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Olemme olleet pitkään 
edelläkävijöitä –

ja aiomme olla sitä  
myös jatkossa.
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Vuosi 2009 oli monessa 
mielessä käännekohta. 
Toimintaympäristömme 
muuttui rajusti. Saman-
aikaisesti rakensimme 

täysin uudenlaista toimintamallia, 
jossa eri tahojen parhaat käytännöt 
ja osaaminen yhdistyvät kokonai-
suuden eduksi. 

Jatkossa keskitymme kannat-
tavaan kasvuun, tuotannon te-
hokkuuteen ja ensiluokkaiseen 
toimintaan. Singaporeen ja Rot-
terdamiin rakennetaan maailman 
suurimpia uusiutuvaa NExBTL-
dieseliä valmistavia laitoksia. 
Niiden onnistunut käyttöönotto ja 
toiminta ovat tärkeimpiä lähitule-
vaisuuden tavoitteitamme. 
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Kaikissa tuotantolaitoksissamme 
kiinnitetään erityistä huomiota 
tuotannon tehokkuuteen. Näin 
tavoitellaan muun muassa Por-
voon jalostamon dieselin tuo-
tantolinja 4:n entistä parempaa 
suorituskykyä. 

Jatkamme myös toimintatapo-
jemme parantamista. Tässä työs-
sä korostuvat kustannustehok-
kuus sekä yhtenäiset prosessit 
ja käytännöt. Samalla varmistam-
me, että kaikki työskentelevät 
yhteisten päämääriemme eteen. 
Tavoitteena on maailmanluokan 
toiminta koko yhtiössä ja sen kai-
kissa toiminnoissa.
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Tunnusluvut
2009 2008 Muutos, %

Tuloslaskelma, milj. euroa

Liikevaihto 9 636 15 043 -36

Liikevoitto 335 186 80

Vertailukelpoinen liikevoitto 116 602 -81

Tulos ennen veroja 296 129 129

Kannattavuus, %

Oman pääoman tuotto (ROE) 10,2 4,4 132

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 9,0 6,1 48
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto 
verojen jälkeen (ROACE) 2,5 13,1 18

Rahoitus ja taloudellinen asema

Oma pääoma, milj. euroa 2 222 2 179 2

Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 918 1 004 91

Sijoitettu pääoma, milj. euroa 4 257 3 237 32

Omavaraisuusaste, % 39,1 46,3 -16

Velan osuus kokonaispääomasta, % 46,3 31,5 47

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 177 512 -65

Osaketunnusluvut

Tulos/osake (EPS), euroa 0,86 0,38 126

Osinko/osake, euroa 0,25* 0,80 -69

Osinko tuloksesta, % 29,0* 211,9 -86

Osakekurssi vuoden lopussa, euroa 12,42 10,58 17

Keskikurssi, euroa 10,85 17,95 -40

Ylin kurssi, euroa 13,44 24,90 -46

Alin kurssi, euroa 8,80 9,47 -7

Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 3 185 2 713 17

Muut tunnusluvut

Oma pääoma/osake, euroa 8,64 8,48 2

Investoinnit, milj. euroa 863 508 70

Henkilöstö keskimäärin 5 286 5 174 2

Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 37 37 0

Jalostusmarginaali, US$/barreli 7,35 13,39 -45

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Liiketoiminta Päämarkkina-alue Kapasiteetti Strateginen rooli Vahvuudet Markkina-asema

Öljy- 
tuotteet

Öljytuotteiden 
myynti tukku- 
asiakkaille. 

Eurooppa ja  
Pohjois-Amerikka. 

Neste Oilin raaka- 
öljyn tislauskapasi-
teetti 260 000 barrelia 
päivässä, jalostus-
kapasiteetti noin 15 
miljoonaa tonnia vuo-
dessa. 

Jalostamotuottei-
den kassavirran 
maksimointi tuotta-
malla lisäarvoa asi-
akkaille.

Korkealaatuiset 
puhtaamman lii-
kenteen tuotteet 
ja kyky hyödyntää 
Venäjän raakaöljy-
jä ja muita raaka-
aineita. 

Johtava pohjois-
eurooppa lainen 
puhtaampien liiken-
nepolttoaineiden toi-
mittaja. 

Uusiutuvat   
polttoaineet

Huippulaatuisen, 
uusiutuviin raaka-
aineisiin perustu-
van NExBTL-die-
selin myynti. 

Eurooppa. NExBTL-dieselin tuo-
tantokapasiteetti 
380 000 tonnia vuo-
dessa. Jo päätettyjen 
investointihankkeiden 
myötä kapasiteet-
tia noin 2 milj. tonnia 
vuodessa vuonna 
2011. 

Kannattavan kas-
vun aikaansaa-
minen uusiutuvi-
en polttoaineiden 
markkinoilla. 

Huippuluokan tek-
nologia ja tuote, 
kasvava tuotanto-
kapasiteetti sekä 
edistykselliset 
kestävän kehityk-
sen toimintamallit 
raaka-ainehankin-
nassa. 

Maailman johtava  
huippulaatuisen  
uusiutuvista raaka-
aineista valmistetun 
dieselin toimittaja.

Öljyn Öljytuotteiden 
myynti loppukäyt-
täjille. 

Suomi ja Itämeren 
alue. 

Asemia Suomessa 
867 sekä Venäjällä, 
Baltiassa ja Puolas-
sa 293.

Yhtiön oma mark-
kinointikanava ja 
keskeinen brändin 
rakentaja.

Korkealaatuiset lii-
kennepolttones-
teet, vahva brändi 
ja markkina-ase-
ma, laaja ase-
maverkosto ja 
kilpailukykyiset yk-
sikkökustannukset.

Suomessa markkina-
johtaja, Virossa, Lat-
viassa ja Pietarin alu-
eella toiseksi suurin, 
Liettuassa kolmas.

Liiketoiminta-alueet lyhyesti

Korkealaatuisten puhtaamman 
liikenteen polttoaineiden  

toimittaminen

Raaka-ainepohjan 
laajentaminen

Jalostus- 
osaamisen

hyödyntäminen

Neste Oilin strategian perusta

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen 
polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö.  
Se tavoittelee kasvua erityisesti huippu laatuisen uusiutuvan 
dieselin tuotannossa. Yhtiö on sitoutunut maailmanluokan 
toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin. Kaikkea toimintaa 
ohjaavat yhtiön arvot: vastuullisuus, yhteistyö, uudis tuminen  
ja tuloksellisuus. 

Neste Oil Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. 
Sen kaupankäyntitunnus on NES1V.HE ja toimialaluokka Energia.

Nafteeniset erikoisöljyt Nafteenisesta eli 
runsaasti rengasmaisia hiilivetyjä sisältä-
västä perusöljystä tiettyihin erikoissovelluk-
siin valmistetut öljyt.

Neste Oil -viitejalostusmarginaali Laskennal-
linen viitejalostusmarginaali, jonka avulla 
Neste Oil seuraa tuotteiden ja raaka-
aineiden välisten hintaerojen vaikutusta 
tulokseensa. Lisätietoja viitejalostusmar-
ginaaleista ja niiden laskentaperiaatteista: 
www.nesteoil.fi.

NExBTL Neste Oilin huippulaatuinen uusiu-
tuva diesel, joka on valmistettu kasviöl-
jyistä ja eläinrasvoista. Tuotanto perustuu 
yhtiön omaan teknologiaan. Ensimmäinen 
NExBTL-tuotantolaitos valmistui Porvoo-
seen vuonna 2007 ja toinen vuonna 2009.

Panamax Rahtialusten luokka, johon kuu-
luvat laivat mahtuvat kulkemaan Panaman 
kanavassa (60 000–80 000 dwt).

PAO Polyalfaolefiini. Synteettisesti tuotettu 
perusöljy, josta valmistetaan korkealuokkai-
sia voiteluöljyjä.

Perusöljy Voiteluainesekoitusten tärkein 
komponentti.

Pinch-analyysi Energiaoptimointiin käytettä-
vä menetelmä.

Polyalfaolefiini Synteettisesti tuotettu pe-
rusöljy, josta valmistetaan korkealuokkaisia 
voiteluöljyjä.

Ppm Parts per million, yksi miljoonasosa, 
esim. mg/kg.

RC – Responsible Care, suomeksi RC – 
Vastuu huomisesta. Kemianteollisuuden 
kansainvälinen, vapaaehtoinen ympäristö-, 
terveys- ja turvallisuusohjelma.

Rikitön polttoaine Polttoaine, joka sisältää 
vähemmän kuin 10 mg/kg (ppm) rikkiä.

RSB Roundtable on Sustainable Biofuels. 
Vastuullista biopolttoaineiden tuotantoa 
edistävä organisaatio.

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil. 
Palmuöljyn tuottajien, käyttäjien ja kansa-
laisjärjestöjen yhteinen kestävää palmuöljy-
tuotantoa edistävä organisaatio.

RTRS Round Table on Responsible Soy. 
Vastuullista soijan tuotantoa edistävä 
organisaatio.

Russian Export Blend, REB Venäläinen raa-
kaöljy, joka on sekoitus Venäjän öljyputki-
järjestelmässä kuljetettavista raakaöljyistä.

Spesifikaatio Täsmällinen, vaatimuksia 
asettava kuvaus.

Syöttöaineet Raakaöljyjä, kondensaatte-
ja, komponentteja ja muita aineita, joita 
käytetään jalostus- tai valmistusprosessin 
raaka-aineina.

TRIF Total Recordable Injury Frequency. 
Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapa-
turmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. 
Mukaan lasketaan yhtiön omat ja alihankki-
joiden työntekijät.

Urals Rotterdam Venäläinen raakaöljy, joka 
noteerataan Rotterdamissa.

Tyhjökaasuöljy Tyhjötislauksesta saatava 
tuote, jota käytetään krakkauksen syöttö-
aineena.

VHVI Very High Viscosity Index. Korkean 
viskositeetti-indeksin perusöljy, jota käyte-
tään polttoaineen kulutusta vähentävien 
korkealaatuisten moottoriöljyjen valmistuk-
sessa.

Vetykrakkeri Tuotantoyksikkö, jossa hiilivety-
molekyyleja käsitellään vedyllä korkeassa 
paineessa ja korkeassa lämpötilassa. Tu-
loksena syntyy arvokkaisiin polttonesteisiin 
soveltuvia hiilivetyjakeita..

Viitejalostusmarginaali Tunnusluku, joka 
kuvaa tuotteiden ja raaka-aineiden välisiä 
hintaeroja. Lisätietoja erilaisista viitejalos-
tusmarginaaleista ja niiden laskentaperi-
aatteista: www.nesteoil.fi.

Tarkempi sanasto löytyy yhtiön 
internetsivuilta osoitteesta www.nesteoil.fi.

Konsepti, graafinen suunnittelu ja taitto: 
Miltton Oy

Valokuvat: 
Anu Akkanen, Kari Hautala, Ismo Henttonen, Pentti Hokkanen, Erkki Ollikka,  
Eeva Sumiloff, Timo Vesterinen, Magnus Weckström, Neste Oil ja Getty Images

Paino: 
Erweko Painotuote Oy 2010

Paperit:
Invercote Creato 240 g, Galerie Art Matt 150 g, Novatech Ultimatt 100 g

vähittäismyynti
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tään polttoaineen kulutusta vähentävien 
korkealaatuisten moottoriöljyjen valmistuk-
sessa.

Vetykrakkeri Tuotantoyksikkö, jossa hiilivety-
molekyyleja käsitellään vedyllä korkeassa 
paineessa ja korkeassa lämpötilassa. Tu-
loksena syntyy arvokkaisiin polttonesteisiin 
soveltuvia hiilivetyjakeita..

Viitejalostusmarginaali Tunnusluku, joka 
kuvaa tuotteiden ja raaka-aineiden välisiä 
hintaeroja. Lisätietoja erilaisista viitejalos-
tusmarginaaleista ja niiden laskentaperi-
aatteista: www.nesteoil.fi.

Tarkempi sanasto löytyy yhtiön 
internetsivuilta osoitteesta www.nesteoil.fi.

Konsepti, graafinen suunnittelu ja taitto: 
Miltton Oy

Valokuvat: 
Anu Akkanen, Kari Hautala, Ismo Henttonen, Pentti Hokkanen, Erkki Ollikka,  
Eeva Sumiloff, Timo Vesterinen, Magnus Weckström, Neste Oil ja Getty Images

Paino: 
Erweko Painotuote Oy 2010

Paperit:
Invercote Creato 240 g, Galerie Art Matt 150 g, Novatech Ultimatt 100 g

vähittäismyynti



Neste Oil hakee 
voimakasta kasvua 
uusiutuvissa 
polttoaineissa.

Miten Neste Oil torjuu 
ilmastonmuutosta?
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Vision is the art 
of seeing things 
invisible.  
– Jonathan Swift

Neste Oilissa on nyt toimintatavat, joilla pys-
tymme vastaamaan entistä kansainvälisemmän 
ja nopeammin muuttuvan toimintaympäristön 
haasteisiin. Menestyminen edellyttää meiltä 
paitsi taitoa tuottaa laadukkaita tuotteita luo-
tettavasti ja vastuullisesti myös kykyä ideoida 
ja innovoida koko ajan uutta. 

Onneksi meillä on iso joukko tutkijoita ja tek-
nologia-asiantuntijoita, jotka rakentavat tulevai-
suutta. Olemme olleet pitkään edelläkävijöitä 
– ja aiomme olla sitä myös jatkossa.
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Vuosi lyhyesti 

Haasteet, saavutukset ja tavoitteet

Haasteita Saavutuksia  Tavoitteita 2010

Maailmanlaajuinen talouden taantuma vaikutti 
negatiivisesti öljytuotteiden kysyntään. Lisäksi 
Neste Oilin päätuotteen, dieselin, marginaalit 
olivat varsin matalat ja venäläisen raakaöljyn 
käytöstä saatu hintaetu väheni, kun venäläi-
sen raakaöljyn ja Pohjanmeren Brentin välinen 
hintaero kapeni.

Yhtiö teki positiivisen tuloksen haastavassa 
markkinatilanteessa.
Singaporen, Rotterdamin ja Bahrainin kas-
vuhankkeet etenivät suunnitellun budjetin ja 
aikataulun mukaisesti.

Singaporen, Rotterdamin ja Bahrainin kasvu-
hankkeita jatketaan suunnitelmien mukaisesti. 
Yhtiö tähtää kannattavaan kasvuun.

Yhtiön kustannustaso ei vastannut markkina-
tilannetta, ja totutut toimintatavat kaipasivat 
uudistamista.

Kustannuksia säästettiin ja toimintaa tehostet-
tiin kaikilla organisaation tasoilla.
Uusi matriisiorganisaatio otettiin käyttöön. Sillä 
haettiin tehoa strategian toteuttamiseen ja 
tukea strategisten hankkeiden läpiviemiseen.
Yhtiön turvallisuuskehitys oli erittäin positiivinen.

Tuotannon tehokkuutta parannetaan.
Organisaatiokulttuurin ja sisäisten toimintata-
pojen kehittämistä jatketaan ensiluokkaisen 
toiminnan varmistamiseksi. Tässä työssä 
korostuvat tehokkuus ja tuloksellisuus.

Palmuöljyn käyttö uusiutuvan NExBTL-dieselin 
raaka-aineena asetettiin kyseenalaiseksi 
useissa eri yhteyksissä.

Neste Oil vaikutti aktiivisesti uusiutuvia poltto-
aineita koskevan sääntelyn kehittämiseen mm. 
tuotelaadun varmistamiseksi ja pyrki paran-
tamaan eri vaikuttajien tietotasoa uusiutuvan 
energian alueella. 

Uusiutuvien polttoaineiden kilpailukykyä 
parannetaan maksimoimalla tuotteen arvo, 
vaikuttamalla alan sääntelyn kehittämiseen ja 
varmistamalla vastuullinen raaka-ainepohja.

Öljynjalostajien markkinaympäristö oli haastava koko vuoden 2009, ja 
jalostusmarginaalit heikkenivät. Nopeaa elpymistä ei ole näköpiirissä.

Neste Oilin tärkeimmän tuotteen, dieselin, kysyntää ohjaa teollisuus-
tuotanto, jonka kehitys oli vuonna 2009 hyvin heikkoa. Indikaattorien 
mukaan teollisuustuotannon lasku on saavuttanut pohjansa Euroo-
passa, mutta se ei ole näkynyt vielä Neste Oilin kotimarkkinoilla.

Neste Oil päivitti strategiaansa vuoden 2009 syksyllä. Päälinjat säilyi-
vät ennallaan.

Yhtiö keskittyi vuonna 2009 yhteensä 60 miljoonan euron säästöoh-
jelmansa toteuttamiseen, käyttöpääoman hallinnan tehostamiseen 
sekä sisäisen tehokkuutensa parantamiseen. Vuonna 2009 käyt-
töönotettu matriisiorganisaatio on tukenut tätä työtä.

Uusiutuvien polttoaineiden tärkeät kasvuhankkeet Singaporessa ja 
Rotterdamissa etenivät suunnitelmien mukaisesti. 

Vuotta 2009 leimasi taloudellinen taantuma, joka näkyi selvästi myös 
öljytuotteiden kysynnässä ja Neste Oilin tuloksessa. Yhtiö jatkoi kuitenkin 
uusiutuvien polttoaineiden kasvuhankkeitaan Singaporessa ja Rotterdamissa 
sekä perusöljytehtaan rakentamista Bahrainissa.
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Q1
Tammikuu 01/09
Neste Oil valittiin kolmannen kerran The 
Global 100 -listalle, joka on muodostettu 
maailman 100 vastuullisimmasta yrityk-
sestä.

Helmikuu 02/09
Neste Oil julkaisi tilinpäätöstiedotteensa 
vuodelta 2008. Koko vuoden vertailukel-
poinen liikevoitto oli 602 miljoonaa euroa 
(2007: 626 milj.). Yhtiön liiketoiminta ryhmi-
teltiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja 
seitsemään yhteiseen toimintoon. Samalla 
nimitettiin konsernin uusi johtoryhmä. 
Neste Oilin uusiutuvista raaka-aineista 
valmistetulle NExBTL-dieselille saatiin 
erinomaiset tulokset kylmätestissä Kana-
dassa.

Maaliskuu 03/09
Neste Oilin Singaporen NExBTL-laitoksen 
peruskivi muurattiin. Neste Oil valittiin 
jälleen Ethibel Excellence Investment 
-rekisteriin. Lisäksi yhtiö valittiin Ethibel 
Pioneer Investment -rekisteriin. 

Q3

Q4

Heinäkuu 07/09
Neste Oilin toinen uusiutuvaa dieseliä 
tuottava laitos käynnistettiin Porvoossa. 
Yhtiön Porvoon jalostamon rikintalteenot-
tolaitoksilla sattui häiriöitä, joista aiheutui 
yhteensä 219 tonnin rikkidioksidipääs-
töt. Neste Oil julkaisi tammi-kesäkuun 
tuloksensa, ja yhtiön vertailukelpoinen 
liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (Q2/2008: 
181 milj.).

Kesäkuu 06/09
Neste Oil sitoutui käyttämään pelkästään 
sertifioitua palmuöljyä sitä mukaa kuin 
sitä on riittävästi saatavilla. Yhtiö arvioi, 
että vuoden 2015 loppuun mennessä se 
käyttää ainoastaan sertifioitua palmuöljyä. 
Saksassa toteutetun NExBTL-käyttötestin 
tulokset esiteltiin Berliinissä. 

Neste Oil ja Stora Enso vihkivät Var-
kaudessa käyttöön koelaitoksen, jossa 
kehitetään liikenteen biopolttoaineiden 
tuotantoa hakkuutähteistä.  

Elokuu 08/09
Neste Oil aloitti yt-neuvottelut 450 työpai-
kan vähentämiseksi Suomessa. Neste 
Oilin Porvoon jalostamon dieselin tuotan-
tolinja 4:llä oli tulipalo.

Syyskuu 09/09
Neste Oil valittiin maailmanlaajuiseen Dow 
Jonesin kestävän kehityksen indeksiin 
kolmantena vuonna peräkkäin. Yhtiö laski 
liikkeeseen 300 miljoonan euron kotimai-
sen joukkovelkakirjalainan ja järjesti sijoit-
tajille suunnatun pääomamarkkinapäivän 
Porvoossa ja Helsingissä.

Lokakuu 10/09
Välimiesoikeus antoi päätöksensä Neste 
Oilin ja YIT:n urakkakiistassa. Neste Oil 
sai päätökseen yt-neuvottelut, joiden 
tuloksena henkilöstömäärä Suomessa vä-
henee 351 henkilöllä vuoden 2010 loppuun 
mennessä. Yhtiö julkisti tammi-syyskuun 
tuloksensa, vertailukelpoinen liikevoitto oli 
42 miljoonaa euroa (Q3/2008: 199 milj.).

Marraskuu 11/09
Neste Oil ja St1 ryhtyivät yhteistyöhön 
VTT:n suomalaisen TransEco-ohjelman 
polttoainehankkeessa.

Huhtikuu 04/09
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,80 
euroa osakkeelta vuodelta 2008. Neste Oil 
siirsi Porvoon jalostamon uuden bensiinin 
isomerointilaitoksen rakentamisen tule-
vaisuuteen. Näin reagoitiin öljytuotteiden 
heikentyneeseen kysyntään ja mahdollis-
tettiin yhtiön voimavarojen keskittäminen 
strategisiin kasvuhankkeisiin. Neste Oil 
julkaisi tammi-maaliskuun tuloksensa. Ver-
tailukelpoinen liikevoitto oli 56 miljoonaa 
euroa (Q1/2008: 119 miljoonaa).

Toukokuu 05/09
Neste Green -dieselin jakelua laajennettiin 
Itä-Suomeen. Neste Jacobs teki puiteso-
pimuksen merkittävän kemianteollisuu-
den keskittymän suunnittelutöistä Abu 
Dhabiin. Neste Oilin Rotterdamin NExBTL-
dieseliä tuottavan laitoksen peruskivi 
muurattiin.

 Kaikki Neste Oilin pörssi- ja lehdistö-
 tiedotteet vuodelta 2009 ovat luettavissa 

 yhtiön internetsivuilla osoitteessa
 www.nesteoil.fi.

Joulukuu 12/09
Yhtiö päätti siirtää lakisääteisen työeläke-
vakuuttamisen Ilmariselle. Jarmo Suomi-
nen nimitettiin Neste Jacobsin toimitusjoh-
tajaksi. Neste Oilin hallitus päätti uudesta 
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä.

Q2
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Hyvät osakkeenomistajat

Vuosi 2010 näyttää haasteelliselta, vaikka maailmantalouden toipumisesta 
alkaakin olla merkkejä. Varmistaaksemme kilpailukykymme olemme 
uudistaneet organisaatiomme ja toimintamallimme sekä kiinnittäneet erityistä 
huomiota kustannustehokkuuteen.

Öljynjalostajan näkökulmasta vuosi 2009 oli 
vaikea. Jalostusmarginaalit olivat matalat, ja 
öljytuotteiden kysyntä putosi jyrkästi. Yleisen 
taloudellisen tilanteen huomioon ottaen Nes-
te Oil pärjäsi vuonna 2009 kohtuullisesti, sillä 
onnistuimme tekemään positiivisen tuloksen.

Vuoden 2009 merkittävin kehityskohteem-
me oli sisäinen tehokkuus. Uusi matriisiorga-
nisaatio astui voimaan huhtikuun alussa. Moni 
nesteoililainen aloitti vuoden aikana uusissa 
tehtävissä, ja kaikki ovat opetelleet uusia 
käytäntöjä, joissa korostuvat tuloksellisuus ja 
kustannustehokkuus. Organisaatiokulttuuri ei 
muutu yön yli. Uskon kuitenkin, että muutos-
työn keskeiset teemat asiakaslähtöisyydestä 
yhteisiin toimintatapoihin ovat tulleet henkilös-
tölle – ja jopa sidosryhmillemme – tutuiksi. 

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JATKUU
Päivitimme vuoden 2009 aikana myös yhtiön 
strategiaa, jonka päälinjat säilyivät ennallaan. 
Tärkeimpiä lähiajan tavoitteitamme ovat 
strategisten kasvuhankkeiden edistäminen 
Singaporessa, Rotterdamissa ja Bahrainissa. 
Nämä projektit pyritään viemään päätökseen 
suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti. 

Samalla keskitymme erityisesti tuotannon 
tehokkuuteen ja ensiluokkaiseen toimintaan 
sekä kannattavan kasvun turvaamiseen. Näin 
rakennamme yhä parempaa omistaja-arvoa.

NExBTL-DIESELIN MERKITYS KASVAA
Uusi EU-direktiivi velvoittaa jäsenmaat nosta-
maan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuuden liikenteen energian lop-
pukulutuksesta 10 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. Tämä tarkoittaa yli 20 miljoonan 
tonnin biodieselmarkkinaa vuonna 2020, 
mikäli fossiilisen dieselin kysynnän kehitys 
vastaa nykyisiä ennusteita.

Öljyalan ollessa murroksessa Neste Oilin 
vahvimpia kilpailuetuja on yhtiön omaan 
tuotekehitykseen perustuva NExBTL-diesel. 
Sen käyttö aiheuttaa merkittävästi vähemmän 
pakokaasupäästöjä ja pienentää kasvihuo-

Olemme sitoutuneet vas-
tuullisuuden periaatteisiin 
kaikessa toiminnassamme 

ympäri maailmaa.

nekaasupäästöjä jopa 40–80 prosenttia 
verrattuna fossiiliseen dieseliin. Siksi se on 
erinomainen keino kaupunkien ilmanlaa-
dun parantamiseen ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseen. Kysymyksessä on markkinoiden 
paras ja puhtain diesel, jolla on yhä kasvava 
taloudellinen merkitys yhtiölle. 

VAHVA SITOUTUMINEN VASTUULLISUUTEEN
Uusiutuviin polttoaineisiin ja niiden raaka-
aineisiin liittyy myös haasteensa. Raaka-
aineiden vastuullisuudesta käydään vilkasta 
keskustelua tilanteessa, jossa varteenotetta-
via vaihtoehtoja on tarjolla hyvin vähän.

Me Neste Oilissa olemme tehneet paljon 
töitä uusiutuvien raaka-aineiden vastuullisuu-
den varmistamiseksi. Olemme rakentaneet 
ainutlaatuisen palmuöljyn jäljitettävyysketjun 
ja sitoutuneet julkisesti ainoastaan sertifioi-
dun palmuöljyn käyttöön niin pian kuin mah-
dollista. Arvioimme, että kaikki käyttämämme 
palmuöljy on sertifioitua vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Neste Oil oli jo vuonna 2009 
maailman suurimpia sertifioidun palmuöljyn 
käyttäjiä. 

Kestävä kehitys on jatkossakin meille 
erittäin tärkeää, ja aiomme osallistua aktiivi-
sesti siihen liittyvien normien ja järjestelmien 

kehittämiseen. Meillä on omat, erittäin tiukat 
vastuullisuuskriteerimme. Lisäksi osallistum-
me aktiivisesti alan järjestöjen, kuten RSPO:n, 
toimintaan ja pidämme tiivistä yhteyttä po-
liittisiin päättäjiin ja muihin vaikuttajiin. Pidän 
erittäin tärkeänä sitä, että vastuullisuusasiois-
sa pystytään rakentamaan kaikille yhteiset 
pelisäännöt, joista mikään yksittäinen maa tai 
organisaatio ei voi poiketa. Isoja muutoksia 
ei saada aikaan, jos eri toimijoilla on täysin 
erilaiset lähtökohdat ja toimintatavat.

TEKNOLOGISTA EDELLÄKÄVIJYYTTÄ
Neste Oililla on pitkä historia puhtaampien 
liikenteen polttoaineiden kehittäjänä. Yhtiö 
on ollut tässä työssä usein selvästi edellä 
lainsäädännön vaatimuksia. Tälläkin hetkellä 
Neste Oil työllistää 250 tutkijaa ja 700 suunnit-
telupalveluita tuottavaa teknologia-asiantunti-
jaa. Yhtiön innovaatioita on lisensoitu lukuisiin 
eri maihin.

Uusien teknologioiden kehittäjille jää usein 
tienraivaajan rooli. Tarvitaan valtava määrä sel-
vitys- ja testaustyötä, asiakkaiden ja muiden 
yhteistyötahojen hyväksyntä ja kenties jopa 
muutoksia lainsäädäntöön ennen kuin uusia 
tuotteita voi tuoda markkinoille. Tehtävä ei 
ole helpoin mahdollinen, mutta se on mitä 
tarpeellisin.

Vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa 
on varmistettava, että innovaatioita ja uutta 
teknologiaa syntyy edelleen tulevien sukupol-
vien hyödyksi. Tämä edellyttää paitsi yritysten 
keskittymistä tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, 
myös toimivia verkostoja ja yhteiskunnan 
myötävaikutusta. Tuki teknologisille edelläkä-
vijöille tuottaa yleensä tuloksia, joista hyötyy 
koko ympäröivä yhteisö.

KIITOKSET
Olen ollut Neste Oilin palveluksessa nyt 
reilun vuoden mutta ehtinyt kokemaan ja 
 näkemään jo paljon. Viimeisen vuoden aikana 
on viety läpi monia tärkeitä uudistuksia, ja 
tässä työssä on ollut mukana myös sidosryh-
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* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Taloudelliset tavoitteet

2009 2008

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) vähintään 15 % vuodessa 2,5 % 13,1 %

Velan osuus kokonaispääomasta (leverage) 25 – 50 % 46,3 % 31,5 %

Osinkoina jaetaan vähintään kolmannes perusliiketoiminnan tuloksesta * 119 %** 51 %

*  Lasketaan vertailukelpoiseen liikevoittoon perustuvasta tilikauden tuloksesta

** Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Matti Lievonen
Toimitusjohtaja

miämme. Lämmin kiitos osakkeenomistajille, 
asiakkaille, kumppaneille ja henkilöstölle 
vuodesta 2009! Edessä ovat taas uudet,  
mielenkiintoiset haasteet. Pysykää kyydissä!
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Strategia 

Neste Oil haluaa olla maailman johtava puhtaamman liikenteen  
polttoaineiden toimittaja. Yhtiö päivitti vuonna 2009 strategiaansa ja jatkoi  
kunnianhimoisen investointiohjelmansa toteuttamista. Keväällä julkistettiin  
uusi matriisiorganisaatio, jolla haetaan tehoa strategian toteuttamiseen.

Neste Oilin strategian perustana on kyky 
soveltaa ainutlaatuista jalostusosaamista 
siten, että erilaisista ja mahdollisimman 
edullisista raaka-aineista pystytään valmista-
maan korkealuokkaisia puhtaamman liiken-
teen polttoaineita. Erikoistuminen ja vahva 
osaaminen mahdollistavat pienen öljy-yhtiön 
menestymisen kansainvälisessä kilpailussa. 
Valitun strategian uskotaan kasvattavan yhti-
ön omistaja-arvoa parhaiten.

Vuonna 2009 strategiaa tarkasteltiin 
suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. 
Liiketoiminta-alueiden rooleja ja painopisteitä 
täsmennettiin samalla kun tarkasteltiin haas-
teita, vahvuuksia ja tulevia kilpailuetuja. Yhtiö 
jatkaa puhtaamman liikenteen strategiansa 
toteuttamista. Lähivuosien keskeisenä tavoit-
teena on annettujen lupausten lunastaminen: 
kannattava kasvu, tuotannon tehokkuus ja 
ensiluokkainen toiminta. Toimintatavassa ko-
rostuvat kustannustehokkuus ja vastuullisuus.

Yhtiön 60-prosenttisesti omistamalle suun-
nittelutoimisto Neste Jacobsille rakennettiin 
vuonna 2009 uusi strategia, jossa koros-
tuvat huippuluokan teknologiaosaaminen, 
asiakaslähtöisyys ja kasvu valituilla alueilla. 
Neste Jacobs on Pohjoismaiden merkittävin 
kemianteollisuuden suunnittelupalveluiden 
toimittaja.

INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN 
JATKUU 
Neste Oil jatkoi vuonna 2009 investointiohjel-
mansa toteuttamista. Suurimmat investoinnit 
liittyvät uusiutuvista raaka-aineista valmistet-
tavan NExBTL-dieselin kapasiteetin kasvatta-
miseen. Yhtiö käynnisti kesällä 2009 toisen 
NExBTL-laitoksensa Porvoossa. Käynnistys 

sujui erinomaisesti. Ensimmäinen laitos käyn-
nistettiin Porvoossa kesällä 2007. 

Neste Oil rakentaa parhaillaan suuria uu-
siutuvaa NExBTL-dieseliä valmistavia laitoksia 
Singaporeen ja Rotterdamiin. Kummankin 
laitoksen kapasiteetti on 800 000 tonnia vuo-

tuottamalla lisäarvoa asiakkailleen. Sillä on 
vahva asema Itämeren markkinoilla ja logisti-
sesti erinomainen sijainti. Yhtiössä on inves-
toitu sellaiseen jatkojalostuskapasiteettiin, jolla 
raskaampaa ja rikillisempää venäläistä raaka-
öljyä voidaan jalostaa vaatimusten mukaisiksi, 
puhtaammiksi liikennepolttoaineiksi. 

Vuonna 2009 tätä kilpailuetua oli vaikea 
hyödyntää täysimääräisesti, sillä markkinat 
olivat poikkeuksellisen haastavat. Keskitis-
leiden marginaalit heikkenivät selvästi, ja 
samalla Pohjanmeren Brentin ja raskaamman 
venäläisen raakaöljyn (REB) välinen hintaero 
kaventui. On kuitenkin odotettavissa, että 
talouden kääntyessä nousuun dieselmargi-
naalit lähtevät vähitellen vahvistumaan.

Neste Oil myy tuotteitaan paitsi tukkuasi-
akkailleen myös oman asemaverkostonsa 
kautta. 1 160 aseman verkosto on yhtiölle 
keskeinen markkinointikanava ja brändin 
rakentaja.

MAAILMAN PARASTA JA PUHTAINTA 
DIESELIÄ 
Biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti 
eri puolilla maailmaa, ja käyttöä ohjataan 
monissa maissa velvoittavalla lainsäädän-
nöllä ja verohelpotuksilla. Liikenteen kasvava 
energiantarve ja ilmastonmuutoksen torjunta 
muodostavat haasteen, johon Neste Oil on 
vastannut investoimalla merkittäviä summia 
uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan 
NExBTL-dieselin tuotekehitykseen ja tuotanto-
kapasiteettiin. Tavoitteena on, että uusiutuvien 
polttoaineiden osuus yhtiön tuloksesta on 
tulevaisuudessa noin kolmannes.

NExBTL-diesel on Neste Oilin pitkäjäntei-
sen kehitystyön tulos. Se on laadukkaampaa 

dessa. Singaporen laitos saavuttaa mekaani-
sen valmiutensa kesällä 2010 ja Rotterdamin 
laitos vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. 
Molemmat hankkeet ovat edenneet suunni-
tellun budjetin ja aikataulun mukaisesti. 

Neste Oil kasvaa myös perusöljyissä. 
Bahrainiin on rakenteilla uusi perusöljytehdas, 
jonka on suunniteltu valmistuvan vuoden 
2011 toisella puoliskolla. Neste Oilin osuus 
hankkeesta on 45 %. Isomerointiyksikön 
rakentamista Porvooseen on päätetty lykätä 
toistaiseksi.

EDULLISEMMISTA RAAKA-AINEISTA 
PUHTAAMPIA TUOTTEITA 
Neste Oil pyrkii saavuttamaan jalostamotuot-
teillaan mahdollisimman suuren kassavirran 

Valmistamme erilaisista 
raaka-aineista huippulaa-
tuisia puhtaamman liiken-

teen polttoaineita.
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kuin raakaöljystä jalostettu diesel ja markki-
noilla olevat biodieselit. Sitä voidaan käyttää 
nykyisissä dieselmoottoreissa sellaisenaan. 
Se sopii myös nykyisiin jakelujärjestelmiin ja 
jalostamologistiikkaan ilman lisäinvestointeja. 

Tuotteen raaka-aineiksi sopivat kasviöljyt 
ja elintarviketeollisuuden rasvajäte. Raaka-ai-
nepohjan laajentamiseksi sekä uudenlaisten 
teknologioiden kehittämiseksi tehdään jat-
kuvaa kehitystyötä. Tässä työssä on mukana 
paitsi nesteoililaisia myös johtavia huippuam-
mattilaisia noin 25 yliopistosta ja tutkimusyh-
teisöstä eri puolilta maailmaa.

SISÄISTÄ TEHOKKUUTTA 
MATRIISIORGANISAATIOLLA
Neste Oilin organisaatio jaettiin 1.4.2009 
kolmeen liiketoiminta-alueeseen (Business 
Areas) ja seitsemään yhteiseen toimintoon 
(Common Functions), jotka muodosta-
vat matriisin. Tässä toimintamallissa eri 
liiketoiminta-alueiden ja toimintojen parhaat 
käytännöt ja osaaminen yhdistetään koko-
naisuuden eduksi. Liiketoiminta-alueet, jotka 
muodostavat myös raportointisegmentit, ovat 
Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet ja Öljyn 
vähittäismyynti. 

Matriisiorganisaatiossa tähdätään kus-
tannustehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen 
työskentelytapaan, jolla pystytään toteut-
tamaan yhtiön strategiaa mahdollisimman 
tehokkaasti. Matriisiorganisaatio vastaa myös 
uusien kansainvälisten yksiköiden tarpeisiin. 
Toimintatapojen muutos ja uudenlaisen osaa-
misen rakentaminen jatkuvat edelleen.

Vastuullisuus     Yhteistyö      Uudistuminen     Tuloksellisuus

Yhteiset toimintatavat

Asiakassuuntautuneisuus

Ensiluokkainen toiminnallinen ja taloudellinen tulos

Uusiu
tuvat 

poltto
aineet

Öljyn
 

vähittä
is-

myynti

Öljytuotte
et

Refining the future

Johtava puhtaamman liikenteen tuotteiden toimittaja

Paremmat marginaalit, matalammat kustannukset, parempi kannattavuus, omistaja-arvo

Strateginen polku

2005 – 07 2008 – 09 2010 – 12

Listautuminen Helsingin pörssiin 

Diesel-investointi Porvooseen

Porvoon NExBTL-laitokset

NExBTL-tuotannon laajennus 
 - Singapore & Rotterdam

Perusöljyhanke Bahrainissa

Toimintatavan muutos 
 - Matriisiorganisaatio 
 - Kustannussäästöt 
 - Tuloksellisuus

Kannattava kasvu 

Tuotannon tehokkuus

Ensiluokkainen toiminta

Perusta

Kasvu

     Lupausten lunastaminen

Kukin liiketoiminta-alue muodostaa  
oman raportointisegmenttinsä. 
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Toimintaympäristö 

Vuosi 2009 oli taloudellisen taantuman aikaa. Raakaöljyn kysyntä supistui 
selvästi, kun maailmantalouden muutokset heijastuivat öljytuotteiden 
markkinoihin. Öljynjalostuksen kapasiteetin käyttöasteet laskivat, ja myös alan 
rakennemuutoksesta oli nähtävissä merkkejä.

Vuonna 2009 raakaöljyn kysyntä supistui, 
mutta vähemmän kuin pahimmillaan enna-
koitiin. Brent-raakaöljyn tynnyrihinta saavutti 
loppuvuodesta OPECin noin 80 dollarin tavoi-
tetason huolimatta heikohkosta kysynnästä 
ja korkeista varastoista. Tähän vaikuttivat 
muun muassa elvyttävä rahapolitiikka, dollarin 
halpeneminen ja sijoittajien kiinnostuksen li-
sääntyminen perustuen odotettuun talouden 
toipumiseen. 

Tuottajien kannalta myönteisen hinta-
kehityksen vuoksi OPEC ei ryhtynyt uusiin 
tuotannon rajoittamisiin, vaikka jäsenmaat 
eivät noudattaneetkaan sovittuja kiintiöitä 
kovin kurinalaisesti vuoden 2009 toisella puo-
liskolla. Osaltaan tähän vaikutti muiden kuin 
jäsenmaiden tuotannon jääminen jälkeen 
aiemmista ennusteista lukuun ottamatta 
Venäjää, jonka tuotanto vastoin odotuksia 
lisääntyi hieman toipuen edellisen vuoden 
lievästä taantumisestaan. Venäjä vahvisti siten 
asemaansa maailman suurimpana öljyntuot-
tajana ennen Saudi-Arabiaa, joka yhdessä 
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Kuwaitin 
kanssa noudatti sovittuja tuotannonrajoituksia 
muita tunnollisemmin. Saudi-Arabialla taas on 
hallussaan valtaosa OPECin ja koko maail-
mankin varatuotantokapasiteetista.

ÖLJYN KYSYNTÄ LASKI SELVÄSTI
Kokonaisuudessaan öljyn kysyntä laski 1,33 
miljoonaa barrelia päivässä. Supistumista 
tapahtui Pohjois-Amerikassa (-0,91 milj.), 
Euroopassa (-0,76 milj.) ja entisen Neuvostolii-
ton alueella (-0,24 milj.) ja kasvua Lähi-idässä 
(0,12 milj.), Aasiassa (0,82 milj.), Latinalaisessa 
Amerikassa (0,06 milj.) ja Afrikassa (0,03 milj.). 
Yksittäisistä maista Kiinan kysyntä nousi eni-

ten (0,57 milj.). Intian kysyntä kasvoi huomat-
tavasti vähemmän (0,17 milj.). Tämä heijastaa 
sitä, että Intian talouskasvu perustuu pääosin 
tietotekniikkaan ja palveluihin, jotka vaativat 
perusteollisuutta ja liikennettä huomattavasti 
vähemmän energiaa. Lähi-idän kysyntää 
tukivat sekä vahva taloustilanne että alhaiset 
kuluttajahinnat. Aasiassa kokonaiskasvua 
rajoitti OECD-alueen taantuma. Kysyntä 
kasvanee lähivuosina lähinnä kehittyvissä 
talouksissa, kun taas OECD-maiden kysyntä 
pysynee ennallaan.

Vuonna 2009 nähty öljynkulutuksen lasku 
oli pitkän aikavälin tarkastelussa poikkeuksel-
lista, ja se alkoi jo edellisen vuoden lopulla. 
Kulutus on laskenut vastaavasti viimeksi 
vuonna 1979 Iranin vallankumousta seuran-
neen niin kutsutun toisen öljykriisin aikaan. 
Tuolloin kesti yhdeksän vuotta ennen kuin 
kysyntä nousi uudelleen aiemmalle huipputa-
solleen. Vuosien kuluessa tapahtui monen-
laista sopeutumista, mutta pitkän laman 
jälkeen kysyntä jatkoi jälleen kasvuaan. 

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti 
romahti vuonna 2009, ja kaksi kolmesta isosta 
amerikkalaisesta autoyhtiöstä joutui selvitys-
tilaan. Maan autojen kysyntä elpyi vähitellen 
bensiinin halvennuttua alimmillaan lähes 
puoleen kesän 2008 huippuhinnoista. Koko 
vuoden myynti jäi kuitenkin hieman edellistä 
pienemmäksi. Ostajien asenteiden muututtua 
kysyntä kohdistunee jatkossa selvästi vä-
hemmän kuluttaviin malleihin kuin maanteillä 
ennestään liikkuvat. Teollisuuden vaikeudet 
vaikuttavat kulutukseen muun muassa työt-
tömyyden lisääntymisen kautta. Kolmasosa 
maailman noin 750 miljoonasta autosta on 
Yhdysvalloissa, ja kun ne ovat keskimääräistä 

kookkaampia, maa kuluttaa 40 % kaikesta 
bensiinistä. Näin ollen muutokset siellä vaikut-
tavat tuntuvasti koko markkinaan. 

EUROOPPA SUOSII DIESELIÄ
Euroopassa dieselkäyttöisten henkilöautojen 
suosio on ollut kasvussa jo vuosia. Eräissä 
maissa niiden osuus uusrekisteröinneistä on 
ollut jopa yli puolet. Osuus myynnistä nousi 
ylimmilleen vuonna 2007, pysyi lähes samalla 
tasolla seuraavana vuonna ja laski selvästi 
vuonna 2009. Tähän vaikutti bensiinin ja die-
selin kaventunut hintaero neutraalin verotuk-
sen maissa. Lisäksi pienissä bensiiniautois-
sakin kulutus on nykyisin hyvin kohtuullisella 
tasolla, joten auton halvempi hinta vetoaa 
tässä ryhmässä kuluttajiin ehkä enemmän 
kuin polttoainekustannus. 

Kokonaisautokannassa dieseleiden 
osuus kuitenkin kasvaa vielä pitkään. Muilla 
markkinoilla dieselautot eivät ole saavutta-
neet merkittävää asemaa, eikä niitä ole tuettu 
verotuksen keinoin kuten monissa Euroopan 
maissa on tehty. Verolliset polttoaineiden 
hinnat ovat Euroopassa huomattavasti kor-
keammat kuin useimmissa muissa maissa, 
joten dieselin alhaisemmalla kulutuksella ei 
ole muualla yhtä vahvaa vetovoimaa. Dieselin 
kysynnän odotetaan lähtevän uudelleen 
kasvuun talouden elpyessä sekä teollisuus-
tuotannon ja kuljetusten lisääntyessä. 

DIESELIN KYSYNTÄ ELPYNEE NOPEIMMIN
Yleisesti ennustetaan, että öljyn kysynnän 
tähänastisen huippuvuoden 2007 tasolle 
ylletään uudelleen noin viidessä vuodessa. 
Tuotteittain tuleva kehitys nähdään varsin sa-
manlaisena kuin ennen lamaa, mutta kasvun 
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Öljyalalla odotettavissa rakennemuutos

Öljytuotteiden ylitarjonta suhteessa heikentyneeseen kysyntään painaa tuotehintoja 
alaspäin ja vaikuttaa negatiivisesti jalostusmarginaaleihin. Mikäli kysyntä ei kasva 
nykyisiä ennusteita voimakkaammin, pysynevät jalostusmarginaalit vaatimattomina 
myös vuonna 2010. Rakenteilla olevaa uutta kapasiteettia on edelleen valmistumas-
sa suunnilleen saman verran kuin vuonna 2009. Samalla maailman öljynjalostuksen 
rakennemuutoksesta on olemassa selviä merkkejä. 

Useat isot kansainväliset öljy-yhtiöt ovat halukkaita luopumaan vähemmän strate-
gisista yksiköistään, ja nykyisessä tilanteessa ostajia ei ole helppo löytää. Toisaalta 
kasvavien kehittyvien talouksien, kuten Kiinan, öljynjalostajat lisäävät aktiivisesti 
kapasiteettiaan taatakseen omavaraisuutensa. 

On todennäköistä, että öljynjalostuksen rakennemuutos jatkuu ja osa vanhasta 
kapasiteetista joudutaan poistamaan käytöstä. Vuosikymmeniä toimineen laitoksen 
sulkeminen on OECD-maissa kuitenkin erittäin kallista maaperän puhdistamisvelvoit-
teiden vuoksi. Vaihtoehtona on usein toiminnan jatkuminen esimerkiksi jakelutermi-
naalina. Tuotannon lopettamispäätöksiä on kuitenkin jo tehty, ja niitä lienee odotet-
tavissa lisää. Kun öljytuotteiden kysyntä kasvaa hiljalleen, pitkällä aikavälillä tarvitaan 
taas lisää kapasiteettia. Tulevaisuuden jalostusmarginaalien kannalta on erittäin 
olennaista, milloin käyttöasteiden tervehtyminen käynnistyy.

Heikko dollari suhteessa euroon alentaa Neste 
Oilin euroina raportoitavia tuottoja.

Jalostusmarginaali kuvaa tuotteiden ja 
raaka-aineiden välistä hintaeroa.

Neste Oil hyötyy raakaöljyjen välisestä 
hintaerosta, koska se käyttää paljon venäläistä 
raakaöljyä.

Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvu 2008 – 2010

Pohjois-Amerikka

Etelä-Amerikka Afrikka

Entisen 
Neuvostoliiton maat

Lähi-itä

Eurooppa

1 000 barrelia päivässä

2008  2009  2010   

Lähde: IEA (tammikuu 2010)

Aasia
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lähtötaso on nyt merkittävästi alempi. Lamas-
ta pahimmin kärsineen dieselin kysynnän 
uskotaan lisääntyvän eniten, kun talouskasvu 
uudelleen alkaa. 

Lentopolttoaineen kysyntä on laskenut 
jopa enemmän kuin lentoliikenteen mää-
rä. Tämä johtuu siitä, että lentotoimintaa 
vähennettäessä yhtiöt jättävät pois käytöstä 
vanhinta ja eniten polttoainetta kuluttavaa 
kalustoaan. Kysynnän elpyessä tilanne on 
taas päinvastainen, joten vielä suurissa 
vaikeuksissa olevan lentoliikenteen palatessa 
kasvu-uralle vaikutukset koko keskitisleiden 
kysyntään voivat olla varsin merkittäviä.

UUTTA JALOSTUSKAPASITEETTIA 
MARKKINOILLE
Vuoden 2009 aikana tapahtuneen öljyn 
kysynnän noin 1,5 % laskun vaikutusta lisää 
dramaattisesti se, että samaan aikaan mark-
kinoille on syntynyt runsaasti uutta jalostuska-
pasiteettia. Investointihankkeet oli käynnistetty 
noususuhdanteen aikana olettaen kysynnän 
kasvun jatkuvan samanlaisena vielä pitkään. 
Seurauksena on väistämättä ollut koko 
maailman öljynjalostuskapasiteetin käyttöas-
teen lasku. Kapasiteetin kasvun ja kysynnän 
vähenemisen johdosta käyttöasteiden olisi 
pitänyt laskea keskimäärin noin 6–7 %, mutta 
sopeutuminen uuteen tilanteeseen on tapah-
tunut alueittain hyvin vaihtelevasti. 

Eniten toimintaansa ovat vähentäneet 
OECD-maiden öljynjalostajat, joiden kotimark-
kinoiden kysyntä on laskenut. Eteläisessä 
Euroopassa lasku edellisestä vuodesta on 
ollut noin 7 % ja Luoteis-Euroopassa hieman 
vähemmän. Yhdysvalloissa jalostamoiden 
toiminta laski ajoittain loppuvuodesta jopa alle 
80 % tason, eli alimmilleen sitten vuoden 1992, 
ellei hurrikaanien aiheuttamia ohimeneviä 
häiriötilanteita oteta huomioon. 

Pääasiassa muualle valmistunut uusi ka-
pasiteetti on samaan aikaan otettu tyypillisesti 
täyteen käyttöön, joskin laitosten käynnistä-
mistä on saatettu viivästyttää joitakin kuukau-
sia. Oma erikoistapauksensa on Venäjä, jonka 

öljyn vientiveron rakenne suosii voimakkaasti 
tuotevientiä. Tämän seurauksena keskimää-
räinen käyttöaste on jopa noussut huolimatta 
kotimaisen kysynnän laskusta, jalostamoiden 
suhteellisen yksinkertaisesta rakenteesta ja 
vientimarkkinoihin nähden epäedullisesta 
sijainnista. Venäjällä käyttöasteet olivat syksyllä 
2009 ensi kertaa jopa korkeampia kuin Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa.

BIOPOLTTOAINEIDEN KYSYNTÄ KASVUSSA
Biopolttoaineiden kysyntä jatkoi kasvuaan 
fossiilisten liikennepolttoaineiden kysyn-
nän laskusta huolimatta. Tähän vaikuttivat 

kenteen energiankäytössä 10 prosenttiin vuo-
teen 2020 mennessä. Komission odotetaan 
julkaisevan yksityiskohtaiset soveltamisohjeet 
alkuvuonna 2010. Jäsenvaltioiden on jätettävä 
asiasta kansalliset suunnitelmansa komissiol-
le viimeistään kesäkuussa 2010. Polttoaineen 
laatudirektiivin muutoksessa edellytetään 
puolestaan liikennepolttoaineiden elinkaaren 
aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen 6 %:n 
vähentämistä vuosina 2010–2020. Öljy-yhti-
öiden odotetaan vastaavan vaatimukseen 
pitkälti biopolttoaineiden osuutta lisäämällä.

Öljynjalostus on Euroopan päästökauppa-
järjestelmän piirissä. Järjestelmää jatketaan 
nykyisen 2012 päättyvän Kioto-kauden 
jälkeenkin. Autoteollisuutta ohjaa autojen kilo-
metripäästöjä koskeva asetus, joka saatettiin 
voimaan kesäkuussa 2009. Kaikkiaan kas-
vihuonekaasujen päästöjä pyritään rajoitta-
maan Euroopassa usean rinnakkaisen ja osin 
päällekkäisen säätelykeinon avulla. 

Raaka-aineina käytettävien kasviöljyjen ja 
rasvojen tuotanto kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna. Kasviöljyjen hinnat seurasivat raa-
ka-öljyn hintakehitystä ja laskivat jyrkästi vuo-
den 2008 poikkeuksellisen korkeasta tasosta. 
Hinnat olivat alimmillaan vuoden 2009 en-
simmäisellä neljänneksellä, minkä jälkeen ne 
lähtivät jälleen nousuun. Kestävän kehityksen 
mukaan tuotettu raaka-aine on alan vaatimus. 
Kestävän kehityksen järjestön, Roundtable on 
Sustainable Palm Oilin, sertifiointi palmuöljylle 
käynnistyi Kaakkois-Aasiassa. 

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan 
vuonna 2010. Tuottajat keskittyvät tutkimuk-
seen ja tuotekehitykseen raaka-ainepohjan 
laajentamiseksi sekä tuoteominaisuuksien 
parantamiseksi. 

UUTTA MOOTTORITEKNOLOGIAA
Yhtenä vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille 
ovat sähköautot. Niihin on kohdistettu viime 
vuosina paljon huomiota. Eräissä maissa, 
kuten Suomessa ja Yhdysvalloissa, myös 
poliittinen johto on lähtenyt varsin näkyvästi 
tukemaan sähköautoja. Niillä voikin olla tule-

maailmanlaajuisesti lisääntyvät biopolttoai-
neiden kansalliset käyttövelvoitteet. Euroopan 
perinteisen biodieselin tuotanto on hieman yli 
puolet maailman kokonaistuotannosta. Uutta 
tuotantokapasiteettia rakennettiin, vaikka 
käyttöasteet olivat alhaiset. Käyttöasteita pai-
noi ylikapasiteetti Euroopassa, jossa kysyntä 
katettiin pitkälti edullisemmilla tuontituotteilla. 
Ylikapasiteetista huolimatta edistyksellisem-
mille uusiutuville polttoaineille on kysyntää 
parempien tuoteominaisuuksien ansiosta.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi tuli 
voimaan kesäkuussa 2009, ja se velvoittaa 
lisäämään uusiutuvan energian osuuden lii-

Raakaöljyn kysyntä laski 
vuonna 2009 noin 1,5 %, ja 
jalostusmarginaalit heik-

kenivät selvästi.
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vaisuudessa huomattava rooli erityisesti lyhy-
en matkan tieliikenteen hoidossa ja kasvihuo-
nekaasupäästöjen pienentämisessä, mutta 
kestää vielä pitkään ennen kuin vaikutukset 
saavuttavat merkittäviä mittasuhteita. 

Japanissa tuotiin syksyllä 2009 markkinoil-
le ensimmäinen sarjavalmistusmittakaavassa 
tuotettu täyssähköauto. Siinä on rajoitteena 
lyhyt toimintamatka sekä hinta, joka on 
kaksinkertainen samankokoisiin perinteisiin 
pikkuautoihin verrattuna. Keskipitkän aikavälin 
tarkastelussa sähköverkosta ladattavilla 
hybridiautoilla on varmasti paljon suurempi 
merkitys kuin puhtailla sähköautoilla. Hybri-
deissä on sekä sähkömoottori että bensiini- 
tai dieselkäyttöinen polttomoottori.

Uusien teknologioiden laaja käyttöönotto 
vie aina oman aikansa. Vaikka selvästi suurin 
osa maailman hybridiautoista on tällä hetkellä 
Yhdysvalloissa, ne ovat kymmenessä vuodes-
sa saavuttaneet siellä vasta vajaan prosentin 
osuuden kokonaisautokannasta. Sähköautot 
vaatisivat uuden käyttövoiman jakelujärjes-
telmän, mutta hybridit voivat hyödyntää jo 
olemassa olevaa huoltoasemaverkostoa.

VÄHITTÄISMYYNNISSÄ KYSYNTÄ 
SIDOKSISSA TALOUSKEHITYKSEEN
Öljyn vähittäismyynnissä bensiinin ja dieselin 
kysyntä riippuu yleisestä talouskehityksestä. 
Liikennepolttonesteiden kysyntä oli varsin heik-
koa vuonna 2009. Ammattiliikenteen hiljenemi-
nen vaikuttaa negatiivisesti paitsi dieselin myös 
voiteluaineiden ja nestekaasun menekkiin, ja 
vasta teollisuuden elpyminen tuonee positiivi-
sen käänteen kysyntään. 

Suomessa markkinaosuuksista käydään 
tiukkaa taistelua, ja eri toimijat hiovat konsepte-
jaan. Kysyntä siirtyy yhä enemmän palveluase-
milta miehittämättömille kylmäasemille.

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ongel-
mat ovat lisänneet yleistä epävarmuutta, minkä 
seurauksena asiakassaatavien hallinta on en-
tistäkin tärkeämpää. Epävarmuus näkyy myös 
siinä, että monet suuret toimijat ovat lykänneet 
investointejaan Venäjällä ja Itämeren maissa.

Lentoliikenteen biopolttoaineet 
pian käytössä

Uusien lentokoneiden polttoainetehokkuus on parantunut huomattavasti. Kulutus on 
parhaimmillaan jopa 70 % alempi kuin 40 vuotta sitten. Tästä huolimatta maailman 
lentoliikenne, joka kuljettaa vuosittain noin 2,2 miljardia matkustajaa, kattaa 14 % 
liikenteen polttonesteiden kokonaiskulutuksesta. 

Viimeaikaista talouskriisiä lukuun ottamatta lentopolttoaineen kulutus on jatkuvasti 
lisääntynyt. Biopolttoaineet ovat lentoliikenteelle vaihtoehto, jolla vähentää riippuvuut-
ta fossiilisista polttoaineista ja pienentää päästöjä. Maantieliikenteeseen verrattuna 
vaihtoehtoja on kuitenkin tarjolla vähemmän, sillä esimerkiksi etanoli ja muut perintei-
set biopolttoaineet eivät vastaa lentopolttoaineen laatuvaatimuksia. 

International Air Transport Association (IATA) on asettanut tavoitteen, jonka mu-
kaan 10 % ilmailun polttoaineesta olisi uusiutuvista raaka-ainelähteistä peräisin vuon-
na 2017. Lisäksi EU:n sisäiset lennot sisällytetään EU:n päästökauppajärjestelmään 
vuonna 2011. Lennot EU-alueen ulkopuolelle ja ulkopuolelta tulevat päästökaupan 
piiriin vuonna 2012. Tällöin lentoyhtiöiden on katettava päästönsä päästöoikeuksilla tai 
käyttämällä uusiutuvia polttoaineita.

Polttoaineen laatu on ilmailussa erityisen tärkeä tekijä, ja lentopolttonesteille on 
tiukat laatuvaatimukset. Ne koskevat myös uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja 
polttoaineita. Spesifikaatio on jo tehty Fischer-Tropsch-teknologialla tuotetuille bio-
polttoaineille, mutta toistaiseksi ei ole normia, joka mahdollistaisi lentopolttoaineiden 
tuottamisen NExBTL:n kaltaisella prosessilla. Tällainen on kuitenkin valmisteilla, ja 
myös Neste Oil on sertifiointiorganisaatio ASTM:n (American Society for Testing and 
Materials) jäsen.

Biopolttoaineiden tuottajille lentoliikenne tarjoaa mielenkiintoisen markkinan, sillä 
monet nykyiset energialähteet, kuten sähkö ja perinteiset biopolttoaineet, eivät so-
vellu ilmailuun. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä tuetaan maantieliikenteessä, mutta 
lentoliikenteessä ei ole esimerkiksi biovelvoitteita. Ero maantie- ja lentoliikenteen 
biopolttoainekäytön kannustimissa ja lainsäädännössä saattaa kuitenkin hävitä. 



Many people see 
things as they are 
and say “Why?”.  
We dream of things 
that never were 
and say “Why not?”
– George Bernard Shaw
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Vuonna 2009 uudistimme koko organisaatiom-
me. Aikaisemman viiden toimialan sijaan meillä 
on nyt kolme liiketoiminta-aluetta ja seitsemän 
yhteistä toimintoa, jotka muodostavat matriisin.

Toiminnassamme painottuvat asiakassuun-
tautuneisuus ja yhtenäiset toimintamallit. Muu-
tos on tuonut tehoa puhtaamman liikenteen 
strategiamme toteuttamiseen ja selviä kustan-
nussäästöjä. Uudistuminen on välttämätöntä, 
kun halutaan turvata pitkän aikavälin menestys.
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Öljytuotteet on Neste Oilin suurin liiketoiminta-alue. Se myy huippulaatuisia 
liikennepolttoaineita ja muita korkeamman lisäarvon öljytuotteita globaalille 
asiakaskunnalle. Lisäksi se hankkii syöttöaineet Neste Oilin jalostamoille ja vastaa 
tuotantolaitosten ohjauksesta sekä yhtiön laivaston kaupallisesta toiminnasta.

Neste Oil on johtava puhtaampien poltto-
aineiden myyjä Itämeren alueella ja aktiivi-
nen toimija kansainvälisillä öljymarkkinoilla. 
Tuotevalikoima sisältää bensiinejä, dieselpolt-
toaineita, lento- ja laivaliikenteen polttoaineita, 
kevyitä ja raskaita polttoöljyjä, perusöljyjä, 
bensiinikomponentteja, erikoispolttoaineita, 
liuottimia, nestekaasuja ja bitumia.

Liiketoiminta-alue pyrkii tuottamaan 
asiakkailleen lisäarvoa ja saavuttamaan jalos-
tamotuotteillaan mahdollisimman vahvan kas-
savirran. Tärkeimmät Öljytuotteet-liiketoiminta-
alueen tulokseen vaikuttavat markkinatekijät 
ovat öljytuotteiden ja raaka-aineiden väliset 
hintaerot, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja 
venäläisen raskaamman raakaöljyn välinen 
hintaero sekä euron ja Yhdysvaltain dollarin 
välinen kurssi. Raakaöljyn hinnanvaihtelut 
vaikuttavat tulokseen lähinnä varastovoittojen 
ja -tappioiden muodossa. 

JALOSTUSMARGINAALI HEIKKENI
Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali vuon-
na 2009 oli 7,35 dollaria barrelilta (13,39). Koko-
naisjalostusmarginaalia painoivat kysynnän 
lasku ja sitä seuranneet selvästi aikaisempaa 
heikommat keskitisleiden marginaalit sekä 
Urals- ja Brent-raakaöljyjen erittäin kapea 
hintaero. Neste Oilin viitejalostusmarginaali oli 
keskimäärin 3,14 dollaria barrelilta (9,93).

RAAKAÖLJYÄ VENÄJÄLTÄ, VIENTIÄ 
EUROOPPAAN JA POHJOIS-AMERIKKAAN
Neste Oil toi Suomeen vuoden 2009 aikana 
yhteensä 14,7 miljoonaa tonnia (15,7 milj. t 
vuonna 2008) raakaöljyä ja muita syöttöainei-
ta. Tuonnista 84 % (81 %) oli peräisin Venäjältä 
ja muista entisen Neuvostoliiton maista, loput 
pääasiassa Pohjanmereltä.

Neste Oil toimitti vuonna 2009 öljytuotteita 
Suomeen yhteensä 7,6 miljoonaa tonnia (7,5 
milj.). Yhtiön markkinaosuus Suomen öljytuot-
teiden tukkukaupasta oli 91 % (89 %). 

Myynti muihin maihin oli yhteensä 6,6 mil-
joonaa tonnia (7,0 milj.), josta bensiinin osuus 
oli 2,3 miljoonaa tonnia (2,4 milj.) ja dieselin 
2,1 miljoonaa tonnia (2,9 milj.). Tärkeimmät 
bensiinin vientimarkkinat olivat Ruotsi, Kanada 
ja Yhdysvallat. Näiden maiden osuus Neste 
Oilin bensiiniviennistä oli 82 % (93 %). Dieselin 
tärkeimmät vientimaat olivat Ruotsi ja Puola, 
joiden osuus dieselin kokonaisviennistä oli 
87 % (71 %). Dieselin osuus Neste Oilin myyn-
nistä oli 37 % (38 %).

BENSIINIÄ JA DIESELIÄ ÖLJY-YHTIÖILLE
Neste Oilin päätuotteita ovat puhtaammat 
bensiini- ja dieselpolttoaineet. Yhtiön die-
selvienti kohdistuu ennen kaikkea Itämeren 
alueelle, kun taas bensiinin tärkeimpiä 
vientikohteita on Itämeren alueen ohella 
Pohjois-Amerikka. Neste Oil tuottaa bensii-
nikomponentteja omien jalostamoidensa 
lisäksi myös mm. Kanadassa, jossa tuotettu 
iso-oktaani on tiukimmatkin ympäristövaati-
mukset täyttävä korkeaoktaaninen hiilivety-
pohjainen bensiinikomponentti. 

Vientitoiminnassaan Neste Oil hyödyntää 
tuotannollista ja logistista joustavuuttaan, joka 
mahdollistaa mm. erikoistuotteiden valmis-
tamisen sekä suotuisan myynnin ja raaka-
ainehankinnan ajoituksen. 

HUIPPULUOKAN PERUSÖLJYJÄ
Neste Oil on yksi johtavista korkealuokkaisten 
perusöljyjen toimittajista Euroopassa, ja yhtiöl-
lä on vahva asema myös maailmanlaajuisesti.
Neste Oilin perusöljyjen tuotevalikoimaan 
kuuluvat VHVI-perusöljyt (tuotantokapasiteetti 
250 000 tonnia vuodessa) sekä polyalfaolefii-
nit (tuotantokapasiteetti 60 000 t/v). VHVI-
perusöljyliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia 
tukevat laaja asiakaskunta, tiukkenevat ympä-
ristövaatimukset sekä tiivis yhteistyö lisäaine- 
sekä autonvalmistajien kanssa. 

Vuonna 2009 Neste Oilin osuus VHVI-
perusöljyjen tukkumarkkinoilla oli Euroopas-
sa 41 % (40 %) ja maailmanlaajuisesti 17 % 
(20 %). Neste Oilin VHVI-perusöljyjen kysyntä 
parani vuoden 2009 toisella puoliskolla, mutta 
kilpailu säilyi globaalista voiteluainekysynnän 
laskusta johtuen erittäin tiukkana. Neste Oilin 
polyalfaolefiinia tuottava tehdas Beringenissä 
Belgiassa olikin suljettuna tuotannollistalou-
dellisista syistä 8 viikkoa vuonna 2009.

Neste Oilin VHVI-perusöljyjen investointi-
hanke Bahrainissa eteni vuonna 2009 suun-
nitelmien mukaisesti, ja tehtaan suunnitellaan 
käynnistyvän vuoden 2011 toisella puoliskolla.

RAHTIHINNAT MATALALLA TASOLLA
Neste Oililla on oma laivasto, joka kuljettaa 
raakaöljyä, öljytuotteita ja kemikaaleja noin 40 
miljoonaa tonnia vuodessa. Toiminta on kes-
kittynyt pääasiassa Itämeren, Pohjanmeren 
ja Pohjois-Atlantin alueelle. Oma laivasto on 
Neste Oilille vahva logistinen kilpailuetu. Täs-
mennetyn strategian mukaisesti se keskittyy 
ensisijaisesti yhtiön omiin kuljetuksiin sekä va-
littuihin asiakassegmentteihin, joissa yhtiöllä 
on kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. 

Vuonna 2009 laivaston käyttöaste oli 95 % 
(96 %). Sekä raakaöljyn että öljytuotteiden me-
rikuljetusten rahtihinnat pysyttelivät matalina 
koko vuoden. Pohjanmeren raakaöljyn rahti-
taso oli keskimäärin 81 Aframax Worldscale 
-pistettä (179). 

Kylmäosaaminen ja sopiva kalusto ovat 
edellytyksiä turvalliselle toiminnalle pohjoisilla 
merialueilla. Kaikissa Neste Oilin laivoissa on 
kaksoisrunko, ja ne on rekisteröity korkeimpiin 
suomalais-ruotsalaisiin jääluokkiin. 

           Lue lisää investoinneista sivulta 8.

Öljytuotteet
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”Markkinaympäristö oli vaikea vuonna 2009, sillä kysyntä ja kan-
sainväliset jalostusmarginaalit heikkenivät merkittävästi aikai-
sempiin vuosiin verrattuna. Neste Oil pärjäsi haastavassa mark-
kinatilanteessa korkealaatuisen tuotevalikoimansa ja logistisen 
joustavuutensa ansiosta. Näin pystyimme luomaan lisämarginaalia 
suhteessa hyvin heikkoihin viitejalostusmarginaaleihin.

Vuoden 2009 tärkeimpiä saavutuksia olivat toiminnallisen 
tehokkuuden ja kulurakenteen parantaminen sekä joustavuuden hyödyntäminen 
myynnin ja tuotannon ajoituksessa. Lisäksi trading-toiminta onnistui erinomaisesti, 
ja Bahrainin kasvuhanketta edistettiin suunnitelmien mukaisesti.

Avainasiakkuuksien ja avainasiakkaille suunnattujen palvelukokonaisuuksien 
kehittäminen ovat vuoden 2010 keskeisiä teemoja. Jatkamme myös toimintamme 
tehostamista parantamalla jalostusprosessiemme käytettävyyttä, käyttöpääoman 
hallintaa sekä laivastomme tuottavuutta.”

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2010:
Markkina-aseman vahvistaminen Itämeren alueella ja vientimarkkina- 
kanavien kehittäminen
Toiminnallisen tehokkuuden jatkuva parantaminen
Liiketoiminnan kehittäminen valituilla kasvualueilla eli dieselissä ja VHVI-
perusöljyissä

2009 2008

Liikevaihto, milj. euroa 7 631 12 641

Liikevoitto, milj. euroa 318 183

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 105 602

Sidottu pääoma, milj. euroa 2 943 2 436

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (RONA), % 4,0 21,2

Investoinnit, milj. euroa 198 165

Matti Lehmus:

Marginaalimme ylitti 
viitejalostusmarginaalit

Raakaöljyn hinta on vaihdellut 
voimakkaasti viime vuosina.

Dieselin hinta kävi poikkeuksellisen 
alhaalla vuonna 2009.

Avainluvut

Venäjä
   Muut entisen 
     Neuvostoliiton maat

  Iso-Britannia

Norja
  Tanska
  Muut maat

Diesel
Bensiini

Raskas polttoöljy
Lämmitysöljy
Brent-raakaöljy
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Uusiutuvat polttoaineet valmistaa ja myy korkealaatuista uusiutuvista raaka-
aineista valmistettua NExBTL-dieseliä. Tuote perustuu Neste Oilin omaan 
teknologiaan. Yhtiö hakee parhaillaan voimakasta kasvua rakentamalla uusia 
NExBTL-laitoksia Singaporeen ja Rotterdamiin.

Uusiutuvien polttoaineiden kysyntä kasvaa 
nopeasti. Uusiutuvan energian osuuden tulee 
olla 10 % EU:n jäsenvaltioiden liikenteessä 
vuoteen 2020 mennessä. Suomessa tavoit-
teeseen pyritään vielä nopeammin. Yhdys-
valloissa Renewable Fuels Standard (RFS 2) 
määrittelee liikennepolttoaineen bio-osuuden 
tavoitteeksi noin 20 % vuoteen 2022 mennes-
sä. Vastaavaa lainsäädäntöä on jo valmiina 
tai kehitetään muuallakin maailmassa. Kaiken 
kaikkiaan uusiutuvista raaka-aineista valmis-
tetun dieselin vuotuisen kysynnän ennus-
tetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 35 miljoonaan tonniin. 

NExBTL — MAAILMAN PARAS JA 
PUHTAIN DIESEL
Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu 
NExBTL-diesel on Neste Oilin kehittämä, mark-
kinoiden edistyksellisin dieselpolttoaine. Se on 
laadultaan selvästi parempaa kuin perinteinen 
biodiesel tai fossiiliset dieselit. NExBTL-dieseliä 
voidaan valmistaa joustavasti eri kasviöljyis-
tä ja elintarviketeollisuuden rasvajätteestä. 
Kaikki Neste Oilin käyttämät bioraaka-aineet 
tuotetaan vastuullisesti. Fossiiliseen dieseliin 
verrattuna NExBTL-dieselin on todettu vä-
hentävän kasvihuonekaasupäästöjä 40–80 % 
koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna.

Päinvastoin kuin perinteiset biodieselit 
vetykäsitellyt kasviöljyt, kuten NExBTL-diesel, 
vastaavat ominaisuuksiltaan autonvalmista-
jien tiukimpiakin vaatimuksia. Ne eivät vaadi 
muutoksia ajoneuvojen moottoritekniikkaan, 
vaan niitä voidaan käyttää kaikissa nykyisissä 
dieselmoottoreissa sellaisenaan tai sekoittaa 
fossiiliseen dieseliin. NExBTL-diesel sopii myös 
olemassa oleviin jakelujärjestelmiin ilman 
lisäinvestointeja. 

INVESTOINTIHANKKEET ETENEVÄT
Tällä hetkellä NExBTL-dieseliä valmistetaan 
Suomessa Porvoon tuotantolaitoksilla. Ensim-
mäinen tuotantolaitos valmistui vuonna 2007 
ja toinen vuonna 2009. Laitosten kapasiteetti 
on yhteensä 380 000 tonnia vuodessa. Neste 
Oil rakentaa parhaillaan uusia NExBTL-laitok-
sia Singaporeen ja Rotterdamiin. Singaporen 
laitoksen on määrä valmistua vuonna 2010 
ja Rotterdamin laitoksen vuonna 2011. Niiden 
yhteenlasketut investointikustannukset ovat 
noin 1,2 miljardia euroa. Valmistuessaan ne 
ovat maailman suurimmat uusiutuvaa diese-
liä tuottavat laitokset. Laitosten tuotantoka-
pasiteetti on yhteensä 1,6 miljoonaa tonnia 
vuodessa, joten nykyinen NExBTL-dieselin 
tuotantomäärä moninkertaistuu vuoteen 2011 
mennessä.

Porvoon toisen NExBTL-laitoksen käyn-
nistys kesällä 2009 onnistui erinomaisesti, 
ja laitos on toiminut ongelmitta. Singaporen 
ja Rotterdamin investointihankkeet ovat 
edenneet suunnitellun aikataulun ja budjetin 
mukaisesti.

TESTITULOKSET PUHUVAT PUOLESTAAN 
NExBTL-dieselillä on suoritettu mittavia kent-
tätestejä Suomessa, Saksassa ja Kanadassa. 
Polttoaine on toiminut erinomaisesti erilaisina 
pitoisuuksina ja osoittautunut hyväksi ratkai-
suksi raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen ilman kaluston uusimistarvetta. 

Suomessa NExBTL-dieseliä testataan 
pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä 
osana HSL:n, Proventian, Neste Oilin ja VTT:n 
välistä yhteistyötä, joka käynnistyi vuonna 2007. 
Optibio-hankkeen tavoitteena on parantaa 
kaupunki-ilman laatua ja tutkia edistyksellisten 
biopolttoaineiden käyttöä kaupunkiliikentees-
sä. Mukana on noin 300 bussia, joista osa 

käyttää jopa 100-prosenttista NExBTL-dieseliä. 
Tutkimus sisältää laboratorio- ja kenttäkokeet. 
Esimerkiksi hiukkaspäästöjen määrä laski 
selvästi NExBTL-dieseliä käytettäessä. 

Kesäkuussa 2009 julkistettiin Saksassa 
NExBTL-dieselin kenttäkokeen tulokset, jotka 
olivat erittäin lupaavia. Kokeessa neljätois-
ta sarjatuotantomallista Mercedes-Benzin 
valmistamaa kuorma- ja linja-autoa on ollut 
jokapäiväisessä käytössä Saksassa vuoden 
2008 puolivälistä lähtien. Autojen polttoaineena 
käytetään 100-prosenttista NExBTL-dieseliä. 
Yhteenlaskettu ajomatka ylitti jo kesäkuussa 
miljoona kilometriä. Kenttätestaus osoittaa, että 
NExBTL-dieselin käyttäminen vähentää päästö-
jä merkittävästi verrattuna raakaöljystä valmis-
tettuun dieseliin. Projekti kestää suunnitelmien 
mukaan kolme vuotta ja päättyy vuonna 2011. 

 Neste Oil osallistui vuosina 2006 – 2009 
myös Kanadan Albertassa järjestettyyn 
biopolttoaineiden testausprojektiin. Neste 
Oilin uusiutuvista raaka-aineista valmistettua 
NExBTL-dieseliä käytettiin yhtenä testituottee-
na, ja testin tulokset olivat erinomaisia sekä 
laboratorio- että kenttäkokeissa. Projekti osoitti, 
että NExBTL-dieselseos toimi jopa -44 astees-
sa. Kenttäkokeisiin osallistui 75 erikokoista 
ajoneuvoa 10 kuukauden ajan. Testin pääspon-
soreita olivat Kanadan ja Albertan hallitukset 
sekä Shell Canada.

 Lisää raaka-aineista ja vastuullisuudesta 
 sivulla 28–41.

 Lisää teknologian ja uusien raaka-aineiden 
 kehitystyöstä sivuilla 24–25.

Uusiutuvat polttoaineet
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”Toisen NExBTL-laitoksen käynnistyminen Porvoossa vaikutti po-
sitiivisesti Uusiutuvien polttoaineiden myyntimääriin vuoden 2009 
toisella puoliskolla. Tulostamme painoivat kuitenkin matalammat 
marginaalit ja korkeammat kulut edellisvuoteen verrattuna. Uusiutu-
vista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin hintaero verrattu-
na perinteisiin biodieseleihin säilyi hyvänä, sillä asiakkaamme ovat 
valmiita maksamaan polttoaineen laadusta.

Vuoden 2009 keskeisiä saavutuksiamme olivat Singaporen ja Rotterdamin inves-
tointihankkeiden edistäminen aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Vuoden aika-
na toteutettiin useita meidän kannaltamme menestyksellisiä käyttötestejä. On hienoa, 
että Daimlerin, DHL:n ja OMV:n kaltaiset yhtiöt antavat tunnustusta tuotteellemme. 
Myös uusien raaka-aineiden kehitystyössä mentiin eteenpäin, mistä oli osoituksena 
esimerkiksi metsäteollisuuden hakkuutähteitä hyödyntävän koelaitoksen vihkiminen 
käyttöön Varkaudessa.”

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2010:
Singaporen ja Rotterdamin hankkeiden toteuttaminen 
suunnitelmien mukaan 
Kilpailukyvyn turvaaminen maksimoimalla tuotteen arvo, 
vaikuttamalla alan sääntelyyn ja varmistamalla vastuullinen raaka-ainepohja
Uusien tuotteiden ja prosessien tutkimus- ja kehitystyö

Avainluvut
2009 2008

Liikevaihto, milj. euroa 182 116

Liikevoitto, milj. euroa -25 2

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -30 2

Sidottu pääoma, milj. euroa 940 381

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (RONA), % -4,8 0,9
Investoinnit, milj. euroa 625 249

Jarmo Honkamaa:

NExBTL-dieselimme 
kilpailukyky säilyi 
erittäin hyvänä 
vuonna 2009

Sijainti Kapasiteetti Valmis Investointi Tilanne

Porvoo 190 000 t/v 2007 100 milj. euroa Tuotannossa

Porvoo 190 000 t/v 2009 Yli 100 milj. euroa Tuotannossa

Singapore 800 000 t/v 2010 550 milj. euroa Rakenteilla

Rotterdam 800 000 t/v 2011 670 milj. euroa Rakenteilla

NExBTL-tuotantolaitokset

NExBTL-diesel

Vapaa sekoitussuhde (0–100 %)

Täyttää tiukimmatkin laatuvaati-
mukset 

Pienemmät kasvihuone- ja 
pakokaasupäästöt 

Säilyy hyvin 

Ei vaadi muutoksia ajoneuvoihin 
tai polttoaineen jakelujärjestelmiin

Vetykäsitellyn kasviöljyn (HVO) ja perinteisen 
biodieselin vertailu

Perinteinen biodiesel

Suurin sallittu pitoisuus 5–7 %* 

Biopolttoainevelvoitteiden saavuttami-
nen ei ole mahdollista ilman spesifikaa-
tioiden muuttamista polttoaineen laatua 
heikentävästi 

Typen oksidipäästöt lisääntyvät 

Käytettävä määräajassa 

Saattaa aiheuttaa ongelmia moottorille

* Euroopan dieselstandardin mukainen enimmäismäärä
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Öljyn vähittäismyynnillä on yhteensä 1 160 aseman verkosto, ja se on 
keskeinen markkinointikanava Neste Oilin laadukkaille ja puhtaammille 
tuotteille. Öljyn vähittäismyynti tähtää johtavaan asemaan valitsemillaan 
markkinoilla ja toimii yhtiön brändin keihäänkärkenä.

Öljyn vähittäismyynnin vuoden 2009 liiketoi-
mintaympäristö oli poikkeuksellisen haasta-
va. Suomen liikennepolttoaineiden kysyntä 
oli heikkoa koko vuoden. Polttonesteiden 
kokonaismyynti supistui 8 % edellisvuodesta 
ja oli 4,0 miljoonaa m³. Dieselin myynti laski 10 
% edellisvuoteen verrattuna. Bensiinin myynti 
laski edellisvuodesta 5 %. Samanaikainen 
kustannusten lasku mahdollisti kuitenkin 
tyydyttävän tuloksen.

 Dieselin osalta suurin lasku tapahtui 
raskaan liikenteen kulutuksessa, kun taas 
yksityiskäyttöön tarkoitetun dieselin osuus 
polttonesteiden kokonaismyynnistä kasvoi. Die-
selmarkkinat ovat kuitenkin voimakkaasti riippu-
vaisia teollisuustuotannosta ja kuljetuksista.  

Voiteluainemyynti kärsi merkittävästi hei-
kosta kysynnästä. Nestekaasun myynti laski 
vuoden aikana 19 %. Lämmitysöljyn myynti 
laski 11 % edellisvuodesta. 

MARKKINAJOHTAJA SUOMEN 
ÖLJYKAUPASSA
Öljyn vähittäismyynnin Suomen markkina-
osuus laski edellisvuodesta. Markkinaosuus 
bensiinin vähittäismyynnissä oli 25,6 % (27,4 %) 
ja dieselin vähittäismyynnissä 39,4 % (41,9 %). 

Neste Oililla oli vuoden 2009 lopussa 
Suomessa yhteensä 867 asemaa. Suomen 
ulkopuolella yhtiö avasi 7 uutta asemaa. Öljyn 
vähittäismyynti tavoittelee edelleen kasvua 
Luoteis-Venäjällä ja Itämeren alueella, joskin 
taloustaantuma on hidastanut sitä selvästi. 
Yhtiöllä oli vuoden lopussa yhteensä 293 
asemaa Suomen ulkopuolella. 

MARKKINAOSUUS VAHVISTUI ITÄMEREN 
ALUEELLA
Itämeren maissa ja Luoteis-Venäjällä poltto-
nesteiden kokonaiskulutus laski noin 10–15 % 
vuonna 2009. Neste Oilin myyntimäärät 
laskivat Venäjällä, Virossa ja Latviassa, kun 

taas Liettuan myyntimäärät kasvoivat hieman. 
Puolassa bensiinin kulutus pysyi edellisvuo-
den tasolla ja dieselin kulutus jatkoi kasvu-
aan. Neste Oilin markkinaosuus on noussut 
Itämeren alueella.

Taloudellisen taantuman seurauksena 
Neste Oilin kilpailijat ovat lykänneet tai pe-
runeet investointejaan Venäjällä ja Itämeren 
maissa. 

TEHOKAS JA TURVALLINEN 
ASEMAVERKOSTO
Neste Oilin asemaverkoston ilmeen uudis-
tustyö jatkui vuonna 2009. Samalla on uusittu 
tankkaustekniikkaa ja helpotettu asioimista. 
Kortinlukijat on nyt sijoitettu polttoainemittarin 
näytön yhteyteen, mikä nopeuttaa tankkaa-
mista. Uudistusten yhteydessä Neste Oil on 
myös ottanut ensimmäisten joukossa käyt-
töön sirukorttien tekniikkaa hyödyntävät auto-
maatit. Niillä maksaminen on turvallisempaa, 
sillä sirukortti vaikeuttaa korttiväärennöksiä.

Uudistustyön tavoitteena on lisätä asiakas-
tyytyväisyyttä sekä kasvattaa markkinaosuut-
ta ja kannattavuutta. Jatkossa Neste Oilin 
asemaverkosto koostuu kolmesta erilaisesta 
asemakonseptista: Neste Oil-, Neste Oil 
Express- ja raskasta liikennettä palvelevista 
Neste Oil Truck -asemista. 

Koko asemaverkoston ilme on tarkoitus 
uudistaa. Vuoden 2009 aikana uudistettiin 104 
jakelupistettä. Erityisen menestyksellisiksi ovat 
osoittautuneet uudistuneet Neste Oil Express 
-automaattiasemat, joiden osuus myynnistä 
kasvaa selvästi. 

PAREMPAA AUTOLLE JA YMPÄRISTÖLLE
Keväällä 2008 myyntiin tulleen Neste Green 
-dieselin jakelu laajeni vuonna 2009 Itä-Suo-
meen. Neste Green -dieseliä voi nyt tankata 
linjan Hanko-Tampere-Kuopio-Joensuu 
itäpuolisella alueella. Neste Green -dieselin 

jakelu laajenee jatkossa vaiheittain myös 
muualle Suomeen.

Neste Green -diesel on erittäin korkea-
laatuinen dieselpolttoaine, joka sisältää 
vähintään 10 % uusiutuvista raaka-aineista 
valmistettua NExBTL-dieseliä. Sen pakokaa-
supäästöt ovat pienemmät kuin perinteisen 
dieselin. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt ovat 
vähintään viisi prosenttia alhaisemmat kuin 
perinteisen dieselin. 

Neste Green -diesel palaa auton moot-
torissa puhtaammin kuin perinteiset dieselit, 
mikä vähentää moottorin karstoitusta. Myös 
kylmäkäynnistys sujuu helpommin ja vähä-
päästöisemmin.

Neste Green -diesel on EN 590 -standar-
din täyttävä biopolttoaine, joka sopii kaikkiin 
dieselmoottoreihin. Sitä voi käyttää aivan 
kuten perinteistäkin dieseliä.

BIOLÄMMITYSÖLJY MARKKINOILLE 
Neste Oil toi vuoden 2009 alussa markkinoille 
uuden biolämmitysöljyn. Siinä on kolmen pro-
sentin bio-osuus, joka koostuu yhtiön omaan 
teknologiaan perustuvasta NExBTL-dieselistä. 
Uusi lämmitysöljy on osoittautunut teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erinomaiseksi. Lämmi-
tysöljyn bio-osuutta nostetaan asteittain 10 
prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.

Neste-lämmitysöljy bio -3 sopii sellaise-
naan nykyisiin öljylämmitysjärjestelmiin ilman 
laitesäätöjä. Se ei lisää öljyn kulutusta eikä 
lämmitysjärjestelmän huoltotarpeita.

Öljylämmitystaloja on Suomessa noin 
 250 000. Neste Oilin osuus lämmitysöljyn 
myynnistä oli 34 % vuonna 2009.

TOIMINNAN TEHOSTAMINEN JATKUU
Öljyn vähittäismyynnissä rakennemuutos ja 
tehostamistoimet käynnistyivät jo vuonna 
2007, ja niitä jatkettiin vuonna 2009. Toimintaa 
on parannettu muun muassa tehostamalla 

Öljyn vähittäismyynti
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prosesseja, uudistamalla tietotekniikkajärjes-
telmiä ja kehittämällä asemien hoitoa.

Sähköinen asioiminen on ollut yksi vuoden 
2009 tärkeimpiä kehittämiskohteita. Uudistus-
työn tavoitteena on toiminnan tehostaminen, 
kilpailukyvyn lisääminen ja asiakaspalvelun 
parantaminen. Uudet järjestelmät tukevat 
aikaisempaa paremmin myös asiakkuuksien 
hallintaa ja myyntiä.

Sisäisen tehokkuuden parantamisesta 
ja tarkasta kustannusseurannasta oli selvää 
hyötyä vuoden 2009 tiukassa markkinatilan-
teessa. Toiminnan tehostamisohjelma jatkuu 
vuonna 2010.

Avainluvut

2009 2008

Liikevaihto, milj. euroa 2 998 4 073

Liikevoitto, milj. euroa 50 25

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 50 22

Sidottu pääoma, milj. euroa 305 351

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (RONA), % 15,8 6,0

Investoinnit, milj. euroa 29 63

Kokonaismyynti, 1 000 m3 4 002 4 353

”Liikennepolttonesteiden kysyntä on laskenut selvästi taloudellisen 
taantuman seurauksena. Raskaan liikenteen osuus dieselin myyn-
nistä on suuri, ja se on erittäin riippuvainen teollisuustuotannon 
kehityksestä.

Neste Oil onnistui turvaamaan kannattavuutensa ja pärjäämään 
verrattain hyvin vuoden 2009 haastavassa markkinatilanteessa. 
Taustalla olivat hyvä katehallinta ja toiminnan tehostaminen. Olemme 

jo useamman vuoden ajan keskittyneet siihen, että kustannukset myytyä litraa 
kohden pysyvät ennallaan tai mieluiten pienenevät. Samalla olemme parantaneet 
kilpailukykyämme uusimalla asemaverkostoamme Suomessa sekä avaamalla uusia 
asemia Itämeren alueella. Vuonna 2010 työ jatkuu pitkälti samojen teemojen parissa.”

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2010:
Kannattavuuden pitäminen nykyisellä tasolla 
Tehostamisohjelman jatkaminen
Katteiden hallinta
Asemaverkoston ilmeuudistuksen jatkaminen Suomessa 
Korttiautomaattien uudistustyö Baltian maissa

Automaattiasemien suosio on kasvussa.

Sakari Toivola:

Sisäinen tehokkuus 
toi kilpailuetua
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Neste Oilin jalostamot Porvoossa ja Naantalissa valmistavat kaikkia tärkeimpiä 
öljytuotteita. Ne keskittyvät erityisesti puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. 
Jalostamoiden raakaöljyn tislauskapasiteetti muodostaa reilun viidenneksen 
Pohjoismaiden jalostuskapasiteetista.

Neste Oilin jalostamoiden menestys perustuu 
korkeatasoiseen jalostusosaamiseen, edis-
tyksellisyyteen uusien teknologioiden käyt-
töönotossa sekä kykyyn hyödyntää erilaisia 
raakaöljyjä ja muita syöttöaineita. Yhtiön stra-
tegian perustana on kyky soveltaa ainutlaa-
tuista jalostusosaamista siten, että erilaisista 
ja mahdollisimman edullisista raaka-aineista 
pystytään valmistamaan korkealuokkaisia 
puhtaamman liikenteen polttoaineita. 

Porvoon jalostamon tavoite on olla Eu-
roopan tuottavin jalostamo ja saattaa kaikki 
toimintonsa, turvallisuus mukaan lukien, alan 
parhaiden tasolle. Vuonna 2009 Porvoossa 
panostettiin erityisesti prosessi- ja henkilö-
turvallisuuteen, dieselin tuotantolinja 4:n ja 
uusiutuvaa dieseliä tuottavien NExBTL-laitos-
ten käyntivarmuuteen ja suorituskykyyn sekä 
tulevan suurseisokin valmisteluun. 

Naantalin jalostamo valmistaa erikoistuot-
teita, minkä ansiosta sen jalostusmarginaali 
on korkeampi kuin muiden vastaavankokois-
ten jalostamoiden.

15 MILJOONAA TONNIA ÖLJYTUOTTEITA
Neste Oilin kokonaistuotanto vuonna 2009 
oli 15,5 miljoonaa tonnia (15,5 milj.), josta 0,2 
miljoonaa tonnia (0,1 milj.) uusiutuvaa NExBTL-
dieseliä. Yhtiö jalosti vuonna 2009 yhteensä 15,1 
miljoonaa tonnia (15,2 milj.) raakaöljyä ja muita 
hiilivetypohjaisia syöttöaineita, joista 12,5 miljoo-
naa tonnia (12,4 milj.) Porvoossa ja 2,6 miljoonaa 
tonnia (2,8 milj.) Naantalissa. Tuotteista 67 % 
(65 %) oli rikittömiä tai vähärikkisiä liikennepoltto-
aineita. Dieselin osuus jalostamoiden tuotan-
nosta oli 39 % (38 %) ja bensiinin 27 % (28 %).

Porvoon jalostamon käyttöaste oli 87 % 
(82 %) ja Naantalin jalostamon 87 % (92 %). 
Jalostamoiden raakaöljykapasiteetit ovat Por-

voossa 206 000 barrelia ja Naantalissa 58 000 
barrelia päivässä.

Vuonna 2009 pääosa jalostamoiden 
syöttöaineista, 86 % (86 %), toimitettiin Neste 
Oilin jalostamoille meriteitse ja 14 % (14 %) 
rautateitse. Venäläisen Russian Export Blend 
-raakaöljyn osuus Neste Oilin jalostamoiden 
kokonaissyötöstä oli 63 % (57 %).

TOINEN UUSIUTUVAA DIESELIÄ VALMISTAVA 
LAITOS KÄYNTIIN
Neste Oil kasvatti uusiutuvista raaka-aineista 
valmistettavan NExBTL-dieselin valmistuska-
pasiteettiaan käynnistämällä kesällä toisen 
NExBTL-laitoksensa Porvoon jalostamolla. 
Laitoksen kapasiteetti on 190 000 tonnia 
vuodessa. Yhtiö käynnisti ensimmäisen sa-
mankokoisen NExBTL-laitoksensa Porvoossa 
kesällä 2007. Vuonna 2009 laitokset tuottivat 
219 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä.

Neste Oil päätti siirtää Porvoon jalostamon 
uuden bensiinin isomerointilaitoksen raken-
tamisen tulevaisuuteen. Siirrolla reagoitiin 
heikentyneeseen öljytuotteiden kysyntään. 
Samalla mahdollistettiin yhtiön voimavarojen 
keskittäminen strategisiin kasvuhankkeisiin. 
Isomerointilaitoksen rakentamisesta päätettiin 
kesällä 2008, ja hankkeen arvioitu investointi-
kustannus oli 80 miljoonaa euroa. Laitokseen 
liittyvä suunnittelutyö on pääosin valmiina, ja 
laitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 
markkinatilanteen parannuttua.

Naantalin jalostamon sataman edustalla 
aloitettiin elokuun 2009 alussa Moton matalan 
ruoppaustyöt sekä syyskuussa syväväylän 
ruoppaustyöt. Työt jatkuivat vuoden loppuun 
asti. Syväväylän valmistuttua Naantalin sata-
maan pääsevät liikennöimään suurimmatkin 
tankkerit täydessä 100 000 tonnin lastissa.

PERUSÖLJYJÄ JA BENSIINIKOMPONENTTEJA
Porvoon ja Naantalin jalostamoiden lisäksi 
Neste Oililla on huippulaatuista PAO-perusöljyä 
tuottava laitos Beringenissä Belgiassa. Sen 
kapasiteetti on 60 000 tonnia vuodessa. Laitos 
oli vuonna 2009 suljettuna yhteensä 8 viikon 
ajan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 
Perusöljyjä valmistetaan lisäksi yhtiön Porvoon 
jalostamolla, jossa kapasiteetti on 250 000 
tonnia VHVI-perusöljyä vuodessa. 

Uutta kapasiteettia on valmistumassa 
Bahrainiin, jossa Neste Oilin, nogaholdingin 
ja Bahrain Petroleum Companyn (Bapco) 
yhteisyritys jatkoi vuonna 2009 korkealaatuista 
perusöljyä tuottavan laitoksen rakentamista. 
Laitoksen kapasiteetti tulee olemaan 400 000 
tonnia VHVI-perusöljyä vuodessa. Laitoksen 
on määrä valmistua vuoden 2011 lopulla. Neste 
Oilin osuus yhteisyrityksestä on 45 %.

Neste Oil valmistaa myös bensiinikom-
ponentteja. Yhtiöllä on vuosikapasiteetil-
taan 50 000 tonnin ETBE-laitos Sinesissä 
Portugalissa. Edmontonissa Kanadassa 
toimivasta kapasiteetiltaan 520 000 tonnin 
iso-oktaanilaitoksesta Neste Oililla on 50 %:n 
osuus. Nafteenisia erikoisöljyjä ja bitumia 
valmistavasta ja myyvästä Nynas AB:stä Neste 
Oilin omistusosuus on 50 %. Nynasilla on 
tuotantolaitoksia Ruotsin lisäksi Belgiassa, 
Englannissa ja Antilleilla.

Singaporessa ja Rotterdamissa Neste Oil 
jatkoi NExBTL-laitosten rakentamista. Kumman-
kin laitoksen kapasiteetti on 800 000 tonnia 
vuodessa. Niiden on määrä valmistua vuosina 
2010 ja 2011.

 Lue lisää Singaporen ja Rotterdamin 
 investoinneista sivulta 8.

 Porvoon jalostamolla sattui vuonna 2009 
 rikkipäästöjä. Lue lisää sivulta 35.

Jalostamot
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Porvoon jalostamolla laaja huoltoseisokki keväällä 2010

Tärkeimpiä toimia jalostamoiden toimintavarmuuden turvaamiseksi ovat suunnitellut huoltoseisokit, jotka 
toteutetaan 4–6 vuoden välein. Lakisääteiset paineastiatarkastukset ja huoltotyöt edellyttävät säännöllistä 
huoltopysäytystä. Seuraava merkittävä seisokki pidetään Porvoossa huhtikuussa 2010. 

Tuleva huoltoseisokki on jalostamon laajin, sillä mukana on nyt 4 tuotantolinjaa, uusin dieselin tuotanto-
linja 4 mukaan lukien. Seisokki onkin laitemäärältään 30–50 prosenttia suurempi kuin edellinen vuoden 
2005 seisokki. 

Huoltotöiden varsinainen kesto on noin neljä viikkoa. Sen lisäksi jalostamo on poissa tuotannosta 
prosessiyksiköiden pysäytyksen ja käynnistyksen vuoksi noin viikon ennen ja jälkeen seisokin. Arvioitu 
työmäärä on lähes miljoona työtuntia. Ulkopuolisten palvelutoimittajien osuus seisokissa nousee noin 2 500 
työntekijään. 

Huoltoseisokille on asetettu erittäin tiukat aikataulu- ja kustannustavoitteet. Erityistä huomiota kiinni-
tetään turvallisuuteen, jota mitataan ja seurataan järjestelmällisesti. Seisokin valmistelu- ja suunnittelutyöt 
käynnistyivät jo vuonna 2008, ja ne etenivät suunnitellusti vuoden 2009 aikana. 

Naantalin jalostamolla seuraava seisokki on vuonna 2012. Sen valmistelu käynnistyy vuonna 2010.

Porvoon jalostamo

Aloitti toimintansa vuonna 1965

Yksi Euroopan kehittyneimmistä ja 
monipuolisimmista jalostamoista

Keskittyy korkealaatuisiin ja puhtaam-
piin liikennepolttoaineisiin

Raakaöljyn jalostuskapasiteetti noin 
206 000 barrelia päivässä; tuotanto 
noin 12 miljoonaa tonnia vuodessa 

Raakaöljyn ja öljytuotteiden varasto-
tilaa 7 miljoonaa kuutiometriä

Jalostamon satama on kuljetusmääräl-
tään Suomen suurin. Satamassa pure-
taan ja lastataan vuosittain yhteensä 
16–19 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja 
öljytuotteita

Henkilöstömäärä noin 1 000

Naantalin jalostamo

Aloitti toimintansa vuonna 1957

Tärkeimpiä tuotteita liikennepoltto-
aineet ja erikoistuotteet, esimerkiksi  
bitumit, liuottimet ja pienmoottori-
bensiini

Erikoistumisen ansiosta Naantalin 
jalostusmarginaali on korkeampi kuin 
muiden vastaavan kokoisten monipuo-
listen jalostamoiden

Raakaöljyn jalostuskapasiteetti keski-
määrin 58 000 barrelia päivässä; tuo-
tanto noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa 

Raakaöljyn ja öljytuotteiden varasto-
tilaa yli miljoona kuutiometriä

Käyttää syöttöaineena raskasta rikki-
pitoista raakaöljyä

Henkilöstömäärä noin 400 

Neste Oilin jalostusmarginaali ylitti selvästi 
viitemarginaalin.
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Tutkimus, teknologia ja 
suunnittelutoiminta

Neste Oil valitsi tiensä vuosikymmeniä sitten. Siksi yhtiöllä on pitkä historia 
puhtaampien liikennepolttoaineiden kehittäjänä. Neste Oil toi ensimmäisenä 
suomalaisten autoilijoiden tankkeihin lyijyttömät, rikittömät ja biopolttoaineet. 
Tänään se valmistaa uusiutuvista raaka-aineista maailman puhtainta dieseliä 
ja etsii uusia raaka-aineita. Laitosten suunnitteluosaaminen on maailman 
huippuluokkaa.

Viime vuosina Neste Oilin tutkimus- ja 
kehityshankkeiden lukumäärä on lisääntynyt 
selvästi, ja niiden merkitys kasvaa lähivuosina 
edelleen. Tutkimuksen pääpaino on uusissa 
raaka-aineissa, joita odotetaan teollisessa 
mittakaavassa markkinoille 5–10 vuoden ku-
luttua. Vuoden 2009 T&K-kustannukset olivat 
37 miljoonaa euroa (37 milj.).

Vuonna 2009 tutkimus- ja kehitysprojek-
tien painopisteenä olivat:

dieselin tuotantolinja 4:n tekninen tuki sekä 
jatkuva kehittäminen
uudet uusiutuvat raaka-aineet
NExBTL-teknologian jatkokehitys
puun biomassasta polttoaineita tuottava 
BTL-teknologia (biomass-to-liquid).

PÄÄPAINO RAAKA-AINETUTKIMUKSESSA
Uusiutuvien raaka-aineiden tutkiminen on 
merkittävä osa yhtiön tutkimus- ja kehitystyötä. 
Projektien kokonaiskustannuksista noin 80 
prosenttia liittyy uusiutuvien raaka-aineiden 
sekä niiden jalostusteknologioiden kehittämi-
seen. Niihin liittyvät T&K-kustannukset olivat 
vuonna 2009 yhteensä noin 20 miljoonaa 
euroa (18 milj.). 

Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä eri alojen 
johtavien tutkimuslaitosten kanssa. Tälläkin 
hetkellä uusiutuvien raaka-aineiden tutkimuk-
sessa on yhteistyökumppaneina yli 20 yliopis-
toa ja tutkimuslaitosta ympäri maailmaa. 

Neste Oililla on kuusi tutkimuslinjaa uusien 
raaka-aineiden löytämiseksi ja niiden käytön 
mahdollistamiseksi. Tutkimuksen kohteina 
ovat mm. ravinnoksi kelpaamattomat kas-
viöljyt (esim. jatropha), levistä ja mikrobeista 
saatavat raaka-aineet sekä metsäteollisuu-
den sivutuotteet.

työskentelee investointihankkeissa, muut 
laitosten käytössä ja kunnossapidossa 
tai teknologian kehityksessä. Lisäksi yritys 
työllistää merkittävän määrän muiden koti- ja 
ulkomaisten toimistojen suunnittelijoita. 

Neste Jacobs teki vuonna 2009 pitkäai-
kaisen puitesopimuksen Abu Dhabi National 
Chemicals Companyn (ChemaWEyaat) kans-
sa. Sopimus koskee maailman suurimman 
yksittäisen kemianteollisuuden keskittymän 
suunnittelutöitä. 

Strategia- ja brändinrakennustyötä
Neste Jacobs hakee kasvua uusilta alueilta, 
kuten teknologian kehittämisestä ja konsul-
toinnista. Tähtäimessä ovat erityisesti kansain-
väliset markkinat. Toiminnan kehittämiseksi ja 
kilpailukyvyn parantamiseksi yhtiö keskittää 
ja muokkaa organisaatiotaan vastaamaan 
paremmin työkuormaa. Neste Jacobs varau-
tuu lähivuosien kysynnän kasvuun erityisesti 
uusiutuvien polttoaineiden alueella ja kehittää 
siksi myös markkinointi- ja myyntiprosesse-
jaan. Yhtiölle haetaan näkyvyyttä maailman-
luokan toimijana myös uuden brändin avulla.

 Lisää tietoa Neste Jacobsista on saatavilla
 osoitteessa www.nestejacobs.com.

Öljyä tuotetaan mikrobeista ja levistä 
laboratoriossa jo nyt. Suuri haaste on tuo-
tantomäärien nostaminen teolliselle tasolle, 
miljooniin tonneihin vuodessa. Tähän liittyy 
paljon avoimia kysymyksiä, ja siksi suuri osa 
alan tutkimuksesta keskittyy tälle alueelle.

HUIPPULUOKAN TUOTEKEHITYSTÄ
Neste Oilin kehittämät tuotteet ja teknologiat 
(esim. NExBTL, NExETHERS ja NExOCTANE) 
ovat pitkään edustaneet vahvaa laatua ja 
ympäristöosaamista. Tutkimuksen painopis-
tealueita ovat ympäristöä vähemmän kuor-
mittavien liikennepolttoaineiden tuotekehitys 
sekä niiden valmistamisessa tarvittavien 
tuotantoteknologioiden kehittäminen. Myös 
tuotetestaus on tärkeä osa tutkimus- ja 
kehitystyötä.

SUUNNITTELUPALVELUITA NESTE 
JACOBSILTA
Öljy- ja kemianteollisuuden investoinnit ja 
teknologiakehitys edellyttävät hyviä suun-
nitteluresursseja. Neste Jacobs on Poh-
joismaiden vahvin kemianteollisuuden ja 
biotekniikan suunnittelupalveluiden toimittaja. 
Neste Jacobs tarjoaa suunnittelupalveluita 
niin Neste Oilille kuin muillekin öljy-, kaasu- ja 
kemianteollisuuden yrityksille. Sillä on lähes 
50 vuoden kokemus öljy-, muovi- ja kemian-
teollisuuden laitosten suunnittelusta ja inves-
tointihankkeiden toteutuksesta Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä. Neste Oil 
omistaa Neste Jacobsista 60 prosenttia ja 
amerikkalainen Jacobs Engineering Group 
40 prosenttia. 

Neste Jacobsin palveluksessa on noin 
700 henkilöä. Noin kolmannes henkilöstöstä 
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Lyhyt aikaväli Pitkä aikaväli

Uusiutuvat raaka-aineet

Uudet teknologiat 
ja tuotteet

Fossiilisten  
raaka-aineiden  
jalostaminen

Cas
e

Neste Oil ja Stora Enso testaavat yhteistyössä huippulaatuisen biopolttoaineen 
valmistusta erilaisista metsäraaka-aineista ja metsäteollisuuden sivutuotteista, 
kuten latvuksista, kannoista, oksista, kuoresta ja sahanpurusta. Yhteistyön ta-
voitteena on kehittää uuden sukupolven biopolttoaineiden tuotantoteknologiaa. 
Tarkoituksena on korvata fossiilisia polttoaineita sekä vähentää kasvihuonekaa-
supäästöjä. 

Prosessi on kokonaisuutena tehokas. Siitä vapautuva energia voidaan käyttää 
paitsi sähkönä myös muun prosessiteollisuuden hyväksi. 

Ensiksi metsäbiomassa kuivataan ja kaasutetaan. Tämän jälkeen kaasu puh-
distetaan ja toteutetaan synteesi, jonka tuloksena saadaan biovahaa. Biovahasta 
valmistetaan huippulaatuista dieselpolttoainetta. 

Neste Oilin ja Stora Enson puoliksi omistama Varkauden koelaitos vihittiin 
käyttöön kesällä 2009.

Puunjalostusteollisuuden 
sivutuotteista raaka-aineita

Teollisuus

Yliopistot / Instituutit

Sidosryhmät

T&K-yhteistyökumppanit maailmalla

T&K-painopisteet

Vaihtoehtoiset raaka-aineet (esim. levät ja mikrobit)

Öljykasvit ja elintarviketollisuuden rasvajätteet

BTL (puupohjainen)

Biopohjainen lentopolttoaine, bioperusöljyt

NExBTL

Tuotteiden laadun parantaminen

Uudet teknologiat
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If you only look at 
what is, you might 
never attain what 
could be.
– Anonymous

Maailma tarvitsee uusia keinoja ilmas-
tonmuutoksen torjumiseksi. Samalla on 
turvattava ihmisten ja tavaroiden liikku-
minen. Siksi emme voi viivytellä uusien 
puhtaiden energiavaihtoehtojen käyt-
töönotossa. 

Neste Oil jatkaa edelläkävijän työtä, 
jota se on tehnyt vuosikymmenten ajan 
puhtaampien liikennepolttoaineiden 
kehittäjänä. Näytämme suuntaa muille: 
tuotteemme ja teknologiainnovaatiom-
me ovat käytössä ja hyödyt mitattavissa.
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Vastuullisuus Neste Oilissa

Neste Oil pyrkii vastuullisella toiminnallaan vähentämään tai ehkäisemään 
kokonaan toimintansa haitallisia vaikutuksia. Yhtiö edistää puhtaampaa 
liikennettä ja innovatiivisia energiaratkaisuja.

Toimintamme on sosiaalisesti vastuullis-
ta, ympäristöä kunnioittavaa ja taloudel- 
lisesti kannattavaa.

Kaikki toimintomme ovat turvallisia 
yhtiön työntekijöille, naapurustolle, ali-
hankkijoille, asiakkaille ja ympäristölle.

Toimimme vastuullisesti yhteiskunnassa 
ja kunnioitamme kaikessa toiminnas-
samme ihmisoikeuksia.

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita, jotka 
tukevat kestävää kehitystä, hidastavat 
ilmastonmuutosta ja parantavat paikallista 
ilmanlaatua. 

Olemme sitoutuneet entistä kestävämpien 
ratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä 
sidosryhmiemme kanssa.

Käytämme luonnonvaroja vastuullisesti ja 
pyrimme aktiivisesti kehittämään toimitus-
ketjuamme kohti kestäviä tuotantokäytän-
töjä.

Neste Oil noudattaa OECD:n moni-
kansallisille yrityksille antamia suosituk-
sia sekä suosituksia yhtiöiden hyvästä 
hallintotavasta. Lisäksi se toimii YK:n 
ihmisoikeuksien julistuksen, Kansain-
välisen työjärjestön ILO:n työelämän 
perusoikeuksia koskevan julistuksen ja 
työelämän oikeuksien mukaisesti.

 Kestävän kehityksen politiikasta johdetut   
 periaatteet löydät osoitteesta 
 www.nesteoil.fi (Vastuullisuus).

Neste Oilin kestävän kehityksen politiikka

HSSE = terveys, turvallisuus, yritysturvallisuus ja 
ympäristö.
Vuoden 2008 lukuja tarkennettu.

Öljynjalostuksella on aina ympäristövaikutuksia. 
Neste Oilin toiminta vaikuttaa useisiin eri 
sidosryhmiin, ja sillä on myös merkittävä 
taloudellinen vaikutus ympäröivään 
yhteiskuntaan. 

Vastuullisena energiayhtiönä Neste Oil tun-
tee tuotteidensa koko elinkaaren aikaiset vaiku-
tukset ympäristöön ja on sitoutunut toimintansa 
jatkuvaan parantamiseen. Raaka-aineiden 
hankinnan, tuotannon ja logistiikan vaikutuksia 
pyritään minimoimaan. Suurin ympäristökuor-
mitus syntyy kuitenkin lopputuotteiden käytöstä. 
Siksi Neste Oil on keskittynyt yhä puhtaampien 
ja huippulaatuisten tuotteiden kehittämiseen 
ja valmistamiseen. Yhtiöllä on pitkä perinne 
öljyalan edistyksellisenä toimijana. 

Uusiutuvista raaka-aineista, erityisesti pal-
muöljystä ja sen käytön perusteista, keskustel-
laan kansallisesti ja kansainvälisesti. Neste Oil 
on ollut aktiivisesti rakentamassa vastuullisia 
toimintatapoja uusiutuvien raaka-aineiden 
hankintaan.

NESTE OILIIN KOHDISTUVAT KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN TRENDIT
EU:ssa hyväksyttiin huhtikuussa 2009 uusiu-
tuvan energian direktiivi. Uusiutuvan energian 
käyttöä on lisättävä jäsenmaissa 10 %:iin 
vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on vä-
hentää merkittävästi kasvihuonekaasupääs-
töjä sekä tehostaa energian käyttöä. Tämä on 
myös kansainvälinen kehityssuunta.

Euroopassa ja muualla maailmassa valmis-
taudutaan jo nyt ajanjaksoon 2020–2050, jolloin 
kasvihuonekaasupäästöjen tulisi vähentyä 
jopa 80 % verrattuna vuoteen 1990. Huoli ym-
päristöstä on voimistunut. Laadukkaiden, ym-
päristölle parempien tuotteiden ja palveluiden 
tarve kasvaa. Alan johtavat yritykset muuttavat 
prosessejaan ja toimintatapojaan.

Teollisuudelle ovat tärkeitä poliittisten 
linjauksien johdonmukaisuus ja selkeät peli-
säännöt. Kestävä kehitys ja biopolttoaineiden 
raaka-ainetuotannon epäsuorat vaikutukset 
ovat ajankohtaisia aiheita. 

VASTUULLISUUSTYÖN JOHTAMINEN
Vastuullisuus on Neste Oilin johtamisjärjestel-
män keskeinen osa-alue ja yksi yhtiön neljästä 
arvosta. Neste Oilissa vastuullisuustyötä 
johtaa ympäristö- ja turvallisuusjohtaja, joka 
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Tavoitteet vuodelle 2009 Toimenpiteet ja saavutukset Tavoitteet vuodelle 2010

  Ympäristövastuu

HSE-lupien ja -määräysten mukainen toiminta. Ei vakavia poikkeamia. Lupaehtojen noudattamis-
ta seurataan jatkuvasti.

HSE-lupien ja -määräysten mukainen toiminta.

Merkittävien ympäristövuotojen lukumäärä 
pienempi kuin edellisenä vuonna.

Yksi tapaus vuonna 2009, kolme tapausta vuonna 
2008.

Käyttöön on otettu kaksi uutta indikaattoria vuoden 
2010 alusta: Prosessiturvallisuusmittariksi LOPC (loss 
of primary containment) ja ympäristömittariksi kaikki 
vuodot ympäristöön. Molemmissa on tavoitteena 
vuoden 2009  suoritusta parempi tulos.

Kaikki uudet bioraaka-aineen toimittajat arvioidaan
käyttäen toimittajien valintaperiaatteita.

Arvioitu kaikki uudet merkittävät toimittajat. Kaikki uudet bioraaka-aineen toimittajat arvioidaan 
käyttäen toimittajien valintaperiaatteita.

Bioraaka-ainetoimittajien auditointiohjelmaa
jatketaan, huomio korjaaviin toimenpiteisiin.

Sertifioidut erät auditoinnin piirissä. Toimittajat 
sitoutuneet sertifiointiohjelmaan. Sertifioimattoman 
palmuöljyn alkuperän jäljitettävyysprosessi käytös-
sä. Katso s. 34 ja 40.

Bioraaka-ainetoimittajien auditointiohjelmaa jatke-
taan ja laajennetaan, huomio korjaaviin toimenpi-
teisiin.

NExBTL-dieselin käyttö vähentää kasvihuonekaasu-
päästöjä 320 000 tonnilla verrattuna raakaöljystä 
valmistettuun hyvälaatuiseen dieseliin.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä lasken-
nallisesti oli 420 000 tonnia koko elinkaaren ajalta 
laskettuna.

NExBTL-dieselin käyttö vähentää kasvihuonekaasu-
päästöjä 640 000 tonnilla verrattuna raakaöljystä 
valmistettuun hyvälaatuiseen dieseliin.

  Sosiaalinen vastuu

Uusi ennakoiva turvallisuusmittari. Havainnointikierroksia jalostamoilla 16 700 kpl. Havainnointikierrosten lukumäärä suurempi kuin 
vuonna 2009.

Kaikkien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä 
miljoonaa työtuntia kohti (TRIF) alle 4.

TRIF oli 3,1. Tulos on Neste Oilin kaikkien aikojen 
ennätys. TRIF-tavoite on 3.

Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtavien 
työpaikkatapaturmien kokonaismäärä miljoonaa 
työtuntia kohti (LWIF) alle 2.

LWIF oli 2,2. Tulos on Neste Oilin kaikkien aikojen 
ennätys. LWIF-tavoite on 1.

Esimiesten koulutusohjelman jatkokehittäminen
ja laadukas toteuttaminen.

Kaikille esimiehille suunnattuun koulutus-
ohjelmaan osallistui 361 esimiestä. Ohjelman 
palautekeskiarvo oli 4,22 asteikolla 1–5. Lisäksi 
131 esimiestä Suomessa valmennettiin vaikeiden 
erotilanteiden hallintaan palautekeskiarvolla 4,3. 
Valmennusohjelmaa kehitettiin edistämään uutta 
matriisitoimintamallia.

Esimiesvalmennusten laadukas toteuttaminen, koh-
deryhmän laajentaminen matriisimallin mukaisesti 
sekä ylimmän johdon valmennuksen kehittäminen.

Palkkatasa-arvosta huolehtiminen ja naisten
osuuden lisääminen eri henkilöstöryhmissä
sekä harjoittelijoiden ja lopputyöntekijöiden
keskuudessa.

Yhteiset globaalit palkitsemisen periaatteet 
määritelty. Ylempien toimihenkilöiden tehtävien 
vaativuusluokitusten päivitys aloitettu Suomesta. 
Palkkatasa-arvoa edistetty erillisellä tasa-arvoerällä 
Suomessa. Naisten osuus liiketoiminta-alueiden 
ja yhteisten toimintojen johtoryhmien jäsenistä 
kasvoi vuoden 2009 organisaatiomuutoksen 
yhteydessä ollen 21,9 % (13,5 %).

Globaalien palkitsemisperiaatteiden käyttöönotto. 
Tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Suomessa. 
Ylempien toimihenkilöiden tehtävien vaativuusluoki-
tuskonseptin käyttöönotto kansainvälisesti.

Työhyvinvoinnin kehityshankkeen tuloksista
viestiminen ja toimenpiteiden aloittaminen sekä
kuntoutuskurssien käynnistäminen.

Työhyvinvoinnin osatekijät Neste Oilissa määritel-
tiin. Työhyvinvoinnista viestittiin yhtiö-, toimiala- ja 
tiimitasoilla henkilöstötutkimuksen tulosten käsitte-
lyn yhteydessä. Järjestettiin 4 kuntoutuskurssia.

Sairauspoissaoloraportoinnin laajentaminen 
globaaliksi. Työhyvinvoinnin tason seuraaminen 
henkilöstötutkimuksen avulla. Kuntoutuskurssien 
vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen.

Neste Oilin työnantajakuvan vahvistaminen
sekä Suomessa että yhtiön uusissa toimintamais-
sa ja kemianteollisuuden tunnettuuden
lisääminen.

Kesäharjoittelupaikka 270 nuorelle, harjoittelu- tai 
lopputyöpaikka 20 opiskelijalle. Kasvavaa näky-
vyyttä Singaporessa ja Alankomaissa. Osallis-
tuminen rekrytointimessuille Suomessa sekä 
useiden opiskelijaryhmien tutustumiskäyntien 
järjestäminen.

Pitkäjänteinen työnantajamielikuvan rakentaminen 
ja vahvistaminen Suomessa ja uusissa toiminta-
maissa.

  Taloudellinen vastuu

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen 
jälkeen (ROACE) vähintään 15 %.

2,5 %. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen 
jälkeen (ROACE) vähintään 15 %.

Velan osuus kokonaispääomasta (leverage)
25–50 %.

46,3 %. Velan osuus kokonaispääomasta (leverage)
25–50 %.

Osinkona jaetaan vähintään kolmannes vertailu-
kelpoiseen liikevoittoon perustuvasta tilikauden 
tuloksesta.

119 %. Osinkona jaetaan vähintään kolmannes vertailu-
kelpoiseen liikevoittoon perustuvasta tilikauden 
tuloksesta.

  Vastuullinen yritystoiminta

Neste Oil säilyttää asemansa neljässä yritysvastuu-
arvioinnissa ja parantaa suoritustaan
Dow Jones Sustainability Indexissä.

Toteutunut. Neste Oil parantaa suoritustaan Dow Jones Sustai-
nability -indeksissä.

Vastuullisuustyön tulokset
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Edunvalvonta

Sidosryhmien odotukset

Raportointi
Korjaavat 
toimenpiteet
Arviointi

Vastuullisuus-
näkökohdat 
liiketoiminta-
strategiassa

Määräysten-
mukaisuus

Työterveys
Prosessi- ja 
paloturvallisuus
Ympäristönsuojelu
Määräystenmukaisuus
Turvallisuus
Vastuullisuus

Ihmisoikeudet

Toimitusketju

Biodiversiteetti

Ruoka vai polttoaine

Epäsuorat vaikutukset

Eettiset ja sosiaaliset asiat
Vastuullisuustyön johtaminen

 Sisäiset
      ydintoiminnot

 Johtamisprosessi

      Ulkoinen  
 toimintaympäristö

on konsernin johtoryhmän jäsen. Konser-
nin ympäristö- ja turvallisuusyksikkö on yksi 
matriisiorganisaation yhteisistä toiminnoista. 
Sen vastuualue kattaa työturvallisuusasiat, 
kestävän kehityksen, yritysturvallisuuden ja 
ympäristöasiat (HSSE). Liiketoiminta-alueiden 
ja laitosten organisaatiot vastaavat vastuul-
lisuustyön toteuttamisesta, seurannasta ja 
raportoinnista. HSSE-asiat ovat säännöllisesti 
esillä niiden johtoryhmien kokouksissa. Neste 
Oilin johtoryhmä käsittelee yhtiötason HSSE-
asioita kokouksissaan tarpeen mukaan. 
Tämän lisäksi neljännesvuosittain järjestetään 
erillinen HSSE-johtoryhmän kokous, jossa 
käydään läpi yksityiskohtaisempi raportointi. 
HSSE-asiat käsitellään kuukausittain muun 
toiminnan raportoinnin yhteydessä. Johto-
ryhmä arvioi omia vastuullisuusprosessejaan 
ja toimintatapojaan osana vuotuista itsearvi-
ointia.

Vastuullisuustyön toteutumista seurataan 
mitattavilla ja olennaisilla indikaattoreilla.

Vastuullisuustyön johtamiseen yhtiöllä on 
yleiset ohjeet sisäisessä johtamisjärjestel-
mässään. Vuoden 2010 alkupuolella otetaan 
käyttöön uusia HSSE-hallinnan ohjeita osana 
konsernin johtamisjärjestelmää. Liiketoiminta-
alueilla ja toiminnoilla on lisäksi omia täyden-
täviä ohjeitaan.

Neste Oil noudattaa kunkin toimintamaan 
lainsäädäntöä ja seuraa aktiivisesti lainsää-
dännön muutoksia.

NESTE OILIN VASTUULLISUUSSTRATEGIA
Neste Oil on teknologiajohtaja, ja sen tavoit-
teena on saavuttaa johtava asema myös 
vastuullisena yrityksenä. Yhtiön korkealaa-
tuiset tuotteet kilpailevat maailmanluokan 

sarjassa. Neste Oil on turvallinen työpaikka. 
Se seuraa ja vähentää aktiivisesti toimintansa 
ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia. Yhtiötä 
johdetaan järjestelmällisesti, ja se on sitoutu-
nut ennakoivaan ja tehokkaaseen toiminnan 
parantamiseen.

SITOUMUKSET JA YHTEISTYÖHANKKEET
Neste Oil oli vuonna 2009 sitoutunut seuraa-
viin kestävää kehitystä edistäviin järjestöihin ja 
yhteistyöhankkeisiin:

Responsible Care
Responsible Care Global Charter
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)
Round Table on Responsible Soy (RTRS)
Sademetsien hakkuukieltoa vaativa liittouma.

RAPORTOINTIPERIAATTEET
Neste Oil julkaisee vastuullisuusraporttin-
sa vuosittain osana vuosikertomusta, ja 
täydentävää tietoa esitetään yhtiön internet-
sivuilla. Raportoinnissa noudatetaan samoja 
periaatteita kuin viranomaisraportoinnissa. 
Yhtiö noudattaa nyt ensimmäistä kertaa 
Global Reporting Initiativen (GRI) julkaisemaa 
raportointiohjeistoa. Raportti on kohdennettu 
ensisijaisesti vastuullisuudesta kiinnostuneille 
sijoittajille, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Neste Oil kehittää vastuullisuusraportoin-
tiaan myös kirjanpitolakien mukaisesti. Tavoit-
teena on esittää avoimesti yhtiön toiminnan, 
tuotteiden ja sidosryhmien kannalta olennai-
set tekijät, tavoitteet ja riskit. Taloudellisessa 
raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä 
IFRS-tilinpäätöskäytäntöä. Ympäristökustan-
nusten ja -vastuiden esittäminen perustuu 
Suomen kirjanpitolakiin. 

Raportointi kattaa kaikki Neste Oilin välit-
tömässä määräysvallassa olevat toiminnot 
vuoden 2009 ajalta. Sinesin ETBE-yksikkö 
sekä yhteisyritykset Alberta Envirofuels ja 
Nynas eivät kuulu raportoinnin piiriin. Tulevai-
suudessa raportointi kattaa rakenteilla olevat 
laitokset Singaporessa ja Rotterdamissa. 

Porvoon ja Naantalin jalostamot ovat 
julkaisseet omat ympäristö- tai yhteiskunta-
vastuuraporttinsa lähes kahdenkymmenen 
vuoden ajan. Nyt ne julkaisevat vastaavat tie-
dot paikallisesti useamman kerran vuodessa 
jaettavina tiedotteina ja yhtiön internetsivuilla. 

TOIMINTAJÄRJESTELMÄT JA SERTIFIKAATIT
Yhtiön toimintaa ohjaa konsernin johtamis-
järjestelmä sekä tuotantolaitos-, liiketoiminta-
alue- ja toimintokohtaiset sertifioidut toimin-
tajärjestelmät. Ne vastaavat ISO:n ja OHSAS:n 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatustan-
dardien vaatimuksia. 

HSSE-järjestelmien toimivuutta arvioidaan 
omien sisäisten arviointien lisäksi vuosittaisil-
la, riippumattoman tahon tekemillä arvioin-
neilla ja tarkastuksilla.

 GRI-sisältöindeksi on esitetty sivulla 48 ja  
 riippumattoman ulkopuolisen varmentajan  
 lausunto sivulla 49.

 HSSE-yhteyshenkilöt, järjestelmät, 
 sertifikaatit ja termien selitykset ovat  
 osoitteessa www.nesteoil.fi (Vastuullisuus).
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Sidosryhmä   Vuorovaikutuksen kanavat   Arviointi ja saatu palaute

Asiakkaat Päivittäinen yhteistyö, asiakastuki, asiakastilaisuudet ja -seminaarit, 
messut ja tapahtumat, asiakaspalaute, sidosryhmäjulkaisut, internetsivut 
ja extranetit.

Asiakastyytyväisyys - ja bränditutkimukset 
osoittavat, että Neste Oil on laadukas ja 
luotettava.

Henkilöstö Neljännesvuosi-infot ja muut tiedotustilaisuudet, tulos- ja kehityskeskuste-
lut, yt-toimikunnat, intranet, henkilöstölehti, aloitejärjestelmä, palkitsemis-
järjestelmä, koulutukset.

Henkilöstö- ja bränditutkimusten mukaan 
työilmapiiri on hyvällä tasolla. Erityisiä 
vahvuuksia ovat vahva työnantajakuva ja 
tiedonkulku.

Omistajat ja sijoittajat Sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset, päivittäinen vuorovaikutus, pääoma-
markkinapäivät, messut ja tapahtumat, yhtiökokous, tiedotustilaisuudet, 
vuosikertomus, pörssi- ja lehdistötiedotteet, internetsivut.

Bränditutkimus ja sijoittajaviestinnän 
tutkimukset ja vertailut osoittavat Neste 
Oilin brändimielikuvan heikentyneen sel-
västi kaikilla osa-alueilla, mutta erityisesti 
tehokkuudessa.

Tavaran- ja palveluiden 
toimittajat

Päivittäinen yhteistyö, toimittajatapaamiset ja -tilaisuudet, hankintajärjes-
telmät, messut ja tapahtumat, sidosryhmäjulkaisut, internetsivut, extra-
netit.

Auditoinnit, toimittaja-arvioinnit.

Yhteiskunta  Viranomaisyhteistyö ja -raportointi kansainvälisellä, kansallisella ja pai-
kallisella tasolla, avointen ovien päivät, jalostamovierailut, jalostamoiden 
julkaisut, internetsivut, tiedotteet.

Bränditutkimus, paikalliset tutkimukset ja 
suora palaute kuvaavat, että suuri yleisö 
arvostaa Neste Oilin luotettavuutta, laa-
dukkuutta ja ympäristövastuullisuutta.

Järjestöt Jäsenyys, työryhmätyöskentely, muu yhteistyö, säännöllinen yhteydenpito, 
raportit, internetsivut.

Ympäristö- ja kansalaisjärjestöiltä saatu 
suora palaute peräänkuuluttaa vastuullista 
bioraaka-aineiden käyttöä.

Yliopistot ja tutkimus-
laitokset

Yhteiset tutkimus- ja kehitysprojektit, osallistuminen hankkeisiin, sponso-
rointi ja tuki, harjoittelupaikkojen ja lopputyömahdollisuuksien tarjoami-
nen, internetsivut.

Suorassa palautteessa Neste Oilin asian-
tuntemusta arvostetaan.

Media Säännöllinen yhteydenpito, pörssi- ja lehdistötiedotteet, vuosikertomus, 
taustatapaamiset, haastattelut, vierailut, internetsivut, kuva-aineisto.

Bränditutkimus, yhteisö viestinnän tutki-
mukset, mediaseuranta ja suora palaute 
osoittavat, että median kuva Neste Oilista 
on parantunut ja on hyvällä tasolla.

Opiskelijat ja työnhakijat Rekrytointimessut, internetsivuston rekrytointiosat, opiskelijatapahtumat, 
vierailut jalostamoille ja oppilaitoksiin, Nuorten Akatemia -yhteistyö.

Työnantajamielikuva tutkimusten mukaan 
Neste Oilia pidetään hyvänä työnantajana. 
Tulokset ovat parantuneet viime vuosina.

Koulupaikka vuosittain 265 lapselle

Malesia on yksi Kaakkois-Aasian kehittyneimpiä valtioita, jossa kansalaisten elintaso ja 
koulutusmahdollisuudet paranevat. Syrjäseutujen lapsilta puuttuu kuitenkin usein mah-
dollisuus käydä koulua. Tämä on todellisuutta erityisesti öljypalmutiloilla työskentelevien, 
Filippiineiltä tai Indonesiasta lähtöisin olevien vierastyöläisten lasten osalta. 

Vastuullisten palmuöljy-yhtiöiden tiloilla tarjotaan lapsille peruskoulutus. Tätä toimintaa 
järjestää yhtiöiden kanssa yhteistyössä Borneo Child Aid Society. Se on voittoa tuotta-
maton sosiaalinen kansalaisjärjestö, jonka koulutuksen piirissä on yli 8 000 lasta reilussa 
sadassa koulussa. Järjestö toimii Borneon saarella Sabahin osavaltiossa Malesiassa. 

Useat hyväntekeväisyysjärjestöt, valtiot, yhtiöt ja yksityishenkilöt mahdollistavat 
lahjoituksillaan Borneo Child Aid Societyn toiminnan. Suomen suurlähetystö on järjestön 
merkittävimpiä tukijoita.

Neste Oil selvitti vuoden 2009 aikana erilaisten sosiaalisten järjestöjen toimintaa ja 
tukee nyt Borneo Child Aid Societyä. Yhtiön avustuksella voidaan tarjota koulupaikka 
vuosittain 265 lapselle. 
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Taloudellinen vastuu

Neste Oil pyrkii kannattavaan kasvuun ja omistaja-arvon lisäämiseen. 
Tämä edellyttää, että yhtiö tarjoaa henkilöstölleen hyvät työolosuhteet ja 
kilpailukykyisen palkan, toimittaa asiakkailleen laadukkaita tuotteita ja 
palveluita sekä tekee hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Neste Oilin 
toiminta edistää laajasti paikallis-, alue- ja kansantaloutta.

Neste Oil luo asiakkailleen lisäarvoa toimitta-
malla tarpeita ja odotuksia vastaavia tuotteita 
ja palveluita. Voidakseen palvella asiakkaitaan 
parhaalla mahdollisella tavalla myös jatkossa 
Neste Oil tekee pitkäjänteistä kehitystyötä 
ja toteuttaa mittavia investointihankkeita. Ta-
voitteena on, että uusiutuvien polttoaineiden 
osuus yhtiön tuloksesta on tulevaisuudessa 
noin kolmannes.

Neste Oilin suoria asiakkaita ovat muut 
öljy-yhtiöt ja yritysasiakkaat sekä yksityi-
set öljytuotteiden kuluttajat. Vuonna 2009 
liikevaihto oli 9 636 miljoonaa euroa (15 043 
milj.). Liikevaihto työntekijää kohden oli 1,82 
miljoonaa euroa (2,91 milj.).

Neste Oil tarjoaa vakaan tulonlähteen 
monille tavarantoimittajille ja alihankkijoil-
le. Vuonna 2009 Neste Oil maksoi 8 815 
miljoonaa euroa (14 376 milj.) tavaroiden ja 
palvelujen toimittajille eli 91 % liikevaihdosta. 
Yhtiön kuluista suurin osa eli 8 535 miljoonaa 
euroa (13 519 milj.) liittyi raakaöljyn ja muiden 
jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden 
hankintaan. 

Suurin osa Neste Oilin käyttämistä raaka-
aineista tulee Venäjältä ja muista entisen 
Neuvostoliiton maista (84 %). Raaka-aineita 
tuodaan myös mm. Britanniasta, Norjasta, 
Tanskasta ja Malesiasta.

ASIALLINEN PALKKAUS HENKILÖSTÖLLE 
Neste Oililla oli vuonna 2009 keskimäärin 
5 286 (5 174) työntekijää 14 maassa. Yhtiön 
maksamat palkat ilman henkilösivukuluja 
olivat 233 miljoonaa euroa (251 milj.) eli 2,41 % 
(1,67) liikevaihdosta. Summa sisältää tulokseen 
sidotut palkat ja palkkiot sekä loma-ajan 
palkat. Vuonna 2009 tulospalkkiota sai 95 % 

henkilöstöstä, ja niitä maksettiin yhteensä 11,3 
miljoonaa euroa. 

Henkilösivukulut olivat 68 miljoonaa euroa 
(64 milj.). Niihin sisältyy palkkoihin perustuvia 
eläkevakuutusmaksuja, sosiaaliturvamaksuja 
sekä työttömyys- ja työkyvyttömyysvakuu-
tusmaksuja. Palkat, korvaukset ja välilliset 
työnantajakustannukset olivat yhteensä 301 
miljoonaa euroa (315 milj.). 

Neste Oil soveltaa ja noudattaa kaikis-
sa maissa paikallista työlainsäädäntöä ja 
työehtosopimuksia. Palkkatasoa verrataan 
tehtäväkohtaisesti ja koulutuksen mukaan 
alan yleiseen palkkatasoon. Laki ja muut mää-
räykset asettavat palkoille minimitason, mutta 
todelliset palkat ovat usein tätä suurempia. 
Palkkaus määräytyy paikallisten olosuhteiden, 
työn vaativuuden, työntekijän pätevyyden ja 
työsuorituksen perusteella. Kannustinjärjestel-
mien piirissä on 100 % henkilöstöstä.

MERKITTÄVÄ PAIKALLINEN TYÖLLISTÄJÄ
Neste Oililla on merkittävä rooli suurimmalla 
toimipaikallaan Porvoossa. Yhtiö on Porvoon 
suurin työllistäjä kaupungin jälkeen. Myös 
välillinen työllistäminen alihankinnan kautta 
on merkittävää. 

Suuret investoinnit Singaporessa ja Rotter-
damissa ovat tarjonneet työpaikan tuhansille 
paikallisille ihmisille. Tuotantolaitosten raken-
nusvaiheessa paikallisten alihankkijoiden 
käyttö on ollut merkittävää.

 
OSINKOTUOTTOA OSAKKEENOMISTAJILLE 
Neste Oililla oli vuoden 2009 lopussa 81 357 
osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajat 
hyötyvät osakkuudestaan osinkojen ja 
osakkeiden arvon mahdollisen nousun 

muodossa. Suomen valtio omisti osakkeista 
50,1 %, ulkomaiset osakkeenomistajat 17,1 %, 
suomalaiset instituutiot 18,9 % ja suomalaiset 
kotitaloudet 14 %. 

Neste Oilin tavoitteena on jakaa osinkoina 
vähintään kolmannes perusliiketoimintansa 
tuloksesta. Yhtiö maksoi keväällä 2009 osin-
koa edellisvuodelta 0,80 euroa osakkeelta, 
yhteensä 205 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus 
esittää, että vuodelta 2009 osinkoa makset-
taisiin 0,25 euroa osaketta kohti, yhteensä 
64 miljoonaa euroa. Neste Oilin osake nousi 
NASDAQ OMX Helsingissä 17 % vuoden 
2009 aikana. Vuoden 2009 lopussa yhtiön 
markkina-arvo oli 3,18 miljardia euroa eli 17 % 
edellisvuotista korkeampi.

VEROTULOJA YHTEISKUNNALLE 
Yritysverot ovat merkittävä tulonlähde julkis-
hallinnolle. Neste Oilin tuloksen perusteella 
yhteiskunnalle suoritettavia veroja kertyi 71 
miljoonaa euroa (28 milj.) vuonna 2009. Valtio 
ja kunnat hyötyvät lisäksi yhtiön henkilös-
tön palkastaan maksamista tuloveroista. 
Ympäristöverot ja -maksut, kuten öljysuoja- ja 
öljyjätemaksut, olivat yhteensä 7 miljoonaa 
euroa (9 milj.). Polttonesteiden tukkumyyjänä 
yhtiö keräsi lakisääteisiä polttoainevero- ja 
huoltovarmuusmaksuja 1 780 miljoonaa euroa  
(1 857 milj.). Nämä maksut polttonesteiden lop-
pukäyttäjät maksoivat polttoaineen hinnassa.

Vuonna 2009 yhtiö sai julkiselta sektorilta 
tukia 13 miljoonaa euroa (12 milj.), ja ne liittyvät 
pääasiassa varustamotoimintaan.

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA
Vuoden 2009 aikana Neste Oil asetti tavoit-
teekseen yli 60 miljoonan euron vuotuiset 
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Rahat ja  
 pankkisaamiset 

 Oma pääoma
 Lyhytaikaiset 

 korolliset velat

Pitkäaikaiset  
 korolliset velat

 Korolliset velat  
 yhteensä

Taloudellisen lisäarvon luominen sidosryhmille

Valtion 
avustukset

13 milj. euroa
(12 milj.)

Asiakkaat

Liikevaihto 2009
9 636 milj. euroa

(15 043 milj.)

Muut tuotot

16 milj. euroa
(32 milj.)

Neste Oil

Tavaroiden ja palveluiden 
toimittajat

Julkinen sektori ja yhteiskuntaHenkilöstö Omistajat ja  
rahoittajat

Milj. euroa 2009 2008

Raakaöljyn ja muiden 
jalostuksessa käytettä-
vien raaka-aineiden 
hankinta

8 535 13 519

Muut 280 857

Milj. euroa 2009 2008

Palkat ja  
palkkiot 233 251

Sosiaalikulut 68 64

Milj. euroa 2009 2008

Osingot 64* 205

Korot ja ra-
hoituskulut 44 70

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Milj. euroa 2009 2008

Tuloverot 71 28

Polttoaine- ja huolto-
varmuusmaksut

1 780 1 857

Ympäristöverot ja 
-maksut 

7 9

Hyväntekeväisyys ja 
sponsorointi 1 1

kiinteiden kustannusten säästöt, joista noin 
30 miljoonaa euroa pyrittiin saavuttamaan 
henkilöstöratkaisuilla. Lisäksi yhtiössä toteu-
tettiin monia säästöihin ja tehostamiseen 
tähtääviä toimia. Tällaisia olivat esimerkiksi 
investointien peruminen tai siirtäminen myö-
hemmäksi sekä ostotoiminnan tehostaminen 
ja kiinteiden kustannusten vähentäminen. Tar-
koituksena oli sopeuttaa yrityksen kustannus-
rakenne vastaamaan muuttunutta markkina-
tilannetta ja uutta toimintamallia sekä turvata 
strategisesti tärkeiden investointien toteutta-
minen ja tulevaisuuden kilpailukyky.

TUNNUSTUKSET 
Monet rahoituslaitokset ja luokitustahot ovat 
arvioineet Neste Oilia usein eri vastuullisuus-
kriteerein. Yritys on saanut mm. seuraavat 
palkinnot ja tunnustukset:

Ethibel Sustainability Indices (ESI) – Pioneer 
& Excellence
Global 100 -lista
Dow Jones Sustainability World Index
Dow Jones STOXX Sustainability Index
Storebrand Best in Class
Forest Footprint Disclosure (2010).
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Ympäristövastuullisuus nivoutuu tiiviisti Neste Oilin liiketoimintastrategiaan. 
Yhtiö on ollut jo pitkään edelläkävijä puhtaamman liikenteen polttoaineiden 
tuottajana, ja ympäristöominaisuudet ovat korostuneet tuotekehityksessä. 
Myös prosessien häiriöttömyys ja ympäristövahinkojen minimointi ovat 
yhtiössä erityisen tärkeitä.

Ympäristövastuu

Öljynjalostus on merkittävä ympäristöä kuor-
mittava teollisuudenala. Vaikutuksia esiintyy 
tuoteketjun kaikissa vaiheissa: raaka-aineiden 
hankinnassa, tuotannossa, kuljetuksissa sekä 
tuotteiden valmistuksessa ja käytössä. Neste 
Oilin toiminnan ympäristövaikutuksista suurin 
osa aiheutuu jalostettujen tuotteiden käytöstä 
sekä jalostustoiminnasta. Yhtiön keino ehkäis-
tä ympäristövaikutuksia ja ilmastonmuutosta 
on puhtaampien liikennepolttoaineiden kehit-
täminen. Esimerkkinä tästä on yhtiön omaan 
tuotekehitykseen perustuva uusiutuvista 
raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel.
Vuonna 2009 Neste Oil pääsi uusiutuvan 
dieselin osalta 420 000 tonnin kasvihuone-
kaasujen päästövähenemään.

YMPÄRISTÖVASTUUSEEN LIITTYVÄT RISKIT 
Neste Oilin liiketoiminnalla on ympäristö-
vaikutuksia, ja yhtiön prosessit ovat alttiita 
terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyville riskeille. Riskien tunnistaminen ja niihin 
varautuminen auttavat pienentämään onnet-
tomuuksien todennäköisyyttä ja parantamaan 
onnettomuustilanteiden hallintaa. Neste Oil on 
kartoittanut toimintansa terveys-, turvallisuus- 
ja ympäristövaikutukset ja ottanut huomioon 
myös suuronnettomuusriskit. Kartoituksen 
pohjalta on laadittu vuosittain tarkistettava 
toimintaohjelma. Yhtiö on teettänyt yhdessä 
Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen muiden 
yritysten kanssa erillisen selvityksen suur-
onnettomuusriskeistä.

Tuotantoprosessissa suurimmat riskit liitty-
vät työ- ja prosessiturvallisuuteen, tulipaloihin, 
räjähdyksiin, maa-ainesten ja pohjavesien li-
kaantumiseen, onnettomuuksiin ja tapaturmiin, 
ammattitauteihin sekä terveysvaikutuksiin ja 

vahinkoihin yhtiön lähiympäristössä. Riskit voi-
vat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tulokseen, 
toiminnallisiin tavoitteisiin tai maineeseen. 

Suuronnettomuuksien kriisinhallintaa ja 
viestintää harjoitellaan vähintään vuosittain. 
Yhtiö tekee myös vuosittain sisäisen selonteon 
koko toimintansa ympäristöriskeistä ja -vastuis-
ta sekä arvioi tilinpäätösstandardin edellyttä-
mät vaatimukset ja ilmoittaa vastuista. 

Normaalin toiminnan ympäristövaikutukset 
ovat vähäisiä, eikä niihin liity haitallisia tekijöitä, 
jotka johtaisivat vastuiden kasvuun.

RAAKA-AINEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Raaka-aineiden tuotannon toimintakenttä 
jakautuu Neste Oilin kannalta kahtia: mahdol-
lisuutemme vaikuttaa raakaöljyn ja uusiutu-
vien raaka-aineiden tuotantoon poikkeavat 
toisistaan voimakkaasti. 

Raakaöljyn tuotannon valvonta haasteellista 
Kansainvälistä raakaöljykauppaa käydään 
suurissa öljyalan keskuksissa ilman suoraa 
yhteyttä tuotantoalueisiin. Siten esimerkiksi 
Rotterdamista ostetusta raakaöljyerästä 
tunnetaan tuoteominaisuuksien ohella taval-
lisesti vain alkuperämaa. Yhtä haasteellista 
on venäläisen raakaöljyn (Russian Export 
Blend) alkuperän tunnistaminen. Öljy tuodaan 
Primorskin satamasta, jonne se kuljetetaan 
tuhansia kilometrejä pitkän putkistoverkon 
kautta eri puolilta Venäjää. Hieman parempi 
tilanne on niiden raaka-aineiden osalta, jotka 
tuodaan jalostamoille rautateitse. Tällöin 
tiedetään pääsääntöisesti tuotantoalue, josta 
kyseiset aineet on kuljetettu.

Uusiutuvien raaka-aineiden alkuperä 
tunnetaan hyvin
Neste Oil pyrkii strategiansa mukaisesti laajen-
tamaan raaka-ainepohjaa. Palmuöljy ja muut 
kasviöljyt sekä elintarviketeollisuuden rasvajäte 
antavat tällä hetkellä hyvän lähtökohdan uusiu-
tuviksi raaka-aineiksi, mutta niiden rinnalle on 
tulevaisuudessa tulossa varteenotettavia uusia 
vaihtoehtoja. Tieto uusiutuvien raaka-aineiden 
alkuperästä on selvästi parempi kuin fossiili-
sen raakaöljyn kohdalla.

Neste Oil on sitoutunut käyttämään 
pelkästään sertifioitua palmuöljyä sitä mukaa 
kuin sitä on riittävästi saatavilla. Yhtiö arvioi, 
että vuoden 2015 loppuun mennessä se 
käyttää ainoastaan sertifioitua palmuöljyä. 
Neste Oil on kehittänyt palmuöljylle ainutlaa-
tuisen valvontajärjestelmän, joka vastaa EU:n 
tulevia säädöksiä. Neste Oil pystyy aukotto-
masti jäljittämään käyttämänsä palmuöljyn 
alkuperän plantaasille asti. Yhtiö valvoo tätä 
tuotantoketjua.

Vuoden 2009 aikana Neste Oil osallistui 
Saksassa ISCC (International Sustainability 
and Carbon Certification) -kokeiluprojektiin, 
jonka tarkoituksena oli selvittää erilliskulje-
tetun eli segregoidun palmuöljyn kestävän 
kehityksen mukaisuus ja jäljitettävyys sekä 
kasvihuonekaasutaselaskelmat. Yhtiö on 
vuoden 2009 aikana yhdessä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa laatinut mallin, jonka 
avulla voidaan selvittää jatrophan tuotantoon 
ja raaka-aineen tuottajiin liittyvät kestävän 
kehityksen asiat, vastuullisuuskysymykset ja 
kehittämiskohteet.

 Lisää palmuöljystä sivulla 40 ja 41.
 Ympäristökustannus- ja riskivaraukset on  

 esitetty tilinpäätöksessä sivulla 118.
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Rikkidioksidipitoisuus Mustijoen  
    mittausasemalla, noin 5 km jalostamolta

Rikkidioksidipäästö jalostamolta

Rikin talteenottoyksiköissä häiriöitä 

Porvoon jalostamolla sattui kesällä ja syksyllä 2009 useita häiriöitä rikin talteenotossa. 
Merkittävimmät häiriötilanteet ajoittuivat heinäkuulle. Häiriötilanteet aiheuttivat tavan-
omaista suurempia rikkidioksidipäästöjä, ja niiden seurauksena jalostamon lähiympä-
ristön ilmassa oli kohonneita rikkidioksidipitoisuuksia kolmena eri päivänä heinäkuussa. 
Ne aiheuttivat hajuhaittaa ja ärsytysoireita joillekin ihmisille. 

Häiriötapausten vuoksi ympäristökeskus jätti tutkintapyynnön poliisille. Yhtiö kertoi 
tapahtumista viranomaisille, medialle ja yleisölle. 

Teknisiä muutoksia sekä parannuksia laitosten operatiiviseen toimintaan tehtiin jo 
syksyn 2009 aikana. Kevään 2010 huoltoseisokissa tehdään lisää teknisiä toimenpitei-
tä, joita ei ole mahdollista tehdä laitoksen käynnin aikana. Korjauksiin ja parannuksiin 
panostetaan useita satoja tuhansia euroja.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Porvoon jalostamon länsipuolella sijaitseva 
Stormossenin suo on rauhoitettu vuonna 
1993. Suo lukeutuu Natura 2000 -verkostoon 
ja on soidensuojeluohjelmaan kuuluva kei-
dassuoalue. Alueen pinta-ala on 75 hehtaaria. 
Naantalin jalostamon välittömässä läheisyy-
dessä sijaitseva Vanton jalopuumetsikkö suo-
jeltiin luonnonsuojelulain nojalla vuoden 2008 
lopulla. Alue on Neste Oilin omistuksessa.

Neste Oil vaatii sademetsien ja luon-
non monimuotoisuuden tuhoamisen sekä 
vastuuttoman maankäytön lopettamista 
välittömästi. Yhtiö on ajanut voimakkaasti 
biopolttoaineiden raaka-ainetuotantoon 
pelisääntöjä, joihin hallitukset, kansainvälinen 
yhteisö ja kaikki alan toimijat sitoutuisivat. 
Neste Oil kuuluu myös sademetsien hakkuita 
vastustavaan liittoumaan.

TUOTANNON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Neste Oilin tuotantolaitosten päästöt ympäris-
töön olivat vuonna 2009 alhaisella tasolla, kuten 
edellisvuosinakin. Päästöt pysyivät pääsääntöi-
sesti viranomaisluvissa määritellyissä rajoissa. 
Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen likaantu-
minen on pyritty estämään kaikkialla, ja vanho-
ja vaurioita on korjattu järjestelmällisesti. Yhtiön 
ympäristövaikutuksia seurataan jatkuvasti.

Energian ja luonnonvarojen käyttö 
Porvoon jalostamo on merkittävin energian 
ja luonnonvarojen käyttäjä Neste Oilissa. 
Jalostamo tuottaa sähköä, höyryä ja lämpöä 
uudenaikaisessa maakaasua ja polttoöljyä 
käyttävässä kombivoimalaitoksessa. Neste Oil 
toimittaa pääosan kaikkien Kilpilahden teolli-
suusalueen yritysten käyttämästä energiasta. 

  Ekosysteemin suojelemiseksi annettu rikkidioksidin raja-arvo on 20 g/m³ (VnA 711/2001).

Porvoon ja Naantalin jalostamoiden keskiarvo Länsi-Euroopan jalostamoiden keskiarvo

  Itämeren suojelukomission suositus on 3 g/t,
        suositus 23/8 (6.3.2002)
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Uusiutuvat
raaka-aineet

Logistiikka

Öljynjalostus

Tutkimus ja kehitys
Fossiiliset 
raaka-aineet crude 

oil

Keinomme torjua ilmastonmuutosta

Palmuöljy NExBTL-
dieselin raaka-aineena
Neste Oil käyttää NExBTL-dieselin 
raaka-aineena pääasiassa 
palmuöljyä. Palmuöljy on satoisin ja 
maankäytön kannalta ylivoimaisesti 
paras öljykasvi.

Merikuljetusten  
tehokkuus
Polttoainekulutusta kuljetettua 
lastitonnimailia kohden seurataan 
jatkuvasti. Sitä pyritään alentamaan 
parantamalla kuljetusten 
suunnitelmallisuutta sekä entistä 
tarkemmalla rungon ja koneiston 
kunnon valvonnalla.

Jalostamoiden 
energiatehokkuus
Jalostamoiden energiatehokkuutta 
parannettiin vuonna 2009. Neste Oil on 
sitoutunut energiavaltaisen teollisuuden 
energiatehokkuussopimukseen ja määritellyt 
energian säästötavoitteekseen 660 GWh 
vuoteen 2016 mennessä. Säästötavoite on 
5 % vuoden 2007 jalostamojen ja terminaalien 
energiankulutuksesta.

Uusia parempia raaka-aineita
Neste Oil tutkii raaka-aineita, jotka eivät vaadi 
lisää viljelypinta-alaa. Näin uusiutuvien raaka-
aineiden kasvihuonekaasutase saadaan entistä 
paremmaksi.

Korkean teknologian tuotantoprosessi 
uusiutuvalle dieselille
Neste Oilin omaan tuotekehitykseen pohjautuva 
NExBTL-teknologia mahdollistaa uusiutuvista raaka-
aineista valmistettavan NExBTL-dieselin tuotannon.

Edelläkävijänä Neste Oil polttaa jalos-
tamouuneissaan ainoastaan kaasumaisia 
polttoaineita. Suuri osa eurooppalaisista 
jalostamoista polttaa edelleen saastuttavam-
pia nestemäisiä aineita.

Jätevesien käsittelyssä on käytössä tehok-
kaat käsittely-yksiköt, jotka sisältävät mekaani-
sen, fysikaalis-kemiallisen ja biologisen osan. 

Säästävää luonnonvarojen käyttöä
Ympäristövastuullisuus edellyttää tehokasta 
ja säästävää luonnonvarojen käyttöä. Neste 
Oilissa se tarkoittaa muun muassa:

jatkuvaa oman energiatehokkuuden paranta-
mista, mittarina Solomon Associatesin Energy 
Intensity Index (EII) 
vastuullista raaka-aineiden hankintaa ja 
osallistumista alan järjestöjen Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), Round Table 
on Responsible Soy (RTRS) ja Roundtable on 
Sustainable Biofuels (RSB) toimintaan 
osallistumista öljynjalostajien yhteisön 
CONCAWE:n tutkimuksiin ja vertailuihin 
ympäristön kannalta vastuullista palveluiden ja 
hyödykkeiden hankintaa, esimerkiksi Suomes-
sa ostetaan vain kokonaan hiilivapaata sähköä
pääkonttorin sitoutumista WWF:n Green 
Office -konseptiin
puhtaan veden käytön optimointia proses-
si-, sammutus- ja jäähdytystarkoituksiin
Porvoon ja Naantalin jalostamoiden suljet-
tua jäähdytysvesijärjestelmää

vesistöön johdettavien jätevesien tehokasta 
puhdistamista. 

Päästöt ilmaan alhaisella tasolla
Yhtiön päästöt ilmaan olivat edellisvuosien 
tasolla (ks. ainetase ja jalostamoiden päästöt, 
s. 39). Hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 
etenkin Porvoon jalostamon vetylaitoksen 
hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Vastaavasti 
asiakkaille toimitettavien raakaöljystä peräisin 
olevien tuotteiden vetypitoisuus on kasvanut 
ja suhteellinen hiilisisältö pienentynyt, joten 
lopputulos on ympäristön kannalta neutraali. 
Jalostusprosesseissa syntyvää hiilidioksidia 
otettiin vetylaitoksella talteen 137 000 tonnia.

Otsonikatoa aiheuttavat aineet on poistet-
tu kokonaan tuotanto- ja sammutusjärjestel-
mistä 1990-luvulla.

Päästöt vesistöön
Jalostamoiden jätevesien käsittely toimi 
vuonna 2009 ennätyksellisen hyvin. Vuoden 
2009 öljypäästö, 0,07 grammaa jalostettua 
raakaöljytonnia kohden, on alle 2,2 % Itäme-
ren suojelukomission 3 g/tonni tavoitetasosta.

Porvoon ja Naantalin jalostamoilla on 
vuodesta 1995 ollut käynnissä omaehtoinen 
pohjavesien tarkkailu. Yhtiö jatkaa tätä työtä 
edelleen. Maaperään päässeitä aineita ei 
kulkeudu oman alueen ulkopuolelle.

Ympäristövaikutusten tarkkailu
Neste Oil on seurannut ympäristövaikutuk-
siaan jo yli 20 vuotta, ja seuranta osoittaa, 
että haitat ovat vähentyneet merkittävästi. 
Tutkimuksilla saadaan tietopohja yhtiön ym-
päristövaikutusten tuntemiselle. 

Neste Oilin toiminnan ympäristövaikutuk-
sia tarkkaillaan seuraavasti:

Ilmanlaatua tarkkaillaan mittaamalla jatku-
vasti rikkidioksidin, pelkistyneiden rikki-
yhdisteiden, typen oksidien sekä otsonin 
pitoisuuksia ulkoilmasta. 
Ilmapäästöjen vaikutuksia ympäristöön 
seurataan bioindikaattoritutkimuksella, 
jossa tarkastellaan ilman epäpuhtauksien 
vaikutuksia mm. männyn runkojäkäliin. 
Merialueen tilaa tarkkaillaan tutkimalla meri-
veden laatua ja sedimenttien koostumusta 
sekä kalasaaliita. 
Jalostamoiden pohja- ja pintaveden laatua 
tutkitaan säännöllisesti. 
Tuotantolaitosten ympäristömelua mitataan 
säännöllisesti lähiympäristössä. 

Ympäristöluvat ja lainsäädäntö asettavat 
tiukat ehdot
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Porvoon jalos-
tamon rikkipäästörajaa koskevan ympäristö-
lupa-asian palauttamalla sen ympäristölupa-
viraston käsiteltäväksi. 
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Tuotelogistiikka Tuotteet

Yksityisasiakkaat

Öljy-yhtiöt ja teollisuus

Yhtiö ostaa kaudella 2008–2012 
päästöoikeuksia vastaamaan päästömääriä.

Säiliöautokuljetukset 
kevyellä kaasujalalla
Ajotapakoulutukset liikennöitsijöille 
ovat pienentäneet polttoaineen 
kulutusta arviolta 2 litraa sadalla 
kilometrillä.

NExBTL-dieselillä
pienemmät päästöt
NExBTL-diesel on Neste Oilin tärkein 
keino torjua ilmastonmuutosta. 
Sen koko elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt ovat  
40–80 % pienemmät verrattuna 
fossiiliseen dieseliin.

Huippuvoiteluaineet 
vähentävät kitkaa
Huippulaatuisista perusöljyistä 
valmistetut voiteluaineet vähentävät 
auton moottorin ja vaihteiston 
sisäistä kitkaa ja kulumista, jolloin 
polttoaineen kulutus vähenee  
1–2 % verrattuna heikompilaatuisiin 
voiteluaineisiin. Myös öljyn vaihtoväli 
pitenee jopa kymmenkertaiseksi.

Tuotteiden oikea käyttö 
pienentää kulutusta
Tuoteoppaat, öljytuoteneuvonta ja 
asiakaspalvelu neuvovat tuotteiden 
oikeassa käytössä. Myös moottorin 
kunto, ajotapa ja moottoriteknologia 
vaikuttavat oleellisesti päästöihin.

Bensiinikomponenteilla 
täydellisempi 
palaminen
Bensiiniin lisättävät komponentit 
edistävät palamista ja vähentävät 
pakokaasupäästöjä. 

Merkittävimmät häiriöt vuonna 2009
Rikkipäästöt Porvoon jalostamolla kesän ja 
syksyn aikana
Katalyyttipölypäästö Porvoon jalostamolla 
marraskuussa

Edellä mainittujen lisäksi Neste Oilin toimin-
nassa sattui muita häiriötilanteita, joiden 
merkitys oli vähäisempi. Pienimmätkin 

häiriöt raportoidaan, niiden syyt selvite-
tään ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan 
tarvittaessa heti. Häiriöistä tiedotetaan 
naapureille, viranomaisille, urakoitsijoille ja 
tiedotusvälineille.

LOGISTIIKAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Neste Oilin öljytuotteiden maantiekuljetuksia 
hoitaa 150 yksityisten kuljetusliikkeiden omis-
tamaa säiliöautoa. Niillä kuljetetaan vuosittain 
yli kolme miljoonaa tonnia öljytuotteita. Maan-
tieliikenteen turvalliseen ja ennakoivaan ajo-
tapaan on kiinnitetty erityistä huomiota mm. 
kuljettajia kouluttamalla. Koulutus on tuottanut 
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Lähde: Nikander (2008)

Kasvihuonekaasujen syntyminen tuoteketjun eri vaiheissa – 
uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel verrattuna 
fossiiliseen dieseliin

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuottei-
den kasvihuonekaasupäästöistä valtaosa syntyy 
raaka-aineen viljelystä ja jalostamisesta. Myös näiden 
biopohjaisten tuotteiden poltosta syntyy hiilidioksidi-
päästöjä, mutta ne eivät lisää ilmakehän hiilidioksidin 
määrää fossiiliperäisellä hiilellä. Tämän vuoksi uusiu-
tuvien tuotteiden käytön päästöjä ei lasketa mukaan 
tuoteketjujen tasetarkasteluissa.

Raakaöljystä jalostetun fossiilisen dieselin päästöistä 
valtaosa syntyy tuotteen käytöstä, jossa raakaöljyyn 
varastoitunut hiili vapautuu ilmakehään hiilidioksidina 
tuotetta poltettaessa.

Fossiilinen diesel*

Rypsiöljystä tehty NExBTL

Palmuöljystä tehty NExBTL

Eläinrasvasta tehty NExBTL

Raaka-aineet
   Raaka-aineiden kuljetukset

  Polttoaineen jalostus

  Tuotekuljetukset
  Käyttö

*   EU-direktiivi uusiutuvista raaka-ainelähteistä peräisin 
    olevan energian käytön edistämisestä 2009/28/EC.

Kasvihuonekaasupäästöt (g CO2 eq/MJ)
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NExBTL-diesel on toi-
miva ratkaisu raskaan 
liikenteen CO2-pääs-
töjen leikkaamiseksi.

tulosta, sillä säiliöautojen polttoaineen kulutus 
on vähentynyt arviolta 2 litraa sadalla kilomet-
rillä. Vuonna 2009 säiliöautojen turvallisuutta 
parannettiin pudottamalla rajoittimen sallimaa 
suurinta nopeutta 82:een km/h, kun se aiem-
min oli 89 km/h. Säiliöautojen jakelualueet ja 
lastimäärät on suunniteltu mahdollisimman 
tehokkaiksi. Myös säiliöautokalustoa uudiste-
taan Euro 3 ja Euro 4 -moottoreita lisäämällä. 

Neste Oil kuljettaa meriteitse raakaöljyjä, 
öljytuotteita ja kemikaaleja kymmeniä mil-
joonia tonneja vuodessa. Kaikki alukset ovat 
jäävahvistettuja ja kaksoisrunkoisia. Saatto-
hinaajat varmistavat lastissa olevien suurten 
tankkerien turvallisen liikkumisen yhtiön 
satamiin johtavilla väylillä. 

Meriliikenteessä polttoainekulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä on saatu pienennettyä 
selvästi ottamalla käyttöön 13,5 solmun perus-
nopeus vuonna 2007 ja antamalla tarkenne-
tut ohjeet polttoaineen vastaanottoon. Vuon-
na 2009 yhtiö pysyi polttoainekulutuksessa 
samalla hyvällä tasolla. Neste Oil myös testasi 
savukaasupesuria laitevalmistajan kanssa 
laivojen rikkipäästöjen pienentämiseksi.

Neste Oil on osallistunut vuonna 2009 
Tankkeriturva-hankkeeseen. Hankkeen 
tavoitteena on pienentää merkittävästi suuren 
öljytankkerionnettomuuden riskiä Suomen-
lahdella.

Raaka-aineiden ja tuotteiden merikulje-
tukset muodostavat riskin muukalaislajien 
leviämiselle painolastivesien kautta. Varusta-
motoiminto on osallistunut yhteistyössä viran-
omaisten kanssa alaa koskevien tutkimusten 
ja selvitysten tekemiseen. 

LOPPUKÄYTÖN JA TUOTTEIDEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Neste Oil vaikuttaa ilmastonmuutokseen 
eniten tuotteillaan. Tuotteiden käytöstä syntyy 
yli kymmenkertaisesti se päästömäärä, joka 
syntyy niiden valmistamisesta ja kuljettami-
sesta. 

Toisaalta tuotteiden laadun parantaminen 
ja sen mahdollistama uuden moottoritek-
niikan käyttö parantaa ilmanlaatua myös 
kaupungeissa. Tämä vähentää ympäristö-  
ja terveysvaikutuksia. Liikenteen päästöjen 
kasvu on saatu kääntymään laskuun.

Puhtaampia liikennepolttoaineita
Neste Oil on ympäristöä vähemmän kuormit-
tavien tuotteiden tekijänä alansa edelläkävijä. 
Tutkimus ja tuotekehitys ovat aikaansaaneet 
laadultaan korkeatasoisen tuotevalikoiman, joka 
rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Neste Oil jalostaa uusiutumattomasta raa-
kaöljystä yhä korkealaatuisempia liikennepoltto-

aineita. Niitä kuluu nykyaikaisessa moottorissa 
entistä vähemmän. 

Vähintään 10 % uusiutuvista raaka-aineista 
valmistettua NExBTL-dieseliä sisältävä Neste 
Green -diesel auttaa torjumaan ilmastonmuu-
tosta. Se vähentää myös pakokaasupäästöjä, 
mikä parantaa kaupunki-ilman laatua. 

Pienemmät päästöt NExBTL-dieselillä
Uusiutuvista raaka-aineista valmistettua 
NExBTL-dieseliä on testattu laajamittaisissa 
käyttökokeissa normaalikäytössä raskaassa 
liikenteessä Suomessa, Saksassa ja Kana-
dassa. Tuote on todettu toimivaksi ratkaisuksi 
raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen 
leikkaamiseen ilman kaluston tai jakelujärjes-
telmien uusimistarvetta.

HANKINTAKETJUN VASTUULLISUUS
Neste Oilin käyttämät palveluntarjoajat, tava-
rantoimittajat ja urakoitsijat vaikuttavat merkit-
tävästi yhtiön kestävän kehityksen periaattei-
den toteutumiseen käytännössä. Neste Oil 
kouluttaa yhteistyökumppaneitaan säännölli-
sesti ja viestii aktiivisesti vastuullisuusasioista. 
Toiminnan vastuullisuus on keskeinen kriteeri 
myös uusia yhteistyökumppaneita valittaessa.

Yhteistyökumppaneille esitetään seuraa-
vat vähimmäisvaatimukset:

ympäristövastuu
toimittajan koko toiminnan kattava ympäris-
tönhallintajärjestelmä
työntekijän oikeudet
rotuun, sukupuoleen tms. perustuvan syrjin-
nän kieltäminen 
pakko- ja orjatyön kieltäminen 
lapsityövoiman kieltäminen 
rangaistusten kieltäminen 
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Yllä olevassa taulukossa esitetyt Porvoon 
ja Naantalin jalostamoiden tuotanto- ja 
päästötiedot edustavat valtaosaa Neste 
Oilin kokonaismääristä.

Porvoon ja Naantalin ympäristö- ja 
turvallisuusasioita tullaan esittämään myös 
useamman kerran vuodessa ilmestyvissä 
NaapuriSanomissa. Sanomat löytyvät 
osoitteesta www.nesteoil.fi (vastuullisuus).

Jätteet 2)

Tavallinen jäte: 6 100 tonnia
Ongelmajäte: 3 600 tonnia
Kierrätetty jäte: 15 000 tonnia 

Jätevesi 3): 7 988 000 m3 

Päästöt ilmaan
VOC: 4 000 tonnia
NOx: 14 600 tonnia
SO2: 12 100 tonnia
Suora CO2: 3 981 000 tonnia
Epäsuora CO2 

4): 15 000 tonnia

Tuotteet
Öljytuotteet: 
14 061 000 tonnia
Muut tuotteet: 
310 000 tonnia

Palvelut
Merikuljetukset: 
38 000 000 tonnia 
3 000 000 km
Maakuljetukset: 
3 300 000 tonnia 
25 000 000 km

Neste Oil

Raaka-aineet 1)

15 100 000 tonnia,  
josta raakaöljyä  
11 960 000 tonnia

Lisäenergia
Sähkö: 1 320 GWh
Öljy: 65 170 tonnia
Kaasu: 0,5 miljardia Nm3

Vesi
7 830 000 m3

Neste Oilin jalostamoiden päästöt**, raaka-aineiden käyttö ja tuotanto

Porvoon jalostamo Naantalin jalostamo

2009 2008 2007 2009 2008 2007

Päästöt ilmaan

CO2 (t/v) 3 076 000 2 981 000 2 754 000 395 000 417 000 412 000

VOC (t/v) 2 460 2 700 3 000 947 923 921

NOX (t/v) 3 600 3 500 3 700 339 343 290

SO2 (t/v) 5 500 5 300 5 300 1370 1 420 1 630

Päästöt veteen

Öljy (t/v) 0,82 1,06 1,56 0,18 0,50 0,34

Kemiallinen  
hapenkulutus, KHK (t/v) 335 372 359 58 138 82

Jätteet

Tavanomainen jäte (t/v) 15 500 11 200 15 800 920 1 110 1 200

Ongelmajäte (t/v) 10 900* 17 900* 13 300* 2 970* 3 500* 5 850*

Raaka-aineet

Raakaöljy (t/v) 9 384 000 9 410 000 9 350 000 2 576 000 2 771 000 2 761 000

Muut syöttöaineet (t/v) 3 085 000 2 990 000 2 066 000 1 980 910 3 290

Tuotanto

Nestekaasut (t/v) 305 000 400 000 357 000 22 100 27 170 27 180

Bensiini (t/v) 3 760 000 3 767 000  3 891 000 601 000 658 000 681 000

Diesel ja kevyt polttoöljy 
(t/v) 6 452 000 6 133 000 5 713 000 1 008 000 1 067 000 1 070 000

Raskas polttoöljy (t/v) 970 000  866 000 755 000 318 000 313 000 308 000

Bitumit (t/v) 130 000 386 000 324 000 256 000 331 000 292 000

Rikki (t/v) 113 000 101 000 84 000 13 800 15 700 14 100

Liuottimet (t/v) 0 0 0 241 000 216 000 225 000

* Sisältää öljyyntyneen maan      ** Osa päästöluvuista alustavia

Neste Oilin ainetase 2009

1) Raaka-ainelukuun kuuluvat varsinaiset raaka-aineet ja avustavat raaka-aineet.  3) Jalostamoiden jätevedet sisältävät 1 tonnia öljyä.
2) Jäteluvut eivät sisällä asemaverkoston jätteitä.    4) Ostettu sähkö (Scope 2).

järjestäytymisen vapaus 
työhön liittyvien terveys- ja turvallisuusasioi-
den hoitaminen 
työaikaa koskeva ohjeistus 
alihankintaa koskeva ohjeistus

Neste Oil tarkastaa sekä sisäisesti että 
riippumattoman tahon suorittamin auditoin-
nein, että tavaroiden ja palveluiden toimittajat 
huolehtivat näiden vähimmäisvaatimusten 
täyttämisestä järjestelmällisesti.

 Kestävän kehityksen periaatteet bioraaka-
 aineketjulle ovat saatavilla osoitteessa

  www.nesteoil.fi (vastuullisuus).

NExBTL-dieselin 
päästövähenemät verrattuna 
fossiiliseen dieseliin

40–80 % pienemmät kasvihuonekaa-
supäästöt

10 % vähemmän typen oksideja (NOx)

28 % vähemmän hiukkaspäästöjä (PM)

28 % vähemmän hiilimonoksidi- eli 
häkäpäästöjä (CO)

50 % vähemmän hiilivetypäästöjä (HC)

 Lisää NExBTL-käyttötesteistä sivulta 18.
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Taimet
Palmujen taimet 
kasvatetaan plantaasin 
välittömässä 
läheisyydessä 
sijaitsevassa 
taimitarhassa.  

Viljely
Taimet istutetaan 
noin vuoden ikäisinä. 
Kasvatusmenetelmien 
ansiosta palmupuut 
voivat hyvin ja elävät 
pitkään. Niistä voidaan 
korjata satoa noin 25 
vuotta. 

Puristaminen 
Palmun hedelmä irrotetaan 
tertusta. Öljy erotetaan 
mekaanisesti puristamalla 
ja johdetaan säiliöihin 
odottamaan kuljetusta. 
Tertun ylimääräinen osa 
kierrätetään lannoitteeksi 
viljelmällä.

Kuljetus
Neste Oilin palmuöljy 
lastataan sinetöitynä laivoihin 
ja lähetetään Eurooppaan. 

Jalostus
Neste Oilin NExBTL-
laitoksessa 
Porvoossa palmuöljy 
käytetään NExBTL-
dieselin raaka-aineena. 

Plantaasit
Plantaaseilla noudatetaan RSPO:n kestävän 
kehityksen periaatteita. Neste Oilin käyttämä 
palmuöljy käsitellään siten, että se on täysin 
jäljitettävissä tuotantolaitokselta viljelmälle. 

Kestävästi 
tuotettu palmuöljy 
uusiutuvan dieselin 
raaka-aineena

kestävästi tuotettu 
raaka-aine

Uusiutuvien raaka-aineiden tarve kasvaa, 
koska ilmastonmuutosta halutaan torjua 
entistä tiiviimmin biopohjaisilla polttoai-
neilla. Vastuullisesti tuotettu palmuöljy on 
erinomainen raaka-aine saatavuudeltaan, 
hinnaltaan ja kasvihuonekaasutaseeltaan. 

Neste Oil palmuöljyn käyttäjänä
Neste Oil käytti vuonna 2009 yhteensä 
0,6 % maailmassa tuotetusta palmuöljystä 
NExBTL-dieselin valmistamiseen. Yhti-
ön kokonaisraaka-ainetarve nousee 2,4 
miljoonaan tonniin vuonna 2012. Palmuöl-
jyn rinnalla käytetään jo nyt rypsiöljyä ja 
elintarviketeollisuuden rasvajätettä. Lisäksi 
uusia potentiaalisia raaka-aineita tutkitaan 
ja kehitetään.

Maailman palmuöljyn kokonaistuotanto 
on yli 40 miljoonaa tonnia vuodessa. Pal-
muöljyn suurin käyttäjä on elintarviketeol-
lisuus, joka käyttää noin 80 % tuotannosta. 
Vuonna 2007 kemianteollisuus käytti 18,5 % 
ja energiateollisuus 1,5–2 % palmuöljyn 
tuotannosta.

Neste Oil maailman suurimpia 
sertifioidun palmuöljyn käyttäjiä
Raaka-aineiden valinnassa Neste Oil 
asettaa tärkeimmäksi lähtökohdakseen 
vastuullisen ja kestävän kehityksen mukai-
sen toiminnan sekä tuottajien sitoutumisen 
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Neste Oil on tehnyt paljon työtä varmis-
taakseen, että koko tuoteketjun kaikissa 
vaiheissa toimitaan kestävän kehityksen 

Sadonkorjuu
Korjuuvaiheessa tertut 
pudotetaan puista ja 
kuljetetaan puristamoon. 
Jäljitettävyys taataan 
merkitsemällä puristamoon 
menevät kuormat jo tässä 
vaiheessa. 

Palmuöljy
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Liisa Rohweder, pääsihteeri WWF, Suomi Donald C. Grubba, Global Director,
Sustainability, IOI Group 

Dr Vengeta Rao, Secretary General, 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Sidosryhmien edustajien kommentit palmuöljyn sertifioinnin tärkeydestä

periaatteiden mukaan. Hankintaprosessia 
ja arviointityökaluja on kehitetty jatkuvas-
ti raaka-ainetoimittajien vastuullisuuden 
arvioimiseksi ja toimittajien sitouttamiseksi 
pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen yhteis-
työhön. 

Ensimmäinen sertifioitu palmuöljylasti 
saapui Porvooseen huhtikuussa 2009. 
Yhtiö on sitoutunut käyttämään pelkästään 
sertifioitua palmuöljyä vuoden 2015 loppuun 
mennessä.

Merkittävä köyhyyden vähentäjä
Öljypalmun viljely on merkittävä tulonlähde 
Indonesiassa, jossa 23 % väestöstä elää 
ilman puhdasta juomavettä ja 15 % on köy-
hyysrajan alapuolella. Palmuöljytuotannon 
piirissä työskentelee yli 7 miljoonaa ihmistä. 
Malesiassa ja Indonesiassa palmuöljy on 
myös merkittävä vientitulojen lähde.

Palmuöljyntuotannosta 40 % tapahtuu 
perheviljelmillä, joiden koko on 2–4 heh-
taaria. Pienviljelijöiden osuuden on arvioitu 
kasvavan lähivuosina.

Köyhyyden torjumiseksi lisää maata 
otetaan viljelykäyttöön. Myös tällöin tulisi 
huolehtia siitä, että arvokkaita alueita ei tu-
hota. Energiakäyttöön ei uudelta, metsään 
raivatulta viljelmältä saatua raaka-ainetta 
voida kelpuuttaa.  

Oikein viljeltynä erinomainen 
raaka-aine
Öljypalmujen viljely on kustannustehokasta 
ja ekologista muihin öljykasveihin verrattu-

na. Öljypalmuilla on ylivoimaisesti korkein 
hehtaarisaanto. Maailman kasviöljytuotan-
nosta 38 % on palmuöljyä, vaikka öljypalmut 
vievät vain 7 % öljykasvien viljelyalasta. 
Palmuöljytuotantoa voidaan lisätä ilman 
arvokkaaseen metsään kajoamista. Tällöin 
parannetaan satoisuutta viljelymenetel-
miä kehittämällä ja laajennetaan viljelyä 
ruokakasvien viljelyyn soveltumattomalle 
joutomaalle. Joutomaata on arviolta kak-
sinkertainen määrä nykyiseen 10 miljoonan 
hehtaarin viljelyalaan verrattuna. Öljypal-
mujen viljely on myös kaikista öljykasveista 
kustannustehokkainta ja vähiten energiaa 
kuluttavaa. 

Pienemmät 
kasvihuonekaasupäästöt
Raaka-aineiden valinnassa on tärkeää 
kasvihuonekaasupäästöjen määrittäminen 
ja vähentäminen koko elinkaaren ajalta. 

Vastuullisesti tuotetusta palmuöljystä 
valmistetun NExBTL-dieselin koko elinkaa-
ren ajalta laskettujen kasvihuonekaasu-
päästöjen vähenemä on noin 60 % verrattu-
na fossiiliseen dieseliin. Nykyisin saatavilla 
olevista raaka-aineista ainoastaan elintar-
viketeollisuuden rasvajätteellä saavutetaan 
merkittävämpiä päästövähenemiä. 

Sidosryhmäyhteistyötä epäsuorien 
vaikutusten torjumiseksi
Neste Oil tunnistaa alan toimijoiden 
väärinkäytöksistä seuranneet ongelmat. 
Siksi yhtiö on tiiviisti mukana kehittämässä 

öljypalmuviljelyn kansainvälisiä standardeja 
epäsuorien vaikutusten torjumiseksi. 

Neste Oil edistää aktiivisesti kansainvä-
lisen sertifiointijärjestelmän käyttöönottoa 
palmuöljytuotannossa RSPO:n (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil) kautta. RSPO on 
palmuöljytuottajien, käyttäjien ja kansa-
laisjärjestöjen yhteinen kestävää palmuöl-
jytuotantoa edistävä organisaatio. Neste 
Oil on ollut organisaation aktiivinen jäsen 
vuodesta 2006. Yhtiö edellyttää palmuöljy-
toimittajiltaan RSPO:n jäsenyyttä sekä sitou-
tumista kestävän kehityksen periaatteisiin 
ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. On 
välttämätöntä, että sertifiointijärjestelmä on 
laajasti käytössä ja toimii parhaalla mah-
dollisella tavalla. Sademetsien hakkuut on 
estettävä kaikin keinoin.

 Lue lisää uusien raaka-aineiden tutkimisesta 
 sivulta 24.

 Lisätietoa NExBTL-dieselistä on esitetty
 sivulla 18.

 Neste Oilin kestävän kehityksen periaatteet 
 raaka-ainehankinnalle on esitetty osoitteessa 
 www.nesteoil.fi (vastuullisuus).
 RSPO:n ja sertifiointijärjestelmän periaatteet
 ovat saatavilla osoitteessa www.rspo.org.
  

”Mahdollisimman nopea sertifioidun raaka-
aineen käyttöön siirtyminen on tärkeä osa 
yritysvastuuta. Biopolttoaineiden tulee tarjota 
lisäksi merkittäviä ilmastohyötyjä, ja niiden 
tuotannossa tulee minimoida epäsuorat vai-
kutukset ruoan tuotantoon ja metsäkatoon.”

”Olemme läpikäyneet useita paikallisten 
ja kansainvälisten tahojen tekemiä vas-
tuullisuusauditointeja myönteisin tuloksin. 
Tavoitteena meillä on, että kaikki viljelmämme 
ovat RSPO-sertifioituja vuoden 2011 loppuun 
mennessä.”

”RSPO perustettiin vuonna 2004 vastauk-
seksi voimakkaalle kansainväliselle tarpeelle 
edistää vastuullisesti tuotetun palmuöljyn 
osuuden kasvua. Sen käyttöä edistetään 
luotettavien kansainvälisten standardien ja 
sidosryhmien sitouttamisen avulla. Vuonna 
2009 saavutimme merkittäviä tuloksia.”

Lähteet: Useita mm. Indonesian Palm Oil in numbers 2008, 
Statistics dept, Malaysia and Statistics Bureau Indonesia 
2008, MPOB (2009), Woodmackenzie multi-client study 
Global Biofuels 2020, Oil world 2009, USDA 2009.
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Sosiaalinen vastuu

Neste Oilin sosiaalinen vastuu muodostuu hyvästä yhteistyöstä kaikkien  
sidosryhmien kesken. Vastuulliset toimintatavat hyödyttävät yritystä sekä sisäisiä 
ja ulkoisia sidosryhmiä lisäämällä yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä. 

Neste Oil edistää toiminnassaan YK:n ihmis-
oikeuksien julistuksen sekä Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) keskeisten konventioiden 
periaatteita. Nämä kansainväliset sopimukset 
luovat pohjan yhtiön ihmis- ja työoikeuksia 
koskeville periaatteille ja käytännöille.

Neste Oil tarjoaa henkilöstölleen terveel-
lisen, turvallisen ja kehittävän työympäristön. 
Häirintä, syrjintä, lapsityövoima, pakkotyö ja 
hyväksikäyttö ovat kiellettyjä kaikissa muo-
doissaan. Henkilöstöllä on oikeus järjestäytyä 
ja kuulua yhdistyksiin vapaasti. Kaikenlainen 
rankaiseminen on kielletty. 

Ihmis- ja työoikeudet koskevat myös Neste 
Oilin raaka-ainetoimittajia ja ovat osa raaka-
ainehankinnan kriteereitä. Yhtiö tunnustaa 
alkuperäisväestöjen taloudelliset ja kulttuuri-
set tarpeet, niiden perinteiset elintavat sekä 
niiden lailliset oikeudet omiin maihinsa. Yhtiö 
on tehnyt Due Diligence -selvityksen kaikista 
palmuöljytoimittajistaan. Selvityksen osana on 
tehty kattava ihmisoikeusarviointi pitäen sisäl-
lään mm. lapsityövoiman käytön ja pakkotyön. 
Neste Oil hyväksyy kumppanikseen vain 
sellaisia yrityksiä, jotka toimivat eettisesti.

TASA-ARVO
Neste Oil kohtelee kaikkia työntekijöitään 
tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta 
heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan, 
iästään, uskonnostaan, poliittisista mielipiteis-
tään ja muista vastaavista seikoista.

Neste Oilissa pyritään miesten ja naisten 
väliseen tasa-arvoon. Sukupuolella ei ole 
merkitystä rekrytoinneissa, palkkauksessa, 
kehittämisessä eikä uralla etenemisessä. 
Yhtiössä uskotaan nykyistä tasaisemman 
sukupuolijaon olevan tulevaisuudessa kilpai-

luetu kilpailtaessa parhaasta mahdollisesta 
henkilökunnasta.

YHTEISTOIMINTA
Neste Oilissa uskotaan, että johdon ja henki-
löstön väliset luottamukselliset suhteet, avoin 
tiedonkulku ja hyvä yhteistoiminta luovat tärkeän 
perustan liiketoiminnan menestykselliselle 
hoitamiselle. 

Suurimmissa toimipisteissä järjestetään 
neljännesvuosittaiset tulosinfot, joihin kutsu-
taan koko henkilöstö. Tilaisuuksissa esitellään 
kuluneen neljänneksen tulosta ja toimintaa, kä-
sitellään muita ajankohtaisia asioita ja tarjotaan 
henkilöstölle mahdollisuus kysyä asioita suoraan 
toimitusjohtajalta ja johdolta. Lisäksi toimipis-
teissä ja tiimeissä pidetään kuukausi-infoja 
samoista aiheista.

Avointa ja jatkuvaa yhteyttä työnantajan ja 
henkilöstöryhmien edustajien välillä ylläpidetään 
monissa virallisissa kokouksissa ja toimielimissä. 
Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuu kolme 
henkilöstön edustajaa. Kotimaisessa konserni-
yhteistyökokouksessa käsitellään koko kon-
sernia koskevia asioita Suomessa. Konsernin 
laajuisessa yhteistoimintaryhmässä käsitellään 
yt-lain edellyttämiä sekä muita ajankohtaisia, 
koko konsernin Suomen henkilöstöä koske-
via yleisiä asioita noin kuusi kertaa vuodessa. 
Paikallisten yhteistoimintakokousten käytännöt 
sovitaan toiminnoittain ja toimipaikoittain.

Käytössä on koko henkilöstön saavuttavia 
sisäisen viestinnän kanavia, kuten intranet ja 
henkilöstölehti. Konsernin henkilöstörahasto 
on henkilöstön hallinnoima. Lisäksi henkilöstön 
edustajia on Eläkesäätiön ja vakuutuskassan 
hallituksissa.

TAVOITTEENA ERINOMAINEN TOIMINTA
Neste Oilin arvot ovat tuloksellisuus, 
vastuullisuus, uudistuminen ja yhteistyö. 
Selkeästi määritellyt roolit ja vastuut sekä 
yhtenäiset toimintatavat parantavat yhteistyötä 
ja mahdollistavat tehokkaan päätöksenteon 
koko yhtiössä. Suorituskulttuurin 
vahvistaminen mahdollistaa entistäkin 
tuloksellisemman toiminnan.

Neste Oilin johtamisjärjestelmän tarkoi-
tus on varmistaa strategian toteutuminen 
ja ohjata jokaisen nesteoililaisen työtä. 
Johtamisjärjestelmään on koottu keskeiset 
johtamiseen ja ohjaukseen liittyvät politiikat, 
periaatteet, prosessit sekä yhteiset käytännöt 
ja ohjeet. Johtamisjärjestelmässä on kuvattu 
myös Neste Oilin strategiaan, arvoihin ja 
toimintaympäristöön perustuvat johtamisen 
osaamisalueet ja kehitysohjelmat.

VÄÄRINKÄYTÖSTEN ESTÄMINEN
Neste Oililla on väärinkäytösten ehkäisemi-
seen sekä väärinkäytöstapausten käsittelyyn 
liittyvät periaatteet ja toimintaohjeet. Ne 
koskevat yhtiön omaisuuden, järjestelmän 
tai aseman väärinkäyttämistä, jonka tarkoi-
tuksena on saada suoraa tai välillistä hyötyä 
väärinkäytöksen tekijälle tai häneen läheisesti 
liittyvälle osapuolelle. Säännökset kattavat 
muun muassa seuraavat osa-alueet:

vilpillinen taloudellinen raportointi 
varallisuuden oikeudeton käyttö 
vilpillisillä tai laittomilla keinoilla hankitut tulot 
tai varat 
kustannusten tai vastuiden välttäminen 
vilpillisillä tai laittomilla keinoilla 
vilpillisin tai laittomin keinoin syntyneet 
kustannukset.
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Säännöksissä on myös toimitus-, hankinta- 
ja palvelusopimusten tekemistä ja lahjan 
vastaanottamista koskevat periaatteet. Myös 
väärinkäytösten hallinta ja käsittely on ohjeis-
tettu. Vuonna 2009 hallitus hyväksyi erillisen 
toimintaohjeen (Neste Oil Code of Conduct), 
johon edellä mainitut ohjeet on koottu ja joka 
määrittelee keskeisimmät yhtiön toimintape-
riaatteet.

Ensisijaisesti pyritään väärinkäytösten 
estämiseen. Siksi väärinkäytöksiin liittyvien 
riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi teh-
dään jatkuvaa työtä. Jos Neste Oilin työntekijä 
havaitsee tai epäilee taloudellisia väärinkäy-
töksiä, hänen tulee ilmoittaa asiasta työnanta-
jalle. Vuoden 2009 aikana yhtiössä ei ilmennyt 
väärinkäytöksiä, joilla olisi ollut merkittävää 
vaikutusta yhtiön taloudelliseen tulokseen.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Neste Oil pyrkii sellaiseen sidosryhmäyhteis-
työhön, jolla se pystyy edistämään kestävää 
kehitystä ja strategisia tavoitteitaan.

Merkittävä osa yhteistyöstä liittyy uusiu-
tuviin polttoaineisiin. Tällä alueella Neste Oil 
on ollut aktiivinen keskustelija, yhteistyön 
rakentaja ja vaikuttaja niin kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla.

Yhtiö pyrkii hyvään ja avoimeen yhteistyö-
hön myös paikallisten sidosryhmien, kuten 
koulujen ja naapureiden, kanssa. Suomen 
tuotantolaitoksilla vierailee vuosittain tuhansia 
henkilöitä tutustumassa niiden toimintaan.

Neste Oil toteuttaa vuosittain laajan brän-
ditutkimuksen, jossa kartoitetaan eri sidos-
ryhmien näkemyksiä yhtiöstä. Tutkimuksen 
mukaan Neste Oilia pidetään laadukkaana, 
luotettavana ja ympäristövastuullisena. Lisäksi 

tehdään lukuisia suppeampia tutkimuksia. 
Palautetta saadaan myös mm. yhtiön inter-
netsivujen kautta.

POLIITTISET KANNANOTOT JA 
OSALLISTUMINEN POLIITTISEEN 
VAIKUTTAMISEEN
Neste Oil osallistuu poliittiseen ja yhteiskun-
nalliseen keskusteluun silloin kun on kyse 
yhtiön liiketoimintaan tai toimintaympäristöön 
vaikuttavista asioista. Yhtiö esittää kantansa 
muutoksia valmisteleville tahoille teollisuuden-
alan järjestöjen kautta ja julkisessa keskuste-
lussa. Puoluepoliittiseen toimintaan Neste Oil 
ei osallistu.

Neste Oil ei osallistu puolueiden tai 
poliittisten instituutioiden rahoittamiseen eikä 
poliittisten vaalien ehdokkaiden tukemiseen 
millään tavalla.

ARVOJEN MUKAISTA SPONSOROINTIA
Neste Oilin sponsoroinnin periaatteita ovat 
suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Yhtiö 
sponsoroi tarkkaan valittuja kansainvälisiä, 
valtakunnallisia ja paikallisia kohteita tavoit-
teenaan vahvistaa asiakas- ja yhteisösuhteita. 
Sponsorointi tukee myös yhtiön arvoja ja 
rakentaa kuvaa vastuullisesta yhteiskunnalli-
sesta toimijasta.

Keskeisiä perusteita yhteistyökumppa-
nin valinnassa ovat yhteensopivuus yhtiön 
arvomaailman kanssa sekä mahdollisuus 
hyödyntää sponsorointikohteita sidosryh-
mäyhteistyössä ja saada medianäkyvyyttä.

Ohessa esimerkkejä Neste Oilin yhteistyö-
kumppaneista urheilutoiminnassa, kulttuuris-
sa ja ympäristötyössä.

Neste Oil -ralli
Avanti! -musiikkitapahtuma Porvoossa
Naantalin musiikkijuhlat
Espoo Blues -jääkiekkoseura
Superpesis
Teiden valtiaat -niminen turvallisen ajon 
opas juuri ajokortin saaneille
Nuorten Akatemia
Millenium-teknologiapalkinto
Kemian luokka Gadolin

 Neste Oilin määrittelemät tärkeimmät
 sidosryhmät on esitetty sivulla 31.

Neste Oilin arvot

Vastuullisuus

Tuloksellisuus

Yhteistyö

Uudistum
inen
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Henkilöstö

Neste Oilin tavoitteena on olla haluttu ja 
kilpailukykyinen työnantaja, joka tarjoaa 
henkilöstölleen hyvin toimivan, tasapainoisen 
ja innostavan työyhteisön. Yhtiön kansainvä-
listyminen edellyttää osaamisen, yhtenäisten 
toimintamallien sekä organisaatiokulttuurin 
kehittämistä. 

Nesteoililaisten osaaminen, motivoitunei-
suus sekä yhtiön johtamiskulttuuri ovat avain-
asemassa hyvien tulosten saavuttamisessa. 
Tekemisen halu ja tietotaito tuottavat lisäarvoa 
asiakkaille. Innovatiivisuus sekä valmius 
uudistua luovat perustan vastata nopeasti ja 
ainutkertaisella tavalla liiketoimintaympäristön 
jatkuviin muutoksiin.

SUUNNITELMALLINEN HENKILÖSTÖN 
KEHITTÄMINEN
Neste Oilin keskeisimpiä kilpailutekijöitä on 
henkilöstön osaaminen. Itsensä kehittäminen 
on jokaisen nesteoililaisen vastuulla, ja henki-
löstön ja työyhteisön kehittämisen tukeminen 
on jokaisen esimiehen yksi tärkeimmistä 
tehtävistä. 

Henkilöstön kehittäminen perustuu liiketoi-
minnan tavoitteisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä 
henkilökunnan tavoitteellisesta ja suunnitel-
mallisesta kehittämisestä. Henkilökohtaiset 
kehittämissuunnitelmat laaditaan ja tarkiste-
taan vuosittain käytävissä tulos- ja kehityskes-
kusteluissa. Tulos- ja kehityskeskustelut ovat 

Neste Oil työllistää noin 5 000 henkilöä ja luo hankintojensa kautta välillisesti 
työtä monien muiden yritysten henkilöstölle Suomessa ja ulkomailla. Yhtiö 
tarjoaa  mielenkiintoisen ja turvallisen työympäristön henkilöstölleen.

olennainen osa tavoitteellista ja osallistavaa 
johtamista, ja ne tukevat yhtiön suoritus-
kulttuuria. Vuonna 2009 henkilöstö osallistui 
ammatillisiin koulutuksiin 2,4 päivää/henkilö ja 
koulutuksiin investointiin noin 3 milj. euroa.

Neste Oil kehittää henkilöstönsä osaamis-
ta myös tukemalla aktiivista sisäistä tehtävä-
kiertoa. Vuoden 2009 aikana toteutettu orga-
nisaatiomuutos tarjosi 458 henkilölle uuden 
tehtävän yhtiön sisällä. Erityisen tärkeäksi on 
tullut kansainvälisen liiketoiminnan osaami-
nen, jota ulkomaankomennukset osaltaan 
vahvistavat. Vuonna 2009 komennuksilla oli 93 
henkilöä 12 maassa.

VALMIUKSIA ESIMIESTYÖHÖN
Neste Oil on panostanut erityisesti esimies-
työn ja johtamisen kehittämiseen. Esimiestyön 
kehittämisohjelma käynnistyi vuonna 2006. Ke-
hittämisen perustana toimivat Neste Oilin kuusi 
johtamisen osa-aluetta: ihmistuntija, suunnan-
näyttäjä, uudistaja, mahdollistaja, yhteistyön 
rakentaja ja tuloksentekijä. 

Yhtiössä on esimiehille tarkoitettu valmen-
nuskokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää 
strategian toteuttamista, vahvistaa yrityskulttuu-
ria ja hyvien käytäntöjen leviämistä sekä tarjota 
esimiestehtävissä toimiville valmiuksia työssä 
onnistumiseen. Se tarjoaa esimiehille myös 
mahdollisuuden verkostoitua ja muodostaa 
vertaisryhmiä.

Esimiestyön perusteet on Neste Oilin 
uusille esimiehille tai vasta esimiestehtäviin 
siirtyville tarkoitettu ohjelma, joka kattaa 
perustiedot ja -taidot esimiesroolin me-
nestyksekkääseen haltuunottoon. Kaikille 
esimiehille tarkoitetun Esimiehenä Neste 
Oilissa -valmennuksen oli käynyt vuoden 
2009 loppuun mennessä 520 esimiestä eri 
maissa. Syventävät valmennukset perustuvat 
yhteisiin johtamisen osaamisalueisiin. 

Valmennuksista kerätty palaute on ollut 
erittäin positiivista. Vuoden 2008 lopussa teh-
dyn henkilöstötutkimuksen tulokset analysoi-
tiin vuonna 2009, ja ne osoittivat esimiestyön 
kehittyneen ja olevan hyvällä tasolla myös 
muihin yhtiöihin verrattuna.

ORGANISAATIOMUUTOKSELLA TUKEA 
UUDELLE TAHTOTILALLE
Neste Oilin vuoden 2009 kantava ajatus on ol-
lut ’yksi yhtiö, yhteiset tavoitteet’. Yhteisiä avain-
tavoitteita muutokselle ovat olleet strategian 
tehokas toteuttaminen, asiakassuuntautunei-
suus ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen. 
Myös kannattavuuden ja kustannustehokkuu-
den merkitys on kasvanut entisestään.

Neste Oilin liiketoiminta ryhmiteltiin uu-
destaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja 
 seitsemään yhteiseen toimintoon. Uusi raken-
ne ja organisaatio astuivat voimaan 1.4.2009.
Muutoksella tavoiteltiin aikaisempaa kustan-

Neste Oilin henkilöstöpolitiikka on 
kuvattu yhtiön johtamisjärjestelmässä ja 
sen tärkeimmät periaatteet ovat:

Johtajuuden ja yrityskulttuurin jatkuvan 
kehittämisen korostaminen. 

Arvojen mukainen käyttäytyminen ja 
jokaisen vastuu omasta ammatillisesta 
kehittymisestään erinomaisten tulosten 
saavuttamiseksi. 

Yhtäläiset oikeudet sukupuoleen, etniseen 
alkuperään, ikään, uskontoon, poliittiseen 
mielipiteeseen ja muihin vastaaviin asio-
ihin katsomatta. 

Sitoutuminen kehittämään työyhteisöä, 
jossa jokainen ymmärtää työnsä merki-
tyksen yhteisten tavoitteiden saavut-
tamisessa. 

Tasapuolinen ja kohtuullinen palkits-
eminen, joka perustuu sekä yksilö- että 
yhteisiin suorituksiin.

Neste Oilin keskeisenä periaatteena on, 
että kaikkialla ja kaikessa toiminnassa 
noudatetaan tinkimättä kunkin toiminta-
maan lakeja, viranomaisten määräyksiä 
ja vahvoja eettisiä periaatteita sekä 
hyviä tapoja.

Henkilöstöpolitiikka
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Sosiaalisen vastuun tunnuslukuja

Avainluvut

2009 2008

Keskimääräinen ikä 42,3 42,6

Keskimääräinen palvelusaika 13,9 14,3

Koulutusinvestoinnit, euroa 2 951 000 3 980 000
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Yhteistyön tuloksena kemianluokka Gadolin

Neste Oil on tehnyt pitkään yhteistyötä koulujen kanssa. Yhtiö on ollut 
vahvasti mukana mm. kehittämässä toisen asteen koulutuksen työssäoppi-

mista. Yhtenä yhteistyön tuloksena syntyi kolmivuotinen projekti, kemianluokka Gadolin, 
joka tarjoaa peruskoulun ja lukion sekä ammatillisten oppilaitosten oppilaille käytännön-
läheisen oppimisympäristön. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kemian opetusta ja oppimista, tukea positiivisen 
kuvan muodostumista kemiasta sekä lisätä alan koulutusvaihtoehtojen houkuttelevuutta. 
Yhteistyötahot tukevat tulevaisuuden osaamisen kehittämistä. 

Tavoitteena on tukea kemian ja sen sovellutusten tutkimista sekä vahvistaa kemian 
asemaa kokeellisena tieteenä. Kemian luokassa tapahtuva oppiminen perustuu tutkimuk-
selliseen ja ajattelun taitojen oppimiseen. 

Helsingin yliopiston kemian laitoksilla on varattu oppilasryhmille kaksi luokkaa, joista 
toisessa on nykyaikaiset laboratoriotilat ja toisessa tietokoneet, joilla voidaan tehdä 
kemiaan liittyviä töitä. Puitteista huolehtivat yliopisto ja sponsoriyritykset, joista yksi on 
Neste Oil. 

Kemianluokassa vierailevat luokat pääsevät tutkimaan vihreää kemiaa, energiaa ja 
sen tuotantoa, materiaalikemiaa ja arkipäivän kemiaa. Kemianluokassa vierailun toivotaan 
herättävän nuorissa innostuksen lähteä opiskelemaan kemiaa.

Kemianluokka Gadolin on nimetty suomalaisen kemian tutkijan, opetuksen kehittäjän 
sekä yhteiskunnallisen vaikuttajan Johan Gadolinin mukaan.

nustehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää 
toimintamallia, joka kykenee toteuttamaan 
strategiaa tehokkaasti. Uudessa matriisior-
ganisaatiossa eri liiketoiminta-alueiden ja 
toimintojen parhaat käytännöt ja osaaminen 
voidaan yhdistää kokonaisuuden eduksi. 

REKRYTOINTEJA KASVUALUEILLA
Vuonna 2009 yhtiön rekrytoinnit keskittyivät 
Singaporeen ja Rotterdamiin, joissa on käyn-
nissä isot investointihankkeet. Suurin osa rek-
rytoinneista tehtiin näissä maissa paikallisesti, 
ja kuhunkin tehtävään valittiin paras osaaja 
konsernin rekrytointiperiaatteiden mukaisesti. 
Rakenteilla oleviin tuotantolaitoksiin palkat-
tiin Singaporessa 75 ja Rotterdamissa 31 
paikallista työntekijää. Suomesta ulkomaanko-
mennukselle väliaikaisesti lähteneet toimivat 
pääsääntöisesti asiantuntijatehtävissä.

Neste Oilin työnantajakuva on vahvistunut 
viime vuosina, ja yhtiö oli Universumin toteut-
taman tutkimuksen mukaan opiskelijoiden 
keskuudessa 10. halutuin työnantaja Suomes-
sa tekniikan alalla ja 28. talousalalla. Neste 
Oil tarjosi kesällä 2009 kesätöitä 269 nuorelle 
Suomessa.

YT-NEUVOTTELUT OSA TEHOSTAMISTOIMIA
Vuonna 2009 Neste Oil asetti tavoitteekseen 
yli 60 miljoonan euron vuotuiset kiinteiden 
kustannusten säästöt, joista noin 30 miljoonaa 
euroa pyrittiin saavuttamaan henkilöstöratkai-
suilla. Osana kustannusten säästöohjelmaa 
Neste Oil aloitti elokuussa 2009 yhteistoiminta-
neuvottelut mahdollisista pysyvistä henkilöstö-

vähennyksistä ja lomautuksista. Yt-neuvottelut 
koskivat Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden 
Suomen henkilöstöä.

Yhteistoimintamenettelyssä pyrittiin löytä-
mään rakentavia vaihtoehtoja irtisanomisille. 
Neuvotteluiden tuloksena Neste Oilin henki-
löstömäärä Suomessa väheni 351 henkilöllä. 
Näistä 240 henkilöä valitsi vapaaehtoisen 
eläkejärjestelyn. Neste Oil tuki henkilöstövä-
hennysten kohteeksi joutuvien reilun sadan 
henkilön uudelleensijoittumista. Lisäksi Neste 
Jacobsissa toteutetaan mahdollisesti lomau-
tuksia vuonna 2010.

Henkilöstövähennyksiä on toteutettu loka-
kuusta 2009 alkaen. Viimeisetkin yt-menettelyyn 
liittyvät henkilöstövähennykset toteutuvat vuoden 
2010 aikana. Mahdolliset lomautukset ajoittuivat 
vuodelle 2010 työmäärän mukaisesti. Henkilöstö-
vähennykset lisäsivät henkilöstön kokonaisvaih-
tuvuutta, joka oli 8,9 % vuonna 2009 (6,5). 

Yhteistoimintaprosessin aikana keskityttiin 
erityisesti viestintään, koulutukseen ja esimies-
ten tukemiseen. Henkilöstön esittämiin noin 
200 kysymykseen vastattiin, ja henkilöstölle 
tarjottiin mahdollisuus keskustella nimettömä-
nä intranetissä.

ELÄKEJÄRJESTELYT
Suomessa Neste Oil -konserniin kuuluvat 
työnantajat ovat järjestäneet työntekijän eläke-
lain (TYEL) mukaisen eläketurvan Neste Oil 
Eläkesäätiössä. Neste Oil päätti vuonna 2009 
siirtää lakisääteisen eläketurvan hoitamisen ja 
vakuutuskannan Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmariselle 1.4.2010 alkaen.

Merimiehet on vakuutettu lakisääteisen 
eläketurvan osalta merimieseläkelain mukai-
sesti Merimieseläkekassassa. Lakisääteiselle 
eläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana.

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi Neste Oil 
Eläkesäätiössä on järjestetty lisäeläketurvaa 
ennen vuotta 1994 palvelukseen tulleille. Mer-
kittävin lisäeläke-etu on mahdollisuus jäädä 
eläkkeelle 60-vuotiaana, mikä koskee naisia 
ja alennetun eläkeiän valinneita miehiä. Neste 
Oil päätti tammikuussa 2010 siirtää lisäeläke-
turvan hoitamisen ja vakuutuskannan OP-
Henkivakuutus Oy:lle arviolta 1.4.2010 alkaen.

TYÖHYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN 
ERITYISEN TÄRKEÄÄ
Neste Oilissa määriteltiin vuoden 2009 aika-
na, mitä työhyvinvoinnilla yhtiössä tarkoite-
taan. Konsernissa on kirjattu työhyvinvoinnin 
vastuut ja yhteinen mittaristo työhyvinvoinnin 
seurantaa varten. Työhyvinvointi syntyy töissä 
ja liittyy työn tekemiseen. Työhyvinvointi luo 
omalta osaltaan ihmisille mahdollisuuksia 
onnistua työssä ja saavuttaa asetettuja ta-
voitteita. Työhyvinvointi Neste Oilissa rakentuu 
kuudesta osa-alueesta: esimiestyö ja johta-
minen, työyhteisö, työympäristö, osaaminen, 
työmotivaatio ja terveys.

Edellisen henkilöstötutkimuksen perus-
teella yhtiössä tunnistettiin yhteisiä kehittä-
misalueita, joita käsiteltiin kevään 2009 aikana 
työryhmissä eri puolilla organisaatiota.

Cas
e
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Turvallisuus

Turvallisuutta kehitetään turvallisuusjohta-
misjärjestelmän avulla koko yhtiössä. Neste 
Oilissa turvallisuuskoulutus on olennainen 
osa perehdytystä ja esimiestyötä. Koko hen-
kilöstölle tarjotaan työturvallisuuteen liittyvää 
koulutusta. Jokaiselta esimieheltä vaaditaan 
osallistumista 1–3-päiväiseen turvallisuuskou-
lutukseen. 

Turvallisuuskäyttäytymistä arvioidaan vuo-
sittaisissa kehityskeskusteluissa ja jatkuvasti 
toteutettavilla havainnointikierroksilla.

PROSESSITURVALLISUUDEN KESKEISET 
TAVOITTEET
Prosessiturvallisuuden keskeiset tavoitteet 
ovat estää ihmisten loukkaantuminen tai vaa-
ralle altistuminen, suojella ympäristöä ja yhtiön 
omaisuutta sekä estää tai minimoida taloudel-
liset menetykset. Prosessiturvallisuusajattelun 
lähtökohtana on tunnistaa toimintaan liittyvät 
riskit, varautua niihin ja minimoida vaikutukset 
mahdollisen riskin toteutumisen jälkeen. 

Vuonna 2009 Neste Oilissa sattui 3,1 työ-
paikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti 

Neste Oilissa uskotaan, että kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Vuonna 2009 
työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 3,1, mikä on kaikkien 
aikojen paras tulos yhtiön historiassa.

(TRIF) ja 2,2 poissoloon johtanutta työpaikka-
tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (LWIF). 
Suomalaisen kemianteollisuuden keskiarvo 
oli 15,7 (LWIF) vuonna 2008.

VARAUTUMINEN PANDEMIAAN
Neste Oilissa on varautumissuunnitelma 
pandemiatilanteeseen. Suunnitelman avulla 
turvataan liiketoiminnan jatkuvuus sekä vä-
hennetään nesteoililaisten sairastumisriskiä ja 
tartunnan leviämisriskiä Neste Oilin toiminnois-
sa sekä toimipaikoissa. Pandemiatilanteessa 
varmistetaan tiedonkulku, tarjotaan taudin 
torjuntaan liittyvää tietoa ja tuetaan henkilökun-
taa mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Liiketoiminnan jatkuvuus on varmistettu 
tunnistamalla ne palvelut, jotka on tuotettava 
myös silloin, kun merkittävä osa yrityksen 
työvoimasta on poissa. 

TUOTEVASTUU
EU:n kemikaaliasetus REACH edellyttää 
valmistajilta ja EU-maahantuojilta kemikaalien 
rekisteröintiä. Neste Oil aloitti valmistautumisen 

asetuksen vaatimuksiin jo vuoden 2005 alussa. 
Yhtiö on esirekisteröinyt valmistamansa ja EU-
alueelle maahantuomansa aineet. Rekisteröi-
täviä aineita on yhteensä lähes 150. Varsinaiset 
rekisteröinnit tehdään pääosin vuonna 2010. 

Yhtenäinen kemikaalien luokitus- ja 
merkintäjärjestelmä
Neste Oil ylläpitää ja kehittää työpaikan käyt-
töturvallisuusrekisteriä, joka on kemikaalien 
hallinnassa tärkeä työkalu. Rekisteristä löyty-
vät tiedot omista ja työpaikalla käsiteltävistä 
tuotteista. Kemikaalit luokitellaan ja merkitään 
vaarojensa mukaisesti.

Neste Oilin sisäinen siirtyminen kansainvä-
lisesti yhdenmukaiseen luokitus- ja merkintä-
järjestelmään (GHS) käynnistyy vuonna 2010 ja 
jatkuu vuoteen 2015 asti. GHS vaikuttaa käyt-
töturvallisuustiedotteiden lisäksi myös mm. 
pakkaus- ja säiliömerkintöihin, viranomais-
lupiin sekä työpaikkaselvityksiin muuttuvien 
vaaraluokitusten osalta.

Havainnointikierrokset ovat uusi konsernitason 
turvallisuusmittari vuoden 2010 alusta alkaen.

Luku pitää sisällään oman henkilöstön ja 
palveluntoimittajat. Vuoden 2009 aikana ei 
tapahtunut kuolemaan johtaneita tapaturmia.

Luku pitää sisällään oman henkilöstön ja 
palveluntoimittajat.

Turvallisuus
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Tofuture Oy on tarkastanut raportin GRI-ohjeiston vastaavuuden ja vahvistaa, että Neste 
Oil Oyj:n vuosikertomuksessa 2009 sivuilla 24 – 49 esitetty vastuullisuuskatsaus täyttää GRI-
ohjeiston sovellustason C+ vaatimukset. Raportissa esitetyt GRI-ohjeiston mukaiset tiedot on 
kuvattu oheisessa GRI-sisältövertailussa.

GRI-ohjeiston kohtaiili
Katta-
vuus Sivu Huomiot

1. Strategia ja analyysi

1.1 Toimitusjohtajan katsaus s. 6

1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus s. 6; 8–9; 10–13 ja 28

2. Organisaation taustakuvaus

2.1–2.10 Perustiedot Neste Oil lyhyesti, sisäkansi

3. Raportin muuttujat

3.1–.3.4 Raportin kuvaus s. 30

3.5–.3.11 Raportin laajuus ja rajaukset s. 30

3.12 GRI-sisältövertailu s. 48

3.13 Varmennus s. 49

4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö

4.1–4.10 Hallintotapa s. 52–53

4.12–4.13 Sitoumukset s. 30

4.14–4.17 Sidosryhmätoiminta s. 31; 40–41 ja 43

5. Johtamistapa ja toimintaindikaattorit

Vastuullisuuden johtamistapa s. 29–30; 52–53

Taloudellinen vastuu

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo s. 33

EC3 Eläketurvan kattavuus s. 46, konsernitilin päätöksen liitetieto 29, s. 118–120

EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus s. 33

Ympäristövastuu

EN1 Raaka-aineet s. 39 Konsernin ainetase, vertailutiedot jalostamoiden osalta

EN3 Suora energiankulutus s. 39 Konsernin ainetase, vertailutiedot jalostamoiden osalta

EN4 Epäsuora energiankulutus s. 39 Konsernin ainetase, ostosähkön alkuperä Suomen osalta

EN6 Uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotteet s. 18–19; 38

EN8 Veden kulutus s. 39 Konsernin ainetase

EN16 Kasvihuonekaasujen päästöt s. 37, 39
Päästökaupan piiriin kuuluvat hiilidioksidipäästöt;
Suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt

EN18 Aloitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut 
vähennykset

s. 29; 36–37

EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt s. 36

EN20 Päästöt ilmaan s. 39 Konsernin ainetase, vertailutiedot jalostamoiden osalta

EN21 Jätevedet s. 39 Konsernin ainetase, vertailutiedot jalostamoiden osalta

EN22 Jätteet s. 39 Konsernin ainetase, vertailutiedot jalostamoiden osalta

EN23 Vuodot s. 29

EN26 Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten vähentäminen s. 38

EN28 Ympäristölainsäädännön ja -lupien noudattaminen s. 29

EN29 Kuljetusten ympäristövaikutukset s. 37–38

EN30 Ympäristökustannukset s. 28

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstökäytännöt ja työolot

LA1 Henkilöstömäärä s. 45 Jaottelu työsuhteen mukaan, maittain ja segmenteittäin

LA2 Henkilöstön vaihtuvuus s. 46

LA7 Tapaturmat, ammattitaudit, poissaolot ja kuolemantapaukset s. 29; 47 Tapaturmataajuus: poissaoloon johtaneet työpaikka-
tapaturmat (LWIF) ja kaikki työpaikkatapaturmat (TRIF). 
Luvuissa mukana myös alihankkijoiden tiedot. Sairas-
poissaoloja ei ole raportoitu

LA8 Vakavien sairauksien varalta toteutetut toimenpiteet ja niiden kattavuus s. 47

LA10 Koulutustunnit s. 44

LA11 Osaamisen kehittäminen s. 44

LA12 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan 
henkilöstön osuus

s. 32; 44

LA13 Ikä- ja sukupuolijakauma s. 45 Vakituisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Ihmisoikeudet

HR2 Toimittajien ihmisoikeusarviointi s. 29; 38–39; 40–41

Yhteiskunta

SO1 Paikallisyhteisövuorovaikutus  s. 43

SO5 Poliittinen vaikuttaminen s. 43

Tuotevastuu

PR3 Tuoteinformaatio s. 47 Kemikaalien rekisteröinti

GRI-ohjeiston pääindikaattorit: EC2, EC6-8, EN2, EN11-12, EN17, EN19, EN27, LA4-5, LA14, SO2-4, SO8, PR1, PR6, PR9 ei raportoitu

Raportoitu

GRI-sisältöindeksi
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Espoossa 12. helmikuuta 2010

Tofuture Oy
Sustainability Assurance

Mikael Niskala
Varmennustoiminnan johtaja

Jani Alenius
Varmennusasiantuntija

NESTE OIL OYJ:N JOHDOLLE JA 
SIDOSRYHMILLE 
Laajuus ja tavoitteet
Olemme Neste Oil Oyj:n johdon pyynnöstä 
suorittaneet riippumattoman varmennus-
toimeksiannon, jonka kohteena on Neste 
Oil Oyj:n vuoden 2009 vuosikertomuksessa 
sivuilla 26–48 esitetyt vastuullisuustiedot 
(jäljempänä ”Raportti”). Varmennus toteutettiin 
AA1000 Assurance Standard (2008) -ohjeen 
mukaisesti. Olemme suorittaneet rajoitetun 
varmuuden antavan toimeksiannon, jonka 
tavoitteena oli arvioida:

Neste Oil Oyj:n sidosryhmien osallistamis-
ta, olennaisten vastuullisuusnäkökohtien 
määrittämistä ja sidosryhmien odotuksiin 
vastaamista AA1000 Accountability -periaat-
teiden mukaisesti,
Raportin vastuullisuustietojen luotettavuutta 
Global Reporting Initiative -ohjeiston tiedon 
laatua koskevien periaatteiden mukaisesti 
sekä
Raportin GRI-sovellustasoa. 

Johdon vastuu ja varmentajan 
velvollisuudet
Neste Oil Oyj:n johto vastaa Raportin laati-
misesta sekä siinä esitetyistä vastuullisuus-
tiedoista ja lausumista ja on ne hyväksynyt. 
Raportointikriteeristönä on käytetty Global 
Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa ja Neste 
Oil Oyj:n sisäisiä raportointiohjeita. Varmen-
tajana meidän velvollisuutemme on esittää 
suorittamamme työn perusteella riippumaton 
johtopäätös Raportin antamasta kuvasta. 

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys
Varmentajan tulee olla riippumaton varmen-
nuksen kohteesta. Emme ole osallistuneet 
Raportin laadintaan, eikä meillä ole muita toi-
meksiantosopimuksia Neste Oil Oyj:n kanssa. 
Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneis-
ta yritysvastuuraportoinnin ja varmentamisen 
asiantuntijoista, joilla on vaadittava osaaminen 
varmennuksen suorittamiseen. Lisätietoja 
sekä tiedot varmentajien pätevyydestä löyty-
vät osoitteesta: www.tofuture.eu.

Lausunnon perusteet ja rajoitteet
Varmennusprosessi tulee suunnitella ja suo-
rittaa siten, että varmentaja kerää riittävästi 

todisteita johtopäätöstä varten. Toimenpitei-
den valinta perustuu varmentajan harkintaan 
sisältäen arvioinnin riskeistä, että raportissa 
esitetyt tiedot eivät olennaisilta osiltaan ole 
raportointikriteeristön mukaisia. Olemme 
toteuttaneet muun muassa seuraavat var-
mennustoimenpiteet:

Arvioineet Neste Oil Oyj:ssä sovellettavia 
menettelytapoja sidosryhmien osallistami-
seen, olennaisten vastuullisuusnäkökohtien 
määrittelyyn sekä sidosryhmien odotuksiin 
vastaamiseen
Arvioineet Raportissa esitettyjä vastuulli-
suustietoja suhteessa sidosryhmien odo-
tuksiin. Tätä varten toteutimme olennaisuus-
testin, jolla keräsimme 11 ulkopuolisen 
asiantuntijan näkemykset olennaisista 
sidosryhmien odotuksista Neste Oil Oyj:tä 
kohtaan
Haastatelleet Raportin tietojen keruun 
vastuuhenkilöitä konsernitasolla ja valituilla 
toimipaikoilla
Käyneet läpi konsernitasolla järjestelmät 
ja prosessit, joilla vastuullisuusraportoinnin 
tiedot tuotetaan, kerätään ja raportoidaan
Arvioineet konsernitasolla tehtyjä laskelmia 
ja tietojen yhdistelyä sekä tietojen oikeel-
lisuuden varmistamiseen liittyviä sisäisiä 
menettelytapoja
Tutustuneet lähtötietojen tuottamiseen ja 
raportointiprosesseihin Neste Oil Oyj:n Por-
voon jalostamolla ja Neste Shipping Oy:ssä.

Johtopäätökset
AA1000 Accountability -periaatteiden soveltaminen

Sidosryhmien osallistaminen: Neste Oil 
Oyj:llä on käytössä kanavia sidosryhmävuo-
rovaikutukseen, ja yhtiö on sitoutunut sidos-
ryhmien kanssa käytävään keskusteluun. 
Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien 
määrittäminen: Neste Oil Oyj on määritellyt 
olennaiset vastuullisuusnäkökohdat osana 
vastuullisuustyön johtamismallia.   
Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: Nes-
te Oil Oyj:llä on käytössä politiikat, ohjeet 
ja menettelytavat sidosryhmien odotuksiin 
vastaamiseksi. 

Vastuullisuustietojen luotettavuus

Olemme käyneet läpi Raportissa esitettyjen 
vastuullisuustietojen perusteet. 

Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella 
tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka 
antaisivat aiheen olettaa, ettei Raportti 
anna kaikilta olennaisilta osiltaan oikeaa ja 
riittävää kuvaa Neste Oil Oyj:n vastuullisuuden 
tuloksista, tai etteivät Raportissa esitetyt tiedot 
ole kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavia 
edellä esitetyn raportointikriteeristön 
perusteella.

GRI-sovellustaso

Raportti vastaa GRI-sovellustasoa C+.

Havainnot ja suositukset
Rajoitetun varmuuden antavan toimeksi-
antomme perustella esitämme seuraavat 
havainnot ja suositukset, jotka eivät vaikuta 
edellä esitettyyn johtopäätökseemme:

Neste Oil Oyj soveltaa ensimmäisen kerran 
Raportissaan Global Reporting Initiative 
(GRI) -ohjeistoa. Suosittelemme vastuul-
lisuusraportoinnin kehittämistä edelleen 
GRI-ohjeiston raportointiperiaatteiden mu-
kaisesti, vertailutietojen nykyistä laajempaa 
esittämistä sekä GRI-ohjeiston pääindikaat-
toreiden kattavampaa raportontia erityisesti 
sosiaalisen vastuun osa-alueilla.
Olennaisuuden määrittelyprosessi perustuu 
yhtiön vastuullisuusstrategiaan ja -tavoit-
teisiin sekä sidosryhmien esittämään 
kiinnostukseen. Suosittelemme sidosryh-
mävuorovaikutuksen liittämistä systemaat-
tisemmin osaksi olennaisuuden määrittely-
prosessia sekä olennaisuuden määrittelyn 
dokumentoinnin ja raportoinnin edelleen 
kehittämistä. 
Neste Oil Oyj on uudistamassa konsernin-
laajuisten vastuullisuuden tunnuslukujen 
seurantaa. Suosittelemme tiedonkeruupro-
sessin dokumentoinnin kehittämistä sekä 
tiedonkeruumenetelmien ja konserninlaajui-
sen vastuullisuustiedon hallinnan systema-
tisointia.
Keskeisenä sidosryhmien esille nostamana 
kysymyksenä on Raportissa käsitelty uu-
siutuvan raaka-aineen alkuperä. Suositte-
lemme jatkamaan hankintaketjun vastuulli-
suuskäytäntöjen sekä raaka-ainetoimittajia 
koskevien tietojen raportoinnin kehittämistä.

Riippumaton varmennusraportti
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It is not best that 
we should all 
think alike; it is 
a difference of 
opinion that makes 
horse races. 
– Mark Twain

Tähtäämme aina ensiluokkaiseen toimintaan. 
Noudatamme työssämme lakeja, säädöksiä 
sekä oman johtamisjärjestelmämme periaat-
teita. Sitoudumme hyvään hallintotapaan ja 
vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme 
ympäri maailmaa. Etsimme myös aktiivisesti 
parhaita käytäntöjä ja pyrimme toimintamme 
jatkuvaan parantamiseen.
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Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan 
lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden hallinnointikoodin 
mukaisesti. Yhtiö kunnioittaa vastuullisuuden periaatteita ja pyrkii 
toteuttamaan parhaita käytäntöjä kaikessa toiminnassaan. Työssä heijastuvat 
yhtiön arvot vastuullisuus, yhteistyö, uudistuminen ja tuloksellisuus. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
(Corporate Governance Statement) on 
laadittu uuden Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin suositus 51:n ja arvopa-
perimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti. 
Selvitys annetaan erillisenä hallituksen 
toimintakertomuksesta.

Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointi-
tapaa Suomen osakeyhtiölain, oman yhtiö-
järjestyksensä ja listayhtiöiden hallinnoin-
tikoodin mukaisesti. Yhtiö noudattaa myös 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, jossa se on 
listattuna, sääntöjä sekä Finanssivalvonnan 
sääntöjä ja määräyksiä. Neste Oilin pääkont-
tori sijaitsee Espoossa.

Hallinnointikoodin suosituksista Neste 
Oil poikkeaa siten, että yhtiössä hallituk-
sen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat 
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 
valmistelee hallituksen valiokunnan sijaan 
yhtiökokouksen asettama osakkeenomis-
tajien nimitysvaliokunta. Poikkeaminen 
perustuu Suomen hallituksen talouspoliitti-
sen ministerivaliokunnan helmikuussa 2004 
tekemään kannanottoon koskien julkisesti 
noteerattujen valtionyhtiöiden hallitusten 
jäsenehdokkaiden nimeämismenettelyä.

Neste Oil laatii konsernitilinpäätöksen ja 
osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n 
hyväksymien IFRS-tilinpäätösstandardien, 
arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Fi-
nanssivalvonnan standardien sekä NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. 
Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilin-
päätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja 
kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausunto-
jen mukaisesti.

Tilintarkastuskertomus kattaa toimin-
takertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja 
emoyhtiön tilinpäätöksen.

HALLINTOELIMET
Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, 
hallintoneuvoston, hallituksen ja sen kahden 
valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. 
Neste Oilin johtoryhmä (NEB) avustaa toimi-
tusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön 
strategisten ja operatiivisten tavoitteiden 
toteuttamisessa. Kullakin yhtiön liiketoiminta-
alueella on myös oma johtoryhmänsä. 

Koko yhtiötä koskevista keskeisistä asiois-
ta päättää toimitusjohtaja tai hallitus. Neste 
Oililla on yksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 
valittava tilintarkastaja.

YHTIÖKOKOUS
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat 
käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa 
yhtiön asioissa. Omistajat osallistuvat yhtiö-
kokoukseen henkilökohtaisesti tai edustajan 
välityksellä. Jokainen osake oikeuttaa yhteen 
ääneen. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa osak-
keenomistajat päättävät muun muassa 

tilinpäätöksen vahvistamisesta
taseen osoittaman voiton käyttämisestä
vastuuvapauden myöntämisestä hal-
lintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle
hallintoneuvoston jäsenten, hallituksen 
jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä 
näiden palkkioista. 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosit-
tain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen 
yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun yhtiön 
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on 
yhteensä vähintään kymmenesosa kaikista 
yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat 
tietyn asian käsittelemistä varten. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiöko-
koukseen toimitetaan osakkeenomistajille 
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 17 

päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu julkaistaan 
vähintään kahdessa hallituksen määräämässä 
säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä 
tai toimitetaan muulla todistettavalla tavalla.

Vuonna 2009 

Yhtiökokous pidettiin perjantaina 3.4. Kokous 
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjoh-
tajalle vuodelta 2008. 

Yhtiökokous myös hyväksyi hallituksen 
ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan 
vuodelta 2008 maksettiin osinkoa 0,80 euroa 
osakkeelta. Osinkoon olivat oikeutettuja osak-
keenomistajat, jotka oli merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2009. 
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ja hal-
lintoneuvoston jäsenistä ja palkkioista sekä 
valitsi yhtiölle tilintarkastajan.

NIMITYSVALIOKUNTA 
Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat 
nimittivät nimitysvaliokunnan. Siihen valittiin 
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja asiantuntijajäseninä sekä seuraavaa var-
sinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 
1. arkipäivän osakasluettelon mukaan kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edustajat. 
Nimitys valiokunnan koollekutsujana toimi 
hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajan. 

Tehtävät

Nimitysvaliokunta valmisteli ehdotukset seu-
raavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

hallituksen jäsenten lukumäärästä
hallituksen jäsenistä
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioista

Nimitysvaliokunnan piti antaa ehdotuksensa 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
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yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa 
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmi-
kuun 1. arkipäivänä.

Vuonna 2009

Vuoden 2010 varsinaista yhtiökokousta 
valmistelevaan nimitysvaliokuntaan kuuluivat 
ylijohtaja Pekka Timonen valtion omistaja-
ohjausyksiköstä, Keskinäinen eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo 
Ritakallio sekä Keskinäinen työeläkevakuu-
tusyhtiö Varman johtaja Risto Murto. Valio-
kunnan asiantuntijajäseninä toimivat Neste 
Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos 
Timo Peltola sekä hallituksen varapuheen-
johtaja Mikael von Frenckell. Nimitysvalio-
kunta kokoontui 2 kertaa. Nimitysvaliokunta 
teki ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja 
heidän palkkioistaan 1.2.2010.

HALLINTONEUVOSTO
Yhtiön hallintoneuvostossa tulee olla 
kuudesta kahteentoista jäsentä, jotka 
valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan lukien varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa vuoden toimikaudeksi, joka päättyy 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
Lisäksi odotetaan, että Neste Oilin työnteki-
jöitä edustavat henkilöstöryhmät nimittävät 
enintään kolme henkilöstön edustajaa, joilla 
on oikeus osallistua hallintoneuvoston koko-
uksiin, mutta jotka eivät ole sen jäseniä. 

Jäsenet
Hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi 
alkoi 3.4.2009 ja päättyy vuoden 2010 ensim-
mäisellä puoliskolla pidettävään varsinai-
seen yhtiökokoukseen, ovat

Heidi Hautala (puheenjohtaja), s. 1955, MMM,  
Euroopan parlamentin jäsen
Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), 
  s. 1966, MMM, kansanedustaja

Esko Ahonen, s. 1955, rakennusinsinööri, 
kansanedustaja
Mikael Forss, s. 1954, VTT, johtaja,  
Kansaneläkelaitos
Timo Heinonen, s. 1975, KM, kansanedustaja
Markus Mustajärvi, s. 1963, YTM, metsä-
talousinsinööri, kansanedustaja
Jutta Urpilainen, s. 1975, KM,  
kansanedustaja
Anne-Mari Virolainen, s. 1965, KTM, 
 kansanedustaja.

Hallintoneuvoston toiminta
Hallintoneuvosto kokoontuu niin usein kuin 
on tarpeen. Kutsuja on puheenjohtaja tai 
hänen ollessaan estyneenä varapuheen-
johtaja. Hallintoneuvosto tekee suunnitel-
man varsinaisten kokoustensa aikataulusta. 
Kokoukset pidetään yhtiön pääkonttorissa 
tai muussa kutsussa mainitussa paikassa. 
Puheenjohtajan suostumuksella kokous 
voidaan pitää myös puhelinkokouksena. 
Hallintoneuvoston valitsema sihteeri pitää 
kokouksesta pöytäkirjaa. 

Tehtävät

hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimi-
tusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa 
antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausun-
tonsa tilinpäätöksestä, toimintakertomuk-
sesta ja tilintarkastuskertomuksesta. 

Vuonna 2009 

Hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa, ja osallis-
tumisprosentti kokouksiin oli 69. Kokouksissa 
käsiteltiin muun muassa yhtiön osavuosi-
katsauksia ja tilinpäätöstä sekä liiketoiminta-
suunnitelmaa.

HALLITUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 
viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka valitaan 

varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikau-
deksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen. Hallitukseen ei voida valita 
68 vuotta täyttäneitä. Hallituksen jäsenten tu-
lee toimia yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kanssa 
ns. arm’s length -periaatteella sekä tiedottaa 
mahdollisista eturistiriitatilanteista. Hallituksen 
jäsenet eivät ole mukana yhtiön kannustin- tai 
eläkejärjestelmissä. 

Hallituksen jäsenet valittiin 3.4.2009 pide-
tyssä yhtiökokouksessa. Hallituksessa on 
kahdeksan jäsentä, jotka ovat kaikki riippu-
mattomia lukuun ottamatta Markku Tapiota, 
joka edustaa enemmistöomistajaa. Hallituk-
sen jäsen voidaan katsoa riippumattomaksi 
vain, jos hänellä ei ole muuta merkittävää 
suhdetta yhtiöön kuin hallituksen jäsenyys 
eikä hän ole riippuvainen yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista.

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarve vaatii. 
Sillä tulee vuosittain olla 6–8 säännöllistä ko-
kousta, joiden ajankohdat on etukäteen määri-
telty. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja tai hänen 
ollessaan estyneenä hallituksen varapuheen-
johtaja kutsuu hallituksen koolle sen jäsenen tai 
toimitusjohtajan pyynnöstä tai mikäli hallituksen 
puheenjohtaja itse katsoo sen tarpeelliseksi. 
Kokous on päätös valtainen, jos siihen osallistuu 
yli puolet jäsenistä. Hallitus laatii itselleen 
toimintasuunnitelman varsinaisten yhtiökokous-
ten väliseksi ajanjaksoksi. Suunnitelma sisältää 
muun ohessa kokousaikataulun ja kussakin 
kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat. 
Hallituksen tulee vuosittain arvioida toimintansa 
tehokkuutta. Arviointi käsitellään hallituksessa 
viimeistään tilikauden päättymisen jälkeen. 

Tehtävät

Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään 
yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä 

Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodi on saatavilla 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
verkkosivuilta www.cgfinland.fi.
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työjärjestyksessä, jonka keskeisenä sisältönä 
ovat seuraavat hallituksen tehtävät:

vastata Neste Oil -konsernin hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 
sovellettavan lainsäädännön ja määräys-
ten, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen 
antamien ohjeiden mukaisesti
vastata Neste Oilin strategiasta sekä liiketoi-
minnan ohjaamisesta ja valvonnasta
päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaat-
teista
vahvistaa yhtiön vuosittainen toimintasuun-
nitelma
hyväksyä tilinpäätös ja osavuosi katsaukset
päättää merkittävistä investoinneista ja 
omaisuuden myynneistä
vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet 
sekä seurata niiden toteutumista
nimittää toimitusjohtaja ja hänen välittömät 
alaisensa sekä päättää heidän palkitsemi-
sestaan
vahvistaa johtoryhmä ja konsernin ylin orga-
nisaatio- ja toimintarakenne
määritellä yhtiön osinkopolitiikka, jonka 
perusteella osinkoehdotus annetaan yhtiö-
kokouksen käsiteltäväksi.

Vuonna 2009 

Hallitus kokoontui 9 kertaa. Jäsenten osallis-
tumisprosentti kokouksiin oli 100. 

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Hallitus on muodostanut keskuudestaan 
tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja 
palkitsemisvaliokunnan, joissa kummassakin 
on neljä jäsentä. Valiokuntien kokoukset ovat 
päätösvaltaisia, jos niihin osallistuu enemmän 
kuin kaksi valiokunnan jäsentä, puheenjohtaja 
mukaan lukien. Valiokuntien jäsenet valitaan 
hallituksen jäsenten keskuudesta vuoden 
toimikaudeksi. Hallitus on hyväksynyt kum-
mallekin valiokunnalle työjärjestyksen, jossa 
määritellään tehtävät ja vastuut. Valiokunnan 
puheenjohtaja määrittää jäsenten kanssa 
kokousten määrän ja aikataulun. Valiokun-

takokouksia on vähintään kaksi vuodessa. 
Kumpikin valiokunta raportoi säännöllisesti 
kokouksistaan hallitukselle. Raportti sisäl-
tää vähintään yhteenvedon valiokunnalle 
osoitetuista tehtävistä ja niiden hoitamisesta. 
Valiokunnat tekevät vuosittain toiminnastaan 
itsearviointiraportin hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta koostuu työjärjestyksen-
sä mukaisesti vähintään kolmesta hallituk-
sen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yh-
tiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joilla on riittävät 
tiedot kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisten 
raporttien valmistelusta sekä muu hallituk-
sen määrittelemä pätevyys. Tarkastusvalio-
kunnalla on tarpeen mukaan lupa käyttää 
ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita. 

Tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut 
määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen 
hyväksymässä työjärjestyksessä, jonka kes-
keisenä sisältönä ovat seuraavat valiokunnan 
tehtävät:

seurata tilinpäätösraportoinnin ja – siltä 
osin kuin tarkoituksenmukaista – osavuosi-
katsausraportoinnin prosessia
valvoa taloudellista raportointiprosessia
seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen 
tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien 
tehokkuutta
käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestel-
mästään antamaan selvitykseen sisältyvää 
kuvausta taloudelliseen raportointiproses-
siin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestelmien pääpiirteistä
seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen lakisääteistä tilintarkastusta
arvioida lakisääteisen tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuutta ja erityisesti lisäpalvelui-
den tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle
valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva 
päätösehdotus tai -suositus

käsitellä kaikki keskeiset yhtiötä tai sen 
tytäryhtiöitä koskevat tilintarkastajan raportit
arvioida lakien ja määräysten noudattamista
hyväksyä sisäisen tarkastuksen toiminta-
ohje sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen 
suunnitelmat ja raportit
seurata yhtiön taloudellista asemaa.

Vuonna 2009 

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Nina 
Linander (puheenjohtaja), Hannu Ryöppö-
nen (3.4.2009 alkaen), Markku Tapio, Maarit 
Toivanen-Koivisto sekä Antti Tanskanen, 
jonka jäsenyys hallituksessa ja tarkastus-
valiokunnassa päättyi 3.4.2009. Valiokunta 
kokoontui 6 kertaa. Osallistumisprosentti 
kokouksiin oli 100. Säännönmukaisten teh-
täviensä lisäksi valiokunta keskittyi vuoden 
2009 aikana riskienhallinnan ja taloudellisen 
raportoinnin valvontaan ja niiden kehittämi-
sen seurantaan.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta koostuu 
hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään 
kahdesta muusta yhtiön johtoon kuulumatto-
masta hallituksen jäsenestä. 

Tehtävät

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtä-
vät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti 
hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, 
jonka keskeisenä sisältönä ovat seuraavat 
valiokunnan tehtävät:

tehdä hallitukselle ehdotukset avainhenki-
löiden palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
valmistella hallitukselle ehdotukset toimitus-
johtajan ja johtoryhmän jäsenten nimityk-
sistä sekä heidän toimi- ja työsuhteidensa 
ehdoista
valvoa ja arvioida toimitusjohtajan ja johto-
ryhmän jäsenten suorituksia.

Syntymävuosi Koulutus Asema Päätoimi

Riippu-
maton

yhtiöstä

Riippu-
maton

merkit-
tävästä 
os.om.

Henkilöstö- 
ja palkitse-

misvalio-
kunta

Tarkas-
tusva-

liokunta

Läsnäolo 
kokouksissa

Hallitus
Valio-

kunnat

Timo Peltola 1946 Ekonomi Puheenjohtaja Hallitusammattilainen 100 % 100 %

Mikael von Frenckell 1947 Valtiotieteen maisteri
Varapuheen-

johtaja Partneri 100 % 100 %

Michiel Boersma 1947 Kemiantekniikan tohtori Jäsen Hallitusammattilainen 100 % 100 %

Ainomaija Haarla 1953 Tekniikan tohtori ja MBA Jäsen Toimitusjohtaja 100 % 100 %

Nina Linander 1959 Kauppatieteiden maisteri Jäsen Partneri 100 % 100 %

Hannu Ryöppönen* 1952 Ekonomi Jäsen Hallitusammattilainen 100 % 100 %

Markku Tapio 1948 Valtiotieteen kandidaatti Jäsen Finanssineuvos 100 % 100 %

Maarit Toivanen-Koivisto 1954 Ekonomi Jäsen Toimitusjohtaja 100 % 100 %

Hallitus 31.12.2009

* Hallituksen jäsen alkaen 3.4.2009, jolloin Antti Tanskasen jäsenyys Neste Oilin hallituksessa päättyi.
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2009 2008

Tilintarkastuspalkkiot 916 786

Muut 470 1 022

Yhteensä 1 386 1 808

Vuonna 2009 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuu-
luivat Timo Peltola (puheenjohtaja), Michiel 
Boersma, Mikael von Frenckell ja Ainomaija 
Haarla. Valiokunta kokoontui 6 kertaa. Osal-
listumisprosentti kokouksiin oli 100. Pääteh-
tävät vuoden 2009 aikana olivat johtoryhmän 
jäsenten nimeäminen, organisaatiouudistuk-
sen ja muutosjohtamisen seuranta, uuden 
pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän 
rakentaminen sekä avainhenkilöiden palkitse-
misen kehittäminen.

TOIMITUSJOHTAJA
Toimitusjohtaja johtaa yhtiön liiketoimintaa 
osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen anta-
mien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja 
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain-
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. 

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus 
myös arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosit-
tain ja päättää hänen palkastaan henkilöstö- 
ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. 

Toimitusjohtaja voi saada kuukausipal-
kan ja luontoisetujen lisäksi vuosittaisen, 
suoritukseen perustuvan bonuspalkkion (kts. 
s. 64–65). Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, 
hän on oikeutettu irtisanomisajan (6 kuu-
kautta) palkan lisäksi 18 kuukauden palkkaa 
vastaavaan erorahaan. 

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta ja 
eläkkeen määrä 60 % eläkepalkasta. Eläke on 
vakuutettu vakuutusyhtiössä, ja vuoden 2009 
osalta vakuutusmaksu oli 387 000 euroa.

Vuonna 2009

Neste Oilin toimitusjohtajana toimi insinööri, 
eMBA Matti Lievonen (s. 1958). 

LIIKETOIMINNAN JOHTORYHMÄ (NEMB)
Liiketoiminnan johtoryhmä (Neste Executive 
Management Board, NEMB) ohjaa liiketoi-
mintaa sekä asettaa operatiivisen toiminnan 
tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Vuonna 2009

Liiketoiminnan johtoryhmä koostui 
toimitusjohtajasta, liiketoiminta-alueiden 
johtajista, talous- ja rahoitusjohtajasta sekä 
tuotanto- ja logistiikkajohtajasta. Liiketoiminnan 
johtoryhmä kokoontui 9 kertaa vuonna 2009. 

KONSERNIN JOHTORYHMÄ (NEB)
Neste Oilin johtoryhmä (Neste Executive Board, 
NEB) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtami-
sessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten 
tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmän 
jäsenet nimittää hallitus. 

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, kes-
kimäärin kerran kuussa. Johtoryhmän jäsenille 
maksetaan peruspalkka, minkä lisäksi he voivat 
saada vuosittaisen, suoritukseen perustuvan bo-
nuspalkkion. Lisäksi he ovat oikeutettuja muihin 
luontoisetuihin. Heidän tyypillinen irtisanomisai-
kansa on kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenet 
ovat solmineet työsopimuksen, jossa määrätään 
kiinteä kuuden kuukauden ja varatoimitusjoh-
tajan osalta 12 kuukauden palkan suuruinen 
eroraha. 

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60–62 
vuotta. Eläkkeen määrä voi olla korkeintaan 
66 % tai 60 % eläkepalkasta. Ensin mainitussa ta-
pauksessa eläkkeet vakuuttaa ja maksaa Neste 
Oil Eläkesäätiö ja jälkimmäisessä vakuutusyhtiö. 
Vuoden 2007 jälkeen johtoryhmään tulleiden 
henkilöiden lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. 
Vuoden 2009 osalta vakuutusmaksut olivat 
yhteensä 592 000 euroa.

Vuonna 2009

Johtoryhmään (NEB) kuului kymmenen 
jäsentä. Johtoryhmä koostui toimitusjohtajasta, 
kolmesta liiketoiminta-alueen johtajasta, tuotan-
to- ja logistiikkajohtajasta, talous- ja rahoitus-
johtajasta, henkilöstöjohtajasta, teknologia- ja 
strategiajohtajasta, ympäristö- ja turvallisuus-
johtajasta sekä viestintä-, markkinointi- ja 
yhteiskuntasuhdejohtajasta. Johtoryhmä 
kokoontui vuoden aikana 15 kertaa. 

TILINTARKASTAJA
Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsi-
naisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkas-
tajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkas-
tajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päätyttyä. 

Vuonna 2009 

Neste Oilin tilintarkastajaksi valittiin KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena 
tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT.

SISÄINEN TARKASTUS
Neste Oilin sisäinen tarkastus on itsenäinen 
toiminto, jonka perustana ovat kansain väliset 
sisäisen tarkastuksen ammattistandardit ja 
eettiset säännöt. 

Tehtävät

Sisäisen tarkastuksen tehtävät ovat:
riippumaton ja puolueeton tarkastus ja 
konsultointi, jolla tuotetaan lisäarvoa yhtiölle 
ja parannetaan sen toimintaa
yhtiön riskienhallinnan, sisäisen valvon-
nan ja hallinnoinnin prosessien arviointi ja 
kehittäminen
jalostamoiden, tytäryhtiöiden ja muiden 
yksiköiden toiminnan säännöllinen tarkas-
taminen
mahdolliset erityistehtävät johdon tai  halli-
tuksen tarkastusvaliokunnan pyynnöstä.

Sisäisen tarkastuksen toimenkuva, valtuudet 
ja vastuut on virallisesti määritelty toimintaoh-
jeessa. Toimintaohjeen ja vuotuisen toiminta-
suunnitelman hyväksyy hallituksen tarkastus-
valiokunta.

Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tar-
kastusvaliokunnalle. Hallinnollisesti se raportoi 
toimitusjohtajalle. Sisäisellä tarkastuksella ei 
ole esikuntatoimintona suoraa käskyvaltaa 
tarkastamiinsa toimintoihin.

Tilintarkastajan palkkiot, 1 000 euroa
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SISÄPIIRISÄÄNNÖT
Neste Oil noudattaa 2.6.2008 voimaan tullutta 
Helsingin pörssin Sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö 
on hyväksynyt konsernille oman sisäpiiriohjeen, 
joka joiltain osin asettaa vielä tiukempia vaati-
muksia sisäpiiritiedon käsittelylle. Esimerkiksi 
ns. suljetun ikkunan pituus ylittää Helsingin 
pörssin Sisäpiiriohjeen vähimmäisvaatimukset.

Yhtiön omaa sisäpiiriohjetta päivitetään 
säännöllisesti, ja se on Neste Oil -konser nin 
koko henkilöstön saatavilla. Yhtiö järjestää 
sisäpiiriohjeisiin liittyvää koulutusta henkilös-
tölleen ja edellyttää henkilöstön noudattavan 
yhtiön omaa sisäpiiriohjetta. Yhtiö valvoo si-
säpiirisäännösten noudattamista tarkastutta-
malla ilmoitetut tiedot vuosittain sisäpiiriläisillä. 
Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta ovat 
yhtiön lakiasiainjohtajan vastuualuetta. Kunkin 
liiketoiminta-alueen tai toiminnon johtaja vas-
taa oman organisaationsa sisäpiiriasioiden 
valvonnasta. 

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, 
toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, 
konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtoryh-
män sihteeri ovat yhtiön ilmoitusvelvollisia si-
säpiiriläisiä. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten 
omistukset yhtiön arvopapereissa ilmoitetaan 
julkiseen sisäpiirirekisteriin, joka on nähtävillä 
yhtiön verkkosivuilla. Sitä ylläpitää Euroclear 
Finland Oy (www.ncsd.com). 

Lisäksi yhtiö on määritellyt yhtiön pysyviksi 
yrityskohtaisiksi sisäpiiriläisiksi eräitä muita 
yhtiön johtohenkilöitä sekä yhtiön taloudesta, 
taloudellisesta raportoinnista ja viestinnästä 
vastaavia, jotka asemansa tai tehtäviensä 
takia saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa. 

Pysyvä sisäpiiriläinen ei saa käydä 
kauppaa yhtiön arvopapereilla raportoitavan 
vuosineljänneksen tai tilikauden päättymis-
päivän ja sitä koskevan osavuosikatsauksen 
tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä 
ajanjaksona, kuitenkin aina vähintään 28 
vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauk-
sen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista 
(ns. suljettu ikkuna). Osavuosikatsausten ja 

tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivät ovat yhtiön 
internetsivuilla taloudellisessa kalenterissa.

Hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi katso-
taan henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja 
käsittelevien hankkeiden, kuten merkittävien 
yritysjärjestelyjen, suunnitteluun ja valmiste-
luun. Heidät nimetään yhtiön lakiasiainosas-
ton ylläpitämään erilliseen hankekohtaiseen 
sisäpiirirekisteriin.

RISKIENHALLINTA
Riskienhallinnan tavoite, malli ja prosessi
Yhtiön hallituksen hyväksymissä Neste Oilin 
riskienhallintapolitiikassa ja riskienhallintape-
riaatteissa on määritelty konsernin sekä sen 
liiketoiminta-alueiden ja toimintojen strategisiin 
ja operatiivisiin tavoitteisiin liittyvien riskien hal-
lintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy myös Neste 
Oilin rahoitusriskien sekä luotto- ja vastapuoli-
riskien hallintaperiaatteet. 

Liiketoiminta-alueilla sekä konsernin 
yhteisillä toiminnoilla on omia riskienhallinta-
käytäntöjä ja menettelyjä. Ne hyväksyy yhtiön 
toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen.

Neste Oilin liiketoiminnan ja liiketoiminta-
alueiden laajuuden, monimuotoisuuden ja 
luonteen vuoksi yhtiön liiketoiminta, henkilöstö, 
omaisuus ja ympäristö ovat alttiina monen-
laisille riskeille. Riskejä torjutaan jatkuvin 
operatiivisin toimin esimerkiksi talous-, terve-
ys-, turvallisuus- ja ympäristö- sekä tieto- ja 
viestintäteknologiatoiminnoissa, ja riskienhal-
linta kattaa myös yhtiön maineen ylläpitoon, 
lakiasioihin, teknologiaan sekä investointeihin 
ja henkilöstötoimintoihin liittyvät riskit.

Neste Oil tunnistaa riskin olennaisena ja 
väistämättömänä osana liiketoimintaansa. 
Riskille on tunnusomaista olla sekä uhka että 
mahdollisuus. 

Riskienhallintapolitiikassaan Neste Oil: 
korostaa riskitietoisuutta ja ennaltaehkäise-
vää riskien hallintaa
tavoittelee riskienhallinnalla kilpailuetua tuke-
malla mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia 
varmistaa riittävän riskien käsittelyn ja val-

vonnan erityisesti terveyden, turvallisuuden, 
ympäristön ja kestävän kehityksen alueilla
hallitsee riskinsä toiminnallisena osana 
suunnittelua, päätöksentekoa ja operatiivis-
ta toimintaa ennalta määriteltyjen vastuiden 
ja roolien puitteissa.

Neste Oilin riskienhallintamalli perustuu 
kolmeen riskienarvioinnin osa-alueeseen: 

Kokonaisvaltainen riskienhallinnan proses-1. 
si eli ERM (Enterprise Risk Management) 
-prosessi: ERM-prosessi on systemaatti-
nen tapa tunnistaa strategisiin tavoittei-
siimme ja liiketoimintasuunnitelmiimme 
liittyvät uhat ja mahdollisuudet.
Osa-aluekohtaiset riskikäsikirjat: riskikäsi-2. 
kirjat ja määritetyt riskienhallintaprosessit, 
kuten luotto- ja vastapuoliriskien periaat-
teet, hintariskien hallinnan periaatteet ja 
ohjeet, rahoituksen periaatteet ja ohjeet 
sekä trading-toimintaan liittyvät käsikirjat 
ja ohjeet.
Organisaation riskitietoisuus: organisaation 3. 
riskitietoisuuden perustana on sen yksit-
täisten työntekijöiden ennakoiva harkinta 
ja käyttäytyminen.

Riskienhallinta koostuu näistä kolmesta arvi-
oinnin osa-alueesta ja kullakin osa-alueella so-
vellettavasta riskienhallinnan perusprosessista 
(ks. Riskienhallinnan perusprosessikaavio).

Riskienhallinnan ohjausmalli
Hallitus määrittää konsernin riskinottohaluk-
kuuden ja hyväksyy Neste Oilin riskienhallinta-
politiikan ja -periaatteet.

Konsernin riskienhallinnan johtaminen 
perustuu kolmen puolustuslinjan malliin. 
Kyseisessä mallissa riskienhallintaan liittyvä 
hallinnointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

Liiketoiminta-alueet ja yhteiset toiminnot vas-1. 
taavat omista riskeistään ja niiden hallinnasta. 
Riskienhallinnan asiantuntijat kontrolloi-2. 
vat ja konsultoivat toimintoja ja kehittävät 
järjestelmiä.
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Riskienhallinnan perusprosessi

Asiayhteyden määrittely

Viestintä
ja

 konsultointi

Seuranta
ja

ohjaus

Riskien tunnistaminen

Riskien       arviointi

Riskien arvottaminen

Riskien priorisointi

Riskien käsittely

Riskienhallinnan ammattilaiset

Riskienhallinnan
toteutus

Riskienhallinnan järjestelmät,  
valvonta ja konsultointi

Riskienhallinnan 
tehokkuuden arviointi

Riskienhallinnan ohjausmalli

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä
Talousjohtaja

Liiketoiminta-alueet  
ja yhteiset toiminnot

Neste Oilin hallitus

Riskienhallinta-
komitea

Riskienhallinta-
johtaja

Sisäinen tarkastus

Tarkastusvaliokunta

Riippumaton tarkastusvaliokunta varmis-3. 
taa riskienhallinnan vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden.

Riskienhallinnan linjavastuu

Ensimmäiseen puolustuslinjaan kuuluu 
toimitusjohtaja, joka johtoryhmänsä tukemana 
kantaa yleisvastuun riskienhallinnasta. 

Neste Oil on vuoden 2009 lopussa perus-
tanut talous- ja rahoitusjohtajan johdolla toimi-
van riskienhallintakomitean. Komitea tarjoaa 
johtoryhmälle kattavan ja kokonaisvaltaisen 
ymmärryksen organisaation kohtaamista 
riskeistä, erityisesti niistä riskeistä, jotka uh-
kaavat strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa 

sekä investointeja ja uusia liiketoimintamalleja. 
Kunkin liiketoiminta-alueen ja yhteisen 

toiminnon johto ja henkilöstö ovat vastuussa 
omilla alueillaan esiintyvien riskien arvioi-
misesta ja käsittelemisestä suunnittelun, 
päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan 
yhteydessä.

Riskienhallintaan liittyvä valvonta ja konsultaatio

Toiseen puolustuslinjaan kuuluu riskienhal-
lintajohtaja ja hänen tukenaan riskienhallin-
nan asiantuntijat yhteisissä toiminnoissa ja 
liiketoiminta-alueilla. He ovat vastuussa tietty-
jen riskialueiden kontrolloinnista, riskienhal-
lintaprosesseihin liittyvästä konsultoinnista ja 

neuvonnasta sekä riskienhallintajärjestelmien 
kehittämisestä.

Riskienhallinnan tehokkuuden varmistaminen

Tarkastusvaliokunnan johtaman kolmannen 
puolustuslinjan tehtävänä on varmistaa 
riippumattomasti hallinnointi- ja riskienhallin-
tajärjestelmien tehokkuus. Avainasemassa 
kolmannessa puolustuslinjassa on sisäinen 
tarkastus, joka toiminnallaan varmentaa 
valvonnan tehokkuutta.

Riskien raportointi
Konsernin hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle, 
toimitusjohtajalle ja Neste Oilin johtoryhmälle 
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ARVON
LUOMINEN

Strategia

Palkitseminen ja 
oppiminen

Suorituksen  
seuraaminen
vuosineljänneksittäin

Seuranta, analysointi ja 
korjaavien toimenpiteiden 
suunnittelu

Suunnittelu ja tavoitteiden 
asettaminen

Strategia lähtökohta 
kaikelle suunnittelulle

Toiminnallisen tuloksen seuranta 
suhteessa tavoitteisiin
Edistymisen ja korjaavien toimen-
piteiden varmistaminen
Suorituksen seuraaminen ja 
analysointi suhteessa tavoitteisiin
Valmistautuminen osavuosikatsauk-
sen raportointiin

Johdon raportointi
Suorituksen seuranta ja raportointi 
sekä analysointi
Ongelmakohtien tunnistaminen 
poikkeamien ymmärtämiseksi
Korjaavat toimenpiteet välittömästi 
ongelmakohtien poistamiseksi

vastaa myös sisäisen valvonnan tehokkuuden 
arvioimisesta niin usein kuin se on tarpeen.

Liiketoiminta-alueiden controllereilla ja 
heidän organisaatioillaan on riippumaton teh-
tävä valvoa toimialuettaan siten, että varmis-
tetaan taloudellisen raportoinnin luotettavuu-
teen tähtäävän sisäisen valvonnan riittävyys ja 
tuki linjaorganisaatiolle. Tietyillä alueilla, kuten 
luotto- ja vastapuoliriskit, riskienhallintayksiköl-
lä on vastuu riskien valvonnasta. Taloudellisen 
raportoinnin osalta talousorganisaatiolla on 
tärkeä asema valvontaan liittyvien kontrollitoi-
menpiteiden toteuttamisessa. Yhtiön muiden 
toimintojen vastuulla on avustaa, varmistaa ja 
valvoa sisäisen valvonnan käytäntöjen, kuten 
terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioihin 
liittyvien auditointien, toteutumista. 

Sisäinen tarkastus arvioi, ovatko sisäisen 
valvonnan prosessit ja käytännöt riittäviä ja 
tehokkaita. 

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloutta, 
taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja 
sisäistä tarkastusta osana hallinto- ja ohjaus-
järjestelmää.

Taloudellisen raportoinnin sisäisen 
valvonnan osa-alueet
Neste Oilin taloudellisen raportoinnin sisäisen 
valvonnan viitekehys pohjautuu kansainväli-
seen COSO-malliin.

Valvontaympäristö

Neste Oilin arvot ja johtamisjärjestelmä ovat 
perustana taloudelliseen raportointiin liitty-
välle valvontaympäristölle. Ne määrittelevät 
organisaation tavan toimia ja vaikuttavat hen-
kilöstön kontrollitietoisuuteen. Taloudelliseen 
raportointiin liittyvään valvontaympäristöön 
kuuluvat esimerkiksi seuraavat osa-alueet: 

toimitusjohtaja ja yhtiön johto korostavat 
eettisten periaatteiden ja taloudellisen 
raportoinnin oikeellisuuden merkitystä
hallituksen nimittämä tarkastusvaliokunta 
valvoo taloudellisen raportoinnin prosessia 
ja siihen liittyviä kontrolleja

suunnatussa riskiraportoinnissa noudatetaan 
seuraavia pääperiaatteita:

Riskit, jotka muodostavat uhkan yhtiön 
strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmiin liit-
tyville tavoitteille, raportoidaan osana yhtiön 
suunnitteluprosessia.
Riskien käsittelyyn liittyvät toimenpiteet 
raportoidaan riskienhallintakomitean kautta 
osana konsernin arviointiprosessia.
Konsernin taloudellisten riskien tilanne 
raportoidaan kuukausiraportoinnin yhtey-
dessä.

SUORITUSJOHTAMISPROSESSI
Neste Oilin suoritusjohtamisprosessilla on 
tärkeä tehtävä yhtiön strategisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ja suorituskulttuurin vahvis-
tamisessa.

Erinomaisen toiminnallisen suoriutumi-
sen perustana ovat haastavien tavoitteiden 
asettaminen, toimintasuunnitelmien toteut-
taminen, edistymisen arviointi, palautteen 
antaminen sekä tulosten ja suorituskyvyn 
mittaaminen.

Taloudellisen raportoinnin näkökulmasta 
Neste Oilin suoritusjohtaminen koostuu kuu-
kausiraportoinnista ja vuosineljänneksittäin 
tehtävästä suorituksen arvioinnista. Tuloksia, 
kuukausiraporteista saatavaa tietoa ja suori-
tusta koskevia arvioita verrataan yhtiötasolla 
strategisiin tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitel-
miin, analyyseihin ja suunniteltuihin korjaaviin 
toimenpiteisiin ympäri vuoden.
Liiketoiminta-alueet ja yhteiset toiminnot nou-
dattavat samaa periaatetta, mutta keskittyvät 
enemmän yksityiskohtaiseen analyysiin ja 
korjaavien toimenpiteiden määrittämiseen 
sekä jatkuvaan parantamiseen, toimenpitei-
den priorisointiin ja kehitysprojekteihin.

TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN 
LUOTETTAVUUTEEN TÄHTÄÄVÄ SISÄINEN 
VALVONTA
Tavoitteet
Neste Oilin taloudellisen raportoinnin luotetta-
vuuteen tähtäävän sisäisen valvonnan tavoit-
teena on varmistaa strategian toimeenpano 
ja tehokas toiminta, taata sisäisten ohjeiden 
sekä lakien ja säädösten noudattaminen, var-
mistaa taloudellisen raportoinnin oikeellisuus 
ja estää väärinkäytökset.

Päävastuu taloudellisen raportoinnin 
luotettavuuteen tähtäävästä sisäisestä valvon-
nasta on liiketoiminta-alueiden ja yhteisten 
toimintojen linjaorganisaatioilla. Prosesseihin 
liittyvien tärkeimpien riskien tunnistaminen ja 
riittävien valvontatoimenpiteiden määrittämi-
nen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa riittävä valvonta. Päivittäisen 
valvonnan lisäksi linjaorganisaatiot arvioivat 
taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen 
valvonnan tasoa tarkastamalla ja auditoimalla 
prosesseja. Järjestelmää kehitetään tarvitta-
essa korjaavin toimenpitein.

Linjajohdolla on ensisijainen vastuu 
järjestää riittävä valvonta yhtiön yleisien johta-
misperiaatteiden, politiikkojen, käytäntöjen ja 
ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi.

Roolit ja vastuut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen on 
huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varain-
hoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 
Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että 
yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty.

Neste Oilin liiketoiminta-alueiden ja yhteis-
ten toimintojen johtajat ovat vastuussa siitä, 
että heidän vastuualueensa taloudelliseen 
raportointiin liittyvä valvonta on asianmukaisesti 
määritelty, ajan tasalla, tehokas ja riittävä. Käy-
tännössä toimeenpanovastuu on kullakin orga-
nisaatiotasolla. Johto eri tasoilla on vastuussa 
yhtiön periaatteiden ja ohjeiden noudatta-
misesta omassa organisaatiossaan. Johto 

Suoritusjohtaminen



59Hallinnointi & osakkeet ja osakkeenomistajat Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Neste Oil Vuosikertomus 2009

selkeästi määritellyt tehtävät, vastuut ja 
valvonta taloudellisessa raportoinnissa ja
organisaatiorakenne ja resurssien jako si-
ten, että ne tukevat tehokasta taloudellisen 
raportoinnin valvontaa (esimerkiksi riittävä 
tehtävien eriyttäminen sekä taloudelliseen 
raportointiin pätevien henkilöiden rekrytoi-
minen ja pitäminen yhtiön palveluksessa).

Riskin arvioiminen

Aiemmin kuvattu Neste Oilin riskienhallinta-
prosessi (ERM) määrittää keinot tunnistaa, 
analysoida ja hallita mahdollisia yhtiön 
tavoitteita uhkaavia riskejä. ERM-prosessi 
keskittyy kuitenkin pääasiassa strategiaan, 
liiketoimintaan ja operatiivisiin toimintoihin liit-
tyviin riskeihin, eikä kata kaikkia taloudellisen 
raportoinnin luotettavuutta uhkaavia riskejä.

Riskin arvioimisen edellytyksenä on, että 
organisaation tavoitteet on määritelty. Talou-
dellisessa raportoinnissa yleisenä tavoitteena 
on raportoinnin luotettavuus. Tämä tarkoittaa 
sitä, että liiketapahtumat kirjataan ja raportoi-
daan täydellisesti ja oikein.

Riskin arviointiin perustuvat sisäisen val-
vonnan vaatimukset on määritetty taloudelli-
sen raportoinnin sisäistä kontrollia koskevissa 
konserniohjeissa (Principle and Instruction for 
Control over Financial Reporting).

Kontrollitoimenpiteet

Kontrollitoimenpiteet ovat toimintaohjeita 
ja menettelytapoja, joiden noudattamisella 
pyritään varmistamaan, että johdon mää-
rittelemät, riskienhallinnan kannalta tärkeät 
toimenpiteet toteutetaan tehokkaasti. Neste 
Oilissa noudatettavat politiikat ja periaatteet 
on kuvattu johtamisjärjestelmässä. Taloudelli-
sen raportoinnin kannalta tärkeimmät ohjeet 
ovat taloushallinnon ammattilaisille suunna-
tussa käsikirjassa (Controller’s Manual).

Neste Oilin yhtiö- ja prosessitason luo-
tettavaan taloudelliseen raportointiin liittyvät 
kontrollitoimenpiteet on kuvattu taloudellisen 
raportoinnin sisäistä kontrollia koskevissa 

konserniohjeissa (Principle and Instruction for 
Control over Financial Reporting). Ohjeiden 
kontrollitoimenpiteet ovat vähimmäisvaatimus 
sisältäen tiettyjen prosessien liiketapahtu-
miin liittyviä kontrolleja sekä kuukausirapor-
tointiprosessiin liittyviä kontrolleja. Tyypillisiä 
kontrollitoimenpiteitä ovat hyväksymiset, 
täsmäytykset, kolmannen osapuolen antamat 
vahvistukset, tarkistusraportit, tietojärjestel-
mien käyttöoikeusrajoitukset sekä tietojen 
analyyttinen arviointi.

Taloudellisen raportoinnin valvontaan 
liittyvät konserniohjeet otettiin käyttöön Neste 
Oilin tietyillä liiketoiminta-alueilla ja yksiköissä 
tilikauden 2009 aikana. Nämä liiketoiminta-
alueet ja yksiköt edustavat suurta osaa Neste 
Oilin raportoimasta tuloksesta sekä ovat lisäk-
si merkittäviä riskienhallinnan näkökulmasta. 
Loput Neste Oilin yksiköt ottavat ohjeet 
käyttöön tilikauden 2010 aikana.

Viestintä

Neste Oilin henkilökunta saa yhtiön johtami-
seen ja sisäiseen valvontaan tarvittavaa tietoa 
yhtiön viestintäjärjestelmien kautta. Taloudel-
lisen raportoinnin valvonnan kannalta tämä 
tarkoittaa riittävää tiedon ja viestinnän tasoa 
yhtiössä käytettävistä kirjanpidon ja raportoin-
nin periaatteista.

Neste Oilissa tärkein keino viestiä oikeelli-
seen taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat 
ovat yhteisten toimintojen ja liiketoiminta-
alueiden taloushallinnon ammattilaisille 
suunnatut käsikirjat, jotka sisältävät monen-
laisia ohjeita konsernin laskentaperiaatteista, 
taloussuunnittelusta, ennustamisesta ja 
raportoinnista, sekä taloushallinnon am-
mattilaisten määräajoin pidettävät yhteiset 
tapaamiset.

Seuranta

Seuranta on olennainen osa-alue sisäisessä 
valvontajärjestelmässä. Seurannan ansiosta 
yhtiön johto, hallitus ja tarkastusvaliokunta 
pystyvät määrittelemään, toimivatko sisäisen 

valvonnan muut osa-alueet. Seurannan avulla 
varmistetaan myös sisäisen valvonnan puut-
teiden tunnistaminen ja niistä viestiminen 
ajoissa tahoille, jotka ovat vastuussa korjaavis-
ta toimenpiteistä, sekä tarvittaessa johdolle ja 
hallitukselle.

Tehokas seuranta perustuu kontrollitoi-
menpiteiden arviointiin, jolloin määritellään 
valvonnan sisältö ja arvioidaan, toimiiko se 
tehokkaasti tunnistettuja riskejä vastaan. Val-
vonnan tehokkuutta seurataan säännöllisesti 
osana johtamista, sillä alun perin tehokas val-
vonta voi muuttua tehottomaksi toimintaym-
päristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. 
Tällöin riski, johon kontollitoimenpiteen pitäisi 
kohdistua, saattaa myös muuttua. Myös kont-
rollitoimenpiteissä itsessään saattaa tapahtua 
muutoksia, jotka aiheutuvat muuttuneista 
prosesseista, tietoteknisistä järjestelmistä tai 
henkilökunnasta.
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Hallitus

” On tunnettava asiakkaat 
tulevine tarpeineen – 
he maksavat laskumme.”

” Ennakointi ja vastuun 
kantaminen ovat hyvä pohja 
yhteisille saavutuksille.”

” Aina voi parantaa.” 
” Jos aikoo menestyä, on 
kyettävä uudistumaan.”

Timo Peltola 
Vuorineuvos, ekonomi ja kauppatieteiden kunniatohtori. 
Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksessa vuodesta 2005. 
Riippumaton jäsen. 
Synt. 1946. Huhtamäki Oyj:n entinen toimitusjohtaja, Nordea 
AB:n, AW-Energyn, TeliaSonera AB:n ja SAS AB:n hallituksien 
jäsen sekä CVC Capital Partnersin, CapMan Public Market 
Fundin ja Sveafastigheterin neuvonantaja. Neste Oilin henki-
löstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. 

Ainomaija Haarla 
Tekniikan tohtori ja MBA. 
Hallituksessa vuodesta 2005. Riippumaton jäsen. 
Synt. 1953. Tekniikan Akatemia -säätiön toimitusjohtaja. Korona 
Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Altia Oyj:n hallituksen 
jäsen. Toiminut aiemmin ProConsilium Ltd:n toimitusjohtajana, 
eri johtotehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä sekä markkinointi-
johtajana Metso Oyj:ssä. Neste Oilin henkilöstö- ja palkitse-
misvaliokunnan jäsen.

Mikael von Frenckell 
Valtiotieteiden maisteri ja kauppaneuvos. 
Hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksessa vuodesta 
2005. Riippumaton jäsen. 
Synt. 1947. Sponsor Capital Oy:n partneri, Sponsor Capital 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Tamfelt Oyj:n sekä Tamro 
Oyj:n hallituksien jäsen. Neste Oilin henkilöstö- ja palkitsemis-
valiokunnan jäsen. 

Michiel Boersma 
Kemiantekniikan tohtori. 
Hallituksessa vuodesta 2007. Riippumaton jäsen. 
Synt. 1947. Hollantilaisen energiayhtiö Essent NV:n entinen 
pääjohtaja. Prometheus Energyn ja Vie Curie Medical Cen-
tren hallituksien puheenjohtaja. ProRailin hallintoneuvoston 
ja joidenkin hollantilaisten säätiöiden hallituksien jäsen. Toi-
minut eri tehtävissä öljy-yhtiö Shellissä, viimeksi v. 2000–2003 
nimikkeillä President, Shell Global Solutions ja Executive Vice 
President, Shell Oil Products Executive Committee. Neste 
Oilin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. 
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” Yhteistyö luo energiaa!” 

”Muutos on mahdollisuus, 
kun pystyy luomaan uutta ja 
tekemään sen tehokkaasti.”

” Kestävät päätökset ovat 
perintömme tuleville 
sukupolville.” 

” Suunnitelmat ovat turhia, ellei 
sanoista päästä tekoihin.”

Nina Linander
Kauppatieteiden maisteri ja MBA. 
Hallituksessa vuodesta 2005. Riippumaton jäsen. 
Synt. 1959. Stanton Chase International AB:n partneri ja hallituk-
sen jäsen. Lisäksi Opcon AB:n, Specialfastigheter AB:n, Awapa-
tent AB:n, AWA Konsult AB:n ja Fofinontot BV:n hallituksien jäsen. 
Toiminut aiemmin AB Electroluxin rahoitusjohtajana ja Vattenfall 
AB:n sähkötoimialan johtajana. Neste Oilin tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja. 
 

Markku Tapio
Valtiotieteen kandidaatti ja finanssineuvos.
Hallituksessa vuodesta 2008. Riippumaton yhtiöstä, mutta ei-
riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.
Synt. 1948. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 
finanssineuvos. VR-Yhtymän hallituksen jäsen. Neste Oilin 
tarkastus valiokunnan jäsen.

Maarit Toivanen-Koivisto 
Vuorineuvos, ekonomi. 
Hallituksessa vuodesta 2005. Riippumaton jäsen. 
Synt. 1954. Onvest Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheen-
johtaja sekä Are Oy:n ja Onninen Oy:n hallituksien puheenjoh-
taja. Itella Oyj:n ja Tulikivi Oyj:n hallituksien jäsen. Neste Oilin 
tarkastusvaliokunnan jäsen. 

Hannu Ryöppönen
Ekonomi. 
Hallituksessa vuodesta 2009. Riippumaton jäsen.
Synt. 1952. Tiimari Oyj:n ja Altor Private Equity Fundsin halli-
tuksien puheenjohtaja. Rautaruukki Oyj:n, AmerSports Oyj:n, 
Novo Nordisk A/S:n ja Value Creation Investments Limitedin 
hallituksien jäsen. Neste Oilin tarkastusvaliokunnan  jäsen.
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Matti Lievonen

Sakari Toivola

Osmo Kammonen

Ilkka Salonen

Jarmo Honkamaa

Simo Honkanen

Lars Peter Lindfors

Matti Hautakangas

Matti Lehmus

Hannele Jakosuo-Jansson

Ilkka Poranen

” Iso kuva on tärkeä, mutta se koostuu 
pienemmistä osista.”

”Joukkuepelissä jokainen lenkki on tärkeä.”

”Meillä on yksi yhtiö ja yhteiset tavoitteet.”

”Työt on sen takia, että ne tehdään.”

”Tuloksia saavutetaan yhteistyöllä.”

” Älä tee itsestäsi numeroa, vaan tee työsi 
niin, että siitä tulee se numero.”

”Tekeminen ei riitä, tarvitaan tuloksia.”

”Vastuuta ei voi pakoilla, se pitää kantaa.”

”Aina pitää pyrkiä parantamaan.”

”Liiketoiminta lähtee asiakkaiden 
ymmärtämisestä.”

” Osaamista tarvitaan, mutta usein asenne 
ratkaisee.”

Johtoryhmä
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Matti Lievonen
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän 
puheenjohtaja 
Synt. 1958. Insinööri, eMBA. Tullut yhtiön 
palvelukseen 2008. Toiminut aikaisemmin 
UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit 
-toimialan johtajana. Työskennellyt monissa lii-
ketoiminnan johtotehtävissä UPM-Kymmenen 
eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 
ja sitä ennen ABB:llä. UPM-Kymmenen johta-
jiston jäsen 2002–2008. Kemianteollisuus ry:n 
hallituksen jäsen. Ilmarisen hallintoneuvoston 
jäsen. Suomen Laatuyhdistys ry:n neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja ja Huoltovarmuuskes-
kuksen neuvottelukunnan jäsen.

Sakari Toivola 
Liiketoiminta-alueen johtaja,
Öljyn vähittäismyynti 
Synt. 1953. Diplomi-insinööri. Tullut yhtiön 
palvelukseen 2007. Vastuualueeseen kuuluvat 
öljyn vähittäismyynti Suomessa ja Itämeren 
alueella, suoramyynti sekä nestekaasuliike-
toiminta (LPG). Toiminut aiemmin oy Esso 
ab Suomen palveluksessa toimitusjohtajana 
(2002–2007) sekä vähittäismyynnin johtaja-
na (2001–2002). Luottokunnan sekä Öljy- ja 
Kaasualan Keskusliiton hallituksien jäsen. 

Osmo Kammonen 
Viestintä-, markkinointi- ja 
yhteiskuntasuhdejohtaja
Synt. 1959. Oikeustieteen kandidaatti. Tullut 
yhtiön palvelukseen 2004. Vastaa viestinnäs-
tä, markkinoinnista ja yhteiskuntasuhteista. 
Toiminut aiemmin muun muassa viestintä- ja 
sijoittajasuhdejohtajana ja -päällikkönä, tiedo-
tuspäällikkönä ja taloustiedottajana elekt-
roniikkateollisuuden, konepajateollisuuden, 
rakennusmateriaaliteollisuuden ja metsäte-
ollisuuden yrityksissä. Finnfactsin hallituksen 
jäsen. 

Ilkka Salonen
Talous- ja rahoitusjohtaja 
Synt. 1965. Kauppatieteen maisteri, CEFA. Tul-
lut yhtiön palvelukseen 2009. Vastaa konser-
nin talous- ja rahoitushallinnosta, sijoittajasuh-
teista, riskienhallinnasta, tietohallinnosta sekä 
hankintatoimesta. Toiminut aiemmin muun 
muassa Pohjola Pankin talous- ja rahoitusjoh-
tajana sekä OKO-konsernin talousjohtajana. 

Jarmo Honkamaa 
Varatoimitusjohtaja ja
liiketoiminta-alueen johtaja,
Uusiutuvat polttoaineet 
Synt. 1956. Diplomi-insinööri ja oikeustieteen 
kandidaatti. Tullut yhtiön palvelukseen 1987. 
Vastuualueena uusiutuvien polttoaineiden 
liiketoiminta. Toiminut muun muassa 
Öljynjalostus-toimialan johtajana (2005–2007), 
Öljynjalostuksen tukkumyynnin ja hankinnan 
johtajana (2000–2004) ja MTBE-liiketoiminta-
yksikön johtajana (1996–2000). EUROPIA:n 
(European Petroleum Industry Association) 
hallituksen jäsen. 

Simo Honkanen
Ympäristö- ja turvallisuusjohtaja
Synt. 1958. Kauppatieteen maisteri. Tullut 
yhtiön palvelukseen 2006. Toimii turvallisuu-
desta ja ympäristöstä vastaavana johtajana. 
Toiminut aikaisemmin markkinoinnista ja si-
dosryhmäsuhteista vastaavana johtajana Uu-
siutuvat polttoaineet -toimialalla (2008–2009), 
uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana 
Komponentit-toimialalla (2006–2007) sekä sitä 
ennen Shellissä Suomen toimintojen stra-
tegiajohtajana, Benelux-maiden ja Ranskan 
huoltamoliiketoiminnan markkinointijohtajana 
sekä muissa johto- ja päällikkötehtävissä 
Ruotsissa ja Suomessa (1985–2005).

Lars Peter Lindfors
Teknologia- ja strategiajohtaja
Synt. 1964. Tekniikan tohtori ja MBA. Tullut 
yhtiön palvelukseen 2007. Vastuualueena 
tutkimus ja teknologia, Neste Jacobs, stra-
teginen kehittäminen, toiminnan paran-
taminen ja investointien hallinta. Toiminut 
aikaisemmin yhtiön Tutkimus- ja teknologia 
-yksikön johtajana (2007–2009), Perstorp-
konsernin kehitysjohtajana (2004–2007) ja 
tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä 
vastaavana johtajana (2001–2004) sekä 
sitä ennen vuodesta 1989 Nesteellä mm. 
tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavana 
päällikkönä.

Matti Lehmus
Liiketoiminta-alueen johtaja,
Öljytuotteet
Synt. 1974. Diplomi-insinööri ja MBA. Tullut 
yhtiön palvelukseen 1997. Vastaa Öljytuotteet-
liiketoiminnasta sisältäen polttoaineet, 
perusöljyt ja rahtauksen. Toiminut aiemmin 
Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana Erikois-
tuotteet-toimialalla (2007–2008), liiketoiminnan 
kehitysjohtajana (2007) sekä bensiinivien-
nistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä 
(2004–2007) Öljynjalostus-toimialalla. Öljy- ja 
Kaasualan Keskusliiton hallituksen jäsen.

Hannele Jakosuo-Jansson 
Henkilöstöjohtaja
Synt. 1966. Diplomi-insinööri. Tullut yhtiön 
palvelukseen 1990. Vastaa konsernin 
henkilöstöasioista. Toiminut muun muassa 
laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön 
Teknologiakeskuksessa (1998–2004) sekä 
Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana 
(2004–2005). 

Ilkka Poranen
Tuotanto- ja logistiikkajohtaja
Synt. 1960. Diplomi-insinööri. Tullut yhtiön 
palvelukseen 1985. Vastaa yhtiön tuotanto- ja 
logistiikkatoiminnoista. Toiminut aiemmin 
yhtiön turvallisuusjohtajana (2007–2009), 
Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana (1997–2007) 
sekä käyttöpäällikkönä Porvoon jalostamolla 
(1986–1997).

Matti Hautakangas*
Lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän,
hallituksen ja hallintoneuvoston sihteeri
Synt. 1963. Oikeustieteen kandidaatti, varatuo-
mari. Tullut yhtiön palvelukseen 2003. Vastaa 
konsernin lakiasioista. Toiminut aiemmin muun 
muassa lakimiehenä Öljynjalostuksessa (2003–
2004) ja asianajajana Procopé & Hornborg 
Asianajotoimisto Oy:ssä (1994–2003). 
* Ei johtoryhmän jäsen
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Neste Oilissa on useita palkitsemisen tapoja. Palkitsemisen keskeisin 
elementti on peruspalkka. Osana kokonaispalkitsemista ovat lisäksi 
henkilöstörahasto, suorituspalkkio- ja tuotantopalkkiojärjestelmät sekä 
monipuoliset henkilöstöedut. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 
tavoitteena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteita.

Palkitseminen ja osakeomistukset

Neste Oilin hallitus päättää yhtiön johdon ja 
avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannusti-
mista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisva-
liokunnan esityksestä.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot
Yhtiö voi maksaa johdolle ja muulle henkilös-
tölle vuosittain lyhyen aikavälin kannustinpalk-
kioita palkan ja luontoisetujen ohella. Lyhyen 
aikavälin kannustinpalkkioiden määräytymis-
peruste on henkilökohtaisesti määriteltyjen 
tavoitteiden saavuttaminen sekä yhtiön 
taloudellinen kehitys ja yhtiön tavoitteiden 
saavuttaminen. Ylimmän johdon bonuspalk-
kio voi enimmillään olla 40 % vuosipalkasta. 

Vuonna 2009 

Suomessa yhtiö maksoi henkilöstölle edellis-
vuoden suorituksen perusteella bonuspalk-
kiota keskimäärin 7 % henkilön vuosipalkasta. 
Kokonaissumma oli 11,3 miljoonaa euroa. 

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä
Neste Oililla oli ylimmälle johdolle ja muille 
avainhenkilöille pitkän aikavälin osakepalk-
kiojärjestelmä. Kannustinjärjestelmän tavoite 
oli edelleen vahvistaa siihen osallistuvien 
sitoutumista yhtiöön sekä yhdenmukaistaa 
osakkeenomistajien ja johdon avainhenkilöi-
den etuja yhtiön arvon kasvattamiseksi. 

Hallitus perusti vuonna 2006 järjestelmän, 
joka alkoi vuoden 2007 alusta. Järjestelmän 
piiriin kuului noin 50 avainhenkilöä. Järjes-
telmässä oli kolmen vuoden ansaintajakso, 
joka alkoi 2007. Jos enimmäistavoitteet olisi 
saavutettu ensimmäiseltä ansaintajaksol-
ta, avainhenkilöiden palkkio olisi vastannut 
yhteensä enintään yhtiön 360 000 osakkeen 
arvoa. Yhtiön 1.12.2008 aloittaneen toimitusjohta-
jan enimmäispalkkio ensimmäiseltä ansainta-
jaksolta oli 13 300 osaketta. 

Palkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta olisi 
voinut olla enintään henkilön yhteenlaskettu 
kiinteä bruttovuosipalkka kolmelta vuodelta. 
Rahana maksettava osuus olisi kattanut palkki-
osta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. 

Kannustinjärjestelmän maksuperusteena oli 
Neste Oilin vertailukelpoisen liikevoiton kehitys 
ja yhtiön osakkeen kokonaistuoton kehitys 
verrattuna öljyteollisuuden kansainväliseen 
osakeindeksiin (FTSE Global Energy Total 
Return Index). Ansaintakriteerien perusteella 
palkkioita ei tullut maksuun ansaintajaksolla 
2007–2009. 

Uusi avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä
Neste Oil Oyj:n hallitus päätti 16.12.2009 uuden 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 
perustamisesta konsernin avainhenkilöille. 
Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukais-
taa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet 
mm. yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa 
avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailu-
kykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen 
perustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on kolme kolmen kalente-
rivuoden ansaintajaksoa, ja ne alkavat 2010, 
2011 ja 2012. Hallitus päättää kullekin ansain-
tajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat 
tavoitteet sekä maksettavan palkkion enim-
mäistason ansaintajaksoa edeltävän vuoden 
joulukuussa. Ansaintajakson 2010–2012 
ansaintakriteerit ovat Uusiutuvien polttoainei-
den myyntivolyymi ja Neste Oilin osakkeen 
kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic 
Return -indeksiin.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 
2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön osakkeina 
ja osittain rahana. Maksettavan palkkion 
enimmäistaso ei saa miltään ansaintavuo-
delta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. 
Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta 
aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. 

Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa 
osakkeita kolmen vuoden kuluessa ansainta-
jakson päättymisestä, eli järjestelmän kesto 
on kunkin osake-erän osalta kuusi vuotta. Tä-
mänkin jälkeen avainhenkilön on omistettava 
puolet järjestelmän perusteella maksetuista 
osakkeista, kunnes avainhenkilön omistami-
en yhtiön osakkeiden arvo vastaa henkilön 
bruttovuosipalkkaa. Tämä omistusvelvoite on 

voimassa niin kauan kuin työ- tai toimisuhde 
konserniyhtiössä jatkuu. 

Jos kaikki tavoitteet saavutetaan, ansain-
tajakson 2010–2012 perusteella maksettavat 
enimmäispalkkiot vastaavat yhteensä enin-
tään noin 850 000 Neste Oil Oyj:n osakkeen 
arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan 
osuuden).

Neste Oilin henkilöstörahasto
Neste Oilin henkilöstörahasto perustettiin 
keväällä 2005, ja siihen kuuluu konsernin 
suomalainen henkilöstö. Konsernin osake-
pohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvat 
henkilöt eivät voi olla rahaston jäseniä. Yhtiön 
hallitus määrittelee vuosittain rahastoon 
maksettavan voittopalkkioerän määräytymis-
perusteet. 

Henkilöstörahaston jäseniä ovat sekä 
vakituisessa että määräaikaisessa työsuh-
teessa olevat konsernin työntekijät. Rahaston 
jäsenyys alkaa sitä kuukautta seuraavana 
kuukautena, jolloin työntekijän työsuhde on 
kestänyt yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Ra-
haston jäsenyys päättyy, kun jäsen on saanut 
osuutensa rahastosta täysimääräisenä. 

Konsernin rahastoon maksamat voitto-
palkkioerät jaetaan rahaston jäsenille 
tasasuuruisina. Rahasto-osuudet on jaettu 
sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan 
osaan. Kun työntekijä on ollut rahaston jäsen 
viisi vuotta, hän voi vuosittain siirtää sidotusta 
osasta nostettavaksi enintään 15 % pää-
omasta. Nostettavissa oleva osa määritel-
lään vuosittain ja maksetaan jäsenille, jotka 
haluavat käyttää nosto-oikeuttaan. Jokainen 
voi valita, haluaako nostettavissa olevan osan 
käteisenä vai henkilöstörahaston hankkimina 
yhtiön osakkeina. 

Vuonna 2009 

Neste Oilin rahastoon maksama voittopalkkio- 
erä vuodelta 2008 oli 1,8 miljoonaa euroa.
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               Osakeomistukset 31.12.       Vuosipalkkiot, euroa
2009 2008 Muutos, kpl 2009 2008

Timo Peltola 6 250 6 250 - 66 000 66 000

Mikael von Frenckell 100 000 100 000 - 49 200 49 200

Michiel Boersma 5 000 2 500 +2 500 35 400 35 400

Ainomaija Haarla 2 200 2 200 - 35 400 35 400

Nina Linander 1 100 1 100 - 35 400 35 400

Hannu Ryöppönen* - - - 35 400 -

Markku Tapio - - - 35 400 35 400

Maarit Toivanen-Koivisto 6 032 6 032 - 35 400 35 400

       Osakeomistukset 31.12.

Osakeoikeudet 
päättyneestä  

osakepalkkio- 
järjestelmästä

Nimi
Syntymä-

vuosi Asema

Johto-
ryhmässä  
vuodesta 2009 2008

Muutos, 
kpl 2009*

Matti Lievonen 1958 Toimitusjohtaja 2008 10 000 - +10 000 10 000**

Jarmo Honkamaa 1956 Varatoimitusjohtaja 2004 14 400 9 821 +4 579 17 860

Matti Lehmus 1974 Liiketoiminta-alueen johtaja 2009 3 310 - +3 310 5 511

Sakari Toivola 1953 Liiketoiminta-alueen johtaja 2007 500 300 +200 -

Simo Honkanen 1958 Ympäristö- ja turvallisuusjohtaja 2009 - - - 4 629

Hannele Jakosuo-Jansson 1966 Henkilöstöjohtaja 2006 514 - +514 7 022

Osmo Kammonen 1959 Viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 2004 1 843 500 +1 343 14 650

Lars Peter Lindfors 1964 Teknologia- ja strategiajohtaja 2009 1 450 - +1 450 -

Ilkka Poranen 1960 Tuotanto- ja logistiikkajohtaja 2009 3 244 - +3 244 5 562

Ilkka Salonen 1965 Talous- ja rahoitusjohtaja 2009 - - - -

Osakeomistuksesta kertova tieto käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Neste Oilin osakkeet. 
*  Sarake kertoo johdon pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän vuosina 2004, 2005 ja 2006 alkaneissa osakeohjelmissa jaettavaksi vahvistettujen osakkeiden luku-
   määrän. Jaettavien osakkeiden nettomäärä on arviolta 40–50 % tässä ilmoitetusta määrästä verojen ja muiden lakisääteisten pidätysten jälkeen. Osakkeet jaetaan keväällä 2010.  
   Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät osoitteesta www.nesteoil.fi/sijoittajat.
** Toimitusjohtajalle on myönnetty 10 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio, joka maksetaan joulukuussa 2010.

2009 2008

Palkat ja luontoisedut
Vuoden 2008 suoritukseen  

perustuvat bonukset Yhteensä Yhteensä

Toimitusjohtaja 602 417,96 - 602 417,96 612 614,69

Muut jäsenet 1 701 271,90 160 105,56 1 861 377,46 1 762 596,90

* Hallituksen jäsen alkaen 3.4.2009, jolloin Antti Tanskasen jäsenyys Neste Oilin hallituksessa päättyi. 
Osakeomistuksesta kertova tieto käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Neste Oilin osakkeet. 600 euron kokouspalkkio 
maksetaan jokaisesta kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena ulkomailla asuville. Hallituksen 
jäsenet eivät ole Neste Oilin kannustin- tai eläkejärjestelmien piirissä. Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät osoitteesta www.nesteoil.fi/sijoittajat.

Lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin 20 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio luovuttamalla hänelle 10 000 osaketta. Loput palkkiosta maksettiin rahana verojen ja veronluonteisten maksujen  
kattamiseksi. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin 17 977 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta suoritukseen perustuvia bonuksia vuodelta 2009.

2009 2008

Puheenjohtaja 1 000 1 000

Varapuheenjohtaja 600 600

Jäsenet 500 500

Kokouspalkkio / kokous 200 200

Hallituksen osakeomistukset ja palkkiot 31.12.2009

Johtoryhmän osakeomistukset ja -palkkiot 31.12.2009, kpl

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot, euroa

Hallitusneuvoston palkkiot, euroa/kk

Kimmo Tiilikainen omisti 200 ja Anne-Mari Virolainen 125 Neste Oilin osaketta 31.12.2009. Muut hallintoneuvoston jäsenet 
eivät omistaneet Neste Oilin osakkeita vuoden 2009 lopussa. Hallintoneuvoston jäsenet eivät ole Neste Oilin kannustin- 
tai eläkejärjestelmien piirissä.
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* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Osakkeet ja osakkeenomistajat

OSAKEPÄÄOMA
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osake-
pääoma 31.12.2009 oli 40 000 000 euroa, ja se 
jakautui 256 403 686 samanlajiseen osakkee-
seen. Yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen 
yhtiökokouksessa. 

OSAKKEIDEN REKISTERÖINTI
Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin 
ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euro-
clear Finland on myös Neste Oilin virallisen 
osakasluettelon ylläpitäjä.

KAUPANKÄYNTITIEDOT 
Neste Oilin osakkeiden kauppapaikka on 
NASDAQ OMX Helsinki ja kaupankäyntitun-
nus on NES1V.HE. Osakkeiden tunnusnume-
ro eli ISIN-koodi on FI0009013296. Kaupan-
käyntivaluutta on euro (EUR). 

INDEKSIT
Neste Oil on mukana muun muassa seuraa-
vissa indekseissä: 

OMX Helsinki 25 
OMXHPI 
Dow Jones EURO STOXX Oil & Gas 
Dow Jones Sustainability Index
Dow Jones STOXX Nordic Return Index
Ethibel Sustainability Index 

Ethibel Sustainability Index arvioi yrityksiä 
maailmanlaajuisesti taloudellisen menestyk-
sen, ympäristöarvojen sekä sisäisen ja ulkoi-
sen sosiaalisen vastuun kriteerein. Indeksin 
toimialojen paino seuraa S&P Global 1200 
-indeksiä. Lisätietoja: www.ethibel.org.

Lisäksi Neste Oil kuuluu maailmanlaa-
juiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen 
indeksiin. DJSI World -indeksiin kuuluu yli 

317 yritystä 27 maasta. Indeksiin valitaan 
toimialansa parhaat kestävään kehitykseen 
sitoutuneet yritykset. Lisätietoja:  
www.sustainability-index.com.

KURSSIKEHITYS JA VAIHTO
Yhtiön osakekurssi oli vuoden 2009 lopussa 
17 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 
ensimmäisen kaupankäyntipäivän avaus-
kurssi oli 10,70 euroa. Vuoden ylin noteeraus 
oli 13,44 euroa lokakuussa ja alin 8,80 euroa 
maaliskuussa. Vuoden painotettu keskiarvo 
oli 10,85 euroa. Päätöskurssi 31.12.2009 oli 12,42 
euroa, ja yhtiön markkina-arvo 3,2 miljardia 
euroa.

Osakkeen kurssi vaihteli selvästi päivit-
täin, ja vaihto oli vilkasta. Keskimääräinen 
päivävaihto oli noin 1,1 miljoonaa osaketta 
(0,4 % osakkeista) eli 11,6 miljoonaa euroa. 
Kuukaudessa vaihtui keskimäärin 22,4 miljoo-
naa osaketta 243 miljoonalla eurolla. Koko 
vuoden aikana vaihdettiin 269 miljoonaa 
osaketta, mikä edustaa 105 % koko osake-
kannasta. 

TAKAISINOSTO- JA 
LIIKKEESEENLASKUVALTUUDET
Yhtiön hallituksella ei ole valtuuksia laskea 
liikkeeseen uusia osakkeita tai muita arvopa-
pereita. Yhtiöllä ei ole osakkeiden takaisin-
osto-ohjelmaa, eikä hallituksella ole valtuuksia 
ostaa osakkeita takaisin. 

OSINKO
Neste Oil jakaa osinkopolitiikkansa mu-
kaisesti vähintään yhden kolmasosan 
perusliiketoimintansa tuloksesta osinkona. 
Hallituksen osinkoehdotus tilikaudelta 2009 

on 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 119 % 
perusliiketoiminnan tuloksesta. Tilikauden 
2008 tuloksesta maksettu osinko oli 0,80 eu-
roa osakkeelta eli 51 % perusliiketoiminnan 
tuloksesta. 

OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli vuoden 2009 alussa 66 859 ja vuo-
den lopussa 81 357 osakkeen omistajaa.

NESTE OIL PÄÄOMAMARKKINOILLA
Vuonna 2009 yhtiön johto ja sijoittajasuhteista 
vastaavat tapasivat sijoittajia yhteensä noin 
150 tilaisuudessa Euroopassa. Lisäksi ana-
lyytikoihin ja osakevälittäjiin pidettiin yhteyttä 
säännöllisesti. Yhtiö järjesti myös pääoma-
markkinapäivän Helsingissä ja Porvoossa 
29.9.2009.

Tavoite on, että osinkoina jaetaan vähintään 
kolmannes perusliiketoiminnan tuloksesta.

Neste Oilin sijoittajasuhdetyön tavoitteena on varmistaa, että sijoittajilla 
on mahdollisimman oikea ja riittävä kuva yhtiön nykyisestä ja tulevasta 
liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta. Yhtiöllä oli vuoden 2009 
lopussa 81 357 osakkeenomistajaa.
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* Yhtiön arvio omistuksen jakautumisesta

Suurimmat osakkeenomistajat, suuruusjärjestyksessä 31.12.2009

Omistusjakauma 31.12.2009

Omistettujen osakkeiden määrä Omistajia % Osakkeita % 

1 – 100 27 449 33,74 1 621 018 0,6
101 – 500 36 097 44,37 9 241 667 3,6
501 – 1 000 9 526 11,71 7 374 964 2,9
1 001 – 5 000 7 175 8,82 14 734 774 5,7
5 001 – 10 000 613 0,75 4 398 468 1,7
10 001 – 50 000 375 0,46 7 599 092 3,0
50 001 – 100 000 46 0,06 3 466 819 1,4
100 001 – 500 000 58 0,07 14 257 505 5,6

yli 500 000 18 0,02 193 709 379 75,5

Yhteensä 81 357 100,00 256 403 686 100,0
joista hallintarekisteröityjä 14 42 000 323 16,4

Osakkeita Osuus, % Muutos, kpl

1. Valtioneuvoston kanslia 128 458 247 50,1 0

2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 956 590 2,71 -1 377 000

3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 850 152 1,11 -479 011

4. Kansaneläkelaitos, KELA 2 648 424 1,03 0

5. Valtion Eläkerahasto 2 645 000 1,03 250 000

6. Kurikan kaupunki 1 550 875 0,6 0

7. OP-Delta-sijoitusrahasto 1 522 291 0,59 -261 704

8. Neste Oil Eläkesäätiö 1 258 738 0,49 0

9. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 032 533 0,4 434 197

10. Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 906 490 0,35 378 363

11. Svenska Handelsbanken AB (julk),  
Suomen sivukonttoritoiminta 712 529 0,28 95 852

12. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 650 000 0,25 260 000

13. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 615 000 0,24 179 700

14. OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto 575 000 0,22 45 000

15. Sijoitusrahasto Danske Suomi Osake 568 418 0,22 5 000

16. Alexander Management Oy 490 000 0,19 -10 000

17. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 462 051 0,18 -952 449

18. Sijoitusrahasto Evli Select 459 281 0,18 -155 000

19. Veikko Laine Oy 450 000 0,18 300 000

20. Folketrygdfondet 450 000 0,18 0

20 suurinta omistajaa yhteensä 155 261 619 60,55

Muut osakkeenomistajat 59 141 744 23,07

Kaikki osakkeet yhteensä 256 403 686 100
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Hallituksen toimintakertomus

Neste Oilin vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni 116 miljoonaan euroon 
edellisvuoden 602 miljoonasta eurosta. Varastovoitot nostivat IFRS-lii-
kevoittoa, joka oli 335 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 IFRS-liikevoitto oli 
186 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että Neste Oil maksaisi vuodelta 
2009 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 64 miljoonaa euroa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoden 2008 tilinpäätöstietoihin, 
jollei muuta mainita.

KONSERNIN VUODEN 2009 TULOS
Konsernin liikevaihto oli 9 636 miljoonaa euroa verrattuna 15 043 mil-
joonaan euroon vuonna 2008. Lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden 
matalammista hinnoista.  

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 116 miljoonaa euroa ver-
rattuna 602 miljoonaan euroon vuonna 2008. Aikaisempaa heikom-
malla markkinaympäristöllä oli suurin negatiivinen vaikutus, mikä näkyi 
kaikissa liiketoiminta-alueissa ja erityisesti Öljytuotteissa. Tätä vaiku-
tusta lievensi vain osittain 11 %:n lasku kiinteissä kustannuksissa, jotka 
olivat 604 miljoonaa euroa.  Vuonna 2008 kiinteät kustannukset olivat 
679 miljoonaa euroa. 

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 105 
miljoonaa euroa (602 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -30 miljoonaa 
euroa (2 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 50 miljoonaa euroa (22 milj.) ja 
Muut-segmentin -7 miljoonaa euroa (-29 milj.).

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli yhteensä 20 mil-
joonaa euroa (13 milj.). 

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 335 miljoonaa euroa (186 milj.) Kasvu 
johtui 261 miljoonan euron varastovoitoista verrattuna edellisvuoden 
453 miljoonan euron varastotappioon.

Koko tilikauden tulos ennen veroja oli 296 miljoonaa euroa (129 milj.) 
ja efektiivinen veroaste 23,8 % (21,8 %). Tilikauden 2009 tulos oli 225 mil-
joonaa euroa (101 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,86 euroa (0,38).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää 
keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) 
tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan ver-
tailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen 
ROACE oli joulukuun lopussa 2,5 % (tilikausi 2008: 13,1 %). RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin koko vuoden liiketoiminnan rahavirta oli 177 miljoonaa eu-
roa (512 milj.). Muutos edellisvuoteen verrattuna johtui käyttöpääoman 
kasvusta Öljytuotteiden contango-varastoinnin seurauksena. Contan-
go-varastoihin oli sitoutuneena noin 250 miljoonaa euroa vuoden 2009 
lopussa.

Vuoden 2009 investoinnit olivat 863 miljoonaa euroa (2008: 508 milj.). 
Öljytuotteiden osuus oli 198 miljoonaa (165 milj.), Uusiutuvien polttoai-
neiden 625 miljoonaa (249 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 29 miljoonaa 
(63 milj.) ja Muut-segmentin 11 miljoonaa (31 milj.).

AVAINLUVUT 2009 2008

Vertailukelpoinen liikevoitto 116 602

- varastovoitot/tappiot 261 -453

- avointen öljyjohdannaispositioiden käypien
  arvojen muutokset -43 24

- omaisuuden myyntivoitot/tappiot 1 13

Liikevoitto 335 186

Liikevaihto 2009 2008

Öljytuotteet 7 631 12 641

Uusiutuvat polttoaineet 182 116

Öljyn vähittäismyynti 2 998 4 073

Muut 164 143

Eliminoinnit -1 339 -1 930

Yhteensä 9 636 15 043

Vertailukelpoinen liikevoitto

Öljytuotteet 105 602

Uusiutuvat polttoaineet -30 2

Öljyn vähittäismyynti 50 22

Muut -7 -29

Eliminoinnit -2 5

Yhteensä 116 602

Liikevoitto

Öljytuotteet 318 183

Uusiutuvat polttoaineet -25 2

Öljyn vähittäismyynti 50 25

Muut -6 -29

Eliminoinnit -2 5

Yhteensä 335 186

Öljynjalostusmarkkinat olivat erittäin haastavat vuonna 2009 ja jalos-
tusmarginaalit heikkenivät vuoden loppua kohti. Tällä oli merkittävä 
negatiivinen vaikutus Neste Oilin tulokseen.
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Konsernin korolliset nettovelat olivat 1 918 miljoonaa euroa vuoden 
lopussa (1 004 milj.). Nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 39 mil-
joonaa euroa (57 milj.). Luottojen keskikorko vuoden lopussa oli 2,2 %  
ja luottojen erääntymisaika 3,8 vuotta.

Vuoden lopun omavaraisuusaste oli 39,1 % (46,3 %), velan osuus ko-
konaispääomasta 46,3 % (31,5 %) ja velkaantumisaste 86,3 % (46,1 %).

Konsernin likviditeetti säilyi hyvänä. Rahat ja pankkisaamiset sekä 
käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat vuoden lopussa 
1 407 miljoonaa euroa (1 536 milj.). Syyskuussa Neste Oil laski liikkeelle 
300 miljoonan euron seitsemän vuoden kotimaisen joukkovelkakirja-
lainan, jonka vuosittainen kuponkikorko on 6,00 %. Joulukuussa yhtiö 
nosti 200 miljoonan euron pankkilainan. Nykyisissä lainasopimuksissa 
ei ole rahoituskovenentteja.

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan 
seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suo-
jausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -opti-
oita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.

TILIKAUDEN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
Neste Oil julkisti 5. helmikuuta järjestelevänsä liiketoimintansa kolmeen 
liiketoiminta-alueeseen, Öljytuotteisiin, Uusiutuviin polttoaineisiin ja Öl-
jyn vähittäismyyntiin sekä seitsemään yhteiseen toimintoon. Samanai-
kaisesti nimitettiin uusi konsernin johtoryhmä Neste Executive Board 
(NEB).

Neste Oil kertoi 28. huhtikuuta lykkäävänsä suunniteltua inves-
tointiaan Porvoon jalostamon isomerointiyksikköön. Päätös perustui 
öljytuotteiden heikompaan kysyntään, ja se mahdollisti resurssien 
keskittämisen yhtiön strategisiin kasvuhankkeisiin. Isomerointiyksikön 
arvioidut investointikustannukset olisivat olleet noin 80 miljoonaa eu-
roa. Yksikön suunnittelu on suurelta osin valmis, ja projekti on tarkoitus 
käynnistää uudelleen yleisen markkinatilanteen parannuttua.

Neste Oil ja Stora Enso vihkivät 11. kesäkuuta Varkaudessa käyttöön 
koelaitoksen, jolla kehitetään liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa 
hakkuutähteistä. Yhtiöiden puoliksi omistama yhteisyritys, NSE Bio-
fuels Oy, on perustettu aluksi kehittämään teknologiaa ja sen jälkeen 
tuottamaan uusiutuvan dieselin raaka-ainetta.

Neste Oil ilmoitti 29. heinäkuuta käynnistäneensä onnistuneesti 
toisen uusiutuvaa NExBTL-dieseliä tuottavan laitoksen Porvoon jalos-
tamolle. Laitoksen käynnistyttyä yhtiön uusiutuvan dieselin nimelliska-
pasiteetti oli 340 000 tonnia vuodessa.

Yhtiö julkisti 5. elokuuta tavoitteensa saavuttaa yli 60 miljoonan eu-
ron vuotuiset kiinteiden kustannusten säästöt, joista noin 30 miljoonaa 
euroa pyritään saavuttamaan henkilöstöratkaisuilla. Yhtiö aloitti yhteis-
toimintaneuvottelut, joiden alussa henkilövähennystarpeen arvioitiin 
olevan 450.

Neste Oilin Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4:llä sattui 
6. elokuuta tulipalo. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, eikä siitä ai-
heutunut vaaraa alueen ulkopuolelle. Tuotantolinja saatiin palautettua 
normaaliin toimintaan syyskuun lopussa.

Neste Oil laski 7. syyskuuta liikkeelle 300 miljoonan euron kotimai-
sen joukkovelkakirjalainan. Seitsemän vuoden lainan kiinteä korko on 
6,00 prosenttia. Lainasta saatavat varat käytettiin yhtiön yleisiin rahoi-
tustarpeisiin ja jälleenrahoitukseen.

Neste Oil järjesti pääomamarkkinapäivän 29. syyskuuta Porvoossa 
ja Helsingissä. Tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita kuten yh-
tiön kasvualueen eli uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta, yhtiön 
kustannusrakennetta ja investointiohjelmaa. Pääomamarkkinapäivän 
keskeinen viesti oli, että yhtiö jatkaa puhtaamman liikenteen polttoai-
neiden strategiansa toteuttamista. Myös taloudelliset tavoitteet säilyi-
vät ennallaan.

Välimiesoikeus antoi 1. lokakuuta päätöksensä Neste Oilin ja YIT 
Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n välisessä urakkakiistassa. Yhtiöiden 
välinen kiista perustui Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kesällä 
2007 valmistuneen dieselin tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöi-
den taloudellisessa loppuselvityksessä syntyneeseen erimielisyyteen. 
Urakkakiista annettiin välimiesoikeuden ratkaistavaksi huhtikuussa 
2008. Päätöksellä ei ollut taloudellista vaikutusta Neste Oilin tulok-
seen.

Neste Oil sai 13. lokakuuta päätökseen 5.8.2009 aloittamansa yh-
teistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat Neste Oilin ja sen tytär-
yhtiöiden Suomen henkilöstöä. Neuvotteluiden tuloksena Neste Oilin 
henkilöstömäärä Suomessa vähenee 351 henkilöllä. Näistä noin 240 
henkilöä valitsi vapaaehtoisen eläkejärjestelyn. Viimeisetkin yt-menet-
telyyn liittyvät henkilöstövähennykset toteutuvat vuoden 2010 aikana. 

Neste Oil ilmoitti 7. joulukuuta siirtävänsä lakisääteisen eläketurvan 
hoitamisen ja vakuutuskannan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilma-
riselle 1.4.2010 alkaen. Neste Oil Eläkesäätiön siirrettävien lakisääteis-
ten eläkevastuiden yhteismäärä oli noin 310 miljoonaa euroa vuoden 
2009 lopussa. Siirrosta odotetaan aiheutuvan konsernin IFRS-tilinpää-
tökseen kertaluonteinen kuluerä vuoden 2010 toisella neljänneksellä. 
Siirron rahavirtavaikutuksen arvioidaan olevan positiivinen.

Strategian toteuttaminen
Neste Oil jatkoi puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa 
toteuttamista vuonna 2009.  Yhtiön nykyiset investointihankkeet liittyvät 
uusiin tuotantolaitoksiin, jotka lisäävät uusiutuvan dieselin ja korkealaa-
tuisten perusöljyjen tuotantoa.
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Strategiset projektit
Yhtiö jatkoi kahden suuren (800 000 t/v) uusiutuvan dieselin tuotanto-
laitoksen rakentamista Singaporeen ja Rotterdamiin. Laitosten odote-
taan olevan mekaanisessa valmiudessa kesällä 2010 ja keväällä 2011. 
Molemmat hankkeet ovat edenneet aikataulun ja budjetin mukaisesti. 

Kaksi pienempää uusiutuvan dieselin tuotantolaitosta ovat toimin-
nassa Porvoon jalostamolla. Niistä jälkimmäinen saavutti mekaanisen 
valmiuden kesällä 2009. Käynnistys sujui erittäin onnistuneesti muuta-
massa viikossa. Molempien Porvoon uusiutuvan dieselin tuotantolai-
tosten nimelliskapasiteetti on noussut alkuperäisestä 170 000 tonnista 
vuodessa 190 000 tonniin vuodessa.

Bahrainiin on rakenteilla perusöljytehdas, jonka kapasiteetti on 
400 000 tonnia vuodessa. Kysymyksessä on Neste Oilin ja paikallis-
ten yhtiöiden yhteisyritys, josta Neste Oilin osuus on 45 %. Hanke on 
edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja laitoksen odotetaan valmistuvan 
vuoden 2011 jälkipuoliskolla.  

MARKKINAKATSAUS
Vuoden 2008 toisen puoliskon laskun jälkeen raakaöljyn hinta nousi 
tasaisesti vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Nousu jatkui lähes 
katkeamatta myös loppuvuoden. Brent Dated -raakaöljyn hinta kaksin-
kertaistui noin 40 dollarista barrelilta noin 80 dollariin barrelilta vuoden 
loppupuolella. Hinnankehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea uutiset 
globaalin talouden toipumisesta, vahvistuvat osakemarkkinat sekä 
heikentynyt Yhdysvaltain dollari, vaikkakin öljymarkkinoiden peruste-
kijät säilyivät heikkoina. OPECin tuotantokiintiöt säilyivät muuttumatto-
mina, ja raskaamman raakaöljyn tarjonta pysyi rajoitettuna, mikä johti 
erittäin kapeaan kevyen ja raskaamman raakaöljyn hintaeroon.

Jalostusmarginaalit laskivat edellisvuoteen verrattuna rinnakkain 
tuotteiden kysynnän kanssa, ja tämä näkyi erityisesti keskitisleissä. 
Jalostamoiden käyntiasteet laskivat ennätyksellisen alas, erityisesti 
OECD-maissa. Bensiinimarginaalit toipuivat vuoden 2008 alhaisesta 
tasosta, mutta laskivat uudelleen vuoden 2009 jälkipuoliskolla. Ben-
siinin kysyntä säilyi tasaisena, mutta tuotanto oli rajoitettua jalostus-
kapasiteetin leikkauksista johtuen. Keskitislemarginaalit jatkoivat heik-
kenemistään ja laskivat kesän aikana alhaisimmalle tasolle viiteen 
vuoteen. Keskitisleiden kysyntää painoivat yleinen talouden taantuma 
ja ennätyskorkeat varastotasot. Keskitisleitä tuotiin paljon Eurooppaan 
Yhdysvalloista ja Aasiasta.

Polttoöljymarginaalit olivat edellisvuotta korkeampia. Nousua tuki-
vat Aasian ja Yhdysvaltojen kysyntä sekä leikkaukset jalostuskapasi-
teetissa. Lisäksi vähäisemmän raakaöljyn käytön seurauksena osa 
jalostajista tuotti polttoöljystä kevyempiä tuotteita.

Biopolttoainemarkkinoilla raaka-ainehinnat nousivat kevään alhai-
sista tasoista vuoden loppua kohti. Nousu johti biopolttoaineiden ma-
talampiin marginaaleihin. Hintaero korkealaatuisen uusiutuvan diese-
lin ja perinteisen biodieselin välillä säilyi vakaana.

Vähittäismyynnissä kysyntä laski kaikilla markkina-alueilla edellis-
vuoteen verrattuna. Kysynnän lasku oli selkeintä rekka- ja muussa 
ammattiliikenteessä. Öljytuotteiden kysyntä laski Suomessa noin 7 % 
vuonna 2009. Baltiassa kysyntä laski yli 10 % vuoden aikana ja bensii-
nin osalta lähes 20 % viimeisen neljänneksen aikana.

Pohjanmeren raakaöljyn merikuljetusten rahtitasot olivat noin puo-
let vuoden 2008 vastaavasta tasosta. Pudotuksen syynä on öljytank-
kerien määrän lisääntyminen markkinoilla.

TUOTANTO JA MYYNTI
Neste Oil jalosti vuonna 2009 yhteensä 15,5 miljoonaa tonnia (15,5 milj.) 
öljytuotteita, joista 0,2 miljoonaa tonnia (0,1 milj.) uusiutuvista raaka-ai-
neista valmistettua NExBTL-dieseliä. Yhtiö jalosti yhteensä 15,1 miljoo-
naa tonnia (15,2 milj.) raakaöljyä ja muita hiilivetypohjaisia syöttöaineita, 
joista 12,5 miljoonaa tonnia (12,4 milj.) Porvoossa ja 2,6 miljoonaa tonnia 
(2,8 milj.) Naantalissa.

Vuonna 2009 Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 
87 % (82 %) ja Naantalin 87 % (92 %). Porvoon käyttöasteeseen vaikutti 
negatiivisesti elokuun ja syyskuun aikana elokuun alussa tapahtunut 
dieselin tuotantolinja 4:n tulipalo. Tulipalosta huolimatta Porvoon käyt-
töaste parani vuotta aiemmasta tuotantolinja 4:n paremman käynnin 
ansiosta. Naantalissa käyttöastetta laskivat suunnittelemattomat huol-
lot vuoden alkupuoliskolla.

Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) käyttö syöttöai-
neena nousi 63 %:iin (57 %) vuonna 2009.

Jalostamoiden tuotantokustannukset laskivat 4,4 dollariin barrelilta 
(5,9) vuonna 2009.

Dieselin osuus myynnistä oli vuonna 2009 edelleen noin 40 prosent-
tia, ja samalla bensiinin ja raskaan polttoöljyn osuus kasvoi. Bensiinin 
vienti suuntautui Yhdysvaltojen sijaan enemmän muille markkinoille.

Neljännellä neljänneksellä varastoitiin yhteensä 400 000 tonnia ben-
siiniä ja keskitisleitä osana valmistautumista Porvoon jalostamon suun-
niteltuun huoltoseisokkiin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Vuoden 
2009 lopussa Neste Oilin contango-varastot olivat noin 570 000 tonnia, 
ja ne arvioidaan myytävän vuoden 2010 toisella neljänneksellä. 

Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)

2009 2008

Neste Oilin viitejalostusmarginaali 3,14 9,93

Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali 7,35 13,39

Urals-Brent-hintaero -0,81 -2,95

NWE Bensiinimarginaali* 9,26 5,34

NWE Dieselmarginaali* 11,18 31,23

NWE Raskaan polttoöljyn marginaali* -7,44 -25,16

Brent dated -raakaöljy 61,51 96,98

USD/EUR-valuuttakurssi 1,39 1,47

USD/EUR-valuuttakurssi (suojattu) 1,41 1,42

Raakaöljyrahdit, WS-pistettä (TD7) 81 179
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2009 2008

Liikevaihto, MEUR 7 631 12 641

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 105 602

Liikevoitto, MEUR 318 183

Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 7,35 13,39

2009 2008

Liikevaihto, MEUR 182 116

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR -30 2

Liikevoitto, MEUR -25 2

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)

2009 % 2008 %

Moottoribensiini 4 218 30 4 056 28

Bensiinikomponentit 270 2 253 2

Diesel 5 228 37 5 583 38

Lentopolttoaine 613 4 658 5

Perusöljyt 257 2 278 2

Lämmitysöljy 631 4 763 5

Raskas polttoöljy 1 300 9 981 7

Nestekaasu 220 2 340 2

NExBTL-diesel 209 1 94 1

Muut tuotteet 1 233 9 1 565 11

Yhteensä 14 178 100 14 571 100

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

2009 % 2008 %

Suomi 7 580 53 7 537 52

Muut Pohjoismaat 2 210 16 2 056 14

Muu Eurooppa 2 488 18 3 028 20

Yhdysvallat ja Kanada 1 686 12 1 857 13

Muut maat 214 2 94 1

Yhteensä 14 178 100 14 571 100

SEGMENTTIKATSAUKSET
Neste Oilin liiketoiminnot on 1.4.2009 lähtien jaettu neljään raportointi-
segmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vä-
hittäismyynti ja Muut.

Öljytuotteet

Öljytuotteiden 105 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto oli sel-
västi edellisvuotista heikompi (2008: 602 milj.). Vertailukelpoisen liikevoi-
ton pudotus johtui pääasiassa kokonaisjalostusmarginaalin huomat-
tavasta laskusta. Se oli vuonna 2009 keskimäärin 7,35 dollaria barrelilta 
(13,39). Heikon markkinatilanteen ja pienemmän myynnin vaikutusta 
korjasivat osittain parempi tuottavuus, contango- ja trading-tuotot 
sekä matalammat kustannukset. Perusöljyliiketoiminta kärsi merkittä-
västi aikaisempaa matalammasta kysynnästä ja rahtaustoiminta hyvin 
matalista rahtitasoista. Bensiinikomponenttien tulos oli edellisvuotta 
parempi johtuen yleisesti vahvemmasta bensiinimarkkinasta.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli vuo-
den lopussa 4,0 % (21,2 %).

2009 2008

Liikevaihto, MEUR 2 998 4 073

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 50 22

Liikevoitto, MEUR 50 25

Kokonaismyynti*, 1 000 m3 4 002 4 353

- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 1 405 1 479

- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 1 331 1 406

- lämmitysöljy, 1 000 m3 714 759

- raskas polttoöljy, 1 000 m3 287 356

* sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

Uusiutuvat polttoaineet

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli -30 miljoo-
naa euroa vuonna 2009 (2008: 2 milj.). Lasku johtui matalammista mar-
ginaaleista, jotka selittyvät osittain vuoden 2008 suotuisalla kiinteällä 
raaka-ainehinnalla, sekä liiketoiminnan laajentamisesta ja tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta aiheutuneista kustannuksista.

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen sidotun pääoman 
tuotto oli -4,8 % vuonna 2009 (0,9 %).

Öljyn vähittäismyynti

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli 50 miljoonaa 
euroa vuonna 2009 (2008: 22 milj.). Vuoden 2008 vertailukelpoinen lii-
kevoitto sisälsi 15 miljoonan luottotappioiden alaskirjauksen ja 10 mil-
joonan varastotappiot. Myyntimäärät olivat edellisvuotta matalammat, 
ja marginaalit huomattavasti tiukemmassa. Positiivista oli kiinteiden 
kulujen lasku edellisvuoteen verrattuna.

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 
oli 15,8 % (6,0 %) vuonna 2009.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA OMISTUS
Neste Oilin osakkeella käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. Osakkeen vuoden viimeinen noteeraus oli 12,42, joka oli 17 % 
edellisvuotista korkeampi. Osakekurssi oli korkeimmillaan 13,44 euroa 
ja alimmillaan 8,80 euroa, vuoden noteerausten painotettu keskiarvo 
oli 10,85. Markkina-arvo vuoden lopussa oli 3,2 miljardia euroa. 

Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,1 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 
0,4 % osakkeiden kokonaismäärästä. Kuukausittain vaihdettiin keski-
määrin 22,4 miljoonaa osaketta. Vuoden aikana vaihdettiin yhteensä 
269 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 105 % koko osakekannasta.

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma joulu-
kuun lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä  
256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan eikä hallituksella ole 
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Omistajaryhmittäin

% osakkeista

Suomen valtio 50,1

Yritykset 3,1

Pankki- ja vakuutuslaitokset 4,8

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2,5

Julkishallinto 8,4

Kotitaloudet 14,0

Ulkomaiset osakkeenomistajat 17,1

Yhteensä 100,0

Omistajia Osakkeita %

20 suurinta omistajaa yhteensä 155 261 619 60,55

Hallintarekisteröidyt 42 000 323 16,38

Muut 59 141 744 23,07

Kaikki osakkeet yhteensä 256 403 686 100,00

Omistusjakauma 31.12.2009
Omistettujen osakkeiden mukaan

Osakkeita
Osakkeen-

omistajia
% omista-

jista Osakkeita % osakkeista

1 – 100 27 449 33,74 1 621 018 0,6

101 – 500 36 097 44,37 9 241 667 3,6

501 – 1 000 9 526 11,71 7 374 964 2,9

1 001 – 5 000 7 175 8,82 14 734 774 5,7

5 001 – 10 000 613 0,75 4 398 468 1,7

10 001 – 50 000 375 0,46 7 599 092 3,0

50 001 – 100 000 46 0,06 3 466 819 1,4

100 001 – 500 000 58 0,07 14 257 505 5,6

Yli 500 000 18 0,02 193 709 379 75,5

Yhteensä 81 357 100,00 256 403 686 100,0

joista hallintarekis- 
terissä 14 42 000 323 16,4

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2009

Omistajia Osakkeita %

Valtioneuvoston kanslia 128 458 247 50,10

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 956 590 2,71

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 850 152 1,11

Kansaneläkelaitos, KELA 2 648 424 1,03

Valtion Eläkerahasto 2 645 000 1,03

Kurikan kaupunki 1 550 875 0,60

OP-Delta-sijoitusrahasto 1 522 291 0,59

Neste Oil Eläkesäätiö 1 258 738 0,49

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 032 533 0,40

Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 906 490 0,35

Svenska Handelsbanken AB (julk),
Suomen sivukonttoritoiminta 712 529 0,28

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 650 000 0,25

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 615 000 0,24

OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto 575 000 0,22

Sijoitusrahasto Danske Suomi Osake 568 418 0,22

Alexander Management Oy 490 000 0,19

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 462 051 0,18

Sijoitusrahasto Evli Select 459 281 0,18

Veikko Laine Oy 450 000 0,18

Folketrygdfondet 450 000 0,18

omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaih-
tovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.

Suomen valtio omisti vuoden 2009 lopussa 50,1 (50,1) % osakkeista, 
ulkomaalaiset omistajat 17,1 (20,6) %, suomalaiset instituutiot 18,9 (19,5) % 
ja kotitaloudet 14 (9,8) %.

CORPORATE GOVERNANCE
Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallintoneuvoston, hallituksen 
ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Varsinainen 
yhtiökokous nimittää hallintoneuvoston toimikaudelle, joka kestää seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Henkilöä, joka on täyttä-
nyt 68 vuotta, ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi.

Varsinainen yhtiökokous nimittää yhtiökokouksen nimitysvaliokun-
nan esityksen pohjalta hallituksen toimikaudelle, joka kestää valintaa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Henkilöä, joka on 
täyttänyt 68 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallitus valitsee 
yhtiölle toimitusjohtajan ja tekee päätöksen hänen erottamisestaan.

Varsinainen yhtiökokous voi tehdä muutoksia yhtiöjärjestykseen 
hallituksen esityksen pohjalta.

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2009 Helsingin 
Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen 
ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostol-
le, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008. Yhtiökokous hyväk-
syi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 
2008 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osingot maksettiin 
perjantaina 17.4.2009.

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti halli-
tuksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudel-
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leen Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michiel Boersma, Ainomaija 
Haarla, Nina Linander, Markku Tapio ja Maarit Toivanen-Koivisto sekä 
uutena jäsenenä Hannu Ryöppönen. Timo Peltola jatkoi hallituksen 
puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana. Halli-
tuksen vuosipalkkioista yhtiökokous päätti seuraavaa: puheenjohtaja 
66 000 euroa/vuosi, hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi 
ja jäsenet 35 400 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien 
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokous-
palkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkustussäännön 
mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 
euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhtiökokouksen jälkeen 
valittiin jäsenet kahteen valiokuntaan. Henkilöstö- ja palkitsemisvalio-
kuntaan valittiin Timo Peltola (puheenjohtaja), Michiel Boersma, Mikael 
von Frenckell ja Ainomaija Haarla. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Nina 
Linander (puheenjohtaja), Hannu Ryöppönen, Markku Tapio ja Maarit 
Toivanen-Koivisto. 

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan, ja hal-
lintoneuvoston jäseniksi tulevalle toimikaudelle valittiin Heidi Hautala 
(puheenjohtaja), Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, 
Mikael Forss, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi, Jutta Urpilainen ja 
Anne-Mari Virolainen. Hautala, Ahonen, Forss, Heinonen, Mustajärvi, 
Urpilainen ja Virolainen valittiin uudelle toimikaudelle. Tiilikainen valittiin 
uudeksi jäseneksi. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, 
paitsi Mikael Forss, joka on johtaja Kansaneläkelaitoksessa. Hallinto-
neuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, ja ne ovat: puheenjohtaja  
1 000 euroa/kk, varapuheenjohtaja 600 euroa/kk ja jäsenet 500 euroa/
kk. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 
200 euron kokouspalkkio.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst 
& Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. 
Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perus-
teella.

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston 
kanslian esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hal-
lituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraaval-
le varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittiin kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat 
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen 
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista. Vuonna 2009 nimitysvaliokuntaan valittiin yli-
johtaja Pekka Timonen valtion omistajaohjausyksiköstä, Keskinäinen 
eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman johtaja Risto Murto. Valio-
kunnan asiantuntijajäseninä toimivat Neste Oilin hallituksen puheen-
johtaja, vuorineuvos Timo Peltola sekä hallituksen varapuheenjohtaja 
Mikael von Frenckell.

Neste Oil antaa Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erilli-
senä asiakirjana.

ORGANISAATIOMUUTOS
Neste Oilin liiketoiminta ryhmiteltiin uudestaan kolmeen liiketoiminta-
alueeseen (Business Areas) ja seitsemään yhteiseen toimintoon (Com-
mon Functions) 1.4.2009. Uudella organisaatiolla tavoitellaan  entistä 
kustannustehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää toimintamallia, joka 

kykenee tehokkaasti toteuttamaan yhtiön strategiaa. Uusi toimintamalli 
on matriisiorganisaatio, jossa eri liiketoiminta-toimialueiden ja toimin-
tojen parhaat käytännöt ja osaaminen voidaan yhdistää kokonaisuu-
den eduksi. Tällä mallilla turvataan myös se, että uudet kansainväliset 
yksiköt, kuten Singaporeen ja Rotterdamiin rakenteilla olevat tehtaat, 
voidaan tehokkaasti yhdistää Neste Oilin toimintaan ja raportointiin.

Uudet liiketoiminta-alueet ovat Öljytuotteet (Oil Products), Uusiutu-
vat polttoaineet (Renewable Fuels) ja Öljyn vähittäismyynti (Oil Retail). 
Liiketoiminta-alueiden ulkopuoliset toiminnot kuuluvat ryhmään Muut 
(Others). Yhteisiä toimintoja ovat Tuotanto ja logistiikka, Talous ja ra-
hoitus, Henkilöstö, Ympäristö ja turvallisuus, Viestintä, markkinointi ja 
yhteiskuntasuhteet sekä Teknologia ja strategia sekä Lakiasiat.

Konsernin johtoryhmän 1.4.2009 alkaen muodostivat seuraavat 
henkilöt: Matti Lievonen, toimitusjohtaja, Matti Lehmus, liiketoiminta-
alueen johtaja, Öljytuotteet, Jarmo Honkamaa, varatoimitusjohtaja 
sekä liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat polttoaineet, Sakari Toi-
vola, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljyn vähittäismyynti, Ilkka Poranen, 
tuotanto- ja logistiikkajohtaja, Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, 
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstöjohtaja, Simo Honkanen, ympä-
ristö- ja turvallisuusjohtaja, Osmo Kammonen, viestintä-, markkinoin-
ti- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä Lars Peter Lindfors, teknologia- ja 
strategiajohtaja. Lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas toimii johtoryh-
män sihteerinä.

HENKILÖSTÖ
Neste Oil työllisti vuonna 2009 keskimäärin 5 286 (5 174) henkilöä, jois-
ta 1 333 työskenteli Suomen ulkopuolella. Joulukuun lopussa 2009 
yhtiössä työskenteli 5 092 henkilöä (5 262), joista 1 424 Suomen ulko-
puolella. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 233 miljoonaa euroa (251) 
vuonna 2009.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien 
taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä 
miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henki-
löstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Vuoden 
lopussa lukema oli 3,1 (5,2). Tavoite oli alle 4. Poissaoloon johtaneiden 
tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli joulukuun lopussa 2,2 (3,2) tapa-
usta miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden tavoite oli alle 2. Neste Oilin 
vuoden 2009 työturvallisuustulos oli yhtiön kaikkien aikojen paras.

Neste Oilin jalostamoilla ja muilla tuotantolaitoksilla ei sattunut vuo-
den 2009 aikana korvausvastuuseen johtaneita vakavia ympäristöva-
hinkoja. Neste Oilin päästöt ympäristöön pysyttelivät vähäisinä lukuun 
ottamatta lyhytaikaisia rikkidioksidipäästöjä heinäkuussa 2009. Rikkidi-
oksidipäästöt aiheutuivat rikillisen polttoaineen palamisesta teknisten 
ja toiminnallisten ongelmien seurauksena. Sallitut päästörajat eivät ylit-
tyneet. Jalostamoiden jätevesien käsittely toimi erinomaisesti. Vuoden 
2009 öljypäästö, 0,07 grammaa jalostettua raakaöljytonnia kohden, oli 
alle 2,2 % Itämeren suojelukomission 3 g/tonnin tavoitetasosta.

Neste Oil täytti kaikki vuoden 2009 hiilidioksidipäästöjä koskevat 
vaatimukset. Vuoden 2009 päästöt on todennettu, ja yhtiö voi raportoi-
da ja luovuttaa viranomaisille vuoden 2009 kokonaispäästöjään vas-
taavan määrän päästöoikeuksia. Yhtiö on saanut päästöoikeudet 3,2 
miljoonan tonnin vuotuisille hiilidioksidipäästöille vuosille 2008–2012. 
Päästöoikeuksien hankkiminen markkinoilta on tarpeen tulevien 
päästöjen kattamiseksi.
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EU:n REACH-asetus (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenette-
lyt) tuli voimaan 1.6.2007. Neste Oil on osallistunut Euroopan öljy-yhtiöiden 
organisaation Concawen yhteistyöhön, ja yhtiön REACH- järjestelmän 
vaatimusten täyttämiseen liittyvä projekti on edennyt suunnitellusti.

Vuonna 2009 Neste Oil kuului edelleen tai valittiin useaan kestävän 
kehityksen indeksiin. Yhtiö valittiin kolmannen kerran peräkkäin maa-
ilmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Norjalai-
nen pankkikonserni Storebrand myönsi Neste Oilille yhteiskuntavas-
tuullisuutta osoittavan "Best in Class" -tunnustuksen. Neste Oil pääsi 
myös kolmannen kerran Innovestin The Global 100 -listalle, joka on 
muodostettu maailman vastuullisimmista yrityksistä, ja Ethibel Pioneer 
Investment Register -rekisteriin.

TUTKIMUS JA KEHITYS
Tutkimus- ja kehitystyö, joka keskittyy sekä raakaöljystä että uusiutuvis-
ta raaka-aineista valmistettaviin liikenteen polttonesteisiin, on tärkeää 
Neste Oilin strategian toteuttamisen kannalta. Tutkimuksen ja kehi-
tyksen kustannukset olivat 37 miljoonaa euroa vuonna 2009 (37 milj.). 
Yhtiön keskeiset kehityshankkeet liittyvät uusiutuvien polttoaineiden 
raaka-ainepohjan laajentamiseen ja teknologian kehittämiseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Neste Oil ilmoitti 12.1.2010 siirtävänsä Suomen yhtiöidensä lisäeläketur-
van hoitamisen ja vakuutuskannan OP-Henkivakuutus Oy:lle. Vakuu-
tustoiminnan luovuttaminen ja varojen siirto tapahtuu arviolta 1.4.2010. 
Siirrosta odotetaan aiheutuvan konsernille IFRS-tilinpäätökseen kerta-
luonteinen kuluerä vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Siirron rahavir-
tavaikutuksen arvioidaan olevan positiivinen.

Neste Oil ilmoitti 1.2.2010 saavansa yhteensä 47,5 miljoonan euron 
vakuutuskorvauksen, joka perustuu 4.4.2008 Porvoon jalostamon tuo-
tantolinja 4:llä tapahtuneesta tulipalosta omaisuudelle ja tuotannolle 
aiheutuneisiin vahinkoihin. Korvaus kirjataan yhtiön ensimmäisen nel-
jänneksen 2010 tulokseen.

MAHDOLLISET LYHYEN JA PITKÄN AIKAVÄLIN RISKIT
Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat ja vaihteluiden odotetaan 
jatkuvan. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtu-
mille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyn-
tään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maail-
mantalouden odotetun toipumisen nopeuteen, joka vaikuttaa öljytuot-
teiden ja erityisesti dieselin kysyntään.

Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin tuo-
tantolaitoksissa muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat 
johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman 
muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mu-
kaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.

Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustan-
nukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-
aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat 
vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.

EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoai-
neita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolt-
toaineiden kysynnän kehityksen nopeuteen. Riskeihin kuuluu myös 
uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin tuotannon 

kasvattamiseen tähtäävien investointien loppuunsaattamiseen liittyvät 
ongelmat tai viivästykset tai näistä investoinneista saatavien odotettu-
jen hyötyjen toteutumatta jääminen. Pidemmällä aikavälillä epäonnis-
tuminen oman teknologian suojaamisessa ja kilpailevien uusiutuvien 
polttoainetekniikoiden tai hybridi- ja sähkömoottorien kehittäminen ja 
käyttöönotto voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen.

Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat 
kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja 
venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yh-
dysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.

RISKIENHALLINTA
Neste Oil tunnistaa riskin olennaisena ja väistämättömänä osana liiketoi-
mintaansa. Riskille on tunnusomaista olla sekä uhka että mahdollisuus. 
Neste Oil tavoittelee riskienhallinnalla kilpailuetua tukemalla mahdolli-
suuksia ja vähentämällä uhkia. Riskienhallinta on keskeinen osa Neste 
Oilin johtamisjärjestelmää, ja sen merkitys vain kasvaa, kun yhtiön suuret 
investointiprojektit etenevät ja maailmantalouden nopeat vaihtelut jatku-
vat. Neste Oil pyrkii rajoittamaan liiketoimintoihinsa kohdistuvien riskien 
vaikutusta erilaisilla riskienhallintastrategioilla. Yhtiön hallituksen hyväksy-
missä Neste Oilin riskienhallintapolitiikassa ja riskienhallintaperiaatteissa 
on esitetty yhtiön, liiketoiminta-alueiden ja toimintojen strategisia ja opera-
tiivisia tavoitteita uhkaavien riskien hallintaperiaatteet. Liiketoiminta-alueilla 
ja konsernin yhteisillä toiminnoilla on lisäksi muita riskienhallintaan liittyviä 
periaatteita, ohjeita ja käytäntöjä. Ne hyväksyy yhtiön toimitusjohtaja.

Strategisessa ja operatiivisessa riskienhallinnassa pyritään jatku-
vaan riskien tunnistamiseen, yhtenäiseen määrittelyyn ja priorisointiin 
sekä ennaltaehkäisyyn.

Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy 
yhtiön Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka on annettu 
erillisenä asiakirjana, sekä vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedosta 3.

NÄKYMÄT
Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana vuonna 2010. Maail-
mantalouden ei voida sanoa palanneen kestävälle kasvu-uralle, vaikka 
positiivisia merkkejä onkin nähtävissä. Öljyn kysyntäennusteet vuodel-
le 2010 ennakoivat kasvua vuoden 2009 historiallisen romahduksen 
jälkeen. Kasvu toteutunee pääasiassa OECD-maiden ulkopuolella, ja 
kysyntä on vahvasti sidoksissa yleiseen talouskehitykseen.

Jalostusmarginaalien odotetaan toipuvan vain vähitellen johtuen ky-
synnän hitaasta toipumisesta ja uudesta kapasiteetista, jonka pitäisi tulla 
käyttöön vuonna 2010, sekä öljytuotteiden runsaista varastoista. Jalosta-
moiden käyttöasteita rajoitetaan todennäköisesti eri puolilla maailmaa ja 
entistä useampia tuotantolaitoksia suljetaan väliaikaisesti tai pysyvästi.

Dieselin ja keskitisleiden marginaalit ovat vahvistuneet vähitellen 
tammikuun 2010 aikana, mikä on johtunut kylmästä säästä ja normaa-
lista kysynnän kausivaihtelusta. Marginaalien ei odoteta vahvistuvan 
merkittävästi ennen kuin hyvin täydet varastot sekä maalla että merillä 
tyhjenevät. Tämän odotetaan vievän ainakin kuusi kuukautta riippuen 
kysynnän kehityksestä. Bensiinivarastot ovat lähellä normaalitasoa, ja 
mahdollinen ajokautta edeltävä kausivaihtelu saattaa vaikuttaa positii-
visesti bensiinimarginaaleihin.

Porvoon jalostamon suunniteltu kuuden viikon huoltoseisokki alkaa 
huhtikuun alussa. Seisokin aikana Neste Oil myy varastoituja tuotteita, 
joita oli vuoden 2009 lopussa liki 600 000 tonnia (yli 4 miljoonaa barre-
lia). Tällä on positiivinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan rahavirtaan.
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Uusiutuvien polttoaineiden tuloksen odotetaan pysyvän negatiivi-
sena, kunnes myyntimäärät kasvavat merkittävästi. Tämän uskotaan 
tapahtuvan vuoden 2010 viimeisinä kuukausina, kun Singaporen uu-
den NExBTL-laitoksen odotetaan olevan tuotannossa.

Öljyn vähittäismyynnin markkinoissa ei ole näköpiirissä merkittävää 
kysynnän elpymistä Suomessa eikä muualla. Talouden toipuminen 
vaikuttaisi positiivisesti dieselin kysyntään rekka- ja muussa ammatti-
liikenteessä. Torjuakseen heikentyneen markkinatilanteen vaikutuksia 
Neste Oil pyrkii edelleen parantamaan sisäistä tehokkuuttaan.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon kirjataan 47,5 miljoonan 
euron vakuutuskorvaus.

Toisen neljänneksen liikevoittoon arvioidaan kirjattavan kertaluon-
teinen kuluerä, joka liittyy Neste Oil Eläkesäätiön siirtämiseen yhtiön 
ulkopuolelle. Siirron rahavirtavaikutuksen odotetaan toisella neljännek-
sellä olevan positiivinen.

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 
2009 kustannusten tasolla.

Yhtiön vuoden 2010 käteisinvestointien arvioidaan olevan noin 920 
miljoonaa euroa (870 milj.), joista strategisten investointien osuus oli 
580 miljoonaa (670 milj.), ylläpitoinvestointien osuus 310 miljoonaa eu-
roa (160 milj.), ja tuottavuusinvestointien 30 miljoonaa euroa (40 milj.).

OSINGONJAKO
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil maksaisi vuodelta 
2009 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 64 miljoonaa euroa.
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2009 2008 2007

Tuloslaskelma

Liikevaihto milj. euroa 9 636 15 043 12 103

Liikevoitto milj. euroa 335 186 801

- osuus liikevaihdosta % 3,5 1,2 6,6

Vertailukelpoinen liikevoitto milj. euroa 116 602 626

Voitto ennen veroja milj. euroa 296 129 763

- osuus liikevaihdosta % 3,1 0,9 6,3

Kannattavuus

Oman pääoman tuotto (ROE) % 10,2 4,4 25,6

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) % 9,0 6,1 26,2

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen (ROACE) % 2,5 13,1 15,5

Rahoitus ja taloudellinen asema

Korollinen nettovelka milj. euroa 1 918 1 004 755

Velan osuus kokonaispääomasta % 46,3 31,5 23,7

Velkaantumisaste % 86,3 46,1 31,1

Omavaraisuusaste % 39,1 46,3 49,9

Muut tunnusluvut

Sijoitettu pääoma milj. euroa 4 257 3 237 3 234

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä osak-
keisiin milj. euroa 863 508 334

- osuus liikevaihdosta % 9,0 3,4 2,8

Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 37 37 28

- osuus liikevaihdosta % 0,4 0,2 0,2

Henkilöstö keskimäärin 5 286 5 174 4 810

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos / osake (EPS) euroa 0,86 0,38 2,25

Oma pääoma / osake euroa 8,64 8,48 9,47

Rahavirta / osake euroa 0,69 2,00 2,11

Hinta / voitto -suhde (P/E) 14,42 28,03 10,71

Osinko / osake euroa 0,25 1) 0,80 1,00

Osinko tuloksesta % 29,0 1) 211,9 44,4

Efektiivinen osinkotuotto % 2,0 1) 7,6 4,1

Osakekurssi

Kurssi kauden lopussa euroa 12,42 10,58 24,13

Keskikurssi euroa 10,85 17,95 25,48

Alin kurssi euroa 8,80 9,47 21,82

Ylin kurssi euroa 13,44 24,90 29,80

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa milj. euroa 3 185 2 713 6 187

Osakkeiden vaihdon kehitys

Vaihdettu osakemäärä 1 000 269 159 381 525 469 889

Osuus osakkeiden kokonaismäärästä % 105 149 183

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 255 903 960 255 903 686 255 971 365

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 255 913 686 255 903 686 255 903 686

1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 

Konsernin taloudellista kehitystä 
kuvaavat tunnusluvut
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten 
osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot, sekä osuuden osak-
kuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien 
ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen 
tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- 
ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan 
rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoi-
tuneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkei-
den myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. 
Varastovoitot/-tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.

Oman pääoman tuotto (ROE), % = 100 x
Voitto ennen veroja - verot

Oma pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto 
ennen veroja (ROCE), %

= 100 x
Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto 
verojen jälkeen (ROACE), % = 100 x

Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käy-
pien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin 
liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)

Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x
Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x
Korolliset nettovelat

Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, % = 100 x
Oma pääoma yhteensä

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x
Segmentin liikevoitto

Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x
Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto

Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityk-
sissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut 
korottomat saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet

Tutkimus- ja kehitysmenot = Tutkimus- ja kehitysmenot sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut konsernin kaikkia liiketoiminta-alueita 
palvelevan Tutkimus ja teknologia -yksikön kulut sekä liiketoiminta-alueiden oman tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan kulut. Luku sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot. Kulut 
esitetään bruttona vähentämättä saatuja avustuksia

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos / osake (EPS) =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Oma pääoma / osake =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Rahavirta / osake =
Liiketoiminnan nettorahavirta

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Hinta / voitto -suhde (P/E) =
Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa

Tulos / osake

Osinko tuloksesta, % = 100 x
Osinko / osake

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x
Osinko / osake

Viimeinen kaupantekokurssi

Keskikurssi =
Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto

Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi

Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden 
keskimääräisestä lukumäärästä kauden aikana
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Konsernin tuloslaskelma

milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Liikevaihto 4, 6 9 636 15 043

Liiketoiminnan muut tuotot 7 29 44

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 18 20 13

Materiaalit ja palvelut 8 -8 167 -13 657

Henkilöstökulut 9 -301 -315

Poistot ja arvonalentumiset 10 -234 -223

Liiketoiminnan muut kulut 11 -648 -719

Liikevoitto  335 186

Rahoitustuotot ja -kulut 12

Rahoitustuotot 10 8

Rahoituskulut -44 -70

Kurssierot ja käypien arvojen muutokset -5 5

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -39 -57

Voitto ennen veroja 296 129

Tuloverot 13 -71 -28

Tilikauden voitto 225 101

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 221 97

Vähemmistölle 4 4

225 101

Tulos / osake laskettuna emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan voiton 
perusteella laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake) 14 0,86 0,38

Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

milj. euroa 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Tilikauden voitto 225 101

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Muuntoerot ja muut muutokset 9 -44

Rahavirran suojaukset

kirjattu omaan pääomaan 3 -23

siirretty tuloslaskelmaan 15 -25

Nettosijoitusten suojaukset 0 0

Suojausrahastot osakkuus- ja yhteisyrityksissä -2 -1

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 25 -93

Tilikauden laaja tulos yhteensä 250 8

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 246 4

Vähemmistölle 4 4

250 8

Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

Konsernin laaja tuloslaskelma
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Konsernin tase

milj. euroa Liite 31.12.2009 31.12.2008

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 17 48 51

Aineelliset hyödykkeet 16 3 235 2 675

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 18 216 152

Pitkäaikaiset saamiset 19, 20 3 13

Eläkesaamiset 29 111 105

Laskennalliset verosaamiset 27 11 16

Johdannaissopimukset 19, 24 3 16

Myytävissä olevat rahoitusvarat 19, 20 1 1

Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 628 3 029

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 21 1 148 637

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19, 22 757 786

Johdannaissopimukset 19, 24 50 213

Rahat ja pankkisaamiset 23 117 55

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 072 1 691

Varat yhteensä 5 700 4 720

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 25

Osakepääoma 40 40

Muu oma pääoma 2 170 2 131

Yhteensä 2 210 2 171

Vähemmistöosuus 12 8

Oma pääoma yhteensä 2 222 2 179

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 19, 26 1 590 926

Laskennalliset verovelat 27 328 297

Varaukset 28 22 24

Eläkevelvoitteet 29 10 12

Johdannaissopimukset 19, 24 15 32

Muut pitkäaikaiset velat 19, 26 0 3

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 965 1 294

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 19, 26 445 133

Verovelat 19, 26 5 1

Johdannaissopimukset 19, 24 83 197

Ostovelat ja muut velat 19, 26 980 916

Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 513 1 247

Velat yhteensä 3 478 2 541

Oma pääoma ja velat yhteensä 5 700 4 720

Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.
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Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto 225 101

Oikaisut

Tuloverot 13 71 28

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 18 -20 -13

Poistot ja arvonalentumiset 10 234 223

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 17 -6

Rahoituskulut, netto 12 39 57

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot 7 -2 -12

564 378

Käyttöpääoman muutokset 

Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 232

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -508 324

Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 62 -308

Käyttöpääoman muutos -450 248

114 626

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -40 -50

Saadut korot 8 7

Saadut osingot 17 19

Realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot 35 -5

Maksetut välittömät verot 43 -85

63 -114

Liiketoiminnan nettorahavirta 177 512

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 16 -807 -487

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 17 -9 -10

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 5 - -10

Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta 18 -47 -1

Myydyt tytäryritysosakkeet vähennettynä luovutushetken rahavaroilla - -

Aineellisten hyödykkeiden myynti 7 9

Myydyt muut osakkeet 0 12

Muutokset pitkäaikaisissa saamisissa -29 -8

Investointien nettorahavirta -885 -495

Rahavirta ennen rahoitusta -708 17

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) / nostot (+) 370 -91

Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 212 1 453

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -607 -1 117

Osingonjako emoyhtiön osakkeenomistajille -205 -256

Muut rahoituserät 0 -1

Rahoituksen nettorahavirta 770 -12

Rahavarojen muutos 62 5

Rahavarat tilikauden alussa 55 52

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 -2

Rahavarat tilikauden lopussa 23 117 55

Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.



Neste Oil Vuosikertomus 2009

83Konsernitilinpäätös  

Laskelma konsernin 
oman pääoman muutoksista

milj. euroa Liite
Osake-

pääoma
Vara-

rahasto

Käyvän 
arvon 

rahastot
Muunto-

erot

Edellisten 
tilikausien 

voitto

Vähem-
mistö-
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2008 40 10 42 -11 2 342 4 2 427

Maksettu osinko -256 -256

Osakeperusteinen palkitseminen 0 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä -49 -43 96 4 8

Oma pääoma 31.12.2008 25 40 10 -7 -54 2 182 8 2 179

Oma pääoma 1.1.2009 40 10 -7 -54 2 182 8 2 179

Maksettu osinko -205 -205

Osakeperusteinen palkitseminen -2 -2

Siirto kertyneistä voittovaroista 1 -1 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 9 221 4 250

Oma pääoma 31.12.2009 25 40 11 9 -45 2 195 12 2 222

Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

Emoyhtiön omistajille kuuluva
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Neste Oil Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 
Espoo. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil Oyj tytäryrityksineen on korkealaatuisiin liikennepolttoai-
neisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyritys. Konsernin jalostamot 
ja muut tuotantolaitokset, yhdessä Suomessa ja Baltian alueella si-
jaitsevan liikenneasemaverkoston ja muiden vähittäismyyntipisteiden 
kanssa, tuottavat kotimaisille ja vientimarkkinoille bensiiniä, dieselöljyä, 
lentokone- ja laivapolttoaineita, lämmitysöljyä sekä raskasta polttoöl-
jyä, perusöljyä, voiteluaineita, liikennepolttoaineiden komponentteja, 
liuottimia, nestekaasua, bitumia sekä uusiutuvaa NExBTL-dieseliä, joka 
perustuu Neste Oilissa kehitettyyn teknologiaan. Neste Oililla on myös 
raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden tuontia ja öljytuotteiden kuljetuk-
sia hoitavia raakaöljy- ja tuotetankkereita. Neste Oil on johtava ympäris-
töä vähemmän kuormittavien öljytuotteiden jalostaja. 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen 3.2.2010.

2. LAADINTAPERIAATTEET
Tämä konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn kan-
sainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan. Konsernitilinpäätös on 
laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta 
käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien rahoitusvarojen 
ja -velkojen (mukaan lukien johdannaissopimukset) kirjaamista. Tilin-
päätöstiedot esitetään miljoonina euroina, ellei muuta ole kerrottu. 

Konserni on soveltanut IFRS 8 Toimintasegmentit -standardia 
1.1.2008 alkaen.

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uudistettuja stan-
dardeja ja tulkintoja:

Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Tämä uudistettu 
standardi erottaa yhtiön omassa pääomassa tapahtuvat muu-
tokset, jotka liittyvät liiketoimiin yhtiön omistajien kanssa muista 
oman pääoman muutoksista.
Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot - Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen 
parantaminen. Tämä muutos lisää käyvistä arvoista ja maksuval-
miudesta annettavia liitetietoja.
Uudistettu IAS 23 Vieraan pääoman menot. Konserni on tarken-
tanut vieraan pääoman menojen aktivoinnin laskentaperiaatetta 
vastaamaan uudistettua standardia. Tarkennetulla laskentaperi-
aatteella ei ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.

Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia 1.1.2009 alkaen, mutta niillä ei ole 
merkitystä konsernin toiminnassa:

IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2008
Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Oikeuden syn-
tymisehdot ja peruutukset
Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 
1:een Tilinpäätöksen esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitus-
instrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet 
Muutokset IFRIC 9:ään Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarvi-
ointi ja IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostami-
nen - Kytketyt johdannaiset.

Seuraavat olemassa olevia standardeja koskevat muutokset ja tulkin-
nat on julkaistu, ja niiden soveltaminen on pakollista 1.1.2010 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla:

Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
Uudistettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

Seuraavat olemassa olevia standardeja koskevat muutokset ja tul-
kinnat on julkaistu, ja niiden soveltaminen on pakollista 1.1.2010 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla. Niiden ei arvioida olevan merkittäviä konser-
nin toiminnan kannalta:

IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta 
Muutokset IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvos-
taminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa.

Arvioiden käyttö
Laadittaessa tilinpäätöstä IFRS:n mukaan, joudutaan käyttämään arvi-
oita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laadintahetken taseen 
varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin 
sekä tuottojen ja kulujen määriin tilikaudella. Tällaisia arvioita ovat ai-
neellisten hyödykkeiden ja aineettomien oikeuksien taloudelliset pito-
ajat, kuluksi kirjattujen tuloverojen määrä sekä laskennallisten verosaa-
misten ja -velkojen määrä, eläke-etuuksista johtuvien velvoitteiden 
määrän laskennassa käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset, 
varausten kirjaamisessa käytetyt arviot sekä saamisten arvostaminen. 
Toteutuneet tulokset voivat poiketa näistä arvioista.

Konsernitilinpäätöksen yhdistely
Tytäryritykset

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Neste Oil Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, 
joissa Neste Oil Oyj:n välitön tai välillinen osuus osakkeiden tuottamas-
ta äänimäärästä on yli 50 % tai joissa sillä on muutoin määräysvalta 
päättää yhtiön taloudellisista ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Tytär-
yritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien 
kun konserni on saanut määräysvallan siihen hetkeen asti kun kon-
sernin määräysvalta lakkaa.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konser-
nin osuus hankintahetken varoista, veloista ja ehdollisista veloista on 
kirjattu käypään arvoon ja hankintamenon käyvät arvot ylittävä määrä 
on kirjattu liikearvoksi. Jos tytäryrityksen hankintameno alittaa hankinta-
hetken nettovarallisuuden arvon, erotus kirjataan tuloslaskelmaan.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäisten 
myyntien realisoitumattomat voitot eliminoidaan konserni-tilinpäätök-
sessä. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei sisäinen 
liiketapahtuma todenna siirtyneen omaisuuserän arvonalentumista. 
Tytäryritysten laskentaperiaatteet on muutettu vastaamaan konsernin 
laskentaperiaatteita.

Osakkuus- ja yhteisyritykset

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on merkittävä vaiku-
tusvalta, mikä yleensä syntyy 20–50 %:n osuudella äänivallasta, mutta 
ei määräysvaltaa. Yhteisyritykset ovat yrityksiä, joissa konserni on sopi-
muksella sopinut käyttävänsä määräysvaltaa päättää yhtiön taloudelli-
sista ja liiketoimintaan liittyvistä asioista yhdessä toisen osapuolen tai 
osapuolten kanssa. Osakkuus- ja yhteisyritykset yhdistellään konserni-
tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen hankintahetken va-
roista, veloista ja ehdollisista veloista on kirjattu käypään arvoon, ja 
hankintamenon käyvät arvot ylittävä määrä on liikearvoa. Jos osak-
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kuus- tai yhteisyrityksen hankintameno alittaa hankintahetken nettova-
rallisuuden arvon, erotus kirjataan tuloslaskelmaan.

Konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen hankinnan jälkei-
sestä tuloksesta kirjataan tuloslaskelmaan ja osuus oman pääoman 
rahastojen muutoksesta omaan pääomaan. Kumulatiiviset hankinnan 
jälkeiset muutokset lisätään osakkeiden arvoon konsernin taseessa. 

Kun konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen tappiosta vas-
taa tai ylittää konsernin yritykseen tekemän sijoituksen arvon sisältäen 
vakuudettomat lainasaamiset, konserni ei kirjaa lisää tappioita, ellei 
konsernilla ole velvoitetta osakkuus- tai yhteisyrityksen velvoitteiden 
täyttämisestä tai ellei konserni ole tehnyt maksusuorituksia osakkuus-
yrityksen tai yhteisyrityksen puolesta.

Konsernin ja osakkuus- tai yhteisyrityksen välisistä liiketapahtumista 
syntyneet realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernin omistus-
osuutta vastaavasti. Realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei sisäi-
nen liiketapahtuma todenna siirtyneen omaisuuserän arvonalentumista. 

Segmenttiraportointi 
Konsernin raportointisegmentit on esitetty konsernin sisäisen organisaa-
tio- ja raportointirakenteen mukaisena, joka astui voimaan 1.4.2009. Nämä 
liiketoiminta-alueet ovat konsernin raportointisegmenttejä.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 
sitä alempaan käypään arvoon vähennettynä myyntikuluilla, jos niiden 
kerrytettävissä oleva rahamäärä saadaan varojen myynnin eikä niiden 
jatkuvan käytön kautta.

Valuuttamääräiset tapahtumat
(a) Toiminnallinen valuutta ja raportointivaluutta

Kunkin konserniyrityksen tilinpäätökseen sisältyvät erät arvostetaan sii-
hen valuuttaan, joka vallitsee kyseisen yrityksen pääasiallisessa talou-
dellisessa toimintaympäristössä (toiminnallinen valuutta) tai konsernin 
toiminnalliseen valuuttaan. Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka 
on emoyhtiön toiminnallinen valuutta ja raportointivaluutta.

(b) Liiketapahtumat ja tilinpäätöshetken saamis- ja velkaerät

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan toiminnalliseksi va-
luutaksi tapahtumapäivän kurssiin. Valuuttamääräisten erien suoritta-
misesta syntyvät kurssierot sekä valuuttamääräisten saamis- ja vel-
kaerien tilinpäätöspäivän kurssiin muuntamisesta syntyvät kurssierot 
esitetään tuloslaskelmassa, paitsi kun kyseessä on suojauslaskennan 
ehdot täyttävä tulevien kassavirtojen tai ulkomaisen tytäryrityksen net-
tosijoituksen suojaus, jolloin kurssierot esitetään omassa pääomassa.

(c) Tytäryritykset

Sellaisten tytäryritysten, joiden toiminnallinen valuutta on eri kuin konser-
nin raportointivaluutta ja joista yksikään ei toimi hyperinflaatiomaassa, 
tulos ja rahoitusasema muunnetaan raportointivaluutaksi seuraavasti:

taseen varat ja velat on muunnettu tilinpäätöspäivän kursseilla
tuloslaskelman tuotot ja kulut on muunnettu käyttäen tilikauden 
keskikurssia (paitsi jos tämä keskikurssi ei ole riittävä arvio ta-
pahtumapäivinä vallinneiden valuuttakurssien kumulatiivisesta 
vaikutuksesta, jolloin tuotot ja kulut muunnetaan käyttäen tapah-
tumapäivien valuuttakursseja)
eri valuuttakurssien käytöstä syntyvät muuntoerot kirjataan 
omaksi eräkseen omaan pääomaan.

Konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä tytäryrityksen oman pääoman 
muuntamisesta syntyvät muuntoerot sekä nettosijoitusta suojaaviksi 
johdannaissopimuksiksi määriteltyjen valuuttajohdannaisten kurssierot 
kirjataan omaan pääomaan. Kun ulkomainen tytäryritys myydään, tällai-
set kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osaksi myyntitulosta. Ulkomai-
sen tytäryrityksen hankinnasta syntyvää liikearvoa ja varojen käypään 
arvoon arvostamisesta hankintahetkellä syntyviä eriä käsitellään kuten 
ulkomaisen yrityksen tase-eriä, ja ne muunnetaan raportointivaluutaksi 
tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Tuloutusperiaatteet 
Tuotteiden myynnistä syntyvät tuotot kirjataan tuloslaskelmaan, kun 
tuotteiden omistukseen sisältyvät merkittävät riskit ja edut ovat siir-
tyneet ostajalle. Palveluiden myynnistä syntyvät tuotot kirjataan, kun 
palvelu on suoritettu. Tuotteiden vaihdosta kirjataan tuottoa vain kun 
tuotteita vaihdetaan erilaisiin tuotteisiin.

Liikevaihto sisältää varsinaisen liiketoiminnan tuotot ja myyntisaa-
misten kurssierot, vähennettynä käteisalennuksilla, välillisillä veroilla, 
kuten arvonlisävero, öljytuotteiden valmistajan suorittamalla polttoai-
neverolla sekä lakisääteisellä huoltovarmuusmaksulla. Trading-tarkoi-
tuksissa solmittut raakaöljyn tai jalostettujen öljytuotteiden myynti- ja 
hankintasopimukset raportoidaan liikevaihdossa nettona riippumatta 
siitä, onko fyysistä toimitusta tapahtunut. Valmiiden öljytuotteiden vähit-
täismyyntihintaan lain nojalla tietyissä maissa sisältyvä polttoainevero 
sisältyy liikevaihdon tuotemyyntiin. Vastaava summa sisältyy valmiiden 
öljytuotteiden hankintahintaan ja tuloslaskelmassa "Materiaalit ja pal-
velut" -riviin.

Valtion avustukset
Saadut valtion avustukset kirjataan käypään arvoon, kun on riittävä var-
muus siitä, että avustus saadaan ja että konserni tulee noudattamaan 
kaikkia avustukseen liittyviä ehtoja. Kuluihin liittyvät valtion avustukset 
kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin samalla tili-
kaudella kuin saatuun avustukseen kohdistuvat kulut syntyvät. Aineel-
listen hyödykkeiden hankintaan saadut avustukset vähennetään hyö-
dykkeen hankintamenosta ja kirjataan tuloslaskelmaan vähentämään 
kyseisen omaisuuserän poistoja.

Vieraan pääoman menot 
Vieraan pääoman menot kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, 
jonka aikana ne ovat syntyneet. Poikkeuksena on tilanne, jossa ne joh-
tuvat jäljempänä kuvatut ehdot täyttävän hyödykkeen rakentamisesta, 
jolloin ne aktivoidaan osana kyseisen hyödykkeen hankintamenoa. 
Vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi hyödykkeen hankintame-
noa, kun menot johtuvat merkittävästä uusinvestoinnista, kuten uudes-
ta tuotantolaitoksesta tai tuotantolinjasta.

Tuloverot 
Konsernin veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tulokseen pe-
rustuvat verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä lasken-
nallisten verojen muutos. Suoraan omaan pääomaan kirjattavien erien 
verovaikutus kirjataan vastaavasti suoraan omaan pääomaan.

Laskennallinen verovelka ja -saaminen lasketaan velkamenetelmän 
mukaisesti kaikista taseen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon vä-
lisistä väliaikaisista eroista. Merkittävimmät väliaikaiset erot johtuvat 
aineellisten hyödykkeiden poistoeroista, johdannaissopimusten käy-
pään arvoon arvostamisesta, taseeseen kirjatuista eläkesaamisista, 
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varauksista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Las-
kennallinen verosaaminen kirjataan niin suurena kuin se todennäköi-
sesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa 
vastaan. Laskennalliset verot lasketaan tilinpäätöspäivänä voimassa 
olevia verokantoja käyttäen ja olettaen, että ne ovat voimassa, kun 
laskennallinen verosaaminen realisoidaan tai verovelka maksetaan.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi niiden syntymistilikaudella, ja ne si-
sältyvät tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Kehitysmenoja 
aktivoidaan ainoastaan silloin, kun ne liittyvät uusiin tuotteisiin, jotka 
ovat kaupallisesti ja teknisesti käyttökelpoisia. Konsernin kehitysme-
not eivät pääosin täytä aktivoinnin edellytyksiä, ja ne kirjataan kuluksi 
syntymistilikaudella.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet koostuvat pääosin jalostamoista ja muista tuotan-
tolaitoksista, varastosäiliöistä, merenkulkulaivastosta sekä polttonestei-
den vähittäismyyntiketjun koneista ja kalustosta. Aineelliset hyödykkeet 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä 
poistoilla sekä arvonalentumisilla. Alkuperäinen hankintameno muo-
dostuu hyödykkeen välittömästä hankinnasta aiheutuneista menoista. 
Hankintamenoon saattaa sisältyä ulkomaanrahamääräisiin hankintoihin 
kohdistuvia tulevan kassavirran suojaustuloksia, jotka on kirjattu osaksi 
hankintamenoa omasta pääomasta. Hankitun tytäryrityksen aineelliset 
hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä. 

Myöhemmin syntyviä menoja sisällytetään hyödykkeen kirjanpito-
arvoon tai merkitään taseeseen erillisenä omaisuuseränä ainoastaan 
silloin, kun on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen 
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankinta-
meno on luotettavasti määriteltävissä. Määräajoin, 3–5 vuoden välein, 
jalostamoissa ja muissa tuotantolaitoksissa suoritettavien kunnossa-
pitoseisokkien menot kirjataan taseeseen ja poistetaan seisokkien 
välisenä aikana. Samaa periaatetta sovelletaan laivojen määrävälein 
toteutettavien pakollisten telakointien aiheuttamiin menoihin. Muut 
korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sillä 
tilikaudella, jolloin ne syntyvät.

Maa-alueita ei poisteta. Kalliovaraston pohjalle jäävä raakaöljy sisältyy 
muihin aineellisiin hyödykkeisiin, ja se poistetaan mahdollisen käytön 
mukaan substanssipoistoin. Aineellisten hyödykkeiden poistot laske-
taan hankintamenon ja jäännösarvon erotuksesta tasapoistoina niiden 
arvioidulle taloudelliselle pitoajalle käyttäen seuraavia poistoaikoja:

Rakennukset ja rakennelmat 
terminaalit mukaan lukien   20–40 vuotta
Tuotantokoneet ja kalusto    15–20 vuotta
Merenkulkulaivasto     15–20 vuotta
Vähittäismyyntiketjun koneet ja kalusto     5–15 vuotta
Muut kulkuneuvot, koneet ja kalusto     3–15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet   20–40 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvot ja taloudelliset pitoajat tarkistetaan jo-
kaisena tilinpäätöspäivänä, ja jos ne eroavat aikaisemmista arvioista, 
poistoaikoja muutetaan vastaavasti. Hyödykkeen kirjanpitoarvoa vä-
hennetään arvonalentumistappiolla vastaamaan sen kerrytettävissä 
olevaa rahamäärää, mikäli kirjanpitoarvo on tätä arvoa korkeampi. 
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot lasketaan vertaa-
malla myyntihintaa kirjanpitoarvoon. Myyntivoitot ja -tappiot kirjataan 

tuloslaskelmaan, ja ne sisältyvät "Liiketoiminnan muihin tuottoihin" tai 
"Liiketoiminnan muihin kuluihin".

Aineettomat oikeudet
Aineettomat oikeudet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon ja 
poistetaan tasapoistoin niiden taloudellisena pitoaikana. Aineettomat 
oikeudet muodostuvat seuraavista eristä:

Tietokoneohjelmat

Ostetut tietokoneohjelmien lisenssit aktivoidaan hankintamenon ja 
ohjelman käyttöön saattamisesta aiheutuneiden menojen arvoon. 
Hankintameno poistetaan tasapoistoina lisenssien arvioituna talou-
dellisena pitoaikana (3–5 vuotta). Tietokoneohjelmien kehittämiseen ja 
ylläpitoon liittyvät menot kirjataan kuluksi niiden syntymistilikaudella.

Tavaramerkit ja lisenssit

Tavaramerkeillä ja lisensseillä on määriteltävissä oleva taloudellinen 
pitoaika, ja ne arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennet-
tynä kertyneillä poistoilla. Ne poistetaan tasapoistoina taloudellisena 
pitoaikanaan (3–10 vuotta).

Liikearvo

Liikearvo muodostuu hankitun tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksen siitä 
konsernille kuuluvan nettovarallisuuden käyvästä arvosta, joka hankin-
tahetkellä ylittää hankintamenon. Tytäryritysten hankintaan liittyvä lii-
kearvo sisältyy aineettomiin oikeuksiin. Osakkuusyritysten hankintaan 
liittyvä liikearvo sisältyy osuuksiin osakkuus- ja yhteisyrityksistä. Tasee-
seen merkitty liikearvo testataan vuosittain arvonalentumisen varalta 
ja kirjataan taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä ar-
vonalentumisilla. Tehtyjä arvonalentumispoistoja ei peruuteta. Myydyn 
yrityksen myyntivoitto tai -tappio sisältää myytyyn yritykseen kohdistu-
neen liikearvon tasearvon. Liikearvo kohdistetaan arvonalentumistes-
tausta varten konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille. Kohdistaminen 
tehdään niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyöty-
vän siitä hankinnasta, josta liikearvo on syntynyt. 

Päästöoikeudet

Ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin hankinta-
menoon, ja ilmaiseksi saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisar-
voonsa eli nollaan. Tuloslaskelmaan kirjataan arvonalentumistappio, 
jos päästöoikeuksien kirjanpitoarvo ylittää niiden käyvän arvon. 

Päästöoikeuksien palautusvelvollisuuden kattamiseksi kirjataan 
varaus, jos ilmaiseksi saadut päästöoikeudet eivät kata toteutuneita 
päästöjä. Varaus arvostetaan sen todennäköiseen arvoon velvoitteen 
toteutumisajankohtana. Toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästö-
oikeuksien erotus sekä varauksen todennäköisessä arvossa tapahtu-
vat muutokset kirjataan liikevoittoon.

Muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän 
arvonalentuminen
Arvonalentumistestit tehdään vuosittain omaisuuserille, joilla on rajoit-
tamaton taloudellinen vaikutusaika ja joita ei poisteta vuosittain. Omai-
suuserille, joita poistetaan niiden taloudellisena pitoaikana, tehdään 
arvonalentumistesti, jos on viitteitä, että niiden tasearvo ylittää niiden 
kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappio kirjataan 
tuloslaskelmaan siltä osin, kun tasearvo ylittää omaisuuserän kerrytet-
tävissä olevan rahamäärän. Omaisuuserän kerrytettävissä oleva raha-
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määrä on nettomyyntihintaa tai käyttöarvoa korkeampi. Muuhun kuin 
rahoitusvaroihin kuuluvaan omaisuuserään, paitsi liikearvoon, tehtyjen 
arvonalentumisten perusteet tarkistetaan tilinpäätöspäivänä mahdol-
lisen arvonalentumisen peruuttamisen toteamiseksi.

Rahoitusvarat ja saamiset
Konsernin rahoitusvarat ja saamiset luokitellaan seuraaviin luokkiin: 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja 
muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu teh-
dään rahoitusvarojen käyttötarkoituksen mukaan. 

Rahoitusvarojen hankinnat ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivä-
nä, jolla tarkoitetaan päivää, jona konserni sitoutuu erän hankintaan tai 
myyntiin. Rahoitusvarat, joita ei myöhemmin arvosteta käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti, arvostetaan alun perin käypään arvoon lisättynä 
välittömillä hankintakuluilla. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun 
oikeus rahoitusvaraan liittyvään kassavirtaan on lakannut tai siirtynyt 
pois konsernista ja kun rahoitusvaran omistukseen liittyvät riskit ja 
hyödyt ovat siirtyneet pois konsernista.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat arvostetaan myöhemmin käypään ar-
voon. Noteeraamattomat oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joiden 
käypä arvo ei ole luotettavasti selvitettävissä, arvostetaan hankintame-
noon vähennettynä arvonalentumisella. Lainat ja muut saamiset mer-
kitään taseeseen jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen 
koron menetelmää. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien ra-
hoitusvarojen realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muu-
tokset kirjataan tuloslaskelmaan niiden syntymistilikaudella. Jokaisena 
tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä siitä, että jonkin konsernin 
rahoitusvarojen omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Tähän luokkaan kuuluvat rahoitusvarat ovat myyntitarkoituksessa pi-
dettäviä rahoitusvaroja. Johdannaissopimukset kuuluvat tähän ryh-
mään, jos ne on solmittu myyntitarkoituksessa tai jos ne eivät täytä 
IAS 39:ssä määriteltyjä suojauslaskennan kriteereitä. Tähän ryhmään 
kuuluvat varat ovat lyhytaikaisia rahoitusvaroja, jos niitä pidetään kau-
pankäyntitarkoituksessa tai jos niiden odotetaan realisoituvan 12 kuu-
kauden sisällä tilinpäätöspäivästä.

Lainat ja muut saamiset

Lainat ja muut saamiset ovat julkisesti noteeraamattomia muita kuin 
johdannaissopimuksia, ja niillä on kiinteä tai määriteltävissä oleva mak-
supäivä. Varat kuuluvat lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin, paitsi jos niiden 
eräpäivä on yli 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen, jolloin ne ovat 
pitkäaikaisia rahoitusvaroja. Taseessa laina ja muut saamiset kuuluvat 
erään "Myyntisaamiset ja muut saamiset".

Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja myöhem-
min jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron mene-
telmää, vähennettynä arvonalentumisella. Myyntisaamisista tehdään 
arvonalennus, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei 
tule saamaan kaikkia saamisiaan alkuperäisin ehdoin. Velallisen mer-
kittävät taloudelliset vaikeudet, velallisen todennäköinen konkurssi tai 
rahoituksellinen uudelleenjärjestely sekä maksujen laiminlyönti ovat 
viitteitä myyntisaamisen arvonalentumisesta. Kirjattava arvonalentu-
minen on saamisen tasearvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen 
tulevien kassavirtojen nykyarvon erotus. Saamisen arvonalentuminen 
kirjataan tuloslaskelmaan "Liiketoiminnan muihin kuluihin".

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat muita kuin johdannaissopimuksia, jot-
ka on luokiteltu tähän luokkaan tai jotka eivät kuulu muihin edellä mainittui-
hin luokkiin. Ne kuuluvat taseen pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin, ellei johdon 
aikomuksena ole myydä rahoitusvaraa tilinpäätöspäivästä 12 kuukauden 
kuluessa. Voitot tai tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista kirjataan 
"Liiketoiminnan muihin tuottoihin" tai "Liiketoiminnan muihin kuluihin".

Vuokrasopimukset
Rahoitusleasing

Aineellisten hyödykkeiden vuokrasopimukset, joissa konsernille siir-
tyy olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista, luo-
kitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Tällaisilla sopimuksilla hankitut 
omaisuuserät merkitään vuokrakauden alkaessa taseeseen mää-
rään, joka vastaa vuokrauksen kohteena olevan omaisuuden käypää 
arvoa tai tätä alempaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vuokrakauden 
alussa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoituskuluihin ja velan 
maksuun. Vastaava leasingvuokravastuu, vähennettynä rahoitusku-
luilla, merkitään korollisiin velkoihin. Rahoitusjärjestelyyn liittyvä korko-
kustannus kirjataan tuloslaskelmaan vuokrakauden aikana siten, että 
jäljellä olevalle velalle muodostuu kullakin tilikaudella samansuuruinen 
korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankitut omaisuuserät 
poistetaan niiden taloudellisena pitoaikana tai sitä lyhyempänä vuok-
ra-aikana.

Muut vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa omistukselle ominaiset olennaiset riskit ja 
edut jäävät vuokranantajalle, ovat muita vuokrasopimuksia. Näiden so-
pimusten perusteella suoritetut maksut (vähennettynä vuokranantajan 
myöntämillä kannustimilla) kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina 
erinä vuokra-ajalle jaksotettuna. 

Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään FIFO-menetelmää 
(first-in, first-out) käyttäen. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden han-
kintamenoon sisällytetään raaka-aineet, välittömät valmistuspalkat, 
muut välittömät menot sekä osuus valmistuksen yleiskustannuksista, 
jotka on määritelty normaalitoiminta-asteen mukaan. Nettorealisoin-
tiarvo on tavallisessa liiketoiminnassa saatu arvioitu myyntihinta vä-
hennettynä arvioiduilla välittömillä myyntikuluilla. Trading-tarkoitukses-
sa hankitut varastot arvostetaan tilinpäätöspäivänä käypään arvoon 
vähennettynä välittömillä myyntikuluilla.

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset esitetään taseessa hankintamenoon. Rahat 
ja pankkisaamiset sisältää käteisvarat, lyhytaikaiset pankkitalletukset 
sekä muut lyhytaikaiset erittäin likvidit sijoitukset, joiden maturiteetti on 
enintään kolme kuukautta.

Varaukset
Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on oikeudellinen tai 
tosiasiallinen velvoite aikaisemman tapahtuman seurauksena, ja on 
todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista 
suoritusta, jonka määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varauksia voi 
syntyä ympäristövelvoitteista, oikeudenkäynneistä, uudelleenjärjeste-
lyistä sekä tappiollisista sopimuksista. Ympäristövaraukset merkitään 
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taseeseen ympäristölainsäädännön ja muiden määräysten voimassa 
olevan tulkinnan mukaisesti silloin, kun yllä mainitut varauksen kirjaa-
misedellytykset täyttyvät.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään taseeseen alun perin saatujen nettovarojen 
arvoon vähennettynä välittömillä kuluilla. Myöhemmin rahoitusvelat 
arvostetaan taseeseen jaksotettuun hankintamenoon, ja saatujen 
nettovarojen ja lainanlyhennysten erotus kirjataan korkokuluksi lainan 
juoksuaikana efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Käytössä oleva 
pankkitilin limiitti kirjataan taseeseen lyhytaikaisiin velkoihin. Johdan-
naissopimukset luokitellaan myyntitarkoituksessa pidettäviin, ja ne 
kuuluvat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoi-
hin, elleivät ne täytä IAS 39:ssä tarkoitetun suojauslaskennan edellytyk-
siä. Velat luetaan pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan, paitsi ne, jotka 
erääntyvät alle 12 kuukaudessa tilikauden päättymisestä.

Työsuhde-etuudet
Eläkevastuut

Neste Oilin konserniyhtiöillä on eri maissa useita eläkejärjestelyjä. Elä-
kejärjestelyt on yleensä hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä tai omissa 
eläkesäätiöissä. Konsernilla on sekä etuuspohjaisia että maksupoh-
jaisia eläkejärjestelyitä.

Maksupohjaisiin järjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslas-
kelmaan sillä tilikaudella, jota suoritus koskee.

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden eläkemenot määritellään en-
nakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected 
unit credit method) käyttäen. Eläkelupauksen antamiseen liittyvät elä-
kemenot kirjataan tuloslaskelmaan kohdistamalla ne niihin tilikausiin, 
jolloin työsuoritus tapahtuu. Etuuspohjaisesta järjestelystä syntyvä vas-
tuu arvostetaan tulevien kassavirtojen nykyarvona, jolloin diskonttokor-
kona käytetään juoksuajaltaan eläkevelvoitteen kestoaikaa vastaavia 
yritysten liikkeeseenlaskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalaino-
jen korkokantaa. Taseeseen merkittävä eläkevelka tai eläkevara on 
etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan velvoitteen tilinpäätöspäivän 
nykyarvon ja järjestelyyn kuuluvien varojen tilinpäätöspäivän käyvän 
arvon erotus. Ennakkoon maksetut kannatusmaksut esitetään varoina 
ainoastaan siltä osin, kun summa on käytettävissä rahana maksetta-
vana palautuksena tai vastaisten maksusuoritusten vähennyksenä.

Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot, jotka ylittävät 10 % eläke-
velvoitteen nykyarvosta tai järjestelyn varojen käyvästä arvosta (kumpi 
on korkeampi), kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyn piiriin kuuluvien 
henkilöiden keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle jaksotettu-
na. Takautuvaan työsuoritukseen liittyvät menot kirjataan tuloslaskel-
maan välittömästi. Eläkemenoon liittyvä korkoelementti on sisällytetty 
tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista aiheutuviin menoihin.

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan, ja ta-
seeseen kirjataan vastaava velka rahana selvitettävien osakeperusteisten 
maksujen osalta. Taseen velka arvostetaan käypään arvoon jokaisena tilin-
päätöspäivänä. Osakkeina selvitettävien osakeperusteisten maksujen osal-
ta kirjataan tuloslaskelman kulukirjausta vastaava oman pääoman lisäys.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta
Johdannaissopimukset merkitään taseeseen käypään arvoon sinä 
päivänä, jolloin johdannaissopimus solmitaan ja arvostetaan uudel-
leen käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Arvostuserosta syntyvän voi-
ton tai tappion kirjaamistapa riippuu siitä, onko johdannaissopimus 
määritetty suojausinstrumentiksi, ja jos on, suojatun kohteen luon-
teesta. Konserni määrittää tietyt johdannaissopimukset joko: 1) erit-
täin todennäköisten ennakoitujen liiketoimien suojauksiksi (rahavirran 
suojaus); 2) taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen tai taseeseen 
merkitsemättömien kiinteäehtoisten sitoumusten suojauksiksi (käyvän 
arvon suojaus); tai 3) ulkomaisiin tytäryrityksiin tehtyjen nettosijoitus-
ten suojauksiksi. Konserni dokumentoi sopimuksen solmimishetkellä 
suojauksen kohteen ja suojaavan instrumentin välisen yhteyden sekä 
riskienhallintapolitiikan tarkoituksen ja strategian suojaustoimenpitei-
den tekemiseen. Myös suojauksen tehokkuuden arviointi dokumen-
toidaan sekä suojaussuhteen alkaessa että suojaussuhteen voimas-
saoloaikana sen todentamiseksi, että suojaustransaktiot ovat erittäin 
tehokkaita suojaamaan käyvän arvon muutoksia tai tulevia rahavirtoja. 
Suojauslaskennasta suojaustyypeittäin kerrotaan liitetiedossa 3.

Jos johdannaissopimus täyttää rahavirran suojauksen ehdot, ja 
sen suojausvaikutus voidaan osoittaa tehokkaaksi, käyvän arvon muu-
tos merkitään omaan pääomaan. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto 
tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Omaan pääomaan 
kertyneet voitot ja tappiot siirretään tuloslaskelmaan niillä kausilla, joilla 
suojauskohde vaikuttaa tulokseen, esimerkiksi kun suojattu ennakoitu 
myynti toteutuu. Ennakoitua Yhdysvaltain dollarin määräistä myyntiä 
suojaavien valuuttajohdannaissopimusten tehokkaan osuuden voitot 
ja tappiot kirjataan liikevaihtoon. Kun suojatun ennakoidun liiketapah-
tuman seurauksena kirjataan muu kuin rahoitusvaroihin kuuluva omai-
suuserä, esimerkiksi aineellinen hyödyke, voitto tai tappio kirjataan 
omaisuuserän hankintamenoon taseeseen. Voitot ja tappiot sisältyvät 
lopulta tuloslaskelmaan kirjattaviin poistoihin. Vaihtuvakorkoisia lainoja 
suojaavien koronvaihtosopimusten korkoelementti kirjataan tuloslas-
kelman rahoituskuluihin, ja suojausinstrumentin käyvän arvon muutok-
set merkitään omaan pääomaan. Jos ennakoidun liiketapahtuman ei 
enää odoteta tapahtuvan, omaan pääomaan kirjattu kertynyt voitto tai 
tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.

Käyvän arvon suojauksiksi määritettyjen ja nämä ehdot täyttävien 
johdannaissopimusten käypien arvojen muutokset kirjataan tuloslas-
kelmaan rahoitustuottoihin ja -kuluihin, samoin ne suojatun omaisu-
userän tai velan käyvän arvon muutokset, jotka ovat kohdistettavissa 
suojatulle riskille. Jos johdannaissopimukset eivät täytä suojauslas-
kennan ehtoja, käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan.

Johdannaissopimukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja

Tietyt öljy- ja rahtijohdannaissopimukset eivät täytä suojauslaskennan 
ehtoja, vaikka näitä sopimuksia solmitaan pääosin suojaus-tarkoituk-
sissa. Öljyjohdannaissopimuksia solmitaan myös trading-tarkoituksis-
sa. Tietyt valuutta- ja korkojohdannaissopimukset eivät myöskään täy-
tä suojauslaskennan ehtoja. Niiden johdannaissopimusten, jotka eivät 
täytä suojauslaskennan edellytyksiä, käyvän arvon muutos kirjataan 
tuloslaskelmaan öljy- ja rahtijohdannaissopimusten osalta liikevoittoon 
ja rahoitukseen liittyvien johdannaissopimusten osalta rahoitustuottoi-
hin ja -kuluihin.
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Määritelmiä
Liikevoitto

Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä sekä 
muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden sekä aineettomien ja 
aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot. Liikevoitosta on vähennetty 
osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappi-
ot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palveluiden tuotantoon, mark-
kinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. 
Öljy- ja rahtijohdannaissopimusten realisoituneet ja realisoitumattomat 
käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, 
suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoitu-
neet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös 
liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoitto

Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-
tappiot, osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien po-
sitioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. 
Varastovoitot/-tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen 
muutokset.

Segmentin sidottu pääoma

Segmentin sidottu pääoma sisältää segmentin aineettomat hyödyk-
keet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 
sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuuden ja seg-
mentille kohdistetut korottomat saamiset ja velat sekä varaukset ja 
eläkevelvoitteet.

Sidotun pääoman tuotto, %

Sidotun pääoman tuotto lasketaan jakamalla segmentin liikevoitto 
keskimääräisellä segmentin sidotulla pääomalla.

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto lasketaan jakamalla seg-
mentin vertailukelpoinen liikevoitto keskimääräisellä segmentin sido-
tulla pääomalla.

3. TALOUDELLISTEN RISKIEN HALLINTA
Riskienhallinnan periaatteet
Neste Oil tunnistaa riskin olennaisena ja väistämättömänä osana lii-
ketoimintaansa. Riskille on tunnusomaista olla sekä uhka että mah-
dollisuus. Konsernin riskienhallinta ja riskienhallinnan asiantuntijat 
yhteisissä toiminnoissa ja liiketoiminta-alueilla ovat vastuussa tietty-
jen riskialueiden kontrolloinnista, riskienhallintaprosesseihin liittyvästä 
konsultoinnista ja neuvonnasta sekä riskienhallintajärjestelmien kehit-
tämisestä. Neste Oil pyrkii hallitsemaan liiketoimintaansa kohdistuvi-
en riskien vaikutusta erilaisilla riskienhallintastrategioilla. Hallituksen 
hyväksymä Konsernin riskienhallintapolitiikka sekä siihen liittyvät Kon-
sernin riskienhallintaperiaatteet määrittelevät konsernin ja sen liiketoi-
minta-alueiden riskienhallinnan periaatteet. Lisäksi niissä määritellään 
riskienhallinnan hallintomallin, vastuut, prosessit ja riskiraportoinnin 
sekä riskienhallinnan terminologian

Riskienhallintapolitiikassa ja -periaatteissa määritellään yksityiskoh-
taiset riskienhallinnan periaatteet useiden eri riskien osalta, kuten stra-
tegiset riskit, markkinariskit mukaan lukien vastapuoliriskit, operatiiviset 
ja toiminnalliset riskit sekä työturvallisuusriskit ja oikeudelliset vastuut. 

Riskienhallintapolitiikkaa ja -periaatteita sovelletaan yhdessä muiden 
konsernin toimintaohjeiden kanssa. Konsernirahoituksen riskienhal-
lintaperiaatteet sekä Luotto- ja vastapuoliriskinhallintaperiaatteet ovat 
myös hallituksen hyväksymiä. Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi ja 
tarkastelee säännöllisesti taloudellisten riskien riskienhallintapolitiik-
kaa, periaatteita, riskilimiittejä ja muita riskienhallinnan toimenpiteitä.

Taloudellisten riskien hallinta kohdistuu tuloksen, taseen ja kassa-
virran vaihtelun vähentämiseen ja pyrkii turvaamaan konsernille tehok-
kaan ja kilpailukykyisen rahoitustilanteen. 

Riskienhallinnan organisaatio
Yleisperiaatteen mukaisesti riskejä hallitaan siellä, missä ne syntyvät 
eli liiketoiminta-alueilla ja yhteisissä toiminnoissa. Konsernin riskien-
hallintayksikkö on vastuussa konsernin kokonaisvaltaisen riskienhal-
lintaprosessin (enterprise risk management process) johtamisesta ja 
koordinoimisesta sekä riskienhallinta-alueen valvonnasta ja konsultoi-
misesta. 

Konsernirahoitus vastaa koko konsernin valuutta-, korko-, likvidi-
teetti- ja jälleenrahoitusriskien hallinnasta kuten myös vakuutushal-
linnasta. Konsernin riskienhallintayksikkö ja konsernirahoitus kuuluvat 
konserniesikunnan talousyksikköön, jota johtaa talous- ja rahoitusjoh-
taja ja molemmat yksiköt toimivat läheisessä yhteistyössä konsernin 
liiketoiminta-alueiden kanssa.

Luotto- ja vastapuoliriskinhallinta on konsernin riskienhallintayksi-
kön vastuulla. Vastapuolen luottokelpoisuutta koskeva päätöksenteko 
on porrastettu eri tasoille organisaatiossa. Luotto- ja vastapuoliriskien-
hallinnan prosessia tarkastelevan luottokomitean tehtävät siirrettiin 
vuoden 2009 lopussa perustetulle riskienhallintakomitealle. 

Öljyn hintariskin hallinta on keskitetty Öljytuotteiden liiketoiminta-
alueen hintariskienhallintayksikölle. Se toteuttaa jalostusmarginaalin ja 
varastojen suojaustoimenpiteet sekä tiettyjen erillisten riskipositioiden 
suojaustoimenpiteet. Näihin kuuluu päästöoikeuksien palautusvelvoit-
teeseen liittyvä riskienhallinta. Hintariskienhallintayksikkö tarjoaa hin-
tariskin suojauspalveluita myös muille konsernin sisäisille ja ulkoisille 
vastapuolille. Öljytuotteiden liiketoiminta-alue sekä vähäisessä määrin 
myös muut toiminnot solmivat johdannaissopimuksia hallitakseen 
tiettyihin fyysisiin öljy- ja rahtisopimuksiin liittyvää hintariskiä. Öljytuot-
teiden liiketoiminta-alue solmii myös johdannaissopimuksia trading-
tarkoituksessa vahvistettujen riskilimiittien puitteissa.

Riskienhallinnan raportointia johtaa konsernin talous- ja rahoitus-
johtaja. Konsernin merkittävät riskit raportoidaan hallitukselle, hallituk-
sen tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle sekä konsernijohdolle 
osana strategia- ja suunnitteluprosessia. Liiketoiminta-alueiden ja 
konsernin markkina- ja rahoitusriskejä koskeva raportti sisältyy johdon 
kuukausiraporttiin.

Markkinariskit
1. Öljyn hintariski

Raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden sekä jalostettujen öljytuotteiden 
markkinahinnat ovat alttiita useista eri tekijöistä johtuville merkittäville 
vaihteluille, jotka vaikuttavat maailmanlaajuiseen kysyntään ja tarjon-
taan. Neste Oilin liiketoiminnan tulos kultakin tilikaudelta perustuu en-
sisijaisesti jalostettujen öljytuotteiden kysyntään ja hintoihin suhteessa 
raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden tarjontaan ja hintoihin. Nämä te-
kijät yhdessä Neste Oilin raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden kulutuk-
sen sekä jalostettujen öljytuotteiden tuotantovolyymin kanssa vaikut-
tavat merkittävästi yhtiön Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen tulokseen ja 

Liitteet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



90 Konsernitilinpäätös  

Neste Oil Vuosikertomus 2009

kassavirtaan. Öljytuotteet on liikevaihdoltaan, tulokseltaan ja sidotulta 
pääomaltaan Neste Oilin suurin liiketoiminta-alue.

Koska kokonaisjalostusmarginaali on tärkeä tekijä Öljytuotteiden 
tuloksen muodostumisessa, sen vaihtelusta aiheutuu merkittäviä ris-
kejä. Varmistaakseen vähimmäistason barrelikohtaiselle marginaalille 
Neste Oil suojaa jalostusmarginaaliansa johdannaissopimusten avulla. 
Suojauksen taso riippuu kyseisen jakson ennusteesta ja johdon mark-
kinanäkemyksestä, mutta kokonaisjalostusmarginaalista suojataan 
pääsääntöisesti osuus, joka vastaa korkeintaan kymmentä prosenttia 
Neste Oilin jalostamoiden tuotannosta jokaisella liukuvalla 12 kuukau-
den jaksolla. Suojaukset kohdistuvat niihin Neste Oilin kokonaisjalos-
tusmarginaalin osatekijöihin, joihin kansainvälisten markkinahintojen 
vaihtelu vaikuttaa. Suojaukset perustuvat ennustettuun myyntiin ja 
jalostamoiden tuotantoon. Koska ostettavaksi ja myytäväksi tarjotta-
vien johdannaissopimusten kohde-etuutena olevien raakaöljyjen ja 
jalostettujen öljytuotteiden laatu voi poiketa Neste Oilin jakson aikana 
käyttämien syöttöaineiden ja jalostamien öljytuotteiden laadusta, liike-
toimintaan kohdistuu kaikesta huolimatta jonkinasteinen perusriski.

Riskienhallinnan näkökulmasta Neste Oilin jalostamoiden varas-
to koostuu kahdesta osasta. Varastojen ensimmäisen ja suurimman 
osan koko pysyy verrattain vakaana, noin 70 – 80 prosentissa varasto-
jen kokonaismäärästä. Sitä kutsutaan ‘‘perusvarastoksi’’. Perusvarasto 
koostuu velvoitevarastoista, joita Neste Oilin on ylläpidettävä Suomen 
lainsäädännön mukaisesti, sekä operatiivisista vähimmäisvarastoista, 
joita ilman jalostamon toiminnan jatkuvuutta ei voida taata riittävän 
varmasti. Perusvarasto muodostaa Neste Oilin tuloslaskelmaan ja ta-
seeseen kohdistuvan riskin, koska Neste Oil arvostaa hankinnan ja 
valmistuksen kulut, raaka-aineet ja varastot FIFO-menetelmällä. Perus-
varastoon ei kohdisteta hintariskiin liittyviä suojaustoimia. Sitä vastoin 
Neste Oilin varastoriskienhallintaa koskevat periaatteet kohdistuvat 
perusvaraston ylittävään varasto-osuuteen siinä määrin kuin siitä voi 
aiheutua kassavirtariskiä. Riski riippuu syöttöainehankintojen, jalosta-
mon tuotannon ja jalostettujen öljytuotteiden myynnin keskinäisestä 
suhteesta kullakin jaksolla. 

Neste Oilin perusvaraston ylittävästä lisävarastosta kulloinkin suo-
jattava osuus riippuu johdon näkemyksestä perusvaraston ylityksen 
todennäköisestä suuruudesta ja kestosta sekä yleisistä markkinaolo-
suhteista. Käytännössä koko lisävarastopositio on yleensä suojattu.

Liitteessä 24 on esitetty öljyjohdannaisiin liittyvä konsernin avoin 
johdannaispositio tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 (31.12.2008).

2. Valuuttariski

Öljymarkkinoiden hinnoitteluvaluutta on Yhdysvaltain dollari, mutta 
Neste Oilin raportointivaluutta on euro. Neste Oilin liiketoimintaan koh-
distuu näin ollen lyhyen aikavälin transaktioriskejä sekä pitkän aikavä-
lin valuuttariskejä.

Neste Oilin valuuttariskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa va-
luuttakurssimuutosten aiheuttamaa epävarmuutta kassavirrassa, 
tuloksessa ja taseessa. Yleisesti ottaen tämä tapahtuu suojaamalla 
sovittuihin ja ennakoituihin liiketoimiin liittyviä sekä taseeseen sisäl-
tyviä valuuttariskejä (transaktiopositio) sekä euroalueen ulkopuolisten 
tytäryhtiöiden omaan pääomaan liittyviä riskejä (translaatiopositio).

Transaktioriski

Pääsääntöisesti liiketoiminta-alueet suojaavat erittäin todennäköiset ul-
komaanvaluutan määräisiksi sovitut kassavirrat. Ulkomaanrahanmää-
räiset nettokassavirrat ennustetaan rullaavasti enintään seuraavan 12 

kuukauden ajalta suojauksen kohteesta riippuen, ja suojataan 100 %:sti 
seuraavan 1–6 kuukauden osalta ja 50 %:sti seuraavien kuuden kuu-
kauden osalta. Tähän riskineutraaliin vertailupositioon tehtäville poik-
keuksille on haettava konsernirahoituksen riskienhallintaperiaatteissa 
kuvatulla tavalla erillinen hyväksyntä. Tärkein suojattava valuutta on Yh-
dysvaltain dollari. Konsernin nettopositiota hallitaan valuuttatermiineil-
lä, valuutanvaihtosopimuksilla sekä optioilla. Johdannaissopimukset 
solmitaan suojaustarkoituksissa, ja pääosaan niistä sovelletaan IFRS:n 
tarkoittamaa suojauslaskentaa.  Liiketoiminta-alueet vastaavat tulevien 
valuuttamääräisten nettokassavirtojensa ennustamisesta, ja konserni-
rahoitus vastaa suojaustoimenpiteiden toteuttamisesta.

Neste Oililla on taseessaan valuuttamääräisiä varoja ja velkoja, ku-
ten valuuttamääräisiä lainoja, talletuksia, nettokäyttöpääomaa, sekä 
kassavaroja muissa valuutoissa kuin kotivaluutassa. Pääperiaate on 
suojautua tältä taseriskiltä täydellisesti käyttämällä valuuttatermiinei-
tä ja optioita. Suojaamattomia positioita sallitaan konsernirahoituksen 
riskienhallintaperiaatteissa määritellyissä rajoissa. Merkittävin ja eniten 
heilahtelua aiheuttava valuuttamääräinen erä taseessa on nettokäyt-
töpääoma. Monet konsernin liiketoimista, kuten tuotteiden ja palvelui-
den myynnit sekä raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden ostot, liittyvät 
dollarimääräiseen liiketoimintaympäristöön. Siksi konserni suojaa päi-
vittäistä nettokäyttöpääomansa määrää. Tämä on osa edellä mainit-
tua tasesuojausta, jonka tarkoituksena on vähentää euron ja Yhdysval-
tain dollarin välisen valuuttakurssin tuomaa vaihtelua. Tilikauden 2009 
aikana päivittäin suojattavan tasesuojausposition koko on vaihdellut 
noin 205 ja 804 miljoonan euron välillä. Konsernirahoitus vastaa valuut-
takurssiriskille altistuvien eri tase-erien yhdistämisestä suojattavaksi 
nettopositioksi ja suojaustransaktioiden tekemisestä. Valuuttariskiä ar-
vioidaan mittaamalla valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta historiallisia 
volatiliteettejä käyttämällä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korollinen vieras 
pääoma valuutoittain tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 (31.12.2008). Summat 
ovat miljoonia euroja.

Valuutta 2009 2008

EUR 1 943 974

USD 87 72

Muut 5 13

2 035 1 059

Liitteessä 24 on esitetty valuuttajohdannaisiin liittyvän konsernin avoi-
men johdannaisposition nimellisarvot ja käyvät arvot tilinpäätöshetkel-
lä 31.12.2009 (31.12.2008).

Translaatioriski

Konsernirahoitus on vastuussa myös Neste Oilin translaatioriskin hal-
linnasta. Translaatiopositio muodostuu sijoituksista ulkomaisiin tytär-, 
yhteis- ja osakkuusyrityksiin. Pääperiaatteena on olla suojaamatta 
translaatiopositiota. Neste Oil saattaa kuitenkin pyrkiä vähentämään 
translaatioriskistä johtuvaa konsernin oman pääoman määrän vaihte-
lua suojaustoimenpiteillä. Translaatioposition suojaamiseen käytetään 
valuuttatermiinejä. Konsernirahoitus päättää mahdollisista suojaus-
toimista tapauskohtaisesti arvioimalla eri tekijöitä, kuten suojauk-
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Rahoitusinstrumenteista aiheutuva IFRS 7 -standardin tarkoittama 

herkkyys markkinariskeille 

Seuraavassa on esitetty IFRS 7 -standardin edellyttämä herkkyysa-
nalyysi. Se pyrkii havainnollistamaan konsernin tilikauden tuloksen 
ja oman pääoman herkkyyden öljyn hinnan muutokselle, euron ja 
dollarin väliselle valuuttakurssille ja koroille, jotka johtuvat taseeseen 
31.12.2009 (31.12.2008) sisältyvistä rahoitusinstrumenteista: rahoitusva-
roista ja -veloista sekä johdannaissopimuksista IFRS -standardien 
määritelmän mukaisesti. Yllä mainituille markkinariskeille herkkiä ra-
hoitusinstrumentteja ovat käyttöpääomaerät, kuten myyntisaamiset ja 
muut saamiset sekä ostovelat ja muut velat, korolliset velat, talletukset, 
rahat ja pankkisaamiset ja johdannaissopimukset. Niiden johdannais-
sopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa, käyvän arvon muu-
toksen oletetaan kohdistuvan täysimääräisesti omaan pääomaan.

Öljyn hinnan muutoksesta aiheutuvaa herkkyyttä laskettaessa on 
käytetty seuraavia oletuksia:

raakaöljyyn ja öljytuotteisiin liittyvien johdannaissopimusten hin-
tatason muutoksen oletetaan olevan +/- 10 % 
laskelma sisältää jalostamoiden varastoposition hintariskin suo-
jaamiseksi tehtyihin öljyn johdannaissopimuksiin kohdistuvan 
herkkyyden; sen sijaan vastaava kohde-etuutena oleva varasto-
positio ei sisälly laskelmaan, koska vaihto-omaisuutta ei luokitella 
rahoitusinstrumentiksi
laskelma sisältää tulevan ennustetun jalostusmarginaalin suo-
jaamiseksi tehtyihin öljyn johdannaissopimuksiin kohdistuvan 
herkkyyden; sen sijaan kohde-etuutena oleva ennustettu jalos-
tusmarginaalipositio ei sisälly laskelmaan
eri öljytuotelaatujen hintaeroihin kohdistuvien öljyn johdannais-
sopimusten herkkyys ei sisälly laskelmaan, koska hintavaihteluja 
näiden sopimusten osalta ei oleteta olevan
laskelma ei sisällä herkkyyttä niiden raakaöljyn ja öljytuotteiden 
johdannaissopimusten osalta, jotka kohdistuvat saman instru-
mentin eri maturiteettien välisiin hintaeroihin, koska hintavaihte-
luja näiden sopimusten osalta ei oleteta olevan.

Euron ja dollarin välisen valuuttakurssin muutoksesta aiheutuvaa herk-
kyyttä laskettaessa on käytetty seuraavia oletuksia:

euron ja dollarin valuuttakurssimuutoksen oletetaan olevan +/- 10 %
positio sisältää dollarimääräiset rahoitusvarat ja velat eli korolliset 

1 vuoden 
sisällä

1–5 
vuoden 
sisällä Yhteensä 

Ajankohta, jona 
koronmuutos tapahtuu

Vaihtuvakorkoiset rahoitusinstrumentit

Rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 1 521 1 521

Eläkelainat 20 20

Leasinglainat 74 74

Muut velat 0 0

Koronvaihtosopimusten vaikutus 47 -47 0

Kiinteäkorkoiset rahoitusinstrumentit

Joukkovelkakirjalaina 420 420

Yhteensä 1 662 373 2 035

Keskimääräinen vaikutus liikevoittoon ilman suojauksia

2010 2009

+/- 10 %:n muutos euron 
ja dollarin välisessä 
valuuttakurssissa milj. euroa - 65/+ 80 - 100/+ 120

Kokonaisjalostus-
marginaalin muutos 
+/- 1,00 dollaria barrelilta  

milj. 
US dollaria +/- 110 +/- 110

Raakaöljyn hinnan muutos 
+/- 1,00 dollaria barrelilta

milj. 
US dollaria +/- 10 +/- 10

Konsernin translaatiopositio

2009 2008

milj. euroa
Netto- 

sijoitus Suojaus
Suojaus-

aste %
Netto-
sijoitus Suojaus

Suojaus-
aste %

USD 49 - 0 % 57 - 0 %

SEK 127 29 23 % 125 - 0 %

CAD 64 - 0 % 70 - 0 %

PLN 17 - 0 % 16 - 0 %

RUB 54 - 0 % 62 - 0 %

EEK 54 - 0 % 46 - 0 %

LTL 30 - 0 % 29 - 0 %

BHD 24 - 0 % - - 0 %

Muut 20 - 0 % 19 - 0 %

439 29 7 % 424 - 0 %

3. Korkoriski

Neste Oil altistuu korkoriskille lähinnä korollisten velkojensa kautta. Yh-
tiön korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokulujen vaih-
telua tuloslaskelmassa. Konsernin nettovelkaposition riskineutraali 
korkosidonnaisuusaika on 12 kuukautta, ja se voi vaihdella kuudesta 
36 kuukauteen. Konserni käyttää korkojohdannaisia mukauttaakseen 
nettovelan korkosidonnaisuusaikaa. Konsernirahoitus hallinnoi keski-
tetysti konsernin korkoriskipositiota. Liitteessä 24 on esitetty korkojoh-
dannaisiin liittyvän konsernin avoimen johdannaisposition nimellisar-
vot ja käyvät arvot tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 (31.12.2008). 

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto konsernin korollisten velko-
jen koronmuutosten ajankohdista. 

4. Herkkyys markkinariskeille

Liikevoiton herkkyys konsernin liiketoimintaan liittyville markkinariskeille

Liiketoimintansa luonteen vuoksi konsernin taloudellinen tulos on 
herkkä edellä kuvatuille markkinariskeille. Seuraavassa taulukossa on 

sesta aiheutuvia kuluja ja vallitsevia markkinaolosuhteita. Konsernin 
ei-euromääräisten tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten oma pääoma 
31.12.2009 oli 439 miljoonaa euroa (2008: 424 miljoonaa euroa). Positiot 
eri valuutoissa ja suojausasteet on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Tilinpäätöshetkellä 31.12.2008 konserni ei ollut suojannut translaatio-
positiota.

kuvattu sitä, miten konsernin toiminnan kannalta keskeisten hinta- ja 
valuuttatekijöiden muutokset vaikuttaisivat keskimäärin yhtiön liikevoit-
toon vuonna 2010 (2009). Laskelma perustuu oletuksiin tavanomaisista 
markkina- ja liiketoimintaolosuhteista, eikä siinä ole otettu huomioon 
suojaustoimenpiteiden vaikutusta.
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Rahoitusinstrumenteista aiheutuva IFRS 7 -standardin tarkoittama  
herkkyys markkinariskeille

2009

Tuloslaskelma Oma pääoma

+/- 10 % muutos öljyn hinnassa milj. euroa -/+ 28 0

+/- 10 % muutos euron ja dol-
larin välisessä valuuttakurssissa milj. euroa + 45 /- 54 + 30 /- 31

1 % muutos markkinakoroissa milj. euroa +/- 11 +/- 0

2008

Tuloslaskelma Oma pääoma

+/- 10 % muutos öljyn hinnassa milj. euroa -/+ 11 0

+/- 10 % muutos euron ja dol-
larin välisessä valuuttakurssissa milj. euroa + 20 /- 17 + 43 /- 54

1 % muutos markkinakoroissa milj. euroa +/- 4 +/- 0

5. Suojauslaskenta

Valuuttajohdannaisia käytetään vähentämään valuuttakurssien vaih-
telusta johtuvaa epävarmuutta tulevaisuuden ennakoitujen myyntien 
ja muiden tuottojen kassavirroissa sekä Neste Oilin taseessa. Valuut-
tajohdannaiset on määritelty joko tulevan liiketapahtuman, esimerkiksi 
rahavirran tai nettosijoituksen, suojaukseksi tai johdannaissopimuk-
siksi, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteereitä. Konserni käyttää 
suojausinstrumentteina valuuttatermiinejä tai -optioita.

Konserni käyttää koronvaihtosopimuksia ja niiden johdannaisia, 
esimerkiksi peruutettavia koronvaihtosopimuksia, vähentääkseen 
heilahtelua tuloslaskelman korkokustannuksissa sekä muokkaamalla 

tehokkaan osuuden voitot ja tappiot kirjataan liikevaihtoon, ja tämä 
tapahtuu seuraavan 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Kun 
suojatun ennakoidun liiketapahtuman seurauksena kirjataan muu 
kuin rahoitusvaroihin kuuluva omaisuuserä, esimerkiksi aineellinen 
hyödyke, voitto tai tappio kirjataan omaisuuserän hankintamenoon ta-
seeseen. Voitot ja tappiot sisältyvät lopulta tuloslaskelmaan kirjattaviin 
poistoihin. Vaihtuvakorkoisia lainoja suojaavien koronvaihtosopimusten 
korkoelementti kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin, ja suojaus-
instrumentin käyvän arvon muutokset merkitään omaan pääomaan. 
Muutokset suojausrahastossa on esitetty laajassa tuloslaskelmassa.

Käyvän arvon suojaus

Tietyt koronvaihtosopimukset on määritelty käyvän arvon suojauksik-
si. Sellaisten korkojohdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka on 
määritelty ja jotka täyttävät käyvän arvon suojauslaskennan kriteerit ja 
ovat erittäin tehokkaita, on merkitty tuloslaskelmaan samoin kuin suo-
jattavan omaisuuserän tai velan suojatun osan käyvän arvon muutos. 
Tehoton osuus kirjataan myös tuloslaskelmaan.

Tuloslaskelmaan kirjatut erät 2009 2008

- Suojausinstrumenteista johtuvat voitot tai tappiot 3 4

- Suojauksen kohteesta johtuvat voitot tai tappiot -3 -4

velat, talletukset, myyntisaamiset ja muut saamiset sekä osto-
velat ja muut velat, rahat ja pankkisaamiset ja johdannaissopi-
mukset
positio ei sisällä dollarimääräisiä tulevia kassavirtoja.

Korkotason muutoksesta aiheutuvaa herkkyyttä laskettaessa on käy-
tetty seuraavia oletuksia:

korkotason muutokseksi oletetaan yksi prosenttiyksikkö
positio sisältää korolliset rahoitusvelat, korolliset rahoitussaami-
set ja koronvaihtosopimukset
vaihtuvakorkoiset rahoitusinstrumentit vaikuttavat tuloslaskelmaan 
lukuun ottamatta niitä tulevia kassavirtoja suojaavia johdannaisso-
pimuksia, jotka vaikuttavat omaan pääomaan.

Seuraavassa taulukossa esitetty herkkyysanalyysi ei välttämättä ole 
edustava, koska konserni altistuu markkinariskeille myös muiden ta-
se-erien kuin rahoitusinstrumenttien kautta. Tällainen muu tase-erä on 
esimerkiksi vaihto-omaisuus. Herkkyyslaskelmissa ei ole otettu huomi-
oon tulevia kassavirtoja, joihin kohdistuu merkittäviä suojaustoimen-
piteitä. Siksi laskelmassa vaikuttaa ainoastaan suojausinstrumentin 
käyvän arvon muutos. Lisäksi euron ja dollarin välisen valuuttakurssin 
muutokselle herkkä positio vaihtelee merkittävästi kooltaan, joten tilin-
päätöshetken tilanne ei välttämättä kuvaa keskimääräistä tilannetta 
tilikauden aikana. Alla olevassa taulukossa sarake "Oma pääoma" si-
sältää suoraan omaan pääomaan kirjatut erät. Tuloslaskelmaan vai-
kuttavat erät eivät ole mukana omassa pääomassa.

velkasalkun korkosidonnaisuusaikaa. Korkojohdannaiset on määritel-
ty tulevan liiketapahtuman, esimerkiksi rahavirran, suojauksiksi, tasee-
seen merkityn omaisuuserän tai velan käyvän arvon suojauksiksi tai 
johdannaisiksi, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteereitä. Konserni 
käyttää suojausinstrumentteina koronvaihtosopimuksia.

Tulevan rahavirran suojaus

Johdannaissopimukset, jotka täyttävät suojauslaskennan edellytykset 
on määritelty tulevan rahavirran suojauksiksi. Tällaisia johdannaissopi-
muksia ovat seuraavan 12 kuukauden ennakoituja Yhdysvaltain dolla-
rin määräisiä myyntejä tai investointeja suojaavat valuuttajohdannaiset, 
sekä tilikaudella 2013 erääntyvät korollisiin velkoihin liittyvät koronvaih-
tosopimukset.

Jos johdannaissopimus täyttää rahavirran suojauksen ehdot, 
ja sen suojausvaikutus voidaan osoittaa tehokkaaksi, käyvän arvon 
muutos merkitään omaan pääomaan. Tehottomaan osuuteen liittyvä 
voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Tilikausilla 2009 
ja 2008 tehoton osuus on ollut vähäinen. Suojaustransaktioiden tehok-
kuutta testataan vuosineljänneksittäin jälkilaskennalla (back testing).

Omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tuloslaskel-
maan niillä kausilla, joilla suojauskohde vaikuttaa tulokseen, esimer-
kiksi kun suojattu ennakoitu myynti toteutuu. Ennakoitua Yhdysvaltain 
dollarin määräistä myyntiä suojaavien valuuttajohdannaissopimusten 

Ulkomaiseen tytäryritykseen tehdyn nettosijoituksen suojaus

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset on käsitel-
ty samalla tavalla kuin rahavirran suojaukset. Suojaavan instrumentin 
tehokkaan osan tulos on kirjattu omaan pääomaan, kun taas suojaa-
van instrumentin tehottoman osan tulos kirjataan välittömästi tuloslas-
kelmaan. Omaan pääomaan kertyneet tulokset sisällytetään tuloslas-
kelmaan, kun ulkomaisesta toiminnosta luovutaan.
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Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskillä tarkoitetaan sitä vaikutusta yhtiön 
tulokseen ja kassavirtaan, joka syntyy, jos yhtiö ei kykene varmista-
maan riittävää rahoitusta toiminnalleen. Neste Oilin pääasiallinen ra-
hoituslähde on liiketoiminnan kassavirta. Lisäksi konserni pyrkii alen-
tamaan likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskiään hajauttamalla lainojensa 
erääntymisajankohtia. Eräitä muita limiittejä on asetettu minimoimaan 
likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskiä. Konsernilla tulee kaikkina aikoina 
olla käytettävissä sitovia luottolimiittisopimuksia kaikkien seuraavan 12 
kuukauden aikana erääntyvien lainojen maksamiseksi ja mahdollises-
ti ennustetun negatiivisen investointien jälkeisen nettokassavirran kat-
tamiseksi. Sitovien luottolimiittisopimusten tulee aina olla määrältään 

vähintään 500 miljoonaa euroa. Lisäksi lyhytaikaiset korolliset velat 
saavat olla korkeintaan 30 % korollisten velkojen kokonaismäärästä.

Konsernin lainojen keskimääräinen erääntymisaika 31.12.2009 oli 3,8 
vuotta. Tärkeimmät olemassa olevat luottolimiittijärjestelyt ovat:

Monivaluuttainen valmiusluottojärjestely (sitova), 1 500 miljoonaa 
euroa
Sekkitililimiitit (sitova), 150 miljoonaa euroa
Valmiusluottojärjestely (sitova), 75 miljoonaa euroa
Yritystodistusohjelma (ei-sitova), 400 miljoonaa euroa.

31.12.2009 konsernilla oli rahaa ja pankkisaamisia sekä käyttämättömiä 
sitovia luottolimiittisopimuksia 1 407 miljoonaa euroa. 

Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset

2009 2008

Vaihtuva korko

– rahat ja pankkisaamiset 117 55

– sekkitililimiitit, erääntyvät vuoden sisällä 150 146

– valmiusluottojärjestelyt, erääntyvät yli vuoden päästä 1 140 1 335

1 407 1 536

2010 1) 2011 2012 2013 2014 2015- Yhteensä

Joukkovelkakirjalainat 22 22 142 18 18 336 558

   - rahoituskulut 22 22 22 18 18 36 138

Joukkovelkakirjalainojen lyhennykset - - 120 - - 300 420

Lainat rahoituslaitoksilta 434 20 452 216 363 86 1 571

   - rahoituskulut 13 12 9 8 5 2 49

Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 421 8 443 208 358 84 1 522

Eläkelainat 21 - - - - - 21

   - rahoituskulut 1 - - - - - 1

Eläkelainojen lyhennykset 20 - - - - - 20

Rahoitusleasinglainat 5 5 6 36 26 - 78

   - rahoituskulut 1 1 1 1 0 - 4

Rahoitusleasinglainojen lyhennykset 4 4 5 35 26 - 74

Muut velat 0 - - - - - 0

   - rahoituskulut 0 - - - - - 0

Muiden velkojen lyhennykset 0 - - - - - 0

Koronvaihtosopimukset

   - rahoituskulut 6 2 2 1 -5 -10 -4

1) Lyhennykset tilikaudella 2010 sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin.

Lainasopimuksiin perustuvat korollisten lainojen lyhennysten ja rahoituskulujen kassavirrat 31.12.2009 on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Rahoituskulut ovat pääasiassa korkokuluja. Johdannaissopimusten maturiteetit sisältyvät liitetietoon 24. 
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2009 1) 2010 2011 2012 2013 2014- Yhteensä

Joukkovelkakirjalainat 86 4 4 124 - - 218

   - rahoituskulut 6 4 4 4 - - 18

Joukkovelkakirjalainojen lyhennykset 80 - - 120 - - 200

Lainat rahoituslaitoksilta 87 37 41 275 227 259 926

   - rahoituskulut 39 33 33 27 19 17 168

Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 48 4 8 248 208 242 758

Eläkelainat 1 1 1 1 1 21 26

   - rahoituskulut 2) 1 1 1 1 1 1 6

Eläkelainojen lyhennykset - - - - - 20 20

Rahoitusleasinglainat 9 9 7 8 39 28 100

   - rahoituskulut 4 3 3 3 3 1 17

Rahoitusleasinglainojen lyhennykset 5 6 4 5 36 27 83

Koronvaihtosopimukset

   - rahoituskulut -4 0 -1 -2 -1 - -8

1) Lyhennykset tilikaudella 2009 sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin.
2) Eläkelainalla ei ole lyhennyssuunnitelmaa, ja vuoden 2014 rahoituskuluihin sisältyy ainoastaan yhden vuoden kulu. 

Luotto- ja vastapuoliriski
Luotto- ja vastapuoliriski syntyy myynti- suojaus- ja trading-tapahtumis-
ta sekä kassavarojen sijoittamisesta. Riski syntyy siitä, että vastapuoli 
voi jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä, ja 
riskin suuruus määräytyy sekä vastapuolen luottokelpoisuuden että 
avoimen saldon perusteella. Luotto- ja vastapuoliriskien hallinnan ta-
voitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä 
velvoitteensa suorittamatta. Luotto- ja vastapuoliriskin hallinnan pe-
riaatteet on määritelty Neste Oilin Luotto- ja vastapuoliriskin hallinta-
periaatteissa, jotka ovat hallituksen hyväksymät. Riskienhallinta toimii 
organisaatiolle myönnettyjen valtuuksien puitteissa.

Riski määritellään sen Neste Oilille aiheutuvan arvioidun vahingon 
suuruiseksi, joka syntyisi vastapuolen jättäessä velvoitteensa täyttä-
mättä. Sallittujen luottoriskien määrä, luottolimiitit, päätetään konser-
nitasolla, määritellään eri päätöksentekotasoille ja jaetaan Neste Oilin 
liiketoiminta-alueille, jotka vastaavat vastapuoliriskin hallinnasta näiden 
rajojen puitteissa. Määriteltäessä öljytuotteiden myyntisopimuksiin liit-
tyviä luottolimiittejä vastapuolet arvioidaan niiden luottokelpoisuuden 
suhteen. Näin määritellään, voidaanko myöntää luottolimiitti vai vaadi-
taanko vakuus tai muu luottoriskiä pienentävä toimenpide kuten rem-
burssi, pankkitakaus tai emoyrityksen takaus. Jos vaaditaan vakuus, 
luottoriskin arviointi tehdään vakuuden antajan taloudellisen tilanteen 
arvioinnin perusteella. Asiakkaalta vaaditaan ennakkomaksu ennen 
myytyjen tuotteiden luovuttamista, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi 
asiakkaaseen liittyvä mahdollinen luottoriski huomioon ottaen.

Vastapuolille myönnettävät luottolimiitit jaetaan kahteen luokkaan 
sopimustyypin mukaan: fyysiset myyntisopimukset sekä johdannais-
sopimukset. Vastapuolien luottorajat on määritelty ajallisesti maksun 
suorittamiseen liittyvän riskin ja toisaalta luottoriskiposition osalta. Mää-
ritettäessä vastapuolen luottolimiittiä konsernissa on käytössä kahden 

tyyppisiä valtuutuksia: päätöksentekovaltuudet luottoluokituslaitoksen 
luokittelemia vastapuolia koskien ja päätöksentekovaltuudet muita 
vastapuolia koskien. Pörssin ulkopuolella toteutettavien johdannaisso-
pimusten osalta (OTC-sopimukset) Neste Oil on neuvotellut öljy-, valuut-
ta- ja korkojohdannaisia koskevat ISDA-puitesopimukset (International 
Swaps and Derivatives Association, Inc.) pääasiallisten vastapuolten 
kanssa. Nämä sopimukset sallivat avoimen position netotuksen ja so-
pimuksen päättämisen maksuhäiriötilanteissa. Osaan öljyjohdannaisia 
koskevista sopimuksista sisältyy luottoriskiä vähentävä Credit Support 
Annex, jonka mukaan sopimuksessa määritellyn rajan ylittävälle saldol-
le on annettava käteisvakuus tai remburssi.

Konsernirahoitus vähentää luottoriskiä tekemällä sopimuksia aino-
astaan vastapuolten kanssa, joilla on hyväksytty vastapuolikohtainen 
riskilimiitti. Vastapuolen luottoluokituksen vähimmäisvaatimus kon-
sernirahoituksessa on BBB (S&P). Ulkomaisilla tytäryrityksillä voi olla 
pankkitilejä luottoluokitusta vailla olevissa rahalaitoksissa. Ulkomaisten 
tytäryritysten käyttämiin paikallisiin rahalaitoksiin liittyvää luottoriskiä on 
vähennetty siten, että tytäryritykset siirtävät ylimääräiset kassavaransa 
säännönmukaisesti konsernirahoitukseen.

Neste Oilille vakuutusturvaa tarjoavien vakuutusyhtiöiden tai jälleen-
vakuuttajien osalta minimiluottoluokitusvaatimus on A- (S&P).

Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ollut myyntisaamisiin liittyviä mer-
kittäviä riskikeskittymiä siten, että saamisia olisi yksittäiseltä vastapuo-
lelta tai vastapuolikonsernilta, koska konsernilla on lukumääräisesti 
laajat ja kansainvälisesti hajaantuneet asiakkaat ja vastapuolet. Mer-
kittävimmät vastapuolet ovat lähinnä suuria kansainvälisiä öljy-yhtiöitä 
ja rahoituslaitoksia. Konsernin altistuminen odottamattomille luottotap-
pioille yhdessä raportointisegmentissä voi kuitenkin kasvaa riskikes-
kittymien kautta, jos useat vastapuolet toimivat samalla toimialalla tai 

Lainasopimuksiin perustuvat korollisten lainojen lyhennysten ja rahoituskulujen kassavirrat 31.12.2008 on esitetty seuraavassa taulukossa.
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maantieteellisellä alueella, johon kohdistuu epäedullisia taloudellisia, 
poliittisia tai muita muutoksia. Näitä riskejä pienennetään ottamalla 
maariskit huomioon luottopäätöksenteossa. 

Konsernissa noudatetaan luotto- ja vastapuoliriskienhallintaohjeis-
tusta luottolimiittien tarkastus- ja seurantaprosessissa päivittäin. Pro-
sessissa arvioidaan myös rahoitusmarkkinoiden tilanteen vaikutusta 
konsernin vastapuolten luottokelpoisuuteen hyödyntämällä käytettä-
vissä olevia tietoja vastapuolista, niiden rahoitustilanteesta ja liiketoi-
minnoista. Öljyliiketoiminnan luonteesta johtuen voi yhdestä myynti-
tapahtumasta syntyvä tietyn vastapuolen avoin saldo luottolimiittiä 
vastaan olla tyypillisesti noin 10 miljoonaa euroa, kun kerralla myydään 
suuri määrä jalostettuja öljytuotteita, esimerkiksi 20 000 tonnia. Tässä 
esimerkissä öljytuotteiden hinnan laskemisessa on käytetty raakaöljyn 
hintana 75 dollaria barrelilta vastaten tilikausien 2009 ja 2010 vaihteen 
hintatasoa.

Mitä tulee sellaisten öljy- ja rahtijohdannaissopimusten vastapuo-
liin, joiden kanssa konsernilla oli avoimia sopimuksia 31.12.2009 tilan-
teessa, kahdella kolmasosalla vastapuolista tai niiden emoyrityksistä 
oli hyvä luottoluokitus (Investment grade) kansainvälisiltä luottoluoki-
tuslaitoksilta Standard & Poor's, Moody's tai Fitch. Vastaavasti kaikilla 
konsernirahoituksen valuutta- ja korkojohdannaisten vastapuolilla oli 
31.12.2009 tilanteessa hyvä luottoluokitus (Investment grade). Öljyjoh-
dannaiskaupasta merkittävä osa tehdään pörssin välityksellä, mikä 
pienentää luottoriskiä.

Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Avoimista myyntisaamisista 68 % on sellaisilta vastapuolilta, joilla itsel-
lään tai niiden emoyhtiöillä on vähintään BBB- (S&P) luottoluokitus. 
Myyntisaamisista 32 % on sellaisilta vastapuolilta, joilla ei ole luottoluoki-
tusta. Merkittävä osuus tästä saamisesta muodostuu lukumääräisesti 
laajalta joukolta yritys- ja yksityisasiakkaita. Erääntymättömien myynti-
saamisten osalta 31.12.2009 tilanteessa ei ollut merkkejä siitä, etteivät 
vastapuolet pystyisi suoriutumaan velvoitteistaan.

Myyntisaamisten ikäjakauma

2009 2008

Erääntymättömät myyntisaamiset 539 529

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset 24 34

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset 2 2

yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset 5 9

Yhteensä 570 574

2009 2008

Korolliset velat 2 035 1 059

Rahat ja pankkisaamiset 117 55

Korollinen nettovelka 1 918 1 004

Oma pääoma yhteensä 2 222 2 179

Korollinen nettovelka ja  
oma pääoma yhteensä 4 140 3 183

Velan osuus kokonaispääomasta 46,3 % 31,5 %

Pääomarakenteen hallinta
Konsernin tavoitteena on varmistaa pääomarakenne, joka takaa kon-
sernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla kaikissa olosuhteissa 
toimialan volatilisuudesta riippumatta. Vaikka konsernilla ei ole luot-
toluokituslaitoksen antamaa julkista luottoluokitusta, konsernin tavoit-
teena on ylläpitää samantapainen pääomarakenne kuin muilla hyvän 
luottoluokituksen (investment grade) öljynjalostusyhtiöillä. Yhtiön halli-
tus arvioi konsernin pääomarakennetta säännöllisesti. 

Konserni seuraa pääomarakenteensa kehitystä velan osuudella 
kokonaispääomasta (leverage ratio), korollisen nettovelan suhteella ko-
rollisen nettovelan ja oman pääoman summaan. Korollinen nettovelka 
lasketaan korollisten velkojen ja rahojen ja pankkisaamisten erotukse-
na. Konsernin velan osuus kokonaispääomasta tullee vaihtelemaan 
suhdannesyklien mukaan, ja konsernin tavoitteena on pitää tunnuslu-
ku vaihteluvälillä 25–50 %. Velan osuus kokonaispääomasta 31.12.2009 
ja 31.12.2008 oli seuraava:
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4. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Toimintasegmentit
Konsernin liiketoiminnat ryhmiteltiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen 
ja seitsemään yhteiseen toimintoon. Uusi rakenne ja organisaatio tu-
livat käyttöön 1.4.2009. Liiketoiminta-alueet ovat tulosvastuisia yksiköitä 
ja vastaavat asiakkuuksista ja tuotteista sekä liiketoiminnan kehittämi-
sestä. Liiketoiminta-alueet ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet 
ja Öljyn vähittäismyynti. Konsernin yhteisiä toimintoja ovat Tuotanto 
& Logistiikka, Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Ympäristö ja turvallisuus, 
Teknologia ja strategia, Viestintä ja Lakiasiat. Tuotanto & Logistiikka on 
vastuussa Öljytuotteiden ja Uusiutuvien polttoaineiden tuotantolaitos-
ten toiminnasta. Tuotannon & Logistiikan tulos ja sidottu pääoma on 
raportoidaan osana näitä liiketoiminta-alueita.

Raportointisegmentit markkinoivat ja myyvät erilaisia tuotteita ja 
palveluja erilaisille asiakasryhmille ja käyttävät erilaisia jakelukanavia.

Öljytuotteet markkinoi ja myy bensiinejä, dieselpolttoaineita, ke-
vyitä ja raskaita polttoöljyjä, lentopetroleja, perusöljyjä, bensiini-
komponentteja ja nestekaasuja kotimaisille ja kansainvälisille 
tukkumarkkinoille.
Uusiutuvat polttoaineet -segmentti markkinoi ja myy uusiutuvaa 
NExBTL-dieseliä, joka perustuu Neste Oilissa kehitettyyn teknolo-
giaan, kotimaisille ja kansainvälisille tukkumarkkinoille.
Öljyn vähittäismyynti -segmentti markkinoi ja myy öljytuotteita 
sekä näihin liittyviä palveluita suoraan loppukäyttäjille. Tärkeimpiä 
asiakkaita ovat yksityisautoilijat, teollisuus, kuljetusyritykset, maan-
viljelijät sekä öljylämmittäjät. Liikennepolttoaineita markkinoidaan 
ja myydään sekä Neste Oilin oman vähittäismyyntiverkoston 
kautta että suoramyyntinä.
Muut-segmentti sisältää Neste Oilin konserniesikunnan, yhteiset 
toiminnot, omistuksen yhteisyritys Nynas AB:ssa sekä Neste  
Jacobs -konsernin.

Edellä esitettyihin raportointisegmentteihin ei sisälly sellaisia segment-
tejä, joihin olisi yhdistelty useampia pienempiä segmenttejä.

Segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu vertailukelpoiseen 
liikevoittoon ja vertailukelpoiseen sidotun pääoman tuottoon. Segmen-
teissä noudatetaan samoja tilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin 
konsernissa. Periaatteet on kuvattu kohdassa "Laadintaperiaatteet". 
Segmenttien väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia, ja ne elimi-
noidaan konserniyhdistelyssä. Segmenttien liikevoitto sisältää tulevien 
myyntien ja ostojen rahavirtoja suojaavien valuutta- ja öljyjohdannais-
ten toteutuneet voitot ja tappiot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan. Tu-
loslaskelman rivi "Liiketoiminnan muut kulut" sisältää seuraavat liiketoi-
mintasegmenteille keskeiset kuluerät:

Öljytuotteet: kunnossapitokulut, rahtikulut, vuokrat ja muut kiin-
teistökulut sekä vakuutusmaksut ja öljyjohdannaisten avointen 
positioiden käypien arvojen muutokset
Uusiutuvat polttoaineet: projektikulut, suunnittelu- ja konsultointi-
kulut sekä kunnossapitokulut
Öljyn vähittäismyynti: vuokrat ja muut kiinteistökulut sekä kunnos-
sapitokulut

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liike-
toiminnassaan. Segmentin varat muodostuvat pääasiassa aineellisis-
ta hyödykkeistä, aineettomista hyödykkeistä, osuuksista osakkuus- ja 
yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamisista, vaihto-omai-
suudesta sekä operatiivisista saamisista. Laskennalliset verot, tulevan 
rahavirran suojaamiseksi solmitut johdannaissopimukset tai korolliset 
saamiset eivät sisälly segmentin varoihin. Segmentin velat sisältävät 
operatiiviset velat, eläkevelvoitteet ja varaukset. Verot, korolliset velat ja 
tulevan rahavirran suojaamiseksi solmitut johdannaissopimukset eivät 
sisälly segmentin velkoihin.

Konsernin asiakasrakenne oli vuosina 2009 ja 2008 sellainen, ettei 
suuria keskittymiä muodostunut millään maantieteellisellä alueella tai 
raportointisegmentillä.
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2009
Öljy-

tuotteet

Uusiutuvat
poltto-
aineet

Öljyn
vähittäis-

myynti Muut Eliminoinnit Konserni

Ulkoinen liikevaihto 6 499 100 2 991 46 - 9 636

Sisäinen liikevaihto 1 132 82 7 118 -1 339 0

Liikevaihto yhteensä 7 631 182 2 998 164 -1 339 9 636

Liiketoiminnan muut tuotot 21 0 3 24 -19 29

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0 -1 0 21 - 20

Materiaalit ja palvelut -6 501 -142 -2 750 -19 1 245 -8 167

Henkilöstökulut -160 -9 -31 -101 0 -301

Poistot ja arvonalentumiset -178 -14 -31 -11 - -234

Liiketoiminnan muut kulut -495 -41 -139 -84 111 -648

Liikevoitto 318 -25 50 -6 -2 335

Rahoitustuotot ja -kulut -39

Voitto ennen veroja 296

Tuloverot -71

Tilikauden voitto 225

Vertailukelpoinen liikevoitto 105 -30 50 -7 -2 116

Avointen öljy- ja rahtijohdannaispositioiden käypien arvojen 
muutokset -43 - - - - -43

Varastovoitot/-tappiot 256 5 - - - 261

Myyntivoitot/-tappiot - - - 1 - 1

Liikevoitto 318 -25 50 -6 -2 335

Investoinnit 198 625 29 11 - 863

Segmentin varat 3 695 1 065 544 136 -190 5 250

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 55 15 1 145 - 216

Laskennalliset verosaamiset 11

Kohdistamattomat varat 223

Varat yhteensä 3 750 1 080 545 281 -190 5 700

Segmentin velat 807 140 240 47 -191 1 043

Laskennalliset verovelat 328

Kohdistamattomat velat 2 107

Velat yhteensä 807 140 240 47 -191 3 478

Segmentin sidottu pääoma 2 943 940 305 234 1 4 423

Sidotun pääoman tuotto, % 12,0 -4,0 15,8 -2,7

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 4,0 -4,8 15,8 -3,2
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2008
Öljy-

tuotteet

Uusiutuvat
poltto-
aineet

Öljyn
vähittäis-

myynti Muut Eliminoinnit Konserni

Ulkoinen liikevaihto 10 826 97 4 065 55 - 15 043

Sisäinen liikevaihto 1 815 19 8 88 -1 930 0

Liikevaihto yhteensä 12 641 116 4 073 143 -1 930 15 043

Liiketoiminnan muut tuotot 34 0 4 23 -17 44

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0 0 - 13 - 13

Materiaalit ja palvelut -11 627 -67 -3 819 -18 1 874 -13 657

Henkilöstökulut -170 -7 -41 -105 8 -315

Poistot ja arvonalentumiset -175 -7 -31 -10 - -223

Liiketoiminnan muut kulut -520 -33 -161 -75 70 -719

Liikevoitto 183 2 25 -29 5 186

Rahoitustuotot ja -kulut -57

Voitto ennen veroja 129

Tuloverot -28

Tilikauden voitto 101

Vertailukelpoinen liikevoitto 602 2 22 -29 5 602

Avointen öljy- ja rahtijohdannaispositioiden käypien arvojen 
muutokset 22 0 2 - - 24

Varastovoitot/-tappiot -453 - - - - -453

Myyntivoitot/-tappiot 12 0 1 0 - 13

Liikevoitto 183 2 25 -29 5 186

Investoinnit 165 249 63 31 - 508

Segmentin varat 3 337 439 567 130 -155 4 318

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 15 11 1 135 - 162

Laskennalliset verosaamiset 16

Kohdistamattomat varat 224

Varat yhteensä 3 352 450 568 265 -155 4 720

Segmentin velat 916 69 217 65 -160 1 107

Laskennalliset verovelat 297

Kohdistamattomat velat 1 137

Velat yhteensä 916 69 217 65 -160 2 541

Segmentin sidottu pääoma 2 436 381 351 200 5 3 373

Sidotun pääoman tuotto, % 6,4 0,9 6,8 -12,9

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 21,2 0,9 6,0 -12,9
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Maantieteelliset tiedot
Konsernilla on tuotantolaitoksia Suomessa, Kanadassa, Belgiassa sekä 
Portugalissa ja vähittäismyyntiverkostoa Suomessa, Luoteis-Venäjällä, 
Virossa, Latviassa, Liettuassa sekä Puolassa. Tuotantolaitokset Singa-
poreen, Alankomaihin ja Bahrainiin ovat rakenteilla. Seuraavassa taulu-
kossa on esitetty konsernin liikevaihto asiakkaan sijaintimaan mukaan 
riippumatta tuotteen tai palvelun alkuperämaasta, sekä pitkäaikaiset 
varat ja investoinnit kohdemaan mukaan. 

2009 Suomi

Muut 
Pohjois-

maat
Itämeren

 alue

Muut 
 Euroopan 

maat

Pohjois- 
 ja Etelä-
Amerikka

Muut 
maat Eliminoinnit Konserni

Liikevaihto kohdemaan mukaan 4 375 1 089 1 422 1 686 1 003 61 0 9 636

Pitkäaikaiset varat 2 454 147 161 302 32 403 0 3 499

Investoinnit 281 0 14 265 2 301 0 863

2008 Suomi

Muut 
Pohjois-

maat
Itämeren

 alue

Muut  
Euroopan 

maat

Pohjois-  
ja Etelä-

Amerikka
Muut 
maat Eliminoinnit Konserni

Liikevaihto kohdemaan mukaan 6 446 1 396 1 986 3 395 1 779 41 0 15 043

Pitkäaikaiset varat 2 390 137 166 50 37 98 0 2 878

Investoinnit 384 0 25 5 14 80 0 508

Liikevaihto on kohdistettu asiakkaan sijaintimaan mukaan. Pitkäai-
kaiset varat ja investoinnit on kohdistettu niiden sijaintimaan mukaan. 
Pitkäaikaiset varat pitävät sisällään aineettomat ja aineelliset hyödyk-
keet sekä osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä. Muut Pohjoismaat 
sisältää Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin. Itämeren alue sisältää 
Viron, Latvian, Liettuan, Venäjän ja Puolan. Konsernin toiminnot tällä 
maantieteellisellä alueella muodostuvat pääasiassa vähittäismyynnistä 
kyseisissä maissa.
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5. HANKITUT JA MYYDYT TYTÄRYRITYKSET
Hankitut tytäryritykset
Tilikaudella 2009 ei hankittu tytäryrityksiä.

Neste Oil Oyj:n tytäryhtiö Neste Jacobs Oy hankki 90 % insinööritoimisto Rintekno Oy:stä, jonka palveluksessa on 230 henkilöä. Yrityskauppa 
saatiin päätökseen 29.2.2008. Neste Jacobs omisti ennestään 10 % Rinteknosta. Rintekno on öljynjalostusteollisuuden, kemianteollisuuden ja 
biofarma-alan yrityksille suunnittelupalveluita tarjoava suunnittelutoimisto. Neste Jacobs ja Rintekno ovat pitkään tehneet yhteistyötä Neste Oilin 
investointiprojektien suunnittelussa.

Tilauskantaan, asiakassuhteisiin ja Rinteknon nimeen liittyviä aineettomia oikeuksia on kirjattu konsernitaseeseen käypään arvoon yhteensä 
1 miljoonan euron arvosta. Aineettomat oikeudet poistetaan niiden taloudellisena pitoaikana 1-5 vuodessa. Rinteknon palveluksessa oleva osaava 
ja kokenut henkilöstö sekä synergiat Rinteknon aiemmasta kokemuksesta Neste Jacobsin alihankkijana Neste Oilin merkittävissä investointihank-
keissa johtivat liikearvon syntymiseen. 

Neste Oilin konsernituloslaskelmaan 1.1.-31.12.2008 sisältyvä Rintekno-konsernin tulos on merkitykseltään vähäinen. Johto arvioi, että Rinteknon vai-
kutus Neste Oil -konsernin liikevaihtoon tai tilikauden voittoon tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2008 olisi ollut vähäinen, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2008.

Rintekno-konsernin varat ja velat

2008 Käypä arvo Kirjanpitoarvo

Aineettomat hyödykkeet 1 0

Aineelliset hyödykkeet 1 1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 5

Rahat ja pankkisaamiset 6 6

Varat yhteensä 13 12

Ostovelat ja muut velat 5 5

Eläkevelvoitteet 1 1

Velat yhteensä 6 6

Hankittu nettovarallisuus 7 6

Hankintahinta 16

Hankintaan liittyvät kulut 0

Liikearvo 9

Rahana maksettu kauppahinta 16

Hankintaan liittyvät kulut 0

Rintekno-konsernin rahavarat -6

Rahavirtavaikutus 10

Myydyt tytäryritykset 
Konserni ei ole myynyt tytäryrityksiä tilikausien 2009 tai 2008 aikana.
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2009 2008

Tuotteiden myynti 9 436 14 715

Palvelujen myynti 198 285

Rojaltit 0 1

Muu 2 42

9 636 15 043

2009 2008

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä osakkeiden myyntivoitot 2 12

Vuokratuotot 7 4

Valtion avustukset 13 12

Muut 7 16

29 44

2009 2008

Tuotevarastojen muutos -392 115

Materiaalit ja tarvikkeet

Ostot tilikauden aikana 8 656 13 328

Varaston muutos -117 195

Ulkopuoliset palvelut 20 19

8 167 13 657

Tuotteiden myynti sisältää konsernin omien jalostamoiden, muiden tuotantolaitosten ja vähittäismyyntiketjun tuotemyynnin, muun jalostettujen öl-
jytuotteiden ja raaka-aineiden myynnin sekä öljy-tradingin. Valmiiden öljytuotteiden vähittäismyyntihintaan sisältyvä polttoainevero, 1 126 milj. euroa 
(2008: 1 213 milj. euroa), sisältyy liikevaihdon tuotemyyntiin. Vastaava summa sisältyy tuloslaskelmassa "Materiaalit ja palvelut" -riviin, liitetieto 8. 

Tuotteiden myyntiin sisältyvä öljy-trading sisältää kansainvälisillä ja alueellisilla markkinoilla käydyn fyysisen trading-kaupan sekä trading-tarkoi-
tuksessa solmittujen johdannaissopimusten kaupankäynnin tuloksen, joka syntyy lyhyellä aikavälillä tapahtuvasta öljytuotteiden ja raaka-aineiden 
hankinnasta ja edelleen myynnistä ja jonka tarkoituksena on hyötyä taloudellisesti hintojen ja marginaalien lyhyen aikavälin vaihtelusta. 

Palveluiden myynti muodostuu pääasiassa rahtauspalvelusta ja Muut-segmenttiin sisältyvän Neste Jacobs -konsernin tuotoista.
Tuotteiden vaihdosta kirjattu tuotto, 7 milj. euroa (2008: 126 milj. euroa), sisältyy tuotemyyntiin.

Valtion avustukset liittyvät pääasiassa varustamotoimintaan, joka on oikeutettu hakemaan tiettyjä avustuksia Suomen lainsäädännön perusteella. 
Valtion avustuksista 5 milj. euroa (2008: 9 milj. euroa) on sisällytetty "Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin"  konsernin taseessa. Kyseinen summa 
liittyy tilikauden aikaisiin liiketapahtumiin. Avustusta haetaan ja se maksetaan seuraavan tilikauden aikana. Konserni uskoo, että se on täyttänyt 
kaikki tuloslaskelmaan kirjattujen avustusten saamisen ehdot.

Valmiiden öljytuotteiden vähittäismyyntihintaan sisältyvä polttoainevero, 1 126 milj. euroa (2008: 1 213 milj. euroa), sisältyy ostoihin. Vastaava summa 
sisältyy tuloslaskelmassa "Liikevaihto"-riviin, liitetieto 6.

6. LIIKEVAIHTO

7. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

8. MATERIAALIT JA PALVELUT
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2009 2008

Palkat ja palkkiot 233 251

Sosiaalikulut 20 24

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 18 28

Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt 22 2

Muut kulut 8 10

301 315

9. HENKILÖSTÖKULUT

10. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

11. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Tarkempia tietoja eläkekuluista on kerrottu liitteessä 29, "Eläke-etuuksista johtuvat velvoitteet". 
Ylimmän johdon palkat ja palkkiot sisältyvät liitteeseen 31, "Lähipiiritapahtumat".

Henkilöstö (keskimäärin)

2009 2008

Öljytuotteet 2 354 2 488

Uusiutuvat polttoaineet 96 42

Öljyn vähittäismyynti 1 411 1 392

Muut 1 425 1 252

5 286 5 174

2009 2008

Poistot aineellisista hyödykkeistä

Rakennukset 53 51

Koneet ja kalusto 162 152

Muut aineelliset hyödykkeet 8 10

223 213

Poistot aineettomista hyödykkeistä 11 10

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 234 223

2009 2008

Vuokrat ja muut kiinteistökulut 138 149

Myynnin rahtikulut 95 108

Kunnossapitokulut 120 124

Palvelut 79 98

Muut 216 240

648 719

Vuokrat sisältävät maa-alueiden, toimitilojen ja koneiden ja laitteiden vuokrat mukaan lukien alusten aikarahtivuokrat. Palvelut sisältävät suunnittelu- 
ja konsultointipalvelut, tietojärjestelmäpalvelut ja muut palvelut. Muut kulut sisältävät palveluita, myyntikuluja, vakuutusmaksuja ja avointen öljy- ja 
rahtijohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, kun ne ovat negatiivisia.
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2009 2008

Rahoitustuotot

Osinkotuotto myytävissä olevista sijoituksista 0 0

Korkotuotot lainoista ja myyntisaamisista 10 8

Muut rahoitustuotot 0 0

10 8

Rahoituskulut

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista -36 -53

Suojauslaskennan alaiset korkojohdannaiset 1 0

Ilman suojauslaskentaa olevat korkojohdannaiset -5 -14

Muut rahoituskulut -4 -3

-44 -70

Kurssierot ja käypien arvojen muutokset

Lainat ja saamiset 4 -12

Muut -7 3

Ilman suojauslaskentaa olevat valuuttajohdannaiset -2 14

-5 5

Rahoituskulut (netto) -39 -57

Liikevoittoon sisältyvät johdannaissopimuksista johtuvat nettovoitot ja -tappiot

2009 2008

Rahavirran suojaukseen määritellyt valuutta- ja öljyjohdannaiset -20 34

Ilman suojauslaskentaa olevat valuutta-, öljy- ja rahtijohdannaiset -66 -11

-86 23

Tilintarkastajan palkkiot, 1 000 euroa

2009 2008

Lakisääteinen tilintarkastus 916 786

Tilintarkastajan muut lakimääräiset palvelut 14 19

Veroneuvonta 114 157

Muut palvelut 342 846

1 386 1 808

12. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Nettovoitot ja -tappiot sisältävät realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot johdannaissopimuksista.

Kaupankäyntitarkoituksissa pidetyt rahoitusinstrumentit sisältävät myös IAS 39.5-6 kohtien kriteerit täyttävien fyysisten trading-transaktioiden net-
totuloksen. Ilman suojauslaskentaa oleviin johdannaissopimuksiin sisältyy suojaustarkoituksissa solmittujen johdannaissopimusten nettotulosta 
-42 milj. euroa (2008: 10 milj. euroa) ja kaupankäytitarkoituksissa solmittujen sopimusten nettotulosta -24 milj. euroa (2008: -21 milj. euroa). 

Tuloslaskelmaan sisältyvät valuuttakurssierot riveittäin

2009 2008

Liikevaihto -12 29

Materiaalit ja palvelut 11 -12

-1 17
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2009 2008

Tilikauden verot 38 15

Tilikaudella kirjatut oikaisut aikaisempien tilikausien veroihin 5 -3

Laskennallisten verojen muutos 28 16

71 28

13. TULOVEROT
Verokulun tärkeimmät osatekijät on esitetty seuraavassa taulukossa.

14. OSAKEKOHTAINEN TULOS
Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva voitto osakkeiden keskimääräisellä luku-
määrällä kauden aikana. Laimennusvaikutusta ei synny, sillä yhtiö ei ole myöntänyt optio-oikeuksia. Osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on 
oikaistu omilla osakkeilla, 490 000 osaketta (2008:500 000), kuten kerrotaan liitetiedossa 25.

15. OSAKEKOHTAINEN OSINKO
Vuonna 2009 osinkoa maksettiin 0,80 euroa osakkeelta, yhteensä 205 milj. euroa ja vuonna 2008 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 256 milj. euroa. 
15.4.2010 kokoontuvalle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että osinkoa jaettaisiin 0,25 euroa osaketta kohden, jolloin osinko olisi kokonaisuudessaan 
64 milj. euroa. Ehdotettua osinkoa ei ole kirjattu osinkovelaksi tässä tilinpäätöksessä. 

2009 2008

Voitto ennen veroja 296 129

Suomen verokannan mukainen tulovero 26 % -77 -34

Suomen ja ulkomaisten tytäryritysten verokantojen eron vaikutus 4 -1

Verovapaat tulot 11 4

Vähennyskelvottomat kulut -2 -2

Verot aikaisemmilta tilikausilta -5 3

Osakkuusyritysten nettotulos 5 3

Verotuksessa vähennyskelvottomat tappiot -5 -

Muut -2 -1

Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot -71 -28

Konsernin tuloslaskelmaan kirjattujen tuloverojen erot suomalaisen yhteisöverokannan mukaiseen tuloverokantaan on esitetty seuraavassa  
taulukossa.

Konsernin efektiivinen verokanta on 23,75 % (2008: 21,79 %). Efektiivinen verokanta on hieman suomalaista yhtiöverokantaa (26 %) alhaisempi. 
Efektiivistä verokantaa alensivat osuudet osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista sekä verovapaat tulot. Efektiivinen verokanta on pääosin seurausta 
konsernin Suomessa olevista liiketoiminnoista.

2009 2008

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, milj. euroa 221 97

Kantaosakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 255 904 255 904

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake) 0,86 0,38
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2009 Maa-alueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut
aineelliset 

hyödykkeet
Keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 69 1 352 2 655 115 417 4 608

Kurssierot 0 17 0 0 0 17

Lisäykset 2 127 205 8 466 808

Vähennykset 0 -6 -29 0 -31 -66

Uudelleenryhmittelyt 0 1 5 0 -4 2

Hankintameno 31.12.2009 71 1 491 2 836 123 848 5 369

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2009 0 627 1 254 52 - 1 933

Kurssierot - 16 0 0 - 16

Vähennykset - -7 -31 0 - -38

Uudelleenryhmittelyt - 0 0 0 - 0

Tilikauden poistot - 53 162 8 - 223

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2009 0 689 1 385 60 - 2 134

Kirjanpitoarvo 1.1.2009 69 725 1 401 63 417 2 675

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 71 802 1 451 63 848 3 235

2008 Maa-alueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut
aineelliset 

hyödykkeet
Keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2008 67 1 317 2 579 110 143 4 216

Kurssierot -3 -41 -7 -1 -3 -55

Lisäykset 6 88 100 5 288 487

Tytäryritysten hankinta - - 2 - - 2

Vähennykset -1 -6 -21 0 -8 -36

Uudelleenryhmittelyt 0 -6 2 1 -3 -6

Hankintameno 31.12.2008 69 1 352 2 655 115 417 4 608

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2008 - 616 1 122 42 - 1 780

Kurssierot - -28 -4 0 - -32

Vähennykset - -6 -16 0 - -22

Uudelleenryhmittelyt - -6 0 - - -6

Tilikauden poistot - 51 152 10 - 213

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2008 - 627 1 254 52 - 1 933

Kirjanpitoarvo 1.1.2008 67 701 1 457 68 143 2 436

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 69 725 1 401 63 417 2 675

16. AINEELLISET HYÖDYKKEET
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2009 2008

Hankintameno 145 145

Kertyneet poistot 46 38

Kirjanpitoarvo 99 107

Rahoitusleasing
Koneisiin ja kalustoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittuja hyödykkeitä, joissa konserni on vuokralleottaja, seuraavassa taulukossa 
esitetyt määrät.

Vieraan pääoman aktivoidut menot 
Uusiutuvien polttoaineiden Singaporen ja Rotterdamin investointihankkeisiin liittyviä korkokuluja on aktivoitu tilikaudella 10 milj. euroa (2008: 2 milj. 
euroa). Erä sisältyy 'Keskeneräisiin hankintoihin'. Korkoprosenttina on käytetty konsernin vuosineljänneksittäin laskettua keskimääräistä korollisten 
velkojen korkokantaa. Keskimääräiseksi aktivointikorkokannaksi muodostui 2,60 % (2008: 4,00 %).

17. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

2009 Liikearvo
Muut aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 11 119 130

Kurssierot - 1 1

Lisäykset - 9 9

Vähennykset - -1 -1

Uudelleenryhmittelyt - 1 1

Hankintameno 31.12.2009 11 129 140

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2009 - 79 79

Kurssierot - 2 2

Vähennykset - 0 0

Uudelleenryhmittelyt - 0 0

Tilikauden poistot - 11 11

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2009 - 92 92

Kirjanpitoarvo 1.1.2009 11 40 51

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 11 37 48

2008 Liikearvo
Muut aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2008 2 112 114

Kurssierot - -1 -1

Lisäykset 9 10 19

Vähennykset - -8 -8

Uudelleenryhmittelyt - 6 6

Hankintameno 31.12.2008 11 119 130

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2008 - 73 73

Kurssierot - -2 -2

Vähennykset - -8 -8

Uudelleenryhmittelyt - 6 6

Tilikauden poistot - 10 10

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2008 - 79 79

Kirjanpitoarvo 1.1.2008 2 39 41

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 11 40 51
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Päästöoikeudet
Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamot kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään, ja jalostamoille myönnettiin yhteensä 16,1 
miljoonaa tonnia päästöoikeuksia kaudelle 2008–2012. Ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin hankintamenoon, ja ilmaiseksi 
saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa eli nollaan. Tuloslaskelmaan kirjataan arvonalentumistappio, jos päästöoikeuksien kirjanpi-
toarvo ylittää niiden käyvän arvon.

Päästöoikeuksien palautusvelvollisuuden kattamiseksi kirjataan varaus, jos ilmaiseksi saadut päästöoikeudet eivät kata toteutuneita päästöjä. 
Varaus arvostetaan sen todennäköiseen arvoon velvoitteen toteutumisajankohtana. Toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erotus 
sekä varauksen todennäköisessä arvossa tapahtuvat muutokset kirjataan liikevoittoon.

Konsernitaseeseen 31.12.2009 sisältyy päästöoikeuksiin liittyvä varaus 3 milj. euroa. Tämä summa on arvioitu päästöoikeuksien hankinnasta 
aiheutuva kulu. Tilikaudella 2009 toteutuneet hiilidioksidipäästöt olivat 3,5 miljoonaa tonnia (2008: 3,4 miljoonaa tonnia). Konserni osti 350 tuhannen 
tonnin arvosta päästöoikeuksia tilikaudella 2009 (2008: 0 tonnia). Konserni on vaihtanut merkitykseltään vähäisen määrän päästöoikeuksia pääs-
tövähenemiin tilikauden 2009 aikana.

Liikearvon arvonalentumistestaus
Konserniliikearvo on allokoitu konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka ovat toimintasegmentit Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn 
vähittäismyynti sekä Muut-segmenttiin kuuluva Neste Jacobs -alakonserni.

Segmenttitason yhteenveto liikearvon kohdistamisesta: 

2009 2008

Öljytuotteet 2 2

Muut 9 9

11 11

Rahavirtaa tuottavan yksikön liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu arvonalentumistestauksessa käyttöarvolaskelmiin. Näissä 
laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Neste 
Jacobs -alakonsernissa suunnitelmien tärkeimmät olettamukset liittyvät öljynjalostusteollisuuden, kemianteollisuuden ja biofarma-alan yritysten 
suunnittelupalveluiden kysyntään ja hintatasoon sekä laskutusasteeseen.

Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu Neste Jacobs -alakonsernissa käyttäen negatiivista nimellistä kasvuprosenttia. Syynä negatii-
viseen nimelliseen kasvuprosenttiin on liikearvon syntyminen hankitun Rinteknon palveluksessa olevan osaavan ja kokeneen henkilöstön työpa-
noksesta. Negatiivisella kasvuprosentilla otetaan huomioon mahdollinen henkilöstön vaihtuvuus. Diskonttokorkona on käytetty 9,2 %. Se edustaa 
liiketoiminta-alueittain määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen, jota oikaistaan testauksen yhteydessä verovaikutuksella. 
Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääomaraken-
ne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit.

Neste Jacobs -alakonsernissa arvonalentumistestauksen tärkeimmät muuttujat ovat käyttökatteeseen vaikuttava laskutusaste ja diskont-
tokorko. Näiden tekijöiden jokseenkin mahdollinen muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi sen 
kerrytettävissä olevan rahamäärän.
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2009 2008

Kirjanpitoarvo

Tilikauden alussa 1.1. 2 2

Tilikauden lopussa 31.12. 2 2

18. OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ
Sijoitukset osakkuusyrityksiin

Lista konsernin osakkuusyrityksistä, niiden sijaintimaista sekä omistusosuuksista on liitteessä 32. 

Yhteenveto julkisesti noteeraamattomien konsernin osakkuusyritysten tilinpäätöstiedoista:

2008

Varat 17

Velat 15

Liikevaihto 57

Voitto/tappio 0

Osakkuusyritysten viralliset tilinpäätökset eivät valmistu Neste Oil -konsernin raportointiaikataulun mukaisesti, ja siitä syystä yllä esitetyt 
yhteenvedot tilinpäätöstiedoista ovat osakkuusyritysten viimeksi julkaisemien tilinpäätöstietojen mukaisia (2008).

Sijoitukset yhteisyrityksiin

2009 2008

Kirjanpitoarvo

Tilikauden alussa 1.1. 150 176

Osuudet yhteisyritysten tuloksesta 20 13

Sijoitukset yhteisyrityksiin tilikauden aikana 47 1

Muuntoerot 7 -20

Suojausrahastot yhteisyrityksissä -2 -1

Osakaslainan uudelleenluokittelu investoinniksi yhteisyritykseen 9 -

Osingot -17 -19

Tilikauden lopussa 31.12. 214 150

Konsernin merkittävimmät sijoitukset julkisesti noteeraamattomiin yhteisyrityksiin tilikauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Kotipaikka

2009
Omistus-

osuus (%)

2008
Omistus-
osuus (%)

Bahrain Lube Base Oil Company B.S.C (Closed) Bahrain 45,00 -

Glacia Ltd Bermuda 50,00 50,00

Lacus Ltd Bermuda 50,00 50,00

NSE Biofuels Oy Ltd Suomi 50,00 50,00

Nynas AB Ruotsi 49,99 49,99

Terra Ltd Bermuda 50,00 50,00
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Bahrain Lube Base Oil Company B.S.C (Closed) on nogaholdingin, Bapcon ja Neste Oilin yhteinen yhteisyritys, josta Neste Oil omistaa 45 %. 
Yhtiön  omistamasta laitoksesta tulee yksi maailman suurimmista VHVI (very high viscosity index)-perusöljytehtaista, ja sen tuotannon on määrä 
käynnistyä vuoden 2011 lopulla. Valmis laitos tulee tuottamaan vuodessa 400 000 tonnia VHVI-perusöljyä, jota käytetään huippuluokan voiteluöljyjen 
valmistuksessa. Yhtiö perustettiin tilikauden 2009 aikana. Päätöksenteko yhtiössä edellyttää omistajien yksimielisyyttä.

Glacia Ltd on 50/50-omistusosuudella Neste Oilin ja Stena-konserniin kuuluvan Stena Maritime AG:n yhteisyritys. Yhtiö omistaa Aframax-koko-
luokan raakaöljytankkerin, joka on liittynyt Neste Oilin laivastoon tammikuussa 2007. Neste Oil on tehnyt laivasta 10 vuoden aikarahtaussopimuksen. 
Sopimusaikaa on jäljellä seitsemän vuotta.

Lacus Ltd ja Terra Ltd ovat kaksi yhteisyritystä 50/50-omistusosuudella Neste Oilin ja Stena-konserniin kuuluvan Concordia Maritime AG:n kesken. 
Yritykset omistavat kaksi Panamax-kokoluokan tuotetankkeria, jotka liittyivät Neste Oilin laivastoon tammi- ja helmikuussa 2007. Neste Oil on tehnyt 
laivoista 10 vuoden aikarahtaussopimuksen. Sopimusaikaa on jäljellä seitsemän vuotta.

NSE Biofuels Oy on Neste Oilin ja Stora Enson 50/50-omistusosuudella omistama yhteisyritys, jonka kotipaikka on Varkaus. Yhtiön tarkoituksena 
on rakentaa koelaitos puuperäisen biomassan kaasutukseen perustuvan biopolttoaineen tuotantoon. Koelaitoksen tavoitteena on tutkia ja kehit-
tää tuotantoprosessia myöhempää kaupallista käyttöä varten. Yhtiö perustettiin tilikauden 2007 aikana.

Nynas AB (entinen AB Nynäs Petroleum) on ruotsalainen yhtiö, joka on erikoistunut tuottamaan ja markkinoimaan bitumituotteita Euroopassa ja 
nafteenisia perusöljyjä maailmanlaajuisesti. Yhtiön myyntivolyymit, sisältäen sivutuotteina syntyvien erilaisten öljytuotteiden myynnit, olivat vuonna 
2009 yhteensä 3,7 milj. tonnia. Loput 50,01 % Nynasin osakkeista omistaa venezuelalaisen öljy-yhtiön tytäryritys, Petroleos de Venezuela S.A. Nynasia 
johdetaan 50/50-yhteisyrityksenä, vaikka toinen omistaja omistaa enemmistön osakepääomasta. 

Yhteisyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

Yhteenveto konsernin yhteisyritysten tilinpäätöstiedoista:

2009
Pitkäaikaiset 

varat
Lyhytaikaiset 

varat
Pitkäaikaiset 

velat
Lyhytaikaiset 

velat Liikevaihto Voitto/tappio

Glacia Ltd 42 7 33 2 7 2

Lacus Ltd 30 3 22 2 5 2

NSE Biofuels Oy Ltd 26 1 20 1 1 -1

Terra Ltd 30 3 22 2 5 1

2008
Pitkäaikaiset 

varat
Lyhytaikaiset 

varat
Pitkäaikaiset 

velat
Lyhytaikaiset 

velat Liikevaihto Voitto/tappio

Glacia Ltd 46 4 36 2 5 1

Lacus Ltd 31 3 24 2 5 1

NSE Biofuels Oy Ltd 15 9 18 5 0 0

Nynas AB 259 576 269 299 2 412 37

Terra Ltd 31 3 24 2 5 1

Nynas AB:n ja Bahrain Lube Base Oil Company B.S.C:n (Closed) virallisia tilinpäätöksiä ei julkaista Neste Oil -konsernin raportointiaikataulun mu-
kaisesti. Yhteisyritysten tulos on yhdistelty niiden Neste Oilille raportoiman, alustavan tilikauden 2009 tuloksen mukaan.
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2009 Tase-erä

Suojaus-
laskennan 

alaiset

Ilman 
suojaus-

laskentaa

Lainat
ja muut 

saamiset

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitusvelat

Tase-erien 
kirjanpitoarvot Käypä arvo Liite

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset saamiset - - 3 - - 3 3 20

Johdannaissopimukset 3 0 - - - 3 3 24

Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 1 - 1 1 20

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset - - 757 - - 757 757 22

Johdannaissopimukset 23 27 - - - 50 50 24

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 26 27 760 1 - 814 814

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat - - - - 1 590 1 590 1 605 26

Johdannaissopimukset 3 12 - - - 15 15 24

Muut pitkäaikaiset velat - - - - 0 0 0 26

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat - - - - 445 445 445 26

Verovelat - - - - 5 5 5 26

Johdannaissopimukset 10 73 - - - 83 83 24

Ostovelat ja muut velat - - - - 980 980 980 26

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 13 85 - - 3 020 3 118 3 133

2008 Tase-erä

Suojaus-
laskennan 

alaiset

Ilman 
suojaus-

laskentaa

Lainat
ja muut 

saamiset

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitusvelat

Tase-erien 
kirjanpitoarvot Käypä arvo Liite

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset saamiset - - 13 - - 13 13 20

Johdannaissopimukset - 16 - - - 16 16 24

Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 1 - 1 1 20

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset - - 786 - - 786 786 22

Johdannaissopimukset 13 200 - - - 213 213 24

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 13 216 799 1 - 1 029 1 029

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat - - - - 926 926 925 26

Johdannaissopimukset 5 27 - - - 32 32 24

Muut pitkäaikaiset velat - - - - 3 3 3 26

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat - - - - 133 133 133 26

Verovelat - - - - 1 1 1 26

Johdannaissopimukset 37 160 - - - 197 197 24

Ostovelat ja muut velat - - - - 916 916 916 26

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 42 187 - - 1 979 2 208 2 207

Käyvät arvot jokaisesta rahoitusvarojen ja -velkojen luokasta on esitetty yksityiskohtaisemmin taulukossa ilmoitetun liitenumeron 
mukaisessa kohdassa.

19. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT ARVOSTUSRYHMITTÄIN

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvarat/-velat

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvarat/-velat
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Pitkäaikaiset saamiset

2009 2008 2009 2008

Pitkäaikaiset korolliset saamiset 1 12 1 12

Muut saamiset 2 1 2 1

3 13 3 13

20. PITKÄAIKAISET SAAMISET JA MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT

21. VAIHTO-OMAISUUS

Lainasaamisten kirjanpitoarvo on laskettu käyttämällä efektiivisen koron menetelmää, ja käypä arvo on määritelty diskontatun kassavirran 
menetelmällä käyttämällä tilinpäätöshetken markkinakorkoja. Lainasaamisiin liittyvä maksimiluottoriski on niiden kirjanpitoarvo.

Myytävissä olevat rahoitusvarat 

2009 2008

Tilikauden alussa 1.1. 1 2

Vähennykset - -1

Tilikauden lopussa 31.12. 1 1

Sijoitukset noteeraamattomiin osakkeisiin 1 1

1 1

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat sijoituksia noteeraamattomiin osakkeisiin, ja ne arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa 
ei voida luotettavasti määrittää toimivan markkinan puuttuessa.

2009 2008

Materiaalit ja tarvikkeet 272 237

Valmiit tuotteet ja tavarat 875 399

Muu vaihto-omaisuus 1 1

1 148 637

Trading-tarkoituksessa hankitut varastot, 1 milj. euroa (2008: 17 milj. euroa), arvostetaan tilinpäätöspäivänä käypään arvoon vähennettynä välittömillä 
myyntikuluilla. Vaihto-omaisuuden alaskirjaukset olivat 6 milj. euroa tilikaudella 2009 (2008: 43 milj. euroa).

Käyvän arvon hierarkia

Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Pitkäaikaiset johdannaissopimukset 0 3 - 3

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 - - 0

Lyhytaikaiset johdannaissopimukset 1 49 - 50

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset johdannaissopimukset 0 15 - 15

Lyhytaikaiset johdannaissopimukset 17 66 - 83

Tilikauden 2009 aikana ei ollut siirtoja käypien arvojen tasojen 1 ja 2 välillä. Tasolta 3 ei ollut siirtoja muille tasoille eikä sinne ollut siirtoja muilta 
tasoilta.

Käypä arvo Kirjanpitoarvo
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Korko- ja valuuttajohdannaisten ja osaketermiinien nimellisarvot 

< 1 vuosi 1–7 vuotta Yhteensä < 1 vuosi 1–5 vuotta Yhteensä

Ulkomaiseen tytäryritykseen tehdyn nettosijoituksen suojauk-
seksi määritellyt johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 29 - 29 - - -

29 - 29 - - -

Rahavirran suojaukseen määritellyt johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset 1) - 33 33 - 35 35

Valuuttatermiinit 692 - 692 604 - 604

Valuuttaoptiot

- Ostetut 115 - 115 336 - 336

- Asetetut 114 - 114 256 - 256

921 33 954 1 196 35 1 231

Käyvän arvon suojaukseksi määritellyt johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset 1) - 310 310 - 60 60

- 310 310 - 60 60

Ilman suojauslaskentaa olevat johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset 1) 150 230 380 - 380 380

Valuuttatermiinit 1 038 - 1 038 777 - 777

Osaketermiinit 2) 9 - 9 5 9 14

1 047 230 1 427 782 389 1 171

1) Koronvaihtosopimukset erääntyvät 7 vuodessa.
2) Osaketermiinit liittyvät osakeperusteisiin maksuihin (liitetieto 30), ja vuonna 2008 ne erääntyivät 0–2 vuodessa.

2009
Voimassaoloaika

2008
Voimassaoloaika

24. JOHDANNAISSOPIMUKSET

22. LYHYTAIKAISET MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET

23. RAHAT JA PANKKISAAMISET

Myyntisaamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyvä maksimiluottoriski on 
niiden kirjanpitoarvo. Myyntisaamisista kirjattu arvonalentuminen oli 3 milj. euroa (2008: 18 milj. euroa).
Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 3, Taloudellisten riskien hallinta, "luotto ja vastapuoliriski" -osiossa.

2009 2008

Kassavarat 117 54

Lyhytaikaiset pankkitalletukset 0 1

117 55

Rahoihin ja pankkisaamisiin liittyvä maksimiluottoriski on niiden kirjanpitoarvo.

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät seuraavat erät:

2009 2008 2009 2008

Myyntisaamiset 570 574 570 574

Muut saamiset 144 85 144 85

Ennakkomaksut 13 16 13 16

Siirtosaamiset 30 111 30 111

757 786 757 786

Käypä arvo Kirjanpitoarvo
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Johdannaissopimusten käyvät arvot

Korko- ja valuuttajohdannaiset
ja osaketermiinit < 1 vuosi 1–7 vuotta < 1 vuosi 1–7 vuotta < 1 vuosi 1–5 vuotta < 1 vuosi 1–5 vuotta

Ulkomaiseen tytäryritykseen tehdyn nettosijoituksen suojauk-
seksi määritellyt johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit - - 0 - - - - -

- - 0 - - - - -

Rahavirran suojaukseen määritellyt johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset 1) - - - 3 - - - 4

Valuuttatermiinit 20 - 8 - 12 - 20 -

Valuuttaoptiot

- Ostetut 1 - 2 - 1 - 6 -

- Asetetut 2 - 0 - 0 - 11 -

23 - 10 3 13 - 37 4

Käyvän arvon suojaukseksi määritellyt johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset 1) - 3 - - - - - -

- 3 - - - - - -

Ilman suojauslaskentaa olevat johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset 1) - - 1 12 - - - 8

Valuuttatermiinit 1 - 20 - 28 - 3 -

Osaketermiinit 2) - - 4 - - - 3 5

1 - 25 12 28 - 6 13

   1) Koronvaihtosopimukset erääntyvät 7 vuodessa.

   2) Osaketermiinit liittyvät osakeperusteisiin maksuihin (liitetieto 30), ja vuonna 2008 ne erääntyivät 0–2 vuodessa.

Käypä arvo 2009 Käypä arvo 2008

Positiivinen               Negatiivinen Positiivinen               Negatiivinen

Öljy- ja rahtijohdannaisten määrät

< 1 vuosi 1–3 vuotta Yhteensä < 1 vuosi 1–2 vuotta Yhteensä

Ilman suojauslaskentaa olevat öljyjohdannaiset 3)

Termiinit ja futuurit

- Myyntisopimukset 18 - 18 26 1 27

- Ostosopimukset 7 - 7 19 1 20

Optiot

- Ostetut 1 0 1 - 1 1

- Asetetut 1 0 1 - 1 1

27 0 27 45 4 49

Ilman suojauslaskentaa olevat rahtijohdannaiset 3)

Termiinit ja futuurit

- Myyntisopimukset - - - 1 - 1

- Ostosopimukset - - - 12 - 12

Optiot

- Ostetut - - - - - -

- Asetetut - - - - - -

- - - 13 - 13

3) Öljy- ja rahtijohdannaiset ilman suojauslaskentaa ovat trading-tarkoituksessa solmittuja johdannaissopimuksia ja rahavirran suojauksia, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa.

2009
Määrä miljoonaa bbl

Voimassaoloaika

2008
Määrä miljoonaa bbl

Voimassaoloaika
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2009 2008

    Varat          Velat        Varat Velat

Täsmäytys taseeseen
Lyhyt- 

aikaiset
Pitkä-

aikaiset
Lyhyt- 

aikaiset
Pitkä-

aikaiset
Lyhyt- 

aikaiset
Pitkä-

aikaiset
Lyhyt- 

aikaiset
Pitkä-

aikaiset

Johdannaissopimukset 50 3 83 15 213 16 197 32

Käyvän arvon määrittäminen
Johdannaissopimukset on alunperin merkitty taseeseen ja uudelleenarvostettu tilinpäätöspäivänä käypiin arvoihin, joita voitaisiin käyttää, jos kaksi 
halukasta osapuolta toteuttaisi liiketapahtuman tilinpäätöspäivänä. Käyvät arvot on määritelty käyttämällä useita eri menetelmiä sekä arvonmää-
ritystekniikoita, ja taustaoletukset perustuvat kyseisten tilinpäätöspäivien markkinanoteerauksiin.

Koronvaihtosopimusten ja peruutettavien koronvaihtosopimusten käyvät arvot ovat ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvoja. Koronvaih-
tosopimusten ja peruutettavien koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset on raportoitu joko omassa pääomassa tai tuloslaskelmassa 
riippuen siitä, täyttävätkö ne suojauslaskennan ehdot. Valuuttatermiinisopimukset on laskettu käyttämällä arvonmääritysmalleja ja tilinpäätöspäi-
vän markkinanoteerauksia. Valuuttaoptioiden käyvät arvot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksia ja Black and Scholes 
-optioarvostusmallia. Valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset on raportoitu joko omassa pääomassa tai tuloslaskelmassa riippuen siitä, 
täyttävätkö ne suojauslaskennan ehdot.

Pörsseissä noteerattujen öljyjohdannaisten käyvät arvot perustuvat 30.12.2009 markkinahintoihin. Johdannaispörssit (ICE Futures Europe ja 
NYMEX, New York Merchantile Exchange) sulkeutuivat tilinpäätöspäivänä tavallista aikaisemmin ja kaupankäynnin määrä oli vähäistä. Tästä syys-
tä tilinpäätöspäivän noteerauksia ei voida pitää edustavina, vaan käyvän arvon arvostuksessa on käytetty viimeisen normaalin pörssipäivän, 
30.12.2009, noteerauksia. Pörssien ulkopuolella tehtyjen öljy- ja rahtijohdannaisten käyvät arvot perustuvat niistä aiheutuvien markkinanoteerausten 
mukaisten kassavirtojen nykyarvoon. Öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset on raportoitu joko omassa pääomassa tai tuloslaskelmassa 
riippuen siitä, täyttävätkö ne suojauslaskennan ehdot.

Öljy- ja rahtijohdannaiset < 1 vuosi 1–3 vuotta < 1 vuosi 1–3 vuotta < 1 vuosi 1–2 vuotta < 1 vuosi 1–2 vuotta

Ilman suojauslaskentaa olevat öljyjohdannaiset 3)

Termiinit ja futuurit

- Myyntisopimukset 5 - 37 - 169 4 8 -

- Ostosopimukset 13 - 3 - 3 - 137 3

Optiot

- Ostetut 0 0 8 - - - - 12

- Asetetut 8 0 0 - - 12 - -

26 0 48 - 172 16 145 15

Ilman suojauslaskentaa olevat rahtijohdannaiset 3) 

Termiinit ja futuurit

- Ostosopimukset - - - - - - 9 -

Optiot

- Ostetut - - - - - - - -

- - - - - - 9 -

3) Öljy- ja rahtijohdannaiset ilman suojauslaskentaa ovat trading-tarkoituksessa solmittuja johdannaissopimuksia ja rahavirran suojauksia, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa.

Käypä arvo 2009

Positiivinen               Negatiivinen

Käypä arvo 2008

Positiivinen               Negatiivinen
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Osakkeiden 
lukumäärä, 1 000 kpl

Osakepääoma 
milj. euroa

Rekisteröity 1.1.2008 256 404 40

Rekisteröity 31.12.2008 256 404 40

Rekisteröity 1.1.2009 256 404 40

Rekisteröity 31.12.2009 256 404 40

25. OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Neste Oilin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäisosakepääoma on 30 milj. euroa ja enimmäisosakepääoma 200 milj. euroa. Näissä rajoissa 
osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöjärjestyksen mukainen osakkeiden vähimmäismäärä on 50 miljoo-
naa kappaletta ja enimmäismäärä 600 miljoonaa kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,15600 euroa osakkeelta.

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2009 oli 40 000 000 euroa jaettuna 256 403 686 samanarvoiseen osakkeeseen.

    

Pitkäaikaiset velat 2009 2008 2009 2008

Joukkovelkakirjalainat 434 115 420 120

Lainat rahoituslaitoksilta 1 101 712 1 100 708

Eläkelainat - 20 - 20

Rahoitusleasingvelat 70 78 70 78

Muut pitkäaikaiset velat 0 1 0 1

Siirtovelat 0 2 0 2

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 605 928 1 590 929

joista korollisia 1 590 926

Käypä arvo Kirjanpitoarvo

26. PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT

Omat osakkeet
Neste Oil on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osa-
na hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella mahdollisesti 
maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuonna 
2013. Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin 
ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia 
osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentä-
mällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. 
Yhtiö luovutti joulukuussa 2009 10 000 osaketta. Näiden arvo luovutushetkellä oli 119 tuhatta euroa. Omien osakkeiden lukumäärä 31.12.2009 oli  
490 000 kappaletta.

Muu oma pääoma
Vararahasto sisältää muuta sidottua pääomaa kuin osakepääomaa.

Käyvän arvon rahastot sisältävät rahavirran suojaukseksi solmittujen ja suojauslaskennan ehdot täyttävien johdannaissopimusten käyvän ar-
von muutoksen tehokkaan osan, suoraan omaan pääomaan kirjatut erät liittyen myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä osakkeina selvitettävistä 
osakeperusteisista maksuista tuloslaskelman kulukirjausta vastaavan määrän.

Muuntoerot sisältävät konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä tytäryrityksen oman pääoman muuntamisesta syntyvät muuntoerot, ulkomaisen ty-
täryrityksen nettosijoituksen suojauksen käypien arvojen muutokset sekä ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelman keskikurssilla muuntamisesta 
ja taseen tilinpäätöspäivän kurssilla muuntamisesta syntyvät kurssierot. 

Pitkäaikaisten velkojen kirjanpitoarvo on laskettu käyttämällä efektiivisen koron menetelmää, ja käypä arvo on määritelty diskontatun kassavirran 
menetelmällä diskonttaamalla tilinpäätöshetken markkinakorolla tai tilinpäätöshetken markkina-arvon avulla. 
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Rahoitusleasingvelkojen tulevat vähimmäisleasingmaksut ja niiden nykyarvo taseessa

2009 2008

Vähimmäis-
leasingmaksut

Tulevat 
rahoituskulut

Vähimmäis-
leasing-

maksujen 
nykyarvo

Vähimmäis-
leasingmaksut

Tulevat 
rahoituskulut

Vähimmäis-
leasing-

maksujen 
nykyarvo

Maksettavat leasingmaksut:

Yhden vuoden kuluessa 5 1 4 10 5 5

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 70 0 70 85 7 78

Yli viiden vuoden kuluttua - - - - - -

Leasingmaksut yhteensä 75 1 74 95 12 83

Rahoitusleasingvelat sisältävät raakaöljytankkereiden Tempera ja Mastera (otettu käyttöön 2002 ja 2003) ja saattohinaajien Ukko ja Ahti (otettu 
käyttöön 2002) bareboat-sopimukset sekä tilikaudella 2008 tehdyn Masteran varaosien leasingsopimuksen. Varaosia koskeva sopimus lunastettiin 
tilikaudella 2009. Ne on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi IAS 17 mukaan. Kaikkien alusten vuokrasopimuskausi on 12 vuotta, ja vuokrallean-
tajalla on optio jatkaa sopimuksia 3 vuodella. Bareboat-sopimuksiin sisältyvät vuokrasopimusten alkuhetkellä määritellyt osto-optiot, jotka ovat 
käytettävissä sopimuskauden 10. ja 11. vuotena. Neste Oil on ilmoittanut käyttävänsä osto-optiot. Osto-optioiden hintoja on käytetty sopimusten 
jäännösarvoina. Sopimusten vähimmäisleasingmaksut sisältävät nämä osto-optioiden arvot loppumaksuina. Muuttuva vuokra tilikaudella 2009 oli 
1 milj. euroa (2008: 2 milj. euroa). 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Lyhytaikaisten korollisten velkojen kirjanpitoarvo 
on laskettu käyttämällä efektiivisen koron menetelmää, ja käypä arvo on määritelty diskontatun kassavirran menetelmällä diskonttaamalla tilin-
päätöshetken markkinakorolla.

Lyhytaikaiset velat 2009 2008 2009 2008

Joukkovelkakirjalainat - 80 - 80

Lainat rahoituslaitoksilta 394 43 399 43

Eläkelainat 20 - 20 -

Rahoitusleasingvelat 4 5 4 5

Saadut ennakot 13 15 13 15

Ostovelat 576 496 576 496

Muut lyhytaikaiset velat 347 327 347 327

Verovelat 5 1 5 1

Siirtovelat 66 83 66 83

Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 425 1 050 1 430 1 050

joista korollisia 445 133

Käypä arvo Kirjanpitoarvo
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1.1.2009
Tuloslaskelmaan 

kirjatut erät

Omaan 
pääomaan 

kirjatut erät

Kurssierot 
ja muut

muutokset 31.12.2009

Laskennalliset verosaamiset

Vahvistetut tappiot 1 -1 - - 0

Varaukset 3 1 - - 4

Muut väliaikaiset erot 12 -5 - - 7

Laskennalliset verosaamiset yhteensä 16 -5 - - 11

Laskennalliset verovelat

Poistoerot ja muut vapaaehtoiset varaukset 240 30 - - 270

Aineellisten hyödykkeiden verotuksessa poistamattoman 
hankintamenon ylittävä kirjanpitoarvo

14 -6 - 1 9

Eläkkeet 27 2 - - 29

Tulevan rahavirran suojaus -12 2 7 - -3

Rahoitusleasing 7 0 - - 7

Aktivoidut korot 10 2 - - 12

Muut väliaikaiset erot 11 -7 0 - 4

Laskennalliset verovelat yhteensä 297 23 7 - 328

1.1.2008
Tulos  laskelmaan 

kirjatut erät

Omaan 
pääomaan 

kirjatut erät

Kurssierot 
ja muut

muutokset 31.12.2008

Laskennalliset verosaamiset

Vahvistetut tappiot 0 1 - - 1

Varaukset 2 1 - - 3

Muut väliaikaiset erot 5 7 - - 12

Laskennalliset verosaamiset yhteensä 7 9 - - 16

Laskennalliset verovelat

Poistoerot ja muut vapaaehtoiset varaukset 211 29 - - 240

Aineellisten hyödykkeiden verotuksessa poistamattoman 
hankintamenon ylittävä kirjanpitoarvo 19 -5 - - 14

Eläkkeet 21 6 - - 27

Tulevan rahavirran suojaus 14 -10 -16 - -12

Rahoitusleasing 8 -1 - - 7

Aktivoidut korot 10 0 - - 10

Muut väliaikaiset erot 6 6 -1 - 11

Laskennalliset verovelat yhteensä 289 25 -17 - 297

27. LASKENNALLISET VEROT
Laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen muutos vuoden 2009 aikana on esitetty seuraavassa taulukossa.

Laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen muutos vuoden 2008 aikana on esitetty seuraavassa taulukossa.

Laskennallisia verovelkoja ja -saamisia on netotettu, kun on laillinen oikeus netottaa tuloverosaamisia ja -velkoja ja kun laskennallinen vero kohdis-
tuu samaan veronsaajaan. Konsernitaseessa netotettujen laskennallisten verojen määrä on 4 milj. euroa (2008: 13 milj. euroa).
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Ympäristövaraukset

Päästö-
oikeuksien 

palautusvelvoite
Uudelleen-

järjestelyvaraukset
Muut

varaukset Yhteensä

Tilikauden alussa 1.1.2009 7 3 9 5 24

Tuloslaskelmaan kirjatut

   Varausten lisäykset 2 - 5 0 7

   Tilikauden aikana käytetyt varaukset 0 0 -8 -1 -9

Tilikauden lopussa 31.12.2009 9 3 6 4 22

2009 2008

Lyhytaikaiset varaukset 13 16

Pitkäaikaiset varaukset 9 8

22 24

28. VARAUKSET

Neste Oilin tiettyihin toimintoihin liittyy niiden luonteen vuoksi ympäristökustannusten ja -vastuiden riski, joka aiheutuu valmistettaessa, käytet-
täessä, varastoitaessa, sijoitettaessa, kuljetettaessa meri- ja maateitse sekä myytäessä aineita, joita ympäristöön joutuessaan saatetaan pitää 
ympäristön pilaantumista aiheuttavina. Myös kiinteistöjen tai liiketoimintojen ostaminen tai omistaminen voi johtaa korvausvastuuseen.

29. ELÄKE-ETUUKSISTA JOHTUVAT VELVOITTEET
Konsernilla on erilaisia eläkejärjestelyitä eri maissa. Suomessa lakisääteinen työeläkejärjestelmä, TyEL, sekä vapaaehtoiset eläke-etuudet katetaan 
konsernin eläkesäätiössä, Neste Oil Eläkesäätiö. Säätiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Koska työnantaja on vastuussa eläkesäätiön varojen 
tuotosta, suomalaisen TyEL-järjestelmän rahastoitu osuus ja tulevat työkyvyttömyyseläkkeet on käsitelty IAS 19 tarkoittamana etuuspohjaisena 
järjestelynä. Konsernilla on etuuspohjainen eläkejärjestely myös Belgiassa, Sveitsissä ja Englannissa. Suomalaisen TyEL:in rahastoimaton osuus 
ja muiden maiden eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia järjestelyitä. 

Neste Oil ilmoitti joulukuussa 2009 siirtävänsä suomalaisten konserniyhtiöiden lakisääteisen eläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan eläke-
vakuutusyhtiöön. Siirto tapahtuu tilikauden 2010 aikana. Tammikuussa 2010 Neste Oil ilmoitti siirtävänsä Suomen yhtiöidensä lisäeläketurvan hoita-
misen ja vakuutuskannan henkivakuutusyhtiöön. Eläkevakuutusyhtiössä vakuutettu Suomen lakisääteinen työeläke käsitellään maksupohjaisena 
järjestelynä konsernitilinpäätöksessä. Neste Oilin eläkesäätiön sääntöjen mukainen lisäeläkevakuutus käsitellään etuuspohjaisena eläkejärjeste-
lynä myös tulevaisuudessa. Näillä tulevilla vakuutuskannan siirroilla ei ole vaikutusta 31.12.2009 tilinpäätökseen.

Tilikauden 2009 aikana Neste Oil päätti lakkauttaa Englannissa olevan eläkesäätiönsä, joka käsitellään etuuspohjaisena eläkejärjestelynä. Sää-
tiön eläkevelvoitteet siirretään vakuutusyhtiöön niiden pääoma-arvolla. Vastuiden siirto vakuutusyhtiöön aloitettiin tilikaudella 2009 ja se odotetaan 
saatavaksi päätökseen tilikauden 2010 aikana.

Suomalainen TyEL on lakisääteinen ansioon perustuva eläkejärjestelmä. Suurelta osin järjestelmä on rahoitettu vuosittain kerättävillä maksuilla, 
mutta järjestelmään liittyy myös rahastointia tulevien eläkkeiden varalle. TyEL:in mukaan maksettavia etuuksia ovat vanhuuseläke, työkyvyttömyys-
eläke, työttömyyseläke ja perhe-eläke. Konsernin eläkesäätiön lisäeläkeosasto myöntää lakisääteisen eläketurvan ylittäviä lisäeläke-etuuksia. Sää-
tiö myöntää vanhuuseläkkeitä, työkyvyttömyyseläkkeitä, perhe-eläkkeitä ja hautausavustuksia. Lisäeläkeosasto on ollut suljettu 1.1.1994 alkaen.

Vahvistetuista verotappioista on kirjattu laskennallinen verosaaminen sen verohyödyn osalta, joka katsotaan mahdolliseksi hyödyntää tulevaisuu-
dessa käyttämällä tappioita verotettavia tuloja vastaan.

Tytäryritysten jakokelpoisten varojen osalta ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska päätös osingonjaosta on konsernin hallinnassa, eikä 
osingonjakoa, joka johtaisi olennaisen verovaikutuksen toteutumiseen, ole ennustettavissa. Vuoden 2005 alussa voimaan tullut Suomen osinkojen 
verotusjärjestelmä mahdollistaa osinkojen jakamisen suomalaisissa yhtiöissä ilman täydennysveroa.

Laskennalliset verosaamiset

2009 2008

Yli 12 kuukauden jälkeen realisoituva laskennallinen verosaaminen 8 10

12 kuukauden sisällä realisoituva laskennallinen verosaaminen 3 6

11 16

Laskennalliset verovelat

2009 2008

Yli 12 kuukauden jälkeen realisoituva laskennallinen verovelka 297 290

12 kuukauden sisällä realisoituva laskennallinen verovelka 31 7

328 297
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Tuloslaskelmaan kirjatut erät

2009 2008

Työsuoritukseen perustuvat menot 14 17

Korkomenot 34 31

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -37 -46

Tilikaudelle kirjattu vakuutusmatemaattinen voitto/tappio 11 0

Henkilöstökuluihin sisältyvät erät yhteensä (liitetieto 9) 22 2

Taseeseen kirjatut erät

2009 2008

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 710 627

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -720 -601

-10 26

Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -91 -119

Velat (+) / varat (-) nettona -101 -93

Taseeseen merkityn netto eläkevaran/-velvoitteen täsmäytys

2009 2008

Tilikauden alussa -93 -70

Tuloslaskelmaan merkityt kulut 22 2

Maksetut kannatusmaksut -30 -25

Tilikauden lopussa -101 -93

Taseeseen kirjatut erät

2009 2008

Vastuut etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 10 12

Ylirahastoidut eläkejärjestelyt taseen varoissa -111 -105

Velat (+) / varat (-) nettona -101 -93

Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn velvoitteen nykyarvon muutos

2009 2008

Etuuspohjainen velvoite tilikauden alussa 627 704

Työsuoritukseen perustuvat menot 14 17

Korkomenot 34 31

Siirto TyEL:n vastuunjaosta, netto 2 1

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 56 -101

Maksetut etuudet -24 -21

Kurssierot 1 -4

Etuuspohjainen velvoite tilikauden lopussa 710 627

Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutokset

2009 2008

Varojen käypä arvo tilikauden alussa 601 781

Varojen odotettu tuotto 36 46

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 74 -227

Työnantajan kannatusmaksu 30 25

Siirto TyEL:n vastuunjaosta, netto 2 1

Maksetut etuudet -24 -21

Kurssierot 1 -4

Varojen käypä arvo tilikauden lopussa 720 601

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
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Tilikauden lopussa 31.12.

2009 2008 2007 2006 2005

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 710 627 704 623 566

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 720 601 781 759 696

Alijäämä (+) / ylijäämä (-) -10 26 -77 -136 -130

Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyyn kuuluviin varoihin 70 -225 -10 32 87

Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyn velkoihin -15 0 12 8 0

Suomi

2009 2008

Diskonttokorko 4,5–5,5 % 5,5 %

Varojen tuotto-odotus 5,0–6,25 % 5,0–6,25 %

Tuleva palkankorotusolettamus 3,5 % 3,5 %

Tulevat eläkkeiden korotukset 1,0–2,7 % 2,1–2,7 %

Muut maat

2009 2008

Diskonttokorko 5,25–5,4 % 6,0–6,6 %

Varojen tuotto-odotus 4,5–5,1 % 4,5–5,9 %

Tuleva palkankorotusolettamus 4,5 % 2,0–5,3 %

Tulevat eläkkeiden korotukset 3,8 % 3,3 %

Tilikauden 2010 aikana maksettavien kannatusmaksujen arvioidaan olevan 8 milj. euroa.

Varojen tuotto-odotus on laskettu eri omaisuusluokkien, joita ovat osakesijoitukset, velkainstrumentit ja kiinteistöt, pitkän aikavälin tuotto-odotusten 
painotettuna keskiarvona. Omaisuusluokkien tuotto-odotukset perustuvat ulkopuolisista lähteistä saatuihin arvioihin tulevasta tuotosta.

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo omaisuuslajeittain

2009 2008

Osakesijoitukset 251 235

Velkainstrumentit 178 212

Kiinteistöt 77 77

Muut varat 214 77

720 601

Järjestelyn varojen todellinen tuotto oli 113 milj. euroa (2008: -181 milj. euroa).
Eläkejärjestelyn varat sisältävät 31.12.2009 emoyhtiön osakkeita käyvältä arvoltaan 16 milj. euroa (2008: 13 milj. euroa) sekä konsernin käytössä 

olevat rakennukset, joiden käypä arvo on 62 milj. euroa, (2008: 61 milj. euroa).
Seuraavassa taulukossa on esitetty aikasarja etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteiden nykyarvosta ja varojen käyvistä arvoista sekä 

niihin sisältyvistä kokemusperäisistä tarkistuksista.

Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset
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30. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
1.1.2007 alkaen voimassa ollut osakepalkkiojärjestelmä
Neste Oililla on ylimmälle johdolle ja muille avainhenkilöille pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä. Hallitus perusti vuonna 2006 järjestelmän, 
joka alkoi tilikauden 2007 alusta. 31.12.2009 järjestelmän piiriin kuului 44 avainhenkilöä. Järjestelmässä oli kaksi kolmen vuoden ansaintajaksoa, 
jotka alkoivat 2007 ja 2010. Palkkiot olisi maksettu 2010 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Hallitus teki päätöksen järjestelmän 
piiriin kuuluvista henkilöistä ainoastaan 2007 alkaneen ansaintajakson osalta. Jos enimmäistavoitteet saavutettiin ensimmäiseltä ansaintajaksolta, 
avainhenkilöille kohdistettava palkkio vastasi yhteensä enintään 360 000 Neste Oilin osakkeen arvoa, joista 300 733 osaketta oli allokoitu 31.12.2009. 
Konsernin johtoryhmän jäsenille maksettava maksimipalkkio vastasi 93 230 osakkeen arvoa, josta toimitusjohtajan enimmäispalkkio vastaa  
13 330 Neste Oilin osakkeen arvoa. Maksettavan palkkion suuruus kolmen vuoden ansaintajaksolta oli enintään kunkin henkilön yhteenlaskettu 
kiinteä bruttovuosipalkka kolmelta vuodelta. Rahana maksettava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Kannustin-
järjestelmän ansaintakriteereinä ovat Neste Oilin vertailukelpoisen liikevoiton kehitys ja yhtiön osakkeen kokonaistuoton kehitys öljyteollisuuden 
kansainväliseen osakeindeksiin (FTSE Global Energy Total Return Index) verrattuna. Ansaintakriteerien perusteella palkkiota ei tullut maksuun 
ansaintajaksolta 2007 – 2009.

Joulukuussa 2009 toimitusjohtajalle maksettiin 20 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hänelle tilikaudella 2008 myönnetyistä osakkeista. 
Toimitusjohtajalle luovutettiin 10 000 osaketta ja loput palkkiosta maksettiin rahana verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Lisäksi 
päätettiin, että toimitusjohtajalle myönnetään 10 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio joulukuussa 2010. 

Joulukuussa 2009 yhtiön hallitus päätti perustaa uuden ylimmän johdon pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän. Samassa yhteydessä hal-
litus päätti, ettei tilikaudella voimassa ollut palkkiojärjestelmä jatku uudella 2010 alkavalla ansaintajaksolla.

Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot tilikaudella 2009

Myöntämispäivät 2.2.2009

Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 10,44

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 11,54

Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot tilikaudella 2008

Myöntämispäivät 2.1.2008 23.4.2008 1.12.2008

Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 22,80 19,50 10,44

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 24,90 20,60 11,54

Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot tilikaudella 2007

Myöntämispäivät 2.1.2007 25.4.2007

Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 20,13 24,57

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 23,13 26,67

Osakepalkkiojärjestelmän kirjanpitokirjauksissa käytetyt olettamukset on kerrottu seuraavissa taulukoissa.

Osakkeen arvo myöntämishetkellä, eli osakkeen käypä arvo, on määritelty seuraavasti: osakkeen myöntämishetken arvo on myöntämispäivän 
osakekurssi vähennettynä arvioiduilla ansaintajakson 2007 – 2009 aikana maksettavilla osingoilla.
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Osakepalkkiojärjestelmän kesto

Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2007

Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2009

Rajoitusjakson päättymispäivä 31.12.2010

Osakepalkkion käyvän arvon laskennassa käytetyt olettamukset

2009 2008 2007

Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden alussa, enimmäispalkkio 353 033 319 000 0

Tilikaudella myönnettyjen osakepalkkioiden määrä, enimmäispalkkio 5 000 62 363 329 000

Muutokset myönnettyjen osakepalkkioiden määrään -57 300 -28 330 -10 000

Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden lopussa, enimmäispalkkio 300 733 353 033 319 000

Järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä kauden lopussa 44 49 49

Osakekurssi tilinpäätöspäivänä, euroa 12,42 10,58 24,13

Ansaintakriteerien toteumaoletus, % 22 % 58 % 60 %

Arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen rajoitusjakson päättymistä, % 10 % 10 % 10 %

Arvio ansaintakriteerien toteumasta, 22 % (2008: 58 %), sekä arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä, 10 % (2008: 10 %) perustuu palkkion 
myöntämispäivän käytettävissä olleisiin konsernin taloudellisiin ennusteisiin ja markkina-analyyseihin koskien tilikausia 2007 – 2009. Ennustetta on 
päivitetty ansaintajakson aikana.

31.12.2007 päättyneellä tilikaudella ja aikaisemmilla tilikausilla voimassa ollut osakepalkkiojärjestelmä
Entinen osakepalkkiojärjestelmä oli voimassa 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella ja aikaisemmilla tilikausilla. Kannustinpalkkioiden määräytymis-
perusteet perustuivat kunkin henkilön suoritukseen ja onnistumiseen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä yhtiön taloudelliseen 
menestykseen ja onnistumiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestelmän piiriin kuului noin 60 henkilöä.

Järjestelmä muodostui erillisistä vuosittain alkavista osakeohjelmista siten, että joka vuosi alkoi uusi ohjelma, ja kukin ohjelma kesti noin kuusi 
vuotta. Hallitus päätti vuosittain järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä. Kukin yksittäinen osakeohjelma alkoi kolmen vuoden pituisella ansainta-
jaksolla, jonka kuluessa osallistujalle kertyi vuosittaisia pitkän aikavälin bonusprosentteja. Ansaintajaksoa seurasi kolmen vuoden pituinen rajoitus-
jakso, jonka jälkeen osallistuja sai ennalta määrätyn määrän Neste Oilin osakkeita. Osakkeiden maksimimäärä, joka osallistujalle voitiin allokoida 
kolmen vuoden ansaintajakson päättyessä vastasi vuoden palkkaa (luontoisedut mukaan lukien). Jokaisen osakeohjelman lopullinen arvo oli aina 
riippuvainen sekä Neste Oilin taloudellisesta menestyksestä ja henkilön henkilökohtaisesta suorituksesta ansaintajakson aikana sekä Neste Oilin 
osakkeen arvon kehityksestä rajoitusjakson aikana.

Kolmen vuoden pituisen ansaintajakson jälkeen palkkiona vahvistettavien osakkeiden lukumäärä perustui vuosittaisiin pitkän aikavälin bo-
nusprosentteihin, jotka kertyivät kyseisten kolmen vuoden aikana. Osakkeiden lukumäärän vahvistamiseksi osallistujan vuosipalkka kerrottiin 
kertyneiden vuosikohtaisten bonusprosenttien summalla, ja saatu määrä jaettiin osakepalkkion myöntämishetken osakkeen hinnalla. Kunkin osa-
keohjelman nojalla vahvistettujen osakkeiden lukumäärää tarkistettiin rajoitusjakson aikana osingoilla, joita maksettiin osakkeiden luovuttamiseen 
mennessä. Verojen ja muiden sosiaalikulujen vähentämisen jälkeen osakkeiden lopullinen määrä pieneni noin 50 %:lla myönnetystä määrästä. 
Ensimmäinen osakeohjelma alkoi 2002, kun Neste Oil oli osa Fortum-konsernia. Vuosina 2002–2004 ansaitut Fortumin osakkeet konvertoitiin Neste 
Oilin osakkeiksi vuonna 2005. 

31.12.2009 voimassa oli kolme erillistä osakeohjelmaa, jotka olivat alkaneet vuosina 2004, 2005 ja 2006. Joulukuussa 2006 Neste Oilin hallitus 
päätti, ettei vuonna 2007 aloiteta uutta ohjelmaa ja että kaikkien voimassa olevien ohjelmien ansaintajakso päättyi 31.12.2006. Tämän seurauksena 
vuosina 2005 ja 2006 alkaneiden ohjelmien ansaintajaksot olivat kahden vuoden ja vastaavasti yhden vuoden mittaisia. Vuosina 2004, 2005 ja 
2006 alkaneiden ohjelmien rajoitusjakso oli 2007 – 2009. Konsernin johtoryhmän jäsenillä oli myönnettyjä osakeoikeuksia yhteensä 55 234 osaketta 
31.12.2009 yllä kuvattuun palkkiojärjestelmään liittyen. 

Osakepalkkioiden luovutus saajilleen tapahtui helmikuussa 2009 ja 2008. Maksetun palkkion bruttomäärä oli 2 miljoonaa euroa (2008: 4 milj.
euroa) vastaten 168 050 osakkeen arvoa (2008: 205 899). Palkkion saajille luovutettiin 92 191 osaketta (2008: 110 219) ja loppuosa palkkiosta mak-
settiin käteisenä verojen ja muiden sosiaalikulujen suorittamista varten. Osakkeen käypä arvo luovutushetkellä oli 11,05 euroa (2008: 20,39 euroa). 
Konsernin johtoryhmän jäsenille luovutettiin 17 977 osakkeen (2008: 48 654) arvoa vastaava palkkio.
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2009 2008 2007 2006

Myöntämispäivä - - 19.2.2007 23.2.2006

Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä, euroa - - 23,85 25,02

Arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen rajoitusjakson päättymistä, % 0 % 3 % 3 % 3 %

Osakekurssi tilinpäätöspäivänä, euroa 12,42 10,58 24,13 23,03

Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden alussa 514 354 731 466 393 693 217 047

Tilikaudella myönnettyjen osakepalkkioiden määrä - - 358 789 177 174

Muutokset myönnettyjen osakepalkkioiden määrään -25 454 -11 213 -21 016 -528

Tilikaudella luovutettujen osakepalkkioiden määrä -168 050 -205 899 0 0

Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden lopussa 320 850 514 354 731 466 393 693

Palkkion saajan vastuulla olevien verojen ja muiden lakisääteisten maksujen vähentämisen jälkeen osakkeina luovutettiin arviolta 50 % yllä olevas-
sa taulukossa esitetyistä myönnetyistä määristä.

Osakkeen arvo myönnettävien osakkeiden kappalemäärän vahvistamiseksi laskettiin Neste Oilin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuna 
viiden myöntämispäivää edeltäneen kaupankäyntipäivän aikana Helsingin Pörssissä noteeratun keskikurssin perusteella.

Kirjanpitokäsittely
Osakepalkkiojärjestelmät käsitellään kirjanpidollisesti osittain osakkeina ja osittain rahana selvitettävinä järjestelyinä. Se osuus ansaitusta palkki-
osta (arviolta 50 %), jonka osallistujat saavat Neste Oilin osakkeina, käsitellään osakkeina selvitettävänä järjestelynä, ja se osa ansaitusta palkkiosta 
(arviolta 50 %), joka maksetaan rahana verojen ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamiseksi, käsitellään rahana selvitettävänä järjestelynä. 
Ansaittu palkkio ja siihen liittyvät sosiaalikulut kirjataan tuloslaskelmaan jaksotettuna ansaintajaksolle ja rajoitusjaksolle. Osakkeina selvitettävän 
osuuden tuloslaskelmakirjausta vastaava summa kumuloidaan omaan pääomaan, ja rahana selvitettävän osuuden osalta taseeseen kirjataan 
velka. Taseen velka arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöspäivänä, ja käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelman liikevoittoon.

Tuloslaskelmaan sisältyvä kulu on eritelty seuraavassa taulukossa.

2009 2008

Tuloslaskelmaan kirjattu kulu 0 4

Taseeseen merkityn velan käyvän arvon muutos 1 -5

Tuloslaskelman kulukirjaus yhteensä 1 -1

Suojausinstrumentin käyvän arvon muutos -3 10

Osakepalkkiojärjestelmän nettokuluvaikutus tuloslaskelmassa -2 9

Osakepalkkiojärjestelmiin liittyvä taseeseen kirjattu velka oli 1 milj. euroa (2008: 2 milj. euroa). Yllä kuvatuista osakepalkkiojärjestelmistä ei odoteta 
realisoituvan kulukirjauksia tulevilla tilikausilla.

Suojaus
Konserni on suojautunut myönnettyihin osakepalkkioihin liittyvältä palkkion myöntämishetken ja suorittamishetken välisen ajan osakekurssiriskiltä 
molempien osakepalkkiojärjestelmien osalta. 1.1.2007 alkaen voimassa olleen osakepalkkiojärjestelmän suojausinstrumentti on kirjanpidollisesti 
käsitelty omien osakkeiden hankintana, ja järjestely on kuvattu liitteessä 25.

Vanhan osakepalkkiojärjestelmän suojausinstrumentti on rahana selvitettävä osaketermiini. Suojaus kattaa sekä osakkeina että rahana sel-
vitettävän osuuden ansaitusta palkkiosta. Suojausinstrumentti arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöspäivänä, ja käyvän arvon muutos kirjataan 
tuloslaskelmaan netottamaan palkkiovelan käyvän arvon muutosta. Suojausinstrumentin nimellisarvo ja käypä arvo on kerrottu liitteessä 24.

Osakepalkkiojärjestelmän kirjanpitokirjauksissa on käytetty seuraavia olettamuksia. Kussakin sarakkeessa esitetyt olettamukset koskevat kyseisen 
tilikauden aikana myönnettyjä osakeoikeuksia.
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31. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Suomen valtiolla on 50,1 % omistusosuudella määräysvalta konsernin asioihin. Loput 49,9 % osakkeista on laajasti jakautunut eri sijoittajille.

Konsernin lähipiiriin kuuluvat tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset (liitetieto 32) sekä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. 
Konsernin emoyritys on Neste Oil Oyj. Liiketoimet konsernin ja sen lähipiiriin kuuluvien tytäryritysten kesken on eliminoitu konserniyhdistelyssä, 
eivätkä ne sisälly tämän liitetiedon lukuihin. Muiden lähipiiriin kuuluvien yritysten kanssa tehdyt liiketoimet on eritelty alla olevassa taulukossa. Kaikki 
liiketoimet Neste Oilin ja muiden suomalaisten valtionyhtiöiden välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti.

Liiketoimet lähipiirin kanssa

2009
Tavaroiden ja 

palveluiden myynnit
Tavaroiden ja 

palveluiden ostot Saamiset
Rahoitustuotot

 ja -kulut Velat

Osakkuusyritykset 0 12 0 0 2

Yhteisyritykset 70 36 23 0 0

70 48 23 0 2

2008

Tavaroiden ja 
palveluiden myynnit

Tavaroiden ja 
palveluiden ostot Saamiset

Rahoitustuotot
 ja -kulut Velat

Osakkuusyritykset 0 9 0 0 4

Yhteisyritykset 110 63 14 0 5

110 72 14 0 9

Valtaosa Neste Oilin ja Nynasin välisistä liiketoimista on pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti Naantalin jalostamon bitumituotteiden myyntiä 
Nynasille. Porvoon jalostamolta myytiin prosessiöljyjä Nynasille. 

Ylimmän johdon palkat ja palkkiot, miljoonaa euroa

2009 2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 3 3

Osakeperusteiset maksut 0 1

3 4

Ylin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta sekä johtoryhmän jäsenistä. Ylimmältä johdolta ei ole ollut lainasaamisia 31.12.2009 eikä 
31.12.2008.

Neste Oilin johtoryhmän jäsenille myönnettyjen osakepalkkioiden määrät on kerrottu liitetiedossa 30. 
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Toimitusjohtajan, hallituksen sekä hallintoneuvoston palkat ja palkkiot, euroa

2009 2008

Matti Lievonen, toimitusjohtaja 1.12.2008 alkaen 840 163 50 040

Risto Rinne, toimitusjohtaja 30.9.2008 asti - 562 575

Hallituksen jäsenet

Timo Peltola, puheenjohtaja 75 000 75 050

Mikael von Frenckell, varapuheenjohtaja 58 200 59 200

Michiel Boersma 53 400 56 450

Ainomaija Haarla 44 400 45 850

Nina Linander 53 400 51 650

Hannu Ryöppönen 42 150 -

Antti Tanskanen 10 050 43 450

Markku Tapio 44 400 34 950

Pekka Timonen - 8 500

Maarit Toivanen-Koivisto 44 400 43 450

Hallituksen kaikki jäsenet yhteensä 425 400 418 550

Hallintoneuvoston kaikki jäsenet yhteensä 61 000 61 600

Tytäryritys Konsernin omistusosuus, % Maa

AS Reola Gaas 93,85 % Viro

Kide Automaatit Oy 100,00 % Suomi

LLC Neste Saint-Petersburg 100,00 % Venäjä

Neste Canada Inc. 100,00 % Kanada

Neste Crude Oil Inc. 100,00 % Yhdysvallat

Neste Eesti AS 100,00 % Viro

Neste Jacobs Oy 60,00 % Suomi

Neste LPG AB 100,00 % Ruotsi

Neste Markkinointi Oy 100,00 % Suomi

Neste Oil AB 100,00 % Ruotsi

Neste Oil Bahrain W.L.L. 1) 100,00 % Bahrain

Neste Oil BR Ltd 100,00 % Valko-Venäjä

Neste Oil Components Finance B.V 100,00 % Alankomaat

Neste Oil Finance B.V 100,00 % Alankomaat

Neste Oil Holding (U.S.A.) Inc. 100,00 % Yhdysvallat

Neste Oil Insurance Limited 100,00 % Guernsey

Neste Oil Limited 100,00 % Iso-Britannia

Neste Oil Netherlands B.V 100,00 % Alankomaat

Neste Oil N.V. 100,00 % Belgia

Neste Oil Portugal S.A. 100,00 % Portugali

Hallituksen palkkiot sisältävät vuosipalkkion sekä kokouspalkkion, joka maksetaan jokaisesta kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien 
kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu. 

Jos yhtiö päättää irtisanoa toimitusjohtajan, on hän oikeutettu 24 kuukauden kuukausipalkan suuruiseen erokorvaukseen. Toimitusjohta-
jan eläkeikä on 60 vuotta, ja maksettava eläke on 60 % eläkepalkasta. 

32. KONSERNIYRITYKSET 31.12.2009
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Tytäryritys Konsernin omistusosuus, % Maa

Neste Oil Services Inc. 100,00 % Yhdysvallat

Neste Oil Singapore Pte. Ltd. 100,00 % Singapore

Neste Oil (Suisse) S.A. 100,00 % Sveitsi

Neste Oil US Inc. 100,00 % Yhdysvallat

Neste Petroleum Inc. 100,00 % Yhdysvallat

Neste Polska Sp. z o.o. 100,00 % Puola

Neste Renewable Fuels Oy 100,00 % Suomi

Neste Shipping Oy 100,00 % Suomi

Neste Trading (U.S.A.) Inc. 100,00 % Yhdysvallat

Neste USA, L.L.C. 100,00 % Yhdysvallat

Rintekno Aktiebolag 100,00 % Ruotsi

Rintekno Oy 100,00 % Suomi

SIA Neste Latvija 100,00 % Latvia

SIA Saskidrinata Naftas Gaze 100,00 % Latvia

Systecon Inc. 100,00 % Yhdysvallat

UAB Neste Lietuva 100,00 % Liettua

US Active Oy 100,00 % Suomi

Osakkuusyritys Konsernin omistusosuus, % Maa

A/B Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos O/Y 40,00 % Suomi

Alberta Envirofuels Inc. 50,00 % Kanada

Innogas Oy Ab 50,00 % Suomi

Nemarc Shipping Oy 50,00 % Suomi

Neste Arabia Co. Ltd 48,00 % Saudi-Arabia

Oy Atlas-Öljy Ab 40,00 % Suomi

Porvoon Alueverkko Oy 33,33 % Suomi

Repsol Producao de Electricidade e Calor, Ace 33,33 % Portugali

Tahkoluodon Polttoöljy Oy 31,50 % Suomi

Tapaninkylän Liikekeskus Oy 40,03 % Suomi

Vaskiluodon Kalliovarasto Oy 50,00 % Suomi

Yhteisyritys Konsernin omistusosuus, % Maa

Bahrain Lube Base Oil Company B.S.C (closed) 1) 45,00 % Bahrain

Glacia Ltd 50,00 % Bermuda

Lacus Ltd 50,00 % Bermuda

NSE Biofuels Oy Ltd 50,00 % Suomi

Nynas AB 49,99 % Ruotsi

Terra Ltd 50,00 % Bermuda

1) Perustettu tilikauden aikana
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Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

2009
Vakuuden arvo

2008
Vakuuden arvo

Omasta puolesta sitoumuksiin annetut

Kiinteistökiinnitykset 26 26

Pantit 2 3

Vastuusitoumukset ja muut vastuut 48 37

Yhteensä 76 66

Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten puolesta annetut

Takaukset 4 5

Vastuusitoumukset ja muut vastuut 2 2

Yhteensä 6 7

Muiden puolesta annetut

Takaukset 18 12

Yhteensä 18 12

100 85

Käyttöleasingvastuut

2009 2008

Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 82 106

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät 166 190

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 120 123

368 419

33. VASTUUSITOUMUKSET

Käyttöleasingsopimukset
Maa-alueisiin, rakennuksiin, koneisiin ja kalustoon liittyvät leasingvuokrakulut, 121 milj. euroa (2008: 132 milj. euroa), kirjataan tuloslaskelmassa 
liiketoiminnan muihin kuluihin.

Sitoumukset

2009 2008

Sitoumus aineellisten hyödykkeiden ostamiseen 431 540

431 540

Konsernin käyttöleasingsitoumukset liittyvät pääosin laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. Tilikaudella 2008 leasingsi-
toumuksiin sisältyi vedynhankintasopimuksiin kuuluvia käyttöleasingvastuita. Tilikauden 2009 aikana saatujen uusien tietojen perusteella vedynhan-
kintasopimukset on tulkittu vuokrasopimusten sijaan ota tai maksa -sopimuksina. Edellisellä tilikaudella raportoidut käyttöleasingvastuut on muutetttu 
vastaavasti. Sopimusten perusteella vuosina 2010 – 2026 maksettavat kiinteät palkkiot 31.12.2009 tilanteessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

2009

Maksettava summa 2010 3

Maksettava summa 2010 jälkeen 224

Maksettava summa yhteensä 227

Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena Neste Oil Oyj:llä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa. 
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen.
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34. RIITA-ASIAT JA MAHDOLLISET OIKEUSPROSESSIT
Konserniyhtiöt ovat asianosaisina eräissä konsernin liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä tai riita-asioissa. Johdon arvion mukaan näiden 
lopputuloksilla ei ole todennäköisesti olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Konserni on myös osallisena joko kantajana tai 
vastaajana mahdollisissa oikeudellisissa riita-asioissa, joiden lopputulemaa on vaikea ennustaa.

35. TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Lisäeläketurvan siirtäminen vakuutusyhtiöön
Neste Oil ilmoitti 12.1.2010 siirtävänsä Suomen yhtiöidensä lisäeläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan OP-Henkivakuutus Oy:lle. Vakuutustoimin-
nan luovuttaminen ja varojen siirto tapahtuu arviolta 1.4.2010. Muutos ei vaikuta henkilöstön eikä eläkeläisten eläketurvan tasoon tai kattavuuteen.

Neste Oil Eläkesäätiön siirrettävän lisäeläkevastuun yhteismäärä oli noin 270 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa. Siirrosta odotetaan aiheu-
tuvan konsernille IFRS-tilinpäätökseen kertaluonteinen kuluerä vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Siirron kassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan 
positiivinen. Siirto edellyttää Finanssivalvonnan ja Kilpailuviraston hyväksyntää.

Vakuutuskorvaus
Neste Oil saa kansainväliseltä jälleenvakuuttajien ryhmältä yhteensä 47,5 miljoonan euron vakuutuskorvauksen. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosi-
neljänneksen tulokseen kirjattava korvaus maksetaan omaisuus- ja keskeytysvakuutuksesta, ja se perustuu 4.4.2008 Porvoon jalostamon tuotan-
tolinja 4:llä tapahtuneesta tulipalosta omaisuudelle ja tuotannolle aiheutuneisiin vahinkoihin.
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Emoyhtiön tuloslaskelma

milj. euroa Liite 1.1. – 31.12.2009 1.1. – 31.12.2008

Liikevaihto 2 6 921 12 398

Valmiiden tuotteiden varastojen muutos 348 -99

Liiketoiminnan muut tuotot 3 29 31

Materiaalit ja palvelut 4 -6 398 -11 499

Henkilöstökulut 5 -167 -173

Poistot ja arvonalentumiset 6 -135 -136

Liiketoiminnan muut kulut 7 -302 -420

Liikevoitto 296 102

Rahoitustuotot ja -kulut 8 19 -4

Voitto ennen satunnaisia eriä 315 98

Satunnaiset erät 9 -103 19

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 212 117

Tilinpäätössiirrot 10 -65 -89

Tuloverot 11 -23 1

Tilikauden voitto 124 29
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Emoyhtiön tase

milj. euroa Liite 31.12.2009 31.12.2008

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 12,13

Aineettomat hyödykkeet 17 21

Aineelliset hyödykkeet 1 711 1 723

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 594 888

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 1

Muut sijoitukset 18 124

3 341 2 757

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 14 819 444

Pitkäaikaiset saamiset 15 143 133

Lyhytaikaiset saamiset 16 688 713

Rahat ja pankkisaamiset 78 6

1 728 1 296

Vastaavaa yhteensä 5 069 4 053

VASTATTAVAA 

Oma pääoma 17

Osakepääoma 40 40

Edellisten tilikausien voitto 771 947

Tilikauden voitto 124 29

935 1 016

Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 838 773

Pakolliset varaukset 19 19 18

Vieras pääoma 20

Pitkäaikainen vieras pääoma 1 857 1 209

Lyhytaikainen vieras pääoma 1 420 1 037

3 277 2 246

Vastattavaa yhteensä 5 069 4 053
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma

milj. euroa 1.1. – 31.12.2009 1.1. – 31.12.2008

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto ennen satunnaisia eriä 315 98

Poistot ja arvonalentumiset 135 136

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -1 10

Rahoitustuotot ja -kulut -19 4

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot -1 -12

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 429 236

Käyttöpääoman muutos

Korottomat liikesaamiset, lisäys (-) / vähennys (+) 12 156

Vaihto-omaisuus, lisäys (-) / vähennys (+) -375 292

Korottomat velat, lisäys (+) / vähennys (-) -41 -276

Käyttöpääoman muutos -404 172

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 25 408

Maksetut korot ja muut rahoituserät -41 -50

Saadut osingot 63 39

Maksetut välittömät verot 42 -54

Toteutuneet kurssierot 38 -5

Saadut konserniavustukset, netto 19 23

Liiketoiminnan rahavirta 146 361

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -157 -217

Aineellisten hyödykkeiden myyntitulot 11 5

Investoinnit  tytäryhtiöosakkeisiin -706 -300

Myyntitulot muista osakkeista - 12

Muiden sijoitusten muutos, lisäys (-) / vähennys (+) 46 -1

Investointien rahavirta -806 -501

Rahavirta ennen rahoitusta -660 -140

Rahoitus

Pitkäaikaisten velkojen nostot 1 212 1 573

Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -616 -1 108

Lyhytaikaisten velkojen muutos 341 -72

Maksetut osingot -205 -257

Rahoituksen rahavirta 732 136

Laskelman mukainen rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 72 -4

Rahavarat tilikauden alussa 6 10

Rahavarat tilikauden lopussa 78 6

Taseen mukainen rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 72 -4
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. LAADINTAPERIAATTEET
Neste Oil Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain säännös-
ten ja muiden Suomessa voimassa olevien tilinpäätöstä koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätöstiedot esitetään mil-
joonina euroina, ellei muuta ole kerrottu.

Liikevaihto
Liikevaihtoon luetaan myyntituotot ja myynnin kurssierot vähennettynä 
alennuksilla sekä myyntiin perustuvilla välillisillä veroilla, kuten arvon-
lisäveroilla, valmistajana suoritetuilla valmisteveroilla ja huoltovarmuus-
maksuilla. Trading-liikevaihtoon sisällytetään fyysisten toimitusten arvo 
ja johdannaissopimusten nettotulos. 

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyntivoitot, 
saadut avustukset ja muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät 
säännölliset tuotot, kuten vuokrat.

Ulkomaanrahan määräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumahetken 
kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräi-
set saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketapah-
tumien kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Rahoituksen kurssierot 
kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 

Johdannaissopimukset
Neste Oil solmii johdannaissopimuksia pääasiassa suojautuakseen 
öljyn hintariskiltä, valuuttakurssivaihteluilta ja korkotason vaihteluilta.

Öljyn hintaan liittyvät johdannaissopimukset, jotka suojaavat tu-
levaa kassavirtaa, kirjataan, kun sopimus erääntyy ja suojattava riski 
toteutuu. Trading-tarkoituksessa solmituista johdannaissopimuksista 
johtuvat toteutumattomat tappiot kirjataan välittömästi, mutta saadut 
tuotot kirjataan vain sopimuksen erääntyessä tai kun johdannaisposi-
tio suljetaan vastaavalla johdannaissopimuksella.

Valuuttajohdannaisia on kahden tyyppisiä: tulevaa kassavirtaa suo-
jaavat ja tase-eriä suojaavat johdannaissopimukset. Tulevia kassavirto-
ja suojaavien sopimusten kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan niiden 
erääntyessä samanaikaisesti kun vastaava tulo tai meno realisoituu. 
Tase-eriä, kuten pankkitilejä, lainoja ja saatavia, suojaavat johdannais-
sopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssilla, ja voitot ja tappiot 
kirjataan tuloslaskelmaan. Termiinien korot jaksotetaan. Optiopreemiot 
käsitellään ennakkomaksuina, kunnes optiot erääntyvät.

Korkoriskin hallintaan käytettyjen johdannaissopimusten arvon-
muutokset jaksotetaan sopimusajalle, ja niillä oikaistaan suojattavan 
erän korkoja.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo muodostuu vä-
littömästä hankintamenosta vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla sekä lisättynä tehdyillä 
arvonkorotuksilla. Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä tehdään 
suunnitelman mukaiset poistot, jotka perustuvat hyödykkeiden talou-
delliseen pitoaikaan. Maa-alueita ei poisteta.
Poistoajat ovat:

Rakennukset ja rakennelmat  20–40 vuotta
Tuotantokoneet ja kalusto   15–20 vuotta
Muut kulkuneuvot, koneet ja kalusto     3–15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet   20–40 vuotta
Aineettomat hyödykkeet  3–10 vuotta

Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus on arvostettu FIFO-periaatteella hankintamenoon tai 
sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen luovutushin-
taan ottaen huomioon mahdollisten suojausten vaikutus. 

Tutkimus ja tuotekehitys
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan vuosikuluiksi lukuun ottamat-
ta rakennus- ja laiteinvestointeja. 

Eläkekulut 
Lakisääteiset eläkevelvoitteet katetaan pakollisella eläkevakuutuksella. 
Maksut konsernin eläkesäätiöön kirjataan tuloslaskelmaan sen mää-
räisinä kuin aktuaarien laskelmat, jotka on tehty Suomen työntekijän 
eläkelain mukaan, osoittavat. Yhtiön omalla vastuulla olevien eläke-
etuuksien vastuuvelka on kirjattu pakollisena varauksena taseeseen. 

Satunnaiset erät
Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin kirjataan konserniyritysten väliset 
konserniavustukset.

Laskennalliset verot
Laskennalliset verot on kirjattu väliaikaisista eroista, jotka johtuvat varo-
jen ja velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon erosta. Lasken-
nallinen vero on laskettu vahvistettua verokantaa käyttäen.

Pakolliset varaukset
Vastaisuudessa toteutuvat menot ja ilmeiset menetykset, jotka eivät 
enää kerrytä vastaavaa tuloa ja joiden suorittamiseen yhtiö on velvoi-
tettu tai sitoutunut ja joiden rahallinen arvo voidaan kohtuullisesti arvi-
oida, kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ja taseen pakollisiin varauksiin. 
Tällaisia eriä ovat esim. eläkevastuut, takausvastuut, todettujen ympä-
ristövahinkojen tulevat puhdistusmenot ja päästöoikeuksien palautus-
velvollisuus, sekä uudelleenjärjestelyvaraukset. Varaukset perustuvat 
johdon arvioon tulevasta velvoitteesta. 
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Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 

2009 2008

Öljytuotteet 6 884 12 310

Uusiutuvat polttoaineet 1 69

Öljyn vähittäismyynti 1 1

Muut 68 42

Liiketoimintojen välinen myynti -33 -24

6 921 12 398

Liikevaihto markkina-alueittain

2009 2008

Suomi 3 385 5 376

Muut Pohjoismaat 986 1 374

Baltian maat, Venäjä ja Puola 495 816

Muu Eurooppa 1 391 3 434

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 625 1 357

Muut maat 39 41

6 921 12 398

2. LIIKEVAIHTO

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

4. MATERIAALIT JA PALVELUT 

2009 2008

Vuokratuotot 13 9

Myyntivoitot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä 2 -

Myyntivoitot muista osakkeista - 12

Saadut avustukset 3 3

Muut 11 7

29 31

2009 2008

Aineet ja tarvikkeet

Ostot tilikauden aikana 6 424 11 305

Varastojen muutos -28 193

6 396 11 498

Ulkopuoliset palvelut 2 1

6 398 11 499

Liitteet
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5. HENKILÖSTÖKULUT

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

7. MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT

Johdon palkat ja palkkiot
Johdon palkat ja palkkiot on esitetty konsernitilinpäätöksen yhteydessä liitteessä 31.

2009 2008

Palkat ja palkkiot 128 127

Henkilösivukulut

Eläkekulut 29 34

Muut henkilösivukulut 10 12

167 173

2009 2008

Suunnitelman mukaiset poistot 134 135

Romutukset 1 1

135 136

Henkilöstö keskimäärin

2009 2008

Öljytuotteet 1 761 1 877

Muut 632 504

2 393 2 381

2009 2008

Vuokrat ja muut kiinteistökulut 19 18

Myynnin rahtikulut 79 138

Kunnossapitokulut 85 89

Muut 119 175

302 420

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot sekä
keskeneräisten hyödykkeiden romutukset 0 3

Tilintarkastajan palkkiot, 1 000 euroa

2009 2008

Lakisääteinen tilintarkastus 299 289

Tilintarkastajan muut lakimääräiset lausunnot 13 4

Veroneuvonta 59 133

Muut palvelut 302 839

673 1 265
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2009 2008

Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 63 39

Osinkotuotot yhteensä 63 39

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista

Saman konsernin yrityksiltä 4 2

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 4 2

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 1 4

Muilta 7 3

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 8 7

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -6 -13

Muille -46 -52

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -52 -65

Kurssierot -4 13

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 19 -4

Korkotuottojen ja -kulujen yhteismäärät

2009 2008

Korkotuotot 12 9

Korkokulut -50 -62

Nettokorot -38 -53

8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

9. SATUNNAISET ERÄT

10. TILINPÄÄTÖSSIIRROT

2009 2008

Konserniavustukset

Saadut konserniavustukset 15 19

Maksetut konserniavustukset -118 -

-103 19

Poistoeron muutos

2009 2008

Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus -65 -89

Liitteet
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11. TULOVEROT

12. PYSYVÄT VASTAAVAT

2009 2008

Tuloverot varsinaisesta liiketoiminnasta 49 -4

Tuloverot satunnaisista eristä -27 5

Laskennallisen verosaamisen muutos 1 -2

23 -1

Hankintamenon muutos 2009

Aineettomat hyödykkeet Liikearvo

Muut
aineettomat
hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 1 72 73

Lisäykset - 3 3

Vähennykset - -1 -1

Hankintameno 31.12.2009 1 74 75

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2009 1 51 52

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset - -1 -1

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset - 7 7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2009 1 57 58

Tasearvo 31.12. 2009 - 17 17

Tasearvo 31.12. 2008 - 21 21

Aineelliset hyödykkeet
Maa-

alueet

Rakennukset 
ja 

rakennelmat
Koneet ja

kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja

keskeneräiset
hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 25 934 1 903 76 123 3 061

Lisäykset - 59 49 1 45 154

Vähennykset - -3 -11 0 -37 -51

Hankintameno 31.12.2009 25 990 1 941 77 131 3 164

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2009 0 395 948 26 - 1 369

Vähennysten ja siirtojen kertyneet  
poistot ja arvonalentumiset - -3 -10 0 - -13

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset - 29 97 1 - 127

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2009 0 421 1 035 27 - 1 483

Arvonkorotukset 6 24 - - - 30

Tasearvo 31.12.2009 31 593 906 50 131 1 711

Tasearvo 31.12.2008 31 564 955 50 123 1 723

Koneiden ja laitteiden tasearvo 866
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Sijoitukset

Osuudet
saman 

konsernin
yrityksissä

Saamiset 
saman 

konsernin
yrityksiltä

Osuudet
omistus-

yhteys-
yrityksissä

Saamiset
omistus-

yhteys-
yrityksiltä

Muut
osakkeet

ja osuudet
Muut

saamiset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 888 110 1 0 0 14 1 013

Lisäykset 706 - - - - 0 706

Vähennykset - -106 - - - - -106

Hankintameno 31.12.2009 1 594 4 1 0 0 14 1 613

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2009 -          - - 0 0 0 0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2009 -          - - 0 0 0 0

Tasearvo 31.12.2009 1 594 4 1 0 0 14 1 613

Tasearvo 31.12.2008 888 110 1 0 0 14 1 013

Korolliset ja korottomat saamiset

2009 2008

Korollinen 5 97

Koroton 12 27

17 124

13. ARVONKOROTUKSET

14. VAIHTO-OMAISUUS

Arvonkorotukset 
1.1.2009 Lisäykset Vähennykset

Arvonkorotukset 
31.12.2009

Maa-alueet 6 - - 6

Rakennukset 25 - -1 24

Arvonkorotukset yhteensä 31 - -1 30

2009 2008

Aineet ja tarvikkeet 210 163

Valmiit tuotteet/tavarat 609 281

819 444

Jälleenhankintahinta 826 444

Kirjanpitoarvo 819 444

Erotus 7 0

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät  
Arvonkorotukset perustuvat tekohetken laskennalliseen nykykäyttöarvoon.
Arvonkorotuksista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa.

Liitteet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



138 Emoyhtiön tilinpäätös 

Neste Oil Vuosikertomus 2009

15. PITKÄAIKAISET SAAMISET 

16. LYHYTAIKAISET SAAMISET

17. OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 

18. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

2009 2008

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Muut pitkäaikaiset saamiset 139 129

Laskennalliset verosaamiset 4 4

143 133

2009 2008

Myyntisaamiset 294 337

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset 221 197

Muut saamiset 48 19

Siirtosaamiset 5 2

Yhteensä 274 218

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Myyntisaamiset 1 1

Muut saamiset 18 0

Yhteensä 19 1

Muut saamiset 87 53

Siirtosaamiset 14 104

688 713

Siirtosaamiset

2009 2008

Korot 5 5

Verot 4 69

Muut 10 32

19 106

2009 2008

Osakepääoma 1.1. 40 40

Osakepääoma 31.12. 40 40

Kertyneet voittovarat 1.1. 976 1 204

Maksetut osingot -205 -257

Tilikauden voitto 124 29

Kertyneet voittovarat 31.12. 895 976

Jakokelpoiset voittovarat 895 976

2009 2008

Poistoero 838 773
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19. PAKOLLISET VARAUKSET

20. VIERAS PÄÄOMA

Uudelleen-
järjestely-
varaukset 

Eläke-
varaukset

Ympäristö-
varaukset

Muut
varaukset Yhteensä

Tilikauden alussa 1.1.2009 - 10 6 2 18

Varausten lisäykset 3 - - - 3

Varausten vähennykset - - - -2 -2

Tilikauden lopussa 31.12.2009 3 10 6 0 19

Pitkäaikainen vieras pääoma

2009 2008

Joukkovelkakirjalainat 417 120

Lainat rahoituslaitoksilta 1 100 709

Eläkelainat - 20

Velat saman konsernin yrityksille

Muut pitkäaikaiset velat 340 355

Siirtovelat - 5

1 857 1 209

Viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua erääntyvät korolliset velat

2009 2008

Joukkovelkakirjalainat 295 -

Lainat rahoituslaitoksilta 84 242

Eläkelainat - 20

Velat saman konsernin yrityksille 339 355

718 617

Lyhytaikainen vieras pääoma

2009 2008

Joukkovelkakirjalainat - 80

Lainat rahoituslaitoksilta 395 34

Eläkelainat 20 -

Saadut ennakot 9 8

Ostovelat 350 372

Velat saman konsernin yrityksille

Saadut ennakot - 1

Ostovelat 25 29

Muut lyhytaikaiset velat 239 157

Siirtovelat 2 13

Yhteensä 266 200

Velat omistusyhteysyrityksille

Ostovelat 1 5

Yhteensä 1 5

Muut lyhytaikaiset velat 313 286

Siirtovelat 66 52

1 420 1 037

Liitteet
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Lyhytaikaiset siirtovelat

2009 2008

Palkat ja henkilösivukulut 31 35

Korot 15 16

Muut 22 15

68 66

Korolliset ja korottomat velat

2009 2008

Pitkäaikainen vieras pääoma

Korollinen 1 857 1 204

Koroton - 5

1 857 1 209

Lyhytaikainen vieras pääoma

Korollinen 557 272

Koroton 863 765

1 420 1 037

21. ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Vastuusitoumukset

2009 2008

Leasingvastuut

Vuoden sisällä erääntyvät 7 7

Yli vuoden kuluttua erääntyvät 12 18

19 25

Vastuusitoumukset omasta puolesta

Kiinteistökiinnitykset 24 24

Annetut pantit 1 3

Muut vakuudet 5 2

30 29

Vastuusitoumukset konserniyritysten puolesta

Kiinteistökiinnitykset 2 2

Takaukset 251 277

253 279

Vastuusitoumukset omistusyhteysyritysten puolesta

Takaukset 3 4

3 4

Vastuusitoumukset muiden puolesta

Takaukset 18 12

18 12

Vastuusitoumukset yhteensä 323 349
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22. JOHDANNAISSOPIMUKSET

Korko- ja valuuttajohdannaiset ja osaketermiinit

Kohde- 
 etuuden arvo

2009

Käypä arvo Tulouttamatta
Kohde- 

 etuuden arvo

2008

Käypä arvo Tulouttamatta

Koronvaihtosopimukset 723 -13 -13 475 -13 -13

Valuuttatermiinit 2 051 -8 -9 1 607 21 20

Valuuttaoptiot

Ostetut 108 -1 -1 303 5 5

Asetetut 108 1 1 236 -15 -15

Osaketermiinit 9 -4 -4 14 -8 -8

Öljy- ja rahtijohdannaiset

Määrä 
 milj. bbl

2009

Käypä arvo Tulouttamatta
 Määrä 

milj. bbl 

2008

Käypä arvo Tulouttamatta

Myyntisopimukset 11 -13 -13 28 176 176

Ostosopimukset 4 -6 -6 22 -149 -147

23. MUUT VASTUUT
Kiinteistöinvestoinnit
Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2009 valmistuneista kiinteistöinvesoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä mikäli kiinteistön verol-
linen käyttö vähenee 10 vuoden tarkistuskauden aikana.

Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat niistä aiheutuvien 
kassavirtojen nykyarvoon ja valuuttaoptioiden osalta arvonmääritysmalleihin.

Öljypörsseissä noteerattujen johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin. Öljypörssien ulkopuolella 
tehtyjen hyödykejohdannaisten käyvät arvot perustuvat niistä aiheutuvien markkinanoteerausten mukaisten kassavirtojen nykyarvoon. Trading-
tarkoituksissa tehdyt fyysiset osto- ja myyntisopimukset tulkitaan johdannaisiksi ja raportoidaan johdannaissopimukset-taulukossa.
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24. OSAKKEET JA OSUUDET

Kotipaikka Osakkeet, kpl Osuus, %

Kirjanpitoarvo
31.12.2009

1 000 euroa

Tytäryritykset

LLC Neste St.Petersburg Venäjä 10 100,00 58 427

Neste Eesti AS Viro 10 000 100,00 5 926

Neste Jacobs Oy Suomi 2 100 60.00 438

Neste Markkinointi Oy Suomi 210 560 100,00 51 467

Neste Oil AB Ruotsi 2 000 000 100,00 23 972

Neste Oil BR Ltd Valko-Venäjä 1 100,00 -

Neste Oil Components Finance B.V. Alankomaat 40 100,00 8 022

Neste Oil Finance B.V. Alankomaat 26 090 100,00 69 177

Neste Oil Holding (USA) Inc. Yhdysvallat 1 000 100,00 18 428

Neste Oil Insurance Limited Guernsey 7 000 000 100,00 3 000

Neste Oil Limited Iso-Britannia 500 100 100,00 1 793

Neste Oil N.V Belgia 4 405 414 99,99 1 014 753

Neste Oil (Suisse) S.A. Sveitsi 200 100,00 62

Neste Oil US Inc. Yhdysvallat 1 000 100,00 1 100

Neste Renewable Fuels Oy Suomi 200 100,00 281 900

Neste Shipping Oy Suomi 101 100,00 55 452

1 593 917

Omistusyhteysyritykset

A/B Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos O/Y Suomi 14 40,00 124

Neste Arabia Co. Ltd Saudi-Arabia 480 48,00 156

Porvoon Alueverkko Oy Suomi 40 33,33 7

Tahkoluodon Polttoöljy Oy Suomi 630 31,50 490

Vaskiluodon Kalliovarasto Oy Suomi 330 50,00 17

794

Muut osakkeet ja osuudet

CLEEN  Oy Suomi 100 100

Ekokem Oy Ab Suomi 750 2,68 125

Fine Carbon Fund Ky Suomi 1 1

Nordic Carbon Fund Ky Suomi 1 1

Posintra Oy Suomi 190 34

261

Puhelinosakkeet ja -osuudet

Kymen Puhelin Oy Suomi 1 -

Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Suomi 3 1

Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO Suomi 1 -

Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY Suomi 1 1

2

Liittymismaksut 70

Yhteensä 1 595 044
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142 Emoyhtiön tilinpäätös 
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Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöksi 
ja hallituksen toimintakertomuksen sekä 
tilinpäätöksen allekirjoitus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 895 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta 2009 osinkoa
0,25 euroa osaketta kohti eli yhteensä 64 miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin.

Espoossa 3. päivänä helmikuuta 2010

Timo Peltola      Michiel Boersma      Mikael von Frenckell      Ainomaija Haarla
Nina Linander      Hannu Ryöppönen      Markku Tapio      Maarit Toivanen-Koivisto

Matti Lievonen
toimitusjohtaja
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Tilintarkastuskertomus 

NESTE OIL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
Olemme tarkastaneet Neste Oil Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1 – 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää 
konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman 
oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä 
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstan-
dardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus anta-
vat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräys-
ten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito 
on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

 
Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto 
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden nou-
dattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimin-
takertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön 
hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat 
toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpi-
teiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, 

että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoi-
menpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan 
ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa.  Lisäksi arvioidaan tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa sovelta-
mia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä 
lausuntoamme varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta 
sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus an-
tavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tie-
dot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen 
osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollam-
me vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallintoneuvoston ja halli-
tuksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. 

Espoossa 3. helmikuuta 2010

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Anna-Maija Simola
KHT
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Hallintoneuvoston lausunto

Hallintoneuvosto on tänään kokouksessaan käsitellyt Neste Oil Oyj:n 
vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka sisältää myös konsernitilinpäätök-
sen, sekä hallituksen toimintakertomuksen ja siihen liittyvän hallituk-
sen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä yhtiön 
tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen, joiden johdosta 
hallintoneuvostolla ei ole huomautettavaa. Hallintoneuvosto puoltaa 

Espoossa 4. päivänä helmikuuta 2010

 Heidi Hautala Kimmo Tiilikainen Esko Ahonen Mikael Forss

 Timo Heinonen Markus Mustajärvi Jutta Urpilainen Anne-Mari Virolainen

tilinpäätöksen vahvistamista, joka käsittää myös konsernitilinpäätök-
sen vahvistamisen, ja yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoitta-
man voiton käyttämisestä.

Hallintoneuvosto toteaa, että se on saanut yhtiön hallitukselta ja 
johtajilta tarpeellisiksi katsomansa tiedot.
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Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin 

Liikevaihto

milj. euroa 10–12/2009 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008

Öljynjalostus 1 987 1 971 2 091 1 582 2 221 3 907 3 798 2 715

Uusiutuvat polttoaineet 61 59 38 24 20 27 46 23

Öljyn vähittäismyynti 791 789 727 691 915 1 132 1 078 948

Muut 44 37 41 42 43 36 33 31

Eliminoinnit -392 -356 -305 -286 -394 -581 -535 -420

Yhteensä 2 491 2 500 2 592 2 053 2 805 4 521 4 420 3 297

Liikevoitto

milj. euroa 10–12/2009 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008

Öljynjalostus 27 80 105 106 -301 15 272 197

Uusiutuvat polttoaineet -11 -1 -3 -10 -9 -2 12 1

Öljyn vähittäismyynti 6 19 13 12 -6 9 11 11

Muut -11 17 -1 -11 -38 21 -4 -8

Eliminoinnit -2 -2 4 -2 2 1 -1 3

Yhteensä 9 113 118 95 -352 44 290 204

Vertailukelpoinen liikevoitto

milj. euroa 10–12/2009 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008

Öljynjalostus -11 15 37 64 154 173 162 113

Uusiutuvat polttoaineet -10 -6 -7 -7 -10 -3 13 2

Öljyn vähittäismyynti 5 19 14 12 -5 7 11 9

Muut -11 16 -1 -11 -38 21 -4 -8

Eliminoinnit -2 -2 4 -2 2 1 -1 3

Yhteensä -29 42 47 56 103 199 181 119
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Lisätietoja Tietoa osakkeenomistajille  

Tietoa osakkeenomistajille

YHTIÖKOKOUS
Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään torstaina 15.4.2010 klo 11.00 alkaen 
Helsingin Messukeskuksen kongressisii-
vessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. 
Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänilippu-
jen jako alkavat klo 10.00. 

Yhtiökokoukseen osallistuvan osak-
keenomistajan tulee ilmoittautua viimeis-
tään 9.4.2010 klo 16.00 joko 

yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi siellä 
olevien ohjeiden mukaan tai 
sähköpostilla nesteoil.yhtiokokous@
yhteyspalvelut.elisa.fi tai 
faksilla numeroon 010 458 5440 tai 
puhelimella numeroon 010 458 9595 tai 
kirjeitse Neste Oil Oyj, Marja Telenius, 
PL 95, 00095 NESTE OIL.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimitta-
maan ilmoittautumisen yhteydessä siten, että 
ne ovat perillä viimeistään 9.4.2010 klo 16.00.

Yhtiökokous ja osingonmaksu 
vuonna 2010

1.4. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
15.4. Yhtiökokous
20.4. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
27.4. Osingonmaksu

OSINGONMAKSU
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiöko-
koukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä 
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,25 euroa 
osakkeelta.

SIJOITTAJASUHTEET 
Yhtiön sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet 
ovat luotettava ja ajantasainen tieto, sitou-
tuminen, avoimuus ja saavutettavuus sekä 
sijoittajien tasapuolinen kohtelu. Neste 
Oilin sijoittajasuhdetoimintaa ohjaava po-
litiikka on kokonaisuudessaan luettavissa 
yhtiön internetsivuilla. 

VUOSIKERTOMUS 2009
Neste Oilin vuosikertomus julkaistaan 
suomeksi ja englanniksi. Se postitetaan 
kaikille, jotka ovat sitä pyytäneet. Vuosiker-
tomuksen voi ladata myös pdf-tiedostona 
yhtiön internetsivuilta.

PÖRSSITIEDOTTEET
Pörssitiedotteet ovat luettavissa heti julkis-
tamisen jälkeen internetissä suomeksi ja 
englanniksi. Internetsivuilla voit ilmoittautua 
myös yhtiön tiedotteiden sähköpostijake-
lulistalle.

SULJETTU IKKUNA 
Neste Oil soveltaa suljetun ikkunan peri-
aatetta ennen tulosjulkistuksiaan. Suljettu 
ikkuna kestää aina vähintään neljä viikkoa. 
Tänä aikana yhtiö ei kommentoi rapor-
toimattoman eikä kuluvan neljänneksen 
liiketoiminnan näkymiään. Yhtiö ei suljetun 
ikkunan aikana tapaa analyytikkoja tai 
sijoittajia eikä esiinny pääomamarkkinoihin 
liittyvissä tilaisuuksissa. 

YHTIÖTÄ SEURAAVAT ANALYYTIKOT 
Neste Oilista ennusteita laativia pankkeja 
oli vuoden lopussa 26. Yhtiötä analysoivien 
pankkien määrä kasvoi vuoden aikana 
kolmella.

NESTE OILIA SEURAAVAT PANKIT 
ABG Sundal Collier
Barclays Capital Research
Bernstein Research
Carnegie
Cheuvreux
Citigroup
Credit Suisse
Danske Bank
Deutsche Bank
DnBNOR
Enskilda Securities
Evli Securities
Exane BNP Paribas
FIM
Goldman Sachs
Handelsbanken
JP Morgan
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Natixis Securities
Nomura
Pohjola
Sofia Bank
Standard & Poor’s
UBS
Öhman

Edellä mainittujen pankkien Neste Oilia 
seuraavien analyytikoiden yhteystiedot 
ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla.

YHTEYSTIEDOT 

Osakesijoittajasuhteet: 
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja 
puh. 010 458 11 
ilkka.salonen@nesteoil.com 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja 
puh. 010 458 11 
juha.rouhiainen@nesteoil.com 

Velkasijoittaja- ja pankkisuhteet: 
Mika Rydman, rahoitusjohtaja 
puh. 010 458 11 
mika.rydman@nesteoil.com

Yleinen sähköpostiosoite sijoittaijille:  
oilinvestors@nesteoil.com. 

SIJOITTAJAPALVELUT INTERNETISSÄ
Neste Oilin internetsivujen Sijoittajat-osios-
ta löytyvät tässä esitettyjen tietojen lisäksi 
muun muassa 15 minuuttia viivästetyt 
kaupankäyntitiedot, yhtiön ilmoitusvelvolli-
set sisäpiiriläiset ja heidän omistuksensa, 
laaja esitysmateriaaliarkisto, ajankohtaista 
öljymarkkinatietoa, kuten viikoittain päivit-
tyvät hinnat ja jalostusmarginaalit, sekä 
erilaisia palveluja, kuten analyytikoiden 
laatimat tulosennusteet sekä osakkeen 
tuottolaskuri. 

www.nesteoil.fi/sijoittajat

OSAVUOSIKATSAUKSET 2010 
Tammi–maaliskuun osavuosi-
katsaus 29.4.2010

Tammi–kesäkuun osavuosi-
katsaus 29.7.2010

Tammi–syyskuun osavuosi-
katsaus 29.10.2010

Osavuosikatsaukset julkaistaan 
suomeksi ja englanniksi yhtiön  
internetsivuilla, josta ne voi 
ladata pdf-tiedostona.
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Lisätietoja Sanasto  

Sanasto

Aframax Worldscale -pisteet Rahtimarkkinoi-
den Worldscale-perusteinen indikaattori, 
jota ylläpitää Baltic Exchange Lontoossa ja 
joka perustuu Sullom Voen ja Rotterdamin 
välisiin merikuljetuksiin aluksilla, joiden 
rahtikapasiteetti on yli 80 000 tonnia.

Alkylaatti Hyvä bensiinikomponentti, jossa 
on korkea oktaaniluku ja joka estää moot-
torin nakutusta.

Barreli, öljytynnyri (b tai bbl). Öljykaupassa 
käytettävä raakaöljyn mittayksikkö. 1 barreli 
raakaöljyä on noin 159 litraa eli noin 0,137 
tonnia eli noin 0,159 m3.

Biobensiini Bensiini, johon on sekoitettu 
biokomponenttia, tyypillisesti etanolia tai 
ETBE:tä.

Biopolttoaineet Yleensä kasviöljyistä tai 
muista eloperäisistä raaka-aineista tuotet-
tuja polttoaineita, joiden käyttö vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä (CO2).

Bitumi Raakaöljyn tyhjötislauksen pohjatuo-
te, musta, huoneenlämmössä kiinteä tai 
puolikiinteä hiilivetyseos.

Brent Pohjanmeren kevyt raakaöljy. Brent-
sana tulee öljykentän nimestä.

BTL Biomassasta polttoaineita tuottava 
teknologia (biomass-to-liquid).

Contango Varastoidun tuotteen tulevaisuu-
dessa toteutettava kauppa ennakkoon 
sovitulla korkeammalla hinnalla.

Dwt Kuollut paino. Aluksen kantokyvyn 
mitta eli lastin, polttoaineen, vesivarastojen, 
tarvikkeiden ja henkilöstön yhteispaino.

ERM Enterprise Risk Management. 
Kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jossa 
yhdistyvät yhtiön strategia, vuosisuunnitte-
lu ja operatiivinen toiminta niihin liittyvien 
mahdollisuuksien, tavoitteiden, riskien ja 
uhkien hallintaan.

Esteröinti Reaktio, jossa alkoholista ja ha-
posta muodostuu esteri ja vesi.

ETBE Etyylitertiääributyylieetteri. Bioetano-
liin pohjautuva bensiinikomponentti, joka 
parantaa bensiinin palamista ja vähentää 
pakokaasupäästöjä.

Ethibel Ethibel (www.ethibel.org) on riippu-
maton konsultointiyritys, joka tarjoaa vas-
tuulliseen sijoittamiseen liittyviä palveluja 
rahoituslaitoksille ja ylläpitää laatuluokitusta 
ja -indeksiä, joka jaetaan eettisiä sijoitus-
tuotteita ja rahastoja tarjoaville eurooppa-
laisille pankeille ja välittäjille.

EtOH Etanoli.

FAME Fatty Acid Methyl Ester, perinteinen 
esteröintiprosessiin perustuva biodiesel.

Fossiilinen polttoaine Eloperäisestä ma-
teriaalista pitkän ajan kuluessa syntynyt 
tai muuntunut polttoaine, joka on varas-
toitunut maaperään, kuten öljy, kivihiili ja 
maakaasu.

Gallona US gallona = 3,8 litraa, engl. gallona 
= 4,5 litraa. Öljykaupan mittayksikkö on 
yleensä US gallona.

GRI Global Reporting Initiative. Verkosto-
organisaatio, joka on kehittänyt maailman 
käytetyimmän vastuullisuusraportoinnin 
viitekehyksen. 

HSE Lyhenne sanoista terveys, turvallisuus, 
ympäristö (health, safety, environment).

HVO Hydrotreated Vegetable Oil. Huip-
pulaatuinen biopolttoaine, joka tuotetaan 
käsittelemällä kasviöljyjen tai eläinrasvojen 
rasvahappoja vedyllä.

IEA Brent Cracking Viitejalostusmarginaali, 
joka kuvaa tyypillisen pohjoiseurooppalai-
sen, Brent-raakaöljyä käyttävän jalostamon 
saamaa jalostusmarginaalia. Marginaalia 
laskee Kansainvälinen energiajärjestö 
(International Energy Agency, IEA).

ISO International Organization for Standar-
dization. Kansainvälinen standardointijär-
jestö, jonka laatimat laatu-, ympäristö- ja 
turvallisuusjohtamisen standardit (ISO 
9000/14000/18000 -sarjat) ovat saavuttaneet 
vakiintuneen aseman teollisuudessa.

Isomeraatti Korkeaoktaaninen bensiinikom-
ponentti.

Isomerointi Reaktio, jossa hiilivedyn ra-
kenne ja ominaisuudet muuttuvat, mutta 
molekyylipaino pysyy samana.

Iso-oktaani Korkeaoktaaninen, hiilivetypoh-
jainen matalan höyrypaineen bensiinikom-
ponentti, jota käytetään vähäpäästöisen 
bensiinin valmistuksessa. Iso-oktaani 
tuotetaan butaanista.

Jalostusmarginaali Öljynjalostamon valmii-
den tuotteiden ja syöttöainehintojen sekä 
valmistuskustannusten erotus.

Katalyysi Ilmiö, joka tapahtuu katalyytin 
pinnalla.

Katalyytti Aine, joka kiihdyttää kemiallisen 
reaktion nopeutta, mutta ei itse muutu 
reaktiossa toiseksi aineeksi.

Keskitisle Raakaöljyn tislaustuote, jonka 
tislausalue on 180–350 °C. Keskitisle on 
kaupallinen öljytuote, tavallisimmin lento-
polttoaine, kevyt polttoöljy tai dieselöljy.

Koksaus Prosessiyksikkö, joka muuttaa ras-
kaita hiilivetyjakeita bensiiniksi, dieseliksi, 
lentopolttoaineeksi ja koksiksi.

Komponentti Polttoaineiden aineosa. 
Esimerkiksi bensiini saattaa sisältää yli 
kymmenen komponenttia.

Krakkaus Isojen hiilivetymolekyylien muun-
taminen pienemmiksi joko korkeassa 
lämpötilassa (lämpökrakkaus) tai katalyytin 
avulla suuren paineen alla (katalyyttinen 
krakkaus, vetykrakkaus). Krakkausproses-
sissa saadaan otettua talteen raakaöljystä 
suuret määrät bensiiniin ja muihin keveisiin 
jakeisiin soveltuvia hiilivetyjä.

LWIF Lost Workday Injury Frequency. 
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien 
määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan 
lasketaan yhtiön omat ja alihankkijoiden 
työntekijät.

MTBE Metyylitertiääributyylieetteri. Bensiinin 
aineosa, joka sisältää happea ja edistää 
puhtaampaa palamista.



Tunnusluvut
2009 2008 Muutos, %

Tuloslaskelma, milj. euroa

Liikevaihto 9 636 15 043 -36

Liikevoitto 335 186 80

Vertailukelpoinen liikevoitto 116 602 -81

Tulos ennen veroja 296 129 129

Kannattavuus, %

Oman pääoman tuotto (ROE) 10,2 4,4 132

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 9,0 6,1 48
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto 
verojen jälkeen (ROACE) 2,5 13,1 18

Rahoitus ja taloudellinen asema

Oma pääoma, milj. euroa 2 222 2 179 2

Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 918 1 004 91

Sijoitettu pääoma, milj. euroa 4 257 3 237 32

Omavaraisuusaste, % 39,1 46,3 -16

Velan osuus kokonaispääomasta, % 46,3 31,5 47

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 177 512 -65

Osaketunnusluvut

Tulos/osake (EPS), euroa 0,86 0,38 126

Osinko/osake, euroa 0,25* 0,80 -69

Osinko tuloksesta, % 29,0* 211,9 -86

Osakekurssi vuoden lopussa, euroa 12,42 10,58 17

Keskikurssi, euroa 10,85 17,95 -40

Ylin kurssi, euroa 13,44 24,90 -46

Alin kurssi, euroa 8,80 9,47 -7

Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 3 185 2 713 17

Muut tunnusluvut

Oma pääoma/osake, euroa 8,64 8,48 2

Investoinnit, milj. euroa 863 508 70

Henkilöstö keskimäärin 5 286 5 174 2

Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 37 37 0

Jalostusmarginaali, US$/barreli 7,35 13,39 -45

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Liiketoiminta Päämarkkina-alue Kapasiteetti Strateginen rooli Vahvuudet Markkina-asema

Öljy- 
tuotteet

Öljytuotteiden 
myynti tukku- 
asiakkaille. 

Eurooppa ja  
Pohjois-Amerikka. 

Neste Oilin raaka- 
öljyn tislauskapasi-
teetti 260 000 barrelia 
päivässä, jalostus-
kapasiteetti noin 15 
miljoonaa tonnia vuo-
dessa. 

Jalostamotuottei-
den kassavirran 
maksimointi tuotta-
malla lisäarvoa asi-
akkaille.

Korkealaatuiset 
puhtaamman lii-
kenteen tuotteet 
ja kyky hyödyntää 
Venäjän raakaöljy-
jä ja muita raaka-
aineita. 

Johtava pohjois-
eurooppa lainen 
puhtaampien liiken-
nepolttoaineiden toi-
mittaja. 

Uusiutuvat   
polttoaineet

Huippulaatuisen, 
uusiutuviin raaka-
aineisiin perustu-
van NExBTL-die-
selin myynti. 

Eurooppa. NExBTL-dieselin tuo-
tantokapasiteetti 
380 000 tonnia vuo-
dessa. Jo päätettyjen 
investointihankkeiden 
myötä kapasiteet-
tia noin 2 milj. tonnia 
vuodessa vuonna 
2011. 

Kannattavan kas-
vun aikaansaa-
minen uusiutuvi-
en polttoaineiden 
markkinoilla. 

Huippuluokan tek-
nologia ja tuote, 
kasvava tuotanto-
kapasiteetti sekä 
edistykselliset 
kestävän kehityk-
sen toimintamallit 
raaka-ainehankin-
nassa. 

Maailman johtava  
huippulaatuisen  
uusiutuvista raaka-
aineista valmistetun 
dieselin toimittaja.

Öljyn Öljytuotteiden 
myynti loppukäyt-
täjille. 

Suomi ja Itämeren 
alue. 

Asemia Suomessa 
867 sekä Venäjällä, 
Baltiassa ja Puolas-
sa 293.

Yhtiön oma mark-
kinointikanava ja 
keskeinen brändin 
rakentaja.

Korkealaatuiset lii-
kennepolttones-
teet, vahva brändi 
ja markkina-ase-
ma, laaja ase-
maverkosto ja 
kilpailukykyiset yk-
sikkökustannukset.

Suomessa markkina-
johtaja, Virossa, Lat-
viassa ja Pietarin alu-
eella toiseksi suurin, 
Liettuassa kolmas.

Liiketoiminta-alueet lyhyesti

Korkealaatuisten puhtaamman 
liikenteen polttoaineiden  

toimittaminen

Raaka-ainepohjan 
laajentaminen

Jalostus- 
osaamisen

hyödyntäminen

Neste Oilin strategian perusta

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen 
polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö.  
Se tavoittelee kasvua erityisesti huippu laatuisen uusiutuvan 
dieselin tuotannossa. Yhtiö on sitoutunut maailmanluokan 
toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin. Kaikkea toimintaa 
ohjaavat yhtiön arvot: vastuullisuus, yhteistyö, uudis tuminen  
ja tuloksellisuus. 

Neste Oil Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. 
Sen kaupankäyntitunnus on NES1V.HE ja toimialaluokka Energia.

Nafteeniset erikoisöljyt Nafteenisesta eli 
runsaasti rengasmaisia hiilivetyjä sisältä-
västä perusöljystä tiettyihin erikoissovelluk-
siin valmistetut öljyt.

Neste Oil -viitejalostusmarginaali Laskennal-
linen viitejalostusmarginaali, jonka avulla 
Neste Oil seuraa tuotteiden ja raaka-
aineiden välisten hintaerojen vaikutusta 
tulokseensa. Lisätietoja viitejalostusmar-
ginaaleista ja niiden laskentaperiaatteista: 
www.nesteoil.fi.

NExBTL Neste Oilin huippulaatuinen uusiu-
tuva diesel, joka on valmistettu kasviöl-
jyistä ja eläinrasvoista. Tuotanto perustuu 
yhtiön omaan teknologiaan. Ensimmäinen 
NExBTL-tuotantolaitos valmistui Porvoo-
seen vuonna 2007 ja toinen vuonna 2009.

Panamax Rahtialusten luokka, johon kuu-
luvat laivat mahtuvat kulkemaan Panaman 
kanavassa (60 000–80 000 dwt).

PAO Polyalfaolefiini. Synteettisesti tuotettu 
perusöljy, josta valmistetaan korkealuokkai-
sia voiteluöljyjä.

Perusöljy Voiteluainesekoitusten tärkein 
komponentti.

Pinch-analyysi Energiaoptimointiin käytettä-
vä menetelmä.

Polyalfaolefiini Synteettisesti tuotettu pe-
rusöljy, josta valmistetaan korkealuokkaisia 
voiteluöljyjä.

Ppm Parts per million, yksi miljoonasosa, 
esim. mg/kg.

RC – Responsible Care, suomeksi RC – 
Vastuu huomisesta. Kemianteollisuuden 
kansainvälinen, vapaaehtoinen ympäristö-, 
terveys- ja turvallisuusohjelma.

Rikitön polttoaine Polttoaine, joka sisältää 
vähemmän kuin 10 mg/kg (ppm) rikkiä.

RSB Roundtable on Sustainable Biofuels. 
Vastuullista biopolttoaineiden tuotantoa 
edistävä organisaatio.

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil. 
Palmuöljyn tuottajien, käyttäjien ja kansa-
laisjärjestöjen yhteinen kestävää palmuöljy-
tuotantoa edistävä organisaatio.

RTRS Round Table on Responsible Soy. 
Vastuullista soijan tuotantoa edistävä 
organisaatio.

Russian Export Blend, REB Venäläinen raa-
kaöljy, joka on sekoitus Venäjän öljyputki-
järjestelmässä kuljetettavista raakaöljyistä.

Spesifikaatio Täsmällinen, vaatimuksia 
asettava kuvaus.

Syöttöaineet Raakaöljyjä, kondensaatte-
ja, komponentteja ja muita aineita, joita 
käytetään jalostus- tai valmistusprosessin 
raaka-aineina.

TRIF Total Recordable Injury Frequency. 
Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapa-
turmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. 
Mukaan lasketaan yhtiön omat ja alihankki-
joiden työntekijät.

Urals Rotterdam Venäläinen raakaöljy, joka 
noteerataan Rotterdamissa.

Tyhjökaasuöljy Tyhjötislauksesta saatava 
tuote, jota käytetään krakkauksen syöttö-
aineena.

VHVI Very High Viscosity Index. Korkean 
viskositeetti-indeksin perusöljy, jota käyte-
tään polttoaineen kulutusta vähentävien 
korkealaatuisten moottoriöljyjen valmistuk-
sessa.

Vetykrakkeri Tuotantoyksikkö, jossa hiilivety-
molekyyleja käsitellään vedyllä korkeassa 
paineessa ja korkeassa lämpötilassa. Tu-
loksena syntyy arvokkaisiin polttonesteisiin 
soveltuvia hiilivetyjakeita..

Viitejalostusmarginaali Tunnusluku, joka 
kuvaa tuotteiden ja raaka-aineiden välisiä 
hintaeroja. Lisätietoja erilaisista viitejalos-
tusmarginaaleista ja niiden laskentaperi-
aatteista: www.nesteoil.fi.

Tarkempi sanasto löytyy yhtiön 
internetsivuilta osoitteesta www.nesteoil.fi.

Konsepti, graafinen suunnittelu ja taitto: 
Miltton Oy

Valokuvat: 
Anu Akkanen, Kari Hautala, Ismo Henttonen, Pentti Hokkanen, Erkki Ollikka,  
Eeva Sumiloff, Timo Vesterinen, Magnus Weckström, Neste Oil ja Getty Images

Paino: 
Erweko Painotuote Oy 2010

Paperit:
Invercote Creato 240 g, Galerie Art Matt 150 g, Novatech Ultimatt 100 g

vähittäismyynti



Vuosikertomus 2009

Muutos on 
tapa ajatella

Neste Oil Oyj
Keilaranta 21
PL 95
00095 NESTE OIL
Puhelin 010 458 11
www.nesteoil.fi

Kotipaikka Espoo, Y-tunnus FI 1852302-9 Tämän vuosikertomuksen voi kierrättää.

Olemme olleet pitkään 
edelläkävijöitä –

ja aiomme olla sitä  
myös jatkossa.

M
uutos on tap

a ajatella
Vuosikertom

us 2009

Vuosi 2009 oli monessa 
mielessä käännekohta. 
Toimintaympäristömme 
muuttui rajusti. Saman-
aikaisesti rakensimme 

täysin uudenlaista toimintamallia, 
jossa eri tahojen parhaat käytännöt 
ja osaaminen yhdistyvät kokonai-
suuden eduksi. 

Jatkossa keskitymme kannat-
tavaan kasvuun, tuotannon te-
hokkuuteen ja ensiluokkaiseen 
toimintaan. Singaporeen ja Rot-
terdamiin rakennetaan maailman 
suurimpia uusiutuvaa NExBTL-
dieseliä valmistavia laitoksia. 
Niiden onnistunut käyttöönotto ja 
toiminta ovat tärkeimpiä lähitule-
vaisuuden tavoitteitamme. 
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Kaikissa tuotantolaitoksissamme 
kiinnitetään erityistä huomiota 
tuotannon tehokkuuteen. Näin 
tavoitellaan muun muassa Por-
voon jalostamon dieselin tuo-
tantolinja 4:n entistä parempaa 
suorituskykyä. 

Jatkamme myös toimintatapo-
jemme parantamista. Tässä työs-
sä korostuvat kustannustehok-
kuus sekä yhtenäiset prosessit 
ja käytännöt. Samalla varmistam-
me, että kaikki työskentelevät 
yhteisten päämääriemme eteen. 
Tavoitteena on maailmanluokan 
toiminta koko yhtiössä ja sen kai-
kissa toiminnoissa.
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