
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton

Til inpäätöst iedote 1.1. – 31.12.2008 1

 • Tulos osaketta kohti vuonna 2008 oli –0,35 (0,16) euroa, 
ilman kertaluonteisia eriä 0,42 (1,00) euroa 

 • Liikevoitto koko vuodelta oli 24 (483) miljoonaa euroa ja ilman kertaluonteisia 
eriä 513 (835) miljoonaa euroa 

 • Liiketappio neljännellä vuosineljänneksellä oli 286 (voitto 142) miljoonaa euroa, 
ilman kertaluonteisia eriä liiketappio oli 46 (voitto 194) miljoonaa euroa  

 • Korkeat puu- ja energiakustannukset heikensivät kannattavuutta 

UPM:n tilinpäätöstiedote 2008

 Markkinat vuonna 2008 
 Vuosi 2008 jakautui kahteen selkeästi erilaiseen jaksoon. Vuosi 
alkoi hitaan maailmanlaajuisen kasvun odotuksilla huolimatta nou-
sevista kuluttajahinnoista ja kohoavasta infl aatiosta. Näkymät muut-
tuivat loppukesästä globaalin talouskriisin ja nopeasti huonontunei-
den talousennusteiden myötä. Kuluttajaluottamus Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa putosi jyrkästi.  

 Valuuttamarkkinat olivat epävakaat vuoden mittaan. Dollarin 
arvo euroa kohden vahvistui alkuvuodesta, kääntyi sen jälkeen 

laskuun, mutta vahvistui jälleen loppuvuodesta. Iso-Britannian 
punta ja Ruotsin kruunu heikkenivät euroon nähden vuoden lopussa, 
erityisesti vuoden parin viimeisen kuukauden aikana. 

 Kuluttajahinnat ja raaka-ainekustannukset jatkoivat nousua 
vuoden alussa. Nopeasti laskeva kysyntä on kuitenkin laskenut 
hintoja loppukesästä lähtien. Joulukuun alussa raakaöljyn hinta 
putosi alle kolmannekseen heinäkuun ennätystasosta. Sellun 
kysyntä ja hinta ovat laskeneet jyrkästi huhtikuusta lähtien paperin 
ja kartongin alemman kysynnän myötä. Puuraaka-aineen hinta 

 Tunnuslukuja 
Q4/2008 Q4/2007 Q1–Q4/2008 Q1–Q4/2007

Liikevaihto, M€ 2 315 2 512 9 461 10 035
EBITDA, M€ 1) 178 351 1 206 1 546
 % liikevaihdosta 7,7 14,0 12,7 15,4
Liikevoitto/tappio, M€ –286 142 24 483
 ilman kertaluonteisia eriä, M€ –46 194 513 835
 % liikevaihdosta –2,0 7,7 5,4 8,3
Voitto/tappio ennen veroja, M€ –360 92 –201 292
 ilman kertaluonteisia eriä, M€ –120 144 282 644
Kauden voitto/tappio, M€ –286 29 –180 81
Tulos per osake, € –0,56 0,06 –0,35 0,16
 ilman kertaluonteisia eriä, € –0,19 0,24 0,42 1,00
Laimennettu osakekohtainen tulos, € –0,56 0,06 –0,35 0,16
Oman pääoman tuotto, % neg. 1,7 neg. 1,2
 ilman kertaluonteisia eriä, % neg. 7,1 3,4 7,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. 5,1 0,2 4,3
 ilman kertaluonteisia eriä, % neg. 6,9 4,6 7,4
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti, € 0,69 0,57 1,21 1,66
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 71 59 71 59
Oma pääoma per osake kauden lopussa, € 11,74 13,21 11,74 13,21
Korolliset nettovelat kauden lopussa, M€ 4 321 3 973 4 321 3 973
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€ 11 193 11 098 11 193 11 098
Investoinnit, M€ 113 173 551 708
Henkilöstö kauden lopussa 24 983 26 352 24 983 26 352
1 ) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja 

kertaluonteisia eriä. 
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Suomessa nousi vuoden alussa. Puuraaka-aineen kysyntä oli vielä 
korkealla tasolla, mutta alhaisemman kysynnän myötä hinta laski 
kesän alusta lähtien. Uhka Venäjän puutulleista häiritsi puumarkki-
noita Suomessa läpi vuoden. Metsäteollisuuden tuotantokustannuk-
set kohosivat huomattavasti. 

 Mainonta laski maailmanlaajuisesti edellisestä vuodesta, tosin 
laskuvauhdissa oli merkittäviä eroja eri alueiden välillä. Painettu 
mainonta laski arvoltaan, mutta säilytti asemansa toiseksi suurim-
pana mainonnan kanavana. Sanomalehdet ja aikakauslehdet menet-
tivät merkitystään, mutta suoramainonnan kasvu jatkui. Talouden 
nopean laskusuunnan ja painetun mainonnan laskusuunnan seurauk-
sena painopaperien kysyntä laski Euroopassa ja Pohjois-Ameri-
kassa. Vastauksena heikkoon markkinatasapainoon, merkittäviä 
paperinvalmistuskapasiteetin sulkemisia ja tuotannon tilapäisiä 
supistuksia toteutettiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuoden 
2008 aikana.   

 Yksityisen kulutuksen raju heikkeneminen hidasti maailmanlaa-
juisesti vähittäiskaupan kasvua. Tämä vähensi kulutushyödykkeiden 
pakkaustarvetta, tarramateriaalien kysyntää ja vähittäiskaupan mai-
nontaa. 

 Asuntomarkkinat heikkenivät maailmanlaajuisesti ja kääntyivät 
jyrkkään laskuun kesän jälkeen. Loppuvuotta kohden rakentaminen 
laski erittäin nopeasti. Tämä vaikutti rakennustarvikkeiden markki-
noihin, mukaan lukien puutuotteet.  

 Uusi liiketoimintarakenne 
 Joulukuussa UPM siirtyi uuteen liiketoimintarakenteeseen, jossa yh-
tiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, 
Paperi sekä Tekniset materiaalit.  

 Uudessa liiketoimintarakenteessa UPM raportoi taloudelliset 
tiedot seuraaville seitsemälle liiketoiminta-alueelle: Energia, Sellu, 
Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat, Vaneri sekä Muu toiminta. Vertailu-
vuoden tiedot on muutettu vastaamaan uutta rakennetta. 

 Tulos 
 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna 
 Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 2 315 miljoo-
naa euroa, 8 % alle vuoden 2007 neljännen neljänneksen liikevaih-
don 2 512 miljoonaa euroa. Kaikkien UPM:n liiketoimintojen liike-
vaihto laski alhaisempien toimitusmäärien seurauksena. 

 Liiketappio oli 286 miljoonaa euroa, 12,4 % liikevaihdosta 
(voitto 142 miljoonaa euroa, 5,7 % liikevaihdosta). Liiketappio 
ilman kertaluonteisia eriä oli 46 (voitto 194) miljoonaa euroa, 2,0 
(7,7) % liikevaihdosta. Liiketappio sisältää kertaluonteisina erinä 
nettomääräisiä kuluja rakennejärjestelyistä yhteensä 240 miljoonaa 
euroa. Tähän sisältyvät Kajaanin paperitehtaan sulkemiseen liittyvä 
143 miljoonan euron, Tervasaaren sellutehtaan sulkemiseen liittyvä 
59 miljoonan euron, UPM Rafl atacin Euroopan toimintojen uudel-
leenjärjestelyihin liittyvä 28 miljoonan euron sekä muihin rakenne-
järjestelyihin liittyvä 10 miljoonan euron kustannus. 

 Kannattavuus laski selvästi viime vuoden vastaavasta ajanjak-
sosta. Energiaa lukuun ottamatta UPM:n kaikkien liiketoiminta-alu-
eiden kannattavuus heikkeni. Alhaisemmat toimitusmäärät kaikilla 
liiketoiminta-alueilla sekä korkeammat energia- ja puukustannukset 
huononsivat tulosta. Energiakustannukset nousivat noin 50 miljoo-
naa euroa. Puukustannukset nousivat melkein 60 miljoonaa euroa 
sisältäen 36 miljoonaa euroa puuvarastojen alaskirjauksia. Mittavia 

tuotantoseisokkeja toteutettiin paperi-, sellu ja vaneritehtailla sekä 
sahoilla, mikä heikensi tuotannon kustannustehokkuutta neljännen 
vuosineljänneksen aikana. Tuotevarastoja vähennettiin merkittävästi. 
Lisäksi biologisten hyödykkeiden käypä arvo laski 2 miljoonaa 
euroa hakkuilla vähennettynä verrattuna vertailuajanjakson 47 
miljoonan euron lisäykseen. 

 Paperien keskihinta euroissa nousi noin 6 % edellisen vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta. Sahatavaran ja vanerin hinnat laskivat, 
mikä heikensi kyseisten liiketoiminta-alueiden kannattavuutta. 
Tarramateriaalien keskihinta kasvoi kaikilla markkinoilla. 

 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -16 (2) miljoo-
naa euroa. 

 Tappio ennen veroja oli 360 miljoonaa euroa (voitto 92 miljoo-
naa euroa). Ilman kertaluonteisia eriä tappio oli 120 (voitto 144 
miljoonaa euroa) miljoonaa euroa. Korko- ja muut rahoituskulut 
olivat nettona 60 (46) miljoonaa euroa. Kurssieroista ja käypien 
arvojen muutoksesta aiheutui 14 (4) miljoonan euron tappio. 

 Tuloverot olivat 74 miljoonaa euroa positiiviset (63 miljoonaa 
euroa negatiiviset). Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 51 
miljoonaa euroa positiivinen (40 miljoonaa euroa negatiivinen).  

 Neljännen vuosineljänneksen tappio oli 286 miljoonaa euroa 
(voitto 29 miljoonaa euroa) ja tulos osaketta kohti -0,56 (0,06) 
euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos osaketta kohti oli -0,19 (0,24) 
euroa. 

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007 
 Vuoden 2008 liikevaihto oli 9 461 (10 035) miljoonaa euroa, 6 % 
alhaisempi kuin viime vuonna. Liikevaihto laski kaikkien liiketoi-
mintojen alhaisempien toimitusmäärien vaikutuksesta. 

 Liikevoitto oli 24 (483) miljoonaa euroa, 0,3 (4,8) % liikevaih-
dosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 513 (835) miljoonaa 
euroa, 5,4 (8,3) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy kertaluon-
teisina erinä nettomääräisiä kuluja 489 (352) miljoonaa euroa. Sel-
lun 59 miljoonan euron kertaluonteiset erät liittyvät Tervasaaren 
sellutehtaan sulkemiseen joulukuussa sisältäen arvonalennuksia 
51 miljoonaa euroa ja muita kuluja 8 miljoonaa euroa. Metsä ja 
sahat –liiketoiminta-alueen 36 miljoonan euron kertaluonteisiin 
eriin sisältyy Suomen sahaliiketoiminnasta syyskuussa kirjattu 31 
miljoonan euron arvonalennus sekä 5 miljoonan euron kustannus 
muista rakennejärjestelyistä. Paperin kertaluonteisiin eriin, yhteensä 
379 miljoonaa euroa, sisältyy syyskuussa kirjattu 230 miljoonan 
euron liikearvon arvonalennus. Lisäksi Kajaanin paperitehtaan 
sulkemiseen joulukuussa liittyen UPM kirjasi 101 miljoonan euron 
arvonalennuksen ja 42 miljoonaan euron kustannuksen muista 
rakennejärjestelyistä. Muita rakennejärjestelykustannuksia kirjattiin 
nettona 6 miljoonaa euroa. Tarra-liiketoiminta-alueeseen kirjattiin 
joulukuussa Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä 
kertaluonteisia eriä 28 miljoonaa euroa. Kustannuksiin sisältyy 7 
miljoonan euron arvonalennus ja 21 miljoonan euron kustannus 
muista rakennejärjestelyistä. Vanerin 3 miljoonan euron kertaluon-
teiset erät liittyvät omaisuuden myynteihin. Muun liiketoiminnan 
kertaluonteiset erät sisältävät 5 miljoonan euron oikaisun vuoden 
2007 omaisuuden myynneistä ja 5 miljoonaan euron nettotuoton 
muista rakennejärjestelyistä. Rakennekuluilla on noin 70 miljoonan 
euron negatiivinen kassavirtavaikutus pääasiallisesti vuoteen 2009 .

 Kannattavuus laski selvästi edellisvuodesta. Energiaa lukuun 
ottamatta UPM:n kaikkien liiketoiminta-alueiden kannattavuus 
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laski. Suurin syy alhaisempaan kannattavuuteen olivat korkeammat 
puukustannukset, jotka olivat noin 220 miljoonaa euroa (sisältäen 
neljännen vuosineljänneksen puuvaraston 36 miljoonan euron alas-
kirjauksen) korkeammat kuin edellisenä vuonna. Energiakustannuk-
set nousivat noin 100 miljoonaa euroa. Kiinteät kustannukset laski-
vat merkittävästi. Kustannustason nettolisäys oli yli 2 %. 

 Vuoden lopussa toimitusmäärät vähenivät merkittävästi edelli-
sestä vuodesta UPM:n kaikissa liiketoiminnoissa. Paperien kor-
keammat keskihinnat kompensoivat alhaisempia toimitusmääriä. 
Viimeisellä vuosineljänneksellä UPM toteutti laajoja tuotantosei-
sokkeja paperi-, sellu- ja vaneritehtailla sekä sahoilla, mikä laski 
tuotannon kustannustehokkuutta neljännen vuosineljänneksen 
aikana. 

 UPM:n paperivarastot olivat vuoden lopussa noin 200 000 ton-
nia alemmat kuin vuotta aiemmin. 

 Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos hakkuilla 
vähennettynä oli 50 (79) miljoonaa euroa. 

 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 62 (43) miljoo-
naa euroa. 

 Tappio ennen veroja oli 201 miljoonaa (voitto 292 miljoonaa) 
euroa. Ilman kertaluonteisia eriä voitto ennen veroja oli 282 (644) 
miljoonaa euroa. Korko- ja muut rahoituskulut olivat nettona 202 
(191) miljoonaa euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksista 
aiheutui 25 (2) miljoonan euron tappio. 

 Tuloverot olivat 21 miljoonaa euroa positiiviset (211 miljoonaa 
euroa negatiiviset). Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 86 
miljoonaa euroa positiivinen (87 miljoonaa euroa negatiivinen). 
Efektiivinen verokanta ilman kertaluonteisten erien vaikutusta oli 
23 % (22 %). 

 Vuoden 2008 tappio oli 180 (voitto 81) miljoonaa euroa. Tulos 
osaketta kohti oli -0,35 (0,16) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 
0,42 (1,00) euroa. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 1,21 
(1,66) euroa. 

 Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,2 (4,3) %. Ilman kertaluonteisia 
eriä vastaava luku on 4,6 (7,4). 

 Rahoitus 
 Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli 628 
(867) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman lisäys 132 (204) miljoonaa 
euroa johtui pääasiassa puunhankinnasta. Liiketoiminnan rahavirtaa 
heikensi myös kertaluonteinen varojen siirto Ison-Britannian eläke-
järjestelyihin, kun yhtiö siirtyi etupohjaisesta maksupohjaiseen 
järjestelmään sekä maksut, jotka liittyivät Miramichin paperitehtaan 
sulkemiseen vuonna 2007. 

 31.12.2008 velkaantumisaste oli 71 % (31.12.2007: 59 %). 
Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 4 321 (3 973) miljoonaa 
euroa. Keskimääräinen laina-aika oli vuoden lopussa 5,7 (6,1) 
vuotta.  

 Vuoden lopussa UPM:n luottoluokiteltujen velkakirjojen luotto-
luokitukset olivat S&P:n BBB- ja Moody’sin Baa3. Moody’s harkit-
see luottoluokituksen alentamista. 

 Henkilöstö 
 Vuonna 2008 UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 26 017 (28 246) 
henkilöä. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 26 352 ja vuoden 
lopussa 24 983. Yhteensä 1 369 henkilön vähennys on pääosin 
seurausta kannattavuusohjelmasta. 

 Investoinnit 
 Vuonna 2008 investoinnit ilman yritysostoja ja osakehankintoja 
olivat 532 miljoonaa euroa, 5,6 % liikevaihdosta (683 miljoonaa, 
6,8 % liikevaihdosta). Yritysostot ja osakehankinnat mukaan lukien 
investoinnit olivat yhteensä 551 miljoonaa euroa, 5,8 % liikevaih-
dosta (708, 7,1 %). Operatiiviset investoinnit olivat 235 (268) mil-
joonaa euroa. 

 Huhtikuussa UPM allekirjoitti venäläisen Sveza-konsernin 
kanssa osakassopimuksen yhteisyrityksestä, jonka tavoitteena on 
rakentaa uudenaikainen metsäteollisuuslaitos Vologdan alueelle 
Luoteis-Venäjällä. Aiesopimus hankkeesta allekirjoitettiin joulu-
kuussa 2007. Molemmilla osapuolilla on 50 % osuus uuden yhtiön 
osakepääomasta. Suunniteltu teollisuuskokonaisuus käsittäisi 
modernin sellutehtaan, sahan ja OSB-rakennuslevytehtaan. Lopulli-
nen investointipäätös edellyttää tyydyttävää tulosta kannattavuustut-
kimuksesta ja tarvittavat viranomaishyväksynnät.  

 Uusi tarralaminaattitehdas käynnistyi Dixonissa, Illinoisissa 
helmikuussa. Tehtaan kokonaisinvestointi oli 100 miljoonaa Yhdys-
valtain dollaria. 

 Kymin sellutehtaan talteenottolaitoksen uusinta valmistui kesä-
kuussa. Uusi talteenottolaitos parantaa tehtaan energiaomavarai-
suutta ja -tehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen 
kokonaisinvestointi oli 360 miljoonaa euroa. 

 Uusi tarralaminaattitehdas käynnistyi Wroclawissa, Puolassa 
marraskuussa. Tehtaan kokonaisinvestointi oli 94 miljoonaa euroa. 

 UPM rakentaa uutta biovoimalaitosta Caledonianin tehtaalla 
Irvinessä, Skotlannissa. Kokonaisinvestointi arvioidaan 75 miljoo-
naksi euroksi. Uuden voimalaitoksen on suunniteltu käynnistyvän 
vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä. 

 Teollisuuden Voima Oy ilmoitti joulukuussa UPM:lle että Olki-
luoto 3 ydinvoimalan toimittaja on aloittanut välimiesmenettelyn 
liittyen hankkeen viivästymiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. 
UPM:n osakkuusyhtiö Pohjolan Voima Oy on Teollisuuden Voiman 
enemmistöosakas 58,12 %:n omistusosuudella. 

 Uudelleenjärjestelyt 
 Vuosille 2006–2008 ajoittuva kannattavuusohjelma saatettiin pää-
tökseen. Vuoden 2008 loppuun mennessä henkilökunnan määrää 
väheni 4 300 työntekijällä, ja saavutettu kustannussäästö oli noin 
190 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2006 vastaavaan kustannus-
tasoon. 

 Yllä mainitun ohjelman lisäksi UPM on kannattavuuden paran-
tamiseksi jatkanut uusien aloitteiden ja toimenpiteiden toteutta-
mista. Joulukuussa 2008 UPM sulki kannattamatonta paperi- ja 
selluntuotantokapasiteettia Suomessa. Tähän sisältyi Kajaanin pape-
ritehtaan (vuosikapasiteetti 640 000 tonnia sanomalehti- ja erikois-
sanomalehtipaperia sekä päällystämätöntä aikakauslehtipaperia) ja 
Tervasaaren sellutehtaan sulkeminen (vuosikapasiteetti 210 000 
tonnia sellua). Sulkemiset vähentävät noin 700 työntekijää. Kajaa-
nin ja Tervasaaren tehtaiden sulkemisella odotetaan olevan positiivi-
nen vaikutus käyttökatteeseen.  

 Kesäkuussa suljettiin Luumäen jalostetehdas ja höyläämö.  
 Joulukuussa UPM sulki Leivonmäen sahan, jonka vuotuinen 

kapasiteetti oli 80 000 kuutiometriä sahatavaraa. 
 Syyskuussa UPM ilmoitti suunnittelevansa toiminnan tehosta-

mista kaikissa yhtiön liiketoimintaryhmissä ja funktioissa. Alustava 
arvio tehostamistoimien henkilöstövaikutuksista on noin 950 henki-
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löä. Toiminnoissa suunniteltujen tehostustoimien arvioidaan tuovan 
vuosittain noin 70 miljoonan euron säästöt kiinteissä kuluissa. Neu-
vottelut henkilöstön kanssa ovat käynnistyneet ja saataneen päätök-
seen vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 

 Marraskuussa UPM:n tarraliiketoiminta ilmoitti suunnitelmis-
taan Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi. Suunnitel-
miin sisältyvät päällystyskapasiteetin vähentäminen, useiden tarra-
laminaattituotantolinjojen sulkeminen ja leikkuukapasiteetin vähen-
täminen Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa ja 
Suomessa. Uudelleenjärjestelyjen henkilöstövaikutusten arvioidaan 
olevan noin 340 henkeä. Lopulliset päätökset tehdään, kun yhteis-
toimintaneuvottelut on käyty henkilöstön kanssa kussakin maassa. 

 Suunnitellut toimenpiteet parantavat UPM:n tarraliiketoiminnan 
kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimenpiteillä pyritään noin 25 
miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin kustannuksissa. Suunnitel-
luilla toimenpiteillä ei ole oleellista vaikutusta liikevaihtoon. 

 Osakkeet 
 Vuonna 2008 UPM:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingin 
pörssissä oli 10 549 (16 472) miljoonaa euroa. Osakkeen korkein 
noteeraus oli 13,87 euroa tammikuussa ja alin 8,15 euroa joulukuus-
sa.  

 UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary Share, 
ADS) käydään kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter -markki-
noilla (OTC). 

 Maaliskuun 26. päivänä 2008 pidetty varsinainen yhtiökokous 
valtuutti hallituksen päättämään enintään 51 000 000 oman osak-
keen hankinnasta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.  

 Maaliskuun 27. päivänä 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous 
valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista yhti-
ölle itselleen niin, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä 
voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien 
osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1/10 yhtiön kaikista osak-
keista. 

 Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää osakkeiden ja osakkei-
siin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annettavien 
uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien 
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 250 000 000 kappa-
letta. Tuosta määrästä, etuoikeudella yhtiön osakkeenomistajille 
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, voi-
daan antaa enintään 250 000 000 kappaletta, osakkeenomistajan 
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla voidaan antaa 
enintään 100 000 000 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa osana 
yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 5 000 000. Lisäksi hallituk-
sella on valtuutus päättää omien osakkeiden käytöstä. Valtuutusta ei 
ole käytetty tähän päivään mennessä. Vuoden 2007 varsinaisen 
yhtiökokouksen valtuutukset ovat voimassa enintään kolme vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä. 

 Maaliskuun 27. päivänä 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous 
päätti myös optio-oikeuksien antamisesta osana kannustin- ja sitout-
tamisjärjestelmää. Optio-ohjelmissa 2007A, 2007B ja 2007C optioi-
den määrä on yhteensä enintään 15 000 000 kappaletta ja ne oikeut-
tavat merkitsemään yhteensä enintään 15 000 000 yhtiön uutta 
osaketta.  

 Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa 
olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-
oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia. 

 Vuonna 2008 merkittiin yhtiön liikkeeseen laskemilla osakeop-
tioilla 7 400 768 osaketta. Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden 
kokonaismäärä 31.12.2008 oli 519 970 088. Antivaltuutuksen ja 
optio-oikeuksien myötä osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmil-
lään 790 970 088:aan. 

 Vuoden lopussa yhtiön hallussa oli 15 944 omaa osaketta eli 
0,003 % osakemäärästä, jotka on jaettu osana yhtiön kannustin- ja 
sitouttamisjärjestelmää. Osakkeet ovat palautuneet yhtiölle työsuh-
teiden päättymisen yhteydessä. 

 Yhtiö on vastaanottanut seuraavat ilmoitukset osakkeenomista-
jilta: 24.10.2008 Norjan Pankki ilmoitti, että sen omistus on 5,01 % 
UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Franklin Resources, 
Inc.:illa oli 3.11.2008 9,94 % äänimäärästä. 

 UPM:n vuoden 2005H-optio-oikeuksien listaus NASDAQ OMX 
Helsingin pörssissä alkoi 1.10.2008. 

 Yhtiön johto 
 Varsinaisessa yhtiökokouksessa uusiksi hallituksen jäseniksi valit-
tiin KONE Oyj:n pääjohtaja Matti Alahuhta ja Sampo Oyj:n konser-
nijohtaja Björn Wahlroos. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin oikeustieteen tohtori, MBA Michael C. Bottenheim; Oy 
Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen Berndt Brunow; Famigro Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Karl Grotenfelt; entinen UPM:n ja 
Haindl-yhtiön johtaja Georg Holzhey; amerikkalaisen sijoitusyhtiö 
Lane Holdings, Inc:n hallituksen puheenjohtaja Wendy E. Lane; 
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen; varatuomari, diplomiekonomi 
Ursula Ranin sekä ABB:n Prosessiautomaatioryhmän johtaja Veli-
Matti Reinikkala. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

 Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheen-
johtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajiksi Berndt Bruno-
win sekä Georg Holzheyn. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan 
tarkastuskomitean (Audit Committee), puheenjohtajana Michael C. 
Bottenheim ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti Reinikkala; 
henkilöstökomitean (Human Resources Committee) puheenjohta-
jana Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey ja Ursula Ranin 
sekä nimitys- ja hallinnointikomitean (Nomination and Corporate 
Governance Committee) puheenjohtajana Björn Wahlroos ja jäse-
ninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt. 

 Riita-asiat 
 Eräät kilpailuviranomaiset jatkavat tutkimuksia koskien väitettyjä 
kilpailunvastaisia toimia yhtiön eri tuotteiden osalta. Viranomaiset 
ovat myöntäneet UPM:lle täyden ehdollisen vapautuksen koskien 
toimintatapoja, joista yhtiö on antanut heille tietoja. UPM on tehnyt 
sovintosopimuksen tai sopinut sen tekemisestä Yhdysvalloissa muis-
ta paitsi välillisten tarralaminaattiasiakkaiden nostamista ryhmäkan-
teista. Vireillä olevat riita-asiat saattavat kestää useita vuosia. Tutki-
musten johdosta ei ole tehty varauksia. 

 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
 14.1.2009 UPM:n osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ilmoitti 
Kaskisten tehtaan pysyvästä sulkemisesta vuoden ensimmäisen 
neljänneksen aikana. Sulkemisesta aiheutuvat kertaluonteiset kus-
tannukset pienentävät UPM:n osakkuusyhtiötulosta noin 27 miljoo-
naa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. UPM omistaa 
Oy Metsä-Botnia Ab:stä 47 %. 
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 15.1.2009 UPM myi entisen paperitehtaan ja siihen liittyvän 
omaisuuden Miramichissa, New Brunswickin provinssissa, Kana-
dassa norjalaiselle Umoe Solar AS:lle. Kauppaan sisältyvät suljettu 
paperitehdas, puunhankintatoiminnot sekä läheiset Bathurstin ja 
Blackvillen sahat. UPM kirjaa kaupasta noin 20 miljoonan euron 
kertaluonteisen tuoton vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle.

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia tilikauden päät-
tymisen jälkeisiä tapahtumia. 

 Alkaneen vuoden näkymät 
 Talouden kasvun ennustetaan supistuvan UPM:n päämarkkinoilla. 
Tämä vaikuttaa kulutuskysyntään, rakentamiseen ja mainontaan 
mediassa ja siten graafi sten paperien kysyntään. 

 UPM rajoittaa tuotantoaan, koska sen useimpien tuotteiden 
kysynnän ennustetaan heikkenevän. Yhtiö pyrkii säästöihin jousta-
villa toimintatavoilla tuotantolaitoksissa ja yksiköissä. 

 Konsernin ulkopuolelle tapahtuvan sähkön myynnin ennustetaan 
kasvavan vuonna 2009 oman kulutuksen laskun myötä. Sähkön 
keskimääräisen markkinahinnan ennustetaan laskevan. 

 Vuonna 2009 UPM:n paperin toimitusten arvioidaan laskevan 
viime vuodesta. Ensimmäisen vuosineljänneksen toimitusten arvioi-
daan olevan selvästi vuoden 2008 viimeistä vuosineljännestä alem-
mat. Vuoden alussa UPM:n paperien keskimääräinen hinta on kor-
keampi kuin vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä. 

 Tarralaminaattien markkinakysynnän ennustetaan laskevan 
hieman vuodesta 2008 kaikilla markkinoilla. Tarralaminaattien 
hintojen arvioidaan keskimäärin pysyvän lähes muuttumattomina 
viime vuoteen verrattuna. 

 Koivu- ja kuusivanerin kysynnän ennustetaan olevan selvästi 
viime vuotta alempi. Puuraaka-aineen kustannus laskee asteittain, 
mutta silti paineet myyntihinnoissa pysyvät. 

 Konsernin puukustannusten ja muiden raaka-ainekustannusten 
odotetaan laskevan vuoden 2008 tasosta, minkä vaikutukset tuntuvat 
pääosin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kiinteiden kustannusten 
odotetaan laskevan. Investointien arvioidaan vuonna 2009 olevan 
noin 400 miljoonaa euroa. 

 Osinko vuodelta 2008 
 Hallitus on päättänyt esittää 25.3.2009 pidettävälle varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,40 (0,75) 
euroa osaketta kohti. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 8. huhtikuuta 
2009. 

 Taloudelliset tiedotteet vuonna 2009 
 Vuoden 2008 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla 
www. upm-kymmene.fi  27. helmikuuta 2009. Painettu vuosikerto-
mus julkaistaan 16. maaliskuuta 2009 alkavalla viikolla. 

 Osavuosikatsausten julkaisuajat: 
 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2009: 29.4.2009
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2009: 5.8.2009
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2009: 29.10.2009 
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 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna  
 Energian liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 62 (38) miljoonaa 
euroa, 24 miljoonaa euroa viime vuotta suurempi. Liikevaihto oli 
141 (112) miljoonaa euroa, josta 57 (25) miljoonaa euroa myyntiä 
konsernin ulkopuolelle. Viimeisen vuosineljänneksen sähkön myyn-
ti oli 2,7 (2,7) TWh. 

 Kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan jaksoon verrat-
tuna pääosin vesivoiman hyvän saatavuuden ja korkeampien keski-
määräisten sähkön myyntihintojen ansiosta. Keskimääräinen sähkön 
myyntihinta nousi 29 % ja oli 42,3 (32,9) euroa/MWh. 

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007 
 Energian liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 175 (95) miljoo-
naa euroa, 80 miljoonaa euroa viime vuotta suurempi. Liikevaihto 
oli 478 (379) miljoonaa euroa, josta 137 (59) miljoonaa euroa 
myyntiä konsernin ulkopuolelle. Sähkön myynti oli 10,2 (10,3)/
TWh. 

 Kannattavuus parani edellisestä vuodesta pääosin korkeampien 
keskimääräisten sähkön myyntihintojen ansiosta. Keskimääräinen 
sähkön myyntihinta nousi 33 % ja oli 37,5 (28,2) euroa/MWh. 
Vesivoiman saatavuus kasvoi 21 % ja oli 3,8/TWh. Tällä oli positii-
vinen vaikutus keskimääräiseen sähkön hankintakustannukseen. 

 

 Markkinat 
 Vuonna 2008 energiamarkkina vaihteli suuresti. Pohjoismaisen 
sähköpörssin keskimääräinen hinta nousi 60 % edellisvuodesta ja 
oli 44,7 (27,9) euroa/MWh. Alkuvuodesta öljyn ja hiilen hinnat 
nousivat nopeasti kansainvälisillä energiamarkkinoilla. Samanaikai-
sesti hiilidioksidin päästökauppahinnat nousivat viime vuoteen 
verrattuna, kun EU:n päästökaupan toinen vaihe käynnistyi. Poltto-
aineiden ja päästöoikeuksien korkeampien hintojen yhdistelmä nosti 
sähkön markkinahintaa.  

 Vuoden jälkipuoliskolla sähkön termiinisopimushinnat sekä 
fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat alkoivat las-
kea. Joulukuussa sähkön markkinahinta Pohjoismaisessa sähköpörs-
sissä oli 44,5 euroa/MWh ja vuoden termiinisopimusten keskihinta 
39,6 euroa/MWh. 

Liiketoiminta-alueiden katsaukset
 Energia 

Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

Liikevaihto, M€ 141 129 103 105 112 89 81 97 478 379
EBITDA, M€ 1) 76 58 34 39 43 24 20 31 207 118
 % liikevaihdosta 53,9 45,0 33,0 37,1 38,4 27,0 24,7 32,0 43,3 31,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, M€ –11 –8 –2 –5 –4 –6 –8 1 –26 –17
Poistot ja arvonalentumiset, M€ –3 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –3 –6 –6
Liikevoitto, M€ 62 49 31 33 38 17 11 29 175 95
 % liikevaihdosta 44,0 38,0 30,1 31,4 33,9 19,1 13,6 29,9 36,6 25,1
Kertaluonteiset erät, M€ – – – – – – – – – –
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, M€ 62 49 31 33 38 17 11 29 175 95
 % liikevaihdosta 44,0 38,0 30,1 31,4 33,9 19,1 13,6 29,9 36,6 25,1
Toimitukset, sähkö, MWh 2 731 2 653 2 344 2 439 2 716 2 576 2 415 2 642 10 167 10 349
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), M€ 951 994
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 18,4 9,6
 1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritys-

ten tuloksista ja kertaluonteisia eriä. 
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 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna 
 Sellun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 17 miljoonaa euroa 
tappiolle (voitto 9 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 200 (187) mil-
joonaa euroa. Sellun toimitukset UPM:n omilta tehtailta laskivat 6 
% ja olivat 421 000 (446 000) tonnia. 

 Kannattavuus heikkeni edellisvuodesta pääosin korkeiden puu-
kustannusten seurauksena. Lisäksi merkittävät tuotantoseisokit 
jakson aikana heikensivät tulosta. Kaikki UPM:n sellutehtaat olivat 
joulukuussa suljettuna ainakin viikon ajan.  

 Osuus osakkuusyhtiö Metsä-Botnian tuloksesta oli -4 (6) mil-
joonaa euroa.  

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007 
 Sellun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 148 (188) miljoo-
naan euroon. Liikevaihto oli 944 (808) miljoonaa euroa. Sellun 
toimitukset UPM:n omilta tehtailta kasvoivat 3 % ja olivat 
1 982 000 (1 927 000) tonnia. 

 Kannattavuus heikkeni vuodesta 2007 pääosin korkeampien 
puukustannusten seurauksena.  

 Osuus osakkuusyhtiön Metsä-Botnian tuloksesta oli 86 (58) 
miljoonaa euroa. Tulosta paransi Metsä-Botnian uusi, marraskuussa 
2007 käynnistynyt tehdas Uruguayssa. Sen positiivinen tulosvaiku-
tus ylitti Metsä-Botnian Suomen-toimintojen kannattavuuden heik-
kenemisen.  

 Joulukuussa UPM sulki Tervasaaren sellutehtaan, jonka vuosit-
tainen kapasiteetti oli 210 000 tonnia. Sulkemisesta aiheutui kerta-
luonteisia kuluja 59 miljoonaa euroa. Näihin sisältyy 51 miljoonan 
euron alaskirjaus ja 8 miljoonaa euroa muita sulkemiseen liittyviä 
kustannuksia. 

 Markkinat 
 Vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kemiallisen 
markkinasellun kysyntä ja hinnat nousivat viime vuodesta. Kemial-
lisen sellun globaalit markkinahinnat olivat huipussaan toisen vuosi-
neljänneksen aikana Yhdysvaltojen dollareissa ja lokakuussa eurois-
sa. Siitä lähtien markkinasellun hinnat ovat pudonneet hyvin 
nopeasti, koska heikentyvän maailmantalouden seurauksena sellun 
kysyntä on laskenut ja sellun valmistajien varastot ovat kasvaneet. 

 Keskimääräinen havupuusellun (NBSK) markkinahinta euroissa 
pysyi vuonna 2008 lähes saman suuruisena kuin vuonna 2007 ja oli 
579 euroa/tonni. Vuoden lopussa sen hinta kuitenkin putosi 458 
euroon tonnilta, eli 21 % alle vuoden keskihinnan. Keskimääräinen 
lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta euroissa, 536 euroa/tonni, 
nousi noin 4 % vuodesta 2007 (513 euroa/tonni). Vuoden lopussa 
hinta oli 417 euroa/tonni, 22 % vuoden keskihinnan alapuolella. 

 Sellu 
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

  
Liikevaihto, M€ 200 228 247 269 187 208 208 205 944 808
EBITDA, M€ 1) 9 38 35 57 19 50 57 62 139 188
 % liikevaihdosta 4,5 16,7 14,2 21,2 10,2 24,0 27,4 30,2 14,7 23,3
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, M€ –4 44 20 26 6 19 12 21 86 58
Poistot ja arvonalentumiset, M€ –73 –22 –17 –16 –16 –13 –58 –14 –128 –101
Liikevoitto, M€ –76 60 38 67 9 56 11 69 89 145
 % liikevaihdosta –38,0 26,3 15,4 24,9 4,8 26,9 5,3 33,7 9,4 17,9
Kertaluonteiset erät, M€ 2) –59 – – – – – –43 – –59 –43
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, M€ –17 60 38 67 9 56 54 69 148 188
 % liikevaihdosta –8,5 26,3 15,4 24,9 4,8 26,9 26,0 33,7 15,7 23,3
Toimitukset, sellu, 1 000 t 421 480 527 554 446 492 501 488 1 982 1 927
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), M€ 1 674 1 423
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,8 13,2
 1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritys-

ten tuloksista ja kertaluonteisia eriä. 
 2) Vuoden 2008 kertaluonteiset erät 59 miljoonaa euroa liittyvät Tervasaaren sellutehtaan sulkemiseen. Vuoden 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyy liiketoiminta-alueen 

liikearvosta tehty 43 miljoonan euron arvonalennus. 
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 Metsä ja sahat 
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

  
Liikevaihto, M€ 419 475 518 508 537 490 514 498 1 920 2 039
EBITDA, M€ 1) –52 –4 4 4 33 22 53 51 –48 159
 % liikevaihdosta –12,4 –0,8 0,8 0,8 6,1 4,5 10,3 10,2 –2,5 7,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos
ja hakkuut, M€ –2 4 20 28 47 21 14 –3 50 79
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, M€ –1 – – 1 – – 1 – – 1
Poistot ja arvonalentumiset, M€ –6 –36 –7 –7 –26 –5 –7 –6 –56 –44
Liikevoitto, M€ –63 –38 17 25 60 38 61 42 –59 201
 % liikevaihdosta –15,0 –8,0 3,3 4,9 11,2 7,8 11,9 8,4 –3,1 9,9
Kertaluonteiset erät, M€ 2) –2 –33 – –1 –13 – – – –36 –13
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, M€ –61 –5 17 26 73 38 61 42 –23 214
 % liikevaihdosta –14,6 –1,1 3,3 5,1 13,6 7,8 11,9 8,4 –1,2 10,5
Toimitukset, sahatavara,1 000 m3 421 510 628 573 537 505 666 617 2 132 2 325
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), M€ 1 878 1 679
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % –1,2 12,7
 1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritys-

ten tuloksista ja kertaluonteisia eriä. 
 2) Vuoden 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy 31 miljoonan euron arvonalennus Suomen sahojen käyttöomaisuuden arvosta. Vuoden 2007 kertaluonteiset erät sisältävät 

Miramichin metsä- ja sahatoimintoihin liittyvän 19 miljoonan euron arvonalennuksen sekä 6 miljoonan euron myyntivoiton kiinteistön myynnistä. 

 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna 
 Metsä ja sahat -liiketoiminta-alueen liiketappio ilman kertaluontei-
sia eriä oli 61 (voitto 73) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 22 % 
419 miljoonaan euroon (537 miljoonaa euroa). Sahatavaran toimi-
tusmäärät laskivat 22 % 421 000 kuutiometriin (537 000 kuutiomet-
riä).  

 Kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavasta jaksosta pää-
osin sahatavaran jyrkästi laskeneiden hintojen ja 36 miljoonan euron 
puuvaraston alaskirjauksien vuoksi. Sahatavaran keskimääräinen 
hinta laski noin 22 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta.  

 Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys 
oli 12 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 
74 miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista 
metsistä hakatun puun osalta olivat 14 miljoonaa (27 miljoonaa) 
euroa. Nettovaikutus oli 2 miljoonaa euroa negatiivinen (47 miljoo-
naa positiivinen). 

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007 
 Metsä ja sahat -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä laski 23 miljoonan euron tappioon (voitto 214 miljoonaa euroa). 
Liikevaihto laski 6 % ja oli 1 920 (2 039) miljoonaa euroa. Sahata-
varan toimitukset supistuivat 8 % 2 132 000 (2 325 000) kuutiomet-
riin. 

 Kannattavuus laski edellisvuoden vastaavasta jaksosta pääosin 
merkittävästi alempien sahatavaran hintojen ja korkeampien puu-
kustannusten seurauksena, sisältäen puuvarastojen 36 miljoonan 
euron alaskirjaukset vuoden lopussa. Sahatavaran keskihinta laski 
noin 17 % edellisvuodesta.  

 Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähen-
nettynä oli 50 (79) miljoonaa euroa sisältäen kasvavan puun 138 
miljoonan euron (195 miljoonaa) arvon lisäyksen ja 88 miljoonan 
(116 miljoonaa) euron hakkuukustannuksen omista metsistä. 

 Kesäkuussa UPM sulki Luumäen jatkojalostustehtaan ja höylää-
mön. 

 Joulukuussa UPM sulki Leivonmäen sahan, jonka vuosittainen 
kapasiteetti oli 80 000 kuutiometriä sahatavaraa. 

 Vuoden 2008 kertaluonteisiin eriin, yhteensä 36 miljoonaa 
euroa, sisältyy syyskuussa Suomen sahojen käyttöomaisuudesta 
tehty 31 miljoonan euron alaskirjaus sekä 5 miljoonaa euroa muita 
rakennejärjestelykustannuksia. Alaskirjaus oli pääosin seurausta 
kohonneista puuraaka-ainekustannuksista, sahatuotteiden heikenty-
neestä kysynnästä päämarkkinoilla sekä sahatuotteiden alhaisem-
mista hinnoista. 

 Markkinat 
 Sahatavaran markkinatasapaino jatkoi merkittävästi heikkenemis-
tään koko vuoden ajan. Mänty- ja kuusisahatavaran kysyntä laski 
osittain rakennusteollisuuden heikentyneen tilanteen seurauksena. 
Sahatavaran tarjonta pysyi Euroopassa korkealla, mikä johti hinto-
jen merkittävään laskuun. Sahatavaran kysynnän ja hintojen lasku 
kiihtyi entisestään vuoden loppua kohti. 

 Suomessa kuitupuun markkinahinnat pysyivät vuoden 2007 
korkealla tasolla. Hinnat alkoivat laskea vasta vuoden viimeisellä 
neljänneksellä puun kysynnän laskun seurauksena. Tukkien markki-
nahinnat laskivat edellisestä vuodesta, mutta hitaammin kuin sahata-
varan hinnat.  

 Suomen puumarkkinalla ostetun puun määrä oli noin 25 % 
alhaisempi kuin vuona 2007. Leuto talvi ja ennakoidut vientitullit 
Venäjän tuontipuulle vaikuttivat osaltaan markkinoihin ja pitivät 
hintoja korkealla. 

 Venäjän viranomaiset jatkoivat puun vientitullien korotuksia 
nostamalla sitä 10 eurosta 15 euroon kuutiometriltä huhtikuussa. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan tullimaksun piti nousta 50 
euroon kuutiometriltä vuoden 2009 alussa. Marraskuussa 2008 
ilmoitettiin että korotus lykätään loka-joulukuulle 2009. 
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 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna 
 Paperin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 27 (52) miljoonaa 
euroa, 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihto 
oli 1 750 (1 864) miljoonaa euroa.  Paperin toimitukset laskivat 11 
% ja olivat 2 593 000 (2 917 000) tonnia. Sanoma- ja aikakauslehti-
paperien toimitukset laskivat 7 % ja hieno- ja erikoispaperien toimi-
tukset 20 % edellisestä vuodesta.  

 Kannattavuus heikkeni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna nousi 
6 % huolimatta Iso-Britannian punnan (GBP) noin 19 % heikkene-
misestä euroa vastaan.  

 Paperin keskihinnat kohosivat pääosin aikakauslehtipaperien 
hintojen nousun myötä. Heikkenevään markkinatilanteeseen sopeu-
duttiin vuosineljänneksen aikana laajoilla tuotantoseisokeilla. Tuo-
tannon supistukset heikensivät sen kustannustehokkuutta. Energia-
kustannukset olivat viime vuotta korkeammat.  Paperin varastoja 
pienennettiin huomattavasti vuosineljänneksen aikana. 

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007 
 Paperin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 250 (262) miljoo-
naa euroa, 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
Liikevaihto aleni 7 011 (7 328) miljoonaan euroon.  

 Paperin toimitukset laskivat lähes 7 % 10 641 000 (11 389 000) 
tonniin.  

 Sanoma- ja aikakauslehtipaperien toimitukset laskivat 6 % ja 
hieno- ja erikoispaperien toimitukset 8 % viime vuodesta. Jakson 
lopussa paperin varastot olivat noin 200 000 tonnia pienemmät kuin 
vuonna 2007.  

 Huomattavasti kohonneet energia- ja kuitukustannukset heiken-
sivät kannattavuutta edelliseen vuoteen verrattuna.  Korkeammat 

paperin hinnat lähes tasapainottivat alhaisempien toimitusmäärien 
negatiivisen vaikutusen. Euron vahvistuminen Yhdysvaltain dollaria 
ja Iso-Britannian puntaa vastaan heikensi viennin kannattavuutta. 
Euroiksi muunnetut keskihinnat kaikissa paperilajeissa olivat yli 2 
% korkeammat kuin vuosi sitten. Kiinteät kustannukset olivat alhai-
semmat kuin vuonna 2007.    

 Tuotanto Miramichin paperitehtaalla Kanadassa pysäytettiin 
elokuussa 2007. Vuoden 2008 aikana Kajaanin tehtaan paperikone 4 
Suomessa suljettiin väliaikaisesti maaliskuusta alkaen ja Nordlandin 
hienopaperitehtaan paperikone 2 Saksassa suljettiin väliaikaisesti 
alkukesällä. Molemmat koneet pysyivät suljettuina vuoden loppuun. 
Docellesin tehtaalla Ranskassa oli kuukauden mittainen seisokki 
elokuussa. Kiinassa Changshun hienopaperitehdas sopeutti tuotan-
toa kysynnän äkilliseen heikkenemiseen merkittävillä seisokeilla 
neljännellä vuosineljänneksellä.  

 Kajaanin paperitehdas Suomessa, jonka kapasiteetti oli 640 000 
tonnia sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperia sekä päällystämä-
töntä aikakauslehtipaperia, suljettiin pysyvästi joulukuussa 2008. 
UPM teki noin 101 miljoonan euron alaskirjauksen käyttöomaisuu-
teen ja noin 42 miljoonan euron varauksen henkilöstömäärän vähen-
nyksestä sekä muista sulkemiskustannuksista, joiden kassavaikutus 
kohdistuu pääosin vuodelle 2009. Lisäksi Paperi-liiketoimintaryh-
män liikearvosta kirjattiin 230 miljoonan euron arvonalennus. 
Arvonalennuksen syynä oli ennakoitua alhaisempi sanomalehtipa-
perin kysyntä Euroopassa ja jatkuva ylikapasiteetti Euroopassa, sekä 
kohonneet kustannukset. 

 Markkinat 
 Sanoma- ja aikakauslehtipaperien kysyntä Euroopassa oli 2 % alhai-
sempi kuin vuosi sitten. Hienopaperien kysyntä laski 3 %. Pohjois-

 Paperi 
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

  
Liikevaihto, M€ 1 750 1 761 1 727 1 773 1 864 1 856 1 815 1 793 7 011 7 328
EBITDA, M€ 1) 189 271 216 209 221 240 248 230 885 939
 % liikevaihdosta 10,8 15,4 12,5 11,8 11,9 12,9 13,7 12,8 12,6 12,8
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, M€ 1 – – – – – – – 1 –
Poistot ja arvonalentumiset, M€ –264 –388 –156 –159 –169 –167 –487 –172 –967 –995
Liikevoitto, M€ –126 –114 60 51 –19 73 –249 58 –129 –137
 % liikevaihdosta –7,2 –6,5 3,5 2,9 –1,0 3,9 –13,7 3,2 –1,8 –1,9
Kertaluonteiset erät, M€ 2) –153 –227 – 1 –71 – –328 – –379 –399
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, M€ 27 113 60 50 52 73 79 58 250 262
 % liikevaihdosta 1,5 6,4 3,5 2,8 2,8 3,9 4,4 3,2 3,6 3,6
Toimitukset, sanoma- ja aikakauslehtipaperit, 1 000 t 1 809 1 760 1 749 1 772 1 940 1 933 1 872 1 785 7 090 7 530
Toimitukset, hieno- ja erikoispaperit, 1 000 t 784 863 923 981 977 954 960 968 3 551 3 859
Paperin toimitukset yhteensä, 1 000 t 2 593 2 623 2 672 2 753 2 917 2 887 2 832 2 753 10 641 11 389
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), M€ 6 503 7 317
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,8 3,6
 1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritys-

ten tuloksista ja kertaluonteisia eriä. 
 2) Vuoden 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy liiketoiminta-alueen liikearvosta tehty 230 miljoonan euron arvonalennus, 101 miljoonan euron arvonalennus sekä 42 

miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja liittyen Kajaanin paperitehtaan sulkemiseen ja muita rakennejärjestelykuluja nettona 6 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 
kertaluonteiset erät sisältävät Miramichin paperitehtaaseen liittyviä henkilöstökuluja 44 miljoonaa euroa ja muita kuluja 36 miljoonaa euroa, sekä 8 miljoonan euron 
tuoton muista rakennejärjestelyistä. Lisäksi vuoden 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyy liiketoiminta-alueen liikearvosta tehty 307 miljoonan euron arvonalennus, sekä 
Miramichin paperitehdasta koskevat 22 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalennus, 10 miljoonan euron varaus henkilöstökuluihin sekä arvonalennusten palau-
tuksista kirjattu 11 miljoonan euron tuotto. 
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 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna 
 Tarraliiketoiminnan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 10 
miljoonaa euroa (voitto 8 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 233 
(242) miljoonaa.  

 Liiketoiminnan kannattavuus heikentyi selvästi vuoteen 2007 
verrattuna. Raaka-ainekustannukset kohosivat ja toimitusmäärät 
laskivat. Myös Iso-Britannian punnan (GBP) arvon heikkeneminen 
vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen. Hinnat nousivat vuodesta 
2007.  

 Tarralaminaattien toimitusmäärät laskivat sekä Euroopassa että 
Pohjois-Amerikassa. Aasiassa toimitusmäärät kasvoivat, tosin kasvu 
oli hitaampaa kuin vuotta aiemmin. 

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007  
 Tarraliiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2 
miljoonaan euroon 56 miljoonasta. Liikevaihto oli 959 (998) miljoo-
naa euroa, noin 4 % vähemmän kuin vuosi sitten.  

 Kannattavuus heikkeni raaka-ainekustannusten nousun myötä. 
Myös kahden uuden tehtaan käynnistämiseen liittyvä kiinteiden 
kustannusten lisäys ja myyntimäärien aleneminen vaikuttivat nega-
tiivisesti tulokseen. Myyntihinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2008 
ensimmäiselle neljännekselle saakka. Ensimmäisen neljänneksen 

aikana käynnistetyt hinnankorotukset nostivat hintoja ja vuoden 
keskimääräiset euroiksi muutetut hinnat olivat samalla tasolla kuin 
vuonna 2007.  

 UPM Rafl atac avasi kaksi uutta tarralaminaattitehdasta. Yhdys-
valtain Dixoniin rakennettu tehdas avattiin tammikuussa ja Wrocla-
wissa Puolassa sijaitseva tehdas marraskuussa.  

 Tarralaminaattien kysynnän kääntyessä laskuun UPM julkisti 
marraskuussa suunnitelman päällystyskapasiteetin vähentämiseksi, 
ja kahden leikkuu- ja jakeluterminaalin sulkemiseksi Euroopassa. 
Tavoitteena on Tarraliiketoiminnan kilpailukyvyn ja kustannuste-
hokkuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa. UPM kirjasi 28 
miljoonan euron kertaluonteisen kulun edellä mainittuihin uudel-
leenjärjestelyihin liittyen.  

 Markkinat 
 Kysyntä pysyi kesään saakka vakaana Euroopassa, mutta heikentyi 
erityisesti neljännen neljänneksen aikana, heijastaen kulutushyödyk-
keiden kysynnän heikentymistä ja asiakkaiden pyrkimystä pienentää 
varastoja. Kysyntä heikkeni noin 3 % viime vuodesta sekä Euroo-
passa että Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella 
kysyntä jatkoi kasvua, tosin kasvuvauhti heikkeni syksyllä. 

 Tarrat 
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

Liikevaihto, M€ 233 239 245 242 242 245 255 256 959 998
EBITDA, M€ 1) –1 9 15 11 16 19 23 27 34 85
 % liikevaihdosta –0,4 3,8 6,1 4,5 6,6 7,8 9,0 10,5 3,5 8,5
Poistot ja arvonalentumiset, M€ –16 –8 –7 –8 –8 –7 –7 –7 –39 –29
Liikevoitto, M€ –38 1 8 3 12 12 16 20 –26 60
 % liikevaihdosta –16,3 0,4 3,3 1,2 5,0 4,9 6,3 7,8 –2,7 6,0
Kertaluonteiset erät, M€ 2) –28 – – – 4 – – – –28 4
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, M€ –10 1 8 3 8 12 16 20 2 56
 % liikevaihdosta –4,3 0,4 3,3 1,2 3,3 4,9 6,3 7,8 0,2 5,6
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), M€ 510 420
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 0,4 13,3
1 ) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritys-

ten tuloksista ja kertaluonteisia eriä, 
 2) Vuoden 2008 kertaluonteiset erät sisältävät 28 miljoonaa euroa rakennemuutoskuluja, jotka aiheutuvat leikkuukapasiteetin vähentämisestä ja kahden leikkuuterminaa-

lin sulkemisesta Euroopassa. Vuoden 2007 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät rakennejärjestelyihin liittyvän 4 miljoonan euron tuoton. 

Amerikassa painopaperien kysyntä jatkoi laskuaan ja oli 10 % alhai-
sempi kuin vuosi sitten. Aasiassa hienopaperien kysyntä jatkoi 
kasvuaan, vaikkakin viime vuotta hitaammin.  

 Euroopassa aikakauslehtipaperien keskimääräiset markkinahin-
nat paikallisvaluutoissa nousivat noin 5 % vuodesta 2007. Sanoma-
lehtipaperien markkinahinta oli 8 % alhaisempi kuin viime vuonna.  

Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen markkinahinta laski 3 % 
ja päällystämättömän hienopaperin markkinahinta 2 % edellisestä 
vuodesta. Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien keskihinnat 
Yhdysvaltain dollareissa olivat 20 % korkeammat vuoteen 2007 ver-
rattuna. Aasiassa hienopaperin markkinahinnat nousivat. 
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 Vaneri 
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

Liikevaihto, M€ 102 121 150 157 154 126 150 161 530 591
EBITDA, M€ 1) –5 3 22 26 20 8 20 23 46 71
 % liikevaihdosta –4,9 2,5 14,7 16,6 13,0 6,3 13,3 14,3 8,7 12,0
Poistot ja arvonalentumiset, M€ –5 –5 –6 –5 –5 –5 –5 –6 –21 –21
Liikevoitto, M€ –10 –2 19 21 15 3 15 17 28 50
 % liikevaihdosta –9,8 –1,7 12,7 13,4 9,7 2,4 10,0 10,6 5,3 8,5
Kertaluonteiset erät, M€ 2) – – 3 – – – – – 3 –
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, M€ –10 –2 16 21 15 3 15 17 25 50
 % liikevaihdosta –9,8 –1,7 10,7 13,4 9,7 2,4 10,0 10,6 4,7 8,5
Toimitukset, vaneri, 1 000 m3 160 188 227 231 239 204 247 255 806 945
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), M€ 307 300
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,1 16,7
 1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritys-

ten tuloksista ja kertaluonteisia eriä. 
 2) Vuoden 2008 kertaluonteiset erät sisältävät varausten peruutuksia liittyen myytyyn Kuopion vaneritehtaaseen. 

 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna 
 Vanerin liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 10 miljoonaa euroa 
(voitto 15 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 52 miljoonaa euroa 
102 miljoonaan euroon, ja toimitukset 79 000 kuutiometrillä 
160 000 kuutiometriin. 
  Vanerin kannattavuus heikentyi viime vuodesta pienempien 
toimitusmäärien ja alhaisempien hintojen johdosta. Tukkipuun 
kustannukset olivat korkeammat kuin vuonna 2007. Tilauskannan 
äkillinen lasku johti tuotannon rajoituksiin tehtailla .

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007  
 Vanerin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 25 (50) miljoonaa 
euroa, 25 miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2007. Liikevaihto 
oli 530 (591) miljoonaa euroa. Vanerin toimitukset olivat 806 000 
(945 000) kuutiometriä.  

 Alenevat toimitukset johtivat Vanerin kannattavuuden heikenty-
miseen toisen vuosipuoliskon aikana.  

 Tukkipuun kustannukset nousivat vuodesta 2007. Vanerin toimi-
tusten keskihinta oli vuotta 2007 korkeampi, vaikkakin hinnat kään-
tyivät laskuun loppuvuodesta. Tukkipuun saatavuus parani ja palau-
tui normaaliksi.  
  Toisen vuosipuoliskon aikana uusien tilausten määrä laski ja 
johti tuotannon rajoituksiin kaikilla tehtailla. UPM päätti sulkea 
Heinolan vaneritehtaan toistaiseksi 19. tammikuuta 2009 lähtien.  

 Markkinat 
 Vanerin kysyntä pysyi vilkkaana vuoden 2008 ensimmäisen puolis-
kon aikana, mutta rakennustoiminnan nopea hiljeneminen Euroo-
passa käänsi kysynnän laskuun. Kuljetusala ja muut vaneria hyö-
dyntävät teollisuudenalat ovat seuranneet samaa sykliä. Kysynnän 
heikentyminen Euroopassa on johtanut seisokkeihin ja varastojen 
pienentämiseen koko toimitusketjussa. 



Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton

Til inpäätöst iedote 1.1. – 31.12.2008 12

 Muu toiminta sisältää konsernin kehitysyksiköt (puumuovikomposiitti-
yksikkö ProFi, RFID-tunnisteet, biopolttoaineet), logistiikkapalvelut ja 
konsernihallinnon. 

 Q4/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna 
 Muun toiminnan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 37 miljoo-
naa euroa (tappio 1 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 34 (80) mil-
joonaa euroa. Valuutta- ja muut johdannaiset vaikuttivat negatiivi-
sesti tulokseen.  

 Kehitysyksiköt olivat tappiollisia. ProFi ja RFID laajensivat 
tuotantoaan neljänneksen aikana. 

 Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007 
 Muun toiminnan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 64 miljoo-
naa euroa (tappio 30 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 200 (450) 
miljoonaa euroa. 

 Vuoden 2007 liikevoittoon ja liikevaihtoon vaikuttivat seuraavat 
liiketoimintojen myynnit: UPM-Asunnot Oy:n myynti huhtikuussa 
ja Walki Wisan myynti kesäkuussa ja Rauma Stevedoring- ja Botnia 
Shipping- satamaoperaattoreiden myynnit lokakuussa.  

 Logistiikkapalvelujen osuus liikevaihdosta oli noin puolet, josta 
suurin osa oli sisäistä liikevaihtoa. Kehitysyksiköt tekivät tappiota. 
Kehitysyksiköt jatkoivat investointeja tuotekehitykseen. Vuoden 
aikana UPM perusti biopolttoaineiden ja -kemikaalien tutkimustyö-
hön uuden biojalostamokehityskeskuksen Lappeenrantaan. Yhtiö 
avasi viimeisintä tekniikkaa hyödyntävän RFID-etätunnistetehtaan 
Guangzhoussa Kiinassa, sekä puumuovikomposiittitehtaan Bruchsa-
lissa Saksassa. 

 Muu toiminta 
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

Liikevaihto, M€ 34 52 66 48 80 83 160 127 200 450
EBITDA, M€ 1) –38 3 –13 –9 –1 3 –10 –6 –57 –14
 % liikevaihdosta –111,8 5,8 –19,7 –18,8 –1,3 3,6 –6,3 –4,7 –28,5 –3,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, M€ –1 –1 3 – – 1 1 –1 1 1
Poistot ja arvonalentumiset, M€ 2 –2 –5 –3 –11 –8 –2 –7 –8 –28
Liikevoitto, M€ –35 4 –16 –7 27 –4 60 –14 –54 69
 % liikevaihdosta –102,9 7,7 –24,2 –14,6 33,8 –4,8 37,5 –11,0 –27,0 15,3
Kertaluonteiset erät, M€ 2) 2 4 –1 5 28 – 71 – 10 99
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, M€ –37 0 –15 –12 –1 –4 –11 –14 –64 –30
 % liikevaihdosta –108,8 0,0 –22,7 –25,0 –1,3 –4,8 –6,9 –11,0 –32,0 –6,7
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), M€ 137 217
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % –46,7 –13,8
 1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritys-

ten tuloksista ja kertaluonteisia eriä. 
 2) Vuoden 2008 kertaluonteiset erät sisältävät 5 miljoonan euron tuoton oikaisuna vuoden 2007 liiketoimintojen myynteihin. Vuoden 2008 muut kertaluonteiset tuotot 5 

miljoonaa euroa liittyvät rakennejärjestelyihin. Vuoden 2007 kertaluonteiset erät sisältävät 58 miljoonan euron myyntivoiton satamaoperaattoreiden Rauma Stevedo-
ringin ja Botnia Shippingin myynnistä, 12 miljoonan euron korvauskulun liittyen ryhmäkanteisiin Yhdysvalloissa sekä 18 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja muita 
rakennejärjestelykuluja. Lisäksi vuoden 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyvät UPM-Asunnot Oy:n 42 miljoonan euron myyntivoitto ja Walki Wisan 29 miljoonan euron 
myyntivoitto. 

 Helsinki, helmikuun 5. päivänä 2009

UPM-Kymmene Oyj

Hallitus 
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Tilinpäätöstiedot
 Konsernin tuloslaskelma 
M€ Q4/2008 Q4/2007 Q1–Q4/2008 Q1–Q4/2007

Liikevaihto 2 315 2 512 9 461 10 035
Liiketoiminnan muut tuotot 9 87 83 200
Liiketoiminnan kulut –2 227 –2 270 –8 407 –8 650
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut –2 47 50 79
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista –16 2 62 43
Poistot ja arvonalentumiset –365 –236 –1 225 –1 224
Liikevoitto/tappio –286 142 24 483

Voitot myytävissä olevista osakkeista, netto – – 2 2
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset –14 –4 –25 –2
Korko- ja muut rahoituskulut, netto –60 –46 –202 –191
Voitto/tappio ennen veroja –360 92 –201 292

Tuloverot 74 –63 21 –211
Kauden voitto/tappio –286 29 –180 81

Jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille –287 32 –179 85
 Vähemmistölle 1 –3 –1 –4

–286 29 –180 81

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, € –0,56 0,06 –0,35 0,16
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € –0,56 0,06 –0,35 0,16
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 Konsernin tase 
M€ 31.12.2008 31.12.2007

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 933 1 163
Muut aineettomat käyttöomaisuus hyödykkeet 403 392
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 688 6 179
Sijoituskiinteistöt 19 14
Biologiset hyödykkeet 1 133 1 095
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1 263 1 193
Myytävissä olevat sijoitukset 116 116
Rahoitusvarat 361 82
Laskennalliset verosaamiset 258 284
Muut pitkäaikaiset varat 201 121

10 375 10 639
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 354 1 342
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 686 1 717
Tuloverosaamiset 24 18
Rahavarat 330 237

3 394 3 314
Myytävänä oleviksi luokitellut varat 12 –
Varat yhteensä 13 781 13 953

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 890 890
Muuntoerot –295 –158
Arvonmuutos- ja muut rahastot 130 193
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 145 1 067
Kertyneet voittovarat 4 236 4 778

6 106 6 770
Vähemmistön osuus 14 13
Oma pääoma yhteensä 6 120 6 783

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 658 745
Eläkevelvoitteet 408 441
Varaukset 191 171
Korolliset velat 4 534 3 384
Muut velat 25 12

5 816 4 753
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 537 931
Ostovelat ja muut velat 1 258 1 443
Tuloverovelat 33 43

1 828 2 417
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat 17 –
Velat yhteensä 7 661 7 170
Oma pääoma ja velat yhteensä 13 781 13 953
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 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

M€

Osake-
pääoma

Yli-
kurssi

rahasto
Omat

osakkeet
Muunto-

erot

Arvon-
muutos- 
ja muut 
rahastot

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto

Kertyneet
voitto-
varat Yhteensä

Vähem-
mistön
osuus

Oma 
pääoma
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2007 890 826 – –89 278 – 5 366 7 271 18 7 289

Muuntoerot – – – –69 – – – –69 – –69

Voitot ja tappiot nettosijoitusten suojauksesta, 
veroilla vähennettynä – – – – – – – – – –
Rahavirran suojaukset
 voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta,
 veroilla vähennettynä – – – – 68 – – 68 – 68
 siirretty omasta pääomasta, veroilla vähennettynä – – – – –41 – – –41 – –41
Myytävissä olevat sijoitukset
 voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta, 
 veroilla vähennettynä – – – – – – – – – –
 siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä – – – – –1 – – –1 – –1
Tilikauden voitto – – – – – – 85 85 –4 81
Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä – – – –69 26 – 85 42 –4 38

Osakkeiden merkintä optioilla – – – – – 104 – 104 – 104
Omien osakkeiden hankinta – – –266 – – – – –266 – –266
Omien osakkeiden mitätöinti – – 266 – – – –266 – – –
Osakeperusteisten maksujen kustannus – – – – 13 – – 13 – 13
Maksettu osinko – – – – – – –392 –392 – –392
Liiketoimintojen yhdistäminen – – – – – – – – –1 –1
Siirrot ja muut – –826 – – –124 963 –15 –2 – –2
Muut oman pääoman muutokset yhteensä – –826 – – –111 1 067 –673 –543 –1 –544
Oma pääoma 31.12.2007 890 – – –158 193 1 067 4 778 6 770 13 6 783

Muuntoerot – – – –193 – – – –193 – –193
Muut erät – – – – – – –12 –12 – –12

Voitot ja tappiot nettosijoitusten suojauksesta, 
veroilla vähennettynä – – – 56 – – – 56 – 56
Rahavirran suojaukset
 voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta,
 veroilla vähennettynä – – – – 29 – – 29 – 29
 siirretty omasta pääomasta, veroilla vähennettynä – – – – –62 – – –62 – –62
Myytävissä olevat sijoitukset
 voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta, 
 veroilla vähennettynä – – – – – – – – – –
 siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä – – – – – – – – – –
Tilikauden tappio – – – – – – –179 –179 –1 –180
Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä – – – –137 –33 – –191 –361 –1 –362

Osakkeiden merkintä optioilla – – – – – 78 – 78 – 78
Omien osakkeiden hankinta – – – – – – – – – –
Omien osakkeiden mitätöinti – – – – – – – – – –
Osakeperusteisten maksujen kustannus – – – – –29 – 33 4 – 4
Maksettu osinko – – – – – – –384 –384 – –384
Liiketoimintojen yhdistäminen – – – – – – – – 2 2
Muut erät – – – – –1 – – –1 – –1
Muut oman pääoman muutokset yhteensä – – – – –30 78 –351 –303 2 –301
Oma pääoma 31.12.2008 890 – – –295 130 1 145 4 236 6 106 14 6 120
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                   1.1. - 31.12.
M€ 2008 2007

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto/tappio –180 81
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon 1) 1 232 1 390
Saadut korot 9 4
Maksetut korot –202 –191
Saadut osingot 18 23
Muut rahoituserät, netto –41 –72
Maksetut verot –76 –164
Käyttöpääoman muutos 2) –132 –204
Liiketoiminnan nettorahavirrat  628 867

Investointien rahavirrat
Osakkuusyritysosakkeiden hankinnat –19 –25
Käyttöomaisuusinvestoinnit –558 –673
Tytäryritysosakkeiden luovutukset, vähennettynä luovutetuilla käteisvaroilla 6 205
Osakkuusyritysosakkeiden luovutukset 4 2
Myytävissä olevien sijoitusten luovutukset 2 3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 33 71
Pitkäaikaisten saamisten vähennys – 1
Pitkäaikaisten saamisten lisäys – –9
Investointien nettorahavirrat –532 –425

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten velkojen lisäys 1 083 965
Pitkäaikaisten velkojen vähennys –624 –879
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset, netto –153 66
Tuotot optioilla merkityistä osakkeista 78 104
Maksetut osingot –384 –392
Omien osakkeiden osto – –266
Muut rahoituksen rahavirrat –1 –
Rahoituksen nettorahavirrat  –1 –402

Rahavarojen muutos  95 40

Rahavarat tilikauden alussa 237 199
Rahavarojen muuntoero –2 –2
Rahavarojen muutos 95 40
Rahavarat tilikauden lopussa  330 237

Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot
1)   Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon
 Verot –21 211
 Poistot ja arvonalentumiset 1 225 1 224
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista –62 –43
 Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot –28 –157
 Myyntivoitot myytävissä olevista sijoituksista, netto –2 –2
 Rahoituskulut, netto 227 193
 Maksut rakennejärjestelyistä –56 –
 Kertasuoritukset eläkejärjestelyihin –85 –30
 Muut oikaisut 34 –6
    Yhteensä 1 232 1 390
2)   Käyttöpääoman muutos 
 Vaihto-omaisuus –55 –152
 Lyhytaikaiset saamiset 138 –129
 Lyhytaikaiset korottomat velat –215 77
    Yhteensä –132 –204

Konsernin rahavirtalaskelma
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 Tiedot vuosineljänneksittäin 

M€ Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4 /08 Q1–Q4 /07

Liikevaihto 2 315 2 358 2 378 2 410 2 512 2 467 2 537 2 519 9 461 10 035
Liiketoiminnan muut tuotot 9 23 11 40 87 15 80 18 83 200
Liiketoiminnan kulut –2 227 –1 998 –2 074 –2 108 –2 270 –2 116 –2 145 –2 119 –8 407 –8 650
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos
ja hakkuut –2 4 20 28 47 21 14 –3 50 79
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista –16 35 21 22 2 14 6 21 62 43
Poistot ja arvonalentumiset –365 –462 –199 –199 –236 –206 –567 –215 –1 225 –1 224
Liikevoitto/tappio –286 –40 157 193 142 195 –75 221 24 483
Voitot myytävissä olevista sijoituksista, netto – – 2 – – – – 2 2 2
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset –14 – –1 –10 –4 –9 8 3 –25 –2
Korko- ja muut rahoituskulut, netto –60 –50 –43 –49 –46 –42 –54 –49 –202 –191
Voitto/tappio ennen veroja –360 –90 115 134 92 144 –121 177 –201 292
Tuloverot 74 3 –25 –31 –63 –25 –77 –46 21 –211
Kauden voitto/tappio –286 –87 90 103 29 119 –198 131 –180 81
Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille –287 –86 92 102 32 120 –198 131 –179 85
Vähemmistölle 1 –1 –2 1 –3 –1 – – –1 –4

–286 –87 90 103 29 119 –198 131 –180 81
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € –0,56 –0,17 0,18 0,20 0,06 0,23 –0,38 0,25 –0,35 0,16
Laimennettu osakekohtainen tulos, € –0,56 –0,17 0,18 0,20 0,06 0,23 –0,38 0,25 –0,35 0,16
Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä, € –0,19 0,25 0,17 0,19 0,24 0,23 0,28 0,25 0,42 1,00
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000) 519 979 519 999 517 622 512 581 514 085 527 012 527 111 523 261 517 545 522 867
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu (1 000) 519 979 519 999 516 791 513 412 515 322 529 530 530 980 527 086 517 545 525 729

Kertaluonteisia eriä liikevoitossa/tappiossa –240 –256 2 5 –52 – –300 – –489 –352
Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä –46 216 155 188 194 195 225 221 513 835
 % liikevaihdosta –2,0 9,2 6,5 7,8 7,7 7,9 8,9 8,8 5,4 8,3
Kertaluonteiset erät ennen veroja –240 –250 2 5 –52 – –300 – –483 –352
Voitto/tappio ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä –120 160 113 129 144 144 179 177 282 644
 % liikevaihdosta –5,2 6,8 4,8 5,4 5,7 5,8 7,1 7,0 3,0 6,4
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % neg. 7,8 5,4 5,9 7,1 6,9 8,5 7,3 3,4 7,4
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % neg. 7,7 5,7 6,5 6,9 6,8 8,3 7,9 4,6 7,4
EBITDA 178 378 313 337 351 366 411 418 1 206 1 546
 % liikevaihdosta 7,7 16,0 13,2 14,0 14,0 14,8 16,2 16,6 12,7 15,4

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Energia –11 –8 –2 –5 –4 –6 –8 1 –26 –17
Sellu –4 44 20 26 6 19 12 21 86 58
Metsä ja sahat –1 – – 1 – – 1 – – 1
Paperi 1 – – – – – – – 1 –
Muu toiminta –1 –1 3 – – 1 1 –1 1 1
Yhteensä –16 35 21 22 2 14 6 21 62 43

 Toimitukset 
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4/08 Q1–Q4/07

  
Sähkö, MWh 2 731 2 653 2 344 2 439 2 716 2 576 2 415 2 642 10 167 10 349
Sellu, 1 000 t 421 480 527 554 446 492 501 488 1 982 1 927
Sahatavara, 1 000 m3 421 510 628 573 537 505 666 617 2 132 2 325
Sanoma- ja aikakauslehtipaperit, 1 000 t 1 809 1 760 1 749 1 772 1 940 1 933 1 872 1 785 7 090 7 530
Hieno- ja erikoispaperit, 1 000 t 784 863 923 981 977 954 960 968 3 551 3 859
Paperi yhteensä, 1 000 t 2 593 2 623 2 672 2 753 2 917 2 887 2 832 2 753 10 641 11 389
Vaneri, 1 000 m3 160 188 227 231 239 204 247 255 806 945
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 Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin 

M€ Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q1–Q4 /08 Q1–Q4 /07

Liikevaihto segmenteittäin
Energia 141 129 103 105 112 89 81 97 478 379
Sellu 200 228 247 269 187 208 208 205 944 808
Metsä ja sahat 419 475 518 508 537 490 514 498 1 920 2 039
Paperi 1 750 1 761 1 727 1 773 1 864 1 856 1 815 1 793 7 011 7 328
Tarrat 233 239 245 242 242 245 255 256 959 998
Vaneri 102 121 150 157 154 126 150 161 530 591
Muu toiminta 34 52 66 48 80 83 160 127 200 450
Sisäinen liikevaihto –564 –647 –678 –692 –664 –630 –646 –618 –2 581 –2 558
Liikevaihto, yhteensä 2 315 2 358 2 378 2 410 2 512 2 467 2 537 2 519 9 461 10 035

Sisäinen liikevaihto
Energia 84 84 83 90 87 79 73 81 341 320
Sellu 194 211 229 247 179 198 199 197 881 773
Metsä ja sahat 220 278 278 275 284 248 237 249 1 051 1 018
Paperi 49 62 70 69 65 59 59 64 250 247
Tarrat – 1 1 1 – – 1 – 3 1
Vaneri 8 10 11 10 11 8 9 8 39 36
Muu toiminta 9 1 6 – 38 38 68 19 16 163
Sisäinen liikevaihto, yhteensä 564 647 678 692 664 630 646 618 2 581 2 558

EBITDA segmenteittäin
Energia 76 58 34 39 43 24 20 31 207 118
Sellu 9 38 35 57 19 50 57 62 139 188
Metsä ja sahat –52 –4 4 4 33 22 53 51 –48 159
Paperi 189 271 216 209 221 240 248 230 885 939
Tarrat –1 9 15 11 16 19 23 27 34 85
Vaneri –5 3 22 26 20 8 20 23 46 71
Muu toiminta –38 3 –13 –9 –1 3 –10 –6 –57 –14
EBITDA, yhteensä 178 378 313 337 351 366 411 418 1 206 1 546

Liikevoitto/tappio segmenteittäin
Energia 62 49 31 33 38 17 11 29 175 95
Sellu –76 60 38 67 9 56 11 69 89 145
Metsä ja sahat –63 –38 17 25 60 38 61 42 –59 201
Paperi –126 –114 60 51 –19 73 –249 58 –129 –137
Tarrat –38 1 8 3 12 12 16 20 –26 60
Vaneri –10 –2 19 21 15 3 15 17 28 50
Muu toiminta –35 4 –16 –7 27 –4 60 –14 –54 69
Liikevoitto/tappio, yhteensä –286 –40 157 193 142 195 –75 221 24 483
 % liikevaihdosta –12,4 –1,7 6,6 8,0 5,7 7,9 –3,0 8,8 0,3 4,8

Kertaluonteiset erät segmenteittäin
Energia – – – – – – – – – –
Sellu –59 – – – – – –43 – –59 –43
Metsä ja sahat –2 –33 – –1 –13 – – – –36 –13
Paperi –153 –227 – 1 –71 – –328 – –379 –399
Tarrat –28 – – – 4 – – – –28 4
Vaneri – – 3 – – – – – 3 –
Muu toiminta 2 4 –1 5 28 – 71 – 10 99
Kertaluonteiset erät, yhteensä –240 –256 2 5 –52 – –300 – –489 –352

Liikevoitto/tappio segmenteittäin 
ilman kertaluonteisia eriä
Energia 62 49 31 33 38 17 11 29 175 95
Sellu –17 60 38 67 9 56 54 69 148 188
Metsä ja sahat –61 –5 17 26 73 38 61 42 –23 214
Paperi 27 113 60 50 52 73 79 58 250 262
Tarrat –10 1 8 3 8 12 16 20 2 56
Vaneri –10 –2 16 21 15 3 15 17 25 50
Muu toiminta –37 – –15 –12 –1 –4 –11 –14 –64 –30
Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä, yhteensä –46 216 155 188 194 195 225 221 513 835
 % liikevaihdosta –2,0 9,2 6,5 7,8 7,7 7,9 8,9 8,8 5,4 8,3
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 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset 
M€ Q1–Q4/2008 Q1–Q4/2007

Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 179 6 500
Investoinnit 471 644
Vähennykset –24 –96
Poistot –748 –752
Arvonalentumiset –182 –42
Arvonalentumisten palautus – 12
Muuntoero ja muut muutokset –8 –87
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5 688 6 179

 Vastuusitoumukset 
M€ 31.12.2008 31.12.2007

Omasta velasta
Kiinnitykset 1) 787 90

Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta
Lainatakaukset 10 10

Muiden puolesta
Muut takaukset 2 3

Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 kuukauden aikana 17 21
Leasingvastuut sitä seuraavien 12 kuukauden aikana 56 99
Muut vastuut 62 70

 1) Kiinnitysten kasvu johtuu pääosin suomalaisille eläkevakuutusyhtiöille annetuista lakisääteisistä vakuuksista. 

 Investointisitoumukset 

M€ Käyttöönotto
Kokonais-
kustannus

Mennessä
31.12.2007 Q1–Q4/2008

Jälkeen 
31.12.2008

Kuorimon uusinta, Wisaforest 10/2010 30 – 1 29
Jäteveden puhdistamo, Blandin 9/2010 17 – – 17
Uusi biovoimalaitos, Caledonian, UK 5/2009 75 11 48 16
Tehokkuuden parantaminen, Chudovo 9/2009 9 – – 9
Kaasunkulutuksen vähentämnen, Schwedt 8/2009 9 – 2 7

 Johdannaissopimusten nimellisarvot 
M€ 31.12.2008 31.12.2007

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset 4 598 4 369
Optiosopimukset, ostetut – 50
Optiosopimukset, asetetut – 60
Vaihtosopimukset 508 529

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset 2 668 3 642
Vaihtosopimukset 2 833 2 383

Muut johdannaiset
Termiinisopimukset 172 12
Optiosopimukset, asetetut 78 –
Vaihtosopimukset 8 3

 Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa 
M€ Q1–Q4/2008 Q1–Q4/2007

Myynnit osakkuusyhtiöille 138 130
Ostot osakkuusyhtiöiltä 592 500
Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden lopussa 37 29
Ostovelat ja muut velat kauden lopussa 27 42
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 Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa 
31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 30.09.2007 30.06.2007 31.03.2007

USD 1,3917 1,4303 1,5764 1,5812 1,4721 1,4179 1,3505 1,3318
CAD 1,6998 1,4961 1,5942 1,6226 1,4449 1,4122 1,4245 1,5366
JPY 126,14 150,47 166,44 157,37 164,93 163,55 166,63 157,32
GBP 0,9525 0,7903 0,7923 0,7958 0,7334 0,6968 0,6740 0,6798
SEK 10,8700 9,7943 9,4703 9,3970 9,4415 9,2147 9,2525 9,3462

 Tilinpäätösperiaatteet 
 Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä esitettyjen laa-
dintaperiaatteiden mukaan.  

 Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardin: 

 IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi otettiin käyttöön 1.1.2008 ennen sen pakollista käyttöönottoa. IFRS 8 -standardi korvaa IAS 14 Segmenttiraportointi -stan-
dardin ja tuo segmenttiraportoinnin lähemmäksi amerikkalaisen standardin SFAS 131:n vaatimuksia. Uuden standardin mukaan segmenttitietojen esittämisessä 
on käytettävä ”johdon lähestymistapaa”. Segmenttiraportointi perustuu siihen, kuinka ylin johto sisäisessä raportoinnissa seuraa segmentin tulosta kohdentaak-
seen resursseja ja arvioidakseen sen suorituskykyä. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut merkittävästi konsernin segmenteistä esitettävää informaatiota, sillä 
jo konsernin aiemmin julkaisemat segmenttietiedot perustuvat konsernin sisäiseen raportointiin. 

 UPM:n uusi liiketoimintarakenne 
UPM on siirtynyt toimimaan uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti 1. joulukuuta 2008 lähtien. Uudessa liiketoimintarakenteessa UPM raportoi taloudelliset 
tiedot seuraaville segmenteille: Energia, Sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat, Vaneri sekä Muu toiminta. Segmenttien vertailutiedot on muutettu vastaamaan 
uutta liiketoimintarakennetta.

 Tunnuslukujen laskentakaavat 

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuut ta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi 
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, 
”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät 
 riskejä ja epävarmuus tekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia 
 tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja 
kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimin-
tastrate gian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttumi-
nen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, 
kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden 
ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpaili joiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. 
konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason  muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löy-
tyy yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilta 68-70.

 Oman pääoman tuotto, %: 

 Voitto ennen veroja  – tuloverot x 100 
 Oma pääoma (keskiarvo) 

 Tulos/osake: 

 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu 
 osakemäärä ilman omia osakkeita

 

 Sijoitetun pääoman tuotto, %: 

 Voitto ennen veroja  + korko- ja muut 
rahoituskulut x 100 
 Oma pääoma + korolliset velat 
(keskiarvo) 


