvat etupäässä Kanadan tytäryhtiöstä, sekä tietyistä saksan ja 
Ranskan tytäryhtiöistä. 

laskennallista verovelkaa ei ole kirjattu suomalaisten tytäryhtiöiden 
ja osakkuusyhtiöiden jakamatta olevista voittovaroista, koska nämä 
voidaan jakaa ilman veroseuraamuksia. 

lisäksi konserni ei kirjaa laskennallista verovelkaa muiden kuin 
suomalaisten tytäryritystensä jakamatta olevista voittovaroista sikäli 
kuin väliaikainen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa ole-
vassa tulevaisuudessa.

29 Eläkevelvoitteet

Konsernilla on useita etuuspohjaisia ja maksu pohjaisia eläkejärjestely-
jä, joiden osalta noudatetaan kyseisten mai den paikallisia säännöstöjä 
ja käytäntöjä. suomen, ison-Britannian ja saksan järjestelyt muodosta-
vat 90 % koko konsernin etuuspohjaisista velvoitteista. Konsernilla on 
etuuspohjaisia velvoitteita myös itävallassa, Hollannissa, Ranskassa, 
Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Neljäsosa koko konsernin henkilöstöstä 
kuuluu etuuspohjaisten järjestelyjen piiriin. 

suomessa työnantajien tulee vakuuttaa henkilöstönsä työntekijöi-
den eläkelain (TyEl) mukaisesti. TyEl:in mukaan työntekijä on vakuu-
tettu vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Työntekijöiden 
edut voidaan vakuuttaa joko vakuutusyhtiössä tai työnantajan perusta-
massa eläkekassassa tai eläkesäätiössä. suomessa konsernin henkilös-
tön eläke-etuuksista noin 90 % on vakuutettu vakuutusyhtiössä, jolloin 
edut luokitellaan maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Henkilöstöstä noin 
10 %:n TyEl -vakuutukset on hoidettu konsernin oman, Kymin eläkesää-
tiön kautta. Eläkesäätiön kautta hoidetut etuudet luokitellaan etuuspoh-
jaisiksi järjestelyiksi, joissa eläke riippuu työntekijän keskimääräisestä 
palkasta. TyEl-säätiön hallinnossa ovat edustettuina sekä työnantaja 
että työntekijät. säätiölle on valittu valtuutettu asiamies, joka huolehtii 
säätiön säännönmukaisista toimista. säätiön toimintaa valvoo Finanssi-
valvonta.

suomen TyEl-eläkelakia koskeva lakiuudistus tulee voimaan vuo-
den 2017 alusta. Uudistuksen vaikutus konsernin TyEl-säätiön, Kymin 
eläkesäätiön, etuuspohjaiseen velvoitteeseen vuonna 2015 on 4 mil-
joonaa euroa, joka on kirjattu aiempaan työsuoritukseen perustuvaan 
menoon.   

 isossa-Britanniassa konsernilla on etuuspohjainen eläkejärjestely, 
joka on suljettu uusilta jäseniltä eikä uutta eläkekertymää synny. Kon-
sernilla on myös maksupohjainen järjestely, joka on avoin koko henki-
löstölle. Eläkejärjestely toimii konsernista erillisen ja riippumattoman 
säätiön (Trust) hallinnoimana.

 saksassa etuuspohjaisten järjestelyjen piiriin kuuluvat työntekijät 
ovat oikeutettuja eläkkeeseen, joka perustuu palvelusvuosiin ja loppu-
palkkaan. Edut kattavat turvan myös työkyvyttömyys- ja kuolemantapa-
uksissa.



UPM Vuosikertomus 2015 UPM Vuosikertomus 2015119 120

sisältö tilinpäätös

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

Velvoitteen nykyarvo ja järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 2015
Velvoitteen nykyarvo   järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

milj. euroa
eläke-

etuudet

Muut työsuh-
teen päätty-
misen jälkei-

set etuudet yhteensä
eläke-

etuudet

Muut työsuh-
teen päätty-
misen jälkei-

set etuudet yhteensä netto 

1.1.2015 1 548 33 1 581 –794 – –794 787

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 14 1 15 – – – 15
Järjestelyn supistamiset – – – – – – –
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno sekä voitot ja 
tappiot velvoitteen täyttämisestä 4 –2 2 – – – 2
Korkokulu (+) korkotuotto (–) 36 – 36 –21 – –21 15
Yhteensä sisältyy henkilöstökuluihin (liite 7) 54 –1 53 –21 – –21 32

Etuuspohjaisen velvoitteen vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot johtuen väestötilastollisten oletusten muutoksesta 13 – 13 – – – 13
Etuuspohjaisen velvoitteen vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot johtuen taloudellisten oletusten muutoksesta –158 – –158 – – – –158
Etuuspohjaisen velvoitteen vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot johtuen kokemusperäisistä muutoksista 7 1 8 – – – 8
Järjestelyn varoihin liittyvät vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot – – – –16 – –16 –16
Uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot (-) ja tappiot (+) 
jotka sisältyvät muihin laajan tuloksen eriin –138 1 –137 –16 – –16 –153

Maksetut etuudet –56 –3 –59 56 3 59 –
Velvoitteen täyttämiset – – – – – – –
Työnantajan suoritukset järjestelyyn – – – –52 –3 –55 –55
Muuntoerot 31 1 32 –24 – –24 8
31.12.2015 1 439 31 1 470 –851 – –851 619

Velvoitteen nykyarvo ja järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 2014
Velvoitteen nykyarvo   järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

milj. euroa
eläke-

etuudet

Muut työsuh-
teen päätty-
misen jälkei-

set etuudet yhteensä
eläke-

etuudet

Muut työsuh-
teen päätty-
misen jälkei-

set etuudet yhteensä netto 

1.1.2014 1 239 29 1 268 –717 – –717 551

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 11 1 12 – – – 12
Järjestelyn supistamiset –4 – –4 – – – –4
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno sekä voitot ja 
tappiot velvoitteen täyttämisestä –7 – –7 – – – –7
Korkokulu (+) korkotuotto (–) 43 1 44 –27 – –27 17
Yhteensä sisältyy henkilöstökuluihin (liite 7) 43 2 45 –27 – –27 18

Etuuspohjaisen velvoitteen vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot johtuen väestötilastollisten oletusten muutoksesta 1 – 1 – – – 1
Etuuspohjaisen velvoitteen vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot johtuen taloudellisten oletusten muutoksesta 276 3 279 – – – 279
Etuuspohjaisen velvoitteen vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot johtuen kokemusperäisistä muutoksista 6 – 6 – – – 6
Järjestelyn varoihin liittyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot – – – –51 – –51 –51
Uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot (-) ja tappiot (+) 
jotka sisältyvät muihin laajan tuloksen eriin 283 3 286 –51 – –51 235

Maksetut etuudet –47 –3 –50 47 3 50 –
Velvoitteen täyttämiset – – – – – – –
Työnantajan suoritukset järjestelyyn – – – –23 –3 –26 –26
Muuntoerot 30 2 32 –23 – –23 9
31.12.2014 1 548 33 1 581 –794 – –794 787

Merkittävimmät painotetut vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.
           Suomi           Saksa         iso-Britannia            Muut maat

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Diskonttauskorko % 2,13 1,56 2,20 1,62 3,60 3,50 2,94 2,42
Inflaatioaste % 1,59 1,25 1,70 2,00 3,25 3,35 2,05 2,12
Tuleva palkankorotus % 1,59 1,50 2,50 2,50 N/A N/A 2,42 2,46
Tuleva eläkkeiden korotus % 0,88 2,21 1,70 2,00 3,10 3,20 1,01 1,00
Arvioitu jäljellä oleva työssäoloaika vuosina 13,7 10,3 11,0 12,8 13,0 12,0 10,5 10,9

etuuspohjaisen velvoitteen herkkyysanalyysi merkittävissä painotetuissa oletuksissa tapahtuville muutoksille
Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen

oletuksen muutos Lisäys Vähennys

Diskonttauskorko % 0,5 % 7,6 %:n vähennys 8,5 %:n lisäys
Tuleva palkankorotus % 0,5 % 1,2 %:n lisäys 1,0 %:n vähennys
Tuleva eläkkeiden korotus % 0,5 % 4,7 %:n lisäys 4,3 %:n vähennys
Odotettavissa oleva elinikä Yhden vuoden lisäys 3,1 %:n lisäys –
Etuuspohjaisen velvoitteen duraation painotettu keskiarvo on vuoden 2015 lopussa 17 vuotta. 

Yllä esitetyt herkkyysanalyysit perustuvat siihen, että oletusten muutokset tapahtuvat toisista erillään, muiden oletusten pysyessä muuttumattomina. 
samaa ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa arvostusmenetelmää (projected unit method) on sovellettu sekä eläkevastuiden että herkkyysa-
nalyysien laskennassa.

eläke- ja muiden työsuhteen jälkeisten järjestelyjen varojen luokittelu
2015 2014

noteeratut 
yhtiöt %

noteeraamat-
tomat yhtiöt % yhteensä %

noteeratut 
yhtiöt %

noteeraamat-
tomat yhtiöt % yhteensä %

rahamarkkinasijoitukset
Eurooppa 1 – 1 1 – 1

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit
Eurooppa 25 – 25 28 – 28
Yhdysvallat 3 – 3 2 – 2
Muut maat 6 – 6 7 – 7

oman pääoman ehtoiset instrumentit
Eurooppa 13 – 13 12 – 12
Yhdysvallat 8 – 8 11 – 11
Muut maat 34 – 34 32 – 32

kiinteistöt
Eurooppa 6 4 10 3 4 7

Yhteensä 96 4 100 96 4 100

suomessa järjestelyjen varoihin sisältyy yhtiön osakkeita käyvältä arvoltaan 1 (0,7) miljoonaa euroa. Arvioidut maksusuoritukset konsernin etuus-
pohjaisiin eläkejärjestelyihin vuonna 2016 ovat 32 miljoonaa euroa ja muihin työsuhteen jälkeisiin järjestelyihin 4 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät etuuspohjaisiin järjestelyihin  
liittyvät riskit
Merkittävimmät konsernin etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvät riskit 
ovat diskonttauskoron muutokset, varojen volatiliteetti, inflaatio, palkko-
jen kehitys sekä edunsaajien odotettavissa oleva elinikä.
 
diskonttauskorko
Diskonttauskoron perusteena käytetään korkoa, joka perustuu yritysten 
liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen tuottoon. Tuoton vähentymi-
nen lisää etuuspohjaista velvoitetta. Diskonttauskoron 0,5 %:n lisäys 
vähentää konsernin etuuspohjaista velvoitetta 112 miljoonalla eurol la. 
Vastaavasti diskonttauskoron 0,5 % vähennys lisää velvoitetta 126 
miljoonalla eurolla.
 
Varojen volatiliteetti
Konserni altistuu järjestelyjen varojen muutoksille, erityisesti eläkesääti-
öidensä kautta suomessa ja isossa-Britanniassa. Kyseisten säätiöiden 
varat muodostavat 96 % koko konsernin etuuspohjaisten järjestelyjen 
varoista.
 
inflaatioriski
suomessa maksussa olevat eläkkeet on sidottu TyEl-indeksiin, joka 
riippuu inflaatiosta (80 %) ja yleisestä palkkatason noususta (20 %). 

Korkeampi inflaatio kasvattaa TyEl-indeksiä, joka lisää työnantajan 
maksua TyEl-tasausjärjestelmään. TyEl-indeksin kasvu ei suoranaisesti 
kasvata järjestelyn vastuita, koska sen vaikutus katetaan tasausjärjes-
telmän kautta. 

isossa-Britanniassa maksussa olevat eläkkeet on sidottu vähittäis-
myynti-indeksiin (Retail Price index), kun taas eläkekertymä on sidottu 
kuluttajahintaindeksiin (Consumer Price index). Kyseisten indeksien 
0,5 %:n nousu lisää velvoitetta noin 34 miljoonalla eurolla. 

saksassa eläke-etuudet on sidottu kuluttajahintaindeksiin.
 
Palkkariski
suomessa palkkoihin liittyvä riski koskee sitä 10 %:a henkilöstöstä, 
joka on vakuutettu TyEl-eläkesäätiön kautta.

isossa-Britanniassa etuuspohjaiset järjestelyt ovat suljettuja ja palk-
koihin liittyvät muutokset eivät vaikuta järjestelyn vastuisiin.

saksassa osaan etuisuuksista palkkojen muutoksella on suora vai-
kutus, osaan palkkojen muutoksella ei ole vaikutusta.

 
odotettavissa oleva elinikä
Kuolevuusodotuksen muutoksella on vaikutus konsernin etuuspohjaisen 
velvoitteen määrään. Jos odotettavissa oleva elinikä nousee vuodella, 
velvoitteiden määrä lisääntyy suomessa 12 miljoonalla eurolla, isossa-
Britanniassa 12 miljoonalla eurolla ja saksassa 19 miljoonalla eurol-
la.



UPM Vuosikertomus 2015 UPM Vuosikertomus 2015121 122

sisältö tilinpäätös

LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

 30 Varaukset

milj. euroa

Uudelleen-
järjestely-
varaukset

Henkilöstö-
kulu-

varaukset
ympäristökulu-

varaukset

Päästö-
oikeudet,
varaukset

Muut
varaukset yhteensä

1.1.2015 50 109 26 12 17 214
Uudet varaukset ja varausten lisäykset 3 9 – 14 6 32
Yritysmyynnit – – – – –2 –2
Siirrot erien välillä 6 –6 – – – –
Käytetyt varaukset –8 –55 –1 –11 –2 –77
Käyttämättömien varausten peruutukset –4 –6 –1 –1 –1 –13
31.12.2015 47 51 24 14 18 154

1.1.2014 50 93 20 9 17 189
Uudet varaukset ja varausten lisäykset 15 76 8 11 5 115
Käytetyt varaukset –10 –55 –2 –8 –3 –78
Käyttämättömien varausten peruutukset –5 –5 – – –2 –12
31.12.2014 50 109 26 12 17 214

korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2015
milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020 2021+ Total
Joukkovelkakirjalainat

Lyhennykset – 340 230 – – 421 991
Korot 64 64 35 28 28 207 426

64 404 265 28 28 628 1 417
Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhennykset 37 208 313 453 19 26 1 056
Vahvistetut luottolimiitit – – – – – – –
Korot 15 14 13 2 1 1 46

52 222 326 455 20 27 1 102
Eläkelainat

Lyhennykset 74 74 74 – – – 222
Korot 10 6 3 – – – 19

84 80 77 – – – 241
Rahoitusleasingvelat

Lyhennykset 32 86 5 6 47 22 198
Korot 5 5 1 1 1 2 15

37 91 6 7 48 24 213
Muut velat

Lyhennykset 2 2 2 – 1 163 170
Korot 7 7 4 11 7 61 97

9 9 6 11 8 224 267
Koronvaihtosopimukset (velat)

Lyhennykset – 28 – – – 12 40
Korot 4 5 5 6 3 9 32

4 33 5 6 3 21 72
Lyhytaikaiset velat

Lyhennykset 103 103
Korot – –

103 103

Takaukset, lyhennykset 4 4
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit 145 710 624 459 67 632 2 637

korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2014
milj. euroa 2015 2016 2017 2018 2019 2020+ Total
Joukkovelkakirjalainat

Lyhennykset – – 321 206 – 378 905
Korot 58 58 58 31 25 211 441

58 58 379 237 25 589 1 346
Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhennykset 45 233 316 302 451 44 1 391
Vahvistetut luottolimiitit – – – – – – –
Korot 20 19 18 15 2 1 75

65 252 334 317 453 45 1 466
Eläkelainat

Lyhennykset 74 74 74 74 – – 296
Korot 13 10 6 3 – – 32

87 84 80 77 – – 328
Rahoitusleasingvelat

Lyhennykset 171 30 4 4 5 58 272
Korot 6 1 1 – – 2 10

177 31 5 4 5 60 282
Muut velat

Lyhennykset 2 2 2 2 1 148 157
Korot 7 7 7 3 10 62 96

9 9 9 5 11 210 253
Koronvaihtosopimukset (velat)

Lyhennykset – – 48 – – 19 67
Korot 4 3 4 4 6 16 37

4 3 52 4 6 35 104
Lyhytaikaiset velat

Lyhennykset 74 74
Korot – –

74 74

Takaukset, lyhennykset 5 5
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit 292 339 717 588 457 628 3 021

luvut perustuvat tilinpäätöspäivän valuuttakursseihin ja korkoihin.

Yllä esitettyjen rahavirtaperusteisten lyhennysten ja niitä vastaavien tase-erien ero muodostuu pääosin tase-eriin sisältyvistä käyvän arvon oikaisuista.

Varaukset
31.12.2015 uudelleenjärjestely- ja henkilöstökuluvarauksiin sisältyy 
pääasiallisesti suljettujen tehtaiden purkamiseen sekä toimintojen 
uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja suomessa ja Ranskassa. suomes-
sa varauksiin sisältyy myös työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkejärjeste-
lyjä, joista varaus kirjataan 2-3 vuotta ennen eläkkeen myöntämistä ja 
maksamista. 

Varausten lisäykset vuonna 2014 liittyvät pääasiassa suunniteltui-
hin kapasiteetin vähennyksiin UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. 
Marraskuussa UPM ilmoitti suunnitelmastaan pysyvästi sulkea neljä 
paperikonettaan: Chapellen PK3, shottonin PK1, Jämsänkosken PM5 
ja Kaukaan PK2. lisäksi UPM Raflatac -liiketoiminta-alueella aloitettiin 
huhtikuussa rakennejärjestelyt. 

Ympäristökuluvaraukset sisältävät vanhoihin tehdasalueisiin ja 
kaatopaikkojen maisemointiin liittyviä velvoitteita. 

Konserni osallistuu kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtääviin 
hallitusohjelmiin. Vuonna 2015 konserni on kirjannut aiheuttamistaan 
päästöistä 14 (12) miljoonan euron varauksen kattaakseen päästöoi-
keuksien palautusvelvoitteen päästöoikeuksia toimittamalla. Konser-
nilla on hallussaan aineettomiin oikeuksiin kirjattuna 52 (43) miljoo-
nan euron arvosta päästöoikeuksia.

jako pitkä- ja lyhytaikaisiin varauksiin

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset varaukset 92 112
Lyhytaikaiset varaukset 62 102
Yhteensä 154 214

31 Korolliset velat
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset korolliset velat 
Joukkovelkakirjalainat 1 165 1 081
Lainat rahoituslaitoksilta 1 013 1 335
Eläkelainat 158 241
Rahoitusleasingvelat 167 100
Johdannaissopimukset 71 99
Muut lainat 213 191
Muut velat 10 11

2 797 3 058

Lyhytaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus 144 290
Johdannaissopimukset 21 41
Muut velat 104 75

269 406

Korolliset velat yhteensä 3 066 3 464
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korollisiin velkoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat 

kiinteä-
korkoiset

korko-
%

alkuperäinen 
lainan määrä, milj.

31.12.
2015

milj. euroa
2014

milj. euroa

1997–2027 7,450 USD 375 470 424
2000–2030 3,550 JPY 10 000 95 85
2002–2017 6,625 GBP 250 355 346
2003–2018 5,500 USD 250 245 226
Yhteensä 31.12. 1 165 1 081
Lyhytaikainen osuus – –
Pitkäaikainen osuus 1 165 1 081

Pitkäaikaisten lainojen käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojauslaskennasta aiheutuva kumulatiivinen käyvän 
arvon oikaisu on yhteensä 256 (261) miljoonaa euroa, mikä on lisän-
nyt lainojen tasearvoa.

Vastaavasti suojaukseen käytettyjen johdannaissopimusten positiivi-
nen käypä arvo saamisissa ilman kertynyttä korkoa on 266 (279) mil-
joonaa euroa, ja negatiivinen käypä arvo veloissa 0 (0) miljoonaa 
euroa. Käyvän arvon suojauksen tehottomasta osuudesta aiheutunut 
tilikauden tulosvaikutus oli tappiota 8 (voittoa 1) miljoonaa euroa.

korolliset nettovelat

31.12.
milj. euroa 2015 2014

korolliset velat yhteensä 3 066 3 464

korolliset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset

Lainasaamiset 10 11
Johdannaiset 278 281
Muut saamiset 30 29

318 321

Lyhytaikaiset
Lainasaamiset 5 4
Johdannaiset 9 25
Muut saamiset 8 13
Rahavarat 626 700

648 742
Korolliset rahoitusvarat yhteensä 966 1 063

Korolliset nettovelat 2 100 2 401

Rahoitusleasingvelat
31.12.2015 konsernilla on yksi myynti- ja takaisinvuokraussopimus ja 
kolme rahoitusleasingsopimusta koskien voimalaitoksia. Konsernilla on 
myös rahoitusleasingsopimuksella hankittu jäteveden käsittelylaitoksen 
käyttöoikeus. Konserni on lisäksi vuokrannut pitkäaikaisilla sopimuksil-
la tiettyjä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä.

Vähimmäisleasingmaksut

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Enintään 1 vuosi 37 177
1–5 vuotta 152 45
Yli 5 vuotta 24 60

213 282
Tulevat rahoituskulut –15 –10
Rahoitusleasingvelat –
vähimmäisleasing maksujen nykyarvo 198 272

34 Rahoitusinstrumentit ryhmittäin

2015
milj. euroa
Tase-erä

käypään arvoon 
tulosvaikuttei-

sesti 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 – – 2 085 – – 2 085 2 085 22
Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Lainasaamiset – 20 – – – 20 20 23
Johdannaissopimukset 20 – – 292 – 312 312 23

332 332 23
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset – 1 614 – – – 1 614 1 614 26
Siirtosaamiset – 134 – – – 134 134 26
Johdannaissopimukset 49 – – 79 – 128 128 26

1 876 1 876

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 69 1 768 2 085 371 – 4 293 4 293

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikaiset korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat – – – – 2 726 2 726 2 755 31
Johdannaissopimukset 30 – – 41 – 71 71 31

2 797 2 826 31
Muut velat

Muut velat – – – – 103 103 103 32
Johdannaissopimukset 30 – – 41 – 71 71 32

174 174 32
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset korolliset velat

Korolliset velat – – – – 248 248 248 31
Johdannaissopimukset 21 – – – – 21 21 31

269 269 31
Ostovelat ja muut velat

Ostovelat ja muut velat – – – – 1 033 1 033 1 033 33
Siirtovelat – – – – 430 430 430 33
Johdannaissopimukset 40 – – 116 – 156 156 33

1 619 1 619

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 121 – – 198 4 540 4 859 4 888

Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvo

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Enintään 1 vuosi 32 171
1–5 vuotta 144 43
Yli 5 vuotta 22 58
Yhteensä 198 272

32 Muut velat
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Johdannaissopimukset 71 51
Muut 1) 103 99
Yhteensä 174 150

1) Muodostuu pääasiassa saaduista ennakkomaksuista ja lunastusvelvoitteisesta 
velasta, jonka ei arvioida erääntyvän 12 kuukauden kuluessa.

33 Ostovelat ja muut velat
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Saadut ennakot 20 8
Ostovelat 917 854
Siirtovelat 430 429
Johdannaissopimukset 156 179
Muut lyhytaikaiset velat 96 79
Yhteensä 1 619 1 549

Ostovelat ja muut velat erääntyvät 12 kuukauden kuluessa.

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Henkilöstökulut 203 194
Korkokulut 35 33
Välilliset verot 4 8
Muut 1) 188 194
Yhteensä 430 429

1) Muodostuu pääasiassa asiakashyvityksistä.
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2014
milj. euroa
Tase-erä

käypään arvoon 
tulosvaikuttei-

sesti 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 – – 2 510 – – 2 510 2 510 22
Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Lainasaamiset – 43 – – – 43 43 23
Johdannaissopimukset 9 – – 282 – 291 291 23

334 334 23
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset – 1 562 – – – 1 562 1 562 26
Siirtosaamiset – 143 – – – 143 143 26
Johdannaissopimukset 53 – – 98 – 151 151 26

1 856 1 856

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 62 1 748 2 510 380 – 4 700 4 700

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikaiset korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat – – – – 2 959 2 959 3 037 31
Johdannaissopimukset 50 – – 49 – 99 99 31

3 058 3 136 31
Muut velat

Muut velat – – – – 99 99 99 32
Johdannaissopimukset 12 – – 39 – 51 51 32

150 150 32
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset korolliset velat

Korolliset velat – – – – 365 365 365 31
Johdannaissopimukset 41 – – – – 41 41 31

406 406 31
Ostovelat ja muut velat

Ostovelat ja muut velat – – – – 941 941 941 33
Siirtovelat – – – – 429 429 429 33
Johdannaissopimukset 30 – – 149 – 179 179 33

1 549 1 549

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 133 – – 237 4 793 5 163 5 241

Pitkäaikaisten velkojen käyvät arvot on arvioitu seuraavasti:
•	 Noteerattujen joukkovelkakirjalainojen käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten laino-

jen käyvät arvot perustuvat arvioitujen tulevien maksujen markkinakorolla dis kontattuun nykyarvoon, joka on käypien arvojen hierarkian 
tasolla 2.

•	 lyhytaikaisten rahoitusvarojen ja velkojen kirjanpitoarvon katsotaan olevan lähellä käypää arvoa.

35 Rahoitusjohdannaiset

rahoitusjohdannaisten käyvät nettoarvot 
2015 2014

milj. euroa

Positii-
viset 

käyvät 
arvot

nega-
tiiviset 

käyvät 
arvot

käyvät 
netto-
arvot

Positii-
viset

käyvät 
arvot

nega-
tiiviset 
käyvät 

arvot

käyvät 
netto-
arvot

koronvaihtosopimukset
Rahavirran suojauslaskenta – –18 –18 – –23 –23
Käyvän arvon suojauslaskenta 181 – 181 201 – 201
Suojauslaskennan ulkopuolella 31 –2 29 31 –2 29
Valuuttatermiinisopimukset
Rahavirran suojauslaskenta 17 –27 –10 49 –77 –28
Nettosijoitusten suojauslaskenta – –21 –21 – –30 –30
Suojauslaskennan ulko puolella 14 –14 – 24 –18 6
Valuuttaoptiosopimukset
Suojauslaskennan  
ulkopuolella, ostetut – – – – – –
Suojauslaskennan  
ulkopuolella, asetetut – – – – – –
Valuutanvaihtosopimukset
Rahavirran suojauslaskenta – –23 –23 – –26 –26
Käyvän arvon suojauslaskenta 85 – 85 78 – 78
Suojauslaskennan ulko puolella 16 –46 –30 6 –90 –84
Hyödykejohdannaissopimukset
Rahavirran suojauslaskenta 88 –109 –21 52 –81 –29
Suojauslaskennan ulko puolella 8 –59 –51 1 –23 –22
korkotermiinisopimukset
Suojauslaskennan ulko puolella – – – – – –
Yhteensä 440 –319 121 442 –370 72

Rahoitusjohdannaisia ei ole netotettu konsernitilinpäätöksessä. Kaikkia 
rahoitusjohdannaisia koskee isDA tai vastaava yleinen netotusjärjeste-
ly.

käyvät nettoarvot vastapuolittain
31.12.2015 

milj. euroa
Positiiviset 

käyvät arvot
negatiiviset 

käyvät arvot
käyvät 

nettoarvot

Rahoitusjohdannaiset 250 –129 121

johdannaissopimusten nimellisarvot
           31.12.

milj. euroa 2015 2014

Korkotermiinisopimukset 1 906 2 310
Koronvaihtosopimukset 2 131 2 134
Valuuttatermiinisopimukset 2 949 4 465
Valuuttaoptiosopimukset 73 38
Valuutanvaihtosopimukset 669 617
Hyödykejohdannaissopimukset 400 442

Johdannaissopimusten rahoitusvakuudet olivat 7 miljoonaa euroa, 
josta 5 miljoonaa euroa liittyy hyödykesopimuksiin ja 2 miljoonaa 
euroa korkotermiinisopimuksiin.

36 Tärkeimmät tytäryritykset ja yhteiset  
 toiminnot 31.12.2015

Tytäryritys, rekisteröintimaa
konsernin

 omistusosuus  %

Blandin Paper Company, US 100,00
Forestal Oriental S.A., UY 100,00
Gebrüder Lang GmbH Papierfabrik, DE 100,00
LLC UPM Ukraine, UA 100,00
MD Papier GmbH, DE 100,00
Nordland Papier GmbH, DE 100,00
NorService GmbH, DE 100,00
nortrans Speditionsgesellschaft mbH, DE 100,00
OOO UPM-Kymmene, RU 100,00
OOO UPM-Kymmene 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
UPM (China) Co., Ltd, CN 100,00
UPM (Vietnam) Ltd, VN 100,00
UPM AS, EE 100,00
UPM Asia Pacific Pte. Ltd, SG 100,00
UPM France S.A.S., FR 100,00
UPM GmbH, DE 100,00
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 Canada Holdings Inc., CA 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
UPM-Kymmene (UK) Ltd, GB 100,00
UPM-Kymmene AB, SE 100,00
UPM-Kymmene Austria GmbH, AT 100,00
UPM-Kymmene B.V., NL 100,00
UPM-Kymmene Inc., US 100,00
UPM-Kymmene India Private Limited, IN 100,00
UPM-Kymmene Japan K.K., JP 100,00
UPM-Kymmene Kagit Urunleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti, TR 99,99
UPM-Kymmene Otepää AS, EE 100,00
UPM-Kymmene Pty Limited, AU 100,00
UPM-Kymmene S.A., ES 100,00
UPM-Kymmene Seven Seas Oy, FI 100,00
UPM-Kymmene S.r.l., IT 100,00
UPM-Kymmene Wood Oy, FI 100,00
Werla Insurance Company Ltd, MT 100,00
Wisapower Oy, FI 100,00

Taulukko sisältää tytäryritykset, joiden liikevaihto on yli 2 miljoonaa 
euroa.

yhteinen toiminto, rekisteröintimaa
konsernin

 omistusosuus  %

Oy Alholmens Kraft Ab (Pohjolan Voima Oy, G-sarja), FI 27,88
EEVG Entsorgungs- und Energieverwertungs- 
gesellschaft m.b.H., AT 50,00
Järvi-Suomen Voima Oy, FI 50,00
Kainuun Voima Oy, FI 50,00
Kaukaan Voima Oy (Pohjolan Voima Oy, G9-sarja), FI 54,00
Kymin Voima Oy (Pohjolan Voima Oy, G2-sarja), FI 76,00
Madison Paper Industries, US 50,00
Rauman Biovoima Oy (Pohjolan Voima Oy, G4-sarja), FI 71,95
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37 Osakeperusteiset maksut

Osakepalkkiot
Yhtiön pitkän aikavälin kannusteet koostuvat tulosperusteisesta osake-
palkkiojärjestelmästä (Performance share Plan, PsP) ylimmälle johdolle 
ja viivästytetystä osakepohjaisesta kannustepalkkiojärjestelmästä (De-
ferred Bonus Plan, DBP) muille avainhenkilöille. sekä PsP:ssä että 
DBP:ssä osakkeiden ansainnan perustana on ennalta määritettyjen 
ansaintakriteerien saavuttaminen. Osakkeet luovutetaan antamalla jo 
olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutus-
ta.

38 Liiketoimet lähipiirin kanssa 

Hallitus ja konsernin johtajisto
UPM:llä ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia hallituksen ja konsernin 
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 konsernin johtajiston jäsenil-
le ei ollut myönnetty lainoja 31.12.2015 ja 31.12.2014. Hallituksen 
ja konsernin johtajiston osakeomistukset on esitetty sivuilla 65 ja 69. 
Hallituksen ja konsernin johtajiston palkat ja palkkiot on esitetty liitetie-
dossa 7.

Osakkuus- ja yhteisyritykset
Konsernin osti vuonna 2015 lähes 620 000 (620 000) tonnia keräys-
paperia osakkuus- ja yhteisyrityksiltä. suomessa konserni ottaa osaa 
valmistajan vastuuseen kierrätyspaperin keräämisessä 33,1 %:n omis-
tuksellaan Paperinkeräys Oy:ssä. itävallassa keräyspaperiyhtiö Austria 
Papier Recycling GmbH:ssa konsernilla on 33,3 %:n omistus ja italias-
sa keräyspaperiyhtiö lCi s.r.l:ssä 50,0 %:n omistus. saksalaisessa 
paperinlajitteluyhtiössä AsD Altpapier sortierung Dachau GmbH:ssa 
konsernilla on 50,0 % omistus. Ostot näiltä neljältä yhtiöltä vastaavat 
noin 81 (80) % kaikista keräyspaperiostoista osakkuus- ja yhteisyrityk-
siltä. Keräyspaperin ostot perustuvat markkinahintoihin.

Konsernin liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa on esitetty 
liitetiedossa 21. 

Eläkesäätiöt
Konsernilla on suomessa Kymin Eläkesäätiö, joka on erillinen juridinen 
yksikkö. säätiön eläkejärjestelyiden piiriin kuuluu noin 10 % suomen 
henkilöstöstä. Yhtiö maksoi vuonna 2015 säätiölle kannatusmaksuina 
10 (7) miljoonaa euroa. säätiö hallinnoi ja sijoittaa kannatusmaksuina 
kerättyjä eläkevastuun katteena olevia varoja. säätiön varojen käypä 
arvo 31.12.2015 oli 357 (351) miljoonaa euroa, josta 49 % oli 
sijoitettu oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, 40 % vieraan 
pääoman ehtoisiin instrumentteihin ja 11 % kiinteistöihin ja rahamark-
kinasijoituksiin.

isossa-Britanniassa eläkejärjestelyt ovat yhtiöstä erillisen ja riippu-
mattoman säätiön (Trust) hallinnoimia. säätiön etuusjärjestelyt koostu-
vat useista etuuspohjaisista järjestelyistä, jotka ovat suljettuja sekä mak-
supohjaisesta järjestelystä, joka on avoin koko henkilöstölle. Yhtiö mak-
soi vuonna 2015 etuuspohjaisiin järjestelyihin kannatusmaksuina 28 
(6) miljoonaa euroa. seuraava vakuutusmatemaattinen arvostus teh-
dään huhtikuussa 2016. säätiön varojen käypä arvo 31.12.2015 oli 
409 (363) miljoonaa euroa, josta 62 % oli sijoitettu oman pääoman 
ehtoisiin instrumentteihin, 28 % vieraan pääoman ehtoisiin instrument-
teihin ja 10 % kiinteistöihin ja rahamarkkinasijoituksiin.

Tytäryritykset ja yhteiset toiminnot
Konsernin tärkeimmät tytäryritykset ja yhteiset toiminnot on esitetty 
liitetiedossa 36.

39 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset
Konserni on vastaajana tai kantajana useissa sen toimintaan liittyvissä 
oikeusmenettelyissä, joissa on esitetty enimmäkseen kaupallisista asi-
oista johtuvia korvausvaateita.

konserniyhtiöt
Metsähallitus (suomen valtion liikelaitos, joka hallinnoi valtion omista-
mia maa-alueita) jätti vuonna 2011 vahingonkorvauskanteen UPM:ää 
ja kahta muuta suomalaista metsäyhtiötä vastaan. Kanne liittyy suo-
men markkinaoikeuden 3.12.2009 antamaan päätökseen, jossa 
vastaajien todetaan syyllistyneen kilpailusääntöjen rikkomiseen suoma-
laisilla raakapuumarkkinoilla. Metsähallituksen lisäksi markkinaoikeu-
den päätöstä koskevia kanteita ovat jättäneet yksityishenkilöt ja yhtiöt 
sekä kunnat ja seurakunnat. UPM:ltä ja kahdelta muulta metsäyhtiöltä 
vaaditaan yhteisvastuullisesti yhteensä pääomaltaan 196 miljoonan 

euron vahingonkorvausta tai vaihtoehtoisesti UPM:ltä erikseen yhteen-
sä 34 miljoonan euron vahingonkorvausta. On odotettavissa, että 
vahingonkorvausmäärät muuttuvat uusien kanteiden johdosta, joita ei 
vielä ole annettu tiedoksi. Pääomaan liittyvien vaatimusten lisäksi 
kantajat esittävät myös arvonlisäveroon ja korkoihin liittyviä vaatimuk-
sia. UPM pitää vaatimuksia täysin perusteettomina. UPM ei ole kirjan-
nut varauksia näihin kanteisiin liittyen.

Vuonna 2012 UPM käynnisti välimiesmenettelyn Metsäliitto-osuus-
kuntaa ja Metsä Board Oyj:tä vastaan. UPM:n mukaan Metsäliitto ja 
Metsä Board olivat rikkoneet Metsä Fibre Oy:tä koskevassa osakasso-
pimuksessa määrättyä myötämyyntilauseketta myydessään Metsä 
Fibre Oy:n osakkeita itochu Corporationille. UPM vaati Metsäliitolta ja 
Metsä Boardilta pääomaltaan 58,5 miljoonan euron suoritusta. Met-
säliitto ja Metsä Board olivat myyneet 24,9 %:n omistuksen Metsä 
Fibrestä itochu Corporationillle 472 miljoonan euron hintaan. itochun 
kanssa tehdyn kaupan yhteydessä Metsäliitto käytti osto-oikeuden ja 
osti UPM:n 11 %:n omistusoikeuden Metsä Fibrestä 150 miljoonan 
euron hintaan. Välimiesoikeus antoi lopullisen päätöksensä (välitystuo-
mio) helmikuussa 2014 ja velvoitti Metsäliiton ja Metsä Boardin mak-
samaan UPM:lle 58,5 miljoonaa euroa viivästyskorkoineen ja oikeu-
denkäyntikuluineen. UPM kirjasi 67 miljoonaa euroa kertaluonteisena 
tulona vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Met-
säliitto ja Metsä Board ovat nostaneet välitystuomion moitekanteet 
Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa 2014 vaatien, että välitystuo-
mio kumottaisiin tai julistettaisiin mitättömäksi. Helsingin käräjäoikeus 
antoi 18.6.2015 päätöksen, jossa se hylkäsi Metsäliiton ja Metsä 
Boardin moitekanteet. Metsäliitto ja Metsä Board ovat valittaneet pää-
töksestä Helsingin hovioikeuteen. 

Helsingin käräjäoikeus antoi 27.3.2015 päätökset UPM:n kan-
teesta Neste Oil Oyj:n (Neste) patentin mitätöimiseksi ja Nesteen teke-
mästä positiivisesta vahvistuskanteesta UPM:ää vastaan, jossa Neste 
pyysi tuomioistuinta vahvistamaan, että se nauttii patenttinsa perus-
teella suojaa teknologialle, jota Neste väittää UPM:n käyttävän bioja-
lostamossaan. Käräjäoikeus hylkäsi molemmat kanteet. Päätöksistä on 
valitettu Helsingin hovioikeuteen. Neste jätti suomen markkinaoikeu-
teen erillisen kanteen, jossa Neste pyysi markkinaoikeutta kieltämään 
UPM:ää jatkamasta väitettyä Nesteen patentin loukkausta UPM:n 
biojalostamolla. Markkinaoikeus hylkäsi Nesteen kanteen 3.12.2015. 
Päätös ei ole lopullinen.

Helmikuussa 2015 Ranskassa Epinalin paikallisen markkinaoikeu-
den (Commercial Court) käsiteltäväksi annettiin vaatimuksia, jotka 
liittyvät vuonna 2014 suljetun Docellesin paperitehtaan henkilöstön 
muutosturvaan liittyvien toimenpiteiden toimeenpanoon. Docellesin 
tehtaan entisten työntekijöiden muodostama osuuskunta (sCOP) sekä 
jotkut tehtaan entiset työntekijät vaativat Docellesin tehtaan omaisuu-
den pakkomyyntiä sCOP:lle kahdella eurolla ja noin 55 miljoonan 
euron korvausta väitetystä menetetystä liikevaihdosta. Markkinaoikeus 
antoi 29.9.2015 päätöksen, jossa se hylkäsi kaikki vaatimukset. Kan-
tajat valittivat päätöksestä Nancyn valitustuomioistuimeen, joka hyl-
käsi kantajien kaikki vaatimukset 27.1.2016 antamallaan päätök-
sellä. Päätös ei ole lopullinen.

Muut osakeomistukset
UPM on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksikössä, 
Olkiluoto 3:ssa (Ol3), Pohjolan Voima Oy:n osakeomistuksensa kaut-
ta. Pohjolan Voima Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) enemmistö-
osakas 58,5 %:n omistusosuudella. UPM:n epäsuora osuus Ol3:sta 
on noin 31 %. Ol3 -laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti 
alkuperäisen suunnitelman mukaan alkaa huhtikuussa 2009. Hanke 
on kuitenkin viivästynyt. TVO ilmoitti syyskuussa 2014 saaneensa 
ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksel-
la rakentavalta AREVA-siemens-konsortiolta (laitostoimittaja) lisätietoja 
Ol3-projektin aikataulusta. Tietojen mukaan laitosyksikön säännöllinen 
sähköntuotanto alkaisi vuoden 2018 lopussa. 

laitostoimittaja aloitti joulukuussa 2008 Ol3 -voimalaitosyksikön 
viivästymistä ja siihen liittyviä kustannuksia koskevan välimiesmenette-
lyn kansainvälisen kauppakamarin (iCC) välimiesoikeudessa. TVO:n 
mukaan, laitostoimittajan heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräi-
nen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,4 miljardia euroa. Vaati-
mus kattaa rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun lop-
puun asti. summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja (laskettu hei-
näkuuhun 2015 asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti 

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alka-
vista kolmen vuoden mittaisista ohjelmista. Järjestelmä on suunnattu 
johtajistolle ja muille keskeisissä tehtävissä toimiville johtajille. Ansaitut 
osakkeet luovutetaan kolmen vuoden ansaintajakson päättymisen jäl-
keen. Ohjelmien perusteella luovutettavien UPM:n osakkeiden määrä 
perustuu joko konsernin tuloskehitykseen tai osakkeen kokonaistuoton 
kehitykseen kolmen vuoden ansaintajakson aikana. Osakkeen koko-
naistuotossa huomioidaan osakekurssin kehitys ja maksetut osingot. 
Osakepalkkio-ohjelmien perusteella ansaittujen osakkeiden lukumäärä 
sekä muut ohjelmien avainluvut on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä PSP 2012-2014 PSP 2013-2015 PSP 2014-2016 PSP 2015-2017

Osallistujien lukumäärä (31.12.2015) 32 33 25 25
Toteutunut ansainta 22,3 % 90,4 % – –
Annettavien osakkeiden enimmäismäärä 1):

Toimitusjohtaja 48 837 197 976 125 000 125 000
Muut johtajiston jäsenet 103 695 397 760 370 000 370 000
Muut avainhenkilöt 85 855 402 280 347 500 345 000

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä yhteensä 238 387  998 016 842 500 840 000
Osakkeiden antamisvuosi 2015 2016 2017 2018

Ansaintakriteeri (painotus)

Liiketoiminnan
 rahavirta (60 %) ja 

osakekohtainen tulos 
(40 %)

Liiketoiminnan
 rahavirta (60 %) ja 

osakekohtainen tulos 
(40 %)   

Osakkeen
 kokonaistuoton
kehitys (100 %)

Osakkeen
 kokonaistuoton
kehitys (100 %)

1) Ohjelmien PsP 2012–2014 ja PsP 2013–2015 osalta toteutunut ansaittu osakkeiden bruttomäärä.

Viivästetty osakepohjainen kannustepalkkiojärjestelmä on suunnattu 
konsernin muille avainhenkilöille, ja se koostuu vuosittain alkavista 
ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta ja 
kahden vuoden rajoitusjaksosta. Ohjelmien perusteella luovutettavien 
UPM:n osakkeiden määrän perustana on konsernin ja/tai liiketoiminta-
alueen käyttökatetavoitteiden (EBiTDA) saavuttaminen. Ansaittujen 

palkkio-osakkeiden määrää oikaistaan rajoitusjakson aikana kertyneil-
lä mahdollisilla osingoilla sekä muilla kaikille osakkeenomistajille 
jaetuilla pääomilla ennen osakkeiden luovuttamista. Viivästettyihin 
osakepohjaisiin kannustepalkkio-ohjelmiin liittyvät avainluvut on esitet-
ty alla olevassa taulukossa.

Viivästetty osakepohjainen kannustepalkkiojärjestelmä dBP 2012 dBP 2013 dBP 2014 dBP 2015

Osallistujien lukumäärä ohjelman alkaessa 580 560 395 350

Osallistujien lukumäärä (31.12.2015) 489 505 380 348
Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä ohjelman alkaessa 1 800 000 1 640 000 950 000 800 000
Arvioitu luovutettavien osakkeiden määrä 31.12.2015 1) 616 584 255 451 312 637 302 869
Osakkeiden antamisvuosi 2015 2016 2017 2018

Ansaintakriteeri
Taloudelliset 

vuositavoitteet

Konsernin/
liiketoiminta-alueen

EBITDA

Konsernin/
liiketoiminta-alueen

EBITDA

Konsernin/
liiketoiminta-alueen

EBITDA

1) Ohjelman DBP 2012 osalta toteutunut ansaittu osakkeiden bruttomäärä.

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ja viivästetyn osakepoh-
jaisen kannustepalkkiojärjestelmän mukaiset toteutuneet ja arvioidut 
osakemäärät on ilmaistu palkkioiden bruttoarvona, josta vähennetään 

asianomaiset verot ennen kuin osakkeet luovutetaan järjestelmien 
piirissä oleville. Arvioidun verojaksotusvelan määrä 31.12.2015 oli 
14,7 (9,9) miljoonaa euroa.
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Tuloslaskelma
1.1. – 31.12.

milj. euroa Liite 2015 2014

Liikevaihto 1 3 298 3 395
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen muutos 2 –33
Valmistus omaan käyttöön 4 5
Liiketoiminnan muut tuotot 2 169 186
Materiaalit ja palvelut

Aineet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana –1 992 –2 079
Varastojen muutos –26 –7

Ulkopuoliset palvelut –38 –36
–2 056 –2 122

Henkilöstökulut 3
Palkat ja palkkiot –363 –361
Henkilösivukulut

Eläkekulut –64 –59
Muut henkilösivukulut –18 –22

–445 –442
Poistot ja arvonalentumiset 4

Suunnitelman mukaiset poistot –220 –227
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 
hyödykkeistä – –50

–220 –277
Liiketoiminnan muut kulut 3 –163 –499
Liikevoitto 589 213

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

Tuotot osuuksista saman konsernin 
 yrityksissä 182 559
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 6 8

Muut korko- ja rahoitustuotot
Muut korkotuotot saman konsernin  
yrityksiltä 3 3
Muut korkotuotot muilta – 11
Muut rahoitustuotot saman konsernin  
yrityksiltä 29 8
Muut rahoitustuotot muilta – 1

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 
sijoituksista – –10
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Korkokulut saman konsernin yrityksille –34 –37
Korkokulut muille –26 –37
Muut rahoituskulut muille –97 –101

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 63 405
Voitto ennen satunnaisia eriä 652 618

Satunnaiset erät 5
Satunnaiset tuotot 4 70
Satunnaiset kulut –6 –9

Satunnaiset erät yhteensä –2 61
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 650 679

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos –44 117

Tuloverot 6 –61 –86
Tilikauden voitto 545 710

Rahavirtalaskelma
1.1. – 31.12.

milj. euroa Liite 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä 652 618
Rahoitustuotot ja -kulut –63 –405
Oikaisut liikevoittoon 1 –39 384
Käyttöpääoman muutos 2 108 99
Maksetut korot –60 –75
Saadut osingot 182 560
Saadut korot 12 23
Muut rahoituserät –25 25
Maksetut verot 3 –90 –63
Liiketoiminnan rahavirta 677 1 166

investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –180 –181
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä 135 100
Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin –69 –29
Luovutustulot osakkeista ja osuuksista 818 59
Investoinnit muihin sijoituksiin –71 –9
Luovutustulot muista sijoituksista 15 39
investointien rahavirta 648 –21

rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset –386 –766
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset tai vähennykset –614 –223
Osakkeiden merkintä optioilla – 47
Maksetut osingot –373 –319
Saadut ja maksetut konserniavustukset 61 4
rahoituksen rahavirta –1 312 –1 257

rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa 464 576
Rahavarojen muutos 13 –112
rahavarat tilikauden lopussa 477 464

emoyhtiön rahavirtalaskelman liitetiedot

1 Oikaisut liikevoittoon
Poistot 220 227
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot –251 102
Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista – 50
Pakollisten varausten muutos –8 5
Yhteensä –39 384

2 Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuus 30 37
Lyhytaikaiset saamiset 27 77
Lyhytaikaiset korottomat velat 51 –15
Yhteensä 108 99

3 Pysyvien vastaavien luovutuksista johtuvat verot on netotettu ao. koh-
dassa.

emoyhtiön tilinpäätös 
(suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,4 miljardia euroa sekä laitostoi-
mittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 140 miljoonaa 
euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen 
perusteettomaksi, tutkii päivitetyn kanteen ja vastaa siihen asianmukai-
sesti. Välimiesmenettelyssä olevaan TVO:n kanteeseen liittyvä raha-
määräinen arvio viiveen aiheuttamista kustannuksista ja menetyksistä 
on TVO:n mukaan noin 2,6 miljardia euroa vuoden 2018 joulukuuhun 
asti, joka on laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun 
mukaan Ol3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta. 
TVO toimitti nykyisen arvionsa sille aiheutuneista kustannuksista väli-
miesmenettelyyn heinäkuussa 2015. laitostoimittajakonsortioon kuulu-
vat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP sAs ja siemens AG) ovat laitos-
toimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. 
Välimiesmenettely voi jatkua useita vuosia. Vaatimusten rahamäärät 
voivat muuttua tänä aikana. TVO ei ole kirjannut saamisia eikä varauk-
sia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella. 

Muut vastuusitoumukset
UPM tekee tavanomaiseen liiketoimintaansa liittyen erilaisia sopimuk-
sia, joiden perusteella tarjotaan taloudellisia tai suoritustakeita kolman-
sille osapuolille. Niiden maksujen enimmäismäärät, joista UPM on 
vastuussa, on sisällytetty alla olevaan taulukkoon kohtaan "Muut vas-
tuusitoumukset".

Vastuusitoumukset

31.12.
milj. euroa 2015 2014

omien velkojen vakuudeksi
Kiinnitykset ja pantit 220 289

Muiden puolesta
Takaukset 4 5

Muut vastuusitoumukset
Leasingvastuut, erääntyminen seuraavien 12 
kuukauden aikana 65 60
Leasingvastuut, erääntyminen yli 12 kuukauden 
kuluttua 355 339
Muut vastuusitoumukset 180 160
Yhteensä 824 853

Kiinnitykset ja pantit 220 289
Takaukset 4 5
Vuokrasopimusvastuut 420 399
Muut vastuusitoumukset 180 160
Yhteensä 824 853

Omien sitoumusten vakuudeksi annettuun kiinnitettyyn omaisuuteen 
kuuluu aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, teollisuuskiinteistöjä ja 
metsämaata.

lisäksi UPM on sitoutunut osallistumaan Pohjolan Voima Oy:n osa-
keantiin Olkiluoto 3 -yksikön rahoittamiseksi. UPM:n osuus osakean-
nista on 119 miljoonaa euroa, mistä 31 miljoonaa euroa maksettiin 
vuonna 2015, 31 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 31 miljoonaa 
vuonna 2013. Osakeannin jäljelle jäävä osa toteutetaan tulevien vuo-
sien aikana hankkeen rahoitustarpeen mukaan.

Muut vuokrasopimukset, joissa konserni  
vuokralle ottajana
Konserni vuokraa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja erilaisilla ei puret-
tavissa olevilla muilla vuokrasopimuksilla. Tietyissä sopimuksissa on 
jatko-optiot eripituisia ajanjaksoja varten.

ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten  
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Alle vuoden 65 60
1–2 vuotta 50 47
2–3 vuotta 45 39
3–4 vuotta 36 35
4–5 vuotta 34 31
Yli 5 vuotta 190 187
Yhteensä 420 399

keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät
sitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon

milj. euroa
kokonais-
kustannus

Sitoumukset 31 .12.
2015 2014

Tehokkuuden parantaminen / Kaukaan 
sellutehdas 52 49 –
Tehtaan laajennus / Otepää 42 30 –

40 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia raportointikauden päättymi-
sen jälkeisiä tapahtumia. 
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31.12.
milj. euroa Liite 2015 2014

Vastattavaa
oma pääoma 11
Osakepääoma 890 890
Arvonkorotusrahasto 427 463
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 273 1 273
Edellisten tilikausien voitto 1 714 1 378
Tilikauden voitto 545 710
Oma pääoma yhteensä 4 849 4 714

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 608 564

Pakolliset varaukset 12
Eläkevaraukset 13 17
Muut pakolliset varaukset 47 51
Pakolliset varaukset yhteensä 60 68

Pitkäaikainen vieras pääoma 13
Joukkovelkakirjalainat 991 905
Lainat rahoituslaitoksilta 911 1 223
Eläkelainat 135 202
Muut velat 161 145
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 198 2 475

Lyhytaikainen vieras pääoma 14
Lainat rahoituslaitoksilta 13 16
Eläkelainat 68 68
Saadut ennakot 1 1
Ostovelat 300 280
Velat saman konsernin yrityksille 1 489 2 123
Velat omistusyhteysyrityksille 3 6
Muut velat 55 37
Siirtovelat 240 292
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 169 2 823

Vieras pääoma yhteensä 4 367 5 298

Vastattavaa yhteensä 9 884 10 644

Tase
31.12.

milj. euroa Liite 2015 2014

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 7

Aineettomat oikeudet 5 5
Muut pitkävaikutteiset menot 178 198
Ennakkomaksut 4 3

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 187 206

Aineelliset hyödykkeet 8
Maa- ja vesialueet 891 934
Rakennukset ja rakennelmat 443 441
Koneet ja kalusto 868 720
Muut aineelliset hyödykkeet 37 38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset  
hankinnat 23 209

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 262 2 342

Sijoitukset 9
Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 984 4 648
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 723 666
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 93 99
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 6 6
Muut osakkeet ja osuudet 614 582
Muut saamiset 7 30

Sijoitukset yhteensä 5 427 6 031

Pysyvät vastaavat yhteensä 7 876 8 579

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 203 229
Valmiit tuotteet/tavarat 80 77
Ennakkomaksut 31 38

Vaihto-omaisuus yhteensä 314 344

Lyhytaikaiset saamiset 10
Myyntisaamiset 135 121
Saamiset saman konsernin  yrityksiltä 868 953
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 11 11
Lainasaamiset – 2
Muut saamiset 82 79
Siirtosaamiset 121 91

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 217 1 257

Rahat ja pankkisaamiset 477 464
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 008 2 065

Vastaavaa yhteensä 9 884 10 644

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
 
(Liitetiedoissa kaikki luvut ovat miljoonia euroja, ellei muuta ilmoitettu.)

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomen kirjanpitosäännöstöä noudat-
taen. Merkittävimmät erot konsernin ja emoyhtiön laatimisperiaatteissa 
liittyvät rahoitusjohdannaisten, biologisten hyödykkeiden, etuuspohjais-
ten eläkejärjestelyiden, arvonkorotusten ja laskennallisten verojen 
merkitsemiseen taseeseen. Ks. konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teet, liite 1.

1 Liikevaihto

Konsernin yhtiörakenteesta johtuen emoyhtiön liikevaihdon erittelyä 
segmenteittäin ja markkina-alueittain ei ole laadittu. Ks. konsernin 
tilinpäätöksen liitetieto 4. 

2 Liiketoiminnan muut tuotot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Pysyvien vastaavien myyntivoitot 148 163
Vuokratuotot 16 17
Muut 5 6
Yhteensä 169 186

3 Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut 
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkat 1) 4 3
Muut palkat ja palkkiot 359 358
Yhteensä 363 361

1) Ks. konsernin tilinpäätöksen liitetieto 7.

1.1. – 31.12.
2015 2014

Henkilöstö keskimäärin 5 747 5 880

Konsernin yhtiörakenteesta johtuen henkilöstöä keskimäärin ei ole eritelty segmenteit-
täin. Ks. konsernin tilinpäätöksen liitetieto 4.

1.1. – 31.12.
milj. euroa 2015 2014

Tilintarkastajan palkkiot 0,8 0,8

4 Poistot ja arvonalentumiset
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet 2 2
Muut pitkävaikutteiset menot 24 32
Rakennukset ja rakennelmat 33 35
Koneet ja kalusto 155 151
Muut aineelliset hyödykkeet 6 7
Yhteensä 220 227

arvonalentumiset
Pysyvien vastaavien hyödykkeet – 50
Yhteensä 220 277

5 Satunnaiset erät
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Satunnaiset tuotot
Saadut konserniavustukset 4 70

Satunnaiset kulut
Annetut konserniavustukset –6 –9

Satunnaiset erät yhteensä –2 61

6 Tuloverot
1.1. – 31.12.

milj. euroa 2015 2014

Tilikauden tuloverot varsinaisesta toiminnasta 61 86
Yhteensä 61 86

Laskennalliset verot
Emoyhtiön laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole merkitty tasee-
seen. laskennallinen verovelka muodostuu pääosin poistoerosta, johon 
sisältyvä laskennallinen verovelka 31.12.2015 20 %:n verokannalla 
oli 122 miljoonaa euroa (113 miljoonaa euroa v. 2014). Arvonkoro-
tuksista ei ole erotettu laskennallista verovelkaa. Arvonkorotuksen 
kohteen myynnistä realisoituva potentiaalinen tulovero 20 %:n vero-
kannalla oli 117 miljoonaa euroa (124 miljoonaa euroa). laskennalli-
nen verosaaminen muodostuu pääosin pakollisista varauksista, joihin 
sisältyvä laskennallinen verosaaminen 31.12.2015 20 %:n verokan-
nalla oli 12 miljoonaa euroa (14 miljoonaa euroa).
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7 Aineettomat hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2015 2014

aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 20 19
Lisäykset 7 3
Vähennykset –8 –2
Hankintameno 31.12. 19 20
Kertyneet poistot 1.1. –15 –14
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 3 1
Tilikauden poistot –2 –2
Kertyneet poistot 31.12. –14 –15
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 5

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 544 535
Lisäykset 4 5
Vähennykset –26 –2
Siirrot erien välillä 1 6
Hankintameno 31.12. 523 544
Kertyneet poistot 1.1. –346 –316
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 25 2
Tilikauden poistot –24 –32
Kertyneet poistot 31.12. –345 –346
Kirjanpitoarvo 31.12. 178 198

ennakkomaksut
Hankintameno 1.1. 3 6
Lisäykset 3 3
Vähennykset –1 –
Siirrot erien välillä –1 –6
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 3

8 Aineelliset hyödykkeet
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 476 487
Lisäykset 8 3
Vähennykset –15 –14
Siirrot erien välillä 1 –
Hankintameno 31.12. 470 476
Arvonkorotukset 1.1. 458 488
Arvonkorotusten vähennykset –37 –30
Arvonkorotukset 31.12. 421 458
Kirjanpitoarvo 31.12. 891 934

rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 1 240 1 206
Lisäykset 12 12
Vähennykset –34 –2
Siirrot erien välillä 24 24
Hankintameno 31.12. 1 242 1 240
Kertyneet poistot 1.1. –799 –746
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 33 3
Tilikauden poistot –33 –35
Arvonalentumiset ja niiden palautukset – –21
Kertyneet poistot 31.12. –799 –799
Kirjanpitoarvo 31.12. 443 441

31.12.
milj. euroa 2015 2014
koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 5 068 5 013
Lisäykset 64 45
Vähennykset –343 –3
Siirrot erien välillä 238 13
Hankintameno 31.12. 5 027 5 068
Kertyneet poistot 1.1. –4 348 –4 172
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 344 3
Tilikauden poistot –155 –151
Arvonalentumiset ja niiden palautukset – –28
Kertyneet poistot 31.12. –4 159 –4 348
Kirjanpitoarvo 31.12. 868 720

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 203 200
Lisäykset 3 3
Vähennykset –11 –1
Siirrot erien välillä 3 1
Hankintameno 31.12. 198 203
Kertyneet poistot 1.1. –165 –159
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 10 2
Tilikauden poistot –6 –7
Arvonalentumiset ja niiden palautukset – –1
Kertyneet poistot 31.12. –161 –165
Kirjanpitoarvo 31.12. 37 38

ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 209 142
Lisäykset 78 105
Siirrot erien välillä –264 –38
Kirjanpitoarvo 31.12. 23 209

9 Sijoitukset
31.12.

milj. euroa 2015 2014

osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 6 070 6 109
Lisäykset 37 –
Vähennykset –714 –39
Hankintameno 31.12. 5 393 6 070
Kertyneet poistot 1.1. –1 422 –1 187
Siirrot erien välillä –92 –
Arvonalentumiset ja niiden palautukset 105 –235
Kertyneet poistot 31.12. –1 409 –1 422
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 984 4 648

Arvonalentumiset ja niiden palautukset liittyvät osuuksiin saman konser-
nin yrityksissä suomessa ja ulkomailla. Arvonalentumiset sisältyvät 
liiketoiminnan muihin kuluihin. Konsernin tytäryhtiöt on lueteltu konser-
nin liitetiedossa 36. 

31.12.
milj. euroa 2015 2014

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Hankintameno 1.1. 666 693
Lisäykset 69 7
Vähennykset –12 –34
Kirjanpitoarvo 31.12. 723 666

31.12.
milj. euroa 2015 2014
osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1. 99 99
Siirrot erien välillä –6 –
Hankintameno 31.12. 93 99
Kirjanpitoarvo 31.12. 93 99

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Hankintameno 1.1. 6 5
Lisäykset – 2
Vähennykset – –1
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 6

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1. 418 398
Lisäykset 32 30
Arvonalentumiset ja niiden palautukset – –10
Hankintameno 31.12. 450 418
Arvonkorotukset 1.1. 164 164
Arvonkorotukset 31.12. 164 164
Kirjanpitoarvo 31.12. 614 582

Muut saamiset
Hankintameno 1.1. 30 31
Vähennykset –21 –1
Siirrot erien välillä –2 –
Kirjanpitoarvo 31.12. 7 30

Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ollut 31.12.2015 
eikä 31.12.2014 lainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöiltä.

10 Lyhytaikaiset saamiset
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Myyntisaamiset 228 229
Lainasaamiset 783 848
Muut saamiset 82 79
Siirtosaamiset 124 101
Yhteensä 31.12. 1 217 1 257

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut 4 6
Korkotuotot 39 42
Johdannaissopimukset 4 8
Tuloverot 37 –
Muut erät 40 45
31.12. 124 101

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 83 97
Lainasaamiset 783 846
Siirtosaamiset 2 10
31.12. 868 953

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset 10 11
Siirtosaamiset 1 –
31.12. 11 11

11 Oma pääoma

milj. euroa
osake- 

pääoma

arvon- 
korotus- 
rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

edellisten 
tilikausien 

voitto

oma  
pääoma  

yhteensä

Tasearvo 1.1.2015 890 463 1 273 2 088 4 714
Osingonjako – – – –373 –373
Arvonkorotukset – –36 – – –36
Muut muutokset – – – –1 –1
Tilikauden voitto – – – 545 545
Tasearvo 31.12.2015 890 427 1 273 2 259 4 849

Tasearvo 1.1.2014 890 493 1 226 1 697 4 306
Osakkeiden merkintä optioilla – – 47 – 47
Osingonjako – – – –319 –319
Arvonkorotukset – –30 – – –30
Tilikauden voitto – – – 710 710
Tasearvo 31.12.2014 890 463 1 273 2 088 4 714

31.12.
milj. euroa 2015 2014

jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 272,8 1 272,8
Edellisten tilikausien voitto 1 714,9 1 378,1
Tilikauden voitto 545,1 710,3
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12. 3 532,8 3 361,2
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31.12.
milj. euroa 2015 2014
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut 116 102
Korkokulut 36 40
Tuloverot – 20
Johdannaissopimukset 97 160
Asiakashyvitykset 8 4
Muut erät 3 1
31.12. 260 327

Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 51 45
Muut velat 1 418 2 043
Siirtovelat 20 35
31.12. 1 489 2 123

Velat omistusyhteys yrityksille
Ostovelat 2 6
Muut velat 1 –
31.12. 3 6

15 Vastuusitoumukset
31.12.

milj. euroa 2015 2014

kiinnitykset 1)

Omien velkojen vakuudeksi 220 289

Takaukset
Lainatakaukset

Konserniyhtiöiden puolesta 159 903
Muut takaukset

Konserniyhtiöiden puolesta 53 120

Muut vastuusitoumukset 2) 

Seuraavalla tilikaudella erääntyvät leasingvastuut 25 104
Myöhemmin erääntyvät leasingvastuut 147 66
Muut vastuut 175 111

Total 779 1 593

1) Kohdentuvat pääosin eläkelainoihin.

2) Muut vastuusitoumukset liittyvät pääosin hyödykkeiden hankintaan.

yhtiön toimitusjohtajan ja johtajiston jäsenten eläkevastuut
Ks. konsernin liitetieto 7.

Muut vastuusitoumukset 
Vastuu osallistua Pohjolan Voima Oy:n osakeantiin 25 miljoonalla 
eurolla (55 miljoonalla eurolla).

johdannaissopimukset
Johdannaisten käyvät arvot ja nimellisarvot on esitetty konsernin liitetie-
dossa 35. Emoyhtiö on sopinut kaikista liitetietojen johdannaissopimuk-
sista.

Lähipiiriliiketoimet
Ks. konsernin liitetieto 38.

12 Pakolliset varaukset
31.12.

milj. euroa 2015 2014

Eläkevaraukset 13 17
Uudelleenjärjestelyvaraukset 15 17
Ympäristövaraukset 12 13
Muut varaukset 20 21
Yhteensä 31.12. 60 68

Pakollisten varausten muutokset sisältyvät henkilöstö- ja liiketoiminnan 
muihin kuluihin. Erittely pakollisista varuksista, ks. konsernin liitetieto 
30.

13 Pitkäaikainen vieras pääoma
                31.12. 

milj. euroa 2015 2014

Joukkovelkakirjalainat 991 905
Lainat rahoituslaitoksilta 911 1 223
Eläkelainat 135 202
Muut velat 161 145
Yhteensä 31.12. 2 198 2 475

Pitkäaikaisten velkojen erääntyminen
2–5 vuotta

Joukkovelkakirjalainat 570 527
Lainat rahoituslaitoksilta 911 1 215
Eläkelainat 135 202
Muut velat 1 –

1 617 1 944
yli 5 vuotta

Joukkovelkakirjalainat 421 378
Lainat rahoituslaitoksilta – 8
Muut velat 160 145

581 531

Yhteensä 31.12. 2 198 2 475

joukkovelkakirjalainat

kiinteä-
korkoiset

korko-
%

alkuperäinen 
lainan määrä, milj.

31.12.
2015

milj. euroa
2014

milj. euroa
1997–2027 7,450 USD  375 344 309
2000–2030 3,550 JPY 10 000 76 69
2002–2017 6,625 GBP 250 341 321
2003–2018 5,500 USD 250 230 206
Yhteensä 31.12. 991 905
Lyhytaikainen osuus – –
Pitkäaikainen osuus 991 905

14 Lyhytaikainen vieras pääoma
                31.12.

milj. euroa 2015 2014
Lainat rahoituslaitoksilta 13 16
Eläkelainat 68 68
Saadut ennakot 1 1
Ostovelat 353 331
Muut velat 1 474 2 080
Siirtovelat 260 327
Yhteensä 31.12. 2 169 2 823

Tietoja osakkeista
Osakkeiden määrän muutokset 1.1.2011–31.12.2015

osakkeiden määrä, kpl
2010 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

2013 Merkitty optioilla 3 177 487
Osakkeiden määrä 31.12.2013 529 301 897

2014 Merkitty optioilla 4 433 802
Osakkeiden määrä 31.12.2014 533 735 699

2015 Osakkeiden määrä 31.12.2015 533 735 699

Vaihto pörsseissä
Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa NAsDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
Yhdysvalloissa kauppaa käydään UPM:n osaketalletustodistuksilla, 
American Depositary Receipt -ohjelmassa (ADR) over-the-counter -mark-
kinoilla (OTC).

Helsingin pörssissä UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita vaihdettiin 
vuoden 2015 aikana 456,1 (508,3) miljoonaa kappaletta, 85,5 
(95,2) % osakemäärästä. Kauden ylin noteeraus oli 19,26 euroa huhti-
kuussa ja alin 13,19 euroa syyskuussa. Yhtiön osakkeiden vaihto Hel-
singin pörssissä oli 7 469 (6 233) miljoonaa euroa. 

Omat osakkeet
31.12.2015 yhtiön hallussa oli  230 737 (230 737) omaa osaketta 
eli 0,04 (0,04) % osakemäärästä. Näistä osakkeista 211 481 palau-
tui osakeannin yhteydessä vastikkeetta yhtiön haltuun, osana Myllykos-
ki-yrityskauppaan liittyviä sopimusjärjestelyjä ja 19 256 kappaletta 
konsernin osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti työsuhteiden 
päättymisen yhteydessä.

Hallituksen ja konsernin johtajiston  
osake- ja optio-omistus
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat vuoden lopussa 
882 101 (892 498) kappaletta UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita sisäl-
täen lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistuksen. Näiden osakkei-
den osuus on koko osakekannasta 0,16 (0,17) % ja äänimäärästä 
0,16 (0,17) %. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen omisti vuoden lopussa 
220 275 osaketta. Vuoden lopussa muut konsernin johtajiston jäsenet 
omistivat yhteensä 288 747 osaketta.
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Suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2015

osakkeita 31.12.2015 % osakemäärästä % äänimäärästä

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 7 114 789 1,33 1,33

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 074 488 1,33 1,33

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO 4 600 000 0,86 0,86

Henkivakuutusyhtiö Mandatum 4 535 320 0,85 0,85

Kuntien Eläkevakuutus 4 461 749 0,84 0,84

Valtion eläkerahasto 4 230 000 0,79 0,79

svenska litteratursällskapet i Finland 3 870 780 0,73 0,73

swiss National Bank 3 500 033 0,66 0,66

skagen Global Verdipapirfond 3 099 638 0,58 0,58

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö 1 696 186 0,32 0,32

Hallintarekisteröidyt ja rekisteröidyt ulkomaiset omistajat 360 306 023 67,51 67,51

Muut 129 246 693 24,20 24,20

Yhteensä 533 735 699 100,00 100,00

Yhtiö on vastaanottanut vuoden 2015 aikana seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista: 

UPM on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, inc:n välillinen omistus 
UPM:stä on 3. helmikuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan. UPM on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputus-
ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, inc:n välillinen omistus UPM:stä on 11. helmikuuta 2015 laskenut alle 5 prosentin rajan. UPM on vastaanot-
tanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, inc:n välillinen omistus UPM:stä on 6. maa-
liskuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan. UPM on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka 
mukaan BlackRock, inc:n välillinen omistus UPM:stä on 20. maaliskuuta 2015 laskenut alle 5 prosentin rajan. UPM on vastaanottanut arvopaperi-
markkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (The Central Bank of Norway) omistus UPM:stä on 
alittanut 5 prosentin rajan 7. huhtikuuta 2015 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norges Bank on lainanantaja. UPM on vastaanottanut 
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (The Central Bank of Norway) omistus 
UPM:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan 23. huhtikuuta 2015 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norges Bank on lainanantaja. UPM on 
vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, inc:n välillinen osakeomistus 
UPM:stä on 1. joulukuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan yhtiön osakkeiden hankinnan seurauksena. UPM on vastaanottanut arvopaperimarkki-
nalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on 2. joulukuuta 2015 
laskenut alle 5 prosentin rajan. UPM on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan 
BlackRock, inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on 29. joulukuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan.

sivun kaaviot ovat tilintarkastamattomia.
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Osakeomistuksen jakauma 31.12.2015
osakkeita
kpl

omistajat 
lukumäärä

%-osuus 
omistajista

osakemäärä 
milj. kpl

%-osuus 
osakkeista

1 – 100 20 331 23,96 1,2 0,2
101 – 1 000 47 092 55,49 19,7 3,7
1 001 – 10 000 16 042 18,91 44,2 8,3
10 001 – 100 000 1 254 1,48 30,2 5,7
100 001 – 133 0,16 88,2 16,5
Yhteensä 84 852 100,00 183,5 34,4

Hallintarekisteröity 350,0 65,6
Arvo-osuuksiksi rekisteröimättä 0,2 0,0
Yhteensä 533,7 100,0

Omistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12., %
2015 2014 2013 2012 2011

Yritykset 2,3 2,8 3,2 4,3 4,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3,4 4,3 4,1 5,4 6,5
Julkisyhteisöt 6,0 8,0 7,8 7,9 11,3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5,0 5,3 5,7 6,2 6,3
Kotitaloudet 15,8 17,2 18,7 19,9 19,9
Ulkomaiset omistajat 67,5 62,4 60,5 56,3 51,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1) Ehdotus.

2) Kaupankäynti NAsDAQ OMX Helsingin pörssissä. Omien osakkeiden ostot sisältyvät osakevaihtoihin. 

Tunnusluvut 2006–2015

Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Tulos per osake, euroa (laimennettu 2015: 1,72) 1,72 0,96 0,63 –2,14 0,88 1,08 0,33 –0,35 0,16 0,65
Oma pääoma per osake, euroa 14,89 14,02 14,08 14,18 14,22 13,64 12,67 11,74 13,21 13,90
Osinko per osake, euroa 1)      0,75         0,70       0,60 0,60 0,60 0,55 0,45 0,40 0,75 0,75
Osinko per tulos, % 43,6 72,9 95,2 neg. 68,2 50,9 136,4 neg. 468,8 115,4
Efektiivinen osinkotuotto, %  4,4 5,1 4,9 6,8 7,1 4,2 5,4 4,4 5,4 3,9
P/E-luku 10,0 14,2 19,5 neg. 9,7 12,2 25,2 neg. 86,4 29,4
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 2,22 2,33 1,39 1,98 1,99 1,89 2,42 1,21 1,66 2,32
Osingonjako, milj. euroa 1)         400             373              317 317 315 286 234 208 384 392
Kurssi kauden lopussa, euroa 17,23 13,62 12,28 8,81 8,51 13,22 8,32 9,00 13,82 19,12
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 9 192 7 266 6 497 4 633 4 466 6 874 4 326 4 680 7 084 10 005
Osakkeiden vaihto, milj. euroa 2) 7 469 6 233 5 308 5 534 8 835 8 243 5 691 10 549 16 472 16 021
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 456 168 508 318 563 382 600 968 790 967 790 490 805 904 932 136 952 300 876 023
Osakkeiden suhteellinen vaihto, 
 % osakemäärästä 85,5 95,6 106,7 114,4 151,5 152,0 155,0 180,1 182,1 167,4
Kurssi, alin, euroa 13,19 10,07 7,30 7,82 7,34 7,37 4,33 8,15 13,01 15,36
Kurssi, ylin, euroa 19,26 13,99 13,02 10,98 15,73 13,57 9,78 13,87 20,59 20,91
Kauden keskikurssi, euroa 16,37 12,26 9,42 9,21 11,17 10,43 7,06 11,32 17,30 18,29
Keskimääräinen osakemäärä, 1 000 kpl 533 505 531 574 527 818 525 434 521 965 519 970 519 955 517 545 522 867 523 220
Kauden lopun osakemäärä, 1 000 kpl 533 736 533 736 529 302 526 124 524 973 519 970 519 970 519 970 512 569 523 259

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat sivulla 143.
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2006–2015
milj. euroa 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Liikevaihto 10 138 9 868 10 054 10 492 10 068 8 924 7 719 9 461 10 035 10 022
EBITDA 1 350 1 306 1 161 1 325 1 383 1 343 1 062 1 206 1 546 1 678
 % liikevaihdosta 13,3 13,2 11,5 12,6 13,7 15,0 13,8 12,7 15,4 16,7
Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 1 163 847 683 556 682 731 270 513 835 725
  % liikevaihdosta 11,5 8,6 6,8 5,3 6,8 8,2 3,5 5,4 8,3 7,2
Liikevoitto 1 142 674 548 –1 318 459 755 135 24 483 536
  % liikevaihdosta 11,3 6,8 5,5 –12,6 4,6 8,5 1,7 0,3 4,8 5,3
Voitto/tappio ennen veroja 1 075 667 475 –1 271 417 635 187 –201 292 367
  % liikevaihdosta 10,6 6,8 4,7 –12,1 4,1 7,1 2,4 –2,1 2,9 3,7
Tilikauden voitto/tappio 916 512 335 –1 122 457 561 169 –180 81 338
 % liikevaihdosta 9,0 5,2 3,3 –10,69 4,5 6,3 2,2 –1,9 0,8 3,4
Vienti Suomesta ja ulkomaantoiminnot 9 268 8 923 9 089 9 565 9 252 8 139 7 054 8 515 9 170 9 102
Vienti Suomesta 4 714 4 340 4 118 4 248 4 313 3 882 3 442 4 371 4 546 4 644

Pitkäaikaiset varat 10 259 10 269 10 487 11 066 11 412 10 557 10 581 10 375 10 639 11 355
Vaihto-omaisuus 1 376 1 356 1 327 1 388 1 429 1 299 1 112 1 354 1 342 1 255
Muut lyhytaikaiset varat 2 558 2 570 2 785 2 489 2 548 1 956 1 912 2 052 1 972 1 859
Varat yhteensä 14 193 14 195 14 599 14 943 15 389 13 812 13 605 13 781 13 953 14 469

Oma pääoma yhteensä 7 944 7 480 7 455 7 461 7 477 7 109 6 602 6 120 6 783 7 289
Pitkäaikaiset velat 4 328 4 717 5 019 5 430 5 320 4 922 5 432 5 816 4 753 4 770
Lyhytaikaiset velat 1 921 1 998 2 125 2 052 2 588 1 781 1 571 1 828 2 417 2 410
Oma pääoma ja velat yhteensä 14 193 14 195 14 599 14 943 15 389 13 812 13 605 13 781 13 953 14 469

Sijoitettu pääoma vuoden lopussa 11 010 10 944 11 583 11 603 12 110 11 087 11 066 11 193 11 098 11 634
Oman pääoman tuotto, % 11,9 6,9 4,5 neg. 6,3 8,2 2,8 neg. 1,2 4,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 6,5 4,8 neg. 4,4 6,6 3,2 0,2 4,3 4,7
Liiketoiminnan rahavirta 1 185 1 241 735 1 040 1 041 982 1 259 628 867 1 215
Omavaraisuusaste, % 56,1 52,7 51,1 50,0 48,6 51,5 48,6 44,5 48,8 50,4
Velkaantumisaste, % 26 32 41 43 48 46 56 71 59 56
Korolliset nettovelat 2 100 2 401 3 040 3 210 3 592 3 286 3 730 4 321 3 973 4 048
Investoinnit 520 411 362 357 1 179 257 913 551 708 699
 % liikevaihdosta 5,1 4,2 3,6 3,4 11,7 2,9 11,8 5,8 7,1 7,0
Investoinnit ilman yritysostoja 486 375 329 347 340 252 229 532 683 631
 % liikevaihdosta 4,8 3,8 3,3 3,3 3,4 2,8 3,0 5,6 6,8 6,3
Henkilöstö kauden lopussa 19 578 20 414 20 950 22 180 23 909 21 869 23 213 24 983 26 352 28 704

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat sivulla 143.

Toimitukset
Toimitukset

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Sellu (1 000 t) 3 224 3 287 3 163 3 128 2 992 2 919 1 759 1 982 1 927 –
Sähkö (GWh) 8 966 8 721 8 925 9 486 8 911 9 426 8 865 10 167 10 349 –
Paperi yhteensä (1 000 t) 9 771 10 028 10 288 10 871 10 615 9 914 9 021 10 641 11 389 10 988
Vaneri (1 000 m3) 740 731 737 679 656 638 567 806 945 931
Sahatavara (1 000 m3) 1 731 1 609 1 661 1 696 1 683 1 729 1 497 2 132 2 325 2 457

Tiedot vuosineljänneksittäin 2014–2015
milj. euroa Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q1–Q4 /15 Q1–Q4 /14

Liikevaihto 2 574 2 530 2 548 2 486 2 531 2 415 2 441 2 481 10 138 9 868
Liiketoiminnan muut tuotot –29 10 25 7 61 14 9 7 13 91
Liiketoiminnan kulut –2 209 –2 186 –2 270 –2 175 –2 286 –2 082 –2 161 –2 179 –8 840 –8 708
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 
ja hakkuut 16 289 31 16 32 17 17 12 352 78
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista – 2 1 – – 1 2 – 3 3
Poistot ja arvonalentumiset –132 –132 –129 –131 –267 –129 –132 –130 –524 –658
Liikevoitto/tappio 220 513 206 203 71 236 176 191 1 142 674
Voitot myytävissä olevista sijoituksista, netto – – – – – – – 59 – 59
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset 11 – –3 –7 3 –3 –1 –3 1 –4
Korko- ja muut rahoituskulut, netto –17 –15 –21 –15 –17 –19 –16 –10 –68 –62
Voitto/tappio ennen veroja 214 498 182 181 57 214 159 237 1 075 667
Tuloverot –21 –90 –22 –26 –49 –32 –30 –44 –159 –155
kauden voitto/tappio 193 408 160 155 8 182 129 193 916 512
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 193 408 160 155 8 182 129 193 916 512
Määräysvallattomille omistajille – – – – – – – – – –

193 408 160 155 8 182 129 193 916 512
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,36 0,77 0,30 0,29 0,01 0,34 0,25 0,36 1,72 0,96
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,36 0,77 0,30 0,29 0,01 0,34 0,25 0,36 1,72 0,96
Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,37 0,76 0,33 0,29 0,32 0,32 0,26 0,27 1,75 1,17
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000) 533 505 533 505 533 505 533 505 532 916 531 932 531 932 529 514 533 505 531 574
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu (1 000) 533 505 533 505 533 505 533 505 532 202 532 114 532 201 529 777 533 505 531 574

Kertaluonteisia eriä liikevoitossa/tappiossa –5 6 –21 –1 –159 1 –10 –5 –21 –173
Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä 225 507 227 204 230 235 186 196 1 163 847
 % liikevaihdosta 8,7 20,0 8,9 8,2 9,1 9,7 7,6 7,9 11,5 8,6
Kertaluonteiset erät rahoituserissä – – – – – – – 66 – 66
Kertaluonteiset erät ennen veroja –5 6 –21 –1 –159 1 –10 61 –21 –107
Voitto/tappio ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 219 492 203 182 216 213 169 176 1 096 774
 % liikevaihdosta 8,5 19,4 8,0 7,3 8,5 8,8 6,9 7,1 10,8 7,8
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin 1 –1 5 1 –6 11 4 –13 6 –4
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 9,9 20,7 9,1 8,1 9,2 9,1 7,3 7,7 12,1 8,3
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,4 18,2 8,1 7,0 8,2 8,0 6,5 6,6 10,5 7,5
EBITDA 363 345 317 325 334 344 305 323 1 350 1 306
 % liikevaihdosta 14,1 13,6 12,4 13,1 13,2 14,2 12,5 13,0 13,3 13,2

Liikevaihto segmenteittäin
UPM Biorefining 584 554 601 533 484 480 477 496 2 272 1 937
UPM Energy 110 112 94 99 115 113 112 124 415 464
UPM Raflatac 363 353 351 342 330 312 306 300 1 409 1 248
UPM Paper Asia 284 286 300 298 288 274 285 277 1 168 1 124
UPM Paper ENA 1 311 1 279 1 210 1 256 1 361 1 303 1 286 1 334 5 056 5 284
UPM Plywood 102 105 113 119 107 101 118 114 439 440
Muu toiminta 76 97 119 114 113 102 113 119 406 447
Sisäinen liikevaihto –248 –239 –219 –267 –248 –248 –241 –263 –973 –1 000
Eliminoinnit ja täsmäytykset –8 –17 –21 –8 –19 –22 –15 –20 –54 –76
Liikevaihto, yhteensä 2 574 2 530 2 548 2 486 2 531 2 415 2 441 2 481 10 138 9 868

Liikevoitto/tappio segmenteittäin ilman  
kertaluonteisia eriä
UPM Biorefining 130 122 118 97 67 63 31 56 467 217
UPM Energy 58 45 40 38 57 43 46 56 181 202
UPM Raflatac 28 29 24 21 22 21 17 20 102 80
UPM Paper Asia 10 12 11 22 27 29 27 25 55 108
UPM Paper ENA 18 9 –8 5 30 62 47 42 24 181
UPM Plywood 12 11 13 19 14 7 12 11 55 44
Muu toiminta –3 279 1) 20 7 19 14 6 –2 303 1) 37
Eliminoinnit ja täsmäytykset –28 – 9 –5 –6 –4 – –12 –24 –22
Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä, 
yhteensä 225 507 227 204 230 235 186 196 1 163 847
 % liikevaihdosta 8,7 20,0 8,9 8,2 9,1 9,7 7,6 7,9 11,5 8,6

1) sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston suomessa 265 miljoonalla eurolla, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta.
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LyHyeSTi STraTegia LiikeToiMinnoT SidoSryHMäT HaLLinnoinTi TiLinPääTöS

Tunnuslukujen laskentakaavat

Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa
31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014

USD 1,0887 1,1203 1,1189 1,0759 1,2141 1,2583 1,3658 1,3788
CAD 1,5116 1,5034 1,3839 1,3738 1,4063 1,4058 1,4589 1,5225
JPY 131,07 134,69 137,01 128,95 145,23 138,11 138,44 142,42
GBP 0,7340 0,7385 0,7114 0,7273 0,7789 0,7773 0,8015 0,8282
SEK 9,1895 9,4083 9,2150 9,2901 9,3930 9,1465 9,1762 8,9483

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 

Velkaantumisaste, %:
Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma  

eBiTda 2012-2015:

Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset 
+/– biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 
ja hakkuut
+/– realisoitumattomien rahavirran suojausten ja 
hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutos
+/– osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 
+/– kertaluonteiset erät

eBiTda 2006–2011:

Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset 
+/– biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 
ja hakkuut
+/– osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 
+/– kertaluonteiset erät

Segmenttien sijoitetun pääoman tuotto (roce), % 
(toimintapääoma):
Liikevoitto – kertaluonteiset erät x 100
Pitkäaikaiset varat + vaihto-omaisuus
+ myyntisaamiset – 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

Tilintarkastuskertomus 

tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä 
riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvon-
nan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkas-
taja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituk-
sessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laati-
misperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjan-
pidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyt-
töön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (iFRs) mukai-
sesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä 
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidatto-
mia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista. 
Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyh-
tiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudel-
ta.

UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet UPM-Kymmene Oyj:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–
31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, 
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavir-
talaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoi-
tuslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittä-
vät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstan-
dardien (iFRs) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
oikeat ja riittävät tiedot suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Halli-
tus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen 
ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perus-
teella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintaker-
tomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieetti-
siä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastus-
tapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai 
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emo-
yhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai 
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiö-
tä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hank-
kimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista 
ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Merja Lindh
KHT 
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Fossiiliset hiilidioksidipäästöt paperitonnia 
kohti ovat vähentyneet noin 21 % vuodesta 
1990. Fossiilisia polttoaineita käyttävien 
paperitehtaiden osto vuonna 2011 on 
kasvattanut hiilidioksidin kokonaispäästöjä 
merkittävästi. Neljän paperikoneen 
sulkeminen aiheutti keskimääräisen fossiilisen 
CO2-päästön kasvun 2015.

Kemiallinen hapenkulutus (COD) on 
laskenut kymmenen viime vuoden aikana 
24 % paperitonnia kohti ja 41 % 
sellutonnia kohti.

Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt 
76 % kymmenen vuoden aikana. 
Vuodesta 2007 luku sisältää ainoastaan 
UPM Raflatacin tarratuotteet. 

Vuodesta 2008 (61 %) paperi-, sellu-,  
vaneri-, saha-, ja biokomposiittituotteiden 
ympäristömerkitty myynti on noussut 16 % 
vuoteen 2015 (77 %). Luku sisältää FSC- ja  
PEFC- metsäsertifikaatit, Euroopan ympäristö-
merkit sekä kansalliset ympäristömerkit.

Kymmenen viime vuoden aikana on 
hiilidioksidipäästöttömän sähkön 
tuotantokapasiteetti kasvanut.

AOX ilmaisee jäteveden eloperäisiin 
yhdisteisiin sitoutuneiden halogeenien 
määrän. AOX-päästöt valkaistua sellutonnia 
kohti ovat vähentyneet 59 % kymmenen 
viime vuoden aikana.

Kiinteän kaatopaikkajätteen määrä 
paperitonnia kohti on vähentynyt 65 % 
kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 
2013 kaatopaikkajätteen määrä lisääntyi 
merkittävästi. Syynä oli aiempien hyötykäyttö-
mahdollisuuksien loppuminen yhdellä 
tehtaalla. Vuodesta 2014 alkaen uusia 
kierrätysmahdolli suuksia on löydetty. 

Viime vuoteen verrattuna UPM:n kokonaiskasvi-
huonekaasupäästöt nousivat noin 1 % edellisvuo-
teen verrattuna. Laskennan mukaan noin 50 % 
UPM:n suorista ja epäsuorista kasvihuonekaasu-
päästöistä ovat peräisin energian kulutuksesta, 
mutta myös raaka-aineilla, logistiikalla ja myytyjen 
tuotteiden jatkojalostuksella on merkittävä vaikutus. 
Lisätietoja www.upm.fi/vastuullisuus.
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Lisätietoja vastuullisuudesta
UPM on ottanut käyttöön interaktiivisen analyysityökalun yhtiön 
internetsivuilla. Helposti käytettävän työkalun avulla voi verrata 
laajaa valikoimaa UPM:n vastuullisuuden tunnuslukuja ja luoda 
omia raportteja perustuen itse valittuihin indikaattoreihin.

Energiatehokkuuden  jatkavan parantami-
sen ansiosta sähkön kulutus paperitonnia 
kohti on laskenut 17 % kymmenen viime 
vuoden aikana.

Lue lisää:
www.upm.fi/vastuullisuus
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UPM Biorefining

•	 Monipuolinen selluvalikoima moniin kasvaviin 
loppukäyttökohteisiin, selluntuotantokapasiteetti 
3,5 miljoonaa tonnia vuodessa, kolme selluteh-
dasta Suomessa ja yksi Uruguayssa

•	 Selluntuotantokapasiteetit tehtaittain: UPM Fray 
Bentos 1,3 miljoonaa tonnia, UPM Pietarsaari 
800 000 tonnia, UPM Kaukas 740 000 tonnia  
ja UPM Kymi 700 000 tonnia vuodessa

•	 Sertifioituja sahatavaratuotteita, kapasiteetti 1,5 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa, valmistusta 
neljässä sahalla Suomessa 

•	 Suomessa tuotettua puupohjaista uusiutuvaa 
dieseliä, kapasiteetti 120 miljoonaa litraa 
vuodessa

Sellutehtaat 
Suomi: UPM Kaukas (Lappeenranta),  
UPM Kymi (Kouvola) ja UPM Pietarsaari

Uruguay: UPM Fray Bentos

Sahat 
Suomi: UPM Alholma (Pietarsaari), UPM Kaukas 
(Lappeenranta), UPM Korkeakoski (Juupajoki) ja 
UPM Seikku (Pori)

Biojalostamo
Suomi: UPM Lappeenranta Biojalostamo  
(Lappeenranta) 

UPM energy

•	 Kustannuskilpailukykyistä, vähäpäästöistä 
suomalaista sähköntuotantoa, joka hyödyntää 
vesi-, ydin- ja lauhdevoimaa

•	 Sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti on 1 480 
MW. Luku sisältää UPM:n omien vesivoimalaitos-
ten tuotantokapasiteetin sekä yhtiön osuuden 
muista energiayhtiöistä

•	 Suurimmat osakkuudet:

•	 44,3 %:n osuus Pohjolan Voima Oy:stä (PVO), 
joka on enemmistöosakas (58,5 %) Teollisuuden 
Voima Oyj:ssä (TVO)

•	 19 %:n osuus Kemijoki Oy:n vesivoimaosakkeista

Vesivoimalaitokset
Suomi: Harjavalta, Kallioinen (Sotkamo), Kaltimo 
(Joensuu), Katerma (Kuhmo), Keltti (Kouvola),  
Kuusankoski (Kouvola), Tyrvää (Sastamala),  
Voikkaa (Kouvola) and äetsä

UPM rafLaTac

•	 Tarralaminaattia tuote- ja informaatioetiketöintiin

•	 11 tehdasta ja 24 leikkuu- ja jakeluterminaalia 
kaikilla mantereilla

Tarralaminaattitehtaat
Brasilia: São Paulo

iso-Britannia: Scarborough

kiina: Changshu

Malesia: Johor

Puola: Kobierzyce (Wroclaw)  
ja Nowa Wies̀ (Wroclaw)

ranska: Nancy

Suomi: Tampere

yhdysvallat: Mills River, NC; Fletcher,  
NC ja Dixon, IL

Leikkuu- ja jakeluterminaalit
argentiina: Buenos Aires
australia: Adelaide, Brisbane ja Melbourne 
Brasilia: Jaguariúna 
espanja: Barcelona 
etelä-afrikka: Cape Town ja Pinetown 
intia: Bangalore ja Navi Mumbai 
indonesia: Jakarta 
italia: Osnago
kiina: Chengdu, Guangzhou ja Tianjin
Meksiko: México City ja Guadalajara 
Thaimaa: Bangkok 
Turkki: Istanbul 
Ukraina: Kiova
Uusi-Seelanti: Auckland 
Venäjä: Moskova ja Pietari 
Vietnam: Binh Thang Ward Di An District
yhdysvallat: Ontario, CA 

UPM PaPer aSia

•	 Tarramateriaaleja maailmanmarkkinoille ja hieno-
paperia Aasian markkinoille 

•	 Paperin tuotantokapasiteetti on 1,0 miljoonaa 
tonnia hienopaperia ja 0,7 miljoonaa tonnia 
tarra- ja pakkausmateriaaleja vuodessa

Paperitehtaat
kiina: UPM Changshu

Suomi: UPM Jämsänkoski (Jämsä) ja  
UPM Tervasaari (Valkeakoski)

UPM PaPer ena

•	 Sanoma- ja aikakauslehtipapereita ja hienopaperei-
ta lukuisiin loppukäyttökohteisiin

•	 Paperin tuotantokapasiteetti on 9,3 miljoonaa 
tonnia vuodessa, valmistusta 17 paperitehtaalla 

•	 Kapasiteetit: 4.7 miljoonaa tonnia aikakauslehtipa-
pereita, 2,4 miljoonaa tonnia sanomalehtipapereita 
ja 2,2 miljoonaa tonnia hienopapereita vuodessa

•	 Paperitehtaiden yhteydessä toimivat lämmön ja 
sähkön yhteistuotantolaitokset (CHP) kuuluvat 
liiketoiminta-alueeseen

Paperitehtaat
iso-Britannia : UPM Caledonian Paper (Irvine)  
ja UPM Shotton Paper

itävalta: UPM Steyrermühl

ranska: UPM Chapelle Darblay (Grand-Couronne)

Saksa : UPM Augsburg, UPM Ettringen, UPM Hürth, 
UPM Nordland Papier (Dörpen), UPM Plattling,  
UPM Schongau ja UPM Schwedt

Suomi: UPM Jokilaakson tehtaat (Jämsänkoski ja  
Kaipola), UPM Kaukas (Lappeenranta),  
UPM Kymi (Kouvola) ja UPM Rauma

yhdysvallat: UPM Blandin (Grand Rapids,  
MN) ja UPM Madison (Madison, ME) (50%)

UPM PLywood

•	 Vaneria ja viilua pääasiassa rakentamiseen, 
ajoneuvojen lattioihin ja LNG-laivanrakentamiseen 
sekä muuhun teollisuustuotantoon

•	 Tuotantokapasiteetti on noin miljoona kuutiometriä 
vuodessa

•	 Tuotantoa yhdeksällä tehtaalla Suomessa,  
Virossa ja Venäjällä

Vaneritehtaat
Suomi: UPM Joensuu, UPM Jyväskylä, UPM Pellos  
(kolme tehdasta, Ristiina) ja UPM Savonlinna

Venäjä: UPM Chudovo 

Viro: UPM Otepää

Viilutehdas
Suomi: UPM Kalso (Vuohijärvi)

UPM:n 19 600 työntekijää  
työskentelee 45 maassa kuudella 
mantereella. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Suomessa. Konsernin 
tärkeimmät markkina-alueet ovat 
Eurooppa, Pohjois-Amerikka  
ja Aasia, erityisesti Kiina.

MUU ToiMinTa

•	 Puunhankinta ja metsätalous: puun ja metsäbio-
massan hankintaa noin 10 maassa, 704 000 
hehtaaria omia metsiä Suomessa ja Yhdysval-
loissa, puukauppa- ja metsäpalveluita metsän-
omistajille Suomessa

•	 UPM Biocomposites -liiketoimintayksikkö tuottaa 
UPM ProFi -terassijärjestelmiä ja UPM Formi 
-komposiittimateriaalia ruiskuvalutuotantoon 

•	 UPM Biochemicals -liiketoimintayksikkö kehittää 
puupohjaisia kemiallisia rakenneaineita,  lignii-
nituotteita, biofibrillejä ja biolääketieteen 
tuotteita

Biokomposiittitehtaat 
Saksa: UPM Bruchsal (Karlsruhe)

Suomi: UPM Lahti
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UPM:n liikevaihto markkina-alueittain 2015: 10 138 miljoonaa euroa
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16 % 9 % 13 % 17 %21 %9 % 4 % 4 % 7 %

1) Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko

0 20 40 60 80 100

UPM:n henkilöstö alueittain 31.12.2015: 19 578
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1)  

38 % 24 % 6 % 9 %4 % 3 % 4 %5 % 7 %

UPM:n liiketoiminnot maailmankartalla

Lue lisää:
www.upm.fi
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konsernihallinto

UPM
Alvar Aallon katu 1
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
Faksi 02041 5110
info@upm.com

Sijoittajasuhteet
Puh. 02041 50033
ir@upm.com

Sidosryhmäsuhteet
Puh. 02041 5111
info@upm.com

ympäristö ja yritysvastuu
Puh. 02041 5111
responsibility@upm.com

Mediasuhteet
Puh.040 588 3284
media@upm.com

Liiketoiminnot

UPM Biorefining
UPM Pulp
UPM Biofuels

Alvar Aallon katu 1
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
info@upm.com
www.upmpulp.com (en)
www.upmbiopolttoaineet.fi

 Metsät ja puunhankinta
 Åkerlundinkatu 11 B
 PL 85 
 33100 Tampere
 Puh. 02041 6121
 Faksi 02041 6120
 metsaviestinta@upm.com
 metsaymparisto@upm.com
 www.metsamaailma.fi

 UPM Timber
 Åkerlundinkatu 11 C, 5. kerros
 PL 203
 33101 Tampere
 Puh. 02041 5113
 Faksi 02041 5112
 timber@upm.com
 www.upmtimber.fi

UPM energy
Alvar Aallon katu 1
PL 380
00101 Helsinki
Puh. 02041 5111
info@upm.com
www.upmenergy.fi

UPM raflatac
Tesomankatu 31
Pl 53
33101 Tampere
Puh. 02041 6143
Faksi 02041 6142
info@upmraflatac.com
www.upmraflatac.com (en)

UPM Paper asia
23F, Grand Gateway Tower 2
3 Hongqiao Road
Shanghai 200030
People’s Republic of China
Puh. +86 21 6288 1919
Faksi +86 21 5292 8912
paperasia@upm.com
www.upmpaper.com

UPM Paper ena (europe and 
north america)
Georg-Haindl-Strasse 4+5
D-86153 Augsburg, Germany
Puh. +49 821 31090
Faksi +49 821 3109 156
paperinfo@upm.com
www.upmpaper.com

UPM Plywood
Niemenkatu 16
PL 203
15141 Lahti
Puh. 02041 5113
Faksi 02041 5112
plywood@upm.com
www.wisaplywood.fi

Seuraa meitä verkossa
www.upm.fi, www.upmbiofore.fi

   Tilaa lehdistötiedotteemme: www.upm.fi/media

   Twitter: @UPM_News, www.twitter.com/UPM_News

   Linkedin: www.linkedin.com/company/UPM-Kymmene

   youtube: www.youtube.com/upmdotcom

   facebook: www.facebook.com/UPMGlobal

ota yhteyttä

UPM Vuosikertomus 2015151
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UPM konserni

 1 UPM lyhyesti  
 3 Toimitusjohtajan katsaus

Strategia
 
 5 Grow with Biofore – UPM:n strategian painopistealueet
 7 Tulosparannus ja uudistuminen jatkuivat vuonna 2015
 9 Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa 
 11 Avainluvut ja taloudelliset tavoitteet
 13  UPM sijoituskohteena 
 15 Muuttuva toimintaympäristö  
 17 Riskit ja mahdollisuudet, tulokseen vaikuttavat tekijät 

Liiketoiminta-alueet

 19 UPM Biorefining 
 23 UPM Energy 
 25 UPM Raflatac 
 27 UPM Paper Asia 
 29 UPM Paper ENA 
 31 UPM Plywood 
 33 innovaatiot ja T&K 

Sidosryhmät
 35 Uudet 2030 vastuullisuustavoitteet 
 37 Henkilöstö ja Biofore yhteisellä kasvutiellä
   41 UPM:n turvallisuuskulttuuri ja suorituskyky kehittyivät 
  edelleen  
 43 lisäarvoa vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa
 47 UPM maksaa yhteisöveroa maissa, joissa luodaan 
  lisäarvoa
 49 Yhteistyötä asiakkaiden kanssa
 51 Etusijalla tuotevastuu
 52  Kestävä metsätalous ja kuidunhankinta toiminnan 
  peruspilari 
 54 Vastuullista hankintaa koko toimitusketjussa 
 57 Hallittu ja resurssitehokas tuotanto  
 61 UPM:n suora arvonluonti 2015 

Hallinnointi
 63 Hallinnointi 
 71 Hallitus 
 73 Johtajisto 
 75 GRi-sisältövertailun lyhyt versio 
 77 Riippumaton varmennusraportti  

Tilinpäätös 2015
 78 sisältö
 
 145 Avaintietoja 2006–2015
 147 lisätietoja vastuullisuudesta 
 149 UPM:n liiketoiminnot maailmankartalla 
 152 Yhteystietoja 
 154 Yhtiökokous 

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
torstaina 7.4.2016 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, 
osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat 
ilmoittautumisohjeet ovat yhtiökokouskutsussa ja yhtiön 
verkkosivuilla www.upm.fi.

osinko

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 
2015 maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osak-
kaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkitty Euro-
clear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, 
että osinko maksetaan 21.4.2016.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2016

Vuonna 2016 UPM julkaisee osavuosikatsaukset seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2016 julkaistaan 26.4.2016
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2016 julkaistaan 26.7.2016 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2016 julkaistaan 25.10.2016

Varsinainen yhtiökokous

FI / 028 / 003
Kerää käytetty paperi 

kierrätykseen.
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