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Konsernijohtajan katsaus

HyvŠt osakkeenomistajat,

Aktiviteetti WŠrtsilŠn eri loppumarkkinoilla oli vaihtelevaa vuonna 2013. Uusien laivojen tilaukset kasvoivat
merkittŠvŠsti, kun taas voimantuotantomarkkinat supistuivat toista vuotta perŠkkŠin.

EpŠsuotuisat valuuttakurssit ja viivŠstyneet toimitukset vuoden loppupuolella heikensivŠt liikevaihdon
kehitystŠ hieman odotetusta. Toisaalta kannattavuus kehittyi hyvin ja oli 11,2% koko vuodelta. Olen
tyytyvŠinen siitŠ sinnikkyydestŠ, jolla saavutimme kannattavuustavoitteemme liikevaihdon alenemisesta
huolimatta.

Talouspoliittiset linjaukset globaalisti ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssien heilahtelut lykkŠsivŠt
asiakkaiden pŠŠtšksentekoa voimantuotantomarkkinoilla. Power Plants -liiketoimintamme tilauskertymŠ
laskikin 15%. Saaduista tilauksista 82% perustui kaasuun, mikŠ osoittaa, ettŠ polttoainejoustaville
ratkaisuillemme on yhŠ jatkuvaa kysyntŠŠ. Saamiimme suuriin tilauksiin kuuluivat 184 miljoonan euron
monipolttoainevoimalaitos Jordaniaan ja maakaasua kŠyttŠvŠ 220 MW:n voimalaitos Oregoniin,
Yhdysvaltoihin.

Laivanrakennusteollisuudessa uusien alusten kilpailukykyiset rakennuskustannukset ja polttoainetehokkuus
lisŠsivŠt kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin. LisŠksi šljyn hinnat tukivat offshore-alan toimintaa, myšs
haastavissa olosuhteissa ja syvillŠ vesialueilla. TŠmŠn seurauksena uusien laivojen tilaukset kasvoivat ja
tilausjakauma oli edellisvuosia tasaisempi. Markkinoiden yleistŠ aktiviteettitasoa myštŠillen Ship Powerin
tilauskertymŠ kehittyi hyvin ja kasvoi 14% vuonna 2013. Offshore-teollisuudessa saatiin useita merkittŠviŠ
tilauksia, ja monipolttoainemoottoreiden ja kaasunkŠsittelyjŠrjestelmien kysyntŠ sŠilyi vilkkaana. Vuoden 2013
loppupuoliskolla esittelimme matalapaineista kaasua kŠyttŠvŠt 2-tahtiset monipolttoainemoottorimme.
Saimme pian lanseerauksen jŠlkeen ensimmŠinen tilauksen tŠlle teknologialle, joka saattaa hyvinkin olla
kauppalaivoille kŠŠnteentekevŠ muutos.

Merenkulun markkinoilla vallitseva ylikapasiteetti vaikutti yhŠ alusten globaaliin kŠyttšasteeseen, ja
asiakkaidemme pŠŠhuomio keskittyi kŠyttškustannusten alentamiseen. TŠtŠ kehitystŠ kompensoi
voimalaitosten huoltopalvelujen edelleen hyvŠnŠ jatkunut kysyntŠ, joka paransi huoltomarkkinoiden yleistŠ
vakautta. Voin tyytyvŠisenŠ todeta, ettŠ keskittymisemme pitkŠaikaisiin huoltosopimuksiin osoittautui
onnistuneeksi vuonna 2013. Sopimusten osuus Services-liiketoiminnan liikevaihdosta kasvoi vuoden aikana,
ja useita merkittŠviŠ sopimuksia solmittiin sekŠ voimalaitos- ettŠ merenkulkualan asiakkaiden kanssa.

Kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Brasilian, vakiinnuttaessa asemaansa laivanrakennusteollisuudessa
meidŠn on mukautettava omaa toimintaamme. Vuonna 2013 WŠrtsilŠ ilmoitti rakentavansa uuden, yhtišn
kokonaan omistaman tuotantolaitoksen Brasiliaan vastatakseen lisŠŠntyvŠŠn paikalliseen kysyntŠŠn etenkin
offshore-markkinoilla. Aloitimme myšs uusimman yhteisyrityksemme WŠrtsilŠ Yuchai Engine Co. Ltd:n
tuotantolaitoksen rakennustyšt Kiinassa. NŠiden hankkeiden ansiosta voimme parantaa paikallista
asiakaspalveluamme ja siten vahvistaa kilpailukykyŠmme nŠillŠ keskeisillŠ markkinoilla.

Vuonna 2012 panimme alulle organisaatiorakenteemme muutosprosessin pystyŠksemme toimimaan
joustavammin ja nopeammin. NŠin meillŠ on paremmat valmiudet toimia muuttuvassa markkinaympŠristšssŠ.
Onnistuneiden sopeuttamistoimien johdosta prosessissa pŠŠtettiin edetŠ yhdistŠmŠllŠ PowerTechin ja Ship
Powerin nelitahtiorganisaatiot yhdeksi kokonaisuudeksi. UudelleenjŠrjestelyssŠ kaikki toiminnot tutkimus- ja
kehitystyšstŠ valmistukseen ja myyntiin yhdistetŠŠn samaan organisaatioon. Muutos lisŠŠ osaltaan WŠrtsilŠn
toiminnan lŠpinŠkyvyyttŠ ja vastuullisuutta, mikŠ antaa meille paremmat valmiudet sekŠ asiakkaidemme
tukemiseen ettŠ toimintamme tehostamiseen. Uskon, ettŠ nŠmŠ muutokset ovat vŠlttŠmŠttšmiŠ
voidaksemme tarttua kasvumahdollisuuksiin, joita olemme tunnistaneet markkinoilla.
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KansainvŠlisesti johtavana kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisujen toimittajana WŠrtsilŠllŠ on keskeinen rooli
kestŠvien ratkaisujen tarjoamisessa merenkulku- ja voimantuotantoaloille. MeidŠn on panostettava vahvasti
tutkimukseen ja tuotekehitykseen sŠilyttŠŠksemme kilpailukykymme. Hyštysuhteen parantaminen,
polttoainejoustavuus ja ympŠristšsuorituskyky ovat keskeisiŠ painopistealueita T&K -investoinneissamme,
jotka olivat 4,0% liikevaihdosta vuonna 2013. Vastuullinen liiketoiminta ja henkilšstšmme turvallisuus ovat
meillŠ aina etusijalla. Poissaoloon johtavia tapahtumia kuvaava indeksiluku kehittyi edelleen positiivisesti ja oli
vuonna 2013 pienempi kuin koskaan aikaisemmin. Olemme vahvasti sitoutuneita tukemaan YK:n Global
Compact -aloitetta ja sen periaatteita ihmisoikeuksista, tyšoikeuksista, ympŠristšstŠ ja antikorruptiosta.

Strategiset painopistealueemme vastaavat hyvin loppumarkkinoillamme tapahtuvia perustavanlaatuisia
muutoksia. Maailma tarvitsee edelleen kestŠviŠ ja luotettavia voimaratkaisuja, ja nŠemme
kasvumahdollisuuksia kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme.
YmpŠristšmŠŠrŠykset lisŠŠvŠt kiinnostusta kaasua kohtaan myšs merenkulun markkinoilla, ja kaasulla
kulkevien alusten osuuden odotetaankin kasvavan merkittŠvŠsti tulevina vuosina. TŠllŠ hetkellŠ kaasun
laajamittaisen kŠytšn esteenŠ on lŠhinnŠ sen rajoitettu saatavuus. Jakeluinfrastruktuuria aiotaan osittain
laajentaa investoimalla keskikokoisiin terminaaleihin, mikŠ tarjoaa WŠrtsilŠlle kiinnostavia mahdollisuuksia.
Suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektiosaamisemme yhdistettynŠ tietotaitoomme LNG:n kŠsittelyssŠ
antaa meille valmiudet tarjota LNG-terminaaleja kokonaisratkaisuna ja varmistaa meille hyvŠn aseman nŠillŠ
nousevilla markkinoilla. Uudet pŠŠstšmŠŠrŠykset tulevat pian voimaan, ja alusten omistajat valmistautuvat
uusien vaatimusten tŠyttŠmiseen. Edistyksemme ympŠristšratkaisuissa eli se, ettŠ olemme saaneet
tyyppihyvŠksynnŠt painolastivesijŠrjestelmillemme ja pidentŠneet jo ennestŠŠn kattavaa referenssilistaamme
rikkipesureissa, tukee kasvupyrkimyksiŠmme tŠllŠ alueella.

WŠrtsilŠllŠ on hyvŠt mahdollisuudet kasvuun myšs nykyisessŠ haastavassa markkinaympŠristšssŠ.
Tehokkuuden ja joustavuuden kasvattaminen organisaatiossamme maailmanlaajuisesti on kuitenkin
vŠlttŠmŠtšntŠ kannattavuutemme varmistamiseksi ja kilpailukykymme sŠilyttŠmiseksi myšs jatkossa. TŠhŠn
perustuu vuoden 2014 alussa julkaistu koko konsernin kattava tehostamisohjelma. MarkkinanŠkymŠmme
ovat edelleen varovaiset, vaikka joillakin alueilla onkin nŠhtŠvissŠ hienoista parannusta. Vuonna 2014
odotamme liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja liikevoiton olevan noin 11%.

Haluan tŠssŠ yhteydessŠ kiittŠŠ asiakkaitamme, jotka ovat luottaneet meihin nŠinŠ haastavina aikoina, sekŠ
tyšntekijšitŠmme, jotka ovat vŠsymŠttŠ palvelleet asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Olen erittŠin kiitollinen
myšs osakkeenomistajillemme heidŠn WŠrtsilŠŠ kohtaan osoittamastaan kiinnostuksesta sekŠ heidŠn
luottamuksestaan tulevaisuuden mahdollisuuksiimme.

Bjšrn Rosengren
Konsernijohtaja
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WŠrtsilŠ lyhyesti

WŠrtsilŠ on kansainvŠlisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka
tukee asiakasyrityksiŠ tuotteiden koko elinkaaren ajan. WŠrtsilŠ maksimoi alusten ja voimalaitosten
ympŠristštehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymŠllŠ teknologisiin innovaatioihin ja
kokonaishyštysuhteeseen.

Vuonna 2013 WŠrtsilŠn liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilšstšmŠŠrŠ noin 18.700. YrityksellŠ on yli 200
toimipistettŠ lŠhes 70 maassa eri puolilla maailmaa. WŠrtsilŠn osakkeet on listattu NASDAQ OMX HelsingissŠ.

Power Plants
WŠrtsilŠ on nykyaikaisten, ympŠristšsuorituskyvyltŠŠn pitkŠlle kehitettyjen, tehokkaiden ja dynaamisten
voimalaitosratkaisujen johtava toimittaja. Tarjoamme monipolttoainevoimalaitoksia perusvoimantuotantoon,
kuormitushuippujen tasaamiseen ja kuormaa seuraavaan tuotantoon, sekŠ sŠhkšverkkoa vakaavia
voimalaitoksia ja huippunopeita varavoimaloita. Palvelemme niin nykyisiŠ kuin tuleviakin
kapasiteettimarkkinoita. Teknisten etujen lisŠksi nopeat voimaloiden kokonaistoimitukset ja pitkŠaikaiset
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kŠyttš- ja kunnossapitosopimukset varmistavat, ettŠ asiakkaillamme on kŠytettŠvissŠŠn tarvitsemansa
kokonaisratkaisut sekŠ kaupunkialueilla ettŠ vaativimmillakin syrjŠseuduilla.

Ship Power
WŠrtsilŠ tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla meriteollisuudessa sekŠ šljy- ja kaasuteollisuudessa
toimiville asiakkailleen turvallisia, ympŠristšmyštŠisiŠ, tehokkaita, joustavia ja taloudellisia ratkaisuja.
Asiakkaiden tarpeista lŠhtevŠt ratkaisumme koostuvat tuotteista, jŠrjestelmistŠ ja palveluista. Alan
teknologiajohtajuus ja kokenut, osaava ja omistautunut henkilšstš luovat meille edellytykset rŠŠtŠlšidŠ
optimoituja ratkaisuja eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme.

Services
WŠrtsilŠ tukee asiakkaitaan jŠrjestelmŠn koko elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyštysuhdetta ja
suorituskykyŠ. Tarjoamme sekŠ energia- ettŠ merenkulkumarkkinoilla toimiville asiakkaillemme toimialan
kattavimman palveluvalikoiman ja laajimman palveluverkoston. Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkeaa
laatua ja asiantuntevaa tukea sekŠ varmistamaan palvelujen saatavuuden mahdollisimman
ympŠristšystŠvŠllisesti kaikkialla, missŠ asiakkaamme toimivat.

WŠrtsilŠn liiketoimintaympŠristš

EpŠvarmuus maailmanlaajuisesta talouskehityksestŠ jatkui vuonna 2013 ja maailmanlaajuinen BKT-kasvu
laski 2,9%:iin (3,2% vuonna 2012). BKT-kehitys oli vahvinta kehittyvillŠ markkinoilla, ja nŠiden osuus
maailmantalouden kasvusta odotetaan jatkuvan merkittŠvŠnŠ. KehittyvŠt markkinat ovat hyvin tŠrkeŠt
WŠrtsilŠlle. Yhtišn liikevaihdosta yli 50% tuli OECD-alueen ulkopuolisilta markkinoilta. PŠŠosa Power Plants -
liiketoiminnan tilauksista tuli kehittyviltŠ markkinoilta ja suurin yksittŠinen alue oli Aasia.
Laivanrakennusmarkkinoita hallitsevat edelleen aasialaiset telakat EtelŠ-Koreassa ja Kiinassa. Talouskasvun
hidastuminen sekŠ globaalit talouspoliittiset linjaukset ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssien johtivat
alempiin investointeihin maakaasun ja nestemŠisten polttoaineiden kŠyttššn perustuvaan voimantuotantoon.
Ship Power -markkinoilla ylikapasiteetti on edelleen suurin este laajemmalle elpymiselle. Jotta tŠmŠ
ylikapasiteetti hŠviŠŠ, tarvitaan vahvempaa BKT:n kasvua. Myšs Services-liiketoiminta hyštyisi parantuneista
maailmantalouden nŠkymistŠ. Merenkulun markkinoiden vallitsevista olosuhteista johtuen asiakkaat kuluttavat
vŠhemmŠn harkinnanvaraisiin huoltotoimenpiteisiin ja investointeihin.

Konsernin strategia

WŠrtsilŠn tavoitteena on olla koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja maailmanlaajuisilla
merenkulun markkinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympŠri maailmaa. NŠemme kasvumahdollisuuksia
kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme, kaasukŠyttšisissŠ moottoreissa ja
niihin liittyvissŠ jŠrjestelmissŠ merenkulun markkinoilla sekŠ nesteytetyn maakaasun keskisuuren
infrastruktuurin kehityksessŠ. Tavoittelemme myšs kasvua ympŠristšratkaisuissa, kuten rikkipesureissa ja
painolastiveden kŠsittelyjŠrjestelmissŠ. Vahvuutenamme on teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja
huoltotarjoama, lŠheiset ja pitkŠaikaiset asiakassuhteet sekŠ ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus.
Etsimme jatkuvasti tapoja yllŠpitŠŠ kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua tuotanto- ja toimitusketjun
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ohjauksella.TŠmŠ tapahtuu usein yhteistyšssŠ johtavien teollisuuspartnerien kanssa tŠrkeimmillŠ
kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen T&K-toimintoihin auttaa meitŠ pysymŠŠn alamme teknologian ja
innovoinnin edellŠkŠvijŠnŠ.

Aiomme hyštyŠ kasvumahdollisuuksista loppumarkkinoillamme ja sŠilyttŠŠ samalla vakaan kannattavuuden.

KestŠvŠ kehitys
WŠrtsilŠn tavoitteena on tŠyttŠŠ osakkeenomistajien odotukset ja edistŠŠ yhteiskunnan hyvinvointia. TŠmŠ
edellyttŠŠ, ettŠ yhtišn toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistŠ. HyvŠ taloudellinen tulos luo
perustan muille kestŠvŠn kehityksen osa-alueille Ð sosiaaliselle vastuulle ja ympŠristšvastuulle.

WŠrtsilŠn pŠŠtavoite on toimittaa voimaratkaisuja, joiden hyštysuhde on korkea ja ympŠristškuormitus
vŠhŠinen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja palvelujemme ympŠristšsuorituskykyŠ sekŠ
sŠilyttŠmŠŠn teknologiajohtajuutemme hyšdyntŠmŠllŠ uutta tekniikkaa ja tekemŠllŠ yhteistyštŠ asiakkaiden ja
muiden sidosryhmien kanssa. NŠin autamme osaltamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa saavuttamaan
tiukentuvat kansainvŠliset ympŠristšvaatimukset ja -suositukset.

WŠrtsilŠ toimii hyvŠnŠ yrityskansalaisena kaikkialla missŠ yhtiš toimii. Liiketoimintamme ja
sidosryhmŠsuhteemme perustuvat toimintaperiaatteisiimme (Code of Conduct). WŠrtsilŠ on vastuullinen
tyšnantaja ja pyrkii tarjoamaan henkilšstšlle mielenkiintoisen ja innostavan tyšpaikan, jossa vallitsevat
avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekŠ mahdollisuudet henkilškohtaiseen kehittymiseen.
Tavoitteena on myšs tarjota tyšolosuhteiltaan turvallinen tyšpaikka tyšntekijšille ja sopimuskumppaneille sekŠ
minimoida WŠrtsilŠn tuotteiden ja palvelujen kŠyttššn liittyvŠt terveys- ja turvallisuusriskit. Toimitusketjun
hallinta ja kehittŠminen ovat olennainen osa toimintaamme.

Arvot
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Tavoite Kehitys Graafi

Liikevaihto

Tavoitteemme on
kasvaa nopeammin
kuin maailman BKT.

Vuonna 2012
WŠrtsilŠn
liikevaihto laski
1% 4.654 milj.
euroon.
WŠrtsilŠn
keskimŠŠrŠinen
vuotuinen kasvu-
% (CAGR)
2003-2013 oli
8%.

Kasvu yli suhdannesyklin

Liikevoitto

Liikevoittotavoitteemme
(EBIT%) on 14%
suhdannesyklin
huipulla. Syklin pohjalla
tavoitteemme on
sŠilyttŠŠ yli 10%:n
liikevoitto.

Vuonna 2013
liikevoittomme oli
520 milj. euroa,
eli 11,2%
liikevaihdosta.

Kannattavuus

Taloudelliset tavoitteet
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PŠŠomarakenne

Tavoitteemme
on, ettŠ velkaantumis-
asteemme on alle 0,50.

Vuonna 2013
velkaantumis-
asteemme oli
0,15.

Nettovelkaantumisaste

Osinko

Tavoitteemme on jakaa
50% osakekohtaisesta
tuloksesta osinkona.

Hallitus esittŠŠ,
ettŠ 31.12.2012
pŠŠttyneeltŠ
tilikaudelta
jaetaan osinkona
1,05 euroa
osakkeelta, mikŠ
vastaa 53%
osakekohtaisesta
tuloksesta.

Tulos/osake, osinko/osake

WŠrtsilŠ Power Plants

WŠrtsilŠ Power Plants luo asiakkailleen ylivertaista arvoa hajautetuilla, joustavilla, tehokkailla ja
ympŠristšmyštŠisillŠ energiaratkaisuilla. Toimitamme luotettavia voimaloita, jotka saattavat kŠsittŠŠ useita
rinnakkaisia tuotantoyksikšitŠ. LisŠetuna ovat nopeat toimitukset.

Joustavuuteen perustuva tarjonta
Tarjoamme asiakkaille ratkaisuja pelkistŠ moottoritoimituksista aina kokonaisiin, avaimet kŠteen periaatteella
toimitettuihin voimalaitoksiin. KŠytŠnnšssŠ koetellut voimalamme ovat moduulirakenteisia, joten ne voidaan
sijoittaa lŠhelle loppukŠyttŠjiŠ ja rakentaa vaiheittain asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisujemme
polttoainejoustavuus mahdollistaa šljyn korvaamisen kaasulla, kun kiinnostus maakaasua kohtaan lisŠŠntyy.
Tuemme asiakkaitamme toimitetun jŠrjestelmŠn koko elinkaaren ajan kŠyttš- ja huoltosopimusten kautta.
Toimimme pŠŠasiassa kehittyvillŠ markkinoilla; voimalaprojekteillemme on kuitenkin kysyntŠŠ myšs
kehittyneillŠ markkinoilla.
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Toimintamme jakautuu kolmeen segmenttiin
Power Plants -liiketoiminnan kolme tŠrkeintŠ asiakassegmenttiŠ ovat sŠhkšlaitokset, itsenŠiset
voimantuottajat ja teollisuus. SŠhkšlaitokset toimittavat sŠhkšŠ asumisen, liiketoiminnan ja teollisuuden
tarpeisiin. ItsenŠiset voimantuottajat ovat puolestaan sijoittajia, jotka investoivat voimalaitoksiin ja myyvŠt
sŠhkšŠ sŠhkšlaitoksille. NŠiden asiakassegmenttien tarpeet vaihtelevat sen mukaan, millaiseen sovellukseen
voimalaitosta kŠytetŠŠn. PerinteisessŠ perusvoimantuotannossa asiakkaat edellyttŠvŠt kilpailukykyisiŠ
elinkaarikustannuksia, luotettavuutta, huippulaatuisia tuotteita sekŠ polttoaineen ja kŠyttštavan joustavuutta.
SŠhkšverkkoa vakaavissa ja kuormitushuippuja tasaavissa sovelluksissa asiakkaan vaativat yleensŠ nopeaa
kŠynnistystŠ ja kapasiteetin nostoa tŠydelle kuormalle, kykyŠ operoida vaihtelevilla kuormilla sekŠ
kilpailukykyisiŠ sŠhkšntuotanto- ja kapasiteettikustannuksia. Teollisuusasiakkaat koostuvat lŠhinnŠ
esimerkiksi kaivos-, sementti- sekŠ šljy- ja kaasualalla toimivista yksityisyrityksistŠ, jotka investoivat omaan
voimantuotantoon. PŠŠtšksentekoon vaikuttavia keskeisiŠ tekijšitŠ ovat muun muassa luotettavuus, alhaiset
energiakustannukset ja riippumattomuus valtakunnanverkosta.

Smart Power Generation
WŠrtsilŠn Smart Power Generation -konsepti mahdollistaa olemassa olevan energiajŠrjestelmŠn tehokkuuden
maksimoinnin tasoittamalla nykyisiŠ ja tulevia kuormavaihteluita tarjoten siten tuntuvia sŠŠstšjŠ. Konseptin
kulmakiviŠ ovat erittŠin korkea energiatehokkuus, erinomainen kŠytšn joustavuus ja
monipolttoainemahdollisuus. NykyisissŠ ja tulevissa vŠhŠhiilisissŠ energiajŠrjestelmissŠ Smart Power
Generation -konsepti tasapainottaa tuuli- ja aurinkoenergian suuria tuotantovaihteluja. Konseptia voidaan
kŠyttŠŠ tehokkaaseen perusvoimantuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen ja kuormaa seuraavaan
tuotantoon sekŠ huippunopeana voimareservinŠ valtakunnallisissa energiajŠrjestelmissŠ.

LisŠtietoja Smart Power Generation konseptista lšytyy osoitteesta www.smartpowergeneration.com .

Smart Power Generation
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Power Plants -liiketoimintaympŠristš

WŠrtsilŠn voimalaitoksia kŠytetŠŠn monenlaisissa sovelluksissa. NiitŠ ovat perinteinen perusvoimantuotanto
kantaverkkoon, dynaamiset verkkoa vakaavat ratkaisut uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi sekŠ
itsenŠisesti toimivat saarekeajosovellukset.

Voimalaitosratkaisujen maailmanlaajuisena toimittajana tiedostamme, ettŠ eri alueiden ja maiden
energiainfrastruktuurimallit eroavat toisistaan merkittŠvŠsti. WŠrtsilŠn Smart Power Generation -konseptin
avulla ratkaisut voidaan mukauttaa kunkin infrastruktuurin tarpeisiin sopivaksi. Palvelemme pŠŠasiassa neljŠŠ
erityyppistŠ energiainfrastruktuuria:
¥ NestemŠisiin polttoaineisiin perustuva energiainfrastruktuuri, raskasšljyvoimalaitokset
¥ Energiainfrastruktuuri, jossa ollaan siirtymŠssŠ kaasuun nesteytetyn maakaasun kautta,
monipolttoainevoimalaitokset
¥ Maakaasuun perustuva energiainfrastruktuuri, puhtaasti kaasua kŠyttŠvŠt joustavan perusvoimantuotannon
voimalaitokset
¥ Energiainfrastruktuurit, joissa kŠytetŠŠn ajoittain runsaasti uusiutuvia energialŠhteitŠ ja jotka vaativat
nopeasti reagoivia, dynaamisia, verkkoa vakaavia voimalaitoksia.

NŠillŠ markkinoilla tŠrkeimpiŠ asiakassegmenttejŠ ovat sŠhkšlaitokset, itsenŠiset voimantuottajat ja teollisuus,
kuten sementti-, kaivos-, tekstiili- sekŠ šljy- ja kaasuteollisuutta harjoittavat asiakkaat.
Voimalaitosinvestointien kysyntŠtekijŠt vaihtelevat asiakassegmenteittŠin. SŠhkšn tuotanto ja myynti on
sŠhkšlaitosten ydinliiketoimintaa, joten voimalaitokset ovat niille strategista omaisuutta. ItsenŠiset
voimantuottajat hakevat voimalainvestoinneiltaan yleensŠ tuottoja, kun taas teollisuusasiakkaiden on
varmistettava prosessiensa ja tehtaidensa voimahuolto. Yhteinen nimittŠjŠ kaikille asiakassegmenteille on,
ettŠ voimalaitosprojektit ovat usein merkittŠviŠ investointeja.

WŠrtsilŠn voimalaitosprojektit rahoitetaan projektin tai asiakkaan omalla kassavirralla tai yleensŠ paikallisilta
rahoitusmarkkinoilta saatavalla velkarahoituksella. WŠrtsilŠn voimalaitoksia rahoitetaankin monilla
maantieteellisillŠ markkina-alueilla. WŠrtsilŠ ei tarjoa asiakkailleen rahoitusta, mutta antaa tukea
rahoitusratkaisujen etsimisessŠ.

Power Plants -markkinoiden yleiset kysyntŠtekijŠt
Voimalakapasiteetin kysyntŠ riippuu ensisijassa vŠestšnkasvusta ja talouden kehityksestŠ. SŠhkšnkulutuksen
kasvaessa lisŠŠntyy sekŠ uusien voimaloiden ettŠ vanhaa kapasiteettia korvaavien laitosten tarve. Jatkossa
teollistumisen ja elintason kohoamisen odotetaan johtavan siihen, ettŠ kasvu on vahvempaa OECD:n
ulkopuolisissa maissa. Suurin osa WŠrtsilŠn Power Plants -liiketoiminnan saamista tilauksista tulee kehittyviltŠ
markkinoilta. KehittyvillŠ markkinoilla ja syrjŠisillŠ alueilla joustavaan perusvoimantuotantoon kŠytettŠvien
voimaloiden ja teollisuuden voimantuotannon kysyntŠŠ vauhdittavat sŠhkšn kulutuksen kasvu ja mineraalien
hinnan kehitys. Kaasu- ja monipolttoainevoimalaitosten kysyntŠ kasvaa kehittyvillŠ markkinoilla
kaasuverkostojen rakentamisen myštŠ.
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SŠhkšntuotanto alueittain

OECD-maissa talouden kasvulla ei ole niin suurta merkitystŠ kysyntŠtekijŠnŠ, mutta asennetun kapasiteetin
ikŠŠntyminen edellyttŠŠ uusia investointeja. Investointeja uusiutuvan energian suuntaan ohjaavia tŠrkeitŠ
kysyntŠtekijšitŠ ovat tiukentuvat ympŠristšmŠŠrŠykset ja pyrkimykset ottaa kŠyttššn vŠhŠhiilisiŠ
voimantuotantoratkaisuja. Esimerkiksi tuulivoimaan perustuvat ratkaisut tuovat ennen nŠkemŠttšmiŠ haasteita
sŠhkšverkon vakauden hallinnalle, mikŠ edellyttŠŠ lisŠŠ varavoimaa ja verkkoa tasapainottavaa kapasiteettia.
Uusiutuvien energialŠhteiden laajamittainen kŠyttš lisŠŠ joustavan, luotettavan ja tehokkaan
voimalakapasiteetin tarvetta ja siten WŠrtsilŠn ratkaisujen kysyntŠŠ.

Asennetun lŠmpš- ja ydinvoimakapasiteetin ikŠjakauma alueittain

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA

13



Uusiutuvien voimalŠhteiden osuus sŠhkšntuotannosta alueittain

Kaasu on joustava, fossiilisista polttoaineista vŠhŠpŠŠstšisin polttoaine, joka mahdollistaa jŠrjestelmŠn
vakauttamisen, joten kaasun kysynnŠn odotetaan kasvavan. KehitystŠ tukee osaltaan myšs kaasun yhŠ
parempi saatavuus nesteytetyn maakaasun investointien lisŠŠntymisen ja vaihtoehtoisten kaasulŠhteiden,
kuten liuskekaasun, kŠytšn muuttuessa taloudellisesti kannattavaksi. Kaasuvoimalakapasiteetin odotetaan
kasvavan 2,4% vuodessa, ja arviolta 65% kasvusta tulee muualta kuin OECD-maista. WŠrtsilŠllŠ on hyvŠ
asema nŠillŠ markkinoilla. Alueilla, joissa kaasuinfrastruktuuria rakennetaan parhaillaan, voimalaitostemme
tŠrkeŠ etu on, ettŠ ne pystyvŠt hyšdyntŠmŠŠn kŠytettŠvissŠ olevia nestemŠisiŠ polttoaineita, kunnes kaasua
on varmasti saatavissa.

Maailman sŠhkšntuotanto lajeittain

Power Plants -liiketoiminnan kilpailijat
Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa WŠrtsilŠn kilpailijoina ovat usein kaasuturbiinivalmistajat.
Kaasuun perustuvissa pienemmissŠ projekteissa ja raskasšljyvoimaloissa WŠrtsilŠn pŠŠkilpailijoita ovat muut
moottorivalmistajat. Suurimpien ja tehokkaimpien kaasu- ja monipolttoainemoottoreiden ansiosta meillŠ on
moottoriteknologiassa johtava asema, joka perustuu kykyymme tarjota polttoainevalikoiman suhteen
joustavia voimaloita kattavina kokonaistoimituksina sekŠ voimaloiden kŠyttš- ja huoltosopimuksia.
Tarjoamistamme eduista merkittŠvimmŠt kaasuturbiiniteknologiaan verrattuna ovat parempi hyštysuhde
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vaihtelevalla kuormalla ja nopea kŠynnistys ilman lisŠkustannuksia sekŠ kyky tarjota monipolttoaineratkaisuja
maakaasuun siirtyville asiakkaille.

Kaasuturbiini- ja moottorivalmistajat

WŠrtsilŠn Power Plants -liiketoiminnan tŠrkeimmŠt kysyntŠtekijŠt

¥ Talouden kehitys ja sŠhkšnkulutuksen kasvu
¥ LisŠŠntyvŠ kaasun kŠyttš voimaloiden polttoaineena
¥ Kaasun saatavuuden epŠvarmuudesta johtuva polttoainejoustavuuden tarve
¥ YmpŠristšasiat ja investoinnit uusiutuvaan energiaan
¥ IkŠŠntyvŠ tuotantokapasiteetti

Power Plantsin strategia

Tavoitteemme on, ettŠ meidŠt tunnetaan kansainvŠlisesti johtavana nestemŠisiŠ polttoaineita ja kaasua
kŠyttŠvien voimalaitosten toimittajana. EdistŠmme Smart Power Generation -konseptin kŠyttšŠ yhŠ
dynaamisemmiksi ja ympŠristštietoisemmiksi muuttuvilla globaaleilla energiamarkkinoilla ympŠristšn kannalta
kestŠvŠmpien, edullisempien ja luotettavampien voimantuotantojŠrjestelmien mahdollistamiseksi.

¥ SŠilytŠmme johtavan asemamme raskasšljy- ja monipolttoainevoimalaitoksissa vahvistamalla
arvolupaustamme sekŠ kehittŠmŠllŠ valikoituja kohdemarkkinoita aktiivisesti ja vaikuttamalla niihin
¥ Kasvamme voimakkaasti suurten kaasuvoimalaitosten markkinoilla valtaamalla markkinaosuuksia
polttoturbiineilta
¥ Kasvamme uusiutuvia polttoaineita kŠyttŠvien voimaloiden markkinoilla tarjoamalla mahdollisuuden kŠyttŠŠ
useita eri polttoaineita
¥ Kasvamme erikoissovellusten - ydinvoimaloiden varavoimantuotannon, sŠhkšn ja lŠmmšn yhteistuotannon,
šljy- ja kaasuteollisuuden ja LNG-infrastruktuurisovellusten - markkinoilla valikoiduissa asiakassegmenteissŠ
arvolupauksemme avulla

Ratkaisumme soveltuvat energiatehokkuutensa, polttoainejoustavuutensa ja joustavan kŠytettŠvyytensŠ
ansiosta ihanteellisesti monentyyppisiin energiainfrastruktuureihin erilaisissa sovelluksissa. Tuotteemme
perustuvat testattuihin ja hyviksi havaittuihin ratkaisuihin. Niiden keskeisiŠ etuja on modulaarisuus, joka takaa
sekŠ laite- ettŠkokonaistoimitusten kilpailukykyisyyden.
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Tavoitteemme on sŠilyttŠŠ johtava asemamme raskasšljy- ja monipolttoainevoimalaitoksissa. PŠŠsemme
tŠhŠn tavoitteeseen vahvistamalla edelleen arvolupaustamme, johon sisŠltyy taattu suorituskyky, korkea
hyštysuhde ja ainutlaatuinen joustavuus sekŠ polttoaineessa ettŠ operoinnissa. Haemme kasvua myšs
erikoissovelluksista, kuten LNG-terminaalien toimituksista, sŠhkšn ja lŠmmšn yhteistuotantoratkaisuista, šljy-
ja kaasuteollisuuden tilapŠisestŠ voimantuotosta sekŠ ydinvoimaloiden varavoimantuotannon sovelluksista.
Mahdollisuus kŠyttŠŠ monia eri polttoaineita moottoreissamme tukee kasvuamme uusiutuvia polttoaineita
kŠyttŠvien voimalaitosten markkinoilla. Keskitymme tuotteisiin ja projekteihin, jotka tuovat kiistattomia
ympŠristšetuja ja ovat taloudellisesti jŠrkeviŠ.

Power Plantsin vahvuudet
¥ Ainutlaatuinen joustavuus sekŠ polttoaineissa ettŠ operoinnissa
¥ Energiatehokkuus ja pŠŠstšmŠŠrŠysten noudattaminen
¥ Kilpailukykyiset pŠŠomakustannukset ja kyky toimittaa avaimet kŠteen -ratkaisuja
¥ Globaali huolto-organisaatio

Power Plants ja kestŠvŠ kehitys

WŠrtsilŠ Power Plants osallistuu kestŠvien energiajŠrjestelmien kehittŠmiseen hyvŠksi todetuilla, markkinoiden
vaihteleviin tarpeisiin optimoiduilla ratkaisuilla.

KestŠvŠmmŠn energiainfrastruktuurin kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian saatavuus ja
taloudelliset tekijŠt. Hiili-intensiivisiŠ energianlŠhteitŠ korvataan vŠhŠhiilisillŠ polttoaineilla, kuten maakaasulla
ja uusiutuvilla energiaratkaisuilla. EnergiansŠŠstššn ja energiatehokkuuden parantamiseen tŠhtŠŠviŠ
toimenpiteitŠ tuetaan, ja niitŠ edellyttŠviŠ lakeja sŠŠdetŠŠn kaikilla tasoilla. Suuntaus on maailmanlaajuinen,
vaikka lyhyen aikavŠlin toimenpiteet saattavat vaihdella alueittain.

WŠrtsilŠ on sitoutunut kestŠvŠŠn kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja on siksi omaksunut aktiivisen
roolin markkinoilla ja ratkaisujen kehittŠmisessŠ. WŠrtsilŠ neuvoo kansallisia pŠŠttŠjiŠ energiamarkkinoiden
muutoksia sekŠ teknisiŠ ja kaupallisia standardeja koskevissa asioissa ja edistŠŠ nŠin siirtymistŠ kestŠvŠmpiin
voimantuotantojŠrjestelmiin. WŠrtsilŠ pyrkii tulevaisuudessakin ymmŠrtŠmŠŠn syvŠllisesti markkinoiden
vaatimuksia ja kehittŠmŠŠn ratkaisujaan siten, ettŠ ne osaltaan tehostavat eri alueiden
voimantuotantojŠrjestelmien suorituskykyŠ. WŠrtsilŠn energiaratkaisuissa yhdistyvŠt ainutlaatuisella tavalla
joustavuus, korkea hyštysuhde ja pienet pŠŠstšt. Mahdollisuus kŠyttŠŠ tehokkaasti monia eri polttoaineita,
myšs biopolttoaineita, auttaa vŠhentŠmŠŠn kasvihuonekaasujen pŠŠstšjŠ. WŠrtsilŠn Smart Power Generation
-teknologia antaa mahdollisuuden kehittŠŠ luotettavaa ja kestŠvŠŠ kehitystŠ tukevaa energiainfrastruktuuria.

Kohti kestŠvŠmpiŠ voimantuotantojŠrjestelmiŠ
Ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi on vŠhennettŠvŠ hiileen perustuvaa voimantuotantoa merkittŠvŠsti ja
lisŠttŠvŠ huomattavasti vŠhŠhiilistŠ voimantuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkoenergian sekŠ maakaasuun
perustuvien voimaloiden kŠyttšŠ. Uudenaikaisissa voimantuotantojŠrjestelmissŠ suurin osa sŠhkšstŠ
tuotetaan vastaisuudessa tuuli- ja aurinkovoimalla, kun taas lŠmpšvoimalaitoksia kŠytetŠŠn yhŠ useammin
vain jŠrjestelmŠn tasapainottamiseen ja varavoimana. Uusiutuvan energiantuotannon vaihtelevuuden vuoksi
varavoima- ja tasapainotuskapasiteetin on oltava joustavaa ja dynaamista. Aiemmin
voimantuotantojŠrjestelmŠt suunniteltiin eri tarkoitukseen. Tarvittavan joustavan kapasiteetin varmistamiseksi
jŠrjestelmŠŠn on lisŠttŠvŠ uusia voimaloita, joiden joustavuus perustuu kolmeen ominaisuuteen: kŠytšn
joustavuuteen, energiatehokkuuteen ja polttoainejoustavuuteen.
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KŠytšn joustavuuttatarvitaan, jotta voidaan reagoida tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon nopeisiin muutoksiin.
Voimaloilla on oltava muun muassa seuraavat ominaisuudet:

¥ mahdollisuus laitosten nopeaan ja usein toistuvaan kŠynnistykseen ja pysŠytykseen laitteiden kulumatta
¥ syklinen kŠyttš nopeine kapasiteetin nostoineen ja laskuineen
¥ korkea hyštysuhde sekŠ tŠydellŠ ettŠ osakuormalla
¥ laaja kuormitusalue
¥ pienet CO2-pŠŠstšt.

Energiatehokkuudenansiosta sŠhkšntuotantoon tarvitaan entistŠ vŠhemmŠn polttoainetta. Alhaisempi
polttoaineen kulutus vŠhentŠŠ voimantuotannon CO2-pŠŠstšjŠ.

Polttoainejoustavuusmahdollistaa siirtymisen kestŠvŠmpiin polttoaineisiin kun niitŠ on saatavissa. TŠmŠ on yhŠ
tŠrkeŠmpŠŠ investoitaessa uuteen voimantuotantokapasiteettiin, jotta voimalaitos ei ole sidottu kŠyttŠmŠŠn
jotakin tiettyŠ polttoainetta enŠŠ silloin, kun saatavissa on muita ekologisesti kestŠvŠmpiŠ polttoaineita. Smart
Power Generation -konsepti tŠyttŠŠ kaikki edellŠ mainitut vaatimukset ja mahdollistaa siten arvokkaiden
uusiutuvien energialŠhteiden maksimaalisen kŠytšn ja joustamattomien perusvoimantuotantoon tarkoitettujen
lŠmpšvoimalaitosten sujuvan toiminnan.

Tulevaisuuden sŠhkšntuotantojŠrjestelmistŠ tehtyjen mallinnusten mukaan Smart Power Generation -
teknologia sekŠ lisŠŠntynyt tuuli- ja aurinkovoiman hyšdyntŠminen vŠhentŠvŠt kokonaisjŠrjestelmŠn
CO2-pŠŠstšjŠ merkittŠvŠsti. WŠrtsilŠn Smart Power Generation -konsepti mahdollistaa koko
energiantuotantojŠrjestelmŠn kustannustehokkaan, luotettavan ja kestŠvŠn optimoinnin seuraavasti:

¥ Mahdollistaa kokonaisjŠrjestelmŠn erittŠin pienet hiilipŠŠstšt

¥ mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman maksimaalisen hyšdyntŠmisen heikentŠmŠttŠ verkon vakautta
¥ mahdollistaa tehokkaan perusvoiman tuotannon ja siten pienimmŠt CO2-pŠŠstšt
¥ minimoi tuulivoiman tuotantorajoitukset ja auttaa vŠlttŠmŠŠn negatiiviset hinnat
¥ vŠhentŠŠ tarvittavan varatehon mŠŠrŠŠ
¥ mahdollistaa biokaasun ja nestemŠisen biopolttoaineen tehokkaan kŠytšn

¥ Mahdollistaa koko jŠrjestelmŠn kustannustehokkaimman toiminnan

¥ eliminoi kuluttavan syklisen kuormituksen laitoksissa, joita ei ole tŠhŠn suunniteltu, ja mahdollistaa
niiden kustannustehokkaan kŠytšn

¥ suuri hyštysuhde laajalla kuormitusalueella mahdollistaa joustavien voimaloiden
kustannustehokkaimman toiminnan

¥ Varmistaa jŠrjestelmŠn luotettavuuden ŠŠrimmŠisissŠkin olosuhteissa, kuten

¥ tuulen voimakkuuden vaihteluissa
¥ poikkeustilanteissa

¥ Mahdollistaa keskikuorma- ja huippukuormakapasiteetin hajauttamisen

¥ voimalaitosten koko ja laajennusmahdollisuus joustavasti paikallisten tarpeiden mukaan
¥ tuotantokapasiteetin rakentaminen kuormituskeskuksiin vŠhentŠŠ verkkohŠvišitŠ ja suurjŠnniteverkon

laajennusinvestointien tarvetta
¥ nopeat toimitukset takaavat nopean avun paikalliseen kapasiteettipulaan.
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Power Plantsin kehitys vuonna2013

Voimantuotannon kokonaismarkkinoiden aktiviteetti laski vuonna 2013, kun makrotalouden epŠvakaisuus
viivŠstytti investointipŠŠtšksiŠ edelleen lŠpi vuoden. Myšs monien kehittyvien maiden merkittŠvŠt
valuuttakurssiheilahdukset, joita nŠhtiin toisen ja kolmannen neljŠnneksen aikana, vaikuttivat asiakkaiden
pŠŠtšksentekoon. Kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki kuitenkin uuden voimantuotantokapasiteetin
kysyntŠŠ. WŠrtsilŠn tarjousaktiviteetti oli vuotta 2012 korkeammalla tasolla. Aktiviteetti keskittyi edelleen
maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon. WŠrtsilŠn osuus kaasuun ja nestemŠisiin polttoaineisiin pohjautuvien
voimalaitosten markkinoista (sisŠltŠen kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet) kasvoi 5,8%:iin vuoden
2013 ensimmŠisen puoliskon aikana (4,9% vuoden 2012 ensimmŠisellŠ puoliskolla). Kokonaismarkkinat olivat
kooltaan 18,8 GW samalla ajanjaksolla.

Vuonna 2013 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymŠ laski 15% 1.292 milj. euroon. TŠmŠ on linjassa
voimantuotannon kokonaismarkkinoiden laskun kanssa. 82% tilauksista MW:ssa mitattuna tuli
kaasumarkkinoilta. Vuoden aikana WŠrtsilŠ sai merkittŠviŠ tilauksia 274 MW:n voimalaitoksesta Jordaniasta
sekŠ 220 MW:n voimalaitoksesta Oregonista, Yhdysvalloista. Muita tŠrkeitŠ tilauksia saatiin Suomesta,
VenŠjŠltŠ ja Indonesiasta. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto laski 3% 1.459 milj. euroon, mikŠ vastaa
31% WŠrtsilŠn liikevaihdosta.

WŠrtsilŠ Ship Power

WŠrtsilŠ Ship Powerilla on vahva asema merenkulkuteollisuudessa. Ship Power on yhŠ merkittŠvŠmpi toimija
myšs šljy- ja kaasuteollisuuden offshore-segmentissŠ. Tarjoamme optimoituja, ympŠristšmyštŠisiŠ ja
taloudellisesti jŠrkeviŠ ratkaisuja, jotka on kehitetty asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Asiakkaiden
liiketoiminnan syvŠllinen ymmŠrtŠminen yhdistyneenŠ mittavaan verkostoomme ja laajaan
tuotevalikoimaamme sekŠ valmiuteemme osallistua projekteihin jo alusten suunnitteluvaiheessa merkitsee
sitŠ, ettŠ pystymme tukemaan asiakkaitamme laitteiden koko elinkaaren ajan.

Ship Power on organisoitu tuotelinjoittain, ja yhteinen myyntiorganisaatio vastaa maailmanlaajuisesti
asiakassuhteista ja asiakkaiden tarpeiden selvittŠmisestŠ sekŠ myyntiverkostosta. Organisaatiorakenne
mahdollistaa toiminnan hallinnan alusta loppuun, mukaan lukien T&K -toiminta, suunnittelu ja valmistus.
Vuoden 2014 alusta lŠhtien PowerTech toimii osana 4-tahtimoottorituotelinjaa. Tavoitteena on parantaa
kilpailukykyŠ ja tehostaa asiakaspalvelua entisestŠŠn lisŠŠmŠllŠ joustavuutta, nopeuttamalla pŠŠtšksentekoa
ja hyšdyntŠmŠllŠ resursseja optimaalisesti.

Palvelemme sekŠ telakoita ettŠ varustamoita
Ship Power -liiketoiminnan asiakkaita ovat sekŠ telakat ettŠ varustamot, ja nŠiden asiakasryhmien tarpeet ja
vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Telakoiden pŠŠtšksiin vaikuttavat yleensŠ tuotteiden hinta,
toimitusaika ja toimitusvarmuus, projektinhallinta ja asennuksen helppous sekŠ toimittajan kyky hallita laajoja
toimituskokonaisuuksia. Varustamoiden vaatimuksia ovat luotettavuus, kŠytšn taloudellisuus ja tuki sekŠ
palveluiden saatavuus. Muita pŠŠtšksiin vaikuttavia tekijšitŠ ovat rahtihinnat, korkotaso ja laivan hinta.
Kumpikin asiakasryhmŠ kiinnittŠŠ pŠŠtšksiŠ tehdessŠŠn lisŠksi yhŠ enemmŠn huomiota hyštysuhteeseen ja
ympŠristšmŠŠrŠysten tŠyttymiseen.
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Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. TŠhŠn pŠŠstŠŠn perehtymŠllŠ syvŠllisesti
asiakkaiden liiketoimintaan, toimintamalleihin ja vaatimuksiin siten, ettŠ voimme tarjota tuotteita ja ratkaisuja,
jotka parhaiten edistŠvŠt kunkin asiakkaan liiketoimintatavoitteita.

Laaja tarjontamme kattaa kaikki tŠrkeimmŠt alussegmentit
Ship Powerin toiminta kattaa kaikki merkittŠvŠt alustyypit. YmmŠrrŠmme kunkin segmentin tarpeet ja
vaatimukset Ð aina suunnittelusta pŠivittŠiseen kŠyttššn asti laitteiden koko elinkaaren ajan. Tarjontamme
kattaa myšs kaasujŠrjestelmŠt maalla toimiviin laitoksiin, esimerkiksi kaasuterminaalit. MeidŠt tunnetaan
suunnitteluosaamisestamme, pitkŠstŠ kokemuksestamme alalta sekŠ teknologiajohtajuudestamme.
Tarjontamme on alan laajin:

¥ Keskinopeat ja hidaskŠyntiset diesel- ja monipolttoainemoottorit
¥ Propulsiolaitteet ja vaihteistot
¥ Tiivisteet ja laakerit
¥ AutomaatiojŠrjestelmŠt
¥ ViestintŠ- ja ohjausjŠrjestelmŠt
¥ SŠhkšnjakelu- ja -hallintajŠrjestelmŠt
¥ YmpŠristšratkaisut, mukaan lukien pakokaasujen puhdistusjŠrjestelmŠt, painolastiveden
kŠsittelyjŠrjestelmŠt ja makeavesijŠrjestelmŠt
¥ Pumput ja venttiilit
¥ KaasujŠrjestelmŠt, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun kŠsittely, suojakaasujŠrjestelmŠt, kompressorit,
nesteytys ja uudelleenkaasutus
¥ Laivasuunnittelu

SyvŠllinen asiantuntemuksemme alusten optimoinnista antaa asiakkaillemme mahdollisuuden saavuttaa
alusten kŠyttšprofiilia vastaavan suorituskyvyn sekŠ parantaa alusten kustannustehokkuutta ja
ympŠristšsuorituskykyŠ. Tarjontamme perustan muodostavat innovatiiviset ja kilpailukykyiset tuotteet, jotka
toimitetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Kykymme yhdistŠŠ tarjoamamme tuotteet laajoiksi jŠrjestelmiksi ja
ratkaisuiksi tukee strategiaamme olla asiakkaidemme tŠrkein alusten voimaratkaisujen toimittaja. Strategia luo
lisŠarvoa sekŠ telakka- ettŠ varustamoasiakkaillemme. Telakka-asiakkaamme hyštyvŠt
yhteensopivuusongelmien vŠhenemisestŠ ja voivat keskittyŠ omaan ydinosaamiseensa.
Varustamoasiakkaamme taas hyštyvŠt kŠyttššn ja huoltoon liittyvistŠ eduista.

Segmentti Alustyyppi PŠŠtuotteet*

SŠilišalukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteŠlapaiset potkurit,
keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit

Konttialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteŠlapaiset potkurit,
keulaohjauspotkurit, laivasuunnittelu, pienten alusten
4-tahtimoottorit

LNG-alukset 4-tahtiset monipolttoainepŠŠmoottorit,
sŠŠtšlapapotkurit, vaihteistot, keulaohjauspotkurit

Irtolastialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteŠlapaiset potkurit,
keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit

Kauppalaivat

Muut: rahti-, ro-ro-alukset,
autonkuljetusalukset, LPG-alukset

Kaikki edellŠ mainitut
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Kelluvat šljynetsintŠalukset:
porausalukset, porauslautat jne.

4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit,
alusten automaatio, sŠhkšnjakelujŠrjestelmŠt,
vaihteistot

Kelluvat tuotantolaitokset: FPSO-,
FSO-, LNG-alukset jne.

4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit,
sŠŠtšlapapotkurit, alusten automaatio,
sŠhkšnjakelujŠrjestelmŠt, vaihteistot

Offshorehuoltoalukset (OSV,
PSV), AHTS-, AHS-alukset

4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit,
sŠŠtšlapapotkurit, sŠhkšiset propulsiojŠrjestelmŠt,
laivasuunnittelu, automaatio, vaihteistot

Offshore

Muut: nosturialukset, putkien
asennusalukset, asuntoalukset

Kaikki edellŠ mainitut

Risteilyalukset 4-tahtimoottorit, kiinteŠlapaiset potkurit,
keulaohjauspotkurit

Matkustajalautat 4-tahtimoottorit, sŠŠtšlapapotkurit, kiinteŠlapaiset
potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit

Matkustaja-
laivat

Muut: ro-pax-alukset, jahdit Kaikki edellŠ mainitut

Hinaajat 4-tahtimoottorit, kiinteŠlapaiset potkurit, ohjauspotkurit,
keulaohjauspotkurit, alusten automaatio,
laivasuunnittelu

Ruoppaajat 4-tahtimoottorit, sŠŠtšlapapotkurit, kiinteŠlapaiset
potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten
automaatio

Erikoisalukset

Muut: kalastusalukset,
jŠŠnmurtajat, tutkimusalukset,
tyšalukset, sisŠvesiliikenteen
alukset

Kaikki edellŠ mainitut

Merivoimat Fregatit, korvetit, partioalukset,
lentotukialukset, hŠvittŠjŠalukset,
tukialukset

Vesisuihkulaitteet, tiivisteet ja laakerit,
keulaohjauspotkurit, 4-tahtimoottorit

* Ilman WŠrtsilŠ Hamworthyn tuotteita, joita voidaan asentaa lŠhes kaikentyyppisiin aluksiin.

Kasvun pohjana kaasu- ja ympŠristšratkaisut ja tehokkaat
alukset
Ship Powerilla on erinomaiset edellytykset kasvuun, jota tukee kaasun kasvava kysyntŠ laivojen
polttoaineena, uudet ympŠristšmŠŠrŠykset sekŠ polttoaineiden hinnannoususta johtuva hyvŠn hyštysuhteen
omaavien alusten kasvava kysyntŠ.

Tiukentuvat ympŠristšmŠŠrŠykset lisŠŠvŠt mielenkiintoa maakaasun kŠyttššn merenkulun polttoaineena sekŠ
pŠŠstšjŠ vŠhentŠviin teknologioihin, kuten rikkipesureihin ja painolastiveden kŠsittelyjŠrjestelmiin. Ship Power
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuvaihtoehtoja, joilla vaatimukset voidaan tŠyttŠŠ niin, ettŠ asiakkaiden
liiketoiminnan ja liiketoimintamallin tarpeisiin vastataan parhaalla mahdollisella tavalla sekŠ uusien alusten
rakennusprojekteissa ettŠ jo kŠytšssŠ olevien alusten jŠlkiasennuksissa.
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Noudattaakseen IMO:n asettamia tulevia rikkimŠŠrŠyksiŠ varustamoiden, joiden alukset toimivat
ympŠristšpŠŠstšjen erityisalueilla, on kŠytettŠvŠ joko vŠhŠrikkisiŠ polttoaineita, kuten kevyttŠ polttošljyŠ tai
kaasua, tai pakokaasupesureita. Tarjontamme kaasumarkkinoille kŠsittŠŠ kaasumoottorit, kaasukonversiot
sekŠ kaasun kŠsittelyjŠrjestelmŠt, kuten nesteytetyn maakaasun kŠsittely, nesteytys, uudelleenkaasutus,
suojakaasujŠrjestelmŠt sekŠ pienten ja keskisuurten maalla toimivien kaasuteollisuuden laitosten laitteet.
Olemme markkinajohtaja alusten kaasunkŠsittelyjŠrjestelmissŠ ja monipolttoainemoottoreissa, joita olemme
toimittaneet yli sataan LNG-alukseen ja joiden toimitukset lisŠŠntyvŠt myšs muille merenkulun ja šljy- sekŠ
kaasuteollisuuden segmenteille, kuten matkustaja- ja FPSO-aluksiin.

Tarjoamme nykyŠŠn alan laajimman valikoiman pakokaasujen puhdistusjŠrjestelmiŠ, ja referenssimme ovat
markkinoiden kattavimmat. Pakokaasujen puhdistusjŠrjestelmŠvalikoimamme kŠsittŠŠ makeavesikŠyttšiset
suljetun kierron jŠrjestelmŠt, merivesikŠyttšiset avoimen kierron jŠrjestelmŠt sekŠ molempia teknologioita
hyšdyntŠvŠt hybridijŠrjestelmŠt. Ehdotetut painolastivettŠ koskevat mŠŠrŠykset edellyttŠvŠt, ettŠ aluksiin
asennetaan painolastiveden kŠsittelyjŠrjestelmŠ, joka estŠŠ haitallisten vieraslajien leviŠmisen. Tarjoamme
asiakkaillemme jŠrjestelmiŠ, jotka perustuvat kahteen yleisimpŠŠn painolastiveden kŠsittelyteknologiaan:
ultraviolettivalokŠsittelyyn ja sŠhkšklooraukseen.

Polttoaineiden hinnannoususta johtuen varustamot ja laivayhtišt kiinnittŠvŠt erityistŠ huomiota alusten
hyštysuhteeseen. Autamme asiakkaitamme maksimoimaan alustensa hyštysuhteen useilla eri tasoilla:
suunnittelemme aluksia, joiden hyštysuhde on maksimoitu tarkoitettuun kŠyttšprofiiliin, suunnittelemme
integroituja voima-, propulsio- ja laitejŠrjestelmiŠ, jotka takaavat parhaan mahdollisen kokonaishyštysuhteen
ja toimitamme luonnollisesti jŠrjestelmŠn vaatimat erilliset tehokkaat tuotteet. Kattavat ohjaus- ja
valvontajŠrjestelmŠmme sekŠ elinkaaripalvelumme takaavat alusten tehokkaan kŠytšn koko niiden elinkaaren
ajan.

Ship Power -liiketoimintaympŠristš

Ship Power toimii kahdella alalla: merenkulkuteollisuudessa sekŠ šljy- ja kaasuteollisuudessa.
Merenkulkualan pŠŠsegmentit ovat kauppalaivat, matkustajalaivat sekŠ merivoimat ja erikoisalukset. …ljy- ja
kaasuteollisuudessa keskitymme offshore-aluksiin sekŠ maalla toimiviin kaasuteollisuuden laitoksiin. Ship
Powerin asiakkaita ovat sekŠ telakat ettŠ varustamot.

Laivanrakennus- ja merenkulkumarkkinoiden yleiset
kysyntŠtekijŠt
Laivanrakennus- ja merenkulkualan kysyntŠŠn vaikuttavat pŠŠasiassa maailmantalouden kehitys ja sen
vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen. Maailmantalous vaikuttaa myšs polttoaineiden
hintoihin, joilla puolestaan on sekŠ suora ettŠ epŠsuora vaikutus merenkulkualaan sekŠ šljy- ja
kaasuteollisuuteen. Korkeat polttoaineiden hinnat vauhdittavat šljy- ja kaasuteollisuuden kehitystŠ, ja
merenkulkualalla ne lisŠŠvŠt tehokkaiden alusten kysyntŠŠ. Muita toimialaan vaikuttavia tekijšitŠ ovat
telakoiden kapasiteetti, uusien alusten hinnat, vanhojen alusten kŠytšstŠ poistaminen ja romuttaminen,
korkotaso ja rahtihinnat sekŠ ympŠristšmŠŠrŠykset. WŠrtsilŠn Ship Power -liiketoimintaan vaikuttaa eniten
uusien alusten, varsinkin meriliikenteen rahtialusten, šljynporaus- ja šljynetsintŠalusten ja niiden tukialusten,
risteilyalusten, matkustajalauttojen sekŠ laivastoalusten maailmanlaajuinen kysyntŠ. Toinen tŠrkeŠ tekijŠ on
ympŠristšmŠŠrŠyksistŠ johtuva kysyntŠ ympŠristšratkaisuille ja kaasun kŠytšlle laivojen polttoaineena. LisŠksi
šljyn ja kaasun kasvava kysyntŠ yhdessŠ perinteisten kenttien vŠhenevŠn tuotannon kanssa tukevat uusia
šljy- ja kaasualan investointeja syvŠnmeren kohteisiin ja syrjŠseuduille.
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WŠrtsilŠn Ship Power -liiketoiminnan tŠrkeimmŠt kysyntŠtekijŠt
¥ Maailmanlaajuinen talouskehitys
¥ Maailmankaupan kehitys ja kuljetuskapasiteetin tarve
¥ …ljyn ja kaasun hintakehitys
¥ YmpŠristšmŠŠrŠykset
¥ Uusien offshore-šljy- ja kaasukenttien kehitys

Kilpailijat ja markkina-asema
WŠrtsilŠ Ship Power on jatkuvasti laajentanut tarjontaansa, joka kattaa nykyisellŠŠn laivakoneet ja
propulsiolaitteet, sŠhkšlaitteet, automaation, laivasuunnittelun, ympŠristšratkaisut, kaasujŠrjestelmŠt sekŠ
pumput ja venttiilit. Tarjonnan laajentamista tukee kykymme tarjota ympŠristšmyštŠisiŠ ratkaisuja sekŠ
parasta huoltopalvelua lŠpi koko tuotteen elinkaaren. Kilpailuetumme perustuu toimialan laajimpaan
valikoimaan johtavia, innovatiivisia merenkulkualan tuotteita sekŠ tŠydellisiin integroituihin jŠrjestelmiin ja
suunnitteluun, joiden tukena on asiakkaitamme kaikkialla maailmassa palveleva ainutkertainen myynti- ja
huoltoverkosto.

KilpailijakenttŠmme on laaja. Moottoreissa kilpailijoitamme ovat mm. MAN, Caterpillar ja kiinalaiset
lisenssivalmistajat, potkureissa esimerkiksi Schottel ja Thrustmaster, ympŠristš- ja apulaitteissa Alfa Laval,
sŠhkš- ja automaatiojŠrjestelmissŠ Siemens ja Kongsberg sekŠpumpuissa ja kaasujŠrjestelmissŠ Colfax ja
Cryostar. LisŠksi kilpailijoihin lukeutuu kattavasti eri ratkaisuja tarjoavia yrityksiŠ, kuten Rolls-Royce ja
Hyundai Heavy Industries.

WŠrtsilŠ tunnetaan merenkulku- sekŠ šljy- ja kaasumarkkinoilla luotettavana innovatiivisen ja kestŠvŠn
teknologian toimittajana. Keskinopeiden monipolttoainemoottoreiden markkinoilla olemme johtava toimittaja,
jolla on alan kattavimmat referenssit.

WŠrtsilŠn tarjonta PŠŠkŠyttškohde* PŠŠkilpailijat** WŠrtsilŠn markkina-
asema

4-tahtiset keskinopeat pŠŠmoottorit Pienet kauppalaivat,
offshore, erikoisalukset

MAN D&T, MAK
(CAT), Rolls-
Royce, HiMSEN

WŠrtsilŠn osuus
markkinoista on noin
puolet (kW:ssa
mitattuna)

4-tahtiset apumoottorit Kaikki alustyypit Markkinat ovat
erittŠin
pirstoutuneet,
hintasensitiiviset
ja tiukasti
kilpaillut.
PŠŠkilpailijoita
ovat MAN D&T ja
sen paikalliset
lisenssivalmistajat,
Yanmar ja
HiMSEN.
Apumoottoreiden
markkinoilla
kilpailevat myšs
nopeakŠyntisten

WŠrtsilŠ on
markkinoiden haastaja:
sen osuus
kokonaismarkkinoista
on noin 4%
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moottoreiden
valmistajat.

2-tahtimoottorit
(lisenssivalmisteiset)

Suuret ja keskikokoiset
kauppalaivat

MAN D&T,
Mitsubishi Heavy
Industries

Markkinoiden haastaja:
WŠrtsilŠn
markkinaosuus on noin
10% (kW:ssa
mitattuna)

PropulsiojŠrjestelmŠt
¥ SŠŠtšlapapotkurit
¥ KiinteŠlapaiset potkurit
¥ Ohjauspotkurit
¥ Keulaohjauspotkurit

Kaikki alustyypit Rolls-Royce,
Schottel, Hyundai
Heavy Industries,
Mitsubishi Heavy
Industries,
Mecklenburger
Metallguss,
Thrustmaster,
Brunvoll,
Kawasaki,
Caterpillar (Berg
Propulsion)

SŠŠtšlapa- ja
kiinteŠlapaisten
potkurien markkinat
ovat pirstoutuneet ja
kilpailijoita on paljon.
WŠrtsilŠ on yksi
vahvimpia toimijoita.
Ohjauspotkurien
markkinoilla WŠrtsilŠ
on yksi vahvimpia
toimijoita.
Keulaohjauspotkurien
markkinat ovat erittŠin
pirstoutuneet. WŠrtsilŠ
on markkinoiden
haastaja.

SŠhkš ja automaatio
¥ Low Loss -konsepti
¥ Pien- ja vŠlijŠnnitekeskukset
¥ Muuttuvanopeuksinen kŠyttš
¥ Putkijohtojen

lŠmmitysjŠrjestelmŠt
¥ Alusten automaatiojŠrjestelmŠt
¥ VoimajŠrjestelmŠt
¥ Integroidut komentosiltaratkaisut

Offshore, erikoisalukset ABB, Siemens,
Kongsberg, Rolls-
Royce, General
Electrics

Offshore-markkinoilla
vakiintunut asema,
muutoin markkinoiden
haastaja

Laivasuunnittelu OSV, kauppalaivat,
erikoisalukset,
kalastusalukset

Skipsteknik,
Marinteknik,
MMC, Rolls-
Royce, Ulstein

WŠrtsilŠ on johtavia
itsenŠisiŠ
laivasuunnitteluyrityksiŠ

…ljy- ja kaasujŠrjestelmŠt
¥ UudelleenkaasutusjŠrjestelmŠt
¥ Kaasun

uudelleennesteytysjŠrjestelmŠt
¥ Kaasun nesteytysjŠrjestelmŠt

onshore-sovelluksiin
¥ Kaasun talteenottojŠrjestelmŠt
¥ …ljynerotusjŠrjestelmŠt
¥ PolttoainekaasujŠrjestelmŠt

Offshore-kaasunkŠsittely-
ja varastointialukset, LNG/
LEG/LPG -alukset, FPSO-
alukset, teolliset
sovellukset,
polttoainekaasujŠrjestelmŠt
kaikkiin alustyyppeihin

TGE Marine,
Cryostar, Linde
GAS - AGA,
Kobelco, Moss
Maritime, Daewoo
Shipbuilding &
Marine
Engineering, Weir
LGE, Cryonorm,
John Zink, Black
& Veatch, Air
Liquid, Aker
Solutions, FMC /
CDS, Cameron /
Concept

WŠrtsilŠ Hamworthy on
yksi vahvimpia
toimijoita
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PumppujŠrjestelmŠt
¥ SyvŠkairauslastipumput
¥ PumppuhuonejŠrjestelmŠt
¥ KonehuonejŠrjestelmŠt
¥ PalontorjuntajŠrjestelmŠt
¥ Venttiilit

Kaikki alustyypit, onshore-
ja offshore-šljyn- ja
kaasunkŠsittelylaitokset

Niigata, Marflex,
Framo, Hyundai
Heavy Industries,
Shinko, Colfax,
Ellehammer

WŠrtsilŠ Hamworthy on
yksi vahvimpia
toimijoita

YmpŠristšratkaisut
¥ Pakokaasujen puhdistus
¥ PainolastivesijŠrjestelmŠt
¥ SuojakaasujŠrjestelmŠt
¥ VedentuotantojŠrjestelmŠt
¥ VedenpuhdistusjŠrjestelmŠt

Kaikki alustyypit Alfa Laval, Green
Tech Marine,
Techcross,
Panasia, Evac,
Scanship GEA
Westfalia,
Marinfloc

WŠrtsilŠ on yksi
vahvimpia toimijoita

* Mainittu vain pŠŠkŠyttškohteet.

** Mainittu vain pŠŠkilpailijat.

Keskinopeiden pŠŠmoottoreiden markkina-asema

HidaskŠyntisten pŠŠmoottoreiden markkina-asema
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Apumoottoreiden markkina-asema

Ship Powerin strategia

WŠrtsilŠ Ship Powerin strateginen tavoite on olla johtava innovatiivisten tuotteiden ja integroitujen ratkaisujen
toimittaja meri- sekŠ šljy- ja kaasuteollisuudelle.

Tavoitteen saavuttamiseksi hyšdynnŠmme syvŠllistŠ asiakkaiden tarpeiden ymmŠrtŠmistŠmme ja
¥ vakiinnutamme selkeŠn johtavan aseman kaasukŠyttšisiin aluksiin, ympŠristšmŠŠrŠysten noudattamiseen ja
hyštysuhteen optimointiin liittyvissŠ ratkaisuissa,
¥ kehitŠmme edelleen johtavaa asemaamme laivanrakennusteollisuuden jŠrjestelmŠintegraattorina,
¥ tarjoamme kilpailukykyisiŠ tuotteita meri- sekŠ šljy- ja kaasuteollisuuden kasvaviin tarpeisiin ja
¥ haemme lisŠŠ kasvua hyšdyntŠmŠllŠ kykyŠmme tarjota asiakkaillemme tehokkaimmat elinkaariratkaisut.

Ratkaisutoimittajana pystymme toimittamaan kaiken yksittŠisistŠ tuotteista laivojen monitahoisiin
voimajŠrjestelmiin sekŠ koko elinkaaren kattavaan tukeen aina konseptin kehittŠmisestŠ kŠyttššn. WŠrtsilŠ
Ship Power on alan ainoa toimija, jonka tarjonta kattaa merenkulun kaikki tarpeet, kuten laivakoneet,
aggregaatit, alennusvaihteet, propulsiolaitteet, automaatio- ja voimansiirtojŠrjestelmŠt, tiivisteratkaisut,
ratkaisut pŠŠstšjen hallintaan ja pienentŠmiseen, kaasun sŠilytys- ja kŠsittelyjŠrjestelmŠt, ohjauksen ja
viestinnŠn sekŠ maailman vahvimman merenkulku- ja offshore-alan huoltoverkoston. Laajaa
tuotevalikoimaamme tukevat maailmanluokan laivasuunnittelun, teknisen tuen ja projektitoimitusten resurssit.
Niiden avulla pystymme luomaan ratkaisuja, jotka optimoivat asiakkaiden laitteiden lisŠarvon niiden koko
elinkaaren ajan.

KaasukŠyttšisiin aluksiin, ympŠristšmŠŠrŠysten noudattamiseen ja hyštysuhteen optimointiin liittyvissŠ
ratkaisuissa nŠemme mittavia keskipitkŠn aikavŠlin kasvumahdollisuuksia. WŠrtsilŠllŠ on jo vahva asema
nŠillŠ alueilla, sillŠ yhtišllŠ on alan vahvin kokemus kaasumoottoreista, ainutlaatuinen pŠŠstšjen hallintaan ja
pienentŠmiseen liittyvŠ tuotevalikoima (mm. rikkipesurit, painolastiveden kŠsittelyjŠrjestelmŠt, SCR-
katalysaattorit) ja teknisten palveluiden ja laivasuunnitteluresurssien ansiosta kokonaisvaltainen malli laivan
hyštysuhteen optimointiin.

WŠrtsilŠ Ship Power hakee kasvua orgaanisesti jota yritysostot ja kumppanuudet tukevat. KehitŠmme
innovatiivisten ja kilpailukykyisten tuotteidemme tarjontaa asiakassegmenttien tarpeiden ja alusten
kŠyttšprofiilien pohjalta. Tarjoamme varustamoille ja laivayhtišille luotettavuuden ja kŠytettŠvyyden takaavia
integroituja elinkaariratkaisuja tiiviissŠ yhteistyšssŠ Services-liiketoiminnan kanssa.
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SŠilytŠmme johtavan asemamme laivanrakennusteollisuuden jŠrjestelmŠintegraattorina sekŠ vakiinnutamme
yhtŠ vahvan aseman šljy- ja kaasuteollisuuden jŠrjestelmŠintegraattorina. Jatkamme myšs panostuksia
lŠsnŠolomme vahvistamiseen sekŠ toimitusketjumme sekŠ suunnittelu- ja myyntiprosessiemme tehokkuuden
maksimointiin etenkin tŠrkeimmillŠ laivanrakennusmarkkinoilla, kuten Kiinassa, EtelŠ-Koreassa jaBrasiliassa.

Ship Powerin vahvuudet
¥ Merenkulku- sekŠ šljy- ja kaasualan laajin valikoima luotettavia ja suorituskykyisiŠ tuotteita ja ratkaisuja,
joiden tukena on alan vahvin maailmanlaajuinen huoltoverkosto
¥ Ylivoimaiset referenssit monipolttoaineteknologiaamme sekŠ kaasujŠrjestelmiŠmme hyšdyntŠvien
kaasukŠyttšisten alusten toimittamisesta
¥ Kattavin valikoima vaihtoehtoja asiakkaiden polttoainejoustavuutta, suorituskykyŠ ja ympŠristšvaatimuksia
koskeviin tarpeisiin vastaamiseksi
¥ Ainutlaatuinen synergia laivasuunnittelumme ja teknisen suunnittelumme vŠlillŠ takaa alukselle parhaan
suorituskyvyn sen koko elinkaaren aikana
¥ Vahva lŠsnŠolo kaikilla tŠrkeimmillŠ segmenteillŠ pienentŠŠ laivanrakennusalan suhdannevaihteluiden
vaikutuksia

Ship Power ja kestŠvŠ kehitys

Merenkulku- sekŠ šljy- ja kaasuteollisuus ovat yleismaailmallisten megatrendien keskišssŠ. Suuntaus on kohti
monipuolisempia ja puhtaampia energialŠhteitŠ, lŠpinŠkyvŠmpŠŠ ja vastuullisempaa ympŠristštoimintaa sekŠ
tarvetta parantaa taloudellista kilpailukykyŠ huolimatta maailmantalouteen mahdollisesti liittyvistŠ
epŠvarmuustekijšistŠ. WŠrtsilŠn nŠkemyksen mukaan on selvŠŠ, ettŠ entistŠ paremmin kestŠvŠn kehityksen
tarpeisiin vastaava toiminta on keskeisessŠ asemassa kaikissa nŠissŠ trendeissŠ.

Maakaasun kŠyttš yleistyy YmpŠristšsŠŠntely
tiukkenee

Painopiste
energiatehokkuudessa

Maailman energiaympŠristš siirtyy
kohti monipuolisempia ja kestŠvŠmpiŠ
energialŠhteitŠ, ja maakaasulla Ð
fossiilisista polttoaineista puhtaimmalla
Ð on tŠssŠ suuntauksessa merkittŠvŠ
rooli. …ljy- ja kaasuteollisuus on viime
vuosina kokenut tuntuvan nousun
maakaasun kysynnŠssŠ, ja myšs
maakaasuvarannot jatkavat kasvuaan.
Muutos tuntuu myšs
merenkulkuteollisuudessa, missŠ
kiinnostus kaasua kohtaan laivojen
polttoaineena lisŠŠntyy nopeasti.

Merenkulkuala toteuttaa
nykyisten
ympŠristšmŠŠrŠysten
edellyttŠmiŠ muutoksia ja
arvioi vaihtoehtoja tulevien
mŠŠrŠysten tŠyttŠmiseksi.
Selvityksen alla ovat pŠŠstšt
sekŠ ilmaan (CO2, NOx,
SOx, PM, VOC ja muut) ettŠ
veteen. Myšs etenkin šljy- ja
kaasuteollisuuden toiminnan
turvallisuutta ja pŠŠstšjŠ
koskevat mŠŠrŠykset ovat
kiristymŠssŠ.

Maailmantalouden laskusuhdanne
on lisŠnnyt valtavasti etenkin
merenkulun, mutta myšs šljy- ja
kaasuteollisuuden,
kustannusrakenteeseen kohdistuvia
paineita. Merenkulkualalla korkeat
polttoainekustannukset vauhdittavat
laitteiden modernisointia,
toimintamallien uudistamista sekŠ
uudenlaisten alusten tilauksia.
Energiatehokkuuden
parantamiseen suunnatut
investoinnit tuovat sekŠ taloudellisia
ettŠ ekologisia etuja.

WŠrtsilŠn tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin kumppani, mikŠ tarkoittaa, ettŠ kestŠvŠn
kehityksen on oltava Ship Powerin tuote- ja ratkaisukehitystyšn keskišssŠ. T&K -tyšmme ja liiketoiminnan
kehitystyšmme perustuu nŠiden megatrendien asiakasvaikutusten syvŠlliseen ymmŠrtŠmiseen. WŠrtsilŠ on
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vuosien varrella laajentanut ja kehittŠnyt tarjontaansa merenkulku- sekŠ šljy- ja kaasuteollisuudelle
vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin. Kaasu, ympŠristšmŠŠrŠysten noudattaminen ja hyštysuhde ovat Ship
Powerin tarjonnan kolme tukijalkaa.

Kaasu
Kaasu on polttoaineena kustannustehokas ja puhdas, ja sen saatavuus on hyvŠ. WŠrtsilŠ kehittŠŠ tuotteita ja
palveluita, jotka mahdollistavat maakaasun turvallisen kŠytšn, kŠsittelyn ja jakelun merenkulkualalla sekŠ šljy-
ja kaasuteollisuudessa.

WŠrtsilŠ on merenkulkualan kiistaton johtaja kaasukŠyttšisissŠ propulsiojŠrjestelmissŠ. TŠhŠn mennessŠ
keskinopeita monipolttoainemoottoreitamme on asennettu yli 150 alukseen (suurin osa LNG-tankkereita), ja
niille on kertynyt yli 7 miljoonaa kŠyttštuntia eri sovelluksissa sekŠ maalla ettŠ merellŠ. YksikŠŠn toinen
moottorivalmistaja ei ole yltŠnyt vastaavaan lukuun. Maakaasun turvallisesta kŠytšstŠ LNG-tankkereissa on
vahvat nŠytšt, mikŠ on lisŠnnyt alan kiinnostusta laajentaa LNG:n kŠyttšŠ muihin alustyyppeihin.

WŠrtsilŠ ilmoitti vuonna 2013 laajentavansa monipolttoainemoottorivalikoimaansa hidaskŠyntisiin
2-tahtimoottoreihin. WŠrtsilŠ RT-flex50DF:n lanseeraus ja 2-tahtimoottoreiden koko valikoiman tuominen
myyntiin monipolttoaineversioina tukevat merenkulkualan siirtymistŠ kaasun kŠyttššn. Uudet moottorit
tŠyttŠvŠt IMO Tier III:n mukaiset pŠŠstšvaatimukset kaasukŠytšssŠ.

WŠrtsilŠn koetetulla matalapaineista kaasua kŠyttŠvŠllŠ monipolttoaineteknologialla on useita etuja:

¥ PienemmŠt pŠŠstšt (kun polttoaineena kŠytetŠŠn kaasua): NOx-pŠŠstšt vŠhenevŠt 85%, SOx -pŠŠstšt
vŠhenevŠt 99%, hiukkaspŠŠstšt pienenevŠt jopa 99%, CO2-pŠŠstšt vŠhenevŠt 20-30%, ei savua
¥ Polttoainejoustavuus lisŠŠ toimintavarmuutta ja kilpailukykyŠ. Mahdollisuus kŠyttŠŠ raskasta polttošljyŠ,
meridieseliŠ, biopolttoaineita ja raakašljyŠ.
¥ 15-20% pienemmŠt investoinnit, koska matalapaineisen teknologian kŠyttš mahdollistaa yksinkertaisemmat
(edullisemmat) kaasunkŠsittelyjŠrjestelmŠt ja pakokaasujen puhdistukseen ei tarvita lisŠjŠrjestelmiŠ.
¥ JŠtemŠŠrŠt pienenevŠt (nestemŠinen jŠte)
¥ Ei tarvita sekundŠŠrisiŠ puhdistusjŠrjestelmiŠ (eikŠ niissŠ kŠytettŠviŠ reagensseja)
¥ Varmennus ja turvallisuus
¥ Moottorin vakaa toiminta kaasukŠytšllŠ kaikilla tehoalueilla, ei tarvetta siirtyŠ dieselpolttoaineen kŠyttššn
alhaisella teholla
¥ Alhainen pilottipolttoaineen kulutus (vain 1% polttoaineen kokonaismŠŠrŠstŠ).

WŠrtsilŠlle kaasun kŠytšn mahdollistaminen laivojen polttoaineena merkitsee muutakin kuin hyvŠksi todetun
kaasumoottoriteknologian toimittamista. Se merkitsee yhtišn johtavan aseman sŠilyttŠmistŠ kaasukŠyttšisten
alusten suunnittelussa, sekŠ luotettavien ja kilpailukykyisten kaasun sŠilytys- ja kŠsittelyjŠrjestelmien
tarjoamista.

WŠrtsilŠ tukee myšs laajemmin kaasun arvoketjun kehitystŠ šljy- ja kaasuteollisuudessa esimerkiksi
nesteytys- ja uudelleenkaasutusratkaisuillaan.

YmpŠristšmŠŠrŠysten noudattaminen
WŠrtsilŠ tarjoaa useita ympŠristšmŠŠrŠysten tŠyttŠmiseen liittyviŠ ratkaisuja, jotka sisŠltŠvŠt hyvŠksi todettua
teknologiaa, nopean asennuksen sekŠ maailmanlaajuisen verkostomme tuen. Olemme sitoutuneet
tarjoamaan asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle luotettavia ja turvallisia teknologioita, jotka tŠyttŠvŠt myšs
tulevat ympŠristšmŠŠrŠykset. Voimme myšs auttaa asiakkaitamme arvioimaan, mikŠ on heidŠn operatiivisten
tarpeidensa kannalta paras ratkaisu ympŠristšmŠŠrŠysten tŠyttŠmiseksi.
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Tarjontamme merenkulkualan ympŠristšmŠŠrŠysten tŠyttŠmiseksi:

¥ SOx- ja NOx -mŠŠrŠykset: kaasumoottorit, kaasukonversiot, pakokaasujen puhdistusjŠrjestelmŠt (NOR,
hybridipesurit, avoimen kierron pesurit)
¥ PainolastivesimŠŠrŠykset: UV- ja sŠhkškemialliset jŠrjestelmŠt
¥ EEDI-mŠŠrŠykset: yksittŠisten tuotteiden parempi hyštysuhde, laivasuunnittelu
¥ Veteen joutuvia pŠŠstšjŠ koskevat mŠŠrŠykset: tiivistejŠrjestelmŠt

NŠiden lisŠksi WŠrtsilŠn tarjonta šljy- ja kaasuteollisuudelle sisŠltŠŠ seuraavat ratkaisut turvalliseen ja
mahdollisimman pŠŠstšttšmŠŠn toimintaan:

¥ VOC-pŠŠstšjen talteenotto
¥ JŠtevesi- ja makeavesijŠrjestelmŠt
¥ …ljynerotus
¥ Soihdutuskaasun talteenotto

Hyštysuhde
WŠrtsilŠn tavoitteena on optimoida laitteiden elinkaarikustannukset. Toimimme nŠin, koska se on
asiakkaidemme talouden kannalta jŠrkevŠŠ ja koska ymmŠrrŠmme paineet alentaa kustannuksia ja investoida
merkittŠviŠ sŠŠstšjŠ luovien tuotteiden ja ratkaisujen kehitykseen. Hyštysuhteen parantaminen parantaa myšs
ympŠristšsuorituskykyŠ.

Meille yksi keino tehokkuuden parantamiseksi on tuotevalikoimamme uudistaminen. WŠrtsilŠ ilmoitti vuonna
2013 tuovansa myyntiin uuden tehokkaiden potkureiden valikoiman ja jatkoi uusien X-sarjan
2-tahtimoottoreiden tuomista markkinoille. Molemmissa tapauksissa hyštysuhteessa on saavutettu
merkittŠviŠ parannuksia. WŠrtsilŠ kehittŠŠ parhaillaan uuden sukupolven 4-tahtimoottoreita, joiden tŠrkeimpiŠ
ominaisuuksia on entistŠ parempi hyštysuhde.

WŠrtsilŠ on kehittŠnyt myšs erillisiŠ hyštysuhdetta parantavia tuotteita, kuten Energopac-perŠsin ja Low Loss
-konsepti (LLC). WŠrtsilŠn syvŠllinen osaaminen kaikilla vaadittavilla aloilla, kuten automaatio,
koneenrakennus, propulsio ja laivasuunnittelu, tarjoaa yhtišlle erinomaiset edellytykset parantaa alusten ja
toimintojen kokonaishyštysuhdetta. Kun tŠmŠ osaaminen yhdistetŠŠn asiakkaiden toiminnan syvŠlliseen
ymmŠrtŠmiseen, pystymme saavuttamaan tuntuvia parannuksia hyštysuhteessa.

Ship Powerin kehitys vuonna 2013

Vuonna 2013 tehtiin sopimukset 2.201 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Markkina-aktiviteetti parantui
merkittŠvŠsti vuodesta 2012, jolloin tiedossa olevien sopimusten tilausvolyymi oli 1.090 alusta.
Tilausaktiviteetti oli hyvŠllŠ tasolla kaikilla merkittŠvillŠ alussegmenteillŠ, minkŠ ansiosta segmenttien vŠlinen
tilausjakauma oli tasaisempi vuoteen 2012 verrattuna. Kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat ja uusien
alusten polttoainetehokkuus lisŠsivŠt kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin. LisŠksi šljyn hinnat tukivat
offshore-alan toimintaa, myšs haastavissa olosuhteissa ja syvŠn veden alueilla. Kiinan ja EtelŠ-Korean
osuudet vuoden 2013 aikana vahvistetuista sopimuksista olivat 41% ja 33% kompensoiduissa
bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 15%. WŠrtsilŠn keskinopeiden pŠŠmoottoreiden
markkinaosuus kasvoi 52%:iin (kolmannen neljŠnneksen lopussa 49%). Markkinaosuus hidaskŠyntisissŠ
moottoreissa pysyi 10%:ssa ja apumoottorimarkkinoilla WŠrtsilŠn osuus laski hieman 4%:iin (10% ja 5%
kolmannen neljŠnneksen lopussa).
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Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymŠ kasvoi 14% 1.662 milj. euroon vuonna 2013, mikŠ kuvastaa yleisten
merenkulun markkinoiden parannusta. Tilaukset olivat hyvŠllŠ tasolla offshore- ja erikoistuneen tonniston
segmenteillŠ, sekŠ kauppalaivoissa. Kiinnostus kaasun kŠyttššn merenkulun polttoaineena jatkui lŠpi vuoden,
ja Ship Power sai useita tilauksia monipolttoainemoottoreista ja kaasujŠrjestelmistŠ. YmpŠristšratkaisujen
tilausaktiviteetti piristyi hieman. WŠrtsilŠ sai tilauksen AQUARIUS¨UV -painolastivedenkŠsittelyjŠrjestelmŠn
toimittamisesta Carboflotta Groupilta sekŠ useita rikkipesuritilauksia. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto
kasvoi 2% 1.325 milj. euroon vuonna 2013, mikŠ vastaa 28% WŠrtsilŠn kokonaisliikevaihdosta.

WŠrtsilŠ Services

WŠrtsilŠ Services tukee asiakkaitaan tarjoamalla toimialan kattavimman palveluvalikoiman tavoitteenaan
asiakasyritysten liiketoiminnan ja laitosten koko elinkaaren aikaisen suorituskyvyn optimointi.
Palveluverkostomme on alan laajin. Se kŠsittŠŠ tŠllŠ hetkellŠ noin 11.000 palveluammattilaista yli 160
toimipaikassa lŠhes 70 maassa. Tarjoamme asiantuntevia, merkkiriippumattomia ja ympŠristšystŠvŠllisiŠ
palveluita nopeasti ja lŠhellŠ asiakkaitamme.
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Laitosten koko elinkaaren aikaisen hyštysuhteen optimoinnin pŠŠperiaatteet:

Palvelutarjontamme
Pyrimme kehittŠmŠŠn tiiviit suhteet asiakkaisiimme, jotta voimme perehtyŠ heidŠn tarpeisiinsa syvŠllisesti ja
laajentaa tarjontaamme niiden mukaisesti. Services-liiketoimintamme tarjoaa kattavaa tuotteen koko
elinkaaren aikaista tukea sekŠ Ship Power- ettŠ Power Plants -liiketoimintojen laitteistoille. Services-
liiketoiminnan pohjana ovat pŠŠosin WŠrtsilŠn suunnittelemat ja myymŠt laitteet, kuten moottorit,
propulsiojŠrjestelmŠt sekŠ sŠhkš- ja automaatiojŠrjestelmŠt. Valmiudet jŠlkiasennus- ja huoltopalvelujen
tarjoamiseen myšs muiden valmistajien laitteille ovat olemassa.

KehitŠmme jatkuvasti osaamistamme ja hankimme uutta osaamista strategisilta kasvualueilta, joita ovat
esimerkiksi kaasumoottorit, offshore-šljy- ja -kaasuteollisuus, laitteistojen optimointijŠrjestelmŠt ja
ympŠristšratkaisut. Tavoitteenamme on nyt ja tulevaisuudessa laajentaa tarjontaamme kehittŠmŠllŠ
valikoimaamme innovaatioiden avulla. Kasvua haetaan myšs laajentamalla huoltosopimustarjontaa
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vastauksena asiakkaiden huoltokumppanuuksia kohtaan osoittamaan lisŠŠntyneeseen kiinnostukseen. NŠin
asiakkaamme pystyvŠt sekŠ alentamaan kustannuksiaan ettŠ tehostamaan toimintaansa.

Asiantuntemuksemme kattaa seuraavat osa-alueet:

Moottorihuolto

Tarjoamme huoltopalvelut keskinopeille ja hidaskŠyntisille kaasu-, monipolttoaine- ja dieselmoottoreille ja
muille niihin liittyville jŠrjestelmille. Tarjontamme kattaa kaiken perushuollosta vanhojen moottorien
suorituskyvyn optimointiin tŠhtŠŠviin jŠlkiasennuksiin.

Potkurihuolto

Tarjoamme propulsiolaitteistoille tŠyden huoltopalveluvalikoiman laitteiston koko elinkaaren ajan.
Propulsiolaitteistoja parantamalla voidaan optimoida aluksen polttoainetalous ja offshore-lauttojen
luotettavuus.

Tiiviste- ja laakerihuolto

Tarjoamme laajan valikoiman tiiviste-, laakeri- ja vannasputkiratkaisuja integroituina jŠrjestelminŠ, paketteina
ja yksittŠisinŠ tuotteina. Ne tehostavat merenkulun ja teollisuuden asiakkaiden toimintaa, alentavat heidŠn
kŠyttškustannuksiaan ja pidentŠvŠt laitteiden ja laitteistojen kŠyttšikŠŠ.

SŠhkš- ja automaatiohuolto

Huollamme ja modernisoimme kaikentyyppisiŠ voimalaitoksissa, laivoissa, šljy- ja kaasuteollisuuden
laitoksissa sekŠ voimalaitosten ja alusten turvallisuusjŠrjestelmissŠ kŠytettŠviŠ sŠŠtš- ja
automaatiojŠrjestelmiŠ. Tarjontaamme tŠydentŠvŠt instrumentointijŠrjestelmŠt ja kokonaisratkaisuina
toteutettavat suunnittelupaketit ja modernisointi- ja konversioprojektit.

Kattiloiden huoltopalvelut

Kattaviin palveluihimme sisŠltyvŠt kaikentyyppisten kattilalaitosten ja savukaasuesilŠmmittimien sekŠ niiden
ohjausjŠrjestelmien tarkastukset, kuntoon perustuva huolto ja varaosatoimitukset.

YmpŠristšpalvelut

Tarjoamme laajan valikoiman maalla toimiviin voimalaitoksiin ja laivoihin asennettuihin laitteisiin tarkoitettuja
palveluja, joiden tavoitteena on hyštysuhteen parantaminen ja pŠŠstšjen vŠhentŠminen. Ratkaisuihin
sisŠltyvŠt polttoainekonversiot, NOx-pŠŠstšjŠ alentavat ratkaisut sekŠ propulsiotehoa parantavat palvelut.
LisŠksi kenttŠhuolto-organisaatiomme tukee Ship Powerin jŠlkiasennusmarkkinoita ympŠristšmyštŠisten
ratkaisujen asennuksessa ja kŠyttššnotossa.

Palvelusopimukset

RŠŠtŠlšimme palvelusopimukset asiakkaidemme tarpeiden mukaisiksi Ð sopiva kumppanuustaso on tŠysin
asiakkaan valittavissa. Tekniset hallinnointisopimukset sisŠltŠvŠt sŠŠnnšlliset tarkastukset, kuukausittaiset
raportit ja varaosien vaihto-ohjelmat. Huoltosopimuksessa mŠŠritellŠŠn kiinteŠt hinnat tarkastuksille, tekniselle
tuelle, varaosille, koulutukselle ja huoltotšille. KŠyttš- ja hallinnointisopimukset voivat sisŠltŠŠ kaikki laitoksen
kŠyttššn, hallinnointiin ja huoltoon liittyvŠt palvelut sekŠ taata laitoksen suorituskyvyn.
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Huoltoprojektit

Projektinjohto-osaamisemme turvin pystymme optimoimaan asiakkaidemme laitosten suorituskyvyn
pŠivitysten, modernisointien, polttoainekonversioiden ja turvallisuusratkaisujen avulla.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelumme kattavat kaikki laitosten hallinnointiin, kŠyttššn, kunnossapitoon ja turvallisuuteen
liittyvŠt nŠkškohdat. Kurssit voidaan toteuttaa perinteisinŠ kŠytŠnnšnlŠheisinŠ koulutuksina paikan pŠŠllŠ tai
nykyaikaisina etŠ- ja verkkokoulutuksina.

Services-liiketoimintaympŠristš

WŠrtsilŠ Services palvelee sekŠ merenkulku- ettŠ voimalaitosasiakkaita. NykyisestŠ moottorikannasta noin
neljŠnnes on teholla mitattuna voimalaitos- ja kolme neljŠnnestŠ laivamoottoreita. Services-liiketoiminnan
liikevaihdosta noin 40% tulee voimalaitosasiakkailta ja 60% merenkulun asiakkailta. Palveluvalikoima kattaa
kaiken varaosista ja kenttŠhuollosta aina kŠyttškustannuksia alentaviin ja hyštysuhdetta parantaviin
edistyneempiin elinkaariratkaisuihin asti. Services-liiketoiminnan liikevaihdosta noin puolet tulee varaosista,
neljŠnnes kenttŠhuollosta ja neljŠnnes palveluratkaisuista, kuten huoltosopimuksista ja huoltoprojekteista.

Laitekanta liiketoiminnoittain

Services-liikevaihto liiketoiminnoittain
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Services-liiketoiminnan yleiset kysyntŠtekijŠt
Huoltotoiminnan tŠrkein kysyntŠtekijŠ on kŠytšssŠ olevan laitekannan suuruus ja kehitys. Loppuasiakkaiden
markkinatilanne vaikuttaa suoraan kaluston ja laitosten kŠyttšasteeseen ja toiminnassa olevien laitosten
arvioituun kŠyttšikŠŠn. Laivahuollon keskeinen kysyntŠtekijŠ on alusten kŠyttšaste, johon vaikuttavat
ankkurissa seisovien, kŠytšstŠ poissa olevien ja kŠytšstŠ lopullisesti poistettujen alusten mŠŠrŠ sekŠ alusten
kulkunopeus. Moottorin elinkaaren vaihe vaikuttaa myšs huoltotarpeisiin ja siten huoltopalveluiden kysyntŠŠn
sekŠ laiva- ettŠ voimalaitosmoottoreiden kohdalla.

WŠrtsilŠ tarjoaa elinkaariratkaisuja pitkŠaikaisten huoltosopimusten ja jŠlkiasennusprojektien yhteydessŠ.
Elinkaariratkaisujen tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi eri polttoaineiden ja henkilšstšn kustannusten ja
saatavuuden vaihtelut sekŠ alusten ja voimalaitosten kŠytšn edellyttŠmŠn teknisen asiantuntemuksen tason
muutokset. Tarpeeseen vaikuttavat myšs ympŠristšmŠŠrŠysten muutokset ja turvallisuuden parantaminen.

Huollon ja hallinnon ulkoistaminen on nykyisin merkittŠvŠ trendi voimalaitosten huoltomarkkinoilla. TŠmŠn
tekijŠn merkitys saattaa kasvaa tulevaisuudessa myšs merenkulun markkinoilla, joilla kumppanuudet voivat
selkeyttŠŠ tulevia kustannuksia ja parantaa kannattavuutta.

Kilpailijat ja markkina-asema
WŠrtsilŠllŠ on vahva asema huoltomarkkinoilla. Vain harvat pienemmŠt toimijat pystyvŠt tarjoamaan
samankaltaisia globaaleja palveluja, joten kilpailu on pŠŠosin paikallista. Paikallisia kilpailijoita ovat lŠhinnŠ
varaosamyyjŠt, korjaustelakat, paikalliset huoltoverstaat ja komponenttitoimittajat. NŠitŠ toimijoita on melko
paljon ja kilpailu pirstoutunutta, sillŠ jokaisella tuotteella on omat kilpailijansa.

Voimalaitosten pitkŠaikaisista huoltosopimuksista kilpailevat muutamat alueelliset toimijat, jotka pystyvŠt
toimittamaan kŠyttšpalveluja myšs eri teknologioita hyšdyntŠville laitoksille. Merenkulun markkinoilla osa
asiakkaista huolehtii huollosta ja kunnossapidosta itse, ja myšs laivayhtišt voivat tarjota vastaavia
huoltosopimuksia. WŠrtsilŠ Services tekee tŠllŠ alalla yhteistyštŠ useiden yritysten kanssa ja tarjoaa erilaisia
vaihtoehtoja, jotta voidaan varmistaa loppukŠyttŠjŠn kannalta paras ratkaisu.

Services-liiketoiminnan strategia

Asiakkaamme pitŠvŠt WŠrtsilŠŠ kilpailukykyisenŠ ja luotettuna huoltokumppanina, jonka kanssa on helppo
asioida.

¥ Keskitymme asiakastarpeisiin ja kehitŠmme jatkuvasti tarjontaamme lisŠarvoa tuovien tuotteiden kautta
¥ Tuemme asiakkaitamme paikallisesti osaavan globaalin kenttŠhuoltopalveluverkostomme avulla
¥ Kasvamme tarjoamalla huoltosopimuksia uusien Ship Power- ja Power Plants -toimitusten yhteydessŠ
¥ Tuemme asiakkaitamme heidŠn pienentŠessŠŠn ympŠristšjalanjŠlkeŠŠn ja edistŠmme asiakaslŠhtšistŠ
laatukulttuuria ja turvallisia tyšmenetelmiŠ

Services-liiketoiminnan koko ja laajuus luovat perustan tulevalle kasvulle. Tavoitteenamme on maksimoida
osuutemme merenkulun ja voimalaitosten huoltomarkkinoista. KehitŠmme palvelutarjontaamme ja
prosessejamme, jotta voimme tarjota kustannustehokkaasti parempaa lisŠarvoa asiakkaillemme. Luomme
yhteistyšssŠ asiakkaiden kanssa elinkaarioptimoituja ratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaiden toimintaa ja
parantavat sen kannattavuutta. Tarjoamme asiakkaille syvŠlliseen osaamiseen perustuvia logistiikka-,
kunnossapito- ja kŠyttšpalveluja, valvontajŠrjestelmiŠ ja teknistŠ tukea globaalisti 24 tuntia vuorokaudessa
viikon jokaisena pŠivŠnŠ sekŠ laadukasta reaaliaikaista tietoa ja analyysejŠ. Tarjontaamme sisŠltyy myšs
pitkŠlle kehitetty valikoima pitkŠaikaisia sopimuksia, jotka antavat asiakkaille mahdollisuuden keskittyŠ
ydinliiketoimintaansa. Pystymme toimittamaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita vastaavia huoltoprojekteja.
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YhdistŠmme palveluratkaisut ja uusien laitteiden myynnin lisŠarvoa tuottaviksi elinkaariratkaisuiksi.
YmpŠristšratkaisujen jŠlkiasennusmarkkinoilla tuemme Ship Power -liiketoimintaa ainutlaatuisen laajalla
myyntiverkostollamme ja kenttŠpalveluorganisaatiollamme. Tarjoamme myšs ympŠristšsuorituskykyŠ
parantavia ratkaisuja, kuten polttoainekonversioita, jotka parantavat laitteistojen hyštysuhdetta ja minimoivat
pŠŠstšt.

Services-liiketoiminnan vahvuudet
¥ PitkŠaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaiden tarpeiden syvŠllinen ymmŠrtŠminen
¥ Laitteiden koko elinkaaren kattava tarjonta
¥ Toimialan laajin palvelutarjonta
¥ Globaali palveluverkosto

Services ja kestŠvŠ kehitys

YmpŠristšlainsŠŠdŠntš ja tarve parantaa energiatehokkuutta kannustavat asiakkaitamme kehittŠmŠŠn
liiketoimintaansa kestŠvŠmpŠŠn suuntaan. WŠrtsilŠ Services pyrkii olemaan edellŠkŠvijŠ ja tukemaan
asiakkaidensa pyrkimyksiŠ tŠyttŠŠ ja ylittŠŠ nykyiset ja tulevat liiketoiminnalle ja kestŠvŠlle kehitykselle
asetettavat vaatimukset. Jatkuviin innovaatioihin perustuvat ympŠristšmyštŠiset merenkulku- ja
energiaratkaisut tulevat olemaan toimintamme kivijalka pitkŠlle tulevaisuuteen.

WŠrtsilŠ Services toimii vastuullisesti ja luo lisŠarvoa toimittamalla palveluja lŠhellŠ asiakasta ja tarjoamalla
tyšmahdollisuuksia sijaintipaikkakunnillaan.

Merenkulun ja voimantuotantoalojen ratkaisut
WŠrtsilŠn Services-liiketoiminnan keskeinen tehtŠvŠ kestŠvŠn kehityksen edistŠmisessŠ on tarjota palveluita,
joilla voidaan taata laitosten luotettava ja tehokas kŠyttš, ympŠristšmyštŠisyys sekŠ turvallisuus.
NestemŠisten polttoaineiden ja kaasun saatavuus sekŠ tiukentuneet ympŠristšmŠŠrŠykset luovat Services-
liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia.

Ratkaisujemme avulla uusinta teknologiaa voidaan soveltaa nykyisiinkin voimaloihin ja aluksiin, jotta ne
tŠyttŠisivŠt uudet lakisŠŠteiset vaatimukset. Elinkaarioptimointi ohjaa ratkaisujemme kehittŠmistŠ yhteistyšssŠ
asiakkaidemme kanssa. Tavoitteena on parantaa laitosten taloudellisuutta ja ympŠristšsuorituskykyŠ ja taata
niiden turvallinen ja luotettava toiminta niiden koko elinkaaren ajan.

Energiatehokkuus ja kunnossapito

KehitŠmme ja tarjoamme pŠivitys-, kunnostus-, polttoainekonversio- ja jŠlkiasennuspalveluja, jotka parantavat
laitosten ympŠristšsuorituskykyŠ, tŠyttŠvŠt tiukatkin ympŠristšmŠŠrŠykset ja pidentŠvŠt laitosten kŠyttšikŠŠ.

Laitteiden hyvŠ huolto on materiaali- ja energiatehokkuuden keskeinen tekijŠ. WŠrtsilŠn ennakoivan huollon
ohjelmassa (DMP, Dynamic Maintenance Plan) moottoreiden huollon suunnittelu ja aikatauluttaminen
perustuvat moottorin mekaanisen kunnon, suorituskyvyn, jŠrjestelmŠtehokkuuden sekŠ muiden tietojen
jatkuvaan etŠvalvontaan. Tietoja kerŠtŠŠn ja seurataan pŠivittŠin, jolloin hŠirišt pystytŠŠn tunnistamaan jo
ennen moottorin vikaantumista.

Jo kŠytšssŠ oleviin laitoksiin ja laitteistoihin on saatavissa esimerkiksi seuraavat ensisijaisia menetelmiŠ
hyšdyntŠvŠt pŠivitysratkaisut:

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA

34



¥ Moottorien ja propulsiolaitteistojen hyštysuhteen sekŠ sŠhkš- ja automaatiojŠrjestelmien tehokkuuden
pŠivityspaketit, jotka vŠhentŠvŠt polttoaineen ja/tai voitelušljyn kulutusta ja siten myšs pŠŠstšjŠ ja
kustannuksia.

¥ NOx-pŠŠstšjŠ vŠhentŠvŠt ratkaisut, joissa yhdistellŠŠn erilaisia moottoreihin tehtŠviŠ muutoksia tavoitteena
ihanteellinen puristussuhteen sekŠ ruiskutuksen ajoituksen ja mŠŠrŠn yhdistelmŠ. Konseptin avulla pyritŠŠn
saavuttamaan paras mahdollinen NOx-pŠŠstšjen vŠhennyksen ja polttoainekulutuksen tasapaino.

¥ Potkurinakselin tiivistejŠrjestelmien konversio pŠŠstšjŠ rajoittaviksi, jolloin veden saostumisen vaara voidaan
eliminoida.

¥ Polttomoottoreiden kaasukonversiot, jotka vŠhentŠvŠt laitoksen tai laitteiston pŠŠstšjŠ huomattavasti.
Raskasta polttošljyŠ tai meridieselšljyŠ kŠyttŠvŠn laitoksen tai laitteiston konversio maakaasua kŠyttŠvŠksi
tuo monia etuja ja on koko toimialalle yhŠ kiinnostavampaa.

Uusiin ja jo kŠytšssŠ oleviin laitoksiin ja laitteistoihin on saatavissa toisisijaisia
pŠŠstšjenvŠhentŠmismenetelmiŠ hyšdyntŠviŠ ratkaisuja, joilla jŠrjestelmiin integroidaan lisŠlaitteistoja.
WŠrtsilŠ Services tarjoaa nŠille ympŠristšratkaisuille vertaansa vailla olevan myyntikanavan sekŠ niiden
asentamisen ja kŠyttššnoton edellyttŠmŠt kenttŠasiantuntijat.

Services-liiketoiminnan kehitys vuonna 2013

Huoltomarkkinat olivat kokonaisuudessaan tasaiset vuonna 2013. Voimalaitoshuollon kysyntŠ jatkui
myšnteisenŠ lŠpi vuoden, ja aktiviteetti oli hyvŠllŠ tasolla varsinkin Afrikassa. Merenkulun huoltomarkkinoiden
aktiviteetti oli kokonaisuudessaan tyydyttŠvŠŠ. Vuoden 2013 lopussa WŠrtsilŠn laitekanta oli 182.000 MW.
Merenkulun laitekanta laski hieman, mikŠ johtui aluskannasta poistetuista kauppalaivoista, joissa on
kaksitahtimoottoreita. TŠtŠ kehitystŠ kompensoi nelitahtimoottoreiden laitekannan jatkunut kasvu etenkin
voimalaitossovelluksissa.

Vuonna 2013 Services-liiketoiminnan liikevaihto laski 3% 1.842 milj. euroon, mikŠ vastaa 40% WŠrtsilŠn
kokonaisliikevaihdosta. Huoltosopimusten ja yllŠpitohuollon osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta
kasvoivat. Services-liiketoiminnan tilauskertymŠ laski 4% 1.885 milj. euroon. Kiinnostus huoltosopimuksia
kohtaan jatkui vuonna 2013. WŠrtsilŠ solmi tŠrkeitŠ pitkŠaikaisia huolto- ja hallinnointisopimuksia
voimalaitosasiakkaiden kanssa Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. WŠrtsilŠ sai myšs sopimuksen
Viking Linelta kaasulla kulkevan matkustaja-aluksen Viking Gracen yllŠpidosta ja huollosta.

PowerTech

PowerTech palvelee sekŠ Ship Power- ettŠ Power Plants -liiketoimintojen markkina-alueita ja kŠsittŠŠ
keskinopeiden moottoreiden tutkimus- ja kehitystoiminnan sekŠ valmistuksen, hankintatoiminnon ja
laatujohtamisen sekŠ Operational Excellence -toiminnon. Valmistus keskittyy pŠŠasiassa tuotteiden
kokoonpanoon, koeajoon ja viimeistelyyn. Toimintamallimme perustuu vahvasti laajaan toimittajaverkostoon,
joka takaa kapasiteetin joustavuuden. KeskeistŠ on toiminta lŠhellŠ asiakasta ja laatuun keskittyminen sekŠ
teknologiajohtajuuden jatkuva painottaminen T&K toiminnassamme.
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Keskittyminen kaasuun, ympŠristšratkaisuihin ja Smart Power Generation -konseptiin ohjaa toimintamme
kehittŠmistŠ. Tuotevalikoimamme kŠsittŠŠ keskinopeat moottorit, katalysaattorit ja pŠŠstšjen
seurantatuotteet. Muut merenkulun markkinoille myytŠvŠt tuotteet kuuluvat Ship Power -tuotevalikoimaan.
Tuotteissamme yhdistyvŠt luotettavuus, kustannustehokkuus, toimivuus, ympŠristšmyštŠisyys ja johtavat
teknologiat, ja ne voidaan integroida laajempiin kokonaisuuksiin tai toimittaa erillisinŠ laitteina.

Vuoden 2013 jŠlkimmŠisellŠ puoliskolla WŠrtsilŠ aloitti PowerTechin integroinnin Ship Powerin
4-tahtimoottoriorganisaatioon. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyŠ ja tehostaa asiakaspalvelua
entisestŠŠnkin lisŠŠmŠllŠ joustavuutta, nopeuttamalla pŠŠtšksentekoa ja hyšdyntŠmŠllŠ resursseja
optimaalisesti. Uusi jŠrjestely tuli voimaan vuoden 2014 alussa.

WŠrtsilŠn maailmanlaajuinen toimittajaverkosto tuo
valmistukseen joustavuutta
HyvŠ yhteistyš, erinomaiset suhteet ja tiedon jakaminen toimittajiemme kanssa takaavat varmat
komponenttitoimitukset ja markkinoiden odotuksia vastaavat toimitusajat. WŠrtsilŠllŠ on maailmanlaajuisesti
noin 1.200 toimittajaa, ja toimittajaverkostoa kehitetŠŠn jatkuvasti. Hankintastrategianamme on keskittŠŠ
yhteistyš huolellisesti valituille toimittajille, joiden valinnassa pŠŠkriteereitŠ ovat suorituskyky, innovatiivisuus
ja sijainti lŠhellŠ valmistusyksikšitŠmme ja yhteisyrityksiŠmme. Pyrimme jatkuvasti kehittŠmŠŠn ja
vahvistamaan maailmanlaajuista toimitusketjuamme ja painotamme toiminnassamme voimakkaasti laatua
sekŠ kustannuskilpailukykyŠ.

PowerTechin tuotanto
WŠrtsilŠn valmistusmalli perustuu joustavaan maailmanlaajuiseen tuotantokapasiteettiin ja seuraa
markkinoiden kysyntŠŠ. Keskinopeiden pŠŠmoottorien tuotanto on keskitetty kahteen toimituskeskukseen,
Vaasaan ja Italian Triesteen. Koska loppumarkkinoillamme tapahtuu jatkuvasti rakennemuutoksia,
keskitymme edelleen lŠsnŠolomme vahvistamiseen avainmarkkinoillamme, kuten Kiinassa, VenŠjŠllŠ ja
Brasiliassa. NŠin voimme parantaa paikallista asiakaspalveluamme ja siten vahvistaa asemaamme nŠillŠ
kehittyvillŠ markkinoilla. LisŠksi paikallinen valmistustoiminta antaa meille mahdollisuuden sŠŠstŠŠ sekŠ
tuotanto- ettŠ kuljetuskustannuksia.

PowerTechillŠ on tŠllŠ hetkellŠ neljŠ yhteisyritystŠ eri puolilla maailmaa. Kiinassa yhteisyrityksemme WŠrtsilŠ
Qiyao Diesel Company Ltd valmistaa keskinopeita apumoottoreita paikallisille markkinoille. Olemme myšs
perustamassa uutta tuotantolaitosta Zhuhaihin, Kiinaan, yhdessŠ Yuchai Marine Power Co:n kanssa.
Yhteisyritys keskittyy keskinopeiden pŠŠmoottoreiden kokoonpanoon ja vahvistaa entisestŠŠn
valmiuksiamme palvella Kiinan markkinoita. Koreassa valmistamme monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin
yhteistyšssŠ Hyundai Heavy Industries Co:n kanssa. VenŠjŠllŠ monikŠyttšisiŠ dieselmoottoreita valmistava
yhteisyrityksemme Transmashholdingin kanssa on ylšsajovaiheessa. PowerTech rakentaa myšs parhaillaan
tŠysin omassa omistuksessaan olevaa tuotantolaitosta Brasiliaan vastatakseen markkinoiden kasvavaan
kysyntŠŠn erityisesti offshore-segmentissŠ. TŠmŠ A•ussa Brasiliassa sijaitseva moderni, monikŠyttšisten
moottorigeneraattoreiden ja propulsiolaitteiden kokoonpanotehdas aloittaa suunnitelmien mukaan
toimintansa vuoden 2014 puolivŠlissŠ.
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WŠrtsilŠ ja kestŠvŠ kehitys

KansainvŠlisesti johtavana merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittajana WŠrtsilŠllŠ on
keskeinen rooli kestŠvien ratkaisujen tarjoamisessa merenkulku- ja energia-aloille. Tuemme tuotteitamme
maailmanlaajuisesti niiden koko elinkaaren ajan. TŠmŠ luo perustan kestŠvŠn kehityksen toiminnallemme, jota
tukee sitoumuksemme vastuulliseen liiketoimintaan.

Sitoumuksemme kestŠvŠŠn kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu missioomme, visioomme ja
strategiaamme, jotka luovat perustan yhtišn toimintojen ja tuotteiden kehittŠmiselle yhdessŠ kestŠvŠn
kehityksen tavoitteidemme kanssa. WŠrtsilŠn strategia rakentuu kolmelle keskeiselle kasvualueelle: Smart
Power Generation, kaasu polttoaineena ja ympŠristšratkaisut, jotka kaikki osaltaan tukevat entistŠ
kestŠvŠmpŠŠ tulevaisuutta energia- ja merenkulkualoilla.

Vahvuutemme on teknologisessa johtajuudessa, ja teknologia on siten keskeisessŠ asemassa myšs kestŠvŠn
kehityksen toiminnassamme. Power Plants- ja Ship Power -liiketoiminnot keskittyvŠt kestŠvien ratkaisujen
kehittŠmiseen ja tarjoamiseen omille toimialoilleen, kun taas WŠrtsilŠ Servicesin keskeinen tehtŠvŠ on tarjota
tukea ratkaisuillemme sekŠ uusinta teknologiaa kŠytšssŠ oleviin laitoksiin pŠivitys- ja
modernisointikokonaisuuksien kautta.

WŠrtsilŠ mŠŠrittelee ja arvioikestŠvŠn kehityksen riskinsŠvuosittain. Nykyisen arvion mukaan riskit ovat
alhaiset. Yleisesti ottaen kestŠvŠ kehitys nŠhdŠŠn WŠrtsilŠssŠ mahdollisuutena.

WŠrtsilŠ kestŠvŠn kehityksen pŠŠmŠŠrŠt

WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen mukaiseen toimintaan kuuluu kolme toisiinsa lŠheisesti liittyvŠŠ elementtiŠ:
talous, ympŠristš ja sosiaalinen vastuu. KestŠvŠn kehityksen osalta WŠrtsilŠn pŠŠpainopisteet ovat seuraavat:

Talous: kannattavuus
YmpŠristš: ympŠristšmyštŠiset tuotteet ja palvelut
Sosiaalinen vastuu: vastuullinen liiketoiminta

Muut tŠrkeŠt kestŠvŠn kehityksen osa-alueet esitetŠŠn kuviossa WŠtsilŠn lŠhestymistapa kestŠvŠŠn
kehitykseen. WŠrtsilŠn ympŠristšvastuun ja sosiaalisen vastuun strategia esitetŠŠnStrategia-osassa.
TŠrkeimmille kestŠvŠn kehityksen osa-alueille asetetaan WŠrtsilŠssŠ konsernitason tavoitteet.

KestŠvŠn kehityksen nŠkškulmasta WŠrtsilŠlle merkittŠvimmŠt ympŠristškysymykset liittyvŠt tuotteisiin.
WŠrtsilŠn tuotteiden kŠyttš vaikuttaa ympŠristššn sekŠ paikallisesti ettŠ maailmanlaajuisesti. Muiden
kestŠvŠn kehityksen nŠkškohtien osalta toiminnallamme on lŠhinnŠ paikallisia vaikutuksia.
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KestŠvŠn kehityksen vaikutusalueet Paikallisesti Koko maailma

Taloudellinen vastuu X

YmpŠristšvastuu

- tuotteisiin liittyvŠ X X

- toimintaan liittyvŠ X

Sosiaalinen vastuu X

WŠtsilŠn lŠhestymistapa kestŠvŠŠn kehitykseen
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KestŠvŠn kehityksen tavoitteet

WŠrtsilŠn tavoitteet kasvihuonekaasujen ja muiden pŠŠstšjen vŠhentŠmiseksi

Tavoite Aikataulu Tilanne

Absoluuttisen
energiankulutuksen (GWh)
vŠhentŠminen vŠhintŠŠn
10% vuoden 2005
keskikulutuksesta vuoteen
2016 mennessŠ.

2016 WŠrtsilŠn energia-auditointiohjelma pŠŠttyi vuonna 2013.
Auditoinneissa tunnistettiin mahdollisuuksia sekŠ sŠŠstŠŠ
energiaa ettŠ tehostaa energian kŠyttšŠ. Vuonna 2013 WŠrtsilŠ
jatkoi auditointien ulkopuolelle jŠŠneiden yritysten
energiansŠŠstšmahdollisuuksien kartoittamista.
EnergiansŠŠstštoimenpiteitŠ seurataan vuosittain. Vuoteen 2013
mennessŠ energiasŠŠstšjŠ on kertynyt 35,6 GWh, joka on noin
76% lopullisesta tavoitteesta.

Ratkaisujen luominen
nestemŠisten
polttoaineinfrastruktuurien
korvaamiseksi pienen
kokoluokan LNG-
teknologialla.

2015 Oslossa kŠynnistettiin biokaasun nesteytyslaitos, joka tuottaa
biopolttoainetta bussiliikenteelle. Laitoksen tuotanto korvaa
dieselpolttoaineen jopa 135 bussissa ja vŠhentŠŠ CO2-pŠŠstšjŠ
10.000 tonnia vuodessa.

Sopimus Tornioon rakennettavan LNG-terminaalin avaimet
kŠteen -toimituksesta.

Edellytysten luominen
pŠŠstšvŠhennyksille
kaasukonversioiden avulla.

2015 WŠrtsilŠ on vuodesta 2004 lŠhtien toteuttanut kaasukonversioita
yli 23 voimalaan sekŠ yhteen alukseen, joiden yhteisteho on 886
MW.

Vuonna 2013 jŠrjestettiin useita kaasukonversiota kŠsitteleviŠ
asiakasseminaareja sekŠ yksi maailmanlaajuinen webinaari,
jonka aiheena oli kaasun polttoainekŠyttš ja kaasukonversiot.

Yksikiertoisten voimaloiden
ja kombivoimaloiden
kokonaissŠhkšhyštysuhteen
parantaminen syklisessŠ
kŠytšssŠ.

2015 WŠrtsilŠ jatkaa moottoreiden nopean kŠynnistyksen ja
sammutuksen ominaisuuksien kehittŠmistŠ. SekŠ kŠynnistys-
ettŠ sammutusajoissa on saavutettu merkittŠviŠ parannuksia,
jolloin myšs syklinen hyštysuhde on parantunut niin
yksikiertoisessa kuin kombivoimalakŠytšssŠ.

W34-laitosten nopea kŠynnistys ja kuormitus julkistettu:
kŠynnistyksestŠ tŠyteen kuormaan kahdessa 2 minuutissa.

WŠrtsilŠ on myšs kehittŠnyt konsepteja, joilla voidaan minimoida
vuosikohtaisten kŠyttšsyklien mŠŠrŠstŠ riippuvia
ympŠristšvaikutuksia. TŠhŠn on pŠŠsty minimoimalla valmiustilan
energiankulutus uusien teknologioiden ja parempien moottorin
ohjausjŠrjestelmien avulla.

MerkittŠvŠŠ kehitystŠ on lisŠksi saavutettu kuorman otossa ja
laskussa, minkŠ ansiosta polttoaineen kulutus voidaan optimoida
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tilapŠisillŠ kuormilla ja varavoimamarkkinoilta saadaan
maksimaaliset tulot.

Dynaamisten
sŠhkšvoimamarkkinoiden
kehitykseen vaikuttaminen
uusiutuvien
energianlŠhteiden
laajamittaisen kŠytšn
edistŠmiseksi.

2015 WŠrtsilŠ on osallistunut useisiin tutkimuksiin, joissa on arvioitu
joustavan kŠytšn merkitystŠ sŠhkšvoimajŠrjestelmille. WŠrtsilŠ on
myšs arvioinut erilaisia sŠhkšmarkkinamalleja ja niiden kykyŠ
turvata sŠhkšvoimajŠrjestelmŠn riittŠvŠ joustavuus. WŠrtsilŠ
keskustelee aktiivisesti dynaamisten sŠhkšvoimamarkkinoiden eri
sidosryhmien kanssa.

SŠhkšpropulsion
tehohŠvišiden
vŠhentŠminen 3Ð5%
keskijŠnnitejŠrjestelmien
avulla.

2015 WŠrtsilŠn ratkaisu on pilottimyynnissŠ. TŠyden mittakaavan
validointi ja suorituskyvyn todentaminen alkaa
keskijŠnnitetaajuusmuuttajan osalta vuoden 2014 alkupuoliskolla
ja keskijŠnnitteiden LLC-konseptin osalta vuoden 2014
jŠlkipuoliskolla.

Laivakoneiden
hyštysuhdetta parantavien
tehonhallintaratkaisujen
kehittŠminen eri
alustyypeille.

2012 LNG-tankkereiden energiatehokkuuskonseptin kehitystyš etenee
aikataulussa. Konseptin pilottivaihe toteutetaan vuonna 2014.

KehitetŠŠn 10 uutta WŠrtsilŠ
Optimiser -ratkaisua, joiden
avulla asiakkaat voivat
optimoida laitoksensa koko
elinkaaren aikaista
suorituskykyŠ.

2015 Koko tuotealustan julkistaminen viivŠstyi vuonna 2013, mutta
yksittŠisten ratkaisujen kehittŠmistŠ jatkettiin. Alustan kehitystyšn
painopisteeksi valittiin W3C:n ja muiden
energiatehokkuussovellusten ja -palveluiden tukeminen, esim.
SEEMP-raportointi osana Marine Agreements -tarjonnan
kehittŠmistŠ.

Kasvihuonekaasujen
pŠŠstšjŠ vŠhennetŠŠn 3%
parantamalla moottoreiden
hyštysuhdetta.

2015 Teknologiaa testattiin vuonna 2013 laboratorio-olosuhteissa. Uusi
teknologia on tarkoitus tuoda markkinoille vuoden 2014 aikana.

Kaasutuotevalikoiman
laajentaminen.

2015 Vuonna 2013 myytiin 8 LNGPac-asennusta.

LNG-kŠyttšisten offshore-
huoltoalusten yleistymisen
edistŠminen.

2015 WŠrtsilŠ sai seuraavat tilaukset:

- uusia LNG-ratkaisuja huoltoaluksiin Meksikonlahdelle
- uusia LNG-ratkaisuja huoltoaluksiin Pohjanmerelle
- uusia ratkaisuja LNG-tankkereihin maailmanlaajuiseen
liikenteeseen
- šljyn- ja kaasuntuotannon FPSO-aluksen kansirakenteen
voimasovellukseen uusintatilaus.

LNG-sovellusten
laajentaminen nykyisistŠ
alustyypeistŠ ja alusten
LNG-konversioiden
edistŠminen.

2015 Alustilaukset alueelliseen liikenteeseen:

- Monipolttoainekoneiden, propulsiolaitteiden ja
lastinkŠsittelylaitteiden uustuotantoa Evergasille.

Tilaukset matkustajalauttoihin:
- Societe des Traversies Quebec
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- Tanskan ensimmŠinen kotimaanliikenteen kaasukŠyttšinen alus
Sams¿n kunnalle.

YmpŠristšsuorituskykyyn ja
energiatehokkuuteen
liittyvien
konsultointiprojektien
toteuttaminen: 10 projektia.

2015 Vuonna 2013 WŠrtsilŠ keskittyi pŠŠasiassa ilman ja veden
pilaantumista vŠhentŠviin konsultointiprojekteihin.
YmpŠristšsuorituskykyyn ja energiatehokkuuteen liittyviŠ
konsultointiprojekteja on myyty yhteensŠ 10 kappaletta.

YllŠ esitettyjen tavoitteiden lisŠksi WŠrtsilŠ on asettanut ympŠristštuotteilleen sisŠisiŠ myyntitavoitteita.

WŠrtsilŠn tavoitteet veteen joutuvien pŠŠstšjen vŠhentŠmiseksi

Tavoite Aikataulu Tilanne

KuivajŠrjestelmien
jatkokehitys
tehokkaisiin
kombivoimaloihin.

2015 Kombivoimaloihin tarkoitettujen kuivajŠrjestelmien kehittŠmisessŠ on
saavutettu lupaavia tuloksia. Flexicycle-voimaloiden kuivakonseptin
kehittŠmistŠ ja optimointia jatkettiin. Kustannuksia ja suorituskykyarvoja
todennettiin uusimpien Flexicycle-projektien perusteella. Projekteissa on
todennettu myšs tehokkaiden hšyryturbiinien suorituskykyŠ.

WŠrtsilŠn tavoitteet kokonaistulosten parantamiseksi

Tavoite Aikataulu Tilanne

Kolmen
elinkaariarvioinnin
suorittaminen.

2015 Elinkaariarvioinnin kannalta potentiaaliset tuoteryhmŠt on arvioitu.
EnsimmŠinen elinkaariarviointi aloitettiin vuonna 2013.

WŠrtsilŠn sosiaaliset tavoitteet

Tavoite Aikataulu Tilanne

WŠrtsilŠn kehittŠminen
tyšpaikaksi, jossa kaikilla
tyšntekijšillŠ on mahdollisuus

Jatkuva TŠytetyt tyšpaikat: 54% sisŠisellŠ haulla ja 46% ulkoisella
haulla.
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urakehitykseen ja parhaan
osaamisensa nŠyttŠmiseen Ð
yhtŠlŠiset mahdollisuudet
tarjoavan yrityksen
rakentaminen.

Ð Tavoite 2013: Yli 50%
avoimista tyšpaikoista*
tŠytetŠŠn sisŠisellŠ haulla,
mukaan lukien ylennykset ja
siirrot.

Ð Tavoite 2013: KeskimŠŠrin viisi
koulutuspŠivŠŠ/tyšntekijŠ.

4,1 koulutuspŠivŠŠ/tyšntekijŠ vuonna 2013.

Uuden toimintatavan
kehittŠminen toimittajasuhteiden
hoitoon WŠrtsilŠn kestŠvŠn
kehityksen sitoumuksen
mukaisesti.

Ð Tavoite 2013: Uusitun
toimittajien arviointi- ja
kehittŠmismenettelyn
kŠyttššnotto.

2015 Toimittajien arviointi- ja kehittŠmismenettely uudistettiin
2012 ja prosessi pŠivitettiin ja otettiin kŠyttššn vuonna
2013. TŠrkeimmiltŠ toimittajilta vaaditaan nyt sŠŠnnšllistŠ
arviointia.

Toimittajille jaettiin vuonna 2013 toimittajakŠsikirja
tehostamaan tiedotusta WŠrtsilŠn toimittajia koskevista
vaatimuksista. KŠsikirjassa kŠsitellŠŠn laajalti toimittajia
koskevia kestŠvŠn kehityksen vaatimuksia.

Kehityskeskustelujen kattavuus
100%.

Jatkuva Vuonna 2013 kehityskeskustelut kattoivat 91%
henkilšstšstŠ.

Sertifioidut ympŠristš- ja
tyšterveys- ja
turvallisuusjŠrjestelmŠt kŠyttššn
kaikissa tytŠryhtišissŠ (lukuun
ottamatta pelkkiŠ myyntiyhtišitŠ).

Jatkuva 3 uutta OHSAS 18001 sertifioitua yritystŠ ja 2 uutta ISO
14001 -sertifioitua yritystŠ vuonna 2013. JŠrjestelmien
kattavuus esitetŠŠn johtamisjŠrjestelmiŠ kŠsittelevŠssŠ
osassa.

PitkŠllŠ aikavŠlillŠ nolla
poissaoloon johtanutta
tapaturmaa.

Jatkuva Vuonna 2013 jatkettiin toimenpiteitŠ WŠrtsilŠn
turvallisuuskulttuurin parantamiseksi, lujittamiseksi ja
levittŠmiseksi. Yli 6.900 tyšntekijŠŠ suoritti 4-tuntisen
verkkokurssin WŠrtsilŠn nolla tapaturmaa -ajattelusta.
Myšnteinen kehitys jatkui: poissaoloon johtavien
tapaturmien taajuusindeksi oli 4,4, kun se edellisvuonna oli
5,5.

Koko organisaation
sitouttaminen yhtišn
toimintaperiaatteisiin.

Ð Tavoite 2012Ð2013: 95%
tyšntekijšistŠ suorittaa
toimintaperiaatteita koskevan
koulutuksen.

2013 Koulutuksen oli suorittanut vuoden 2013 lopussa 16.950
tyšntekijŠŠ eli 91% kaikista tyšntekijšistŠ.
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Lahjonnan vastaisia periaatteita/
itsenŠisiŠ vŠlittŠjiŠ koskevan
ohjeistuksen lisŠkoulutus
avainhenkilšstšlle sekŠ
lahjonnan vastaisen
sitoumuksen saaminen kaikilta
koulutetuilta avainhenkilšiltŠ.

Ð Tavoite 2012: Koulutukseen
osallistuvien avainhenkilšiden
nimeŠminen (koko
myyntihenkilšstš, yritysten
johtajat ja controllerit)
liiketoiminnoittain.

Ð Tavoite 2013: 85%
avainhenkilšistŠ koulutettu.

Ð Tavoite 2014: 80% koko
henkilšstšstŠ koulutettu.

2014 Vuonna 2013 julkaistiin korruptionvastainen verkkokoulutus
ÓAnti-Corruption ABCÓ aluksi englanninkielisenŠ ja
myšhemmin 10 muulla kielellŠ sekŠ verkossa ettŠ off-line-
versiona.

Verkkokoulutuksen oli suorittanut yhteensŠ 11.321
tyšntekijŠŠ vuoden 2013 loppuun mennessŠ.

Kolmen yhteisštukiprojektin
toteuttaminen vuoteen 2015
mennessŠ.

2015 WŠrtsilŠ on tukenut koulun rakentamista EtelŠ-Sudanissa.
Koulu vihittiin kŠyttššn elokuussa 2013. YhteensŠ
toteutettiin 2 projektia. WŠrtsilŠ ParticipAid -toimintakehys
otettiin kŠyttššn, ja ensimmŠinen pilottiyritys sovelsi sitŠ
YhdistyneissŠ Arabiemiirikunnissa.

Tyšhyvinvoinnin parantaminen
ja tuottavuuden lisŠŠminen
sairauspŠivŠkustannuksia
alentamalla.

Ð Tavoite 2012: Analyysi ja
parannustoimenpidesuunnitelma
Saksassa, Suomessa,
Espanjassa, Norjassa ja
Italiassa.

2015 Analyysit ovat valmiit, toimintasuunnitelmasta on sovittu ja
toteutus on kŠynnissŠ. EsimerkkejŠ toimenpiteistŠ:

¥ Henkilškohtainen terveydentilan kartoitus joka toinen
vuosi
¥ Yhteistyš terveydenhoitopalveluiden tarjoajan kanssa.

*Avoimet tyšpaikat tasoilla 3Ð6

KestŠvŠn innovoinnin arvo

TŠrkein tehtŠvŠmme kestŠvŠn kehityksen edistŠmisessŠ on toimittaa ympŠristšmyštŠisiŠ ratkaisuja ja
palveluja, joiden avulla asiakkaat pystyvŠt kehittŠmŠŠn omaa liiketoimintaansa kestŠvŠŠn suuntaan. TŠmŠ
edellyttŠŠ meiltŠ jatkuvia investointeja teknologian kehittŠmiseen ja yhŠ tehokkaampien ja
ympŠristšmyštŠisempien ratkaisujen lšytŠmiseksi.
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Tutkimus- ja tuotekehityspanostus hyšdyttŠŠ sekŠ WŠrtsilŠn asiakkaita ettŠ ympŠristšŠ niin lyhyellŠ kuin
pitkŠllŠkin aikavŠlillŠ. Energian kysynnŠn maailmanlaajuinen kasvu, jatkuvasti kiristyvŠt ympŠristšvaatimukset
ja luonnonvarojen ehtyminen tekevŠt alan toimintaympŠristšstŠ haastavan. WŠrtsilŠ on vastannut nŠihin
haasteisiin parantamalla tuotteidensa energiatehokkuutta ja pienentŠmŠllŠ samanaikaisesti niiden pŠŠstšjŠ.
Osana kestŠvŠŠn kehitykseen tŠhtŠŠvŠŠ innovaatiopanostustaan WŠrtsilŠ myšs arvioi nykyisten ratkaisujensa
etuja jŠrjestelmŠtasolla, esim. osana energiantuotantojŠrjestelmŠŠ.

WŠrtsilŠ panostaa erityisesti tuotteidensa ympŠristšvaikutuksia vŠhentŠvien teknologioiden kehittŠmiseen ja
soveltamiseen. Asiakkaiden tarpeiden tŠyttŠminen, tuleviin vaatimuksiin vastaaminen ja alan kehityksen
kŠrjessŠ pysyminen edellyttŠŠ WŠrtsilŠn tuotekehitykseltŠ jatkuvaa innovatiivisuutta, mŠŠrŠtietoisuutta ja
halua perehtyŠ uuteen tekniikkaan. Pyrimme kehittŠmŠŠn ympŠristšmyštŠisiŠ tuotteita ja ratkaisuja monin eri
tavoin, mm. parantamalla hyštysuhdetta, vŠhentŠmŠllŠ kaasumaisia ja nestemŠisiŠ pŠŠstšjŠ ja jŠtteiden
mŠŠrŠŠ, torjumalla melua sekŠ panostamalla jŠte- ja painolastivesien puhdistukseen. WŠrtsilŠ varautuu
tuleviin vaatimuksiin kehittŠmŠllŠ niin primŠŠristŠ kuin sekundŠŠristŠ puhdistustekniikkaa sekŠ laajentamalla
polttoainevalikoimaa.

WŠrtsilŠn ympŠristšmyštŠisten ratkaisujen keskeisimpiŠ ominaisuuksia:

¥ luotettavuus, turvallisuus ja pitkŠ kŠyttšikŠ
¥ pŠŠstšjŠ vŠhentŠvŠt ratkaisut
¥ raskaalle polttošljylle vaihtoehtoiset polttoaineet
¥ polttoaineiden joustava kŠyttš
¥ maksimaalisen hyštysuhteen ja alhaisimmat elinkaarikustannukset tarjoavat ratkaisut
¥ vedenkulutuksen minimoivat ratkaisut
¥ alusten suunnittelun ja kŠytšn optimointi.

Tarjontamme keskeisten ominaisuuksien ja jŠrjestelmŠtason etujen kokonaisymmŠrrys antaa hyvŠt
edellytykset kestŠvŠn kehityksen mukaisten laiva- ja voimalajŠrjestelmien kehittŠmiselle.

Uusien ratkaisujen luominen

Kaasun kŠyttš laivapolttoaineena
WŠrtsilŠn monipolttoaineteknologian (DF) avulla voidaan hyšdyntŠŠ kaasumoottoreihin liittyviŠ ympŠristšetuja.
Tekniikka takaa alhaiset CO2-, NOx-, SOx- ja hiukkaspŠŠstšt sekŠ riittŠvŠn kŠyttšvarmuuden, sillŠ se sallii

myšs nestemŠisten polttoaineiden kŠytšn, jos kaasua ei ole saatavissa tai kun sen hyšdyntŠminen on
kustannussyistŠ taloudellisempaa. DF-teknologian myštŠ voidaan valita kustannusten ja saatavuuden
mukaan optimaalinen polttoaine. Kaasun kŠyttš DF-moottoreiden polttoaineena on optimaalinen ratkaisu
aluksiin, jotka liikennšivŠt suuren osan ajasta pŠŠstšjen kontrollialueilla (ECA), sekŠ kaasua kuljettaviin
aluksiin, kuten LNG-tankkereihin.

WŠrtsilŠ kehittŠŠ kattavaa keskinopeiden kaasumoottoreiden valikoimaa ja niihin liittyviŠ
polttoaineenkŠsittelyjŠrjestelmiŠ LNG-tankkereihin ja kaasukŠyttšisiin aluksiin. Vuonna 2013 WŠrtsilŠ toi
markkinoille uuden 2-tahtisen monipolttoainemoottorin, joka valittiin teknologiaksi tanskalaisen
tankkerioperaattorin Terntank Redri A/S kahteen uuteen alukseen.
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LNG:n kŠyttš polttoaineena ja lastinkŠsittelyjŠrjestelmŠt
yhdessŠ mahdollistavat polttoainesŠŠstšn LPG-aluksilla
WŠrtsilŠ kehittŠŠ LPG-sŠilišaluksiin yhdistettyŠ LNG-polttoaine- ja lastinkŠsittelyjŠrjestelmŠŠ, jossa
hyšdynnetŠŠn LNG:n kylmŠenergiaa lastin hšyryjen nesteyttŠmiseen matkan aikana. PelkŠstŠŠn
apumoottoreiden pŠŠstšjen odotetaan pienenevŠn noin 3,5-4,5 tonnia/pŠivŠ/alus. Samanaikaisesti WŠrtsilŠ
on kehittŠnyt teknologioita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat aiemmin hyšdyntŠmŠttšmien kaasupŠŠstšjen
kŠytšn energialŠhteenŠ. Ratkaisut perustuvat WŠrtsilŠn patentoituun kaasun reformointiteknologiaan.

Uraauurtava tekniikka vŠhentŠŠ pŠŠstšjŠ
WŠrtsilŠn ja ABB Turbo Systemsin yhteisen kehitysohjelman tavoitteena on luoda uusi, uraauurtava
kaksivaiheinen turboahdinjŠrjestelmŠ isoihin dieselmoottoreihin. Kehittyneen moottoritekniikan ja
kaksivaiheahtauksen yhdistelmŠ antaa mahdollisuuden merkittŠvŠsti pienempŠŠn polttoaineenkulutukseen ja
pŠŠstšihin.

TŠssŠ ohjelmassa WŠrtsilŠ keskittyy kehittŠmŠŠn moottoreita, joilla turboahdettuna saadaan mahdollisimman
hyvŠt suoritusarvot ja asiakkaiden kannalta kustannustehokas kaupallinen ratkaisu. ABB Turbo Systems
vastaa turboahdintekniikasta, jolle on asetettu ilmavirtaa sekŠ paine- ja hyštysuhdetta koskevat
suorituskykyvaatimukset. Teknologiaa kŠytetŠŠn markkinasegmenteillŠ, joilla pŠŠpaino on
elinkaarikustannuksissa. Vuonna 2012 ensimmŠinen kaupallinen moottori toimitettiin Vaasan tehtaalta, jossa
myšs moottorin suorituskyky ja valmistusprosessi on validoitu.

Parantaakseen kaksivaiheahtauksen hyšdynnettŠvyyttŠ, WŠrtsilŠ on kehittŠnyt teknologioita, joilla voidaan
optimoida moottori laajalla kuorma-alueella. Vuonna 2013 aloitettiin nŠiden teknologioiden, kuten
sŠŠdettŠvien venttiili Ð ja polttoainejŠrjestelmien, kaupallistamisen suunnittelu. Kun moottorin toiminta on
optimoitavissa myšs osakuormalla, WŠrtsilŠn asiakkaat voivat vŠhentŠŠ operatiivisia kustannuksia.
Teknologioiden hyšdyt on voitu osoittaa kŠytŠnnšssŠ, mikŠ on johtanut kehitettyjen teknologioiden
kŠyttššnottoon tuotannossa.

NesteytettyŠ biokaasua julkiseen liikenteeseen
WŠrtsilŠ toimitti marraskuussa 2013 Oslon kaupungille ensimmŠisen biokaasun nesteyttŠmislaitoksen. Laitos
on tuottanut nesteytettyŠ biokaasua heti laitoksen avaamisesta alkaen. Laitoksen ohjausjŠrjestelmŠ on tŠysin
automatisoitu. TŠmŠ on edellytys laitoksen kaupallistamiselle teolliseen kŠyttššn. Oslon julkisen liikenteen
135 linja-autoa kŠyttŠvŠt laitoksen tuottamaa bionestekaasua. TŠmŠ tarkoittaa noin 10.000 tonnin CO2

ÐpŠŠstšvŠhennystŠ vuosittain. EnsimmŠisestŠ biokaasulaitostoimituksesta saatua kokemusta on hyšdynnetty
biokaasunesteytys-prosessin ja -teknologian standardoinnissa. WŠrtsilŠ voi toimittaa kapasiteetiltaan kolmen
eri kokoluokan laitoksia. Standardoinnilla on ollut tŠrkeŠ merkitys kustannusten vŠhentŠmisessŠ ja
tehokkuuden parantamisessa.

VOC-pŠŠstšjen talteenottoon perustuvia laivojen
voimaratkaisuja
WŠrtsilŠ tehostaa VOC-pŠŠstšjen talteenottoon perustuvia alusten voimaratkaisujaan integroimalla
talteenottolaitoksen tiiviisti poltto- ja voimayksikkššn. JŠrjestelmŠn kokonaishyštysuhde paranee 20-40%.
Ratkaisua hyšdynnetŠŠn šljynporauslauttojen tukialuksissa ja šljyterminaaleissa. Teknologia on suunniteltu
ottamaan talteen 100% (VOC ) haihtuvista orgaanisista yhdisteistŠ ja uudelleen hyšdyntŠmŠŠn niitŠ HFO:n ja
dieselin korvaavana polttoaineena.
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Ratkaisut liuskekaasuperŠisen nestekaasun tehokkaampaan
uudelleen nesteyttŠmiseen
Suuret kaasutankkerit kuljettavat keskimŠŠrin 84.000 m3 nestekaasua. NŠmŠ alukset on varustettu
kŠsittelemŠŠn ja uudelleen nesteyttŠmŠŠn lastista hšyrystyvŠŠ nestekaasua. WŠrtsilŠ on kehittŠnyt uuden
sukupolven prosessin lastista vapautuvan nestekaasuhšyryn nesteytykselle. Prosessi on tehokkaampi ja se
mahdollistaa korkean etaanipitoisuuden sisŠltŠvŠn nestekaasun kŠsittelyn. Teknologiaa on kehitetty, jotta
pystytŠŠn paremmin vastamaan kasvavien liuskekaasukuljetusten vaatimuksia. Uusi prosessi mahdollistaa
jopa 8-9% etaanipitoisen nestekaasun kŠsittelyn. Aikaisempi pitoisuustaso oli 5%. Prosessia tehostamalla on
voitu vŠhentŠŠ laitoksen energiankulutusta 15-20%, jonka seurauksena apumoottorien polttoaineenkulutus
on vŠhentynyt.

Polttoainejoustavuuden laajentaminen
WŠrtsilŠ tarjoaa polttoainejoustavia voimalaratkaisuja. Voimalat voidaan suunnitella monipolttoainevoimaloiksi
tai ne voidaan jopa muuntaa elinkaaren aikana kŠyttŠmŠŠn toista polttoainetta. WŠrtsilŠ uskoo suurten
monipolttoainevoimaloiden kysynnŠn kasvavan etenkin markkinoilla, joilla parhaillaan kehitetŠŠn
maakaasuinfrastruktuuria. WŠrtsilŠn monipolttoainevoimalat voivat tuottaa sŠhkšŠ aluksi nestemŠisillŠ
polttoaineilla ja vaihtaa kaasuun, kun sitŠ on saatavilla. TŠmŠ takaa parhaan elinkaarenaikaisen
kŠytettŠvyyden ja hyštysuhteen.

WŠrtsilŠ kohdentaa entistŠ enemmŠn voimavaroja vaihtoehtoisten polttoaineiden kŠyttššn osana ennakoivaa
strategiaansa tarjota asiakkaille kustannustehokkaita, joustavia ja ympŠristšmyštŠisiŠ ratkaisuja. WŠrtsilŠn
polttoainelaboratoriossa tutkitaan erilaisia polttoaineiden raaka-aineita, kuten kasvišljyjŠ, elŠinrasvoja ja
emulsioita. Viime vuosina olemme testanneet moottoreita, joiden polttoaineena on kŠytetty kŠytetyistŠ
renkaista saatua pyrolyysišljyŠ, palavankiven jalostuksessa syntyvŠŠ šljyŠ, erilaisia šljy- ja kaasulŠhteistŠ
saatavia kondensaatteja, jatrofašljyŠ, kalašljyŠ, kanašljyŠ, perinteisiŠ elŠinrasvoja ja erilaisia synteettisiŠ šljyjŠ.
WŠrtsilŠ on myšs testannut ja kehittŠnyt kondensaatteihin perustuvia ratkaisuja, joissa voidaan kŠyttŠŠ
šljykentillŠ tarjolla olevia paikallisia polttoaineita ja soihdutuskaasuja ja jotka siten pienentŠvŠt
kasvihuonekaasupŠŠstšjŠ.
Vuonna 2013 WŠrtsilŠ aloitti maailman suurimman kolmea polttoainetta kŠyttŠvŠn voimalan, IPP3,
rakentamisen Jordaniaan. Voimalassa kŠytetŠŠn aluksi raskasta polttošljyŠ, mutta voimala siirtyy kŠytŠnnšssŠ
ilman muutostarpeita kaasuun heti, kun uusi kaasuverkko on rakennettu ja kaasua on saatavilla.

Globaali siirtyminen kestŠvŠmpŠŠn sŠhkšinfrastruktuuriin
WŠrtsilŠ kehittŠŠ tuotteitaan ja markkinakonseptiaan toimittaakseen korkeaa lisŠarvoa tarjoavia ratkaisuja,
joilla saavutetaan modernimpi ja kestŠvŠmpi energiainfrastruktuuri. WŠrtsilŠn joustavien voimalaratkaisujen
ansiosta sŠhkšverkkoihin voidaan kytkeŠ paljon suurempia mŠŠriŠ vaihtelevaa, ei-sŠŠdettŠvŠŠ tuuli- ja
aurinkovoimaa vaarantamatta verkon vakautta. Samat joustavat voimalaratkaisut tarjoavat ainutlaatuista
lisŠarvoa myšs poikkeustilanteissa, joissa nopeavasteiset kŠynnistys- (alle viidessŠ minuutissa tŠydelle
kuormalle), kuormitus- ja pysŠytysominaisuudet ovat erittŠin tŠrkeitŠ. LisŠetuina on korkea hyštysuhde laajalla
kuormitusalueella, mahdollisuus kŠyttŠŠ eri polttoaineita, riippumattomuus vedensaannista sekŠ mahdollisuus
sijoittaa laitos kuormituskeskittymiin eli kaupunkeihin - jopa Kaliforniassa, jossa pŠŠstšrajat ovat erittŠin
tiukat. Tuulivoiman ja WŠrtsilŠn dynaamisten kaasuvoimaloiden yhdistelmŠ tarjoaa runsaasti potentiaalia
CO2-pŠŠstšjen merkittŠvŠlle maailmanlaajuiselle vŠhentŠmiselle.

WŠrtsilŠ on toimittamassa vuosien 2013-2014 vŠlillŠ Viroon varavoimalan, jolla turvataan kansallinen
sŠhkštuotanto myšs hŠtŠtilanteissa. Voimala on mahdollista kŠynnistŠŠ jopa sellaisissa tilanteissa, joissa
sŠhkšŠ ei ole saatavissa. Voimala saavuttaa tŠyden tehonsa alle 10 minuutissa, joko kŠyttŠmŠllŠ kaasua tai
kevyttŠ polttošljyŠ polttoaineenaan.
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HuippusuorituskykyŠ ilman vettŠ
WŠrtsilŠn voimalaitoksissa on vakioratkaisuna suljettu jŠŠhdytyskierto, mikŠ mahdollistaa huipputason

suorituskyvyn ilman vedenkulutusta. Ominaisuus on saatavilla myšs WŠrtsilŠn Flexicycle-voimaloihin [TM],
joissa hukkalŠmpšŠ hšyryn muodossa kŠytetŠŠn lisŠvoimantuotantoon. Jatkuvan kehitystyšn tavoitteena on
lisŠtŠ laitoksen tehoa ja sŠhkšhyštysuhdetta ilman vedenkulutusta.
Dominikaanisen tasavallan sŠhkšverkkoon tehtiin merkittŠvŠ kytkentŠ vuonna 2013, kun WŠrtsilŠn toimittama
Flexicycle-monipolttoainevoimala otettiin kŠyttššn. Huolimatta alueen ŠŠrimmŠistŠ trooppisista olosuhteista,
voimala palvelee tehokkaasti sekŠ kansallisen energiayhtišn ettŠ lŠhellŠ sijaisevan kultakaivoksen
energiatarpeita. Voimalan hyšryturbiinia jŠŠhdytetŠŠn jŠŠhdytystornin avulla. Sama suljetunkierron
jŠŠhdytysjŠrjestelmŠteknologia on saatavilla alueille, joissa vettŠ ei ole kŠytettŠvissŠ.
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KestŠvŠn kehityksenkohokohtia 2013

Q1Q1
10.1. P-63, ensimmŠinen kaasu-
kŠyttšinen FPSO-alus, jonka teho
on yli 100 MWe, lŠpŠisi tŠydellŠ
kuormituksella suoritetut testit.
Aluksessa on WŠrtsilŠ 50 DF -
monipolttoainemoottorit.

13.1. M/S Viking Grace,
maailman suurin LNG:tŠ kŠyttŠvŠ
matkustaja-alus, suoritti
neitsytmatkansa. Aluksen
moottorit toimitti WŠrtsilŠ.

4.2. WŠrtsilŠ sai sopimuksen 220
MW:n, maakaasua kŠyttŠvŠn
voimalaitoksen toimittamisesta
Oregoniin Yhdysvaltoihin.
Voimala tasapainottaa uusiutuvan
energiantuotannon nopeita
vaihteluita.

8.2. WŠrtsilŠ julkaisi kestŠvŠn
kehityksen raportin osana vuoden
2012 vuosikertomusta.

18.3. WŠrtsilŠ lanseerasi
GasReformer-teknologian, jolla
šljyntuotannossa syntyvŠt kaasut
voidaan kŠyttŠŠ
energiantuotantoon.

18.3. WŠrtsilŠn
monimuotoisuusaloite
lanseerattiin.
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Q2Q2 12.4. Yhdysvaltain
ympŠristšnsuojelu-virasto EPA
myšnsi WŠrtsilŠ 34DF -
monipolttoainemoottorille
sertifikaatin ympŠristšmŠŠrŠysten
tŠyttŠmisestŠ.

15.4. WŠrtsilŠ allekirjoitti
tanskalaisen varustamon kanssa
sopimuksen kokonaisvaltaisten
integroitujen ratkaisujen
toimittamisesta maailman
ympŠristšystŠvŠllisimpiin LNG-
aluksiin.

15.4. WŠrtsilŠ Propulsion Wuxilla
tuli tŠyteen 800 pŠivŠŠ ilman
poissaoloihin johtaneita
tapaturmia.

6-9.5. WŠrtsilŠn GasReformer-
teknologialle myšnnettiin Offshore
Technology -konferenssissa 2013
Spotlight -palkinto offshore-šljy- ja
-kaasuteollisuuden kustannusten
ja pŠŠstšjen alentamisesta.

16.5. WŠrtsilŠn painolastiveden
AQUARIUS EC -
kŠsittelyjŠrjestelmŠ sai IMO:n
lopullisen hyvŠksynnŠn.

22.5. WŠrtsilŠ sai tilauksen
VenŠjŠn suurimman
kaasumoottorivoimalan
toimituksesta.

28.-29.5. WŠrtsilŠ keskusteli
kestŠvŠstŠ merenkulusta
tŠrkeiden eurooppalaisten
sidosryhmien kanssa kahdessa
tilaisuudessa: Euroopan
parlamentissa sekŠ Sustainable
Shipping -aloitteen jŠsenten
kanssa.

4.6. Nor-Shipping-messuilla
Oslossa juhlittiin LNG:n
kymmenvuotista kŠyttšŠ
polttoaineena.
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Q3Q3 2.7. WŠrtsilŠ ja CEVA Logistics
palkittiin Lean & Green Star
Award 2013 -tapahtumassa
tyšstŠŠn CO2-pŠŠstšjen
pienentŠmiseksi 60 prosentilla
WŠrtsilŠn varastotoiminnassa.

10.7. Afrikan suurin pelkŠllŠ
maakaasulla toimiva voimala
otettiin kŠyttššn Sasolburgissa,
EtelŠ-Afrikassa.

25.7. Samsung Heavy Industries
myšnsi WŠrtsilŠlle Excellent
Partner 2013 -palkinnon.

6.8. WŠrtsilŠ Brazil oli vuoden
2013 Great Place to Work¨ -
tutkimuksen mukaan 30 parhaan
tyšnantajan joukossa Rio de
Janeirossa Brasiliassa.

2.9. WŠrtsilŠn vuosikertomus
2012 sijoittui korkealle Report
Watchin kansainvŠlisessŠ
kilpailussa.

27.9. WŠrtsilŠn korruption
vastainen verkkokurssi tuli tarjolle
11 kielellŠ.
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Q4Q4 9.10. WŠrtsilŠ lanseerasi uuden
pitkŠikŠisen tiivisterenkaan
ympŠristšn huomioivien EAL-
luokiteltujen voiteluaineiden
kanssa kŠytettŠvŠksi.

9.10. Yhdysvaltain markkinoille
tuotiin uusi ECA-alueiden
pŠŠstšrajojen mukainen WŠrtsilŠ
20DF -monipolttoaine-moottori.

10.10. WŠrtsilŠ Power Plantsin
kaksi teknistŠ selontekoa palkittiin
Power-Gen Asia 2013- ja Asian
Power Awards 2013 -
tilaisuuksissa.

17.10. Crisis Management
Initiative (CMI) jŠrjesti WŠrtsilŠn
tiloissa illallisen kerŠtŠkseen
varoja toiminnalleen.

18.10. WŠrtsilŠn tukema koulu
EtelŠ-Sudanissa vihittiin kŠyttššn.

29.10. WŠrtsilŠn ensimmŠinen,
Containership VII -alukseen
asennettu suljetun kierron
rikkipesuri sai
mŠŠrŠystenmukaisuussertifikaatin.

15.11. WŠrtsilŠ Valves Ltd. Ison-
Britannian Hullissa sai OHSAS
18001 -sertifikaatin.

18.11. WŠrtsilŠn AQUARIUS¨
UV -painolastivesijŠrjestelmŠ sai
Yhdysvaltain rannikkovartioston
AMS-hyvŠksynnŠn.
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28.11. WŠrtsilŠn vuoden 2013
MyVoice-tyštyytyvŠisyyskyselyyn
vastasi ennŠtysmŠŠrŠ
tyšntekijšitŠ, 78%.

2.12. Uusiin Terntank-
tankkereihin asennetaan hiljan
lanseeratut matalapaineista
kaasua kŠyttŠvŠt WŠrtsilŠn
2-tahtiset monipolttoaine-
moottorit ensimmŠisenŠ
maailmassa.

4.12. WŠrtsilŠ lanseerasi laivojen
polttoaineenkulutusta
merkittŠvŠsti pienentŠvŠn
2-nopeuksisen vaihteiston.

4.12. Asiakaswebinaari
ÓFlexibility brings value in energy
marketÓ.

8.12. Norjalaisella
GrunnavŒgenin tuotantoyksikšllŠ
tuli tŠyteen 2000 tyšpŠivŠŠ ilman
poissaoloon johtaneita
tapaturmia.

16.12. WŠrtsilŠn AQUARIUS¨
EC -painolastivesijŠrjestelmŠ sai
IMO:n tyyppihyvŠksynnŠn.

31.12. Poissaoloon johtaneiden
tapaturmien taajuusindeksi oli
jŠlleen pienempi kuin koskaan.
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FTSE4Good Index OMX GES Sustainability Nordic Index & OMX GES
Sustainability Finland Index

ECPI Global Carbon Index & ECPI Global ESG Best
in Class Equity Index

LisŠksi oekom research on luokitellut WŠrtsilŠn
Prime-yritykseksi

WŠrtsilŠ kestŠvŠn kehityksen indekseissŠ
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KestŠvŠn kehityksen johtaminen

WŠrtsilŠn noudattamat maailmanlaajuiset periaatteet, kuten laatu-, ympŠristš-, tyšterveys- ja
tyšturvallisuuspolitiikka (QEHS) sekŠ liiketoimintaperiaatteet yhdessŠ yhtišn arvojen kanssa yhtenmukaistavat
kestŠvŠn kehityksen toimintatavat. WŠrtsilŠn sisŠinen konsernikŠsikirja sisŠltŠŠ edellŠ mainittujen lisŠksi muut
politiikat ja direktiivit, kuvauksen toimintatavoista ja vastuista sekŠ johtamisjŠrjestelmŠn rakenteesta.
WŠrtsilŠn hallinnointi- ja riskienhallintaperiaatteet sekŠ tŠrkeimmŠt kestŠvŠŠn kehitykseen liittyvŠt riskit on
esitetty Hallinnointi-katsauksessa.

Roolit ja vastuut

WŠrtsilŠn johtokunta kantaa kokonaisvastuuta yhtišn kestŠvŠn kehityksen mukaisesta toiminnasta.
Johtokunta hyvŠksyy toimintaperiaatteet ja tarkistaa niiden sisŠllšn sŠŠnnšllisesti. Johtokunta mŠŠrittelee
kestŠvŠn kehityksen tavoitteet ja valvoo asetettujen tavoitteiden tŠyttymistŠ. Toiminnan tuloksellisuutta
seurataan sekŠ johtokunnan ettŠ liiketoimintojen johtoryhmien katselmuksissa.

WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen toiminto vastaa johdon tarvitseman tiedon hankkimisesta, kehittŠmistarpeiden
tunnistamisesta ja kestŠvŠn kehityksen ohjelmien koordinoinnista sekŠ toiminnan ohjeistamisesta. Toiminto
on lŠheisessŠ yhteistyšssŠ sekŠ liiketoimintojen ettŠ tukifunktioiden kuten henkilšstš-, lakiasiain-,
sŠŠnnšstenmukaisuus-, laatu-, hankinta- ja kiinteistštoimintojen kanssa. LisŠksi toiminto kerŠŠ tytŠryhtišiltŠ
kestŠvŠŠ kehitystŠ koskevat tiedot ja laatii niistŠ konsernitason yhteenvedon.

Vastuut on mŠŠritelty tarkkaan, ja niiden tukena on tarvittava ohjeistus ja koulutus. Koulutuksessa kŠsiteltŠviŠ
aiheita ovat mm. toimintaperiaatteet, korruption vastaiset periaatteet sekŠ ympŠristš-, tyšterveys- ja
tyšturvallisuusasiat. WŠrtsilŠ seuraa kestŠvŠŠn kehitykseen liittyvŠn toiminnan tuloksellisuutta hyšdyntŠmŠllŠ
eri tyškalujen ja toimintojen, kuten sisŠisten auditointien ja sŠŠnnšstenmukaisuusprosessien, tuottamaa
tietoa.

Ohjaavat periaatteet

WŠrtsilŠn konsernikŠsikirja antaa lyhyen kuvauksen WŠrtsilŠn tyštavoista ja sisŠltŠŠ ydinpolitiikat, suositukset
ja ohjeet jotka ovat sovellettavissa konserninlaajuisesti. NŠmŠ politiikat tŠydentŠvŠt konsernikŠsikirjaa, joka
m.m. mŠŠrittelee vaatimukset korkeimman mahdollisen lain ja eettisyyden sŠilyttŠmisen standardeista
WŠrtsilŠn liiketavoissa.
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Vapaaehtoiset sitoumukset

WŠrtsilŠ on mukana Sustainable Shipping -aloitteessa ja YK:n Global Compact -aloitteessa. WŠrtsilŠ on myšs
allekirjoittanut vuonna 2008 sopimuksen, jossa Suomen teollisuus vapaaehtoisesti sitoutuu
energiatehokkuuden parantamiseen. WŠrtsilŠ North America Inc. sitoutui vuonna 2003 tulli- ja
rajavartiolaitoksen sekŠ liikemaailman vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen terrorismia vastaan (C-
TPAT).

WŠrtsilŠn toimintaperiaatteet

YleistŠ
WŠrtsilŠ on sitoutunut kestŠvŠŠn liiketoimintaan. EdistŠŠkseen konsernin ja sen sidosryhmien pitkŠn aikavŠlin
etuja WŠrtsilŠ pyrkii liiketoiminnassaan yllŠpitŠmŠŠn korkeimpia juridisia ja eettisiŠ normeja. Jokaisen
WŠrtsilŠn tyšntekijŠn odotetaan toimivan vastuullisesti ja rehellisesti sekŠ noudattavan nŠitŠ periaatteita ja
niihin liittyviŠ politiikkoja ja ohjeita.

Lainmukaisuus
WŠrtsilŠ sitoutuu kaikessa liike- ja muussa toiminnassaan noudattamaan soveltuvaa lainsŠŠdŠntšŠ ja
toimimaan hyvŠnŠ yrityskansalaisena kaikkialla missŠ yritys toimii.
Kunkin tyšntekijŠn odotetaan noudattavan WŠrtsilŠn toimintaa ja hŠnen omia tehtŠviŠŠn koskevien lakien ja
mŠŠrŠysten vaatimuksia sekŠ WŠrtsilŠn periaatteita hyvŠstŠ yrityskansalaisuudesta.
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Avoimuus
WŠrtsilŠ edistŠŠ avoimuutta, lŠpinŠkyvyyttŠ ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensŠ kanssa asiakkaat, muut
liikekumppanit, osakkeenomistajat, henkilšstš, viranomaiset, yhteiskunta ja tiedotusvŠlineet mukaan luettuina.
PšrssisŠŠnnšt ja kilpailunŠkškohdat saattavat kuitenkin rajoittaa tŠtŠ avoimuutta.

WŠrtsilŠ pyrkii avoimeen ja tŠsmŠlliseen viestintŠŠn sidosryhmiensŠ kanssa, ja WŠrtsilŠn tyšntekijšiden on
noudatettava samaa periaatetta omissa lausunnoissaan.

Ihmisoikeuksien ja tyšntekijšiden oikeuksien kunnioittaminen
WŠrtsilŠ tukee ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa mŠŠriteltyjŠ
ihmisoikeuksia. TyšntekijŠt eivŠt saa rikkoa nŠitŠ oikeuksia millŠŠn tavoin, suoraan tai vŠlillisesti.

WŠrtsilŠ tukee KansainvŠlisen tyšjŠrjestšn (ILO) mŠŠrittelemiŠ tyšntekijšiden perusoikeuksia ja huolehtii nŠin
ollen yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden yllŠpitŠmisestŠ. MikŠli paikallinen lainsŠŠdŠntš
rajoittaa nŠitŠ oikeuksia, WŠrtsilŠ pyrkii tarjoamaan tyšntekijšille vaihtoehtoisia menetelmiŠ nŠkemystensŠ
esittŠmiseen. WŠrtsilŠ ei hyvŠksy minkŠŠnlaista pakkotyštŠ eikŠ lapsityšvoiman kŠyttšŠ.

Oikeudenmukaiset tyšsuhdekŠytŠnnšt
WŠrtsilŠ ei syrji ketŠŠn rodun, etnisen tai kansallisen alkuperŠn, ihonvŠrin, sukupuolen, siviilisŠŠdyn,
sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iŠn, poliittisen mielipiteen tai jonkin
muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella. WŠrtsilŠ tukee tasavertaisia mahdollisuuksia, ja tyšntekijŠt
valitaan ja heitŠ kohdellaan heidŠn pŠtevyytensŠ ja osaamisensa perusteella.

WŠrtsilŠ ei hyvŠksy tyšntekijšiltŠŠn syrjintŠŠ, hŠirintŠŠ tai kiusaamista missŠŠn muodossa.

Tyšterveys ja -turvallisuus
WŠrtsilŠn tavoitteena on luoda turvallinen tyšpaikka tyšntekijšilleen, aliurakoitsijoilleen sekŠ muille eri
toimipaikoissa tyšskenteleville soveltamalla korkeita tyšterveys- ja tyšturvallisuusnormeja. WŠrtsilŠ pyrkii
varmistamaan tuotteidensa ja ratkaisujensa turvallisuuden maailmanluokan tuote- ja
ratkaisunkehitysprosesseillaan.

Kukin tyšntekijŠ on vastuussa tyšturvallisuusohjeiden noudattamisesta ja tarvittaessa henkilšsuojaimien
kŠytšstŠ sekŠ turvallisuusohjeiden tai -toimenpiteiden noudattamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.

Eturistiriidat
WŠrtsilŠ odottaa tyšntekijšiltŠŠn tŠydellistŠ lojaalisuutta. Tyšntekijšiden tulee vŠlttŠŠ tilanteita, joissa heidŠn
henkilškohtaiset etunsa saattavat olla ristiriidassa WŠrtsilŠn etujen kanssa. TŠmŠ tarkoittaa esimerkiksi sitŠ,
ettŠ tyšntekijšiden ei ole sallittua hyvŠksyŠ sidosryhmiltŠ lahjaa tai vieraanvaraisuutta lukuun ottamatta
satunnaista, arvoltaan nimellistŠ lahjaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei aiheuta eturistiriitatilannetta.

Lahjonnan ja lahjusten torjunta
YksikŠŠn WŠrtsilŠn yhtiš tai sen tyšntekijŠ ei saa, suoraan tai vŠlillisesti, luvata, tarjota, maksaa, pyytŠŠ tai
vastaanottaa minkŠŠnlaisia lahjuksia tai kynnysrahoja, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta asiaa, jolla on
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arvoa. TŠllaiset maksut ja edut voidaan katsoa lahjonnaksi, joka rikkoo paikallista lainsŠŠdŠntšŠ ja
kansainvŠlisesti tunnustettuja periaatteita korruption ja lahjonnan estŠmiseksi.

YmpŠristš
WŠrtsilŠn tavoitteena on kehittŠŠ ja tuottaa asiakkailleen edistyksellisiŠ ja ympŠristšŠ sŠŠstŠviŠ ratkaisuja ja
palveluita, jotka tŠyttŠvŠt olennaiset vaatimukset, esimerkiksi vŠhŠpŠŠstšisyyteen ja hyvŠŠn hyštysuhteeseen
liittyen. KestŠvŠn kehityksen mukaisessa toiminnassa pyritŠŠn raaka-aineiden, prosessien, tuotteiden,
jŠtteiden ja pŠŠstšjen osalta hyšdyntŠmŠŠn uusinta tekniikkaa. Jokaisen tyšntekijŠn on noudatettava
ympŠristšnsuojelua koskevia politiikkoja ja ohjeita.

Viranomais- ja paikallisyhteisšsuhteet
WŠrtsilŠ yllŠpitŠŠ rakentavaa yhteistyštŠ viranomaisten ja sŠŠntelyelinten kanssa sekŠ paikallisella ettŠ
kansainvŠlisellŠ tasolla. WŠrtsilŠ haluaa osaltaan auttaa paikallisyhteisšjen tarpeisiin vastaamisessa aina kun
mahdollista.

Innovointi ja luottamuksellisen tiedon suojeleminen
WŠrtsilŠ tukee ja rohkaisee tyšntekijšiden innovatiivisuutta kaikissa toiminnoissaan.

WŠrtsilŠn teollisoikeudet kuuluvat yhtišn arvokkaimpaan omaisuuteen, ja patentteja, tavaramerkkejŠ,
tekijŠnoikeuksia, liikesalaisuuksia ja muuta luottamuksellista tietoa on suojeltava. WŠrtsilŠn tyšntekijšiden on
kunnioitettava myšs muiden teollisoikeuksia.

Kirjanpidon virheettšmyys
WŠrtsilŠn kirjanpidon on oltava kaikilta olennaisilta osiltaan virheetšntŠ ja luotettavaa. Varojen kirjaamatta
jŠttŠminen on kiellettyŠ. VŠŠrien, harhaanjohtavien tai tekaistujen tietojen kirjaaminen ei ole sallittua.

Kilpailu ja reilu liiketoiminta
KilpailulainsŠŠdŠnnšn tarkoitus on suojella kuluttajia ja yrityksiŠ epŠreiluilta liiketoimintatavoilta. Jokaisen
tyšntekijŠn on noudatettava kyseisiŠ lakeja. Osallistuminen kartelliin, mŠŠrŠŠvŠn markkina-aseman
vŠŠrinkŠyttš sekŠ hintatietojen tai muun kaupankŠyntiin liittyvŠn tiedon vaihtaminen kilpailijoiden kesken on
kiellettyŠ. WŠrtsilŠn tyšntekijšiden on kiinnitettŠvŠ kilpailuasioihin erityistŠ huomiota tilanteissa, joissa
kilpailijoita tai potentiaalisia kilpailijoita voi olla lŠsnŠ.

Petosten torjunta
WŠrtsilŠ ei hyvŠksy vilpillistŠ kŠytšstŠ tai toimintaa, kuten kavaltamista, vŠŠrentŠmistŠ tai varastamista.
TŠllaiset rikkomukset johtavat tyšsuhteen vŠlittšmŠŠn irtisanomiseen ja voivat johtaa rikosseuraamuksiin.

Toimeenpano
WŠrtsilŠ soveltaa nŠitŠ periaatteita aktiivisesti, edistŠŠ niiden tŠytŠntššnpanoa viestittŠmŠllŠ niiden sisŠllšstŠ
tyšntekijšilleen tehokkaasti ja valvoo niiden noudattamista yhtišn sisŠllŠ.

Toimittajat ja liikekumppanit ovat tŠrkeŠ ja olennainen osa konsernin tuotteiden ja palveluiden
kokonaisarvoketjua ja niiden edellytetŠŠn noudattavan samoja korkeita juridisia ja eettisiŠ normeja sekŠ

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

58



liiketoiminnan kŠytŠntšjŠ, joita WŠrtsilŠ itsekin noudattaa. WŠrtsilŠ edistŠŠ nŠiden periaatteiden soveltamista
valvomalla toimittajiensa ja liikekumppaneidensa toimintaa.

NŠiden periaatteiden tulkintaan tai noudattamiseen liittyvissŠ kysymyksissŠ on otettava yhteyttŠ WŠrtsilŠn
lakiasiainosastoon.

Konsernin johtokunta arvioi periaatteiden soveltuvuutta aika ajoin ja pŠŠttŠŠ tarvittaessa muutoksista tai
tulkinnoista.

Rikkomusten raportointi
WŠrtsilŠn tyšntekijšiden on raportoitava toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta joko omalle esimiehelleen
tai WŠrtsilŠn lakiasiainosastolle. KyseessŠ olevan tytŠryhtišn toimitusjohtajalle on ilmoitettava rikkomuksesta,
ellei hŠn ole osallinen vŠitettyyn rikkomukseen, missŠ tapauksessa on otettava yhteyttŠ WŠrtsilŠ Oyj Abp:n
lakiasiainjohtajaan. WŠrtsilŠ tutkii kaikki raportoidut asiat luottamuksellisesti. WŠrtsilŠ ei ryhdy minkŠŠnlaisiin
vastatoimiin periaatteiden rikkomuksesta hyvŠssŠ uskossa raportoinutta henkilšŠ vastaan.

Seuraamukset
Toimintaperiaatteiden rikkominen voi johtaa varoitukseen, tyšsuhteen pŠŠttymiseen ja korvausvelvollisuuteen.
Luonteeltaan rikollinen periaatteiden rikkomus voi johtaa myšs rikosseuraamuksiin, kuten sakkoihin tai
vankilatuomioon.

WŠrtsilŠn laatu-, ympŠristš- ja tyšterveys- ja
turvallisuuspolitiikka

Voimaratkaisumme ja palvelumme tŠyttŠvŠt tai ylittŠvŠt koko elinkaarensa ajan asiakkaidemme ja muiden
sidosryhmiemme odotukset ollen:

¥ luotettavia ja turvallisia
¥ tehokkaita ja ympŠristšmyštŠisiŠ
¥ asiaankuuluvien lakien ja sŠŠnnšsten mukaisia.

Parannamme jatkuvasti suorituskykyŠmme ja vŠhennŠmme haitallisia ympŠristšvaikutuksia johdon asettamilla
pŠŠmŠŠrillŠ tyydyttŠŠksemme asiakkaitamme ja muita sidosryhmiŠmme.

Tyštilamme luovat turvallisen ja terveellisen tyšympŠristšn tyšntekijšillemme ja kumppaneillemme.

Osaava organisaatiomme toimii hyvŠn yrityskansalaisen periaatteita noudattaen.

WŠrtsilŠn johtokunta on hyvŠksynyt politiikan 15.3.2012.
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HenkilšstškŠytŠnnšt

Kaikkien WŠrtsilŠn yhtišiden henkilšstškŠytŠntšjen yhtenŠisyys perustuu tasavertaisia mahdollisuuksia ja
oikeudenmukaisia tyšsuhdekŠytŠntšjŠ koskevaan konsernitason politiikkaan, joka sisŠltŠŠ seuraavat osiot:
tasavertaiset mahdollisuudet, ihmis- ja tyšoikeudet, hyvinvointi tyšpaikalla, ehdoton hŠirintŠkielto,
palkitseminen, toimeenpano ja rikkomukset.

Tasavertaiset mahdollisuudet
WŠrtsilŠ on sitoutunut kaikkien tyšntekijšiden ja -hakijoiden tasavertaiseen kohteluun. TyšntekijŠt valitaan ja
heitŠ kohdellaan heidŠn pŠtevyytensŠ ja osaamisensa perusteella ja heille taataan tasavertaiset
mahdollisuudet.

WŠrtsilŠn periaatteena on tyšntekijšiden tasavertainen kohtelu heidŠn pŠtevyytensŠ perusteella. KetŠŠn ei
syrjitŠ rodun, etnisen tai kansallisen alkuperŠn, ihonvŠrin, sukupuolen, siviilisŠŠdyn, sukupuolisen
suuntautuneisuuden, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iŠn tai poliittisen kannan perusteella.

Henkilšstšn etuudet ja palkitseminen
Palkkauksen perusperiaatteena on, ettŠ yhtišssŠ maksetaan samaa palkkaa samasta tyšstŠ ja samasta
suorituksesta. Palkan tulee olla oikeudenmukainen, reilu ja kannustava. NŠmŠ tavoitteet saavutetaan
kŠyttŠmŠllŠ pŠŠtšksenteon pohjana tyšn vaativuutta. PŠtevyys-, kokemus- ja suorituserot nŠkyvŠt eri
henkilšiden Ð ei sukupuolten Ð vŠlisinŠ palkkaeroina.

MŠŠrŠaikaisessa ja osapŠivŠisessŠ tyšsuhteessa oleville tarjotaan yleisesti ottaen samat etuudet kuin
toistaiseksi voimassa olevassa tyšsuhteessa oleville. Joissakin maissa oikeus etuuksiin riippuu
palvelukuukausista tai -vuosista. TŠllaiset erot johtuvat yleensŠ paikallisen lainsŠŠdŠnnšn mukaisista
tyšehtosopimuksista.

Henkilškohtaiset palkat tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessŠ ja vuosittaisten
palkankorotusohjeiden mukaisesti. Yhtiš voi maksaa henkilšstšlle vuosittaisen bonuksen yhtišn sŠŠntšjen
mukaisesti ja erillisten bonussopimusten perusteella. Bonus mŠŠritellŠŠn kerran vuodessa perustuen
taloudelliseen tulokseen ja henkilškohtaiseen suoritukseen. Henkilšstšlle voidaan maksaa erityisbonuksia
poikkeuksellisen hyvŠstŠ suorituksesta. Etuudet, kuten tyšsuhdeauto, palvelusvuosipalkkiot ja hyvinvointi-,
kuntoilu- ja terveydenhuoltopalvelut, suunnitellaan ja toteutetaan paikallisesti sekŠ yhtišn ohjeistuksen ettŠ
kansallisten kŠytŠntšjen mukaan.

VŠhimmŠisirtisanomisaika
WŠrtsilŠ noudattaa Euroopan unionin direktiivejŠ, yhteistoiminnasta yrityksissŠ ja yhteisšissŠ annettuja
paikallisia lakeja, tyšehtosopimuksia ja muita vastaavia henkilšstšn kuulemista ja tyšehtosopimuksia koskevia
mŠŠrŠyksiŠ. Tyšsuhteen pŠŠttymiseen liittyvissŠ asioissa WŠrtsilŠ noudattaa kansallisia tyšehtosopimuksia ja
tyšlainsŠŠdŠntšŠ.

Tapauksissa, joilla on kansainvŠlisiŠ tai merkittŠviŠ liiketoiminnallisia tai sosiaalisia vaikutuksia, kuten
henkilšstšn irtisanomiset, tuotantolaitoksen tai sen osan siirtŠminen toiseen paikkaan ja rakennemuutokset,
kuullaan Eurooppa-toimikunnan tyškomiteaa ja/tai henkilšstšn paikallisia edustajia ennen kuin asiassa
tehdŠŠn pŠŠtšksiŠ, tai jollei se ole mahdollista, mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on tiedottaa kaikista
merkittŠvistŠ toimintaa koskevista muutoksista jo niitŠ suunniteltaessa.
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Osaamisen johtaminen
WŠrtsilŠn osaamisen johtamisen ja kehittŠmisen kehys on jŠrjestelmŠllinen tapa kehittŠŠ pitkŠjŠnteisesti liike-
ja tukitoimintojen osaamista. WŠrtsilŠ on mŠŠritellyt 16 maailmanlaajuista tehtŠvŠryhmŠŠ, jotka koostuvat
seitsemŠstŠ vaatimustasosta. Tyškuvauksissa mŠŠritellŠŠn tyšn kannalta tŠrkeimmŠt osaamisalueet, ja nŠitŠ
kŠytetŠŠn henkilškohtaisten tehtŠvien osaamisvaatimusten perustana. Vuosittaisten kehityskeskusteluiden
yhteydessŠ henkilškohtaiset osaamiset arvioidaan tyš- ja tehtŠvŠprofiilin mukaan. Arvioimalla henkilšstšn
osaamista ja vertaamalla sitŠ tavoitteisiin pystytŠŠn analysoimaan osaamisessa olevia puutteita ja laatimaan
tarvittavia kehittŠmissuunnitelmia.

Kaikella WŠrtsilŠn henkilšstšn koulutus- ja kehittŠmistoiminnalla pyritŠŠn kehittŠmŠŠn, yllŠpitŠmŠŠn ja
pŠivittŠmŠŠn strategiamme toteuttamiseen tarvittavaa lyhyen ja pitkŠn aikavŠlin osaamista.
Tarkoituksenmukaisen osaamisen oikea-aikainen saatavuus ja kyky sopeutua jatkuvasti muuttuvaan
liiketoimintaympŠristššn ovat tŠrkeitŠ menestystekijšitŠ WŠrtsilŠlle.

Yhteistoiminta ja sisŠinen tiedottaminen
WŠrtsilŠn yhteistoiminta ja sisŠinen tiedottaminen on jŠrjestetty jokaisessa maassa paikallisen lainsŠŠdŠnnšn
mukaisesti. WŠrtsilŠn toimintaperiaatteiden mukaisesti avointa vuorovaikutusta yllŠpidetŠŠn yhtišn johdon ja
tyšntekijšiden edustajien vŠlillŠ yt-toimikunnissa ja organisaatio pidetŠŠn tietoisena sekŠ konsernin ettŠ
kyseessŠ olevan yhtišn tilanteesta. Myšs sellaisissa maissa, joissa ei ole varsinaisia yt-toimikuntia,
henkilšstšn ja yhtišn johdon vŠlillŠ kŠydŠŠn avointa keskustelua. WŠrtsilŠn yhtišiden toimintatapoihin kuuluvat
sŠŠnnšlliset tiedotustilaisuudet. Yhteistoimintaa harjoitetaan myšs tyšsuojelussa. Useimmissa WŠrtsilŠn
yksikšissŠ on tyšsuojelutoimikunta, joissa on edustus kaikista henkilšstšryhmistŠ.

Paikallisen yhteistoiminnan lisŠksi Eurooppa-toimikunnassa kŠsitellŠŠn kysymyksiŠ, jotka koskevat vŠhintŠŠn
kahta EU:n alueella toimivaa yhtištŠ, sekŠ koko konsernia koskevia kysymyksiŠ. Eurooppa-toimikunnalla ja
sen tyškomitealla on aktiivinen rooli konsernitason kysymysten kŠsittelyssŠ ja edistŠmisessŠ.

Yksilštason vuoropuhelu tapahtuu vŠhintŠŠn kerran vuodessa pidettŠvissŠ kehityskeskusteluissa.
Kehityskeskustelun aiheita ovat konsernin ja oman yksikšn tavoitteet, ko. henkilšn tyšnkuva, osaamisen
kehittŠminen, uravaihtoehdot, henkilškohtaiset tavoitteet ja palaute. Kehityskeskustelut kŠydŠŠn
lŠhtškohtaisesti kaikkien tyšntekijšiden kanssa.

HenkilšstšllŠ on mahdollisuus vaikuttaa vŠlittšmŠsti yrityksen toiminnan kehittŠmiseen
kehitysehdotustoiminnan kautta. Jokainen wŠrtsilŠlŠinen voi tehdŠ toiminnan parannusehdotuksia joko
jatkuvan parantamisen prosessin (Continuous improvement process, CIP) tai aloitetoiminnan kautta. CIP-
ehdotukset kŠsitellŠŠn yhdessŠ ja toteutetaan yhteisellŠ pŠŠtšksellŠ. Henkilškohtaiset aloitteet annetaan
yhtišn asiantuntijoiden arvioitavaksi, minkŠ jŠlkeen toteuttamiskelpoiset ideat toteutetaan. Toinen globaali
kanava uusien ideoiden esittŠmiseen on Idea Management portaalissa oleva MyDea-tyškalu. Sen kautta
esitettŠvŠt uudet ideat, jotka koskevat tuotteita ja ratkaisuja, toiminnan kehittŠmistŠ ja liiketoimintaa, ohjataan
asianomaisille henkilšille kommentoitaviksi ja vietŠvŠksi eteenpŠin.

Henkilšstšlle annetaan sŠŠnnšllisin vŠliajoin pŠivityksiŠ liiketoiminnan tuloksista WŠrtsilŠn
osavuosiraportoinnin yhteydessŠ. Yrityksen intranet "Compass" ja henkilšstšlehti "Wattsup" ovat yhteisiŠ
maailmanlaajuisen sisŠisen viestinnŠn kanavia.

Tunnustus erinomaisista suorituksista
WŠrtsilŠ kannustaa henkilšstšŠŠn innovatiivisuuteen myšntŠmŠllŠ vuosittain teknologiapalkinnon joko
yksittŠiselle tyšntekijŠlle tai tyšryhmŠlle parhaasta teknologisesta innovaatiosta. Palkintokriteerit ovat
innovatiivisuus, ympŠristšmyštŠisyys, teknologiajohtajuus, tuote- tai prosessiparannus ja kustannusten
vŠhentŠmismahdollisuudet. WŠrtsilŠ myšntŠŠ myšs vuosittain Customer Care -palkinnon yksittŠiselle
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tyšntekijŠlle tai tyšryhmŠlle, joka on ollut aktiivisesti myštŠvaikuttamassa liiketoimintatapojen kehittymiseen,
laadun parantamiseen, asiakassuhteiden hoitoon, asiakastyytyvŠisyyteen tai WŠrtsilŠn arvojen toteutumiseen.

Tyškalut ja prosessit

WŠrtsilŠ hyšdyntŠŠ lukuisia tyškaluja ja prosesseja hallinnoidakseen ja kehittŠŠkseen kestŠvŠn kehityksen
mukaista toimintaansa. KestŠvŠn kehityksen avaintyškalut esitellŠŠn alla olevassa taulukossa.

WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen tyškalut

Perusperiaatteet JŠrjestelmŠt ja prosessit Muut

Visio, missio ja strategia LaatujŠrjestelmŠ KestŠvŠn kehityksen
tavoitteiden
asettaminen

Corporate Governance YmpŠristšjŠrjestelmŠ Johdon katselmukset

Konsernin politiikat ja periaatteet:
toimintaperiaatteet, laatu-, ympŠristš-, sekŠ
tyšterveys- ja turvallisuuspolitiikka, tasavertaisia
mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia
tyšsuhdekŠytŠntšjŠ koskeva politiikka, korruption
vastainen politiikka, sŠŠnnšstenmukaisuuden
raportointia koskeva politiikka ym.

Tyšterveys- ja
tyšturvallisuusjŠrjestelmŠ

Liiketoiminnan
kehittŠmisen tyškalut:
due diligence,
ympŠristštutkimukset

KonsernikŠsikirja ToimittajahallintajŠrjestelmŠ SidosryhmŠvuoropuhelu

Toimittajavaatimukset Riskienhallintaprosessi KestŠvŠŠ kehitystŠ
koskeva raportointi

WŠrtsilŠn johtamisjŠrjestelmŠ

WŠrtsilŠn johtamisjŠrjestelmŠn tavoitteena on luoda lisŠarvoa yhtišn sidosryhmille, saavuttaa yhtišn
strategiset tavoitteet, tukea kestŠvŠn kehityksen mukaista toimintaa, hallita toimintaan liittyviŠ riskejŠ sekŠ
parantaa yhtišn suorituskykyŠ jatkuvan parantamisen periaatetta noudattamalla. JohtamisjŠrjestelmŠ sisŠltŠŠ
erilaisia tyškaluja, kuten jŠrjestelmŠt laadun, ympŠristšvastuun sekŠ tyšterveyden ja -turvallisuuden hallintaan.
Eri organisaatiotasoilla suoritettavissa johdon katselmuksissa seurataan jŠrjestelmŠn toimivuutta, tavoitteiden
toteutumista sekŠ avaintunnuslukujen kehittymistŠ. WŠrtsilŠn prosesseja kehitetŠŠn liiketoiminnoissa,
liiketoiminta-alueilla, divisioonissa ja muissa toiminnoissa. NŠitŠ kehitysprojekteja johtavat WŠrtsilŠn
Controller-kokous, toiminnankehityksen johtoryhmŠ, WŠrtsilŠn toimitusjohtajan ja liiketoimintalinjojen
laatukatselmukset sekŠ toimintojen johtoryhmŠt.

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

62



WŠrtsilŠn johtokunta vastaa keskeisten strategioiden, periaatteiden ja politiikkojen mŠŠrittŠmisestŠ ja itse
johtamisjŠrjestelmŠstŠ. Johtokunta seuraa sŠŠnnšllisesti johtamisjŠrjestelmŠn toimivuutta ja tuloksia. Vastuut
on jaettu linjaorganisaatioon kaikilla organisaatiotasoilla, ja jokaiselle wŠrtsilŠlŠiselle on mŠŠritetty oma
vastuualue johtamisjŠrjestelmŠssŠ. SekŠ konsernitasolla ettŠ useimmissa tytŠryhtišissŠ on erilliset tyšryhmŠt
johtamisjŠrjestelmŠn kehittŠmiseksi. Konsernitasolla seuraavat tyšryhmŠt koordinoivat tuotteisiin ja toimintaan
liittyvŠŠ kehitystyštŠ:

TyšryhmŠ Painopiste PŠŠtehtŠvŠt

WŠrtsilŠn
toimitusjohtajan
laatukatselmus

Laatu Kokonaisvastuu WŠrtsilŠn laadusta, laatuprosessien parantamisesta ja
strategisten laatutavoitteiden saavuttamisesta

WŠrtsilŠn
Controller-kokous

Strateginen
toiminnan
kehittŠminen

Kokonaisvastuu WŠrtsilŠn toiminnan kehittŠmisestŠ ja
toiminnankehittŠmissuunnitelmista, IM-toiminnan ja prosessien
kehityksen ohjaaminen

Liiketoimintalinjojen
laatukatselmukset

Laatu Tukee ja valvoo laadun kehitystŠ perustuen asiakkaan kŠsitykseen
laadustamme sekŠ nŠkemykseen koko elinkaaresta. Keskittyy
alueisiin, joilla tehtŠvillŠ parannuksilla on suurin vaikutus asiakkaisiin.
Toimintojen rajat ylittŠvŠ pŠŠtšksenteko tehokkuuden parantamiseksi
ja pŠŠtšsten nopeuttamiseksi

WŠrtsilŠn
toiminnankehityksen
johtoryhmŠ

Toiminnan
kehittŠminen

Liiketoiminnan strategiaan ja tavoitteisiin sekŠ
toiminnankehittŠmisprosessin yleisvastuuseen perustuvien toiminnan
kehittŠmisen toimintasuunnitelman, tavoitteiden ja ohjeiden valmistelu
WŠrtsilŠn Controller-tiimin hyvŠksyttŠvŠksi, divisioonien rajat ylittŠvŠ
toiminnankehittŠmistyšn koordinointi ja yhtenŠistŠminen

WŠrtsilŠn EHS-
johtoryhmŠ

YmpŠristš,
tyšterveys ja
turvallisuus
(EHS)

Kokonaisvastuu WŠrtsilŠn EHS-asioista, EHS-johtamisjŠrjestelmŠn
kehittŠminen, konsernitason kokonaisvastuu laadun mittaamisesta ja
tavoitteiden asettamisesta sekŠ lainsŠŠdŠnnšn kehityksen
seuraaminen

JohtamisjŠrjestelmŠt

Sertifioitujen yhtišiden osuus

ISO 9001 79%

ISO 14001 65%

ISO 18001 62%
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Toimitusketjun hallinta

WŠrtsilŠ on mŠŠritellyt prosessit tavaran- ja palveluntoimittajien valitsemiseksi, vaatimusten mŠŠrittelemiseksi
ja toimitussuhteen kehittŠmiseksi. WŠrtsilŠ tarjoaa toimittajilleen molempien osapuolien kilpailukykyŠ
vahvistavaa kumppanuutta. Kumppanuuden edellytys on avoin ja jatkuva vuorovaikutus.
Kumppanuusajattelua sovelletaan myšs WŠrtsilŠn tutkimus- ja kehitystyšssŠ, jossa toimitaan usein tiiviissŠ
yhteistyšssŠ yliopistojen ja keskeisten toimittajien kanssa.

WŠrtsilŠn toimittajavaatimukset kattavat sekŠ yleiset asiat ettŠ laatuun, tuotekohtaisiin vaatimuksiin,
ympŠristšasioiden hoitoon, tyšterveyteen ja tyšturvallisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen ja lainsŠŠdŠnnšn
noudattamiseen liittyvŠt nŠkškohdat. NŠmŠ vaatimukset sisŠltyvŠt vakiotoimitussopimuksiin. Vaatimusten
noudattamista valvotaan jatkuvasti suorituskykymittareilla ja auditoinneilla. Toimittajien tulee noudattaa
asetettuja vaatimuksia saavuttaakseen hyvŠksytyn toimittajan aseman. WŠrtsilŠn toimittaja-arviointien
painopisteet liittyvŠt toimittajien valintaan, vaatimustenmukaisuuteen ja suorituskyvyn katselmointiin.

WŠrtsilŠ arvioi toimittajiaan ja hoitaa toimittajasuhteitaan toimittajien hallintajŠrjestelmŠn avulla. Toimittaja-
arviointeja jŠrjestetŠŠn sŠŠnnšllisesti. Toimittaja-arvioinnit jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat alkutarkastus,
auditointi ja katselmus. Alkutarkastus tehdŠŠn potentiaalisille uusille toimittajille ennen toimitussuhteen
aloittamista. Auditointi tehdŠŠn uusille toimittajille ja toimittajille, joiden suorituskyvyssŠ on havaittu puutteita
WŠrtsilŠn vaatimuksiin nŠhden. Katselmointi suoritetaan poikkeamien havaitsemiseksi ja selvittŠmiseksi.
Toimittajiensa arvioinnissa WŠrtsilŠ keskittyy kriittisiin indikaattoreihin, joissa toimittajilta odotetaan korkeita
standardeja ja hyvŠŠ suorituskykyŠ. NiitŠ ovat asiaankuuluvan lainsŠŠdŠnnšn noudattaminen, ympŠristš-,
tyšterveys-, tyšturvallisuus- ja laatuasioiden hoito, prosessikartoitus, riskienhallinta, laatusuunnitelmat ja
sosiaalinen vastuu.

Yhteiskuntasuhteet

WŠrtsilŠn tavoitteena on edistŠŠ hyvinvointia yhteisšissŠ, joissa yhtiš toimii. Tavoitteeseen pŠŠstŠŠn
esimerkiksi luomalla tyšpaikkoja, maksamalla veroja ja sosiaalimaksuja, tarjoamalla tyšntekijšille koulutusta,
tekemŠllŠ yhteistyštŠ paikallisten sidosryhmien kanssa ja tukemalla paikallista kehitystŠ.

WŠrtsilŠn toimintaperiaatteiden lŠhtškohtana on avoimuus ja rakentava yhteistyš paikallisten sidosryhmien
kanssa. TŠmŠ koskee niin paikallisia viranomaisia kuin tyšntekijšiden perheitŠ, yhtišn naapureita,
oppilaitoksia ettŠ mediaa. Keinoina on kŠytetty mm. avointen ovien pŠiviŠ, lehdistštilaisuuksia ja erimuotoista
viestintŠŠ eri kohderyhmille.

WŠrtsilŠn toiminta on kansainvŠlistŠ ja yhtišn ratkaisuja on toimitettu yli 160 maahan. WŠrtsilŠ takaa
ratkaisuilleen kŠyttŠjŠtuen koko niiden elinkaaren ajaksi, mikŠ usein tarkoittaa jopa 30 vuotta. NŠin ollen
WŠrtsilŠ voi joskus joutua toimimaan myšs alueilla, joilla esiintyy kapinaliikkeitŠ, etnisiŠ konflikteja, aluekiistoja
tai ihmisoikeusrikkomuksia. Paikallisessa toiminnassa yritystoiminnan vastuullisuuden merkitys korostuu
entisestŠŠn. Valtiot ja kansainvŠlinen yhteisš mŠŠrŠŠvŠt yritysten asianmukaisen toiminnan rajat. WŠrtsilŠ
noudattaa sitŠ koskevaa lainsŠŠdŠntšŠ ja kansainvŠlisiŠ sopimuksia. WŠrtsilŠ noudattaa toiminnassaan
kaikkia asiaankuuluvia OECD:n ja KansainvŠlisen Kauppakamarin ohjeita sekŠ YK:n ja EU:n asettamia
pakotteita tukemalla niiden tŠytŠntššnpanoa. WŠrtsilŠn liiketoimintaperiaatteet koskevat yhtišn kaikkia
tyšntekijšitŠ. Olemme sitoutuneet kestŠvŠŠn kehitykseen ja vastuulliseen yritystoimintaan
vaikutuspiirissŠmme YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen mukaisesti.

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

64



WŠrtsilŠn vaikutus tyšllisyyteen ja julkiseen sektoriin sekŠ yhtišn hyvŠntekevŠisyystoiminta on esitetty
Taloudellinen vastuu -osiossa. WŠrtsilŠn tytŠryhtišiden toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutukset
paikallisyhteisšihin arvioidaan tapauskohtaisesti.

Turvallisuusjohtaminen

WŠrtsilŠllŠ on konsernitason turvallisuuspolitiikka ja erilaisia ohjeita, jotka sisŠltŠvŠt ihmisoikeusasiat ja
kansainvŠliset parhaat kŠytŠnnšt. Konsernin turvallisuusjohtamisen valiokunta (CSMC) tarkistaa ja arvioi
yhtišn turvallisuudenhallinnan periaatteet ja strategiat. Valiokunta koostuu liiketoimintojen edustajista sekŠ
turvallisuuden- ja riskienhallinnan ammattilaisista. Puheenjohtajana toimii varatoimitusjohtaja. Valiokunnan
puheenjohtaja raportoi yhtišn turvallisuusriskien johtamiseen liittyvistŠ toimenpiteistŠ johtokunnalle. WŠrtsilŠn
turvallisuusjohtaminen on jaoteltu neljŠŠn alueeseen: henkilšstš, toimitilat (fyysinen turvallisuus), tieto ja
automaatio. Operatiivinen turvallisuusjohtaminen nŠillŠ alueilla hoidetaan liiketoiminto- ja paikallistasolla.

WŠrtsilŠn verkostoon kuuluvien yritysten toimitusketjun hallintajŠrjestelmille on myšnnetty sertifiointeja,
esimerkiksi C-TPAT ja AEO. WŠrtsilŠn turvallisuusasiantuntijat osallistuvat ASIS International yhdistyksen ja
sen turvallisuusjohtajien yhteisšn (CSO Roundtable) toimintaan.

Tuotesuunnittelun periaatteet

WŠrtsilŠ pyrkii kehittŠmŠŠn asiakkailleen ympŠristšmyštŠisiŠ, luotettavia ja turvallisia tuotteita. WŠrtsilŠ tukee
asiakkaidensa toimintaa tuotteidensa kŠyttšiŠn ajan tarjoamalla niiden koko elinkaaren kattavia huolto-,
kunnostus- ja jŠlkiasennuspalveluita. Moottoreiden ja komponenttien kunnostaminen pidentŠŠ tuotteiden
luotettavaa kŠyttšikŠŠ. Modernisointi voi parantaa kŠytšssŠ olevien laitosten suorituskykyŠ ja auttaa
asiakkaita vastaamaan tuleviin, entistŠ tiukempiin viranomaisvaatimuksiin.

WŠrtsilŠn tuotteita ja ratkaisuja koskevat kansainvŠliset ympŠristšperiaatteet ja vaatimukset mŠŠritellŠŠn
lŠhinnŠ seuraavissa organisaatioissa: KansainvŠlinen merenkulkujŠrjestš (IMO), YK:n Euroopan
talouskomissio (UNECE) sekŠ Maailmanpankki. Kansallisella ja alueellisella tasolla organisaatiot kuten
Yhdysvaltain ympŠristšnsuojeluvirasto EPA ja Euroopan komissio sekŠ Saksan, Japanin ja Intian markkina-
alueet ovat WŠrtsilŠn tuotteiden kannalta tŠrkeimpiŠ periaatteiden ja sŠŠnnšsten laatijoita.

IMO vastaa meriliikenteen turvallisuutta sekŠ meren saastumisen ja alusten pŠŠstšjen hallintaa koskevien
standardien laadinnasta, asettaa rajat typen ja rikin oksidipŠŠstšille sekŠ sŠŠntelee painolastiveden kŠsittelyŠ
ja rajoituksia. Maailmanpankin IFC-organisaatio laatii yleisiŠ sekŠ toimialakohtaisia ohjeita hyvistŠ
kansainvŠlisistŠ kŠytŠnnšistŠ, joista esimerkiksi lŠmpšvoimalaitosten EHS-ohjeet (ympŠristš, terveys ja
turvallisuus) mŠŠrittelevŠt nykyŠŠn kansainvŠlisten voimalaitosprojektien ympŠristšvaikutuksia koskevat
vŠhimmŠisvaatimukset. Kyseisten ohjeiden noudattamista edellytetŠŠn useimmissa kehittyvien markkinoiden
projektien rahoitusehdoissa. EU:n teollisuuspŠŠstšjŠ koskevassa direktiivissŠ mŠŠritellŠŠn vaatimukset, joilla
minimoidaan teollisesta toiminnasta johtuva saastuminen koko Euroopan Unionin alueella.

WŠrtsilŠn moottorit on suunniteltu Euroopan komission konedirektiivin, SOLAS-yleissopimuksen ja muiden
keskeisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Propulsiotuotteet on suunniteltu SOLAS:n sekŠ keskeisten
luokituslaitosten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Uusien moottorityyppien tulee tŠyttŠŠ myšs
kansainvŠliset turvallisuusvaatimukset. Ennen markkinoille tuloa uusille tuotteille hankitaan tyyppihyvŠksyntŠ
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luokituslaitoksilta. WŠrtsilŠ Ship Design noudattaa suunnitteluprosessissaan luokituslaitosten ja
lippuvaltioiden sŠŠntšjŠ varmistaakseen, ettŠ asiakkaille suunnitellut tuotteet ovat turvallisia ja sŠŠnnšsten
mukaisia. Ennen aluksen rakentamisen aloittamista asiakkaalle toimitettaville piirustuksille ja laskelmille on
hankittava luokituslaitoksen hyvŠksyntŠ. WŠrtsilŠn tuotteiden mukana toimitetaan asianmukaiset
kŠyttšoppaat, jotka sisŠltŠvŠt muun muassa tarvittavat tuotteiden perustiedot ja kattavat kŠyttšohjeet.
WŠrtsilŠ tarjoaa asiakkailleen myšs asianmukaista koulutusta varmistaakseen tuotteidensa ympŠristšn
kannalta parhaan ja turvallisen pŠivittŠisen kŠytšn.

WŠrtsilŠ seuraa aktiivisesti ympŠristšlainsŠŠdŠntšŠ koskevia aloitteita ja muutoksia voidakseen valmistautua
yhtišn toiminnalle tulevaisuudessa asetettaviin rajoituksiin. WŠrtsilŠ keskittyy tuotekehityksessŠŠn
ympŠristšmyštŠisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka vastaavat muuttuvan toimintaympŠristšn vaatimuksiin
myšs tulevaisuudessa.

SidosryhmŠsuhteet

WŠrtsilŠ yllŠpitŠŠ aktiivisesti suhteitaan eri sidosryhmiin rakentavan ja avoimen vuorovaikutuksen kautta.
WŠrtsilŠn lŠhtškohta on, ettŠ avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on olennaisen tŠrkeŠŠ toiminnan,
tuotteiden ja palveluiden kehittŠmiselle. Konsernitasolla WŠrtsilŠ on mŠŠritellyt merkittŠvimmiksi
sidosryhmikseen asiakkaat, omistajat, alihankkijat, henkilšstšn ja yhteiskunnan. TytŠryhtišt mŠŠrittelevŠt itse
merkittŠvimmŠt sidosryhmŠnsŠ, joita ovat edellŠ mainittujen lisŠksi mm. tuotantolaitosten naapurusto,
oppilaitokset ja viranomaiset. Painotukset vaihtelevat tytŠryhtišittŠin. WŠrtsilŠ kehittŠŠ jatkuvasti
raportointiaan sekŠ omaehtoisesti ettŠ sidosryhmiltŠ saamansa palautteen perusteella.

WŠrtsilŠn sidosryhmien keskeiset odotukset ja WŠrtsilŠn tavoitteet
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WŠrtsilŠ kehittŠŠ aktiivisia yhteyksiŠ asiakkaisiin esimerkiksi jŠrjestŠmŠllŠ eri puolilla maailmaa asiakaspŠiviŠ
nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Tilaisuuksissa kŠydŠŠn lŠpi ajankohtaisia aiheita sekŠ paikallisesta ettŠ
globaalista nŠkškulmasta ja keskustellaan nykyisistŠ ja tulevista tarpeista ja haasteista. Vuonna 2013 Ship
Power ja Power Plants olivat mukana jŠrjestŠjinŠ tai osallistujina noin 260:ssa alan tilaisuudessa eri puolilla
maailmaa. Tilaisuudet kŠsittivŠt kansainvŠlisiŠ ja kansallisia seminaareja, nŠyttelyjŠ ja konferensseja, ja niihin
osallistui nykyisiŠ ja potentiaalisia asiakkaita sekŠ muita sidosryhmiŠ, mm. sijoittajia, konsultteja,
alihankkijoita, opiskelijoita ja muita aiheista kiinnostuneita.

Tyšnantajan ja tyšntekijšiden vuorovaikutus on WŠrtsilŠssŠ hyvin monimuotoista. Aktiivista ja osallistavaa
henkilšstšdialogia tukevia menettelyjŠ ja prosesseja selostetaan tarkemmin osassa Yhteistoiminta ja sisŠinen
tiedottaminen .

WŠrtsilŠ pyrkii avoimeen ja hyvŠŠn keskusteluyhteyteen niin paikallisten kuin kansainvŠlisellŠ tasolla toimivien
viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tiedon jakaminen ja sŠŠnnšksien laadun parantaminen. WŠrtsilŠ
osallistuu julkisiin konsultaatioihin yhtišlle tŠrkeissŠ asioissa.

WŠrtsilŠ jŠrjestšissŠ
WŠrtsilŠ osallistui vuonna 2013 useiden kansallisten ja kansainvŠlisten jŠrjestšjen toimintaan. WŠrtsilŠn
kannalta tŠrkeimmŠt jŠrjestšt ja WŠrtsilŠn osallistumisen luonne esitetŠŠn alla olevassa taulukossa.

SidosryhmŠ JŠrjestš Toiminnan luonne

EtujŠrjestšt ElinkeinoelŠmŠn keskusliitto (EK),
Kauppakamari (ICC Suomi),
Teknologiateollisuus ry

JŠsenyys ja toimintaan
osallistuminen.

TeollisuusjŠrjestšt Cogen Europe, Cruise Line
International Association (CLIA),
EnergyVaasa, Moottorivalmistajien
yhdistys (EMA), EURELECTRIC,
European Sustainable Shipping
Forum (ESSF), European Cruise
Council (ECC), Euroopan
polttomoottoriteollisuuden liitto
(Euromot), Exhaust Gas Cleaning
System Association (EGCSA),
Polttomoottoritekniikan
kansainvŠlinen jŠrjestš (CIMAC),
World Alliance for Decentralized
Energy (WADE), Verband
Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA), Indian diesel
engine manufacturers association
(IDEMA), Confederation of Indian
Industry (CII), WaterBorne TP,
Brazilian Association of Flexible
Energy Generation (ABRAGEF),
The Brazilian Thermoelectric
Generators Association
(ABRAGET), Hong Kong
Shipowner Association,
Association of Singapore Marine

Hallituksen jŠsenyys ja tyšryhmien
toimintaan osallistuminen (CIMAC, WADE,
Euromot, VDMA, Cogen Europe, Italcogen,
Cogen Turkey). JŠsenyys ja toimintaan
osallistuminen (CII, CLIA, ESSF,
EURELECTRIC, EMA, EGSA, ECC,
WaterBorne TP, ABRAGET, ABRAGET,
Association of Singapore Marine Industries,
IBP).
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Industries, Brazilian Institute of Oil
and Gas (IBP)

StandardisoimisjŠrjestšt Euroopan standardointikomitea
(CEN), KansainvŠlinen
standardisoimisjŠrjestš (ISO)

Toimintaan osallistuminen.

KansainvŠliset jŠrjestšt KansainvŠlinen merenkulkujŠrjestš
(IMO), YK:n Euroopan
talouskomissio (UNECE)

Toimintaan osallistuminen kansallisten
valtuuskuntien kautta (IMO). Osallistuminen
toimintaan (UNECE).

Muut Euroopan laatujohtamissŠŠtiš
(EFQM), European Energy Forum
(EEF), Global Reporting Initiative
(GRI), YK:n Global Compact -
aloitteen pohjoismainen verkosto

Toimintaan osallistuminen (EFQM, EEF,
YK:n Global Compact -aloitteen
pohjoismainen verkosto). GRI:n
sidosryhmŠjŠsen.

Taloudellisen lisŠarvon luominen

WŠrtsilŠn pŠŠmŠŠrŠnŠ on luoda lisŠarvoa eri sidosryhmilleen. PainopisteitŠ ovat hyvŠ kannattavuus ja
omistaja-arvon kasvattaminen. NŠiden tavoitteiden saavuttamiseksi WŠrtsilŠn tulee tŠyttŠŠ muidenkin
sidosryhmien odotukset, kuten kehittŠŠ ja toimittaa asiakkaille korkealaatuisia ja ympŠristšmyštŠisiŠ tuotteita,
ratkaisuja ja palveluja, rakentaa pitkŠaikaisia kumppanuussuhteita toimittajiin, tarjota tyšntekijšille
kilpailukykyinen palkkaus ja hyvŠt tyšolosuhteet sekŠ edistŠŠ paikallisyhteisšjen hyvinvointia WŠrtsilŠn
toimipaikoilla. HyvŠ taloudellinen tulos luo perustan muille kestŠvŠn kehityksen osa-alueille Ð sosiaaliselle
vastuulle ja ympŠristšvastuulle.

Maailmantalouden vaikeista olosuhteista huolimatta WŠrtsilŠ on suoriutunut hyvin vuonna 2013. Kannattavuus
sŠilyi vankkana ja oli 520 miljoonaa euroa, 11,2% liikevaihdosta.WŠrtsilŠn liikevaihto oli 4.654 miljoonaa
euroa, laskua oli 1% edelliseen vuoteen verrattuna.Aasian osuus liikevaihdosta oli 38%, Euroopan 29%,
Amerikan 23% ja muiden 11%. PitkŠn aikavŠlin tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.
Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on sŠilyttŠŠ
yli 10%:n liikevoitto.
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Taloudellisen lisŠarvon luominen sidosryhmille
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Asiakkaat

WŠrtsilŠ luo asiakkailleen lisŠarvoa toimittamalla nŠiden tarpeita ja odotuksia vastaavia tuotteita, ratkaisuja ja
palveluja. Korkealaatuisten, luotettavien ja ympŠristšmyštŠisten ratkaisujen ja palvelujen kehittŠminen
edellyttŠŠ pitkŠjŠnteistŠ yhteistyštŠ ja jatkuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tarjoamamme
huoltopalvelu yllŠpitŠŠ tuotteiden suorituskykyŠ lŠpi koko niiden elinkaaren. LisŠksi vanhojen tuotteiden
kŠyttšikŠŠ voidaan pidentŠŠ modernisoinnilla.

Liikevaihto markkina-alueittain
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Liikevaihto/tyšntekijŠ

Toimittajat

Toimittajilla on merkittŠvŠ rooli WŠrtsilŠn toimitusprosesseissa. Pyrimme tiiviisiin ja erinomaisiin suhteisiin
tŠrkeimpien toimittajiemme kanssa ja siten varmistamaan, ettŠ molemmat osapuolet ymmŠrtŠvŠt hyvin
toisiaan ja pystyvŠt vastaamaan tiukkoihin vaatimuksiin niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen.
Taloudellisen hyšdyn lisŠksi tiiviit suhteet tuovat toimittajille lisŠarvoa WŠrtsilŠn tarjoamana osaamis- ja
kehitystukena, ja vastaavasti WŠrtsilŠ hyštyy toimittajien osaamisesta. Onnistuneet suhteet voivat myšs
johtaa paikallisen toimittajan kansainvŠlistymiseen tŠmŠn pŠŠstessŠ osaksi maailmanlaajuista
toimitusketjuamme. WŠrtsilŠn vuonna 2013 ostamien tuotteiden, materiaalien ja palveluiden arvo oli 2.901
milj. euroa. WŠrtsilŠn yli 3.700 aktiivisesta tavarantoimittajasta suurin osa toimii Euroopassa, jossa ovat myšs
suurimmat tuotantoyksikkšmme. Panostamme jatkuvasti myšs vahvan toimitusketjuverkoston kehittŠmiseen
Aasiassa.

Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut
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Henkilšstš

WŠrtsilŠn henkilšstšn kokonaismŠŠrŠ oli vuoden 2013 lopussa yhteensŠ 18.663. LisŠksi toimittajaketjumme
tyšllisti epŠsuorasti tuhansia ihmisiŠ. Tavoitteemme on tarjota tyšntekijšille kilpailukykyiset palkat,
mahdollisuudet jatkuvaan henkilškohtaiseen kehitykseen sekŠ hyvŠt tyšolosuhteet. NŠihin nojautuen pyrimme
palkkaamaan osaavia ja motivoituneita tyšntekijšitŠ. Tyšntekijšiden taitojen ja pŠtevyyden kehittŠminen on
erityisen tŠrkeŠŠ sekŠ liiketoiminnallemme ettŠ yhtišn henkilšstšn kehitykselle. WŠrtsilŠ maksoi vuonna 2013
palkkoja yhteensŠ 903 miljoonaa euroa. Luku sisŠltŠŠ peruspalkkojen lisŠksi erilaisiin voittopalkkio- ja
kannustinjŠrjestelmiin perustuvat maksut. NŠiden jŠrjestelmien piirissŠ on noin 65% henkilšstšstŠ.

ElŠketurva
WŠrtsilŠn tyšntekijšiden elŠketurva perustuu kunkin maan lainsŠŠdŠntššn ja voimassa oleviin sopimuksiin.
Suomessa valtaosa elŠkevelvoitteista hoidetaan tyšelŠkejŠrjestelmŠn (TyEL) kautta. Suurimmat
etuuspohjaiset elŠkejŠrjestelmŠt ovat Alankomaissa, SveitsissŠ ja Isossa-Britanniassa. Suurin osa
etuuspohjaisista elŠkejŠrjestelmistŠ on elŠkesŠŠtišiden hallussa, eivŠtkŠ niiden varat sisŠlly konsernin
varoihin. WŠrtsilŠn tytŠryhtišiden maksut elŠkesŠŠtišille suoritetaan kunkin maan lainsŠŠdŠnnšn ja kŠytŠnnšn
mukaisesti. Valtuutetut aktuaarit ovat kussakin maassa suorittaneet etuuspohjaisiin elŠkejŠrjestelmiin liittyvŠt
vakuutuslaskelmat. LisŠtietoja konsernin elŠkevelvoitteista on tilinpŠŠtšksen liitetiedossa 20. ElŠkevelvoitteet.

Palkkataso
WŠrtsilŠ soveltaa ja noudattaa kaikissa maissa paikallista tyšlainsŠŠdŠntšŠ sekŠ tyšehtosopimuksia, joissa
useimmiten mŠŠritellŠŠn minimipalkka. LisŠksi alkupalkkoja verrataan tehtŠvŠkohtaisesti ja koulutuksen
mukaan alan yleiseen palkkatasoon. Laki ja muut mŠŠrŠykset asettavat minimitason, mutta todelliset palkat
ovat usein tŠtŠ suurempia. Kokonaispalkkaus ja palkitseminen perustuvat WŠrtsilŠn palkitsemispolitiikkaan ja
-ohjeisiin sekŠ maakohtaisiin kŠytŠntšihin. Peruspalkka mŠŠrŠytyy paikallisten olosuhteiden, tyšn vaativuuden
ja tyšntekijŠn pŠtevyyden ja tyšsuorituksen mukaan.

Palkat ja palkkiot markkina-alueittain

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

71

http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/tilinpaatos/konsernitilinpaatos/konsernitilinpaatoksen-liitetiedot/20-elakevelvoitteet/


Rekrytointiperiaatteet
Periaatteessa kaikista avoinna olevista tehtŠvistŠ ilmoitetaan sekŠ sisŠisesti ettŠ ulkoisesti, jotta varmistetaan,
ettŠ kaikilla on yhtŠlŠiset mahdollisuudet hakea WŠrtsilŠssŠ avoimeen tehtŠvŠŠn. Rekrytoinnissa otetaan
huomioon ensisijaisesti paikalliset hakijat, jollei ole nimenomaista syytŠ palkata tehtŠvŠŠn ulkomaista
tyšntekijŠŠ, esimerkiksi tarvittaessa osaamisen siirtoa toisesta maasta. TŠmŠ periaate pŠtee myšs ylempŠŠn
johtoon. YlempŠŠn johtoon luetaan globaalien toimialojen johto, konsernin johtajisto ja paikallisten
tytŠryhtišiden johtotehtŠvŠt.

Julkinen sektori

WŠrtsilŠ maksaa erilaisia sosiaalimaksuja ja veroja useille eri valtioille. Vuoden 2013 talousjaksolla tuloverot ja
sosiaalimaksut olivat 314 miljoonaa euroa. Tyšntekijšiden sosiaalimaksuilla rahoitetaan elŠkkeet,
tyšttšmyysturva ja muut sosiaaliset edut, jotka luovat turvallisuutta ja parantavat yhtišn tyšntekijšiden ja
heidŠn perheidensŠ elŠmŠnlaatua.

WŠrtsilŠn yhtišt saavat myšs tukia julkiselta sektorilta. Julkisen sektorin tukien mŠŠrŠ vuonna 2013 oli 6
miljoonaa euroa, ja ne liittyivŠt muun muassa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin.

Saadut julkisen sektorin tuet
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Verot ja sosiaalikustannukset markkina-alueittain

Rahoittajat ja omistajat

Rahoittajat
Vuonna 2013 WŠrtsilŠn nettorahoituserŠt olivat -19 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa WŠrtsilŠn
nettomŠŠrŠinen korollinen lainapŠŠoma oli276 miljoonaa euroa sekŠ omavaraisuusaste 43,9% ja
velkaantumisaste 0,15.

Omistaja-arvo
Osakkeenomistajille esitetŠŠn jaettavaksi osinkona 207 milj. euroa. WŠrtsilŠn tavoitteena on jakaa
osinkopolitiikkansa mukaisesti osinkona 50% operatiivisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Osakekohtainen
osingonjako on esitetty tilinpŠŠtšksen liitetiedoissa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,98 euroa, ja yhtišn
markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 7.055 miljoonaa euroa.

Yhteiskuntatuki

WŠrtsilŠ tukee kansallisella tasolla kansalaistoimintaa, kulttuuria ja hyvinvointia. WŠrtsilŠn hallitus on tukenut
lapsi- ja nuorisotyštŠ, ympŠristšnsuojelua, maanpuolustustyštŠ, sotainvalideja sekŠ lŠŠketieteellistŠ ja
teknistŠ tutkimusta. Hallitus lahjoitti nŠihin tarkoituksiin vuonna 2013 yhteensŠ 111.200 euroa. LisŠksi monet
WŠrtsilŠn yrityksistŠ tukevat paikallisten organisaatioiden vastaavaa toimintaa maissa joissa yrityksillŠ on
toimintaa.

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

73



Hallituksen myšntŠmŠt lahjoitukset
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WŠrtsilŠ ja pŠŠstškauppa

WŠrtsilŠ Italia S.p.A on ainoa EU:n pŠŠstškaupan (ETS) piiriin kuuluva tytŠryhtiš. SyynŠ on tehtaan
lŠmpšvoimala. PŠŠstškauppa ei ole vaikuttanut yhtišn kannattavuuteen. WŠrtsilŠn vastaus
ilmastonmuutokselle on kehittŠŠ ja toimittaa tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat
vŠhentŠŠ kasvihuonekaasujen pŠŠstšjŠ. LisŠksi neuvomme ja tuemme asiakkaita nŠiden soveltaessa Kioton
joustomekanismeja (JI ja CDM) voimalaprojekteissaan. LisŠtietoa ilmastonmuutokseen liittyvistŠ WŠrtsilŠn
ratkaisuista on YmpŠristšvastuu-osiossa. Ilmastonmuutokseen ja WŠrtsilŠn tuotteisiin liittyvŠt
liiketoimintariskit kŠsitellŠŠnHallinnointi-katsauksen Riskienhallinta-osan kohdassa KestŠvŠŠn kehitykseen ja
ilmastonmuutokseen liittyvŠt riskit.

YmpŠristšvastuu

WŠrtsilŠ korostaa kestŠvŠŠn kehitykseen tŠhtŠŠvŠssŠ toiminnassaan ympŠristšvastuuta. Meille
ympŠristšvastuulla on kaksi ulottuvuutta: tuotteet ja toiminta. YmpŠristšsuorituskykymme parantaminen
tapahtuu - myšs toimintamme osalta - pitkŠlti tuotekehityksen ja tuotteiden jatkuvan parantamisen kautta.
TyštŠ tukee myšs operatiivisen toiminnan kehittŠminen, joka perustuu tiukkoihin ympŠristšvaatimuksiin ja
jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Yhtišn toiminnan ympŠristšsuorituskyvyn jatkuva parantaminen vaatii organisaatioltamme jatkuvaa
jŠrjestelmŠllistŠ tyštŠ. TyštŠ ohjaavat yhtišn strategia, ympŠristštavoitteet, toimintaperiaatteet (Code of
Conduct) sekŠ laatu-, ympŠristš- ja tyšterveys- ja -turvallisuuspolitiikka, ja sitŠ koordinoivat ja valvovat
WŠrtsilŠn laatujohtokunta ja EHS-johtoryhmŠ. Toimintamme, prosessiemme ja tuotteidemme kehittŠmisessŠ
sovelletaan uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa ja pienennetŠŠn siten materiaalien ja energian kulutusta sekŠ
vŠhennetŠŠn ja hallitaan syntyviŠ pŠŠstšjŠ ja jŠtteitŠ.

WŠrtsilŠ on mŠŠritellyt prosessin tuotteita koskevan ympŠristšstrategian ja siihen liittyvien tavoitteiden
laatimiseksi. Prosessissa tunnistetaan tuotteiden vaikutukset ja keinot vaikutusten pienentŠmiseksi sekŠ
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mahdollistavat ja rajoittavat reunaehdot, analysoidaan tiedot ja laaditaan sekŠ jalkautetaan itse strategia ja
tavoitteet.

Operatiivisia toimintoja ja tuotteita kehitetŠŠn ja parannetaan jatkuvasti sertifioitujen ympŠristšjŠrjestelmien
avulla. Periaatteenamme on noudattaa ISO 14001- ja OHSAS 18001 -ympŠristš-, tyšterveys- ja
tyšturvallisuusjŠrjestelmiŠ (EHS-johtamisjŠrjestelmiŠ) kaikkialla konsernissa. TŠmŠ ei kuitenkaan koske
puhtaasti myyntiin keskittyviŠ yhtišitŠ, joissa sovelletaan WŠrtsilŠn sisŠistŠ EHS-mallia. EHS-
johtamisjŠrjestelmŠmme kattavat kaikki tytŠryhtišidemme toiminnot, mikŠ osaltaan edistŠŠ
ympŠristšnsuojelua ja pienentŠŠ kattavasti toiminnan haitallisia ympŠristšvaikutuksia.

WŠrtsilŠn ympŠristš-, tyšterveys- ja tyšturvallisuusjŠrjestelmŠssŠ kiinnitetŠŠn huomiota erityisesti
lakimŠŠrŠisten vaatimusten tŠyttŠmiseen, toiminnan ympŠristšnŠkškohtien tunnistamiseen ja
ympŠristšvaikutusten ja -riskien torjuntaan, henkilšstšn koulutukseen ja selkeŠsti mŠŠriteltyihin vastuisiin,
toiminnan ja menettelytapojen kattavaan dokumentointiin, toimintaan poikkeustilanteissa sekŠ
ympŠristšsuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen. TytŠryhtišt asettavat omat tavoitteensa, joissa otetaan
huomioon niiden toiminnan kannalta merkittŠvŠt ympŠristšnŠkškohdat. Ne myšs seuraavat
johtamisjŠrjestelmiensŠ toiminnan tuloksellisuutta. Vuoden 2013 lopussa 50:llŠ WŠrtsilŠn yhtišllŠ oli sertifioitu
ympŠristšjŠrjestelmŠ. Sertifioitujen ympŠristšjŠrjestelmien piirissŠ on noin 91% WŠrtsilŠn koko henkilšstšstŠ.

WŠrtsilŠn ympŠristšstrategia Ð jatkuva prosessi

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

75



WŠrtsilŠn ympŠristšjohtaminen

Elinkaariajattelu

WŠrtsilŠn tuotteiden pitkŠn kŠyttšiŠn vuoksi laitteiden elinkaaren aikaisten vaikutusten tunnistaminen on
kokonaisympŠristšvaikutusten ymmŠrtŠmisen kannalta keskeistŠ. Tehtyjen elinkaariarviointien tulokset
osoittavat, ettŠ dieselmoottorin elinkaaren aikaisista ympŠristšvaikutuksista valtaosa syntyy moottorin kŠytšn
aikana. NiistŠ suurin osa johtuu moottorin kŠytšnaikaisista pŠŠstšistŠ ilmaan sekŠ kŠyttššn liittyvŠstŠ
polttoaineen toimitusketjusta. WŠrtsilŠ hallitsee tuotteidensa elinkaarta tuotesuunnittelulla, toimittajien
valinnalla, valmistusmenetelmillŠ, kuljetusten optimoinnilla, kŠytšnaikaisella huollolla ja korjauksilla sekŠ
asiakkaiden koulutuksella ja opastuksella. WŠrtsilŠ tarjoaa asiakkailleen huoltosopimuksia ja lanseeraa
tuotteita, jotka auttavat heitŠ optimoimaan toimintansa. WŠrtsilŠ myšs tukee aktiivisesti asiakkaita sopivien
ratkaisujen valinnassa aikaisessa vaiheessa projektia.

Elinkaariarviointien lisŠksi WŠrtsilŠ on hyšdyntŠnyt myšs muita, esimerkiksi loppukŠyttŠjŠ- ja
jŠrjestelmŠtasoilla tehtyjŠ arviointeja selvittŠŠkseen tarjoamiensa ratkaisujen kehitystarpeita sekŠ
nykyteknologian kehityspotentiaalia uusilla sovellusaloilla.
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Monitasoinen arviointimalli

YmpŠristšvaikutukset Ð tuotteen elinkaari
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Tutkimus- ja tuotekehitys -toiminnan painopiste

WŠrtsilŠn pysyvŠ tavoite on teknologiajohtajuus. Siihen pyritŠŠn kehittŠmŠllŠ asiakastarpeisiin vastaavia
tuotteita, jotka perustuvat luotettaviin, tehokkaisiin ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiin teknologioihin.
WŠrtsilŠn tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan tavoitteena ovat teknologiat, tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat
koko elinkaarensa ajan polttoainetehokkaita, luotettavia, turvallisia, itsediagnostisoivia, edullisia kŠyttŠŠ ja
ympŠristškuormitukseltaan vŠhŠisiŠ. WŠrtsilŠ suojelee innovaatioitaan ja kilpailukykyŠŠn kiinnittŠmŠllŠ
erityistŠ huomiota aineettoman omaisuuden hallintaan ja yhtišn sisŠisen avainosaamisen jatkuvaan
kehittŠmiseen. KehitŠmme verkostoja ja klustereita, joiden avulla laajennamme tietojamme, taitojamme ja
kapasiteettiamme solmimalla pitkŠaikaisia suhteita tavarantoimittajiin, konepajayhtišihin, yliopistoihin sekŠ
lisenssivalmistajiin ja muihin OEM-valmistajiin (Original Equipment Manufacturer).

T&K-resursseja varataan ja kŠytetŠŠn tuotteiden ja teknologioiden kehittŠmiseen ja suunnittelemiseen, ja yhŠ
enenevŠssŠ mŠŠrin keskitytŠŠn simulointiin sekŠ virtuaaliseen koekŠyttššn ja validointiin. WŠrtsilŠ kehittŠŠ
aktiivisesti tuotealustoja ja suunnittelee tuotteita, jotka on helppo valmistaa ja huoltaa. MerkittŠvŠ osa
tuotekehitysinvestoinneista kŠytetŠŠn ympŠristšmŠŠrŠysten noudattamisen varmistamiseen, mistŠ on sekŠ
lyhyellŠ ettŠ pitkŠllŠ aikavŠlillŠ hyštyŠ koko arvoketjulle ja viime kŠdessŠ ympŠristšlle.

Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset
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Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset
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Luotettavuuden ja turvallisuuden varmistus

Luotettavuuden ja turvallisuuden merkitys korostuu, kun otetaan huomioon tuotteidemme pitkŠ kŠyttšikŠ sekŠ
niiden kŠyttškohteet. WŠrtsilŠn tuotekehitysprosessi on suunniteltu varmistamaan lopputuotteen
luotettavuus- ja turvallisuusominaisuudet. Tuotteemme lŠpŠisevŠt kattavat validointi- ja testausvaiheet ennen
niiden lopullista lanseerausta. Uusien teknologioiden validointi suoritetaan sekŠ T&K -laboratorioissa ettŠ
toiminnassa olevissa laitoksissa yhteistyšssŠ kumppaneiden kanssa.

Etupainoisen kehittŠmisprosessin avulla uudet ratkaisut saadaan markkinoille nopeammin tinkimŠttŠ niiden
luotettavuudesta ja turvallisuudesta. YksittŠiset komponentit testataan jo niiden suunnitteluvaiheessa
kŠyttŠmŠllŠ kehittyneitŠ laskentamenetelmiŠ ja simulointityškaluja. NŠin WŠrtsilŠ havaitsee parantamista
kaipaavat alueet jo prosessin alkuvaiheessa, mikŠ edelleen vŠhentŠŠ komponenttien testaustarvetta.
Varsinainen komponenttien ja teknologian testaus mahdollistaa jŠrjestelmŠn tehokkaan validoinnin, mikŠ
nopeuttaa kehitysprosessia ja uudet tuotteet saadaan markkinoille ripeŠmmŠssŠ aikataulussa.

Validointitestaus toiminnassa olevissa laitoksissa yhteistyšssŠ asiakkaidemme kanssa antaa meille
mahdollisuuden parantaa ratkaisujemme suorituskykyŠ ja lšytŠŠ uusia, parempia ratkaisuja. Asiakas hyštyy
saadessaan ensikŠden tuntumaa uuteen tekniikkaan, ja WŠrtsilŠ saa pitkŠaikaista kokemusta valvotuissa
olosuhteissa. Tyypillinen kenttŠlaitteisto kŠy 6.000 tuntia vuodessa. Tuote tuodaan markkinoille vasta, kun se
on lŠpŠissyt prosessin kaikki vaiheet ja sen suorituskyky tŠyttŠŠ WŠrtsilŠn korkeat vaatimukset.

Tuotekehitysprosessi

Tehokkuuden parantaminen

Tuotteiden ja ratkaisujen energiatehokkuus on aina ollut WŠrtsilŠlle tŠrkeŠ tavoite, jossa on vuosien mittaan
saavutettu huomattavaa edistystŠ.

Alusten kokonaishyštysuhde
Laivojen kokonaishyštysuhteen parantaminen alentaa elinkaarikustannuksia ja vŠhentŠŠ pŠŠstšjŠ. Kun
automaatio-, kone- ja propulsiojŠrjestelmiin ja niiden ohjaukseen liittyvŠ osaaminen yhdistetŠŠn optimoitua
laivasuunnittelua hyšdyntŠen kokonaisratkaisuksi, voidaan saavuttaa todella korkea kokonaishyštysuhde.
Energiatehokkuuden pitkŠn aikavŠlin parannuspotentiaaliksi on arvioitu 30-50%. TŠhŠn pŠŠstŠŠn
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optimoimalla komponenttien suoritusarvot, alusten suunnittelu, hukkalŠmmšn ja muiden hŠvišiden talteenotto
ja sŠŠ- ja matkareititys sekŠ hyšdyntŠmŠllŠ uusia potentiaalisia teknologioita.

Laivojen hyštysuhdetta voidaan parantaa myšs esimerkiksi seuraavilla konsepteilla:

¥ Low Loss -konsepti, joka alentaa sŠhkšisen voimalinjan hŠvišitŠ 30-50%
¥ runkomallin optimointi.

WŠrtsilŠllŠ on meneillŠŠn asiakkaidensa kanssa useita yhteisiŠ kehitysohjelmia, joiden tavoitteena on
kŠyttškustannusten merkittŠvŠ alentaminen.

JŠrjestelmŠintegrointi parantaa hyštysuhdetta edelleen, ja asiakkaat hyštyvŠt saadessaan samalta
toimittajalta testatut ja hyviksi todetut ratkaisut. Koko elinkaaren kattavan tuen ansiosta telakat pystyvŠt
optimoimaan rakennusaikataulunsa ja varustamot saavat luotettavat, helpommin hallinnoitavat ratkaisut.

Moottorien hyštysuhteen parantaminen
WŠrtsilŠn diesel- ja kaasumottoreiden hyštysuhde on mallista riippuen 42-52%. Parhaiden moottoreiden
52%:n hyštysuhde huippukuormituksella lukeutuu nykyisten voimakoneiden parhaimmistoon.
PŠŠstšmŠŠrŠysten jatkuva tiukkeneminen tekee suoritusarvojen parantamisesta kuitenkin haastavampaa.
WŠrtsilŠ on kŠynnistŠnyt useita ohjelmia, joiden tavoitteena on varmistaa sekŠ moottoreiden korkea
hyštysuhde ettŠ moottoripŠŠstšjen merkittŠvŠ pienennys.

Menestykseemme ovat merkittŠvŠsti vaikuttaneet integroidut tekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat pienet
pŠŠstšt ja moottoreiden korkean hyštysuhteen. Tuloilmaa ja polttoaineensyšttšŠ sŠŠtelevŠ automatisoitu
jŠrjestelmŠ takaa kaikissa kŠyttšolosuhteissa optimaalisen palamistapahtuman. Komponenttien suunnittelusta
kertyneen laajan kokemuksensa turvin WŠrtsilŠ on kehittŠnyt polttokammiot, jotka kestŠvŠt kovia
sylinteripaineita ja korkeita lŠmpštiloja, mikŠ suoraan parantaa moottorin hyštysuhdetta. Kaksivaiheiseen
turboahdintekniikkaan liittyvŠ tutkimus- ja kehitystyš on myšs tŠrkeŠssŠ osassa tavoitellessamme
ympŠristšsuorituskyvyltŠŠn ja polttoainetehokkuudeltaan yhŠ parempia ratkaisuja.

WŠrtsilŠn moottoreiden polttoainehyštysuhteen kehittŠminen

YksittŠisen komponentin hyštysuhteen parantaminen ei kuitenkaan vŠlttŠmŠttŠ takaa parasta mahdollista
kokonaistulosta. Merenkulun sovelluksissa parempia tuloksia voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisella
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laivasuunnittelulla, jŠrjestelmŠintegroinnilla ja koneiden optimoinnilla. Vastaavasti voimalaitoksissa voidaan eri
teknologioita yhdistŠmŠllŠ saavuttaa 90%:n kokonaishyštysuhde.

Parannuksia lŠmmšn talteenotossa ja energiakonversioissa
Polttoaineen energiasisŠltš voidaan hyšdyntŠŠ tehokkaammin kŠyttŠmŠllŠ lŠmmšn talteenottokonsepteja ja
toisiokiertoa. Hšyryyn perustuvaa kombikytkentŠŠ kŠytetŠŠn yleisesti dieselmoottorisovelluksissa, ja sen
odotetaan saavan jalansijaa myšs isoissa kaasumoottorivoimaloissa. LisŠparannuksia voidaan saada aikaan
suunnittelemalla moottoreihin toisiokiertoja.

Potkurien hyštysuhteen nostaminen
Potkurin hyštysuhde on erŠs tŠrkeŠ tekijŠ alusten taloudellisen liikennšinnin kannalta. Potkurin likaantuminen,
pinnan karheneminen ja kŠytšstŠ johtuvat reunojen vauriot voivat alentaa hyštysuhdetta 3-7%. IkŠŠntyneiden
potkureiden korvaaminen uusilla, viimeisimpŠŠn osaamiseen perustuvilla potkurimalleilla ja aluksen
kŠyttšprofiiliin optimoiduilla potkureilla voi tuoda merkittŠviŠ sŠŠstšjŠ, jolloin myšs investoinnin
takaisinmaksuaika jŠŠ lyhyeksi. Esimerkiksi šljytankkereissa ja konttialuksissa, joiden vuosittaiset
polttoainekustannukset voivat olla yli viisi miljoonaa euroa, huonokuntoinen potkuri saattaa helposti aiheuttaa
useiden satojen tuhansien eurojen vuosikustannukset. MeneillŠŠn olevien, potkurien kŠytšnaikaisia
hyštysuhdehŠvišitŠ tutkivien projektien tuloksena kehitetŠŠn potkurin kuntoon perustuvaa kunnossapitoa,
joka parantaa aluksen kokonaishyštysuhdetta sen koko elinkaaren ajan. WŠrtsilŠ tarjoaa monenlaisia, myšs
jŠlkiasennukseen soveltuvia ratkaisuja, kuten siivekkeillŠ varustettu potkurin EnergoproFin-napa, Energopac-
perŠsimet ja HR-suulakkeet.

IlmapŠŠstšjen vŠhentŠminen

KasvihuonekaasupŠŠstšjen vŠhentŠminen
KasvihuonekaasupŠŠstšt ovat todistetusti merkittŠvin ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijŠ. NiistŠ tŠrkeimpiŠ
ovat hiilidioksidi- (CO2), typen oksidi- (NOx) ja metaanipŠŠstšt (CH4). Ratkaisujensa hyštysuhteen

parantamisen ohella WŠrtsilŠ kehittŠŠ jatkuvasti teknologioita sekŠ diesel- ettŠ kaasumoottorien
kasvihuonekaasupŠŠstšjen pienentŠmiseksi. WŠrtsilŠ kehittŠŠ esimerkiksi kaasumoottoreihin ns. Ultra Low
THC (Total Hydro Carbons) -teknologiaa, jossa moottorin kokonaishiilivetypŠŠstšjŠ (THC) voidaan alentaa
primŠŠristen ja sekundŠŠristen tekniikoiden avulla 30Ð90%:lla.

PitkŠjŠnteiset investoinnit tutkimukseen ja pyrkimys ympŠristšn kannalta parempiin ratkaisuihin on tuonut
lukuisia konkreettisia tuloksia. Etenkin vajaalla kuormalla ajettaessa syntyvŠn palamattoman metaanin osuutta
on saatu alennettua jopa 75%. Monet kyseisistŠ moottoreiden optimointiratkaisuista voidaan asentaa myšs
kŠytšssŠ oleviin vanhempiin moottoreihin. Ratkaisuihin liittyviŠ toimenpiteitŠ ovat mm. palotilan optimointi,
polttotapahtumaa ohjaavan tietokoneohjelmiston pŠivitys ja koneiston tehonhallinnan yleinen optimointi.
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WŠrtsilŠn moottoreiden hiilidioksidin ominaispŠŠstšjen kehitys

RikkidioksidipŠŠstšjen vŠhentŠminen
KansainvŠlinen merenkulkujŠrjestš IMO pŠŠtti vuonna 2008 alentaa laivapolttoaineiden rikkipitoisuutta
(MARPOL-yleissopimuksen liite VI). Nykyinen polttoaineen rikkipitoisuusraja on 1,0 painoprosenttia, ja
vuodesta 2015 lŠhtien rikkipitoisuuden erityisalueilla (SECA) liikennšivien alusten noudatettava pŠŠstšrajoja,
jotka vastaavat polttoaineen 0,1 prosentin rikkipitoisuutta. Erityisalueiden ulkopuolella raja on 3,5
painoprosenttia ja vuodesta 2020 lŠhtien 0,5 painoprosenttia.

Merenkulun rikkipŠŠstšjŠ voidaan alentaa kolmella menetelmŠllŠ:

¥ pienentŠmŠllŠ kŠytetyn polttoaineen rikkipitoisuutta
¥ poistamalla rikkiŠ pakokaasuista
¥ vaihtamalla polttoaineeksi esimerkiksi maakaasu.

Pakokaasujen rikinpoistoon on tarjolla useita menetelmiŠ. MŠrkŠpesurin kŠyttš on laivoissa luonnollinen
vaihtoehto, koska pesuvettŠ on helposti saatavilla ja suojakaasujŠrjestelmien pesuriteknologiasta on jo 50
vuoden kokemus. Useita uusia, entistŠ kompaktimpia ratkaisuja tilattiin matkustajalaivoille vuonna 2013.
WŠrtsilŠ on myšs jatkanut investointeja suunnittelu- ja asennuskapasiteettiin ja pystyy nyt tarjoamaan uusia
palveluita, kuten perussuunnittelua sekŠ tŠydellisen avaimet kŠteen ratkaisun pakokaasujen puhdistukseen.

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

82



PŠŠstšmŠŠrŠykset Ð IMO:n enimmŠisraja polttoaineen rikkipitoisuudelle

Tavanomaisten NOx:n, SOx:n ja hiukkasten ominaispŠŠstšjen vertailu eri polttoaineilla

Typen oksidipŠŠstšjen vŠhentŠminen
IMO:n NOx-pŠŠstšjŠ koskevat Tier II -vaatimukset astuivat voimaan vuonna 2011. Tier II NOx-pŠŠstšraja on

20% tiukempi kuin vuoden 2010 pŠŠstšraja. Kaikki WŠrtsilŠn valikoimaan kuuluvat tuotteet tŠyttŠvŠt Tier II -
vaatimukset. Seuraavan vaiheen pŠŠstšrajoitukset (IMO Tier III) tulevat voimaan viimeistŠŠn vuonna 2021. Ne
edellyttŠvŠt NOx-pŠŠstšjen valvonta-alueilla 80%:n leikkausta pŠŠstšihin Tier I -tasoon verrattuna. NOx-

pŠŠstšjen 80%:n leikkaus edellyttŠŠ rajua muutosta moottoriteknologiaan ja tuotevalikoimaan. WŠrtsilŠ tutkii
eri ratkaisuja, joita ovat muun muassa:

¥ moottorin sisŠiset teknologiat
¥ jŠlkikŠsittelyteknologiat
¥ polttoaineeseen (kaasuun) liittyvŠt teknologiat
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Kaasumoottoreiden NOx-pŠŠstšt vastaavat jo IMO:n Tier III -vaatimuksia, mutta muita teknologioita ja niiden

integrointia toisiinsa on kehitettŠvŠ. Ratkaisujen elinkaarikustannukset ovat keskeinen tekijŠ tŠssŠ tyšssŠ.
Dieselmoottorit saavuttavat Tier III -typenoksidirajoitukset lŠhinnŠ kahden teknologian avulla: SCR-
katalysaattoreilla ja pakokaasujen takaisinkierrŠtyksellŠ (EGR).

SCR-katalysaattoreiden (Selective Catalytic Reduction) merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On olennaisen
tŠrkeŠŠ varmistaa, ettŠ SCR-tekniikkaa ja rikkipesureita voidaan soveltaa yhdessŠ. WŠrtsilŠllŠ on kokemusta
SCR-katalysaattoreista useiden polttoaineiden yhteydestŠ. WŠrtsilŠ pystyy toimittamaan SCR-ratkaisuja, joita
voidaan kŠyttŠŠ myšs korkeilla rikkitasoilla ja jotka toimivat varmasti yhdessŠ rikkipesureiden kanssa.
Kehitys- ja kaupallistamistyštŠ jatketaan, jotta jŠrjestelmŠ voidaan optimoida laajemmalle kŠyttšalueelle
ottaen huomioon eri sivuvaikutukset ja reunaehdot.

Dieselmoottorien polttoaineen ominaiskulutuksen ja NOx-pŠŠstšjen kehitys

PŠŠstšmŠŠrŠykset Ð laivasovellukset (IMO)
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Rikin ja typen oksidien kontrollialueet (SECA/NECA)

Rikkipitoisuuden kontrollialueet (SECA)
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VesipŠŠstšjen vŠhentŠminen

KansainvŠlinen merenkulkujŠrjestš IMO hyvŠksyi vuonna 2004 koskevan painolastiveden ja sedimentin
kŠsittelyŠ koskevan kansainvŠlisen yleissopimuksen, joka velvoittaa niin uusia kuin kŠytšssŠ olevia aluksia.
Yleissopimuksen tavoitteena on ehkŠistŠ vierasperŠisten lajien leviŠmistŠ uusiin elinympŠristšihin. Vieraslajit
voivat aiheuttaa taloudellisia vahinkoja sekŠ mittavia valvonnasta ja puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia
ja pienentŠŠ kalansaaliita. Painolastiveden kulkeutuminen alueelta toiselle aiheuttaa vuosittain kustannukset,
joiden arvo nousee arviolta noin 1,4 biljoonaan dollariin. WŠrtsilŠ odottaa yleissopimuksen astuvan voimaan
2014. LisŠksi Yhdysvaltain rannikkovartiosto otti joulukuussa 2013 kŠyttššn uudet mŠŠrŠykset (VGP 2013),
joiden mukaan kaikkien Yhdysvaltain vesillŠ liikennšivien alusten (lukuunottamatta huvialuksia sekŠ sota-
aluksia) on kŠsiteltŠvŠ painolastivetensŠ rannikkovartioston sŠŠnnšksen 33 CFR osa 151 mukaisesti.
Yhdysvaltain rannikkovartioston vaatimukset vastaavat IMO:n yleissopimuksen vaatimuksia, mutta niissŠ
kuitenkin edellytetŠŠn laitteiden tiukempaa testausta Yhdysvaltain ympŠristšnsuojeluviraston
(USEPA)Equipment Test Validation (ETV) protokollan mukaisesti.

WŠrtsilŠ tarjoaa asiakkailleen uutena painolastivesijŠrjestelmŠnŠ Hamworthy-kaupan myštŠ vuonna 2012
tuotevalikoimaan tullutta AQUARIUS¨-jŠrjestelmŠŠ. WŠrtsilŠ AQUARIUS¨ UV painolastivesijŠrjestelmŠlle
myšnnettiin IMO:n tyyppihyvŠksyntŠ joulukuussa 2012 ja Yhdysvaltain rannikkovartioston Alternate
Management System (AMS) hyvŠksyntŠ lokakuussa 2013. AMS-hyvŠksyntŠ on ensimmŠinen vaihe
Yhdysvaltain rannikkovartioston myšntŠmŠn tŠydellisen tyyppihyvŠksynnŠn saamiseksi. HyvŠksyntŠ
tarkoittaa sitŠ, ettŠ kaikki alukset, joilla on kŠytšssŠ WŠrtsilŠn AQUARIUS¨ UV jŠrjestelmŠ, voivat liikennšidŠ
Yhdysvaltojen aluevesillŠ ja laskea kŠsitellyn painolastiveden mereen viiden vuoden ajan. MŠŠrŠaika lasketaan
aluskohtaisesti jŠrjestelmŠn asennuspŠivŠmŠŠrŠstŠ alkaen.

AQUARIUS¨ EC painolastivesijŠrjestelmŠlle myšnnettiin IMO:n tyyppihyvŠksyntŠ joulukuussa 2013. TŠten
varustamoasiakkaamme voivat valita useista kustannustehokkaista painolastivesiteknologioista.
Modulaarinen ja joustavasti asennettavissa oleva jŠrjestelmŠ on jŠlleen yksi osoitus yhtišn sitoutumisesta
meriteollisuuden kestŠvien ympŠristšratkaisujen kehittŠmiseen.

PitkŠn aikavŠlin tutkimustoiminta

HERCULES-ohjelma
EU:n kuudenteen ja seitsemŠnteen puiteohjelmaan kuuluva pitkŠaikainen tutkimus- ja kehitysohjelma
HERCULES sai alkunsa vuonna 2002. Kaksi johtavaa hidaskŠyntisten ja keskinopeiden moottoreiden
valmistajaa WŠrtsilŠ ja MAN Diesel & Turbo ovat tehneet yhteisen visionsa mukaisesti yhteistyštŠ yliopistojen,
tutkimuslaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa uuden merimoottoriteknologian kehittŠmiseksi. Hankkeen
kolmannessa vaiheessa eli vuonna 2012 alkaneessa HERCULES-C-projektissa tavoitteena on kehittŠŠ
merimoottoriteknologiaa askelta kestŠvŠmmŠksi energiantuotannon ja kokonaisenergiatalouden kannalta,
mikŠ edellyttŠŠ hankkeen kahden ensimmŠisen vaiheen eli HERCULES-A- ja HERCULES-B-projektien aikana
kehitettyjen uusien tekniikoiden laajamittaista integraatiota. Haasteeseen vastataan ottamalla kŠyttššn
kokonaisratkaisu, joka sisŠltŠŠ moottoreiden termisen prosessin optimoinnin ja jŠrjestelmien integroinnin sekŠ
moottoreiden luotettavuuden parantamisen ja kŠyttšiŠn pidentŠmisen. Projektilla on seuraavat erityiset
tavoitteet:
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¥ Oleellisesti pienempi polttoaineen kulutus sekŠ optimaaliset suoritusarvot ja kŠytettŠvyysominaisuudet
¥ LŠhes nollapŠŠstšt
¥ Tasaisen hyvŠ suorituskyky moottorin koko kŠyttšiŠn ajan.

HERKULES-C-projekti kŠsittŠŠ 47 alaprojektia yhteensŠ kymmenellŠ osa-alueella, jotka kattavat laivojen
dieselmoottoriteknologian koko kirjon. Kolmivuotiseksi (2012-2014) suunnitellun projektin budjetti on 17
miljoonaa euroa. Projekti on saanut EU:n seitsemŠnneltŠ puiteohjelmalta rahoitusta 9,4 miljoonaa euroa.

CLEEN Ð Cluster for Energy and the Environment
CLEEN Oy on strategisen huippuosaamisen keskittymŠ (SHOK), joka yllŠpitŠŠ ja kehittŠŠ huipputason avointa
innovaatioalustaa yritysten ja akateemisen maailman yhteisen markkinalŠhtšisen tutkimustoiminnan
edistŠmiseksi. WŠrtsilŠ osallistuu CLEEN Oy:n Tulevaisuuden polttomoottorivoimalaitokset (Future
Combustion Engine Power Plant, FCEP) -tutkimusohjelmaan, joka kŠynnistyi 1.1.2010. Ohjelman keskeisiŠ
tutkimus- ja kehitysalueita ovat mŠntŠmoottoriteknologiat ja niihin liittyvŠt voimalateknologiat. Tutkimukset
painottuvat palamisprosessien, energiatehokkuuden, pŠŠstšjen vŠhentŠmismenetelmien, lŠmmšn
talteenottojŠrjestelmien sekŠ voimakonversioteknologioiden parantamiseen. Muita keskeisiŠ tutkimusalueita
ovat automaatio- ja ohjaustekniikka, polttoainejoustavuus ja uusiutuvien polttoaineiden kŠyttš
polttomoottoreissa. Teollisuus ja tutkimuslaitokset ovat yhdessŠ mŠŠritelleet ohjelman tavoitteet ja laajuuden,
joten ohjelma on voitu toteuttaa tiiviissŠ yhteistyšssŠ ja saavutettuja lŠpimurtoinnovaatioita on pystytty
edistŠmŠŠn laajalti.

FCEP-ohjelman budjetti on 37,8 miljoonaa euroa. Osa rahoituksesta kuuluu ohjelmaan osallistuvien yritysten
(12,9 miljoonaa euroa) ja tutkimuslaitosten (5,1 miljoonaa euroa) vastuulle. Loppurahoitus, 19,8 miljoonaa
euroa, tulee TekesiltŠ. Ohjelma on jatkunut menestyksellisesti jo neljŠ vuotta ja viimeisenŠ vuonna erityisenŠ
painopisteenŠ on rakennettujen verkostojen ja infrastruktuurien hyšdyntŠminen uusien tulosten ja teknisten
ratkaisujen lšytŠmiseksi. FCEP-konsortio koostuu johtavista polttomoottori- ja voimalaitteistovalmistajista,
joiden tukena on paikallisia tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja. Konsortion muodostavat 17 kumppania
edustavat erittŠin korkeatasoista teknistŠ ja tieteellistŠ asiantuntemusta.

YmpŠristšvastuun tunnuslukuja

WŠrtsilŠn toiminnan ympŠristšvaikutuksista merkittŠvŠ osa aiheutuu valmistustoiminnasta. Valmistuksen
merkittŠvimmŠt ympŠristšnŠkškohdat liittyvŠt energian ja luonnonvarojen kŠyttššn ja nŠin ollen myšs
toiminnasta aiheutuviin pŠŠstšihin. Valmistuksen lisŠksi ympŠristšŠ kuormittaa tuotekehityksen edellyttŠmŠ
tuotteiden ja komponenttien testaustoiminta. Tuotteiden ympŠristšsuorituskyvyn parantamisen myšnteiset
vaikutukset ovat kuitenkin merkittŠvŠsti suuremmat kuin testauksen aiheuttama ympŠristškuormitus, kun
otetaan huomioon tuotteiden koko elinkaari.

TŠrkeimmŠt syyt joidenkin raportissa esitettyjen ympŠristšvastuun tunnuslukujen huomattaviin vuosittaisiin
vaihteluihin ovat:

¥ muutokset tuotantomŠŠrissŠ
¥ muutokset T&K-testausohjelmissa
¥ muutokset organisaatiorakenteessa (yritysostot ja -myynnit)
¥ muutokset raportoinnin laajuudessa ja kattavuudessa.
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Tunnuslukujen yhteydessŠ kŠytetyt ympŠristšindeksit ovat sidoksissa liikevaihdon kehitykseen. T&K-
investointien suurempi mŠŠrŠ jonakin vuonna ei siis vaikuta liikevaihtoon mutta voi kasvattaa tunnusluvun
sekŠ siihen liittyvŠn indeksin absoluuttista arvoa.

YmpŠristšvaikutusten tarkkailu
WŠrtsilŠn toiminnan ympŠristšvaikutuksia tarkkaillaan seuraavasti:

¥ ilmanlaatutarkkailuun osallistuminen muiden paikallisten sidosryhmien kanssa
¥ ilmaan vapautuvien pŠŠstšjen mittaaminen
¥ melutasojen kartoittaminen
¥ sŠŠnnšlliset jŠtevesianalyysit
¥ maaperŠanalyysit
¥ leviŠmisselvitykset ja bioindikaattoritutkimukset.

Materiaalit, energia ja vesi

Materiaalit
TŠrkeimmŠt WŠrtsilŠn tuotteissa kŠytetyt materiaalit ovat metalleja: valurauta, seos- ja rakenneterŠkset,
alumiiniseokset ja pronssi. KierrŠtysmateriaalin osuus vaihtelee metallin ja toimittajan mukaan.
KierrŠtysmateriaalia, kuten loppuun kuluneita kolikoita ja pronssipotkureita, kŠytetŠŠn esimerkiksi uusien
potkureiden valamiseen. Vuonna 2013 materiaalien kokonaiskulutus oli 91.720 tonnia (99.570). TŠrkeimmŠt
materiaaliryhmŠt olivat eri metallit 76% (71), hiekka 18% (21) ja erinŠiset kemikaalit 4% (7).

Materiaalit
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WŠrtsilŠn keskinopeiden moottorien paino/teho-suhde 6-sylinterisille rivimoottoreille

Energia

Kokonaisenergiankulutus

Kokonaisenergiankulutus (terajouleina, TJ) kattaa WŠrtsilŠn yhtišiden viime vuosina kuluttaman sŠhkšn,
lŠmmšn ja polttoaineet. Polttoaineita kŠytetŠŠn pŠŠasiassa moottoreiden testaustoiminnassa. Muut
kŠyttštarkoitukset ovat lŠmmitys, tuotanto ja kuljetus.

Vuosittainen kokonaisenergian kŠyttš

SŠhkš

SŠhkšŠ kŠytetŠŠn valmistustoiminnassa, esimerkiksi komponenttien koneistuksessa, sekŠ huoltoverstailla ja
toimistoissa. Moottoreiden koeajoissa syntyvŠŠ sŠhkš- ja lŠmpšenergiaa hyšdynnetŠŠn mahdollisuuksien
mukaan. WŠrtsilŠn tavoitteena on kŠyttŠŠ tuotettu sŠhkšenergia omiin tarkoituksiinsa ja myydŠ osa
paikalliselle energiayhtišlle. Moottoreiden koeajotoiminnan luonteen vuoksi sŠhkšntuotanto ja yhtišn sŠhkšn
tarve eivŠt ole tasapainossa, minkŠ vuoksi ylijŠŠmŠenergiaa voidaan myydŠ paikalliselle energiayhtišlle.
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SŠhkštase 2013

Vuosittainen sŠhkšnkulutus

LŠmpš

WŠrtsilŠ kuluttaa lŠmpšŠ lŠhinnŠ kiinteistšjen lŠmmitykseen. Koeajoissa tuotettua lŠmpšŠ pyritŠŠn
mahdollisuuksien mukaan hyšdyntŠmŠŠn lŠmmityksessŠ. Osa kiinteistšistŠ kuuluu kaukolŠmpšverkkoon,
osalla on oma lŠmpškeskus ja osa on sŠhkšlŠmmitteisiŠ.

Vesi
WŠrtsilŠn kŠyttŠmŠ vesi voidaan jakaa kahteen kategoriaan: talousvesi ja jŠŠhdytysvesi. TalousvettŠ
kŠytetŠŠn pŠŠasiassa valmistustoiminnoissa, kuten osavalmistuksen tyšstš- ja pesukoneissa, ja muutamilla
tehtailla myšs valumuottien tuotannossa sekŠ suljetun kierron jŠŠhdytysjŠrjestelmissŠ. WŠrtsilŠ kŠyttŠŠ
merivettŠ moottoreiden ja prosessien jŠŠhdytykseen. TŠllšin jŠŠhdytysvesijŠrjestelmŠ on erillinen jŠrjestelmŠ,
jossa lŠmpš on ainoa luonnonvesistššn vapautuva pŠŠstš. JŠtevedet viemŠršidŠŠn ja johdetaan paikallisille
jŠtevesien puhdistamoille tai puhdistetaan paikan pŠŠllŠ. MikŠli jŠtevedet eivŠt ole viemŠršintikelpoisia, ne
toimitetaan asianmukaiseen kŠsittelyyn, esimerkiksi ongelmajŠtelaitokselle.

Vuosittainen vedenkulutus

Vuosittaisen vedenkulutuksen kokonaismŠŠrŠ jaoteltuna kŠyttštarkoituksen mukaan. JŠŠhdytysvedestŠ noin
99% saadaan paikallisista pintavesistŠ, jonne vapautuu ainoastaan lŠmpšŠ puhtaan veden mukana, ja noin
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1% jŠŠhdytysvedestŠ hankitaan kunnallisilta vesilaitoksilta. WŠrtsilŠn kokonaisvedenkulutuksesta vuonna
2013 noin 89% oli jŠŠhdytysvetenŠ kŠytettyŠ merivettŠ, noin 11% oli vesijohtovettŠ, noin 0,08% kerŠttyŠ ja
varastoitua sadevettŠ, noin 0,06% toiselta organisaatiolta saatua, uudelleenkŠytettyŠ jŠtevettŠ ja noin 0,01%
otettiin suoraan pohjavedestŠ.

PŠŠstšt ja jŠtteet

PŠŠstšt ilmaan
Valmistusprosessista aiheutuva melu syntyy pŠŠasiassa moottoreiden koeajoista ja tuotantolaitosten katolla
olevista ilmanvaihtolaitteista. Melu on pŠŠasiassa matalataajuista ja siten ihmiskorvalla heikosti havaittavissa.
WŠrtsilŠ on panostanut meluntorjuntaan kŠyttŠmŠllŠ asianmukaisia teknisiŠ ratkaisuja ja onnistunut
alentamaan melutasoja huomattavasti. Meluntorjuntatyš on kuitenkin jatkuvaa ja edellyttŠŠ sŠŠnnšllistŠ
seurantaa.

Ilmaan vapautuvat pŠŠstšt aiheutuvat pŠŠasiassa moottoreiden koeajoista ja valmiiden moottoreiden tai
muiden tuotteiden maalaamisesta. Koeajojen pŠŠstšt muodostuvat typen oksideista (NO x), rikkidioksidista

(SO2), hiilidioksidista (CO2) ja hiukkasista sekŠ vŠhŠisemmŠssŠ mŠŠrin muista pŠŠstškomponenteista.

Moottoreiden ja muiden tuotteiden maalauksessa syntyy haihtuvia orgaanisia yhdisteitŠ eli VOC-pŠŠstšjŠ
(VOC= volatile organic compounds, haihtuva orgaaninen yhdiste). MoottoripŠŠstšjŠ vŠhennetŠŠn tutkimuksen
ja tuotekehityksen sekŠ tuotetestauksen avulla. NŠmŠ toimenpiteet aiheuttavat myšs pŠŠstšjŠ, mutta niiden
tulokset vŠhentŠvŠt valmistettujen moottoreiden tulevia pŠŠstšjŠ.

Suorien CO2 -pŠŠstšjen lisŠksi WŠrtsilŠn toiminnasta aiheutuu epŠsuoria CO2-pŠŠstšjŠ. Vuonna 2013

laskennalliset sekundŠŠriset CO2-pŠŠstšt (ostosŠhkšstŠ ja lŠmmšstŠ) olivat57.040 tonnia (54.011) ja

lentŠmisestŠ aiheutuneet CO2-pŠŠstšt olivat 40.596 tonnia (39.033).

WŠrtsilŠ on ryhtynyt toimenpiteisiin vŠhentŠŠkseen epŠsuoria CO2-pŠŠstšjŠ. Energiatehokkuussitoumuksen

tavoitteena on energiankulutuksen ja pŠŠstšjen vŠhentŠminen. LisŠksi WŠrtsilŠn keskeisenŠ tavoitteena on
matkustamisen vŠhentŠminen tiukan matkustuspolitiikan ja virtuaalikokoustyškalujen avulla. Tyškaluista
kolme tŠrkeintŠ ovat: Office Communicator, joka mahdollistaa kahden tai useamman henkilšn vŠlisen
reaaliaikaisen yhteydenpidon; Live Meeting, jonka avulla useat henkilšt voivat kokoontua verkossa ja jakaa
esitysmateriaalin, sekŠ Telepresence-videokokousjŠrjestelmŠ. WŠrtsilŠ Live ja Telepresence ovat
pŠivittŠisessŠ kŠytšssŠ. Live-kokouksia jŠrjestetŠŠn pŠivittŠin noin 3.000 ja WŠrtsilŠn toimistoissa on
yhteensŠ 35 Telepresence-videokokoustilaa 18 maassa.
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JŠtehuolto
Tuotantotoiminta synnyttŠŠ monenlaista jŠtettŠ, joka voidaan jakaa kahteen pŠŠluokkaan: ongelmajŠtteet ja
tavanomaiset jŠtteet. OngelmajŠtteet sisŠltŠvŠt lastuamisnesteet, erilaiset jŠtešljyt, maali- ja liuotinjŠtteet,
šljyiset jŠtteet, kiinteŠt jŠtteet jne. Tavanomaiset jŠtteet sisŠltŠvŠt romumetallin, metallilastut, puujŠtteen,
yhdyskuntajŠtteen, kartongin ja jŠtepaperin. Kaikki WŠrtsilŠn yhtišt lajittelevat jŠtteensŠ paikallisten
jŠtehuoltomŠŠrŠysten mukaisesti. Yleisesti ottaen jŠteluokat ovat poltettava jŠte, kaatopaikalle
loppusijoitettava jŠte ja kierrŠtettŠvŠ jŠte.

WŠrtsilŠllŠ on neljŠ jŠtehuoltoon liittyvŠŠ pŠŠmŠŠrŠŠ, jotka ovat tŠrkeysjŠrjestyksessŠ seuraavat:

¥ vŠhentŠŠ prosesseissa syntyvŠn jŠtteen mŠŠrŠŠ
¥ hyšdyntŠŠ jŠte raaka-aineena
¥ hyšdyntŠŠ jŠte energianlŠhteenŠ
¥ hŠvittŠŠ jŠte ympŠristšŠ sŠŠstŠvŠllŠ tavalla.

Vuosittaiset VOC-pŠŠstšt

Vuosittaiset typen oksidipŠŠstšt
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Vuosittaiset rikkidioksidipŠŠstšt (SO2)

Vuosittaiset hiilidioksidipŠŠstšt (CO2e)

Vuosittaiset hiukkaspŠŠstšt
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EpŠsuorat CO2-pŠŠstšt

Kokonaishiilivedyt
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Vuosittaiset jŠtemŠŠrŠt

LainsŠŠdŠnnšn noudattaminen

WŠrtsilŠn yhtišt noudattavat paikallista ympŠristšlainsŠŠdŠntšŠ. WŠrtsilŠn tuotantoyhtišiden toiminta
edellyttŠŠ voimassa olevia ympŠristšlupia, jotka konserniyhtišillŠ myšs on ja joiden ehdot yleisesti ottaen
tŠytetŠŠn. Poikkeamat on kuvattu seuraavissa kappaleissa.

YmpŠristšhŠirišt ja valitukset
HŠirištilanteiden, valitusten ja poikkeamien lukumŠŠrŠ on esitetty alla.

Raportoidut hŠirištilanteet kattavat tapahtumat, joissa WŠrtsilŠn yhtiš on pŠŠsŠŠntšisesti ollut velvollinen
raportoimaan tilanteesta viranomaisille. WŠrtsilŠn toimipaikoissa tapahtuivat vuonna 2013 seuraavat
merkittŠvŠt ympŠristšhŠirišt:

¥ 2 tulipaloa
¥ 3 šljyvuotoa.

Kaikki yllŠ esitetyt hŠirištilanteet tutkittiin, ja asiaankuuluvat korjaavat toimenpiteet toteutettiin. Naapureilta
saatiin yksi ympŠristšvalitus, jonka syynŠ oli savu. Valitus tutkittiin ja todettiin perusteettomaksi.

Poikkeamat
WŠrtsilŠ Azerbaijan LLC myšhŠstyi ympŠristšlupansa uusimisen mŠŠrŠajasta. Lupa hoidettiin kuntoon
vŠlittšmŠsti puutteen tultua havaituksi. Havaittiin, ettŠ WŠrtsilŠ de Mexico S.A:lta puuttuu Cd. Del Carmenin
suojelualueella vaadittava ympŠristšvaikutusten arviointi. Yhtiš maksoi 3.328 euron sakon, ja arviointi
toimitetaan viranomaisille vuoden 2014 ensimmŠisellŠ neljŠnneksellŠ.
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HŠirištilanteet, valitukset ja poikkeamat

EdellisessŠ raportissa esitetyt poikkeamat
WŠrtsilŠ India Ltd. tŠyttŠŠ korjaavien toimenpiteiden tuloksena vedenkulutuksen lupaehdot.

YmpŠristškustannukset ja -vastuut

WŠrtsilŠn toimintaan liittyvŠt kustannukset on mŠŠritelty ympŠristškustannuksiksi, jos ne liittyvŠt ilman-,
maaperŠn- tai vesiensuojeluun, jŠtehuoltoon, ympŠristšasioiden hallintaan tai meluntorjuntaan.

WŠrtsilŠn kiinteistšt ja ympŠristšvastuut
WŠrtsilŠn omistamat tai vuokraamat kiinteistšt sijaitsevat pŠŠsŠŠntšisesti taajama-alueilla. Yhtišn tiedossa ei
ole kiinteistšjŠ, jotka sijaitsevat luonnon monimuotoisuuden kannalta herkillŠ alueilla. YmpŠristšriskit ja -
vastuut tunnistetaan ja selvitetŠŠn osana yleistŠ riskienhallintaa. WŠrtsilŠn toiminnasta johtuvat mahdolliset
vastuut liittyvŠt ensisijaisesti yhtišn kiinteistšihin. YmpŠristšvastuut tutkitaan jŠrjestelmŠllisesti jokaisen
kiinteistškaupan yhteydessŠ. WŠrtsilŠ on tunnistanut joitakin tapauksia, joihin saattaa tulevaisuudessa liittyŠ
ympŠristšvastuita, mutta niillŠ ei oleteta olevan merkittŠvŠŠ taloudellista vaikutusta WŠrtsilŠlle.

YmpŠristšinvestoinnit ja ympŠristškŠyttškustannukset
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Henkilšstš ja sosiaalinen vastuu

WŠrtsilŠn tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta lisŠarvoa ja palvelua kehittŠmŠllŠ jatkuvasti osaamistaan
ja tyšskentelytapojaan. WŠrtsilŠn sosiaalisen vastuun ja henkilšstšstrategian tavoitteena on muuttaa
liiketoimintastrategia teoiksi kehittŠmŠllŠ jatkuvasti yhtišn organisaatiota ja osaamista muuttuvien
liiketoimintatarpeiden tŠyttŠmiseksi.

Tavoitteenamme on, ettŠ yhtišn tyšntekijŠt ovat tarmokkaita, osaavia ja motivoituneita ja tyšskentelevŠt
innostavissa, mielekkŠissŠ ja etenemismahdollisuuksia tarjoavissa tehtŠvissŠ erinomaisten esimiesten
johdolla. Annamme tunnustusta hyvistŠ suorituksista ja kunnioitamme erilaisuutta. Yhtišn tavoitteena on myšs
tarjota tyšntekijšilleen, aliurakoitsijoilleen sekŠ muille eri puolilla konsernia tyšskenteleville henkilšille
turvalliset tyšolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeatasoiset tyšterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

HyvŠ yrityskansalaisuus voidaan saavuttaa aktiivisella yhteistyšllŠ, avoimella viestinnŠllŠ ja hyvillŠ suhteilla
sidosryhmiin. WŠrtsilŠn liiketoiminta ja sidosryhmŠsuhteet perustuvat yhtišn toimintaperiaatteisiin (Code of
Conduct), joita jokainen WŠrtsilŠn yhtiš ja tyšntekijŠ on velvollinen noudattamaan.

Henkilšstš numeroina vuonna 2013
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Henkilšstš

Rakennemuutokset vuonna 2013
WŠrtsilŠ avasi uuden palvelukeskuksen Niter—issa, Rio de Janeirossa Brasiliassa 27.2.2013. Uudet tilat
vahvistavat WŠrtsilŠn lŠsnŠoloa Brasiliassa ja antavat sille valmiudet tukea asiakkaita tarjoamalla heille laajan
palveluvalikoiman ja nopeat vasteajat. Uusi keskus korvaa yrityksen aikaisemmat tilat Rio de Janeiron S‹o
Crist—v‹ossa ja tuo logistiikkaetuja niin WŠrtsilŠlle kuin sen asiakkaillekin. Tiloihin tulee muun muassa
automaatioon ja elektroniseen polttoaineenruiskutukseen erikoistunut laboratorio ja laivapotkuriyksikkš.
LisŠksi palveluvalikoimaa laajennetaan kattamaan suurten moottorien korjaukset ja laivojen
propulsiojŠrjestelmien huolto. Uudessa keskuksessa tyšskentelee noin 200 henkilšŠ, joista 120 pystyy
tyšskentelemŠŠn offshore-tehtŠvissŠ. Tiimi on yhteydessŠ WŠrtsilŠn maailmanlaajuiseen tekniseen tukeen ja
tŠydentŠŠ kansainvŠlisten teknikkojen verkostoa, joka pystyy tukemaan paikallisia projekteja ympŠri
maailman.
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WŠrtsilŠ ilmoitti 29.8.2013, ettŠ PowerTech ja Ship Powerin nelitahtimoottoriorganisaatio yhdistetŠŠn yhdeksi
kokonaisuudeksi. Uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2014. Ship Powerin uusi 4-tahtiorganisaatio vastaa
kaikkien nelitahtimoottorien T&K-toiminnasta ja tuotannosta sekŠ Ship Power ettŠ Power Plants -markkinoille.
TŠmŠn lisŠksi yksikkš vastaa suunnittelusta, projektinhallinnasta ja nelitahtimoottorien myynnistŠ Ship Power
-markkinalle. Aiemmat PowerTech-toimituskeskukset jatkavat toimintaansa osana uusia tuoteyhtišitŠ.

Syyskuussa 2013 Ship Powerin Environmental Solutions toiminto ilmoitti Geesthachtissa Saksassa sijaitsevan
WŠrtsilŠ Serck Como -yhtišn uudelleenorganisoinnista vuosia jatkuneen liiketoiminnallisen tuloksen
heikkenemisen johdosta. Suunnitteilla on toiminnan supistaminen pelkŠstŠŠn strategiseen ydinliiketoimintaan
Ð makean veden tuottamiseen merenkulku- ja offshore-segmenteille, uusien jŠrjestelmien toimituksiin sekŠ
huoltopalveluihin.

WŠrtsilŠ avasi uuden, tulevaisuuden propulsiotuotteiden ja -teknologian testauslaitoksensa marraskuussa
2013. Laitos on toteutettu tiiviissŠ yhteistyšssŠ VTT:n kanssa. Testauslaitoksen on perustanut ja rahoittanut
WŠrtsilŠ, mutta laitoksen toiminnasta vastaa VTT. Tuusulassa sijaitseva laitos vahvistaa WŠrtsilŠn
tuotevalidointi- ja tutkimustoimintaa. Uuden laitoksen ansiosta WŠrtsilŠ pystyy nopeuttamaan uusien
korkealaatuisten, tehokkaiden ja ympŠristšystŠvŠllisten propulsiotuotteiden kehitystŠ yhdessŠ
tutkimuslaitosten, yliopistojen ja laitetoimittajien kanssa. Laitoksella on jatkossa merkittŠvŠ rooli yhtišn
propulsiotuotteisiin liittyvŠssŠ tutkimus- ja kehitystyšssŠ. Testauslaitosta kŠytetŠŠn erityisesti mekaanisen
voimansiirron toiminnallisuus- ja kestŠvyyskokeiden suorittamiseen. Uusi testauslaitos varmistaa, ettŠ
WŠrtsilŠ pysyy propulsioteknologian kehityksen kŠrjessŠ meriteollisuuden vaatimusten muuttuessa.

Henkilšstš
Suoran tyšllistŠmisen lisŠksi WŠrtsilŠn toimipaikoilla toimi aliurakoitsijoita, joiden yhteenlaskettu
tyšllisyysvaikutus oli 2.813 henkilštyšvuotta. Suomen-yksikšissŠ tyšskenteli 3.662 tyšntekijŠŠ.

Henkilšstš maittain
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Henkilšstš liiketoiminnoittain

Henkilšstš markkina-alueittain

Toimialojen henkilšstšmŠŠrŠ
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KokopŠivŠiset / osapŠivŠiset tyšsuhteet

Toistaiseksi voimassa olevat / mŠŠrŠaikaiset tyšsuhteet

IkŠrakenne
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Vuonna 2013 WŠrtsilŠn palveluksesta lŠhti globaalisti kaikkiaan noin2.531 tyšntekijŠŠ eri syistŠ.

LisŠksi osaa pŠŠttyneistŠ mŠŠrŠaikaisista tyšsuhteista ei jatkettu eikŠ yhtišn vapaaehtoisesti jŠttŠneiden ja
elŠkkeelle siirtyneiden henkilšiden tilalle palkattu uusia tyšntekijšitŠ. Samalla WŠrtsilŠ jatkoi kohdennettua
rekrytointia kriittisen tŠrkeillŠ osaamisalueilla. Suuri osa avoimista tehtŠvistŠ tŠytettiin sisŠisellŠ haulla.

Joulukuussa johto ja ammattiliittojen edustajat WŠrtsilŠn tuoteyhtišssŠ TriestessŠ Italiassa sopivat
lomautusohjelmasta tehtaan tyštilanteen vŠliaikaisen heikkenemisen johdosta. Ajanjaksolla 1.1.Ð11.4.2014
toteutetaan lomautuksia, jotka painottuvat perjantai- ja maanantaipŠiviin.

WŠrtsilŠn henkilšstšmŠŠrŠ vuoden 2013 lopussa oli 18.663 (18.887).

Henkilšstšjohtaminen vuonna 2013
WŠrtsilŠn henkilšstšstrategian pŠŠtavoitteena on tukea konsernin liiketoimintastrategioita ja toteuttaa ne
kehittŠmŠllŠ yhtišn organisaatiota ja osaamista vastaamaan liiketoiminnan tarpeita. Henkilšstšstrategian
tŠrkeimmŠt painopistealueet ovat edelleen johtajuuden ja johtamiskulttuurin kehittŠminen sekŠ vahvan
tuloksentekokulttuurin rakentaminen koko organisaatioon edistŠmŠllŠ tyšntekijšiden aitoa sitoutumista
avoimeen viestintŠŠn, rehellisyyteen ja innovointiin perustuvan kulttuurin avulla sekŠ varmistamalla, ettŠ
liiketoiminnoilla on kŠytettŠvissŠŠn riittŠvŠsti resursseja sekŠ osaavaa ja motivoitunutta henkilšstšŠ. TŠmŠ
merkitsee organisaatiosuunnittelun ja -muutosten tukemista, osaamisen jatkuvaa kehittŠmistŠ, vahvempaa
tavoitejohtamisprosessia, toimivaa palauteprosessia ja kokonaissuorituksen arviointia sekŠ hyvŠstŠ
suorituksesta palkitsemista.

Vuonna 2013 Hamworthyn integrointi WŠrtsilŠŠn jatkui suunnitellusti. Ship Powerin ja PowerTechin
organisaatioiden muutokset ja yhdistyminen ovat olleet suuria projekteja, ja ne ovat vaatineet paljon huomiota
myšs henkilšstštoiminnolta. NŠiden globaalien haasteiden lisŠksi saatiin pŠŠtškseen myšs monia paikallisia
muutosaloitteita.

WŠrtsilŠn henkilšstštoiminto jatkoi yhtenŠisten henkilšstšjohtamisen prosessien ja tyškalujen sekŠ yhteisten
toimintatapojen kehittŠmistŠ yli maa- ja yksikkšrajojen. Ihmisten johtamiseen liittyvien esimiestaitojen
kehittŠmiseen on panostettu voimakkaasti kŠynnistŠmŠllŠ kaikille linjaesimiehille tarkoitettu Management
Focus koulutusohjelma. Vuonna 2013 tŠhŠn kolmesta moduulista koostuvaan koulutukseen osallistui 80%
kaikista linjaesimiehistŠ. WŠrtsilŠn henkilšstštoiminto jatkoi investointeja teknologioihin ja tyškaluihin, jotka
mahdollistavat nopean pŠŠsyn verkkoraportteihin, henkilšstšn tietoihin ja vuosittaiseen palkkauksen
suunnitteluun sekŠ paikallisille ettŠ monessa eri maassa toimiville tiimeille.

Monimuotoisuusaloite
Monimuotoinen henkilšstš tekee parempaa tulosta, pystyy paremmin ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia
ja tarjoaa yrityksen kŠyttššn laajemman osaamispohjan. WŠrtsilŠn vuonna 2012 kŠynnistŠmŠn
monimuotoisuusaloitteen tavoitteena on edistŠŠ osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla yhtišn globaalien
vaatimusten tŠyttŠmiseksi. Monimuotoisuuteen panostaminen ja eri-ikŠisten, eri sukupuolta olevien ja
persoonallisuudeltaan ja koulutustaustaltaan erilaisten ihmisten tukeminen tekee WŠrtsilŠstŠ
innovatiivisemman liikekumppanin ja vetovoimaisemman tyšnantajan.

Monimuotoisuusaloitteen tarkoituksena on varmistaa, ettŠ WŠrtsilŠ kehittŠŠ jatkuvasti proaktiivista
suhtautumista monimuotoisuuteen. Aloitteen ensimmŠiseksi painopistealueeksi valittiin sukupuolten vŠlinen
tasapaino, ja yhdeksi sen ensimmŠisistŠ tavoitteista muotoutui nostaa naispuolisten tyšntekijšiden osuus 20
prosenttiin vuoteen 2015 mennessŠ (2013: 15 %). WŠrtsilŠn konsernijohtajan Bjšrn Rosengrenin mukaan
tavoitteen saavuttamiseksi tulee ryhtyŠ toimenpiteisiin, naisten urakehitystŠ tulee tukea ja heidŠn pŠŠsyŠŠn
esimiestehtŠviin yhtišssŠ tulee edistŠŠ. Tutkimustulokset osoittavat, ettŠ naisjohtajien ja parempien
taloudellisten tulosten vŠlillŠ on yhteys.
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Monimuotoisuusaloitteen osana kaikissa WŠrtsilŠn tytŠryhtišissŠ toteutettiin monimuotoisuustutkimus
sukupuolten nŠkškulmasta vuoden 2013 aikana. Vastauksia saatiin lŠhes 5.000 eri puolilta maailmaa, mikŠ
osoittaa, ettŠ sukupuolten vŠlisen tasapainon parantaminen koetaan tŠrkeŠksi koko organisaatiossa.
Organisaatiokulttuuri ja naisten urakehitys mŠŠriteltiin tulevan kehityksen painopistealueiksi.

Perustettiin monimuotoisuusfoorumi, jossa voidaan keskustella, ideoida ja kehittŠŠ menetelmiŠ ja tyškaluja
monimuotoisuuden lisŠŠmiseksi yhtišssŠ. Foorumiin kuuluu 10 kumpaakin sukupuolta, eri kansallisuuksia ja
eri koulutus- ja ammattitaustoja edustavaa wŠrtsilŠlŠistŠ. Foorumi alkoi kokoontua sŠŠnnšllisesti ja aloitetta
vietiin eteenpŠin sekŠ sisŠisesti ettŠ ulkoisesti. Monimuotoisuusfoorumi suoritti myšs vertailuja muihin
yrityksiin, jotka olivat osallistuneet vastaavaan toimintaan.

Monimuotoisuusaloitteen kŠynnistymisen jŠlkeen tietoisuus monimuotoisuusasioista on lisŠŠntynyt. Seuranta-
analyysit ovat osoittaneet, ettŠ yleinen suhtautuminen aloitteeseen on myšnteistŠ ja ettŠ monimuotoisuudesta
on tullut keskeinen aihe WŠrtsilŠssŠ. Monimuotoisuusfoorumi jatkaa toiminnan kehittŠmistŠ globaalilla ja
paikallisella tasolla sekŠ sisŠisesti ettŠ ulkoisesti tavoitteenaan monimuotoisempi ja tasapainoisempi yhtiš.

Tavoitejohtaminen
Tavoitejohtamisprosessi tukee WŠrtsilŠŠ liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa jalkauttamalla
liiketoimintastrategiat tiimi- sekŠ yksilštason tavoitteisiin. Jokaisen on tunnettava ja ymmŠrrettŠvŠ WŠrtsilŠn
liiketoiminnan strategiset tavoitteet ja ennen kaikkea myšs oman yksikkšnsŠ tavoitteet sekŠ oman tyšnsŠ
pŠŠtavoitteet. Kunkin tyšntekijŠn kokonaissuorituksen arviointi kuuluu olennaisena osana
tavoitejohtamisprosessiin. Kokonaissuorituksen arviointi otetaan huomioon palkkausta koskevissa
pŠŠtšksissŠ suoritusperusteisen palkitsemisen periaatteen mukaisesti.

Oppiminen ja osaamisen kehittŠminen
WŠrtsilŠ jatkoi johtamistaitojen kehittŠmistŠ monilla alueilla. Linjaesimiehille on kehitetty uusia
oppimisratkaisuja, joilla linjaesimiehiŠ pyritŠŠn tukemaan ihmisten johtamiseen liittyvissŠ tehtŠvissŠ.
Marraskuussa jŠrjestettiin vuosittainen ylimmŠn johdon kehittŠmisohjelma, ja vuonna 2013 jŠrjestettiin
yhteensŠ kuusi muuta globaalia johtamisen kehittŠmisohjelmaa. Johdon koulutuspŠiviŠ seurataan
sŠŠnnšllisesti yhtenŠ HR-tunnuslukuna. Vuonna 2013 WŠrtsilŠssŠ jŠrjestettiin yhteensŠ 6.743 koulutuspŠivŠŠ
esimiehille.

Myyntiin, projektinjohtamiseen ja teknologiaan liittyvillŠ ydinosaamisalueilla on kehitetty ja jŠrjestetty jatkuvasti
uusia oppimisratkaisuja, jotka ovat ovat osa koulutustarjontaamme myšs vuonna 2014.

TyšssŠoppiminen, itseoppiminen, mentorointi, valmentava johtaminen ja tyškierto sekŠ tehtŠvien jakaminen
siten, ettŠ osaamista voidaan kehittŠŠ ja sitŠ saadaan siirrettyŠ kokeneilta tekijšiltŠ nuoremmille, ovat
olennainen osa oppimista ja osaamisen kehittŠmistŠ WŠrtsilŠssŠ. Tyšntekijšille annetaan muodollista
lŠhikoulutusta organisaation kaikilla tasoilla tulokkaiden perehdytyksestŠ aina yrityksen ylimpŠŠn johtoon.
WŠrtsilŠssŠ jŠrjestettiin yhteensŠ 75.177 koulutuspŠivŠŠ, mikŠ merkitsee keskimŠŠrin 4,08 koulutuspŠivŠŠ
tyšntekijŠŠ kohti. Koulutusohjelmista monet rŠŠtŠlšidŠŠn vastaamaan liiketoimintojen strategisia
erityistarpeita.
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KoulutuspŠivŠt

KoulutuspŠivŠt henkilšstšryhmittŠin jaoteltuna
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Henkilšstšn sitouttaminen
Kehityskeskustelujen jŠrjestŠmisessŠ jatkui myšnteinen suuntaus. Kehityskeskustelut kattoivat vuositasolla
globaalisti keskimŠŠrin 91% henkilšstšstŠ. Henkilšstšn yhŠ vahvempi sitouttaminen viestimŠllŠ aktiivisesti
strategiasta on ollut yksi kaikkien WŠrtsilŠn yksikšiden pŠŠtavoitteista. Eri viestintŠaloitteiden myšnteinen
vaikutus nŠkyi myšs lokakuussa 2013 jŠrjestetyssŠ seitsemŠnnessŠ globaalissa MyVoice-
tyštyytyvŠisyyskyselyssŠ. Vuoden 2013 MyVoice-kyselyn vastausprosentti oli kaikkien aikojen korkein, 78.
TyštyytyvŠisyys on yleisesti ottaen hyvŠllŠ tasolla kaikkialla WŠrtsilŠssŠ, vaikkakin maantieteellisten alueiden
ja organisaatiokokonaisuuksien vŠlillŠ on eroja.

Tyšterveys ja -turvallisuus

WŠrtsilŠn tyšterveys- ja turvallisuusperiaatteet mŠŠritellŠŠn yhtišn laatu-, tyšterveys- ja tyšturvallisuus- ja
ympŠristšpolitiikassa (QEHS) sekŠ ympŠristš-, tyšterveys- ja tyšturvallisuusdirektiivissŠ (EHS). WŠrtsilŠn
tytŠryhtišillŠ tulee olla QEHS-politiikan sekŠ EHS-direktiivin mukainen johtamisjŠrjestelmŠ.
JohtamisjŠrjestelmien keskeisiŠ painopisteitŠ ovat toiminnan lainmukaisuus, tyšterveys- ja
tyšturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilšstšn koulutus, tehokkaiden terveys- ja
turvallisuusohjelmien ja ohjeiden kŠyttššnotto, sattuneiden poikkeamien kirjaaminen ja selvittŠminen sekŠ
tyšterveys- ja tyšturvallisuustason jatkuva parantaminen.
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WŠrtsilŠn tytŠryhtišiden OHSAS 18001 sertifiointien mŠŠrŠ kasvoi vuonna 2013. Vuoden 2013 lopussa
WŠrtsilŠn yrityksistŠ 48:llŠ oli sertifioitu tyšterveys- ja tyšturvallisuusjohtamisjŠrjestelmŠ. NŠmŠ jŠrjestelmŠt
kattavat noin 82% WŠrtsilŠn henkilšstšstŠ.

JohtamisjŠrjestelmŠn lisŠksi WŠrtsilŠ-yhtišissŠ on kŠytšssŠ paikallisen lainsŠŠdŠnnšn edellyttŠmiŠ
tyšsuojeluohjelmia, jotka kehitetŠŠn yleensŠ yhtišiden johdon ja henkilšstšn edustajien muodostamissa
tyšsuojelutoimikunnissa. WŠrtsilŠn yhtišistŠ 82%:lla on tyšsuojelutoimikunta.

Tyšsuojelun toteutumista mitataan tunnusluvuin, joita ovat esimerkiksi tapaturmien mŠŠrŠ,
sairauspoissaolojen mŠŠrŠ sekŠ tapaturmataajuus. WŠrtsilŠ on asettanut konsernitason tavoitteeksi
poissaoloon johtavien tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtišn pitkŠjŠnteistŠ sitoutumista
turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja edellyttŠŠ toimenpiteitŠ kaikilta WŠrtsilŠn yhtišiltŠ ja tyšntekijšiltŠ.
Turvallisuusasioita seurataan yhtišissŠ kuukausittain, ja tulokset kŠsitellŠŠn johtokunnassa.

Vuonna 2013 WŠrtsilŠ jatkoi globaalin Zero Injury koulutusohjelman toteuttamista. Ohjelma koostuu neljŠn
tunnin verkkokoulutuksesta sekŠ neljŠn tunnin kŠytŠnnšn harjoituskerrasta. Koulutuksen kohderyhmŠ on
WŠrtsilŠn eturivin henkilšstš, joka tyšskentelee tuotantolaitoksissa, verstaissa sekŠ asiakkaan tiloissa.
Verkkokoulutusosio on kŠŠnnetty yhdelletoista pŠŠkielelle tehokkaan koulutuksen varmistamiseksi eri maissa.
Vuonna 2013 verkkokoulutuksen oli suorittanut yli 3.700 tyšntekijŠŠ ja kŠytŠnnšn koulutuksen oli suorittanut
yli 1.000 tyšntekijŠŠ.

WŠrtsilŠn turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi yhtišn johtokunta pŠŠtti vuonna 2012 kŠynnistŠŠ
turvallisuuskierrokset, jotka edellyttŠvŠt, ettŠ johtokunnan ja divisioonien johtoryhmien jŠsenet sekŠ WŠrtsilŠn
tytŠryhtišiden toimitusjohtajat vierailevat sŠŠnnšllisesti WŠrtsilŠn toimipaikoissa ja keskustelevat
tyšntekijšiden kanssa turvallisuuteen liittyvistŠ aiheista. KŠytŠntš otettiin tŠyteen kŠyttššn vuonna 2013, ja
vuoden 2013 loppuun mennessŠ oli tehty yli 400 turvallisuuskierrosta.

WŠrtsilŠn ensimmŠinen turvallisuusaiheinen webinaari jŠrjestettiin 16.4.2013. Webinaari oli tarkoitettu
WŠrtsilŠn tytŠryhtišiden toimitusjohtajille, tietyille liiketoimintajohtajille ja QEHS-organisaatiolle. Live-webinaari
kerŠsi noin 180 osallistujaa eri puolilta WŠrtsilŠn verkostoa. Webinaarin teemana oli esimiehen rooli
turvallisuudessa. Tilaisuudessa kŠsiteltiin WŠrtsilŠn ja asiakkaiden odotuksia turvallisuuden suhteen ja
esiteltiin kŠytŠnnšn esimerkkejŠ onnistuneesta turvallisuusjohtamisesta sekŠ annettiin vinkkejŠ
turvallisuuskierrosten toteuttamiseen.

Vuonna 2013 WŠrtsilŠ kŠynnisti projektin nimeltŠ WeCare aktivoidakseen ja yhtenŠistŠŠkseen vaara- ja lŠheltŠ
piti tilanteiden raportointia kaikkialla yhtišssŠ. Osana projektia WŠrtsilŠ hankki ja kustomoi ohjelmiston, jota
kŠytetŠŠn globaalisti poikkeamien raportointiin ja selvittelyyn ja toimenpiteiden kŠsittelyyn. Vuoden 2013
lopussa ohjelmiston pilotointi alkoi WŠrtsilŠ Norwayssa, WŠrtsilŠ Shanghai Services yksikšssŠ ja WŠrtsilŠ
Indiassa. TŠysimŠŠrŠinen kŠyttššnotto tapahtuu vuoden 2014 ensimmŠisellŠ puolisolla.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien myšnteinen kehitys jatkui. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien
taajuusindeksi oli 20% pienempi vuonna 2013 kuin edellisvuonna.

Katsauskaudella tapahtui valitettavasti yksi kuolemaan johtanut tapaturma. WŠrtsilŠn tyšntekijŠ kuoli
liikenneonnettomuudessa Ranskassa palatessaan kotiin asiakastapaamisesta.

Katsauskauden aikana WŠrtsilŠn tytŠryhtišssŠ todettiin yksi poikkeama. WŠrtsilŠ Moss AS:illa ilmeni
meluntorjunnan sŠŠnnšksiin liittyvŠ tapaus. Vaadittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi on tehty ja vahvistus
viranomisilta saatu.
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Tapaturmien mŠŠrŠ ja tapaturmataajuus

Sairaspoissaolojen mŠŠrŠ / tapaturmien aiheuttamien poissaolojen mŠŠrŠ

Ihmis- ja tyšelŠmŠn oikeudet

WŠrtsilŠ tukee ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen perustuvia ihmisoikeuksia.
WŠrtsilŠ tukee myšs YK:n Global Compact -aloitteen kymmentŠ periaatetta, joista kuusi liittyy ihmisoikeuksiin
ja tyšelŠmŠn oikeuksiin.

WŠrtsilŠn tyšntekijŠt edustavat 120 kansallisuutta, ja yhtiš tukee koko henkilšstšnsŠ tasapuolista kohtelua.
WŠrtsilŠ tukee kansainvŠlisen tyšjŠrjestšn ILO:n mŠŠrittelemiŠ tyšhšn liittyviŠ oikeuksia ja huolehtii
yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden yllŠpitŠmisestŠ yhtišssŠ. NiissŠ maissa, joissa
paikallinen lainsŠŠdŠntš ei tunnusta nŠitŠ oikeuksia, yhtiš pyrkii tarjoamaan henkilšstšlleen muita keinoja
nŠkemystensŠ esittŠmiseen.
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WŠrtsilŠ ei hyvŠksy missŠŠn muodossa tapahtuvaa pakkotyštŠ eikŠ lapsityšvoiman kŠyttšŠ. WŠrtsilŠn
tiedossa ei ole tapauksia, jotka liittyvŠt ihmisoikeuksien rikkomiseen, syrjintŠŠn, tyšelŠmŠn oikeuksien
rikkomiseen tai pakko- tai lapsityšvoiman kŠyttššn. Katsauskaudella todettiin seuraavat poikkeamat:

¥ WŠrtsilŠ Service (Shanghai) Ltd., Co:lla sattui marraskuussa 2012 yksittŠinen tapaus, jossa ylityšn
lakisŠŠteinen ylŠraja ylittyi. Viranomaiset vaativat ylityšn rajoittamista tammikuusta 2013 alkaen. Yhtiš otti
kŠyttššn menettelytavat, joilla ehkŠistŠŠn mŠŠrŠysten rikkominen vastaisuudessa.

¥ WŠrtsilŠ India Ltd. ja sen aliurakoitsijayritys lšivŠt laimin rakennusmŠŠrŠysten mukaisen rekisteršinnin O&M
Power Plantin tyšmaalla Tuticorissa EtelŠ-Intiassa. WŠrtsilŠ India ja aliurakoitsija hankkivat vaadittavan
rekisteršinnin O&M:n tyšmaalle ja maksoivat 148 euron sakon.

¥ WŠrtsilŠ Korea Ltd. sai 9.639 euron sakon, koska yhtiš ei tŠyttŠnyt lakisŠŠteistŠ velvoitetta, jonka mukaan
vŠhintŠŠn viisi prosenttia kaikista tyšntekijšistŠ on oltava vajaakuntoisia henkilšitŠ. Yhtiš tyšllistŠŠ lŠhinnŠ
tuotantotyšntekijšitŠ, mikŠ vaikeuttaa vajaakuntoisille sopivien tehtŠvien lšytymistŠ.

Koska WŠrtsilŠ edellyttŠŠ omien toimintaperiaatteidensa mukaista toimintaa myšs yhteistyškumppaneiltaan ja
toimittajiltaan, myšs niiden on noudatettava vastaavaa toimintatapaa. YhtišllŠ on yhteiset vaatimukset
toimittajilleen, ja niiden toteuttamista valvotaan sŠŠnnšllisesti erilaisilla suorituskykymittareilla ja auditoinneilla.
Vaatimusten tŠyttŠminen on edellytys hyvŠksytyn toimittajan statuksen saavuttamiselle. WŠrtsilŠ arvioi kaikki
fuusioitavat ja yrityskauppojen kohteena olevat yritykset. Olennainen osa nŠitŠ due diligence -arviointeja on
asiaan kuuluvan lainsŠŠdŠnnšn noudattaminen. LisŠtietoa toimittajien suorituskyvystŠ onToimittajat-osiossa .

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

WŠrtsilŠn toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja itsenŠisiŠ vŠlittŠjiŠ koskeva ohjeistus (Broker
Directive) nimenomaisesti kieltŠvŠt yhtištŠ ja sen tyšntekijšitŠ ottamasta ja tarjoamasta minkŠŠnlaista
lahjuksena pidettŠvŠŠ etua sekŠ ryhtymŠstŠ minkŠŠnlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai
luottamuksen rikkoutumiseen. Ohjeissa velvoitetaan noudattamaan paikallisia korruption vastaisia lakeja
kaikissa maissa, joissa WŠrtsilŠ toimii tai aikoo toimia, sekŠ raportoimaan mahdollisista rikkomuksista.
WŠrtsilŠ jŠrjestŠŠ henkilšstšlleen laajalti ja jatkuvasti koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista ja
lainsŠŠdŠnnšstŠ sekŠ yhtišn niitŠ koskevista politiikoista ja toimintatavoista.

Toukokuussa 2009 WŠrtsilŠ Finland Oy:n entistŠ ylemmŠn johdon jŠsentŠ vastaan nostettiin Pohjanmaan
(aiemmin Mustasaaren) kŠrŠjŠoikeudessa syyte tšrkeŠstŠ lahjonnasta. Syyte liittyi erŠŠn voimalaitosprojektin
yhteydessŠ Keniassa vuonna 1997 tehtyyn konsulttisopimukseen. TŠmŠn seurauksena WŠrtsilŠ Finland Oy,
joka oli WŠrtsilŠŠ edustava sopimusosapuoli ja johtajan entinen tyšnantaja, joutui lokakuussa 2009
syytteeseen tšrkeŠstŠ lahjuksen antamisesta (yhteisšrangaistusvaatimus). SyyttŠjŠ vaati, ettŠ WŠrtsilŠ Finland
Oy tuomitaan yhteisšsakkoon. SekŠ entinen johtaja ettŠ WŠrtsilŠ Finland pitivŠt syytteitŠ perusteettomina.
WŠrtsilŠ teki koko tutkinnan ajan yhteistyštŠ viranomaisten kanssa. KŠrŠjŠoikeus hylkŠsi kaikki syytteet ja
vaatimukset 18.12.2009. Pitkittyneen valitusprosessin jŠlkeen juttu palautettiin prosessioikeudellisista syistŠ
kŠrŠjŠoikeuteen uutta kŠsittelyŠ varten, koska kŠrŠjŠoikeuden todisteiden arviointi oli ollut puutteellista. Asiaa
toistamiseen kŠsitellyt Pohjanmaan kŠrŠjŠoikeus antoi pŠŠtšksensŠ 21.3.2013. Oikeus hylkŠsi WŠrtsilŠ
Finland Oy:tŠ vastaan nostetut syytteet, mutta tuomitsi entisen johtajan 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen
vankeustuomioon tšrkeŠstŠ lahjuksen antamisesta. Entinen johtaja on valittanut saamastaan tuomiosta, ja
syyttŠjŠ on valittanut WŠrtsilŠ Finland Oy:n syytteiden hylkŠŠmisestŠ. Valitukset ovat vireillŠ Vaasan
hovioikeudessa; tapauksen kuulemiset pŠŠttyivŠt 21.1.2014 ja hovioikeuden pŠŠtšstŠ odotetaan 30 pŠivŠn
sisŠllŠ.
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Poliittinen vaikuttaminen

WŠrtsilŠn periaatteena on avoimuus ja hyvŠ keskusteluyhteys niin paikallisten kuin kansainvŠlisellŠ tasolla
toimivien viranomaisten kanssa. Keskustelun tavoitteena on tiedon jakaminen ja sŠŠnnšksien laadun
parantaminen. WŠrtsilŠ osallistuu julkiseen konsultaatioon yritykselle tŠrkeillŠ alueilla. Vuoden 2013 aikana
WŠrtsilŠ ei tehnyt lahjoituksia poliittisille puolueille.

KilpailusŠŠnnškset

WŠrtsilŠllŠ on kilpailuoikeudellisten riskien hallintaan tarkoitettu lainnoudattamisohjelma. Johto on vahvasti
sitoutunut ohjelman toteuttamiseen. Toimintaohjelman kulmakiviŠ ovat kilpailuoikeudellinen kŠsikirja, joka on
pidetty ajan tasalla ja jossa on kuvaus kilpailuoikeuden sŠŠnnšistŠ, sekŠ yhtišn sisŠiset menettelytapaohjeet.
Kuten aikaisemminkin, WŠrtsilŠssŠ jŠrjestettiin myšs vuonna 2013 kilpailuoikeudellista koulutusta
avainhenkilšille. Tavoitteena on lisŠtŠ kilpailulainsŠŠdŠnnšn tuntemusta ja siten varmistaa lakien ehdoton
noudattaminen.

Toimittajat

WŠrtsilŠ on ryhtynyt sŠŠnnšllisesti seuraamaan tavaran- ja palveluntoimittajiensa toimintaa. Toimittajat
luokitellaan toimittaja-arviointien yhteydessŠ WŠrtsilŠn toimittajavaatimusten perusteella. Luokitusta varten
arvioidaan, miten toimittaja noudattaa WŠrtsilŠn asettamia vastuullisuusvaatimuksia koskien lakien ja
mŠŠrŠysten noudattamista, ympŠristš-, tyšterveys- ja tyšturvallisuusasioiden hoitoa sekŠ sosiaalista
suorituskykyŠ. Luokitus perustuu esivalintakyselyihin ja suoritettuihin auditointeihin.

Luokituksen perusteella toimittaja voidaan hyvŠksyŠ, hyvŠksyŠ tietyin rajoituksin tai huomautuksin tai hylŠtŠ.
Vuonna 2013 luokiteltiin 209 toimittajaa ensimmŠistŠ kertaa, ja 239 toimittajan luokitus uusittiin. Vuoden 2013
loppuun mennessŠ WŠrtsilŠ oli luokitellut 793 tŠrkeintŠ toimittajaansa (yhteensŠ 1.124), mikŠ vastaa 95%
konsernin hankintatoiminnon (WSM) hankinnoista.

Luokitus on osa WSM:n neljŠnnesvuosittain suorittamia toimittajakatselmuksia. Luokitus tarkistetaan
sŠŠnnšllisesti samoin kuin toteutettujen auditointien tulokset.

Vuonna 2013 yksi toimittaja hylŠttiin, koska se ei tŠyttŠnyt WŠrtsilŠn ympŠristš-, tyšterveys- ja
tyšturvallisuusasioiden hoidolle asettamia vaatimuksia tai koska se ei noudattanut toiminnassaan lakeja.

WŠrtsilŠn toimittajien kehittŠmiseen tŠhtŠŠvŠŠ toimintaa on jatkuvasti kŠynnissŠ eri puolilla maailmaa. Yksi
esimerkki tŠllaisesta globaalista toiminnasta vuonna 2013 oli uuden toimittajakŠsikirjan esittŠminen
toimittajille. KŠsikirjassa selvennetŠŠn WŠrtsilŠn odotuksia toimittajiaan kohtaan. Toimittajille asetettavilla
vastuullisuusvaatimuksilla on merkittŠvŠ painoarvo. Uutena vaatimuksena WŠrtsilŠ ottaa kŠyttššn luettelon
aineista, joiden kŠyttš on joko kielletty tai sallittu vain rajoitetusti yhtišn tuotteissa, materiaaleissa ja
prosesseissa. TŠmŠ ns. WŠrtsilŠn musta ja harmaa -lista perustuu kansainvŠlisiin mŠŠrŠyksiin ja
yleissopimuksiin sekŠ Euroopan unionin REACH-asetukseen (Registration, Evalutation, Authorisation &
Restriction of Chemicals).
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Tuotevastuu

WŠrtsilŠn tyšsuojelu- ja -turvallisuuspolitiikka mŠŠrittelee tuoteturvallisuuteen liittyvŠt toimintatavat. LisŠtietoja
tuoteturvallisuuskysymyksistŠ annetaan kappaleessa tuotesuunnittelun periaatteet . Raportointijaksolla ei
havaittu tuotevastuuseen liittyviŠ poikkeamia.

AsiakastyytyvŠisyys

WŠrtsilŠn toiminnan asiakaslŠhtšisyyttŠ vahvistetaan kŠyttŠmŠllŠ integroitua asiakaspalautteen
kŠsittelyjŠrjestelmŠŠ. Tavoitteena on luoda asiakkaisiin erinomaiset, pitkŠjŠnteiset suhteet kuuntelemalla
heidŠn palautettaan ja reagoimalla siihen. LiiketoimintaympŠristšmme on haastava, mutta kuuntelemalla
asiakkaita ja vastaamalla proaktiivisella tavalla heidŠn tarpeisiinsa voimme kehittŠŠ asiakassuhteita.
Saamme asiakkailta arvokasta palautetta projektien toimitusvaiheessa sekŠ laitteiden kŠytšn aikana.
Varmistaaksemme, ettŠ vastaamme asiakkaidemme odotuksiin, palautetta seurataan jatkuvasti ja siihen
reagoidaan niin operatiivisella tasolla kuin johdon taholta. LisŠksi WŠrtsilŠ kerŠŠ palautetta eri tapahtumissa ja
kanssakŠymisissŠ asiakkaiden kanssa. Saimme vuonna 2013 yli3.900 asiakaspalautetta, joista yli 480:aan
etulinjan henkilšstšmme reagoi vŠlittšmŠsti korjaavilla toimenpiteillŠ.

AsiakastyytyvŠisyystutkimuksen tulokset

KokonaistyytyvŠisyysindikaattori

AsiakastyytyvŠisyystutkimuksen keskiarvotulokset
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KestŠvŠn kehityksen lukuja

Toiminnallista suorituskykyŠ kuvaava tieto on kerŠtty tŠhŠn raporttiin WŠrtsilŠ-yhtišiden taloudellisista,
ympŠristš- ja sosiaalisista tiedostoista. Vaikka tiedon kattavuuden ja virheettšmyyden varmistamiseksi on
tehty kovasti tyštŠ, tietoa ei kuitenkaan voida pitŠŠ yhtŠ luotettavana kuin tilinpŠŠtšksessŠjulkaistua tietoa.

Taloudelliset tiedot
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YmpŠristštiedot
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Sosiaaliset tiedot
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Raportoinnin laajuus

WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen raportointi 2013 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa
kestŠvŠn kehityksen raportoinnista.

Raportoidut suorituskykymittarit ovat WŠrtsilŠn toiminnalle, tuotteille ja sidosryhmille oleellisimpia.
Vuosikertomuksen KestŠvŠ kehitys -osa kŠsittelee WŠrtsilŠn ympŠristšvastuuta sekŠ taloudellista ja
sosiaalista vastuuta. Valitut indikaattorit ovat merkityksellisiŠ konsernitasolla, ja ne perustuvat G3-ohjeiston
keskeisimpiin indikaattoreihin. Tuotteiden suorituskykyŠ kŠsittelevŠ raportointi on pŠŠasiassa esitetty
internetissŠ (www.wartsila.com ). Raportointi kuvaa WŠrtsilŠn tuotteiden ympŠristšnŠkškohtia ja -vaikutuksia,
WŠrtsilŠn toimenpiteitŠ vaikutusten vŠhentŠmiseksi sekŠ WŠrtsilŠn kehittŠmiŠ edistyksellisiŠ ratkaisuja.

Raportin kattavuus
Raportin tiedot kattavat WŠrtsilŠn liiketoiminnat. Yhtištasolla raportti sisŠltŠŠ emoyhtišn lisŠksi WŠrtsilŠn
tytŠryhtišt, mukaan lukien tuotanto-, huolto- ja myyntiyksikšt. Raportti ei sisŠllŠ WŠrtsilŠn osakkuusyhtišitŠ,
yhteisyrityksiŠ tai toimitusketjun yhtišitŠ.

WŠrtsilŠn liiketoiminnat ovat Ship Power, Power Plants, Services sekŠ PowerTech. NŠistŠ kolme ensimmŠistŠ
tuottavat ulkoisen liikevaihdon; viimeinen on WŠrtsilŠn sisŠinen toiminto.

Taloudellisen vastuun tiedot kattavat kaikki WŠrtsilŠn yhtišt. YmpŠristšvastuun ja sosiaalisen vastuun tiedot
kattavat kaikki WŠrtsilŠn yhtišt lukuun ottamatta seuraavia yhtišitŠ:

WŠrtsilŠ Tanzania Ltd.
Cedervall Sšner AB
WŠrtsilŠ Egypt Power S.A.E
WŠrtsilŠ Mocambique Lda
Antique Energy Operators Ltd.
WŠrtsilŠ Operations Guyana Inc.

Kyseiset yhtišt liittyvŠt kestŠvŠn kehityksen raportointiin tulevina vuosina. WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen
raportointi on osa vuosiraportointia, joten kestŠvŠn kehityksen tiedot julkaistaan vuosittain.

Rakenteelliset muutokset yhtišssŠ
Rakenteelliset muutokset on esitetty liiketoimintakatsauksessa.
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Toiminnallisten tietojen kattavuus

Toiminnalliset tiedot, osuus yhtišistŠ, %

2013 2012 2011 2010 2009

Talous 100 100 100 100 100

YmpŠristš 93 79 92 93 84

Sosiaaliset tiedot 93 79 92 93 84

Toiminnalliset tiedot, osuus henkilšstšstŠ, %

2013 2012 2011 2010 2009

Talous 100 100 100 100 100

YmpŠristš 99 94 98 98 98

Sosiaaliset tiedot 99 94 98 98 98

Toiminnalliset tiedot, osuus valmistuksesta, %

2013 2012 2011 2010 2009

Talous 100 100 100 100 100

YmpŠristš 99 93 100 100 100

Sosiaaliset tiedot 99 93 100 100 100

Raportointiprofiili

TiedonkerŠys

Tuotteiden ympŠristšsuorituskykyŠ kuvaavat tiedot perustuvat mittaustuloksiin. Toiminnan suorituskykyŠ
kuvaavat tiedot, jotka liittyvŠt ympŠristšvastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen, on kerŠtty WŠrtsilŠ-yhtišiltŠ
kyselylomakkeella. Taloudellisen vastuun indikaattorit perustuvat pŠŠasiassa tilintarkastettuun tietoon.
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KestŠvŠn kehityksen tiedot kerŠtŠŠn ja raportoidaan erityisen sisŠisen ohjeiston mukaisesti, joka sisŠltŠŠ
tarvittavat mŠŠritelmŠt ja ohjeet kerŠttŠvŠstŠ tiedosta. YmpŠristškustannukset ja -investoinnit kirjataan
Eurostatin ohjeiden mukaisesti.

Jokaisella yhtišllŠ on nimetty vastuullinen koordinaattori, joka vastaa tiedon kerŠŠmisestŠ, konsolidoinnista
sekŠ tiedon laadusta ja luotettavuudesta. Kunkin yhtišn johto hyvŠksyy yhtištŠŠn koskevat tiedot ennen
niiden konsolidointia konsernin luvuiksi. KestŠvŠn kehityksen tiedot raportoidaan WŠrtsilŠn CSM-nimisellŠ
raportointijŠrjestelmŠllŠ. Raportoidut tiedot tarkastetaan sekŠ paikallisesti ettŠ konsernitasolla ennen
konsolidointia.

WŠrtsilŠn johtokunta on katselmoinut ja hyvŠksynyt kestŠvŠn kehityksen raportin tiedot.

KPMG Oy Ab on varmentanut kestŠvŠn kehityksen raportin GRI:n raportointiperiaatteita vastaan koskien
sisŠllšn ja laadun mŠŠritystŠ. Osana varmistusprosessia KPMG arvioi tiedonkŠsittelyŠ ja prosesseja
paikallistasolla, pŠŠkonttorille raportoidun tiedon merkitystŠ ja luotettavuutta sekŠ sitŠ, miten hyvin WŠrtsilŠn
raportointiohjeistus on ymmŠrretty ja miten niitŠ noudatetaan. TŠmŠ toteutetaan toimipaikkakohtaisilla
varmennuskŠynneillŠ ja videokokousten vŠlityksellŠ.Toimipaikkakohtainen varmennuskŠynti suoritettiin
WŠrtsilŠ Water Systemsissa Poolessa, Englannissa.CME Zhenjiang Propeller Co, WŠrtsilŠ China, WŠrtsilŠ
Switzerland ja WŠrtsilŠ Japan varmennettiin videokokousten avulla.

WŠrtsilŠn oman arvion mukaan raportti vastaa GRI G3 -ohjeiston soveltamistasoa A+. KPMG on tarkistanut
raportointimme ja vahvistanut sen vastaavan tasoa A+.

Muut tietolŠhteet

WŠrtsilŠ on julkaisut seuraavat raportit:

WŠrtsilŠn ympŠristšraportti 2000
WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen raportti 2002
WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen raportti 2004
WŠrtsilŠn kestŠvŠn kehityksen raportti 2005
WŠrtsilŠn vuosikertomus 2006
WŠrtsilŠn vuosikertomus 2007
WŠrtsilŠn vuosikertomus 2008
WŠrtsilŠn vuosikertomus 2009
WŠrtsilŠn vuosikertomus 2010
WŠrtsilŠn vuosikertomus 2011
WŠrtsilŠn vuosikertomus 2012.

Raportit ja kestŠvŠn kehityksen tiedot on esitetty WŠrtsilŠn internet-sivuilla osoitteessa: www.wartsila.com .

Marko VainikkaDirector, Corporate Relations and Sustainability (yhteyshenkilš: marko.vainikka@wartsila.com)
Harri MŠkelŠSustainability Officer
Natalia ValtasaariDirector, Investor Relations
Minna KršgerManager, Corporate Relations
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Raportoinnin periaatteet

Taloudellisen vastuun tiedot
Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun tietoon ja kattavat WŠrtsilŠn kaikki tytŠryhtišt, ellei
toisin mainita.

Lahjoitukset:vuoden 2013 lukuun sisŠltyvŠt WŠrtsilŠn 15 suurimman tytŠryhtišn ja emoyhtišn tiedot.

Tuet:vuoden 2013 lukuun sisŠltyvŠt WŠrtsilŠn 15 suurimman tytŠryhtišn ja emoyhtišn tiedot.

YmpŠristšvastuun tiedot
KokonaisenergiankulutussisŠltŠŠ sekŠ suoran ettŠ vŠlillisen energiankulutuksen. Suora energiankulutus kattaa
WŠrtsilŠn tytŠryhtišiden kuluttaman polttoaineen. VŠlillinen energiankulutus kattaa ostetun sŠhkšn ja lŠmmšn.
Koska ostetun sŠhkšn ja lŠmmšn tuotannon tehokkuutta ei tunneta, energiamuunnos perustuu suoraan
ostoarvoihin.

LŠmpš- ja sŠhkštiedotperustuvat joko laskuihin tai mitattuihin arvoihin.

Vedenkulutusluvutperustuvat joko mitattuihin arvoihin tai laskuihin. JŠŠhdytysveden kŠyttš voidaan joissakin
yksikšissŠ laskea myšs lŠmpškuormasta.

PŠŠstštiedotperustuvat lŠhinnŠ mitattuihin arvoihin, joiden perusteella ominaispŠŠstškertoimet on laskettu.
OminaispŠŠstškertoimet mŠŠritetŠŠn erikseen eri polttoaineille ja moottorimalleille. LŠmpškattiloiden pŠŠstšt
perustuvat joko mittauksiin tai laskelmiin. Ajoneuvojen pŠŠstšt lasketaan VTT:n Lipasto-tietokannan
pŠŠstškertoimia kŠyttŠen. VŠlillisten CO2-pŠŠstšjen (scope 2) laskennassa sovelletaan GHG Protocol -

ohjeistuksen pŠŠstškertoimia. Lentomatkustamisesta aiheutuvat CO2-pŠŠstšt perustuvat WŠrtsilŠn

matkatoimiston laskelmiin ja Ison-Britannian ympŠristšasioista vastaava ministeriš DEFRAn kertoimiin.

YmpŠristšvahingoiksiluokitellaan merkittŠvŠt tapaukset, joista pŠŠasiallisesti on tiedotettava
paikallisviranomaisille.

Sosiaalisen vastuun tiedot
Tapaturmat:Luvut sisŠltŠvŠt kaikki raportoidut tapaturmat, jotka eivŠt ole johtaneet yli pŠivŠn poissaoloon.

Poissaoloon johtaneet tapaturmat: Luvut sisŠltŠvŠt kaikki vŠhintŠŠn pŠivŠn poissaoloon johtaneet raportoidut
tapaturmat.

Tapaturmataajuus: Luku ilmaisee poissaoloon johtaneiden tapaturmien mŠŠrŠn miljoonaa tyštuntia kohti.
Tyštunneiksi lasketaan palkallinen tyšaika. Tapaturmataajuus ei sisŠllŠ kodin ja tyšpaikan vŠlisellŠ matkalla
tapahtuneita tapaturmia.

Henkilšstšn vaihtuvuus lasketaanvakituisista tyšntekijšistŠ. Yhtišn jŠttŠneiden vakituisten tyšntekijšiden mŠŠrŠ
jaetaan vakituisten tyšntekijšiden mŠŠrŠllŠ raportointikauden alussa.
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Riippumaton varmennusraportti

KŠŠnnšs alkuperŠisestŠ englanninkielisestŠ raportista

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n johtokunnalle
Olemme WŠrtsilŠ Oyj Abp:n (myšhemmin WŠrtsilŠ) johtokunnan pyynnšstŠ suorittaneet rajoitetun varmuuden
antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet WŠrtsilŠn sŠhkšisessŠ vuosikertomuksessaan 2013
raportoimat kestŠvŠn kehityksen tiedot raportointiajanjaksolta 1.1. -31.12.2013.

Rajoitetun varmuuden antavan varmennuksen kohteena olleet tiedot (myšhemmin kestŠvŠn kehityksen tiedot)
sisŠltŠvŠt ne luvut ja tekstit, jotka on esitetty vuosikertomuksen ÓKestŠvŠ kehitysÓ-osiossa ja sen alaosioissa
sekŠ ÓLiiketoimintaÓ-osion seuraavissa alaosioissa: ÓShip Power ja kestŠvŠ kehitysÓ, ÓPower Plants ja kestŠvŠ
kehitysÓ sekŠ ÓServices ja kestŠvŠ kehitysÓ. KestŠvŠn kehityksen tiedot sisŠltŠvŠt myšs ne luvut ja tekstit,
jotka on esitetty Ó KestŠvŠn kehityksen varmennus 2013Ó -merkinnŠllŠ varustetuissa Inside Stories
ÐteksteissŠ.

WŠrtsilŠn johtokunta vastaa esitetyistŠ kestŠvŠn kehityksen tiedoista, sekŠ niiden laatimisesta ja esittŠmisestŠ
Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines -ohjeiston 3.0 -ohjeiston mukaisesti.
WŠrtsilŠn johtokunta on hyvŠksynyt esitetyt kestŠvŠn kehityksen tiedot.

MeidŠn velvollisuutenamme on suorittaa rajoitetun varmuuden antava varmennustoimeksianto ja esittŠŠ siinŠ
tehdyn tyšn perusteella johtopŠŠtškset varmennuksen kohteena olevista kestŠvŠn kehityksen tiedoista.
Olemme toteuttaneet toimeksiannon The International Auditing and Assurance Standards Boardin antaman
kansainvŠlisen varmennusstandardin (ISAE 3000) ÒAssurance engagements other than audits or review of
historical financial informationÓ mukaisesti. Emme vastaa tyšstŠmme, raportista tai johtopŠŠtšksistŠmme
muille tahoille kuin WŠrtsilŠlle.

Varmennuksemme arviointikriteereinŠ on Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines
3.0 -ohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon kestŠvŠŠn kehitykseen liittyvien tietojen luonteeseen
kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja tŠydellisyyttŠ koskevat rajoitukset. EsitettyjŠ kestŠvŠn kehityksen tietoja tulee
arvioida yhdessŠ WŠrtsilŠn antamien tietojen kerŠŠmiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten
kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu kŠytettŠvŠksi arvioitaessa WŠrtsilŠn suoriutumista
mŠŠrittelemiensŠ kestŠvŠŠn kehitykseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. WŠrtsilŠn taloudellisen
aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua WŠrtsilŠn tilintarkastettuun tilinpŠŠtškseen
31.12.2013 pŠŠttyneeltŠ tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitŠ, ovatko
varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI)
Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava
toimeksianto toteutetaan tekemŠllŠ tiedusteluja pŠŠasiassa henkilšille, joiden tehtŠvŠnŠ on laatia esitetyt
kestŠvŠn kehityksen tiedot, sekŠ soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin
hankkimismenetelmiŠ. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllŠ mainitut evidenssin
hankkimistoimenpiteet ovat vŠhemmŠn kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa,
minkŠ vuoksi siinŠ annetaan alemman tason varmuus.
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Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

¥ Olemme haastatelleet kahta ylimmŠn johdon edustajaa, vahvistaaksemme ymmŠrrystŠmme WŠrtsilŠn
kestŠvŠŠn kehitykseen liittyvien toimien yhteydestŠ WŠrtsilŠn liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin, sekŠ
kestŠvŠlle kehitykselle asetetuista tavoitteista.

¥ Olemme arvioineet esitettyjen kestŠvŠn kehityksen tietojen kerŠŠmiseen ja yhdistelemiseen pŠŠkonttorilla
kŠytettyjŠ tiedonhallinnan prosesseja, tietojŠrjestelmiŠ ja kŠytŠnnšn menettelytapoja, sekŠ tutkineet niihin
liittyviŠ WŠrtsilŠn sisŠisiŠ dokumentteja.

¥ Olemme verranneet esitettyjŠ kestŠvŠn kehityksen tietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin,
johtamis- ja raportointijŠrjestelmiin sekŠ dokumentointiin.

¥ Olemme arvioineet esitettyjen kestŠvŠn kehityksen tietojen GRI-raportointiperiaatteiden mukaisuutta.

¥ Olemme kŠyneet lŠpi esitetyt, varmennustoimeksiannon kohteena olleet kestŠvŠn kehityksen tiedot ja
vŠittŠmŠt, ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen mŠŠrittelyŠ.

¥ Olemme arvioineet tietojen oikeellisuutta ja tŠydellisyyttŠ kŠymŠllŠ lŠpi tytŠryhtišiltŠ saadut alkuperŠiset
numeeriset tiedot sekŠ testaamalla otospohjaisesti konsernin tietojŠrjestelmistŠ saatuja tietoja.

¥ Olemme arvioineet tytŠryhtišiden paikallisia raportointiprosesseja otospohjaisesti suorittamalla yhden
toimipaikkakŠynnin ja neljŠ videoneuvottelua kohteisiin, jotka valittiin sekŠ laadulliset ettŠ numeeriset
tiedot huomioivan riskianalyysin perusteella.

JohtopŠŠtškset

TekemŠmme varmennustyšn perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettŠ
varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivŠt olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative:n
Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukaisesti esitetty.

Helsinki, 10. helmikuuta 2014
KPMG OY AB

Virpi Halonen Nathalie ClŽment
KHT Senior Manager, Advisory
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GRI- ja UNGC-indeksi

1 Strategia ja analyysi

GRI SisŠllysluettelo Linkit Huomiot GRI /
UNGC

1.1 Konsernijohtajan lausunto Konsernijohtajan katsaus

1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien
ja mahdollisuuksien kuvaus

Riskit ja riskien hallinta
Konsernin strategia
Power Plants ja kestŠvŠ kehitys
Ship Power ja kestŠvŠ kehitys
Services ja kestŠvŠ kehitys
WŠrtsilŠ ja vastuullisuus

Ks. myšs
liiketoimintastrategiaosiot

2 Organisaation profiili

2.1 Organisaation nimi WŠrtsilŠ lyhyesti

2.2 TŠrkeimmŠt tuotteet, palvelut ja
tuotemerkit

WŠrtsilŠ lyhyesti
LiiketoimintaympŠristš
Power Plants -katsaus
Ship Power -katsaus
Services-katsaus
PowerTech-katsaus

2.3 Operatiivinen rakenne WŠrtsilŠ lyhyesti
LiiketoimintaympŠristš
KonsernitilinpŠŠtšksen liitetiedot

2.4 Yhtišn pŠŠkonttorin sijainti Osakkeet ja osakkeenomistajat Helsinki, Suomi

2.5 Toimintojen maantieteellinen
sijainti

WŠrtsilŠ lyhyesti
LiiketoimintaympŠristš
KonsernitilinpŠŠtšksen liitetiedot, liite 30

http://www.wartsila.com/fi/
Home

2.6 Omistussuhteet ja juridinen
muoto

Osakkeet ja osakkeenomistajat

2.7 Markkinat WŠrtsilŠ lyhyesti
LiiketoimintaympŠristš

2.8 Organisaation toiminnan laajuus WŠrtsilŠ lyhyesti
Osakkeenomistajat
LiiketoimintaympŠristš

2.9 MerkittŠvimmŠt muutokset
raportointikaudella

Hallituksen toimintakertomus

2.10 Raportointikaudella saadut
palkinnot

KestŠvŠn kehityksen kohokohtia 2013

3 Raportointiprosessin kuvaus

3.1 Raportointiajanjakso Raportointimme

3.2 Edellisen raportin
julkistamisajankohta

Raportointimme

3.3 Raportointitiheys Raportointimme

3.4 Yhteystiedot Raportointimme

3.5 Raportin sisŠllšn
mŠŠrittelyprosessi

Raportointimme
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http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/konsernijohtajan-katsaus/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/riskit-ja-riskien-hallinta/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/konsernin-strategia/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/power-plants/power-plants-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/ship-power/ship-power-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/services/services-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/liiketoimintaymparisto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/power-plants/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/ship-power/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/services/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/powertech/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/liiketoimintaymparisto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/tilinpaatos/konsernitilinpaatos/konsernitilinpaatoksen-liitetiedot/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/liiketoimintaymparisto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/tilinpaatos/konsernitilinpaatos/konsernitilinpaatoksen-liitetiedot/30-tytaryhtiot/
http://www.wartsila.com/fi/Home
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/liiketoimintaymparisto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/liiketoimintaymparisto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallituksen-toimintakertomus/pikakatsaus/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-kohokohtia-2013/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/


3.6 Raportin laskentaperiaatteet Raportointimme

3.7 Laskentaperiaatteisiin liittyvŠt
rajoitteet

Raportointimme

3.8 Laskentaperiaatteet
yhteisyritysten, tytŠryhtišiden jne.
tietojen raportoinnille

Raportointimme

3.9 Mittaus- ja laskentamenetelmien
kuvaus

Raportointimme
Raportointiperiaatteet

3.10 Muutokset aiemmin
raportoiduissa tiedoissa

Raportointimme

3.11 MerkittŠvŠt muutokset raportin
kattavuudessa,
laskentaperiaatteissa tai
mittausmenetelmissŠ

Raportointimme

3.13 Periaate ja kŠytŠntš
ulkopuolisen varmennuksen kŠytšlle

Raportointimme

4 Hallinto, vastuut ja vuorovaikutus

4.1 Organisaation hallintorakenne Hallinnointi

4.2 Hallituksen puheenjohtajan
asema

Hallitus

4.3 Ulkopuolisten, riippumattomien
jŠsenten osuus hallituksessa

Hallitus

4.4 Osakkeenomistajien ja
henkilšstšn vaikuttamiskanavat
hallitukseen

Varsinainen yhtiškokous

4.5 Johdon palkitseminen Palkat ja palkitseminen 2013

4.6 Eturistiriitojen ehkŠiseminen Hallinnointi

4.7 Arviointiprosessit hallituksen
pŠtevyydelle ja asiantuntemukselle

Hallinnointi

4.8 SisŠiset kannanotot, arvot ja
toimintaperiaatteet

Konsernin strategia
WŠrtsilŠ ja vastuullisuus
Ohjaavat periaatteet
Toimintaperiaatteet

4.9 Prosessit, joiden avulla hallitus
valvoo yritysvastuutyštŠ

Hallinnointi
Hallituksen toimintakertomus

4.10 Hallitustyšn arviointi liittyen
yritysvastuutyšn tuloksiin

Hallinnointi
Hallituksen toimintakertomus

4.11 Varovaisuusperiaatteen
soveltaminen

Riskit ja riskien hallinta
WŠrtsilŠ ja vastuullisuus
YmpŠristšvastuu

4.12 Vapaaehtoisten aloitteiden ja
sitoumusten tukeminen

Strategia: vastuullisuus
Ohjaavat periaatteet

4.13 JŠsenyydet yhdistyksissŠ ja
jŠrjestšissŠ

SidosryhmŠsuhteet

4.14 Luettelo yrityksen
sidosryhmistŠ

SidosryhmŠsuhteet

4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja
valinta

SidosryhmŠsuhteet

4.16 SidosryhmŠvuorovaikutuksen
muodot

SidosryhmŠsuhteet
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http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/raportointiperiaatteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/raportointimme/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/pikakatsaus-3/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/hallitus/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/hallitus/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/hallinnointi-ja-ohjausjarjestelma/varsinainen-yhtiokokous/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/palkat-ja-palkitseminen-2013/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/pikakatsaus-3/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/pikakatsaus-3/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/konsernin-strategia/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/ohjaavat-periaatteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/ohjaavat-periaatteet/toimintaperiaatteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/pikakatsaus-3/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallituksen-toimintakertomus/pikakatsaus/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/pikakatsaus-3/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallituksen-toimintakertomus/pikakatsaus/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/riskit-ja-riskien-hallinta/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/konsernin-strategia/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/ohjaavat-periaatteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/sidosryhmasuhteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/sidosryhmasuhteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/sidosryhmasuhteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/sidosryhmasuhteet/


4.17 SidosryhmŠvuorovaikutuksen
myštŠ esiin tuleviin keskeisiin
kysymyksiin vastaaminen

SidosryhmŠsuhteet
WŠrtsilŠ ja vastuullisuus

5 Johtaminen ja tunnusluvut

Taloudellisen vastuun tunnusluvut

Johtamistapa Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tavoitteet

EC1 VŠlittšmŠn lisŠarvon
syntyminen ja jakautuminen

Taloudellinen vastuu

EC2 Ilmastonmuutokseen liittyvŠt
riskit ja mahdollisuudet

Riskit ja riskien hallinta
WŠrtsilŠ ja pŠŠstškauppa

EC3 Organisaation
elŠkesitoumusten kattavuus

Henkilšstš

EC4 MerkittŠvŠt valtionavustukset Julkinen sektori

EC5 Organisaation pienin
aloituspalkka verrattuna
minimipalkkaan merkittŠvissŠ
toimintamaissa

Henkilšstš

EC6 Ostot paikallisilta toimittajilta Toimittajat

EC7 Paikalliset rekrytoinnit Henkilšstš

EC8 Investoinnit paikalliseen
infrastruktuuriin

Yhteiskuntatuki
KestŠvŠn kehityksen kohokohtia 2013

EC9 MerkittŠvŠt vŠlilliset vaikutukset Taloudellinen vastuu
Yhteiskuntasuhteet

YmpŠristšvastuun tunnusluvut

Johtamistapa WŠrtsilŠn vastuullisuustavoitteet
YmpŠristšvastuu www.wartsila.com/

sustainability

EN1 Materiaalien kŠyttš (paino tai
volyymi)

Materiaalit, energia ja vesi

EN2 KierrŠtysmateriaalien kŠyttš Materiaalit, energia ja vesi RaportointijŠrjestelmŠ
kehitteillŠ

EN3 VŠlitšn energiankulutus Materiaalit, energia ja vesi

EN4 VŠlillinen energiankulutus Materiaalit, energia ja vesi

EN5 Energiatehokkuuden
parantumisen myštŠ sŠŠstetty
energia

WŠrtsilŠn vastuullisuustavoitteet

EN6 Toimenpiteet
energiatehokkuuden lisŠŠmiseksi
tuotannossa ja palveluissa

KestŠvŠŠ kehitystŠ edistŠvien innovaatioiden
arvo

www.wartsila.com/
sustainability

EN7 Toimenpiteet vŠlillisen
energiankulutuksen vŠhentŠmiseksi

WŠrtsilŠn vastuullisuustavoitteet
WŠrtsilŠn T&K-toiminnan painopiste
Hyštysuhteen parantaminen
PŠŠstšt ja jŠtteet

EN8 KŠyttššnotetun veden
kokonaismŠŠrŠ

Materiaalit, energia ja vesi

EN9 VesilŠhteet, joiden
ekosysteemiin vedenotto vaikuttaa

Materiaalit, energia ja vesi

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 KEST€V€ KEHITYS

120

http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/sidosryhmasuhteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/liiketoiminta/wartsila-lyhyesti/taloudelliset-tavoitteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/hallinnointi/riskit-ja-riskien-hallinta/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/wartsila-ja-paastokauppa/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/henkilosto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/julkinen-sektori/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/henkilosto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/toimittajat/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/henkilosto/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/yhteiskuntatuki/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-kohokohtia-2013/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/taloudellinen-vastuu/
https://wartsila-reports-admin.stage.crasman.fi/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/tyokalut-ja-prosessit/lahestymistapa-paikallisyhteisoihin/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-johtaminen-2/tyokalut-ja-prosessit/lahestymistapa-paikallisyhteisoihin/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-painopisteet/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/ymparistovastuu/
http://www.wartsila.com/fi/kestava-kehitys/approach/kestava-kehitys#_Kaikki_Kest%C3%A4v%C3%A4%20kehitys_Kaikki_0_All_Sustainability_All
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/ymparistovastuu/ymparistovastuun-tunnuslukuja/materiaalit-energia-ja-vesi/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/ymparistovastuu/ymparistovastuun-tunnuslukuja/materiaalit-energia-ja-vesi/
http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/ymparistovastuu/ymparistovastuun-tunnuslukuja/materiaalit-energia-ja-vesi/
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http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/wartsila-ja-kestava-kehitys/kestavan-innovoinnin-arvo/
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http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/ar/kestava-kehitys/ymparistovastuu/ymparistovastuun-tunnuslukuja/materiaalit-energia-ja-vesi/


EN10 Veden kierrŠtys ja
uudelleenkŠyttš

-

EN11 Luonnon monimuotoisuuden
kannalta tŠrkeŠt yhtišn hallussa
olevat alueet, niiden sijainti ja koko

YmpŠristškustannukset ja -vastuut

EN12 Yhtišn toiminnan vaikutus
luonnon monimuotoisuuteen
suojelualueilla tai monimuotoisuuden
kannalta rikkailla alueilla

YmpŠristškustannukset ja -vastuut Ei sovellettavissa

EN13 Suojellut ja kunnostetut
elinympŠristšt

Ei sovellettavissa -

EN14 Luonnon monimuotoisuuteen
kohdistuvien vaikutusten hallinta

Ei sovellettavissa -

EN15 Uhanalaisten lajien mŠŠrŠ
organisaation toiminta-alueilla

Ei sovellettavissa -

EN16 VŠlittšmien ja vŠlillisten
kasvihuonekaasujen
kokonaispŠŠstšt

PŠŠstšt ja jŠtteet

EN17 Muut merkittŠvŠt
kasvihuonepŠŠstšt

PŠŠstšt ja jŠtteet RaportointijŠrjestelmŠ
kehitteillŠ

EN18 KasvihuonekaasupŠŠstšjen
vŠhentŠmiseen tŠhtŠŠvŠt aloitteet

PŠŠstšt ja jŠtteet
WŠrtsilŠn vastuullisuustavoitteet
WŠrtsilŠn T&K-toiminnan painopiste
Hyštysuhteen parantaminen

www.wartsila.com/
sustainability

EN19 Otsonikatoa aiheuttavien
aineiden pŠŠstšt

Ei sovellettavissa -

EN20 NOx-, SOx- ja muut

merkittŠvŠt pŠŠstšt ilmaan

PŠŠstšt ja jŠtteet

EN21 PŠŠstšt vesistšihin Materiaalit, energia ja vesi

EN22 JŠtteiden kokonaismŠŠrŠ PŠŠstšt ja jŠtteet

EN23 MerkittŠvŠt vuodot LainsŠŠdŠnnšn noudattaminen

EN24 Kuljetetun, maahan tuodun,
maasta viedyn tai kŠsitellyn
ongelmajŠtteen mŠŠrŠ

Ei sovellettavissa -

EN25 PŠŠstšjen vaikutus
vesialueisiin

Ei sovellettavissa -

EN26 Tuotteiden ja palvelujen
ympŠristšvaikutusten pienentŠminen

Power Plants -katsaus
Ship Power -katsaus
Services-katsaus
YmpŠristšvastuu

www.wartsila.com/
sustainability

EN27 UudelleenkŠytettyjen ja
kierrŠtettyjen tuotteiden mŠŠrŠ

www.wartsila.com/
sustainability

EN28 YmpŠristšmŠŠrŠysten
rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen
ja sanktioiden mŠŠrŠ

LainsŠŠdŠnnšn noudattaminen

EN29 Kuljetuksiin liittyvŠt
ympŠristšvaikutukset

-

EN30 YmpŠristškustannukset ja -
investoinnit

YmpŠristškustannukset ja -vastuut

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

TyšvoimakŠytŠnnšt ja ihmisarvoinen
tyš
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Johtamistapa Henkilšstš ja sosiaalinen vastuu
WŠrtsilŠn vastuullisuustavoitteet

LA1 Tyšvoima jaoteltuna tyšsuhteen
ja tyšsopimuksen mukaan

Henkilšstš

LA2 Tyšvoiman vaihtuvuus HenkilšstškŠytŠnnšt

LA3 Tyšntekijšiden etuudet HenkilšstškŠytŠnnšt

LA4 Kollektiivisten
tyšehtosopimusten piirissŠ olevien
tyšntekijšiden mŠŠrŠ

HenkilšstškŠytŠnnšt www.wartsila.com/
sustainability

LA5 UudelleenjŠrjestelytilanteissa
noudatettava
vŠhimmŠisirtisanomisaika

HenkilšstškŠytŠnnšt

LA6 Tyšntekijšiden edustus
tyšsuojelutoimikunnissa

Tyšterveys ja -turvallisuus 57% WŠrtsilŠn tyšntekijšistŠ
kuului kollektiivisten
tyšehtosopimusten piiriin
vuonna 2013.

LA7 Tapaturmatiheys, ammattitaudit,
menetetyt tyšpŠivŠt, poissaolot ja
tyšpaikalla aiheutuneet
kuolemantapaukset

Tyšterveys ja -turvallisuus

LA8 Tyšntekijšille suunnattu vakaviin
sairauksiin liittyvŠ koulutus ja
neuvonta

Tyšterveys ja -turvallisuus Osa TTT-jŠrjestelmiŠ, jotka
kattavat WŠrtsilŠn tyšntekijŠt

LA9 Terveys- ja turvallisuusasioita
koskevat sopimukset ammattiliittojen
kanssa

-

LA10 KeskimŠŠrŠiset koulutustunnit
vuodessa

Henkilšstš

LA11 Koulutusohjelmat Henkilšstš

LA12 SŠŠnnšllisten
suoritusarviointien ja
kehityskeskustelujen piirissŠ olevan
henkilšstšn osuus

HenkilšstškŠytŠnnšt
Sosiaaliset tiedot

LA13 Hallintoelinten ja
henkilšstštyšryhmien koostumus

Hallinnointi
Henkilšstš
HenkilšstškŠytŠnnšt

LA14 Miesten ja naisten
peruspalkan suhde

Henkilšstš
HenkilšstškŠytŠnnšt

Ihmisoikeudet

Johtamistapa Henkilšstš ja sosiaalinen vastuu
KestŠvŠn kehityksen painopisteet

HR1 Ihmisoikeuksien huomioon
ottaminen investointipŠŠtšksissŠ

Ihmisoikeudet ja tyšelŠmŠn oikeudet

HR2 Niiden alihankkijoiden mŠŠrŠ,
joille on tehty ihmisoikeusarviointi

Toimittajat

HR3 Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvŠ
koulutus

Toimintaperiaatteet Osa
liiketoimintaperiaatekoulutusta

-

HR4 SyrjintŠtapausten lukumŠŠrŠ ja
niihin liittyvŠt toimenpiteet

Ihmisoikeudet ja tyšelŠmŠn oikeudet

HR5 JŠrjestŠytymis- ja
tyšehtosopimusneuvotteluoikeuksien
tukeminen riskialueilla

Ihmisoikeudet ja tyšelŠmŠn oikeudet
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HR6 Lapsityšvoiman kŠytšn
estŠminen riskialueilla

WŠrtsilŠ ja vastuullisuus
Ihmisoikeudet ja tyšelŠmŠn oikeudet

HR7 Pakkotyšvoiman kŠytšn
estŠminen riskialueilla

WŠrtsilŠ ja vastuullisuus
Ihmisoikeudet ja tyšelŠmŠn oikeudet

HR8 Ihmisoikeuksiin liittyvŠ koulutus
turvahenkilšstšlle

Turvallisuusjohtaminen

HR9 AlkuperŠiskansojen oikeuksien
rikkomukset ja niihin liittyvŠt
toimenpiteet

Ihmisoikeudet ja tyšelŠmŠn oikeudet

Yhteiskunta

Johtamistapa Henkilšstš ja sosiaalinen vastuu
WŠrtsilŠn vastuullisuustavoitteet

SO1 Paikallisyhteisšihin
kohdistuvien vaikutusten arviointiin
ja hallintaan liittyvŠt ohjelmat

Yhteiskuntasuhteet

SO2 Korruptioriskianalyysin
lŠpikŠyneiden liiketoimintayksikšiden
mŠŠrŠ

Korruption vastaiset menettelyt
Riskit ja riskien hallinta

SO3 Korruptionvastainen koulutus Korruption vastaiset menettelyt
WŠrtsilŠn vastuullisuustavoitteet

SO4 Korruptiotapausten yhteydessŠ
toteutetut toimenpiteet

Korruption vastaiset menettelyt

SO5 Organisaation julkiset
kannanotot ja poliittinen lobbaus

Poliittinen toiminta

SO6 Poliittisille puolueille ja
poliitikoille annetut lahjoitukset

Poliittinen toiminta

SO7 Kilpailunvastaiseen toimintaan,
kartelleihin ja monopoliaseman
vŠŠrinkŠyttššn liittyvŠt oikeustoimet

KilpailusŠŠnnškset

SO8 Lakien ja mŠŠrŠysten
rikkomisesta aiheutuneet sakot

Sosiaaliset tiedot

Tuotevastuu

Johtamistapa Henkilšstš ja sosiaalinen vastuu
Tuotevastuu

PR1 Tuotteiden ja palveluiden
terveys- ja turvallisuusvaikutusten
arviointi

Tuotevastuu
Luotettavuuden ja turvallisuuden varmistaminen

PR2 Tuotteiden terveys- ja
turvallisuusvaikutuksiin liittyvien
mŠŠrŠysten rikkomukset

Tuotevastuu

PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvŠ
pakollinen informaatio

Tuotevastuu

PR4 Tuoteinformaatioon ja -
merkintšihin liittyvien mŠŠrŠysten
rikkomukset

Tuotevastuu

PR5 AsiakastyytyvŠisyys AsiakastyytyvŠisyys

PR6 MarkkinointiviestinnŠn,
mainonnan ja sponsoroinnin
lainmukaisuuden tŠyttŠminen

Tuotevastuu
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PR7 MarkkinointiviestintŠŠn,
mainontaan ja sponsorointiin
liittyvien mŠŠrŠysten rikkomukset

Tuotevastuu

PR8 Asiakkaiden yksityisyyden
suojan rikkomiseen liittyvŠt valitukset

Tuotevastuu

PR9 Tuotteiden ja palveluiden
kŠyttššn liittyvŠn lainsŠŠdŠnnšn ja
sŠŠnnšsten rikkomisesta
aiheutuneet sakot

Tuotevastuu

= Raportoitu = Osittain raportoitu - = Ei raportoitu= UNGC raportoitu

= Perusindikaattori = LisŠindikaattori
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Hallinnointi- ja ohjausjŠrjestelmŠ

WŠrtsilŠ Oyj Abp noudattaa yhtišjŠrjestyksen, Suomen osakeyhtišlain sekŠ NASDAQ OMX:n Helsingin pšrssin
antamia, listattuja yhtišitŠ koskevia sŠŠntšjŠ ja mŠŠrŠyksiŠ. LisŠksi WŠrtsilŠ noudattaa
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtišiden hallinnointikoodia (Corporate
Governance Code) 2010. Koodi on julkisesti saatavissa internetosoitteessa www.cgfinland.fi . WŠrtsilŠ ei ole
poikennut yhdestŠkŠŠn koodin suosituksesta.

Suomen listayhtišiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaan laadittu selvitys WŠrtsilŠn hallinnointi- ja
ohjausjŠrjestelmŠstŠ julkaistaan myšs erillisenŠ kertomuksena WŠrtsilŠn internetsivustolla ja yhtišn
vuosikertomuksessa. TŠmŠ vuosikertomuksen hallinnointi- ja ohjausjŠrjestelmŠ -osion sisŠltš vastaa tŠysin
edellŠ mainittua selvitystŠ. WŠrtsilŠn tarkastusvaliokunta on tarkastanut hallinnointi- ja ohjausjŠrjestelmŠŠ
koskevan selvityksen, ja yhtišn tilintarkastaja on valvonut selvityksen antamista ja tarkastanut, ettŠ kuvaus
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisŠisen valvonnan ja riskienhallinnan jŠrjestelmien pŠŠpiirteistŠ
vastaa tilinpŠŠtšstŠ.

Toimielimet
WŠrtsilŠn kŠyttŠmŠn yksitasoisen hallintomallin mukaan konsernin johtamisesta vastaavat yhtiškokous,
hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtŠvŠt mŠŠrŠytyvŠt pŠŠosin Suomen osakeyhtišlain mukaisesti.
Yhtiškokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus vastaa yhtišn strategisesta johtamisesta. Hallitus
nimittŠŠ toimitusjohtajan, joka vastaa yhtišn pŠivittŠisestŠ operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan
tukena konsernin johtamisessa on johtokunta.

Toimielimet
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Yhtiškokous

Yhtiškokous on WŠrtsilŠn korkein pŠŠttŠvŠ elin. Se pŠŠttŠŠ sille osakeyhtišlain ja yhtišjŠrjestyksen mukaan
kuuluvista tehtŠvistŠ, joita ovat:

¥ tilinpŠŠtšksen vahvistaminen
¥ osingonjaosta pŠŠttŠminen
¥ vastuuvapauden myšntŠminen hallituksen jŠsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
¥ hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja nŠille maksettavista palkkioista pŠŠttŠminen.

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n yhtiškokous kokoontuu vŠhintŠŠn kerran vuodessa. Varsinainen yhtiškokous on pidettŠvŠ
viimeistŠŠn kesŠkuun loppuun mennessŠ. Tarvittaessa yhtiš voi jŠrjestŠŠ myšs ylimŠŠrŠisen yhtiškokouksen.
Kutsu yhtiškokoukseen julkaistaan vŠhintŠŠn kahdessa hallituksen mŠŠrŠŠmŠssŠ, Suomessa yleisesti
julkaistavassa pŠivŠlehdessŠ aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiškokousta ja viimeistŠŠn kolme viikkoa
ennen kokousta, kuitenkin viimeistŠŠn yhdeksŠn pŠivŠŠ ennen osakkeenomistajien tŠsmŠytyspŠivŠŠ. TŠmŠn
lisŠksi WŠrtsilŠ julkaisee yhtiškokouskutsun pšrssitiedotteena sekŠ kotisivuillaan internetissŠ, missŠ
julkaistaan myšs yhtiškokoukselle esitettŠvŠt asiakirjat ja pŠŠtšsesitykset. Yhtiškokouskutsu sisŠltŠŠ
kokouksen tyšjŠrjestykseksi ehdotettavan asialistan.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiškokoukselle kuuluva asia yhtiškokouksen kŠsiteltŠvŠksi. Asiaa
koskeva vaatimus on esitettŠvŠ hallitukselle kirjallisesti niin hyvissŠ ajoin, ettŠ asia voidaan sisŠllyttŠŠ
kokouskutsuun. WŠrtsilŠ julkaisee kotisivuillaan internetissŠ hyvissŠ ajoin mŠŠrŠpŠivŠn, johon mennessŠ
osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan hallitukselle, sekŠ posti- tai sŠhkšpostiosoitteen, johon
ilmoitus tulee lŠhettŠŠ. Vaatimuksen katsotaan saapuneen ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu
vaatimuksesta viimeistŠŠn neljŠ viikkoa ennen yhtiškokouskutsun lŠhettŠmistŠ.

Oikeus osallistua yhtiškokoukseen on kaikilla osakkeenomistajilla, jotka viimeistŠŠn tŠsmŠytyspŠivŠnŠ on
merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitŠmŠŠn yhtišn osakasluetteloon. Jokainen osake
oikeuttaa yhteen ŠŠneen. Yhtiškokous jŠrjestetŠŠn siten, ettŠ mahdollisimman monet osakkeenomistajat
voivat osallistua siihen. Kokouksessa ovat lŠsnŠ hallituksen puheenjohtaja ja tarvittava mŠŠrŠ hallituksen
jŠseniŠ. Ensi kertaa hallituksen jŠseneksi ehdolla olevan henkilšn tulee olla lŠsnŠ valinnasta pŠŠttŠvŠssŠ
yhtiškokouksessa, jollei hŠnellŠ ole hyvin perusteltua syytŠ poissaoloon. Yhtiškokouksessa ovat lŠsnŠ myšs
toimitusjohtaja ja johtokunnan jŠsenet.

Varsinainen yhtiškokous 2013
WŠrtsilŠn varsinainen yhtiškokous pidettiin 7.3.2013. Kokoukseen osallistui henkilškohtaisesti tai valtakirjalla
1.330 osakkeenomistajaa, joiden yhteenlaskettu ŠŠnimŠŠrŠ oli 105.191.509. Varsinainen yhtiškokous vahvisti
tilinpŠŠtšksen ja myšnsi hallituksen jŠsenille ja yhtišn toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012.
Yhtiškokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin
19.3.2013. Yhtiškokouksen pšytŠkirja ja muut kokoukseen liittyvŠt asiakirjat ovat saatavissa yhtišn
internetsivuilla www.wartsila.com > Sijoittajat > Governance > Yhtiškokous > Yhtiškokous 2013 .
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Hallitus

Yhtišn hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta jŠrjestŠmisestŠ huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-10
varsinaista jŠsentŠ. Hallituksen jŠsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidŠt valitsee yhtiškokous. Suomen
listayhtišiden hallinnointikoodin suosituksen 14 mukaan enemmistšn hallituksen jŠsenistŠ on oltava yhtišstŠ
riippumattomia, ja vŠhintŠŠn kahden mainittua enemmistšŠ edustavan jŠsenen on oltava myšs riippumaton
merkittŠvistŠ osakkeenomistajista.

Yhtiškokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokouskutsuun sisŠllytetŠŠn vŠhintŠŠn
10% yhtišn osakkeiden tuomasta ŠŠnimŠŠrŠstŠ edustavien osakkeenomistajien tekemŠ ehdotus hallituksen
kokoonpanosta edellyttŠen, ettŠ ehdotetut henkilšt ovat antaneet suostumuksensa ja ettŠ ehdotus on
toimitettu yhtišlle riittŠvŠn ajoissa, jotta se voidaan sisŠllyttŠŠ kokouskutsuun. Kokouskutsun julkaisemisen
jŠlkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen vastaavalla tavalla. WŠrtsilŠ julkistaa ehdokkaiden
henkilštiedot internetsivuillaan yhtiškokouskutsun yhteydessŠ.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtišn
toimintaa ja pŠŠttŠŠ keskeisistŠ toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen kŠytŠnnšn
tyšssŠ noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen hyvŠksymŠssŠ tyšjŠrjestyksessŠ. Hallitus on
hyvŠksynyt myšs hallituksen valiokuntien tyšjŠrjestykset, joissa mŠŠritellŠŠn valiokuntien keskeiset tehtŠvŠt ja
toimintaperiaatteet. PŠŠtšsasioiden lisŠksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa
konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistŠ.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja tyštapojaan sisŠisenŠ itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on
arvioida, miten hallitus on vuoden aikana toiminut, sekŠ toimia perustana hallitustyšskentelyn kehittŠmiselle.

Hallitus kokoontuu etukŠteen sovitun aikataulun mukaisesti 7-10 kertaa vuodessa, minkŠ lisŠksi hallitus
kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetŠŠn pšytŠkirjaa.

Hallitus vuonna 2013
7.3.2013 alkaen hallituksessa oli seuraavat yhdeksŠn jŠsentŠ: Maarit Aarni-Sirviš, Kaj-Gustaf Bergh
(varapuheenjohtaja), Sune Carlsson, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Mikael Lilius (puheenjohtaja),
Gunilla Nordstršm, Markus Rauramo ja Matti Vuoria.

7.3.2013 saakka hallituksessa oli seuraavat yhdeksŠn jŠsentŠ: Maarit Aarni-Sirviš, Kaj-Gustaf Bergh,
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Mikael Lilius (puheenjohtaja), Gunilla Nordstršm,
Markus Rauramo ja Matti Vuoria (varapuheenjohtaja).

TŠrkeŠnŠ aiheena hallituksen asialistalla vuonna 2013 oli WŠrtsilŠn strateginen kehittŠminen.Muiden
tehtŠvien ohella hallituksen asialistalla oli WŠrtsilŠn toimintaympŠristššn ja rahoitusasemaan liittyvŠn
kehityksen seuraaminen.

HallitusjŠsenten riippumattomuus
Kaikki yhdeksŠn hallituksen jŠsentŠ arvioitiin riippumattomiksi yhtišstŠ ja viisi arvioitiin riippumattomiksi
merkittŠvistŠ osakkeenomistajista. NeljŠ merkittŠvistŠ osakkeenomistajista ei-riippumattomiksi arvioitua
hallituksen jŠsentŠ olivat Fiskars Oyj Abp:n hallituksen jŠseninŠ toimivat Kaj-Gustaf Bergh, Alexander
Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth sekŠ Investor AB:n hallituksen jŠsenenŠ toimiva Sune Carlsson. Vuonna 2013
Fiskars Oyj Abp ja Investor AB toteuttivat WŠrtsilŠomistustensa juridisen yhdistŠmisen yhteisyritykseen.
Yhteisyritys Avlis AB ja sen tŠysin omistama tytŠryhtiš Avlis Invest AB omistivat yhteisyritystŠ perustettaessa
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yhteensŠ 42.948.325 WŠrtsilŠn osaketta, eli 21,77% WŠrtsilŠn osakkeista ja ŠŠnistŠ. Fiskarsin osuus Avlis
AB:stŠ oli 59,7% ja Investorin 40,3%.

HallitusjŠsenten kokousosallistumiset
WŠrtsilŠn hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2013. Kaikkien jŠsenten keskimŠŠrŠinen osallistumisprosentti
oli 97%.

HallitusjŠsenten kokousosallistumiset 2013
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Hallituksen tehtŠvŠt

Hallitus kŠsittelee kaikki ne asiat, joista se lain, muiden sŠŠdšsten ja yhtišjŠrjestyksen mukaan
nimenomaisesti vastaa. NŠistŠ keskeisimpiŠ ovat:

¥ tilinpŠŠtšs ja osavuosikatsaukset
¥ yhtiškokoukselle esitettŠvŠt asiat
¥ toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittŠminen, mikŠli sijainen nimitetŠŠn
¥ taloudellisen valvonnan jŠrjestŠminen.

Hallituksen tehtŠvŠnŠ on myšs kŠsitellŠ sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan huomioon ottaen niin
laajakantoisia, ettei niitŠ voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. TŠllaisia asioita ovat
esimerkiksi:

¥ konsernin strategisen suunnitelman ja pitkŠn aikavŠlin tavoitteiden vahvistaminen
¥ konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyvŠksyminen
¥ pŠŠttŠminen investoinneista, yritysostoista sekŠ omaisuuden luovutuksista, jotka ovat merkittŠviŠ tai joissa
poiketaan konsernin strategiasta
¥ strategisesti merkittŠvien tuotekehityshankkeiden ja kehitysohjelmien hyvŠksyminen
¥ lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun mŠŠrŠ on
merkittŠvŠ
¥ riskienhallinnan periaatteiden hyvŠksyminen
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¥ konsernin organisaatiorakenteesta pŠŠttŠminen
¥ johtokunnan jŠsenten nimittŠminen ja heidŠn palkka- ja elŠke-etujensa hyvŠksyminen
¥ toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen
¥ yhtišn hallintoperiaatteiden ja ohjausjŠrjestelmien hyvŠksyminen
¥ hallituksen valiokuntien nimittŠminen
¥ avustusten myšntŠminen yleishyšdyllisiin tarkoituksiin.

Hallituksen CV:t

Mikael Lilius

Riippumaton yhtišstŠ ja merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja.

Syntynyt 1949, diplomiekonomi. WŠrtsilŠ Oyj Abp:n

hallituksen jŠsen vuodesta 2010, hallituksen

puheenjohtaja vuodesta 2011.

Keskeinen tyškokemus

Fortum Oyj, toimitusjohtaja, 2000Ð2009; Gambro

AB, toimitusjohtaja, 1998Ð2000; Incentive AB,

toimitusjohtaja, 1991Ð1998; KF Industri AB

(Nordico), toimitusjohtaja, 1989Ð1991 ja HuhtamŠki

Oy, Pakkausdivisioonan johtaja, 1986Ð1989.

Muut luottamustehtŠvŠt

Metso Oyj, MehilŠinen Oy, hallitusten

puheenjohtaja; Ambea AB, Evli Pankki Oyj,

hallitusten jŠsen; Ab Kelonia Oy, hallintoneuvoston

jŠsen; East Office of Finnish Industries, hallituksen

varajŠsen.
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Kaj-Gustaf Bergh

Riippumaton yhtišstŠ, ei-riippumaton merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista johtuen Fiskars Oyj Abp:n

hallituksen jŠsenyydestŠ. Syntynyt 1955,

diplomiekonomi, oikeustieteen kandidaatti.

Fšreningen Konstsamfundet r.f:n toimitusjohtaja.

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallituksen jŠsen vuodesta 2008,

hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013.

Keskeinen tyškokemus

Skandinaviska Enskilda Banken, johtoryhmŠn jŠsen,

2000Ð2001; SEB Asset Management, johtaja,

1998Ð2000; Ane Gyllenberg Ab, toimitusjohtaja,

1986Ð1998; Oy Bensow Ab, johtaja,

varatoimitusjohtaja, 1985Ð1986; Ane Gyllenberg Ab,

hallintopŠŠllikkš, 1984Ð1985 ja Ky von Konow & Co,

hallintopŠŠllikkš, 1982Ð1983.

Muut luottamustehtŠvŠt

Hallitusten puheenjohtajuudet: Sponda Oyj, Finaref

Group Ab, Fiskars Oyj Abp, Ab Forum Capita Oy ja

KSF Media Holding Ab. HallitusjŠsenyydet: Julius

Tallberg Oy Ab ja Ramirent Oyj.

TŠrkeimmŠt aikaisemmat
luottamustehtŠvŠt

Hallitusten puheenjohtajuudet: •landsbanken Abp

2011Ð2013 ja Aktia Abp 2005Ð2009.

HallitusjŠsenyys: Stockmann Oyj Abp 2007Ð2013.
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Maarit Aarni-Sirviš

Riippumaton yhtišstŠ ja merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista. Syntynyt 1953, diplomi-

insinššri, eMBA. DirectorsÕ Institute of Finland Ð

Hallitusammattilaiset ry:n pŠŠsihteeri; Boardview

Oy:n toimitusjohtaja; Eera Oy:n Senior Adviser.

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallituksen jŠsen vuodesta 2007.

Keskeinen tyškokemus

Rahapaja Oy, toimitusjohtaja, 2008Ð2010; Borealis

Group, erilaisia ylimmŠn johdon tehtŠviŠ 1994Ð2008,

joista viimeisin Fenoli-liiketoimintayksikšn johtaja

2001Ð2008 ja Olefiini-liiketoimintayksikšn johtaja

1997Ð2001 Kššpenhaminassa, Tanskassa ja Neste

Oyj, 1977Ð1994.

Muut luottamustehtŠvŠt

DirectorsÕ Institute of Finland Ð Hallitusammattilaiset

ry, hallituksen jŠsen.

ecoDa (The European Confederation of Directors

Associations), hallituksen jŠsen.

TŠrkeimmŠt aikaisemmat
luottamustehtŠvŠt

HallitusjŠsenyydet: Rautaruukki Oyj, 2005Ð2012;

Ponsse Oyj, 2007Ð2010 ja Vattenfall AB, Ruotsi,

2004Ð2007.

Sune Carlsson

Riippumaton yhtišstŠ, ei-riippumaton merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n

hallituksen jŠsenyydestŠ. Syntynyt 1941, diplomi-

insinššri. Investor AB:n hallituksen

varapuheenjohtaja. WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallituksen

jŠsen vuodesta 2013.

Keskeinen tyškokemus

AB SKF, toimitusjohtaja 1998Ð2003; ABB Ltd,

varatoimitusjohtaja 1988Ð1998 ja ASEA AB,

varatoimitusjohtaja 1977Ð1988.

Muut luottamustehtŠvŠt

Atlas Copco AB:n hallituksen puheenjohtaja.

TŠrkeimmŠt aikaisemmat
luottamustehtŠvŠt:

Hallituksen jŠsen: Stena AB, 2009Ð2011; Autoliv

Inc., 2003Ð2011 ja Scania AB, 2004Ð2006.
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Alexander Ehrnrooth

Riippumaton yhtišstŠ, ei-riippumaton merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista johtuen Fiskars Oyj Abp:n

hallituksen jŠsenyydestŠ. Syntynyt 1974,

kauppatieteiden maisteri, MBA. Virala Oy Ab:n

toimitusjohtaja. WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallituksen jŠsen

vuodesta 2010.

Keskeinen tyškokemus

Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja 1995Ð.

Muut luottamustehtŠvŠt

Fiskars Oyj Abp, hallituksen varapuheenjohtaja;

Aleba Corporation ja Belgrano Investments Oy,

hallituksen puheenjohtaja.

TŠrkeimmŠt aikaisemmat
luottamustehtŠvŠt

Hallitusten puheenjohtajuudet: Oral HammaslŠŠkŠrit

Oyj, 2006Ð2007; Turvatiimi Oyj, 2008Ð2010.

Paul Ehrnrooth

Riippumaton yhtišstŠ, ei-riippumaton merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista johtuen Fiskars Oyj Abp:n

hallituksen jŠsenyydestŠ. Syntynyt 1965,

kauppatieteiden maisteri. Turret Oy Ab:n

toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. WŠrtsilŠ

Oyj Abp:n hallituksen jŠsen vuodesta 2010.

Keskeinen tyškokemus

Savox Oy, toimitusjohtaja 1999Ð2007; erilaisia

johtotehtŠviŠ WŠrtsilŠ-konsernissa 1994Ð1999 ja

Kone-konsernissa 1993Ð1994.

Muut luottamustehtŠvŠt

Fiskars Oyj Abp ja Ixonos Oyj, hallituksen

varapuheenjohtaja; Savox Oy, hallituksen

puheenjohtaja.
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Gunilla Nordstršm

Riippumaton yhtišstŠ ja merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista. Syntynyt 1959, diplomi-

insinššri. Johtaja, Electroluxin kodinkoneet, Aasia/

Tyynimeri, sijoituspaikka Singapore. WŠrtsilŠ Oyj

Abp:n hallituksen jŠsen vuodesta 2012.

Keskeinen tyškokemus

YlimmŠn johdon tehtŠviŠ Telefonaktiebolaget LM

Ericssonissa ja Sony Ericssonissa Euroopassa,

Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa vuosina

1983Ð2007.

Muut luottamustehtŠvŠt

Atlas Copco AB, Ruotsi, hallituksen jŠsen.

TŠrkeimmŠt aikaisemmat
luottamustehtŠvŠt

HallitusjŠsenyydet: Luulajan yliopisto, Ruotsi,

2007Ð2010 ja Videocon Industries Limited, Intia,

2009Ð2010.

Markus Rauramo

Riippumaton yhtišstŠ ja merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista. Syntynyt 1968, valtiotieteiden

maisteri. Fortum Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmŠn

jŠsen. WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallituksen jŠsen vuodesta

2011.

Keskeinen tyškokemus

Stora Enso Oyj Helsinki, talousjohtaja ja

johtoryhmŠn jŠsen 2008Ð2012; Stora Enso

International, Lontoo, konsernin rahoitusjohtaja

2004Ð2008; Stora Enso Oyj Helsinki, johtaja,

strategia ja investoinnit 2001Ð2004; Stora Enso

Financial Services, Bryssel, johtaja, varainhankinta

1999Ð2001, Enso Oyj Helsinki, useita

rahoitustehtŠviŠ 1993Ð1999.

Muut luottamustehtŠvŠt

Oy Proselectum AB ja Teollisuuden Voima Oyj,

hallitusten jŠsen.
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Matti Vuoria

Riippumaton yhtišstŠ ja merkittŠvistŠ

osakkeenomistajista. Syntynyt 1951, varatuomari,

humanististen tieteiden kandidaatti. KeskinŠinen

tyšelŠkevakuutusyhtiš Varman toimitusjohtaja.

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallituksen jŠsen vuodesta 2005.

Keskeinen tyškokemus

Fortum Oyj, hallituksen pŠŠtoiminen puheenjohtaja

1998Ð2003; Kauppa- ja teollisuusministeriš,

kansliapŠŠllikkš 1992Ð1998.

Muut luottamustehtŠvŠt

Sampo Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Stora

Enso Oyj, Finanssialan Keskusliitto ry ja

TyšelŠkevakuuttajat TELA ry, hallitusten jŠsen;

Arvopaperimarkkinayhdistys ry, hallituksen

puheenjohtaja.

TŠrkeimmŠt aikaisemmat
luottamustehtŠvŠt

Hallituksen puheenjohtajuus: Pohjoismainen

Investointipankki, Danisco A/S, Orion Oyj ja Nokian

Renkaat Oyj.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain yhtiškokouksen jŠlkeen pidettŠvŠssŠ jŠrjestŠytymiskokouksessaan tarkastus-,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekŠ tarvittaessa muita valiokuntia. Hallitus nimittŠŠ valiokuntien jŠsenet ja
puheenjohtajan. Hallituksella on myšs oikeus erottaa valiokuntien jŠseniŠ. Valiokuntien jŠsenet nimitetŠŠn
hallituksen toimikauden ajaksi. Valiokuntien jŠsenten lisŠksi myšs muut hallituksen jŠsenet voivat niin
halutessaan osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokuntien tehtŠvŠnŠ on valmistella hallituksen kokouksissa
pŠŠtettŠvŠksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenŠistŠ pŠŠtšsvaltaa.

Tarkastusvaliokunta
Hallitus nimittŠŠ tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtŠvŠn hoitamisessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan vŠhintŠŠn kolme jŠsentŠ.

Valiokunnan jŠsenillŠ tulee olla tehtŠvŠŠn tarvittava pŠtevyys. Hallitus mŠŠrittelee tarkastusvaliokunnan
tehtŠvŠt vahvistamassaan tyšjŠrjestyksessŠ. Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpŠŠtšsraportoinnin prosessia,
valvoo taloudellista raportointiprosessia sekŠ seuraa sisŠisen valvonnan ja tarkastuksen ja
riskienhallintajŠrjestelmien tehokkuutta. LisŠksi valiokunta tarkastaa kuvauksen taloudelliseen
raportointiprosessiin liittyvien sisŠisen valvonnan ja riskienhallinnan jŠrjestelmien pŠŠpiirteistŠ, seuraa
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tilinpŠŠtšksen ja konsernitilinpŠŠtšksen lakisŠŠteistŠ tilintarkastusta, arvioi lakisŠŠteisen tilintarkastusyhteisšn
riippumattomuutta sekŠ valmistelee pŠŠtšsehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. HŠn myšs esittelee valiokunnan
ehdotukset hallitukselle ja raportoi sŠŠnnšllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2013

Puheenjohtaja Markus Rauramo; jŠsenet Maarit Aarni-Sirviš ja Alexander Ehrnrooth. Kaikki jŠsenet ovat
yhtišstŠ riippumattomia, ja kaksi on riippumattomia merkittŠvistŠ osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta
kokoontui 5 kertaa vuonna 2013. Kaikkien jŠsenten keskimŠŠrŠinen osallistumisprosentti oli 100.

Nimitysvaliokunta
Hallitus nimittŠŠ nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta tehtŠvissŠŠn. Hallitus nimittŠŠ keskuudestaan
valiokuntaan vŠhintŠŠn kolme jŠsentŠ. Enemmistšn valiokunnan jŠsenistŠ tulee olla yhtišstŠ riippumattomia.

Hallitus mŠŠrittelee nimitysvaliokunnan tehtŠvŠt vahvistamassaan tyšjŠrjestyksessŠ. Nimitysvaliokunta on
tarpeen mukaan yhteydessŠ merkittŠviin osakkeenomistajiin hallituksen jŠsenten valintaan liittyvissŠ asioissa.
Nimitysvaliokunta voi myšs tarvittaessa valmistella yhtiškokouksen kŠsiteltŠvŠksi tulevia hallituksen jŠsenten
nimityksiŠ koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jŠsenten palkitsemista koskevia
asioita.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. HŠn myšs esittelee valiokunnan
ehdotukset hallitukselle ja raportoi sŠŠnnšllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

Nimitysvaliokunta vuonna 2013

Puheenjohtaja Mikael Lilius; jŠsenet Kaj-Gustaf Bergh ja Matti Vuoria. Kaikki jŠsenet ovat riippumattomia
yhtišstŠ, ja kaksi on riippumattomia merkittŠvistŠ osakkeenomistajista. Nimitysvaliokunta kokoontui 2 kertaa
vuonna 2013. Kaikkien jŠsenten keskimŠŠrŠinen osallistumisprosentti oli 100.

Palkitsemisvaliokunta
Hallitus nimittŠŠ palkitsemisvaliokunnan avustamaan tyštŠŠn. Hallitus nimittŠŠ keskuudestaan valiokuntaan
vŠhintŠŠn kolme jŠsentŠ. Enemmistšn valiokunnan jŠsenistŠ tulee olla yhtišstŠ riippumattomia.

Hallitus mŠŠrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtŠvŠt vahvistamassaan tyšjŠrjestyksessŠ.
Palkitsemisvaliokunta valmistelee tarpeen mukaan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja toimitusjohtajan
sijaisen sekŠ muiden johtokunnan jŠsenten nimitysasiat ennen hallituksen kŠsittelyŠ. Palkitsemisvaliokunta
valmistelee hallituksen kŠsiteltŠvŠksi toimitusjohtajan ja ylimmŠn johdon kannustinjŠrjestelmiŠ sekŠ heidŠn
palkitsemistaan koskevia ehdotuksia.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. HŠn myšs esittelee valiokunnan
ehdotukset hallitukselle ja raportoi sŠŠnnšllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2013

Puheenjohtaja Mikael Lilius; jŠsenet Paul Ehrnrooth ja Matti Vuoria. Kaikki jŠsenet ovat riippumattomia
yhtišstŠ, ja kaksi on riippumattomia merkittŠvistŠ osakkeenomistajista. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 2
kertaa vuonna 2013. Kaikkien jŠsenten keskimŠŠrŠinen osallistumisprosentti oli 100.
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HallitusjŠsenten osallistuminen valiokuntakokouksiin 2013
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Johtokunta

Yhtišn johtokunnassa on kahdeksan jŠsentŠ: toimitusjohtaja, Ship Power-, Power Plants- ja Services-
liiketoimintojen johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, viestintŠjohtaja, henkilšstšjohtaja sekŠ yhteiskuntasuhteista
ja lakiasioista vastaava johtaja. Yhtišn hallitus nimittŠŠ johtokunnan jŠsenet ja vahvistaa heidŠn palkka- ja
muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtišn toimitusjohtaja. Johtokunta kŠsittelee konsernin ja liiketoimintojen
strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjŠrjestelmiŠ sekŠ valvoo yhtišn
toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan pŠŠvastuita ovat konsernin taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti-
ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittŠminen sekŠ konsernin suunnittelu- ja kiinteistš- sekŠ
tiedonhallintatoiminnan tukitoiminnot. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin toimialansa
myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytŠryhtišt. Konsernin
yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan pŠŠvastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat,
aineettoman omaisuuden hallinta, kestŠvŠ kehitys, ympŠristšasiat sekŠ tyšterveys- ja tyšturvallisuusasiat.
Konsernin henkilšstšjohtaja vastaa henkilšstšjohtamisen prosesseista. Konsernin viestintŠjohtajan
pŠŠvastuuna on sisŠinen ja ulkoinen viestintŠ sekŠ brŠndin rakentaminen. Johtokunnan jŠsenten
henkilštiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty osassa Johtokunnan jŠsenten CV:t sekŠ hallinnointi- ja
ohjausjŠrjestelmŠŠ koskevassa selvityksessŠ.

Johtokunta vuonna 2013
Johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna 2013. TŠrkeimpiŠ johtokunnan kŠsittelemiŠ asioita olivat
markkinoiden kehittyminen ja liiketoimintastrategia, yhtišn kasvu ja kannattavuus sekŠ kilpailukyvyn
kehittŠmiseen ja kustannuksiin liittyvŠt asiat. TŠrkeŠ painopistealue oli myšs WŠrtsilŠn organisaatiorakenteen
kehittŠminen ja organisaatiomuutosten implementointi. Johtokunta kiinnitti erityistŠ huomiota myšs
markkinoiden, toimintaympŠristšŠ sŠŠtelevien mŠŠrŠysten, tilauskertymŠn ja tuotantokapasiteetin kehitykseen
sekŠ alihankkija- ja muihin sidosryhmŠsuhteisiin. Muita tŠrkeitŠ asioita johtokunnan asialistalla olivat
henkilšstšn ja johtoresurssien kehittŠminen maailmanlaajuisesti sekŠ sisŠisten globaalien prosessien ja
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toimintatapojen kehittŠminen. Johtokunta kiinnitti paljon huomiota Hamworthy plc:n ostoon ja sen
integrointiin.

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Yhtišn hallitus nimittŠŠ yhtišn toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja johtaa
konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtišjŠrjestyksen, Suomen osakeyhtišlain ja hallituksen ohjeiden mukaan.
Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtokunta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot
mŠŠritellŠŠn kirjallisesti hŠnen tyšsopimuksessaan. Yhtišn toimitusjohtaja on Bjšrn Rosengren.
Toimitusjohtajan sijaisena toimii Ship Powerin johtaja Jaakko Eskola edellisen varatoimitusjohtajan ja talous-
ja rahoitusjohtaja Raimo Lindin jŠŠtyŠ elŠkkeelle 31.7.2013.

Johtokunnan CV:t

Bjšrn Rosengren

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n konsernijohtaja vuodesta 2011.

Syntynyt 1959, diplomi-insinššri. Yhtišn

palveluksessa vuodesta 2011.

Keskeinen tyškokemus

Varatoimitusjohtaja, Atlas Copco AB ja liiketoiminta-

alueen johtaja, Atlas Copco Construction and

Mining Technique 2002Ð2011; johtaja, Atlas Copco

Rock Drilling Equipment -divisioona 2001Ð2002;

johtaja, Atlas Copco Craelius -divisioona

1998Ð2001; johtaja, Nordhydraulic, Nordwin AB,

Ruotsi 1995Ð1998; eri tehtŠviŠ ESAB Groupissa

1985Ð1995.

LuottamustehtŠvŠt

Danfoss A/S, Tanska, hallituksen jŠsen.
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Jaakko Eskola

Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

vuodesta 2013. Johtaja, Ship Power vuodesta 2006.

Syntynyt 1958, diplomi-insinššri. Yhtišn

palveluksessa vuodesta 1998.

Keskeinen tyškokemus

WŠrtsilŠ Oyj Abp, Power Plants -liiketoiminta,

myynti- ja markkinointijohtaja 2005Ð2006; WŠrtsilŠ

Development & Financial Services Oy,

toimitusjohtaja 1998Ð2005; PCA Corporate Finance,

johtaja 1997Ð1998; Kansallis-Osake-Pankki, erilaisia

kansainvŠlisen projektirahoituksen johtotehtŠviŠ

1986Ð1997; Teollistamisrahasto, yritystutkija

1984Ð1986; VTT, tutkija 1983Ð1984.

LuottamustehtŠvŠt

ALMACO Group, hallituksen jŠsen; Meriteollisuus ry,

hallituksen puheenjohtaja.

TŠrkeimmŠt aikaisemmat
luottamustehtŠvŠt

European Marine Equipment Council (EMEC),

puheenjohtaja, 2008Ð2011.

Pierpaolo Barbone

Johtaja, Services 1.10.2013 alkaen. Syntynyt 1957,

diplomi-insinššri. Yhtišn palveluksessa vuodesta

1996.

Keskeinen tyškokemus

WŠrtsilŠ Oyj Abp, Services-liiketoiminnan johtaja,

EtelŠ-Eurooppa ja Afrikka, tammi-syyskuu 2013;

WŠrtsilŠ Oyj Abp, Services-liiketoiminnan johtaja,

LŠhi-itŠ & Aasia 2010Ð2013; WŠrtsilŠ Italia S.p.A.,

johtaja 2000Ð2003; Ciserv Group, toimitusjohtaja

2001Ð2006; WŠrtsilŠ Oyj Abp, kenttŠhuollon johtaja

1997Ð2009; WŠrtsilŠ Italia S.p.A., johtaja Services-

liiketoiminnassa 1997Ð2003; Fincantieri C.N.I.

S.p.A., Isotta Fraschini diesel-moottoriyksikšn

myyntipŠŠllikkš 1989Ð1996.
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PŠivi CastrŽn

Henkilšstšjohtaja vuodesta 2012, syntynyt 1958,

psykologian maisteri. Yhtišn palveluksessa

vuodesta 2005.

Keskeinen tyškokemus

WŠrtsilŠ Oyj Abp, henkilšstšjohtaja (Vice President,

Human Resources) 2005Ð2011; Nokia Oyj,

henkilšstšjohtaja, Nokia Finland 2002Ð2005; Nokia

Networks, HR-johtaja 2000Ð2002; Nokia Networks,

Networks Systems, HR-johtaja 1999Ð2000; Nokia

Networks, HR-pŠŠllikkš 1995Ð1998; Valmet Paper

Machinery, HR-pŠŠllikkš 1988Ð1995.

LuottamustehtŠvŠt

ElinkeinoelŠmŠn keskusliitto EK, koulutus- ja

tyšvoimatyšryhmŠn puheenjohtaja;

Teknologiateollisuus ry, koulutus- ja

tyšvoimatyšryhmŠn puheenjohtaja; Wilhelm

Wahlforss -sŠŠtiš, hallituksen puheenjohtaja;

AinoActive Oy, hallituksen jŠsen.

Kari Hietanen

Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat vuodesta

2012. Hallituksen sihteeri vuodesta 2002. Syntynyt

1963, oikeustieteen kandidaatti. Yhtišn

palveluksessa vuodesta 1989.

Keskeinen tyškokemus

WŠrtsilŠ Oyj Abp, henkilšstšstŠ ja lakiasioista

vastaava johtaja 2002Ð2011; WŠrtsilŠn Power-

toimialat, pŠŠlakimies 2000Ð2002; WŠrtsilŠ Diesel -

ryhmŠ, pŠŠlakimies 1994Ð1999; Metra Oyj Abp ja

WŠrtsilŠ Diesel -ryhmŠ, lakimies 1989Ð1994.

LuottamustehtŠvŠt

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari ja

Suomalais-Korealainen Kauppayhdistys ry,

hallitusten varapuheenjohtaja; East Office of Finnish

Industries Oy, hallituksen jŠsen; ElinkeinoelŠmŠn

Keskusliitto EK, kauppapoliittisen valiokunnan

puheenjohtaja.
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Atte PalomŠki

ViestintŠjohtaja vuodesta 2008. Syntynyt 1965,

valtiotieteiden maisteri. Yhtišn palveluksessa

vuodesta 2008.

Keskeinen tyškokemus

Nordea Bank AB (publ.), viestintŠjohtaja 2007Ð2008;

Suomen viestinnŠn johtaja 2005Ð2006; Kauppalehti,

taloustoimittaja 2002Ð2005; MTV3, erikoistoimittaja/

talous 2000Ð2002; uutispŠŠllikkš 1995Ð2000;

uutistoimittaja/uutisankkuri 1993Ð1995.

LuottamustehtŠvŠt

Talentum Oyj, hallituksen jŠsen; Finnfacts,

neuvottelukunnan jŠsen.

Vesa RiihimŠki

Johtaja, Power Plants vuodesta 2009. Syntynyt

1966, diplomi-insinššri. Yhtišn palveluksessa

vuodesta 1992.

Keskeinen tyškokemus

Voimalateknologian johtaja 2004Ð2009; johtaja,

sŠhkš- ja automaatiojŠrjestelmŠt 2002Ð2003;

WŠrtsilŠ Finland Oy, suunnittelupŠŠllikkš,

voimantuotantojŠrjestelmŠt 2000Ð2002, WŠrtsilŠ

NSD Finland Oy, suunnittelupŠŠllikkš,

sŠhkšjŠrjestelmŠt 1997Ð2000;

pŠŠsuunnitteluinsinššri, projektiosasto 1993Ð1997,

WŠrtsilŠ Diesel Oy, suunnitteluinsinššri,

projektiosasto 1992Ð1993.
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Marco WirŽn

Talous- ja rahoitusjohtaja 1.8.2013 alkaen. Syntynyt

1966, kauppatieteiden maisteri. Yhtišn

palveluksessa vuodesta 2013.

Keskeinen tyškokemus

SSAB, talous- ja rahoitusjohtaja 2008Ð2013; SSAB,

Business Control -johtaja 2007Ð2008; Eltel

Networks, talous- ja rahoitusjohtaja ja liiketoiminnan

kehittŠmisestŠ vastaava johtaja 2002Ð2007; NCC,

liiketoiminnan kehittŠmisestŠ vastaava johtaja ja

talousjohtaja 1995Ð2001.

Lars Hellberg Johtaja, PowerTech 30.9.2013 saakka.

Raimo Lind Talous- ja rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

31.7.2013 saakka.

Christoph Vitzthum Johtaja, Services 30.9.2013 saakka.

Johtajisto

Yhtišn johtajistoon kuuluvat johtokunnan jŠsenten lisŠksi seuraavat konsernihallinnon eri toiminnoista
vastaavat johtajat.

Riitta Hovi
Lakiosaston apulaisjohtaja
Syntynyt 1960, oikeustieteen kandidaatti, MBA

Anu HŠmŠlŠinen
Talousjohtaja
Syntynyt 1965, KTM

Philip Maguire
Laatujohtaja
Syntynyt 1957, tekniikan kandidaatti
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Johan JŠgerroos
SisŠisen tarkastuksen johtaja
Syntynyt 1965, KTM

Esa Kivineva
Tietohallintojohtaja (CIO)
Syntynyt 1961, TkT

Markus PietikŠinen
Rahoitusjohtaja
Syntynyt 1975, KTM

Liiketoimintojen johtoryhmŠt

Kunkin liiketoiminnon johtajan tukena on johtoryhmŠ.

Power Plants
Vesa RiihimŠki
Power Plants -liiketoiminnan johtaja
Syntynyt 1966, diplomi-insinššri

Tore Bjšrkman
Myyntijohtaja, Eurooppa ja Afrikka
Syntynyt 1957, insinššri

Minna Blomqvist
Henkilšstšjohtaja
Syntynyt 1969, diplomi-insinššri

Frank Donnelly
Myyntijohtaja, Amerikka
Syntynyt 1953, insinššri

Jussi Heikkinen
Johtaja, markkinointi ja liiketoiminnan kehittŠminen
Syntynyt 1955, diplomi-insinššri

Thomas HŠgglund
Johtaja, voimalateknologia
Syntynyt 1962, diplomi-insinššri

Antti KŠmi
Johtaja, projektihallinta
Syntynyt 1964, diplomi-insinššri
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Caj Malmsten
Talous- ja rahoitusjohtaja
Syntynyt 1972, KTM

Markus PietikŠinen
Rahoitusjohtaja
Syntynyt 1975, KTM

Rakesh Sarin
Myyntijohtaja, LŠhi-itŠ ja Aasia
Syntynyt 1955, insinššri

Laura Susi-Gamba
Johtaja, lakiasiat
Syntynyt 1963, oikeustieteen kandidaatti

Niklas •berg
Laatujohtaja
Syntynyt 1967, diplomi-insinššri

Ship Power
Jaakko Eskola
Ship Power -liiketoiminnan johtaja, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Syntynyt 1958, diplomi-insinššri

Lars Anderson
Johtaja, 4-tahtimoottorit 31.8.2013 saakka
Syntynyt 1968, koneinsinššri, MBA

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Syntynyt 1968, MBA

Aaron Bresnahan
Johtaja, Ship Power -myynti
Syntynyt 1969, MBA & MA (Strategic Studies)

Per Hansson
Johtaja, strategia
Syntynyt 1967, diplomi-insinššri

Roger Holm
Johtaja, 4-tahtimoottorit 1.9.2013 alkaen
Syntynyt 1972, KTM

Sinikka Ilveskoski
Johtaja, lakiasiat ja sopimushallinta
Syntynyt 1967, oikeustieteen kandidaatti
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Timo Koponen
Johtaja, pumppu- ja kaasuratkaisut
Syntynyt 1969, KTM

Juha KytšlŠ
Johtaja, ympŠristšratkaisut
Syntynyt 1964, diplomi-insinššri

Arto Lehtinen
Johtaja, propulsiolaitteistot
Syntynyt 1971, diplomi-insinššri

Magnus Miemois
Johtaja, ratkaisut
Syntynyt 1970, diplomi-insinššri

Minna Rahkamaa
Henkilšstšjohtaja 28.2.2013 alkaen
Syntynyt 1968, KTM

Mikael Simelius
Markkinointijohtaja
Syntynyt 1964, KTM

Martin Wernli
Johtaja, 2-tahtimoottorit
Syntynyt 1960, oikeustieteen tohtori

Services
Pierpaolo Barbone
Services-liiketoiminnan johtaja 1.10.2013 alkaen
Johtaja, EtelŠ-Eurooppa ja Afrikka 31.10.2013 saakka
Syntynyt 1957, kaivosinsinššri

Fred van Beers
Johtaja, Pohjois-Eurooppa
Syntynyt 1962, insinššri

Peter Bjurs
Talousjohtaja
Syntynyt 1965, KTM

Javier Cavada
Johtaja, EtelŠ-Eurooppa ja Afrikka 1.11.2013 alkaen
Syntynyt 1975, tekniikan tohtori

Stefan Fant
Johtaja, sopimus- ja projektihallinta
Syntynyt 1955, insinššri
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Tomas Hakala
Johtaja, Pohjois-, Keski- ja EtelŠ-Amerikka
Syntynyt 1968, insinššri

Roger Holm
Johtaja, tiivisteet ja laakerit 31.8.2013 saakka
Syntynyt 1972, KTM

Christer Kantola
Johtaja, huoltoratkaisut
Syntynyt 1952, insinššri

Michel Kubbinga
Johtaja, LŠhi-itŠ ja Aasia
Syntynyt 1960, diplomi-insinššri

Ralf LindbŠck
Lakiasiainjohtaja
Syntynyt 1958, oikeustieteen kandidaatti

Stefan Nysjš
Johtaja, huoltotoimitukset
Syntynyt 1970, insinššri

Philip Maguire
Laatujohtaja
Syntynyt 1957, tekniikan kandidaatti

Nelli Paasikivi
Johtaja, strategia, laatu, ympŠristš, terveys ja turvallisuus ja toiminnan kehittŠminen
Syntynyt 1968, diplomi-insinššri

Sini Spets
Henkilšstšjohtaja
Syntynyt 1974, psykologian maisteri

PowerTech
Roger Holm
Johtaja, PowerTech 1.10.2013 alkaen
Johtaja, 4-tahtimoottorit, Ship Power
Syntynyt 1972, KTM

Hannu MŠntymaa
Johtaja, Operational Excellence
Syntynyt 1977, diplomi-insinššri

Paolo Tonon
Johtaja, tutkimus ja kehitys
Syntynyt 1970, diplomi-insinššri
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Sergio Razeto
Johtaja, 4-tahtimoottoreiden toimitusyksikkš
Syntynyt 1950, diplomi-insinššri

Stefan Damlin
Johtaja, talous ja liiketoiminnan kehittŠminen
Syntynyt 1968, KTM

Kai Kamila
Henkilšstšjohtaja
Syntynyt 1960, kasvatustieteiden maisteri

Vuoden 2013 jŠlkipuoliskolla WŠrtsilŠ aloitti Power Tech -organisaation integroimisen osaksi Ship Powerin
4-tahtimoottoriorganisaatiota. Uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2014 alusta.

TytŠryhtišiden toimitusjohtajat

TytŠryhtišiden toimitusjohtajat vastaavat siitŠ, ettŠ paikalliset resurssit ovat oikeassa suhteessa liiketoiminnan
tarpeisiin, henkilšstšŠ kehitetŠŠn asianmukaisesti, toiminta tŠyttŠŠ konsernin laatujŠrjestelmŠn asettamat
vaatimukset, toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja ja kauppatapoja ja tytŠryhtišn viestintŠ vastaa
konsernin tavoitteita.

SisŠpiirihallinto

WŠrtsilŠ noudattaa lakimŠŠrŠisen sisŠpiirisŠŠntelyn lisŠksi NASDAQ OMX:n Helsingin pšrssin hyvŠksymŠŠ
listayhtišiden sisŠpiiriohjetta sekŠ Finanssivalvonnan mŠŠrŠyksiŠ ja ohjeita.

WŠrtsilŠn pysyvŠŠn sisŠpiiriin kuuluvat lakimŠŠrŠiset sisŠpiirilŠiset eli hallitus, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan
sijainen ja pŠŠvastuullinen tilintarkastaja. NŠiden lisŠksi pysyviŠ, ilmoitusvelvollisia sisŠpiirilŠisiŠ ovat
johtokunnan jŠsenet.

Yrityskohtaiseen ei-julkiseen sisŠpiirirekisteriin kuuluu lisŠksi osa muusta johtajistosta ja toimihenkilšstšstŠ
toimenkuvansa mukaisesti. MerkittŠvien projektien valmisteluvaiheessa yhtiš pitŠŠ hankekohtaista
sisŠpiirirekisteriŠ. SisŠpiirilŠisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisŠpiiriin kuulumisesta sekŠ ohjeet sisŠpiirilŠisen
velvollisuuksista.

Yhtišn sisŠpiirilŠiset eivŠt saa kŠydŠ kauppaa yhtišn osakkeilla 14 pŠivŠn (WŠrtsilŠn suositus 30 pŠivŠn)
aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpŠŠtšstiedotteiden julkaisemista.

WŠrtsilŠn sisŠpiirirekisteriŠ yllŠpitŠŠ emoyhtišn lakiasiainosasto, joka myšs huolehtii tietojen pŠivittŠmisestŠ.
Yhtišn ilmoitusvelvollisten pysyvien sisŠpiirilŠisten sekŠ nŠiden lŠhipiirin omistustiedot ovat saatavissa
WŠrtsilŠn kotisivuilla.
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Tarkastus

SisŠinen tarkastus
Konsernin sisŠisen tarkastuksen hoitaa yhtišn sisŠinen tarkastusyksikkš, joka raportoi toimitusjohtajalle.
SisŠisen tarkastuksen tehtŠvŠnŠ on analysoida yrityksen toimintaa ja sen prosesseja sekŠ valvonnan
tehokkuutta ja laatua. LisŠksi sisŠinen tarkastus osallistuu tarvittaessa tarkastuksiin yritysostojen yhteydessŠ
sekŠ hoitaa tarvittaessa erityistehtŠviŠ.

SisŠisen tarkastuksen toimialaan kuuluvat kaikki organisaatiotasot ja tytŠryhtišt. MerkittŠvimmissŠ
tytŠryhtišissŠ suoritetaan sisŠinen tarkastus vuosittain ja verkostoyhtišissŠ kolmen vuoden vŠlein. SisŠinen
tarkastus laatii vuosiohjelman, jonka mukaan se tekee itsenŠisesti tarkastuksia eri puolilla konsernia, mutta se
voi suorittaa myšs erikoistarkastuksia. Vuosiohjelman hyvŠksyy tarkastusvaliokunta, jolle sisŠinen tarkastus
myšs raportoi sŠŠnnšllisesti. LisŠksi tarkastajilla on aina mahdollisuus ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttŠ
tarkastusvaliokunnan tai hallituksen jŠseniin.

Tilintarkastus
YhtišllŠ on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyvŠksymŠ tilintarkastusyhteisš.
Yhtiškokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan tilikauden tilit. Tilintarkastajan tehtŠvŠt pŠŠttyvŠt
seuraavan varsinaisen yhtiškokouksen pŠŠttyessŠ. Tilintarkastajan tehtŠvŠnŠ on tarkastaa konsernin ja
emoyhtišn tilinpŠŠtšs ja kirjanpito sekŠ emoyhtišn hallinto.

Yhtišn tilintarkastaja antaa vuositilinpŠŠtšksen yhteydessŠ osakkeenomistajille lain edellyttŠmŠn
tilintarkastuskertomuksen ja raportoi sŠŠnnšllisesti havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.
Tilintarkastajan on yleisten kelpoisuusedellytysten lisŠksi tŠytettŠvŠ tietyt lain mukaiset
esteettšmyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle.

Tilintarkastaja vuonna 2013

Yhtiškokous valitsi WŠrtsilŠ Oyj Abp:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2013 KHT-yhteisš KPMG Oy Ab:n.
PŠŠvastuullisena tilintarkastajana toimi Virpi Halonen. Kaikkien konserniyhtišiden tilintarkastajille maksettiin
vuonna 2013 palkkioina yhteensŠ 2,7 milj. euroa. Tilintarkastukseen liittymŠttšmiŠ konsulttipalkkioita
maksettiin tilintarkastajille yhteensŠ 1,5 milj. euroa. NŠmŠ palkkiot liittyivŠt pŠŠasiassa verokonsultointiin.
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SisŠinen valvonta

WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan pŠŠtekijŠt

WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan tavoitteet perustuvat kansainvŠliseen COSO-malliin. WŠrtsilŠn mŠŠritelmŠn
mukaan sisŠinen valvonta on WŠrtsilŠn hallituksen, johdon, konserniyhtišiden hallitusten ja muun henkilšstšn
toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtišn toiminnalle asetettujen
tavoitteiden saavuttamisesta.

SisŠisen valvonnan piiriin kuuluvat WŠrtsilŠn kaikki politiikat, prosessit, kŠytŠnnšt ja organisaatiorakenteet,
jotka auttavat johtoa ja viime kŠdessŠ hallitusta varmistamaan, ettŠ WŠrtsilŠn asettamat tavoitteet tŠyttyvŠt,
ettŠ liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja mŠŠrŠysten mukaisesti, ettŠ yhtišn
omaisuutta, brŠndi mukaan lukien, hoidetaan vastuullisesti ja ettŠ taloudellinen raportointi on asianmukaista.
SisŠinen valvonta ei ole erillinen prosessi tai toimintakokonaisuus vaan olennainen osa WŠrtsilŠn kaikkea
toimintaa.

SisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠ toimii konsernin kaikilla tasoilla. SisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠn yllŠpidossa ja
kehittŠmisessŠ pŠŠmŠŠrŠnŠ on entistŠ tuloksellisempi liiketoiminta ja samalla lakien ja mŠŠrŠysten
noudattaminen kaikissa maissa, joissa WŠrtsilŠllŠ on toimintaa.

Tavoitejohtaminen
Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen ovat kiinteŠ osa WŠrtsilŠn tavoitejohtamista. Ne ovat normaalia
johtamistoimintaa eivŠtkŠ kuulu yhtišn sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠŠn. Tavoitteiden asettaminen on
kuitenkin sisŠisen valvonnan tŠrkeŠ edellytys. Tavoitejohtamisprosessin kautta asetetaan vuosittain WŠrtsilŠn
konsernitason taloudelliset ja muut tavoitteet. Konsernitason tavoitteista johdetaan liiketoimintojen,
konserniyhtišiden ja viime kŠdessŠ yksittŠisten tyšntekijšiden tavoitteet.

Vuositavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittaisessa johdon raportoinnissa. Liiketoimintojen tuloksia
ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain nŠiden johtoryhmien kokouksissa. Johtokunta
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seuraa konsernin, liiketoimintojen tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista kuukausittain. JohtoryhmŠt ja
johtokunta valvovat myšs WŠrtsilŠn taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

WŠrtsilŠn taloudellista raportointia hoidetaan yhtenŠisin menetelmin kaikissa konserniyhtišissŠ hyšdyntŠen
esimerkiksi toiminnanohjausjŠrjestelmŠŠ (ERP) ja yhteistŠ tilikarttaa. Koko konsernissa sovelletaan
kansainvŠlisiŠ tilinpŠŠtšsstandardeja (IFRS). WŠrtsilŠn tilinpŠŠtšs- ja valvontaprosessilla on sisŠisen
valvonnan toimivuudelle oleellisen tŠrkeŠ merkitys. Taloudellisen raportoinnin luotettavuus edellyttŠŠ
taloushallinnon ja laskentatoimen prosessien asianmukaista valvontaa.

Hallitus arvioi sŠŠnnšllisesti WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja tehokkuutta.
Hallituksen vastuulla on myšs varmistaa, ettŠ laskentatoimen ja taloushallinnon sisŠinen valvonta on
jŠrjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa WŠrtsilŠ Oyj Abp:n
hallituksen tarkastusvaliokunta. Konsernin talous- ja valvontatoiminnon vastuulla on tiedottaa asiaankuuluville
johdon jŠsenille, jos tulokset poikkeavat suunnitelmista, sekŠ analysoida poikkeamien syyt ja ehdottaa
korjaavia toimenpiteitŠ. Talous- ja valvontatoiminto tukee liiketoimintoja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisen edellyttŠmŠssŠ pŠŠtšksenteossa ja analyyseissŠ. Talous- ja valvontatoiminto vastaa myšs
yhtišn tavoitejohtamisprosessien yllŠpidosta ja kehittŠmisestŠ niin, ettŠ eri organisaatiotasojen johto saa
ajoissa luotettavaa ja asianmukaista tietoa organisaation tavoitteiden saavuttamisesta. LisŠksi talous- ja
valvontatoiminto vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja siihen liittyvien valvontajŠrjestelyiden
kehittŠmisestŠ.

Lain- ja sŠŠnnšstenmukaisuuden johtaminen
Lain- ja sŠŠdšstenmukaisuuden johtamisessa sovellettavilla kŠytŠnnšillŠ ja prosesseilla on keskeinen merkitys
WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠssŠ. WŠrtsilŠ noudattaa paikallista lainsŠŠdŠntšŠ ja muita mŠŠrŠyksiŠ
kaikkialla, missŠ sillŠ on toimintaa.

Lain- ja sŠŠnnšstenmukaisuuden johtamiseen liittyviŠ asioita hoidetaan ennen muuta ennakoivasti.
Lakiasiainosasto tukee toimitusjohtajaa ja toimialoja nŠiden analysoidessa ja tehdessŠ pŠŠtšksiŠ asioissa,
joihin liittyy sopimuspolitiikkaa, riskienhallintaa ja viranomaismŠŠrŠyksiŠ koskevia nŠkškohtia. KeskeistŠ on
myšs sŠŠnnšstenmukaisuuden johtaminen ja asianmukaista toimintaa ja kŠyttŠytymistŠ niin sisŠisesti kuin
ulkoisestikin korostavan yrityskulttuurin vahvistaminen ja turvaaminen. SŠŠnnšstenmukaisuuden johtaminen
perustuu yhtišn toimintaperiaatteisiin ja asianomaisiin konsernitason politiikkoihin ja ohjeisiin. Koko yhtištŠ
koskevat valvontamekanismit ja -prosessit ovat osa sisŠistŠ valvontaa.

Henkilšstšjohtaminen
Henkilšstšjohtamisen kŠytŠnnšt ja prosessit ovat merkittŠvŠ osa WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠŠ.
SisŠisen valvonnan kannalta tŠrkeimmŠt henkilšstšjohtamisen prosessit koskevat palkkausta ja tyšsuhde-
etuja, henkilšstšn kehittŠmistŠ, rekrytointia, resursoinnin hallintaa ja henkilškohtaista tavoitejohtamista sekŠ
henkilšstšn palauteprosesseja. Henkilšstštoiminto vastaa yhtišn henkilšstšjohtamisen prosessien yllŠpidosta
ja kehittŠmisestŠ niin, ettŠ ne tukevat tehokasta sisŠistŠ valvontaa myšs tyšntekijŠtasolla.

Muut johtamisjŠrjestelmŠt
Johtokunta on vastuussa WŠrtsilŠn johtamisjŠrjestelmŠn kehittŠmisestŠ ja soveltamisesta, jŠrjestelmŠn
toiminnan jatkuvasta parantamisesta sekŠ jŠrjestelmŠn tehokkaan toiminnan varmistamisesta. WŠrtsilŠn
johtamisjŠrjestelmŠ kattaa yhtišn kaikki globaalit prosessit ja johtamiskŠytŠnnšt, joiden tarkoituksena on
varmistaa, ettŠ asiakkaiden odotukset tŠyttyvŠt. JohtamisjŠrjestelmŠn kaikin puolin moitteeton toiminta eri
osa-alueilla, joita kuvataan seuraavassa, varmistaa osaltaan WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan tavoitteiden
saavuttamisen.
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Laatu

WŠrtsilŠn ratkaisujen laatu, ja siten laatujohtamisen tuloksellisuus, on yhtišlle ensiarvoisen tŠrkeŠŠ. WŠrtsilŠn
ISO 9001:2000 -laatujŠrjestelmŠn noudattamista edellytetŠŠn kaikessa konsernin toiminnassa, ja sitŠ myšs
valvotaan kurinalaisesti.

KestŠvŠ kehitys

WŠrtsilŠ on sitoutunut vahvasti kestŠvŠŠn kehitykseen. WŠrtsilŠn toiminnan kestŠvŠn kehityksen mukaisuus
perustuu yhtišn visioon, missioon ja arvoihin sekŠ taloudelliseen kannattavuuteen. Runsaasti huomiota
kiinnitetŠŠn myšs WŠrtsilŠn yhteiskunta- ja ympŠristšvastuuseen. YmpŠristš- sekŠ tyšterveys- ja
tyšturvallisuusjŠrjestelmŠt ovat kŠytšssŠ maailmanlaajuisesti tulosten parantamiseksi entisestŠŠn.

Riskienhallinta

WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan tarkoituksena on tukea yhtišn tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden
saavuttamista uhkaavat riskit on tunnistettava ja arvioitava, jotta niitŠ voidaan hallita. Riskien tunnistaminen ja
arviointi ovat siis sisŠisen valvonnan perusedellytyksiŠ. WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan mekanismit ja kŠytŠnnšt
antavat johdolle varmuutta siitŠ, ettŠ riskienhallintaa toteutetaan suunnitellulla tavalla.

WŠrtsilŠ on mŠŠritellyt ja toteuttanut yksikkš- ja prosessitasojen valvontatoimenpiteet sekŠ tietojŠrjestelmien
valvonnan. Eri tasojen valvontatoimenpiteitŠ tarvitaan, jotta kaikentasoisia riskejŠ voidaan suoraan torjua.
WŠrtsilŠn riskienhallinnan prosessit kŠsittŠvŠt konsernitason riskiarvioinnit ja riskienhallintaprosessit sekŠ
projektikohtaiset riskiarvioinnit ja projektien riskienhallinnan. Konsernitason riskiarviointiprosessin tuloksena
laaditaan toimintasuunnitelmia tunnistettujen ja ensisijaisiksi katsottujen riskien varalta.

Kukin liiketoiminto raportoivat tŠrkeimmistŠ riskeistŠŠn johtokunnalle. Johtokunta myšs seuraa mŠŠriteltyjen
riskienhallintasuunnitelmien toteutusta sŠŠnnšllisesti. WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallitus on vastuussa konsernin
kokonaissietokyvyn mŠŠrittelystŠ eri riskien suhteen. Tarkoituksena on varmistaa, ettŠ WŠrtsilŠllŠ on riittŠvŠt
vŠlineet ja resurssit riskien hallintaan. Toimitusjohtaja on johtokunnan avustuksella vastuussa WŠrtsilŠn koko
toiminnan riskienhallinnan organisoinnista ja sen asianmukaisuuden varmistamisesta. Liiketoimintojen johdon
vastuulla on laatia toimintasuunnitelmat tŠrkeimpien riskiensŠ varalta.

WŠrtsilŠn keskeisimmŠt strategiset ja operatiiviset riskit ja rahoitusriskit on esitetty osassa Riskit ja
riskienhallinta.

Tietohallinto

Tietohallinnolla on keskeinen merkitys WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠssŠ. TietojŠrjestelmŠt ovat
tehokkaan sisŠisen valvonnan kannalta kriittisen tŠrkeitŠ, sillŠ monet valvontatoimenpiteet perustuvat
tietotekniikkaan.

Arvot ja valvontaympŠristš

WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠn perustana ovat yhtišn arvot: energia, innostus ja erinomaisuus.
Yhtišn arvot heijastuvat pŠivittŠiseen kanssakŠymiseen toimittajien, asiakkaiden ja sijoittajien kanssa sekŠ
myšs WŠrtsilŠn sisŠisiin ohjeistuksiin, politiikkoihin, kŠsikirjoihin, prosesseihin ja kŠytŠntšihin. SisŠinen
valvontaympŠristš mŠŠrŠŠ sisŠisen valvonnan periaatteet ja vaikuttaa henkilšstšn tietoisuuteen valvonnasta.
ValvontaympŠristš tuo kurinalaisuutta ja antaa perusteet kaikille muille sisŠisen valvonnan komponenteille.
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WŠrtsilŠn valvontaympŠristšn elementit sisŠltyvŠt yrityskulttuuriin, siis henkilšstšn rehellisyyteen, eettisiin
arvoihin ja ammattitaitoon, sekŠ henkilšstšn hallitukselta saamaan huomioon ja ohjaukseen. WŠrtsilŠn arvot ja
valvontaympŠristš antavat hallitukselle ja johdolle kohtuullisen varmuuden siitŠ, ettŠ sisŠisen valvonnan
tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja ja johtokunta mŠŠrittelevŠt WŠrtsilŠn arvot ja eettiset periaatteet (joita
toimintaperiaatteet heijastavat) ja nŠyttŠvŠt esimerkkiŠ asianmukaisesta yrityskulttuurista. Arvot, eettiset
periaatteet ja yrityskulttuuri luovat yhdessŠ pohjan sisŠiselle valvonnalle. Toimitusjohtaja ja johtokunta
vastaavat yhdessŠ liiketoimintojen johdon kanssa WŠrtsilŠn arvojen vŠlittŠmisestŠ koko organisaatioon.

Liiketoimintaprosessit

WŠrtsilŠn liiketoimintaprosesseihin nivotut valvontamekanismit ovat sisŠisen valvonnan tehokkuuden kannalta
keskeisen tŠrkeitŠ. Liiketoimintaprosessien valvonta auttaa varmistamaan, ettŠ kaikki WŠrtsilŠn sisŠisen
valvonnan tavoitteet saavutetaan. TŠmŠ pŠtee erityisesti toiminnan tehokkuuden ja WŠrtsilŠn kannattavuuden
ja maineen turvaamiseen. Liiketoimintojen johto on velvollinen varmistamaan, ettŠ mŠŠritellyt konsernitason
prosessit ja valvontamekanismit ovat kŠytšssŠ heidŠn vastuualueellaan ja ettŠ niitŠ noudatetaan. Jos
konsernitason prosesseja tai valvontamekanismeja ei ole, liiketoimintojen johto on velvollinen varmistamaan,
ettŠ ko. tarkoitusta varten on mŠŠritelty ja otettu kŠyttššn liiketoiminnon omat prosessit, jotka takaavat
riittŠvŠn valvonnan.

Ohjeistus ja viestintŠ

Ohjeet ja kŠsikirjat
WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠn,kuten esimerkiksi hallinnointijŠrjestelmŠn, johtamisjŠrjestelmŠn,
tavoitejohtamisprosessin ja muiden liiketoiminta-, ym. prosessien, osa-alueet on kuvattu erilaisissa ohjeissa ja
kŠsikirjoissa. TŠrkeimmŠt konsernitason politiikat ja ohjeet on koottu WŠrtsilŠn konsernikŠsikirjaan. Konsernin
laskentatoimen kŠsikirja sisŠltŠŠ kaikissa konserniyhtišissŠ noudatettavat laskentatoimen ja taloudellisen
raportoinnin ohjeistukset. KŠsikirja tukee WŠrtsilŠn taloudelliselle raportoinnille asetettujen
luotettavuustavoitteiden saavuttamista. WŠrtsilŠn johtokunnan jŠsen hyvŠksyy konsernitason politiikat ja
niiden muutokset.

Konsernitason ohjeiden ja kŠsikirjojen lisŠksi liiketoiminnoilla on kunkin tarpeita vastaavia omia ohjeistuksia.
Liiketoimintojen ohjeet ja kŠsikirjat ovat yhdenmukaisia konsernin ohjeiden ja kŠsikirjojen kanssa siten, ettŠ
ristiriitaisuuksia ei ole.

Tiedotus ja viestintŠ
Tehokas sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠ vaatii riittŠvŠŠ, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy
arvioimaan yhtišn tavoitteiden saavuttamista. Tarvitaan sekŠ taloudellista ettŠ muuta tietoa niin yhtišn
sisŠisistŠ kuin ulkoisistakin tapahtumista ja toiminnasta. HenkilšstšllŠ on mahdollisuus antaa johdolle (esim.
suoraan lakiasiainosastolle, sŠŠnnšstenmukaisuustoiminnolle tai sisŠiselle tarkastukselle) vapaamuotoista
palautetta ja kertoa havaitsemastaan kyseenalaisesta toiminnasta. Kaikki ulkoinen viestintŠ hoidetaan
konsernin tiedotuspolitiikan mukaisesti.
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Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan jŠrjestelmŠŠ ja sen
suorituskykyŠ arvioidaan pitkŠllŠ aikavŠlillŠ. Omaa toimintaa seurataan WŠrtsilŠssŠ toisaalta jatkuvasti ja
toisaalta erillisten arviointien, kuten sisŠisten tarkastusten, tilintarkastusten ja laatuauditointien, avulla.
Liiketoimintojen johdon vastuulla on varmistaa, ettŠ kunkin vastuualueella noudatetaan soveltuvia lakeja ja
mŠŠrŠyksiŠ. WŠrtsilŠn johto seuraa sisŠistŠ valvontaa osana normaalia johtamistyštŠ. Hallituksen
tarkastusvaliokunta arvioi ja varmentaa WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja
tehokkuuden.

SisŠinen tarkastus avustaa tarkastusvaliokuntaa WŠrtsilŠn sisŠisen valvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaisuuden ja tehokkuuden arvioinnissa ja varmentamisessa tekemŠllŠ vuosisuunnitelmansa
mukaisesti sŠŠnnšllisiŠ sisŠisiŠ tarkastuksia konsernin tukitoiminnoissa ja juridisesti itsenŠisissŠ yksikšissŠ.
WŠrtsilŠn sisŠistŠ valvontaa arvioivat myšs yhtišn tilintarkastaja ja muut varmentavat tahot, mm.
laatuauditointien suorittajat. Konsernin talous- ja valvontatoiminto valvoo taloudellisen raportoinnin
prosessien ja valvonnan noudattamista. Talous- ja valvontatoiminto seuraa myšs ulkoisen ja sisŠisen
talousraportoinnin oikeellisuutta. Lakiasiainosasto ja sŠŠnnšstenmukaisuustoiminto seuraavat konsernitason
politiikkojen noudattamista. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden.

Palkat ja palkitseminen vuonna 2013

Hallituksen jŠsenten palkkiot
Varsinainen yhtiškokous pŠŠttŠŠ vuosittain hallituksen jŠsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiškokous hyvŠksyi vuodelle 2013 seuraavat hallitusten jŠsenten palkkiot:

¥ jŠsenet 60.000 euroa/vuosi
¥ varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
¥ puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi.

Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan WŠrtsilŠn osakkeina. LisŠksi kullekin jŠsenelle maksetaan
kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut lŠsnŠ. Puheenjohtajan kokouspalkkio
maksetaan kaksinkertaisena. Kullekin nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jŠsenelle maksetaan
kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut lŠsnŠ ja kullekin tarkastusvaliokunnan
jŠsenelle 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut lŠsnŠ. Puheenjohtajan kokouspalkkio
maksetaan kaksinkertaisena. WŠrtsilŠn hallituksen jŠsenille maksettiin 31.12.2013 pŠŠttyneeltŠ tilivuodelta
palkkioita rahana yhteensŠ 702.500,00 euroa. Hallituksen jŠsenet eivŠt kuulu yhtišn optio-ohjelmaan eivŠtkŠ
bonusjŠrjestelmŠŠn.

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 HALLINNOINTI

153



Hallitukselle maksetut palkkiot (TEUR)
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Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen

Hallitus pŠŠttŠŠ toimitusjohtajan ja johtokunnan jŠsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan
ja johtokunnan jŠsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot pŠŠttŠŠ
yhtišn hallitus vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen
kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kokonaispalkasta voi olla korkeintaan
43% toimitusjohtajan ja yksi kolmannes muiden johtokunnan jŠsenien osalta. LisŠksi hallitus on pŠŠttŠnyt
pitkŠaikaisesta, yhtišn osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmŠlle johdolle.

Toimitusjohtajalla on oikeus jŠŠdŠ elŠkkeelle tŠytettyŠŠn 60 vuotta. HŠnen elŠkkeensŠ mŠŠrŠytyy
maksuperusteisen elŠkejŠrjestelmŠn mukaisesti. ElŠkemaksu on tietty prosenttiosuus vuosipalkasta. Yhtišn
toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessŠ 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisŠksi maksettavan
korvauksen mŠŠrŠ vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Johtokunnan jŠsenillŠ on yhtiškohtainen elŠkejŠrjestelmŠ. ErŠiden johtokunnan jŠsenten valinnainen elŠkeikŠ
on 60 vuotta. NŠiden henkilšiden lisŠelŠke perustuu siihen julkiseen elŠkejŠrjestelmŠŠn, jonka piirissŠ
kyseessŠ olevat henkilšt ovat. HeidŠn elŠkkeensŠ mŠŠrŠytyy etuus- tai maksuperusteisen elŠkejŠrjestelmŠn
mukaisesti.

Toimitusjohtaja Bjšrn Rosengrenin taloudelliset edut:

¥ Palkka ja muut lyhytaikaiset tyšsuhde-etuudet vuonna 2013: 660 tuhatta euroa
¥ Bonukset vuonna 2013: 300 tuhatta euroa
¥ Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: 138 tuhatta euroa
¥ Valinnainen elŠkeikŠ: 60
¥ Irtisanomisaika: 6 kuukautta
¥ Yhtišn toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessŠ maksettava korvaus: 18 kuukauden palkka + 6
kuukauden irtisanomisajan palkka.

LisŠtietoja johtokunnan palkitsemisesta on konsernitilinpŠŠtšksessŠ, liite 27: LŠhipiiritapahtumat.

Johtokunnan jŠsenten WŠrtsilŠ-osakkeiden omistus 31.12.2013
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Kuukausittain pŠivitettŠvŠt tiedot toimitusjohtajan ja johtokunnan jŠsenten omistamista osakkeista ovat
saatavissa yhtišn internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com .

KannustinjŠrjestelmŠt
Toimitusjohtajan ja johtokunnan jŠsenten kannustinjŠrjestelmistŠ ja niiden perusteista pŠŠttŠŠ yhtišn hallitus.
Hallitus pŠŠttŠŠ myšs mahdollisista ylimmŠn johdon pitkŠaikaisista kannustinohjelmista, elleivŠt ne lain
mukaan kuulu yhtiškokouksen pŠŠtettŠviksi. Muiden johtajien ja pŠŠllikšiden bonusjŠrjestelmistŠ pŠŠttŠŠ
johtokunta.

Johdon lyhyen aikavŠlin kannustinjŠrjestelmŠt

Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa kŠytšssŠ oleva bonusjŠrjestelmŠ. Bonus perustuu
konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilškohtaisiin tavoitteisiin. BonusjŠrjestelmŠn piirissŠ on noin
2.000 johtajaa ja pŠŠllikkšŠ.

Konsernin toimihenkilšt ja tyšntekijŠt kuuluvat erilaisten bonus- tai tulospalkkiojŠrjestelmien piiriin. Kussakin
maassa toimitaan asianomaisen maan palkkiojŠrjestelmistŠ sŠŠdettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti.
Konsernin bonusjŠrjestelmien ja muiden tulospalkkiojŠrjestelmien piiriin kuuluu yhteensŠ noin 65% konsernin
henkilšstšstŠ.

PitkŠn aikavŠlin kannustinjŠrjestelmŠt

Hallitus on pŠŠttŠnyt pitkŠaikaisesta, yhtišn osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta
konsernin ylimmŠlle johdolle. Bonusohjelman piirissŠ on noin 100 johtajaa. Bonuksen suuruus riippuu
osakkeiden kurssikehityksestŠ ennalta mŠŠrŠtyllŠ aikavŠlillŠ. Bonukselle asetetaan ylŠraja. BonusjŠrjestelmŠ
huomioi 50% maksetuista osingoista.

Vuoden 2010 bonusohjelma pŠŠttyi vuoden 2012 lopussa, ja ohjelman bonukset maksettiin huhtikuussa 2013.

Vuoden 2011 bonusohjelma kŠsitti 1.765.250 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestŠ
kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 23,34 euron kurssinoteeraus. Bonuksen ylŠraja on
10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2011
bonusohjelman bonukset erŠŠntyvŠt maksettavaksi helmikuussa 2015. Johtokunnan jŠsenten on kŠytettŠvŠ
kolmannes mahdollisesta bonuksesta WŠrtsilŠn osakkeiden hankintaan.

Vuoden 2012 bonusohjelma kŠsitti 1.979.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestŠ
kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 33,28 euron kurssinoteeraus. Bonuksen ylŠraja on
10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2012
bonusohjelman bonukset erŠŠntyvŠt maksettavaksi helmikuussa 2016. Johtokunnan jŠsenten on kŠytettŠvŠ
kolmannes mahdollisesta bonuksesta WŠrtsilŠn osakkeiden hankintaan.
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Riskit ja riskienhallinta

WŠrtsilŠn normaaliin toimintaan liittyy kaiken yritystoiminnan tapaan erilaisia riskejŠ. Liiketoiminnasta
odotettavissa olevat tuotot on suhteutettava niihin liittyviin riskeihin.

Riskienhallinnan tehtŠvŠnŠ on varmistaa yhtišn strategian tehokas toteutuminen ja tavoitteiden toteutuminen
niin lyhyellŠ kuin pitkŠllŠkin aikavŠlillŠ. Olennaista on tunnistaa tavoitteiden saavuttamisen mahdollisesti
estŠvŠt riskit ja arvioida, ovatko ne hyvŠksyttŠvŠllŠ tasolla. Riskien vŠlttŠminen, lieventŠminen, siirtŠminen ja
jopa vain valvonta edellyttŠvŠt joka tapauksessa toimenpiteitŠ. TŠtŠ varten luotuun jŠrjestelmŠlliseen
riskienhallintaprosessiin kuuluu aktiivisia, ennakoivia, suojaavia ja ehkŠiseviŠ tyškaluja, joilla sekŠ
suojaudumme uhilta ettŠ kŠŠnnŠmme osan riskeistŠ mahdollisuuksiksi.

RiskejŠ voi hallita vain, jos ne tunnistetaan ja ymmŠrretŠŠn etukŠteen ja niiden hallitsemiseksi laaditaan
suunnitelmia. Riskienhallinta on siksi olennainen osa WŠrtsilŠn strategista ja operatiivista johtamista.

Riskienhallinnan periaatteet
Riskienhallinnan tehtŠvŠ on arvioida ja hallita jatkuvasti kaikkia yritystoiminnassa esiintyviŠ mahdollisuuksia ja
uhkia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan
perustana ovat WŠrtsilŠn toimintojen ja tuotteiden koko elinkaaren aikainen korkea laatu sekŠ jatkuvat,
systemaattiset ponnistelut vahinkojen ennalta ehkŠisemiseksi kaikilla organisaatiotasoilla periaatteella
Ójokainen on vastuunkantajaÓ. PitkŠllŠ aikavŠlillŠ vain nŠin menetellen voidaan alentaa riskeihin littyviŠ
kustannuksia.

Hallitus ja johtokunta tekevŠt pŠŠtškset ja antavat ohjeet strategisissa asioissa. Liiketoiminnat vastaavat
omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekŠ riskiensŠ hallinnasta ja torjunnasta. Konsernin
riskienhallintatoiminto on osa rahoitustoimintoa, joka raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle. Toiminto on
vastuussa riskiraportointiprosessista ja riskiarviointien toteuttamisesta liiketoimintojen sekŠ niiden eri
organisaatioiden kanssa.Se koordinoi konsernin riskienhallintatoimintaa, kartoittaa eri liiketoiminta-alueiden
riskit, valmistelee riskienhallintapolitiikan ja tekee liiketoiminta-alueiden kanssa yhteistyštŠ kŠytŠnnšn
riskientorjunnassa. LisŠksi se kehittŠŠ yhdessŠ vakuutusyhtišiden ja meklareiden kanssa tarvittavat globaalit
ja paikalliset vakuutusratkaisut.

Tarkastusvaliokunta tarkastaa ja arvioi riskienhallinnan riittŠvyyden. SisŠinen tarkastus on vastuussa
riskienhallintaprosessin tarkistamisesta vuosittain.
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Riskiraportointi

Riskien torjunta kuuluu normaaliin liiketoiminnan johtamiseen. Kunkin liiketoiminnan johto pitŠŠ vuosittain
johtokunnan kokouksessa katsauksen, joka kŠsittŠŠ myšs riskit ja riskientorjunnan.
SyksyllŠ ennen budjetointikierrosta jŠrjestetŠŠn taloutta koskeva johdon katsaus, jossa esitetŠŠn konsernin ja
kaikkien liiketoimintojen riskikartat.

Riskit mŠŠritellŠŠn joko sisŠisiksi tai ulkoisiksi ja kvantifioidaan euromŠŠrŠisiksi, ja niiden todennŠkšisyys
arvioidaan. Sen jŠlkeen valmistellaan konsernin riskiraportti ja esitellŠŠn se hallitukselle.

Riskienhallinta on osa liiketoimintojen johtamisprosesseja ja liiketoimintojen johtoryhmien normaalia
tyšjŠrjestystŠ. Liiketoiminnat ovat vastuussa niihin kuuluvien maantieteellisten liiketoiminta-alueiden,
tuotelinjojen ja toimitusyksikšiden riskienhallinnan organisoinnista ja raportoinnista sekŠ seurannasta.

Riskikategoriat
MŠŠrittelemme riskin epŠvarmuuden vaikutukseksi tavoitteisiimme. Mahdollisuuden hyšdyntŠmŠttŠ jŠŠminen
on myšs potentiaalinen riski. Riskin suuruus mŠŠritellŠŠn tapahtuman todennŠkšisyyden ja siitŠ
todennŠkšisesti aiheutuvien vahinkojen tuloksena. WŠrtsilŠn keskeisimmŠt riskit on jaettu neljŠŠn kategoriaan:
strategiset, operatiiviset, vahinko- ja rahoitusriskit. TodennŠkšiset vahingot ovat suurimmat strategisissa ja
operatiivisissa riskeissŠ ja pienimmŠt vahinko- ja rahoitusriskeissŠ.

Riskikategorioiden tŠrkeimmŠt riskit mŠŠritellŠŠn WŠrtsilŠn riskiluotaimen avulla. Riskiluotaimet laaditaan
liiketoimintojen ja konsernin riskienhallintatoiminnon vuosittaisissa riskienarviointikokouksissa liiketoimintojen
johtoryhmien kŠyttššn ja arvioitavaksi. Liiketoimintojen johtoryhmŠt myšs katselmoivat ja pŠivittŠvŠt ne
sŠŠnnšllisin vŠliajoin. Liiketoimintakohtaiset luotaimet yhdistetŠŠn yhdeksi konsernin riskiluotaimeksi, joka
esitellŠŠn hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain. Tarkoituksena on tukea riskeihin liittyvŠŠ
keskustelua ja tarjota nopea katsaus alueista, joihin riskienhallinnan tulisi painottua. WŠrtsilŠn nykyisiŠ
strategisia, operatiivisia ja vahinkoriskejŠ kŠsitellŠŠn tarkemmin seuraavissa osioissa. Rahoitusriskit on
esitetty konsernitilinpŠŠtšksen liitetiedossa 31.
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Riskiluotain

Strategiset riskit

Strategisten riskien kartoitus on osa konsernin strategista suunnitteluprosessia. WŠrtsilŠlle strategisia riskejŠ
ovat sellaiset riskit, joilla voi toteutuessaan olla pitkŠaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan.

LiiketoimintaympŠristššn liittyvŠt riskit
Maailmantalouden ja omien asiakastoimialojemme syklisyys vaikuttaa tuotteidemme kysyntŠŠn sekŠ
rahoitusasemaamme ja liiketulokseemme. WŠrtsilŠn asemaa syklisillŠ markkinoilla vakauttavat tietyssŠ mŠŠrin
kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava, useita tuotteita kŠsittŠvŠ tuotantomalli sekŠ vakaa
liiketoimintarakenne, jossa suuri osa liikevaihdosta tulee Services-liiketoiminnasta. TŠrkeitŠ WŠrtsilŠŠn ja sen
asiakkaisiin ja toimittajiin epŠsuorasti vaikuttavia taloudellisia seikkoja ovat mm. rahoituslaitosten likviditeetti
ja omavaraisuus, ja nŠin ollen niiden mahdollisuus ja halukkuus myšntŠŠ luottoa, valtiolliset elvytysohjelmat
varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla, monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International
Finance Corporation) toiminnan tehostuminen sekŠ vientiluottojen ja -takuiden saatavuus. WŠrtsilŠn
suhteellisen suuri tilauskanta antaa aikaa sopeuttaville toimenpiteille.

YmpŠristšmŠŠrŠysten toimeenpano merkitsee huomattavaa kasvupotentiaalia WŠrtsilŠlle. TŠstŠ syystŠ
mahdollisia muutoksia ympŠristšmŠŠrŠysten aikataulussa ja laajuudessa seurataan jatkuvasti.
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Markkina- ja asiakasriskit
Power Plants -liiketoiminnassa markkina-aktiviteetti laski vuoden 2013 aikana odotettua pienemmŠn BKT:n
kasvun johdosta. Makrotalouden epŠvakaisuus ja monien kehittyvien maiden merkittŠvŠt
valuuttakurssivaihtelut viivŠstyttivŠt investointipŠŠtšksiŠ. Yleisesti ottaen OECD-alueen ulkopuoliset markkinat
olivat edelleen aktiivisia, mutta OECD-maissa hidas kasvu vaikutti edelleen kysyntŠŠn. Power Plants -
liiketoiminnalla on kolme asiakassegmenttiŠ: teollisuusasiakkaat, itsenŠiset voimantuottajat ja sŠhkšlaitokset.
Kaikki asiakastyypit olivat edustettuina saaduissa tilauksissa, mutta teollisuusasiakkaiden osuus aleni pitkŠn
aikavŠlin keskiarvoon verrattuna. Tilauksia saatiin kaikilta maantieteellisiltŠ markkina-alueilta.

Merenkulku- ja laivanrakennusteollisuuden markkina-aktiviteetti vahvistui vuonna 2013.
LiiketoimintaympŠristš on kuitenkin edelleen haastava, ja maailman talouskehitykseen liittyvŠt huolet
aiheuttavat edelleen epŠvarmuutta. Ylikapasiteetti on yhŠ yleinen ongelma kauppalaivasegmentillŠ, mutta
kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat ja uusien alusten polttoainetehokkuus ovat lisŠnneet kiinnostusta
kauppalaivainvestointeihin. Offshore-alan ja erikoistuneen tonniston segmentien tilaukset ovat sŠilyneet
aktiivisina. EtelŠkorealaiset ja kiinalaiset telakat hallitsevat laivanrakennusmarkkinoita. LisŠksi Brasilia on
WŠrtsilŠn offshore-segmentille tŠrkeŠ markkina. WŠrtsilŠllŠ on hyvŠ asema kaikilla laivanrakentamisen
pŠŠmarkkinoilla ja kaikissa merkittŠvissŠ alustyypeissŠ, mikŠ pienentŠŠ yksittŠiseen asiakkaaseen tai
maantieteelliseen alueeseen liittyviŠ riskejŠ. Ship Powerin markkinat kŠrsivŠt edelleen finanssikriisin
jŠlkimainingeista. TŠmŠn ohella tŠyden elpymisen tiellŠ olevista ongelmista suurimpia on tŠllŠ hetkellŠ
merenkulkumarkkinoiden ylikapasiteetti.

Services-liiketoiminnan volyymi sŠilyi vakaana vuonna 2013, ja aktiviteetin uskotaan lisŠŠntyvŠn sekŠ
keskipitkŠllŠ ettŠ pitkŠllŠ aikavŠlillŠ samaa tahtia moottorikannan ja maailmantalouden yleisen kehityksen
kanssa. Merenkulun markkinoiden nykytilanne on kuitenkin edelleen haasteellinen. WŠrtsilŠllŠ on yli 10.000
palvelu- ja varaosa-asiakasta ja noin 182.000 MW:n aktiivinen moottorikanta, joten riippuvuutta yksittŠisistŠ
asiakkaista tai asiakassegmenteistŠ ei juuri ole.

WŠrtsilŠ on viime vuosina keskittynyt voimakkaammin luotonhallintaprosesseihinsa voidakseen paremmin
hallita tiettyjen asiakassegmenttien kasvavasta velkaantumisasteesta ja heikentyneestŠ kannattavuudesta
aiheutuvia riskejŠ. YksittŠisistŠ asiakkaista aiheutuvat riskit ovat pieniŠ, mutta koko toimialan tilanteen
heikkeneminen voisi heikentŠŠ WŠrtsilŠn Services-liiketoiminnan kannattavuutta.

Kilpailutilanne- ja hintariski

NestemŠisiŠ polttoaineita kŠyttŠvien voimalaitosten markkinoilla WŠrtsilŠn pŠŠkilpailijoita ovat MAN Diesel,
Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce. Maakaasuun perustuvassa voimantuotannossa pŠŠkilpailijoita ovat
kaasuturbiinien valmistajat, kuten GE ja Siemens. Maakaasuun ja nestemŠisiin polttoaineisiin perustuvien
voimaloiden kokonaismarkkinat pienenivŠt huomattavasti vuoden 2013 ensimmŠisellŠ puoliskolla.
Haastavassa markkinatilanteessa WŠrtsilŠn osuus kokonaismarkkinoista kasvoi 5,8%:iin. WŠrtsilŠn
menestyksen taustalla on joustava voimantuotantoratkaisu, joka kŠy moniin eri sovelluksiin ja
voimalakokoluokkiin.

Ship Power -liiketoiminnassa hintakilpailu jatkui tiukkana. Kilpailutilanne sŠylyi pitkŠlti muuttumattomana
vuonna 2013. MerkittŠvimmŠt kilpailijat pŠŠmoottoreissa ovat MAN Diesel, Caterpillar (MAK) ja Hyundai
Heavy Industries (HiMSEN). WŠrtsilŠllŠ on vahva asema keskinopeissa pŠŠmoottoreissa 52%:n
markkinaosuudella vuonna 2013. WŠrtsilŠn markkinaosuudet hidaskŠyntisissŠ pŠŠmoottoreissa ja
apumoottorimarkkinoilla olivat 10% ja 4%. Propulsiolaitteistoissa kilpailutilanne on hajanainen, ja eri
tuotekategorioissa on eri kilpailijoita. Yksi tŠrkeimmistŠ kilpailijoista nŠissŠ tuotteissa on Rolls-Royce.
YmpŠristšratkaisuissa sekŠ pumppu- ja kaasuratkaisuissa markkinat ovat erittŠin pirstoutuneet. NŠillŠ
tuotealueilla tŠrkeimpiŠ kilpailijoita on Alfa Laval. Kokonaisratkaisujen myynti pelkkien yksittŠisten tuotteiden
sijaan vŠhentŠŠ hintavaihteluita. WŠrtsilŠn kehittyminen jŠrjestelmŠintegraattoriksi, jolla on automaatio- ja
laivasuunnitteluosaamista, on osoittautunut erittŠin tŠrkeŠksi uusista, entistŠ laajemmista ja enemmŠn
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lisŠarvoa tuottavista projekteista kilpailtaessa. Suuret projektit saattavat kuitenkin lisŠtŠ liiketoiminnan
volyymin vaihtelua projektin ajoituksesta riippuen.

Services-liiketoiminnassa WŠrtsilŠllŠ ei ole suoranaisia kilpailijoita, jotka pystyisivŠt yksinŠŠn tarjoamaan yhtŠ
laajan valikoiman palveluja. Muiden moottoritoimittajien verkostoja lukuun ottamatta huoltomarkkinoilla on
vain harvoja globaaleja toimijoita. Etenkin kauppalaivasegmentissŠ kŠyttškustannuksiin kohdistuvat paineet
voivat lisŠtŠ kilpailua huoltopalveluissa. Hintakilpailu jatkuu etenkin tietyissŠ asiakasryhmissŠ ja sovelluksissa,
mutta ryhmŠn koko ei kuitenkaan ole muuttunut merkittŠvŠsti.

Poliittiset ja lainsŠŠdŠnnšlliset riskit

WŠrtsilŠlla on toimintaayli 200 paikkakunnalla lŠhes 70 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu yli 169
maahan. Poliittisen ympŠristšn sekŠ lainsŠŠdŠnnšn kehittymisellŠ voi olla merkittŠviŠ vaikutuksia WŠrtsilŠn
liiketoimintaan. WŠrtsilŠ seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista kehitystŠ ja lainsŠŠdŠntšŠ ja on
vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle merkittŠvissŠ hankkeissa. MerkittŠvŠ
osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajŠrjestšjen kautta. Poliittisen ympŠristšn ja lainsŠŠdŠnnšn
kehittymistŠ seurataan sekŠ konsernitasolla ettŠ tytŠryhtišissŠ.

Ilmastonmuutokseen ja kestŠvŠŠn kehitykseen liittyvŠt riskit
WŠrtsilŠ on arvioinut kestŠvŠŠn kehitykseen liittyviŠ riskejŠŠn, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyviŠ
riskejŠ, sekŠ strategisissa ettŠ operatiivisissa riskikartoituksissa. Niiden ei kuitenkaan todettu olevan
merkittŠviŠ. KestŠvŠŠn kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja WŠrtsilŠn tuotteisiin liittyvŠt mahdolliset
liiketoimintariskit liittyvŠt pŠŠstšrajoituksiin ja asiakkaiden asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten
polttoaineiden kŠytšn osalta. YmpŠristšlainsŠŠdŠnnšn muutoksista johtuvat riskit liittyvŠt erilaisten pŠŠstšjen
muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, saatavissa olevien polttoaineiden ja pŠŠstšjen vŠliseen
tasapainoon, kŠytettŠvissŠ olevaan ympŠristštekniikkaan, sen vaikutukseen laitosten
kokonaishyštysuhteeseen sekŠ viranomaisvaatimusten tŠyttŠmiseksi kŠytettŠvissŠ olevien vaihtoehtojen
taloudelliseen kannattavuuteen.

EdellŠkŠvijŠn asema teknologian kehittŠmisessŠ pienentŠŠ WŠrtsilŠn yritysvastuuseen liittyviŠ riskejŠ ja tukee
tiukkenevien ympŠristšmŠŠrŠyksien tarjoamien mahdollisuuksien hyšdyntŠmistŠ. WŠrtsilŠ on vuosien varrella
jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyštysuhdetta ja samalla etsinyt keinoja alentaa niistŠ aiheutuvia pŠŠstšjŠ.
WŠrtsilŠn tuotteiden polttoainejoustavuus mahdollistaa useiden eri polttoaineiden kŠytšn, kaasu ja uusiutuvat
polttoaineet mukaan lukien, ja joustava kŠytettŠvyys antaa mahdollisuuden suuren tuuli- ja
aurinkoenergiakapasiteetin asentamiseen sŠhkšverkon luotettavuutta heikentŠmŠttŠ. WŠrtsilŠn teknologian
avulla voidaan minimoida myšs energiantuotannon vedenkulutus. Makean veden puutteen arvioidaan olevan
yksi suurimmista ihmiskunnan tulevaisuuden haasteista. Merenkulkualalla WŠrtsilŠ voi pienentŠŠ laivojen
hiilijalanjŠlkeŠ optimoidun laivasuunnittelun ja optimaalisten propulsioratkaisujen avulla. Environmental
Solutions -toiminto tarjoaa vaihtoehtoisia teknologioita rikkipŠŠstšjen pienentŠmiseen sekŠ jŠte- ja
painolastiveden kŠsittelyyn. Power Plants -liiketoiminnassa WŠrtsilŠn Smart Power Generation -konsepti
tukee vŠhŠhiilistŠ voimantuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkoenergian hyšdyntŠmistŠ sekŠ maakaasukŠyttšisiŠ
voimaloita. WŠrtsilŠ tarjoaa monenlaisia pŠŠstšjŠ vŠhentŠviŠ ja polttoainetehokkuutta parantavia
jŠlkiasennusratkaisuja.

LisŠtietoja on vuosikertomukseen liitetyssŠ erillisessŠkestŠvŠn kehityksen raportissa.

Teknologiariskit
WŠrtsilŠ pyrkii kasvattamaan ratkaisujensa kilpailukykyŠ vankalla T&K-tyšllŠ ja innovatiivisuudella. Uusien
tuotteiden kehitystyšssŠ lŠhtškohtana on WŠrtsilŠn strategian mukaisesti optimoida elinkaariarvo asiakkaille
nykyaikaisten, kestŠvien ja hyštysuhteeltaan erinomaisten voimaratkaisujen avulla esimerkiksi hyšdyntŠmŠllŠ
ympŠristštekniikkaa, laivasuunnittelua sekŠ sŠhkš- ja automaatioratkaisuja. Teknologiajohtajana WŠrtsilŠn on
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myšs sŠilytettŠvŠ tuotteidensa kustannustehokkuus, ja moottoreiden hyštysuhdetta ja pŠŠstšjen torjuntaa
painotetaan erityisesti.

Liiketoiminta, riskit ja mahdollisuudet
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Operatiiviset riskit

Operatiivisten riskien hallinta on osa liiketoiminta-alueiden pŠivittŠistŠ tyštŠ. Mahdollisuuksia ja riskejŠ
tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan pŠivittŠin, ja niistŠ raportoidaan ja niiden hallinta osoitetaan
asianmukaiselle johtamistasolle. Mahdollisuuksien ja riskien tila arvioidaan sŠŠnnšllisesti ja tarvittaessa
ryhdytŠŠn asianmukaisiin jatkotoimenpiteisiin.

Riskienhallintaprosessi

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 HALLINNOINTI

163



Valmistusriski
Kaikissa suurimmissa toimituskeskuksissa on toteutettu riskiarvioinnit. LisŠksi on tehty merkittŠviŠ
turvallisuuden parantamiseen ja riskien torjuntaan liittyviŠ investointeja. WŠrtsilŠllŠ on kŠytšssŠ laatu-,
ympŠristš- ja tyšterveys- ja turvallisuusjŠrjestelmŠt sekŠ muita tuottavuutta ja turvallisuutta edistŠviŠ
jŠrjestelmiŠ. WŠrtsilŠ on laatinut tŠrkeimmille toimituskeskuksilleen toiminnan jatkuvuuden varmistavat
suunnitelmat. WŠrtsilŠ analysoi jatkuvasti tuotantoaan ja koko toimitusketjun kapasiteettikustannuksia.

Toimittaja- ja alihankkijariski
WŠrtsilŠn keskitetty hankintatoiminto (WSM) vastaa kaikista strategisista hankinnoista. WSM johtaa ja valvoo
vastuualueellaan WŠrtsilŠn toimittajaverkostoa ja todentaa, ettŠ toimittajien suorituskyky vastaa WŠrtsilŠn
odotuksia. Toimittajien suorituskykyŠ mitataan siksi jatkuvasti. Toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun kuuluu
olennaisena osana jatkuva toiminnan keskeytysriskin arviointi yhteistyšssŠ toimittajiemme kanssa.
Vakuutusyhtišiden kanssa on toteutettu useita toimittajariskiauditointeja yhtenŠ riskien torjuntaan tŠhtŠŠvŠnŠ
toimenpiteenŠ. Auditoinnit ovat nykyisin kiinteŠ osa WSM:n ja riskienhallintatoiminnon tyštŠ. LisŠksi
toimittajien luottokelpoisuutta seurataan kattavasti riskien torjumiseksi.

WŠrtsilŠn hankintatoiminto on kehittŠnyt toimintaansa pyrkimŠllŠ tiiviimpŠŠn yhteistoimintaan tŠrkeimpien
toimittajien kanssa ja luomalla heihin pitkŠaikaisia suhteita. NŠiden tiiviiden suhteiden avulla WSM varmistaa,
ettŠ sen toimittajilla on yhtenŠinen nŠkemys WŠrtsilŠn arvoista ja tavoitteista. Yhteiset arvot ja tavoitteet
tukevat WŠrtsilŠŠ strategisten riskien hallinnassa. LisŠksi WSM jatkaa toimittajarakenteensa kehittŠmistŠ
kestŠvŠn toimittajakannan luomiseksi ja yllŠpitŠmiseksi ja kehittŠŠ osana tŠtŠ tyštŠ globaalia hankintatointa
edelleen. ToimittajariskejŠ hallitaan myšs kŠyttŠmŠllŠ keskeisiin komponenttitoimituksiin kahta toimittajaa.

Tuotteiden elinkaari ja tuotevastuuriski
Uusien tuotteiden lanseeraus sisŠltŠŠ aina riskejŠ, joita pyritŠŠn hallitsemaan T&K-prosessissa eri tavoin,
esimerkiksi soveltamalla FMEA-menetelmŠŠ (Failure Modes and Effects Analysis), muita riskien
eliminointivŠlineitŠ ja sisŠistŠ validointitestausta. WŠrtsilŠ hallitsee laaturiskejŠ huolellisella suunnittelulla ja
valmistuksella sekŠ valvomalla toimitusketjun tuotteiden laatua. WŠrtsilŠ soveltaa tuotekehitysprosessin
ohjauksessa ns. porttimallia: uusi tuote pŠŠstetŠŠn markkinoille aluksi vain rajoitetusti, ja vasta testien ja
jatkovalidoinnin jŠlkeen myyntiorganisaatiolle annetaan tŠydet valtuudet myydŠ tuotetta. Kaikki
tuotantoyksikšt soveltavat laadun parantamiseksi ja lean-toimintamallin vahvistamiseksi 5S-periaatetta
(englanninkielisistŠ sanoista sort, shine, set, standardise, sustain).

Services-liiketoiminta vastaa asiakkaiden laitteista koko niiden elinkaaren ajan ja on samalla vastuussa
asiakkaiden tukemisesta kaikissa takuuasioissa muodostaen nŠin palautekanavan kentŠltŠ tuotantoon ja
T&K-toimintaan. Yhtiš tekee luovutettuja tuotteita koskevan takuuvarauksen mahdollisten kustannusten
kattamiseksi. Odottamattomia vahinkoja katetaan tuotevastuuvakuutuksella.

WŠrtsilŠ pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteidensa ja palvelujensa laatua noudattamalla alan parhaita
kŠytŠntšjŠ ja hyvŠŠ hallintotapaa tukenaan vankka faktapohja. Johto on kaikilla tasoilla vastuussa oman
organisaationsa tuotannon laadusta ja siitŠ, ettŠ kŠytšssŠ on asianmukaiset arviointi- ja palautemekanismit.
WŠrtsilŠn keskitetty laatutoiminto vastaa liiketoimintojen laatutyšn koordinoinnista ja ylimmŠn tason ohjaus- ja
hallintomekanismien toimivuudesta ja tehokkuudesta.

Sopimusriskit
Services-liiketoimintaa lukuun ottamatta myynti koostuu eri kokoisista projekti- ja laitetoimituksista.
MerkittŠvimmŠt toimitukset ovat kokonaisratkaisuna rakennettavia voimalaitoksia. YksittŠisiin projekteihin
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liittyvŠt riskit eivŠt kuitenkaan nouse koko liiketoiminnan volyymiin nŠhden merkittŠviksi. Tuotevastuuseen
perustuvien korvausvaatimusten riskejŠ vŠhentŠvŠt tuotteiden ja tyšn koko elinkaaren Ð suunnittelusta
kaikkien tuotantovaiheiden kautta aina kenttŠhuoltoon Ð kattava laatu, vakiomuotoiset myyntisopimukset sekŠ
sopimusten tarkistusprosessi.

Services-liiketoiminnassa tavoitteena on solmia pitkŠaikaisia huoltosuhteita ja pitŠŠ asiakkaan investointi
tuottavana sen koko elinkaaren ajan. NŠin asiakas voi keskittyŠ ydinliiketoimintaansa WŠrtsilŠn huolehtiessa
asennettujen laitteiden optimaalisesta suorituskyvystŠ. Luotettava suorituskyky ja riskienhallinta ovat
asiakkaidemme keskeisiŠ tarpeita. Huoltosopimukseen kuuluu olennaisena osana riittŠvŠ valmistautuminen
laitteen kŠyttššnottoon. TŠhŠn sisŠltyy mm. henkilšstšn rekrytointi ja koulutus, varmuusvaraston ja tyškalujen
osto sekŠ operatiivisen infrastruktuurin, kunnossapitorutiinien sekŠ tyšterveys- ja tyšturvallisuusjŠrjestelmien
rakentaminen. Tavoitteena on estŠŠ odottamattomat tilanteet ja varmistaa kustannustehokkuus ja toiminnan
sujuvuus sekŠ asiakkaan ettŠ palveluntarjoajana toimivan WŠrtsilŠn kannalta.

Poikkeamiin, korruptioon ja vilppiin liittyvŠt riskit
WŠrtsilŠ noudattaa lakeja ja omia sisŠisiŠ mŠŠrŠyksiŠŠn kaikessa liiketoiminnassaan. WŠrtsilŠn
toimintaperiaatteet toimivat tyšntekijšiden tŠrkeimpŠnŠ ohjeistuksena. WŠrtsilŠ on sitoutunut
liiketoiminnoissaan korkeisiin eettisiin periaatteisiin ja rehellisyyteen tavoitteenaan ehkŠistŠ korruptiota sekŠ
toimintaperiaatteiden, korruption vastaisen politiikan ja sŠŠnnšstenmukaisuuden raportointia koskevan
politiikan rikkomukset. SŠŠnnšstenmukaisuusprosessit on integroitu kaikkiin liiketoimintoihin, ja jokainen
tyšntekijŠ on omalta osaltaan vastuussa sŠŠnnšsten noudattamisesta ja toimintansa eettisyydestŠ ja
rehellisyydestŠ.

WŠrtsilŠ on tŠysin sitoutunut noudattamaan korruption vastaisia lakeja ja sŠŠnnšksiŠ. WŠrtsilŠn korruption
vastaisessa politiikassa kielletŠŠn yksiselitteisesti kaikenlainen korruptio ja lahjonta, ja ylin johto suhtautuu
ehdottoman kielteisesti kaikenlaiseen korruptioon ja vilppiin.

Compliance-toiminto edistŠŠ sŠŠnnšsten noudattamista koko konsernissa ja pyrkii jatkuvasti lisŠŠmŠŠn
tietoutta korruptioon, lahjontaan ja muihin vŠŠrinkŠytšksiin liittyvistŠ riskeistŠ. Toiminto on pŠŠvastuussa
konsernin politiikoista ja toimintatavoista, koulutusohjelmista, sŠŠnnšsten noudattamiseen liittyvŠstŠ
tutkinnasta, sŠŠnnšsten noudattamatta jŠttŠmisen seuraamuksista sekŠ raportoinnista. Toiminnon keskeisiŠ
tehtŠviŠ ovat WŠrtsilŠn Compliance-ohjelman jatkuva kehittŠminen ja korkean eettisen kulttuurin vaaliminen.
Compliance-toiminto tukee liiketoimintoja ja konsernihallinnon muita toimintoja ja tekee niiden kanssa
yhteistyštŠ riskienhallintaan liittyvŠssŠ toiminnassa.

WŠrtsilŠ tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja ettŠ korruption ja vilpin riski on
korostunut monilla yhtišn toiminta-alueilla. Siksi WŠrtsilŠ noudattaa aina korkeita eettisiŠ toimintaperiaatteita
ja edellyttŠŠ tiukkojen korruption vastaisten menettelytapojensa, kuten korruption vastaisten ja kolmansiin
osapuoliin liittyvŠŠ lahjontariskiŠ koskevien politiikkojensa, ehdotonta noudattamista.

Raaka-aineiden hintariski

…ljy

…ljyn hintamuutosten suoranainen vaikutus WŠrtsilŠn tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lŠhinnŠ
kysyntŠŠn. …ljyn hinnannousu vaarantaa maailman talouskasvun ja lisŠŠ toimintakustannuksia etenkin
merenkulkualalla. Toisaalta se myšs vilkastuttaa šljyn- ja kaasunetsintŠŠ ja -tuotantoa sekŠ maalla ettŠ
merellŠ. …ljyn hinnan nousu lisŠŠ myšs investointeja LNG-aluksiin, maakaasulla kŠyviin voimalaitoksiin ja yhŠ
enenevŠssŠ mŠŠrin myšs maakaasulla kŠyviin aluksiin. …ljyn hinnan lasku voi lykŠtŠ šljyntuotantomaiden ja -
alueiden investointipŠŠtšksiŠ. WŠrtsilŠ on globaali yhtiš, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja
voimantuotantosegmenteillŠ. …ljyn hinnan muutoksilla voi olla nŠiden segmenttien kysyntŠŠn toisiinsa nŠhden
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vastakkaisia vaikutuksia. Tilanteen monitahoisuutta lisŠŠ myšs maakaasun kasvava rooli WŠrtsilŠn
liiketoiminnassa.

Metallit

Metallien hinnoilla on epŠsuora vaikutus WŠrtsilŠn kŠyttŠmien komponenttien hintoihin. Joidenkin
avainkomponenttien osalta on tehty pitkŠaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raaka-aineiden
hintaheilahteluja.

SŠhkš

SŠhkšn hinnalla ei ole olennaista vaikutusta WŠrtsilŠn tuotantokustannuksiin. Power Plants -liiketoiminnassa
sŠhkšn hinnannousu tukee asiakkaiden investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin. Edullinen sŠhkšn hinta ei
suosi teollisuuden investointeja omaan sŠhkšntuotantoon.

Vahinkoriskit

WŠrtsilŠn henkilšstšn turvallisuus pyritŠŠn takaamaan tyšterveys- ja turvallisuusjŠrjestelmillŠ, matkustamista
koskevilla turvallisuusohjeilla sekŠ kriisitilanteita koskevalla ohjeistuksella. WŠrtsilŠ on vakuuttanut
henkilšstšnsŠ asianmukaisesti, ja tyšturvallisuuden merkitystŠ korostaakseen WŠrtsilŠn johtokunta on
pŠŠttŠnyt asettaa konsernitason tavoitteeksi nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. TŠtŠ tarkoitusta varten
on kŠynnissŠ erityinen Nolla tapaturmaa -projekti, jonka tavoite on sisŠllytetty yhtišn kestŠvŠn kehityksen
ohjelmaan.

YmpŠristšvahinkoihin liittyviŠ riskejŠ torjutaan ympŠristšjŠrjestelmillŠ.

WŠrtsilŠn kiinteistšyksikkš yllŠpitŠŠ kiinteistšrekisteriŠ kaikista yhtišn kŠytšssŠ olevista kiinteistšistŠ.
YksikšstŠ on saatavissa neuvoja kiinteistšjen ostoon, myyntiin, vuokraamiseen ja turvallisuuteen liittyvissŠ
asioissa. Kiinteistšjen ympŠristšauditointeihin kŠytetŠŠn ulkopuolisia asiantuntijoita.

MikŠŠn WŠrtsilŠn isoista tuotantoyksikšistŠ ei sijaitse luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla.
Katastrofiskenaarioita laaditaan ja tarvittaessa riskialttiutta torjutaan esimerkiksi sijoittamalla yksikšt
tulvariskirajan ylŠpuolelle tai rakentamalla tulvapatoja.

WŠrtsilŠn suurimmissa tuotantoyksikšissŠ on toteutettu liiketoiminnan vaikutusten analyysi ja laadittu
toiminnan jatkuvuussuunnitelma sekŠ omaisuus- ettŠ keskeytysriskien varalta.

Riskit, joihin ei voida vaikuttaa omin toimenpitein, siirretŠŠn mahdollisuuksien mukaan vakuutusyhtišille.
Tavoitteena on, ettŠ henkilšstššn, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen, mukaan lukien alihankkijoista
johtuva toiminnan keskeytyminen, sekŠ toiminta- ja tuotevastuisiin liittyvŠt vahinkoriskit on katettu
asianmukaisin vakuutuksin.

WŠrtsilŠllŠ on oma jŠlleenvakuutusyhtiš Vulcan Insurance PCC Ltd.

Tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvŠt riskit
TietoturvallisuusriskejŠ kartoitetaan jatkuvasti, ja riskien torjumiseksi on tehty tyštŠ verkkoturvallisuuteen,
pŠŠtepisteen suojaukseen ja kŠyttšoikeuksiin liittyvien riskien hallinnassa. Vuonna 2013 perustettiin WŠrtsilŠn
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tietoturvakeskus ja otettiin kŠyttššn tietoturva-aukkojen skannaus kyberuhkien kartoittamiseksi. PainopistettŠ
siirretŠŠn yhteisten tietoturvavalmiuksien parantamiseen, kuten mobiili- ja pilviteknologian kŠytšn
mahdollistamiseen, jatkuvuuteen ja konsernisovellusten tietoriskien hallintaan.

KyberturvallisuusriskejŠ arvioidaan laajasti, ja tieto- ja automaatiojŠrjestelmiin liittyvŠt riskit nŠyttŠvŠt
nousseen fyysisiŠ riskejŠ ja henkilšriskejŠ suuremmiksi. Siksi on luotu kyberturvallisuusstrategia, joka otetaan
kŠyttššn tulevina vuosina. Strategiassa otetaan huomioon sekŠ sisŠiset toiminnot ettŠ WŠrtsilŠn
asiakastoimitukset.

Millainen on liiketoimintamme vakuutusturva?

Rahoitusriskit

Rahoitusriskit on esitetty konsernitilinpŠŠtšksen liitetiedossa 31.

Riski Riskiprofiili Politiikka tai muu ohje Vastuullinen taho

Strategiset riskit WŠrtsilŠn strategia ja
liiketoimintasuunnitelmat

WŠrtsilŠn hallitus,
johtokunta ja
liiketoiminnat

LiiketoimintaympŠristššn
liittyvŠt riskit

WŠrtsilŠn strategia ja
liiketoimintasuunnitelmat

Johtokunta ja
liiketoiminnat

Markkina- ja asiakasriski WŠrtsilŠn strategia ja
liiketoimintasuunnitelmat

Johtokunta ja
liiketoiminnat

Kilpailutilanne- ja
hintariski

WŠrtsilŠn strategia ja
liiketoimintasuunnitelmat

Johtokunta ja
liiketoiminnat

WŠrtsilŠn riskiprofiilit ja vastuut
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Poliittiset ja
lainsŠŠdŠnnšlliset riskit

Erilaiset ohjeet ja
riskienhallintapolitiikka

Liiketoiminnat ja T&K-,
riskienhallinta- ja
lakiasiaintoiminnot

Ilmastonmuutokseen ja
kestŠvŠŠn kehitykseen
liittyvŠt riskit

Laatu-, tyšterveys- ja turvallisuus- ja
ympŠristšpolitiikka,
toimintaperiaatteet,
johtamisjŠrjestelmŠt
(ISO 14001 & OHSAS 18001)

Liiketoiminnat, T&K- ja
kestŠvŠn kehityksen
toiminto

Teknologiariski Patentti- ja teollisuusoikeudet,
tuotetakuut

Liiketoiminnat ja T&K-
toiminto

Operatiiviset riskit WŠrtsilŠn strategia ja
liiketoimintasuunnitelmat

Johtokunta ja
liiketoiminnat

Valmistusriski TuotantojŠrjestelmŠt, liiketoiminnan
jatkuvuussuunnitelmat

Tuotanto ja liiketoiminnat

Toimittaja- ja
alihankkijariski

Toimittajavaatimukset ja
hallintajŠrjestelmŠ, liiketoiminnan
jatkuvuussuunnitelmat

Liiketoiminnat ja
hankintatoiminto (CSM)

Tuotteiden elinkaari- ja
tuotevastuuriski

JohtamisjŠrjestelmŠ (ISO 9001),
turvallisuusohjeet ja -kŠsikirjat,
riskienhallintapolitiikka, T&K:n
riskientorjuntaohjeet

Tuotanto, T&K-toiminto,
liiketoiminnat sekŠ
riskienhallinta- ja
lakiasiaintoiminnot

Sopimusriskit Vakiosopimukset Lakiasiaintoiminto ja
liiketoiminnat

Raaka-aineiden
hintariski

Tuotantokustannusten hallinta Liiketoiminnat ja
rahoitustoiminto

Tietoturvariski Tietoturvan periaatteet,
kyberturvallisuusstrategia

Liiketoiminnat ja IM-
toiminto

Poikkeamiin liittyvŠt
riskit

Toimintaperiaatteet, korruption
vastainen politiikka,
sŠŠnnšstenmukaisuuspolitiikka

Liiketoiminnot,
Compliance-toiminto

Vahinkoriskit Riskienhallintapolitiikka ja ohjeet Liiketoiminnat ja
riskienhallintotoiminto

Henkilšstšriskit JohtamisjŠrjestelmŠ (OHSAS 18001),
matkustusturvaohjeet, kriisiohjeet ja
kiinteistšjen turvallisuussuunnitelmat

Liiketoiminnat, henkilšstš-
, riskienhallinta- ja
turvallisuustoiminnot

Luonnonkatastrofit Kriisienhallintaohjeet, Liiketoiminnan
jatkuvuussuunnitelmat

Liiketoiminnat ja
riskienhallintatoiminto

Tulipalot,
kuljetusvahingot ym.

JohtamisjŠrjestelmŠt (ISO 14001 &
OHSAS 18001), kiinteistšjen
turvallisuussuunnitelmat

Liiketoiminnat,
riskienhallintatoiminto ja
kiinteistšyksikkš

Rahoitusriskit WŠrtsilŠn strategia ja
liiketoimintasuunnitelmat

Liiketoiminnat ja
rahoitustoiminto

Valuuttakurssiriski Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja
rahoitustoiminto
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Korkoriski Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja
rahoitustoiminto

Likviditeetti- ja
jŠlleenrahoitusriski

Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja
rahoitustoiminto

Luottoriski Rahoitus- ja luottopolitiikka Liiketoiminnat ja
rahoitustoiminto

Matala Korkea
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n Large Cap -listalla Helsingin pšrssissŠ
kaupankŠyntitunnuksella WRT1V. Tilikauden 2013 lopussa WŠrtsilŠn osakkeiden lukumŠŠrŠ oli 197.241.130 ja
rekisteršity osakepŠŠoma oli 336.002.138,50 euroa. WŠrtsilŠllŠ on yksi osakesarja, ja jokainen osake
oikeuttaa yhteen ŠŠneen yhtiškokouksessa ja yhtŠlŠiseen osinkoon.

Osakekohtaisia tunnuslukuja
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Yhtišn osakkeet Helsingin pšrssissŠ

WŠrtsilŠn osakkeen kurssi nousi 6,5% vuonna 2013, kun taas NASDAQ OMX Helsinki Cap -indeksi nousi
21,2%. WŠrtsilŠn osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 39,00 euroa ja alin kurssi 30,66 euroa. PŠŠtšskurssi
31.12.2013 oli 35,77 euroa ja vaihdon volyymilla painotettu keskikurssi vuonna 2013 oli 35,00 euroa.
WŠrtsilŠn osakekannan markkina-arvo tilivuoden lopussa oli 7.055 miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin
NASDAQ OMX HelsingissŠ 95.127.366 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.328 miljoonaa euroa.
WŠrtsilŠn osakkeilla kŠydŠŠn kauppaa myšs vaihtoehtoisilla kaupankŠyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssŠ,
Turquoisessa ja BATS:ssŠ. NŠillŠ kaupankŠyntipaikoilla osaketta vaihdettiin yhteensŠ 54.651.206 kappaletta.

LisŠtietoja osakkeen kurssikehityksestŠ on WŠrtsilŠn sijoittajasivuillawww.wartsila.com/sijoittajat .
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WŠrtsilŠn osake Nasdaq OMX Helsingin pšrssissŠ
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Osakkeenomistajat

Tilikauden 2013 lopussa WŠrtsilŠllŠ oli noin 40.850 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja
hallintarekisteršityjen osakkeiden osuus oli tilikauden lopussa 51% (52) osakekannasta, ja suomalaisten
yksityissijoittajien omistuksessa oli 21% (21) osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat Fiskars Oyj
Abp ja Investor AB jotka yhdistivŠt WŠrtsilŠ-omistustensa yhteiseen yhtiššn vuoden 2013 aikana. Yhteisyritys
Avlis AB:n ja sen tŠysin omistaman tytŠryhtišn Avlis Invest AB:n yhteenlaskettu omistus oli 42.948.325.

LisŠtietoja WŠrtsilŠn osakkeenomistajista on WŠrtsilŠn sijoittajasivuillawww.wartsila.com/sijoittajat .

OmistajaryhmŠt 31.12.2013
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WŠrtsilŠn 50 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2013, poislukien
hallintarekisteršidyt
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Muutokset omistuksessa Ð liputukset
Vuonna 2013 WŠrtsilŠ sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

25.9.2013 BlackRock, Inc. vŠhensi omistustaan WŠrtsilŠssŠ. Osakekaupan jŠlkeen BlackRock, Inc. omisti
9.824.523 osaketta, joka on 4,98% WŠrtsilŠn osakkeista ja ŠŠnistŠ.

7.2.2013 WŠrtsilŠlle ilmoitettiin, ettŠ Fiskars Oyj Abp ja Investor AB olivat toteuttaneet WŠrtsilŠ-omistustensa
juridisen yhdistŠmisen yhteiseen yhtiššn 24.4.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti. Julkaisuajankohtana
yhteisyritys Avlis AB:n ja sen tŠysin omistaman tytŠryhtišn Avlis Invest AB:n (entinen Instoria AB)
yhteenlaskettu omistus oli 42.948.325 eli 21,77% WŠrtsilŠn osakkeista ja ŠŠnistŠ. Fiskars omisti Avlis AB:sta
59,7% ja Investor 40,3%.

Johdon osakkeenomistus
Yhtišn hallituksen jŠsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekŠ nŠiden mŠŠrŠysvaltayhteisšt
omistavat WŠrtsilŠ Oyj Abp:n osakkeita yhteensŠ 789.368 kpl eli 0,4% koko osakekannasta ja ŠŠnivallasta
vuoden 2013 lopussa.

Hallituksen jŠsenten WŠrtsilŠ-osakkeiden omistus 31.12.2013
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Valtuutukset
Varsinainen yhtiškokous, joka pidettiin 7.3.2013, valtuutti hallituksen pŠŠttŠmŠŠn enintŠŠn 19.000.000 oman
osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiškokouksen
pŠŠttymiseen asti, kuitenkin enintŠŠn 18 kuukautta yhtiškokouksen pŠŠtšksestŠ.

Hallitus valtuutettiin pŠŠttŠmŠŠn enintŠŠn 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus
on voimassa kolme vuotta yhtiškokouksen pŠŠtšksestŠ, ja se kumoaa varsinaisen yhtiškokouksen 8.3.2012
antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen pŠŠttŠmŠŠn siitŠ,
kenelle ja missŠ jŠrjestyksessŠ omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi pŠŠttŠŠ omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinŠ suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtišn omia
osakkeita.

Hallituksen esitys osingonjaosta
Hallitus esittŠŠ, ettŠ 31.12.2013 pŠŠttyneeltŠ tilikaudelta maksetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta.

WŠrtsilŠ pŠŠomamarkkinoilla

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2013
Sijoittajat olivat hyvin kiinnostuneita WŠrtsilŠstŠ vuonna 2013. Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaava tiimi, johon
kuuluvat WŠrtsilŠn toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja IR Officer, osallistui
vuoden aikana 280 sijoittajatapaamiseen. Tapaamisia jŠrjestettiin Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa,
Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Italiassa, SveitsissŠ, ItŠvallassa ja Yhdysvalloissa. Henkilškohtaisten
tapaamisten ja puhelinkokousten lisŠksi useita sijoittajaryhmiŠ vieraili vuoden mittaan WŠrtsilŠn toimipisteissŠ
HelsingissŠ, Vaasassa, Shanghaissa ja Kampenissa. IR-tiimi osallistui myšs useisiin institutionaalisille
sijoittajille suunnattuihin sijoittajakonferensseihin sekŠ Suomessa ettŠ ulkomailla. Vuoden aikana WŠrtsilŠn
ulkomainen osakeomistus oli 51% (52). Ulkomaisia osakkeenomistajia oli eniten Isossa-Britanniassa ja
Yhdysvalloissa.

WŠrtsilŠn pŠŠomamarkkinapŠivŠ pidettiin marraskuussa HelsingissŠ. EsityksissŠ kŠsiteltiin yhtišn strategisia
painopistealueita ja tulevien vuosien kasvumahdollisuuksia sekŠ vuoden aikana aloitettuja
organisaatiomuutoksia. PŠŠomamarkkinapŠivŠŠn osallistui yli 65 institutionaalista sijoittajaa,
osakeanalyytikkoa ja pankkiiria. LisŠksi tilaisuuden webcast-lŠhetystŠ seurasi 100 henkilšŠ.

WŠrtsilŠ osallistui vuoden mittaan kotimaisille yksityissijoittajille tarkoitettuihin tapahtumiin, joihin kuuluivat
mm. PšrssisŠŠtišn jŠrjestŠmŠ pšrssiaamu ja Arvopaperin jŠrjestŠmŠt sijoitusmessut. WŠrtsilŠn
osakkeenomistajista noin 21% (21) oli yksityissijoittajia vuonna 2013.

WŠrtsilŠn sijoittajasuhdepolitiikka
WŠrtsilŠn sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittŠvŠŠ ja ajantasaista
tietoa yhtišn toiminnasta, strategiasta, markkinoista ja taloudellisesta asemasta. NŠin pyritŠŠn varmistamaan,
ettŠ rahoitusmarkkinat saavat tarvittavat tiedot WŠrtsilŠstŠ sen osakkeiden kŠyvŠn arvon mŠŠrittŠmiseksi.
Tavoitteen saavuttamiseksi WŠrtsilŠ julkaisee vuosittain kolme osavuosikatsausta, tilinpŠŠtšstiedotteen,
vuosikertomuksen ja pšrssitiedotteita. TŠmŠn lisŠksi yhtišn johto keskustelee sŠŠnnšllisesti analyytikoiden ja

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 SIJOITTAJAT

176



sijoittajien kanssa sekŠ Suomessa ettŠ ulkomailla. WŠrtsilŠn verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin
vaikuttavan ajankohtaisen ja aiempaa toimintaa koskevan tiedon arkistona.

NŠkymŠt
Tietoa WŠrtsilŠn nŠkymistŠ ja tilikauden tulosennusteesta julkaistaan tilinpŠŠtšstiedotteessa ja
osavuosikatsauksissa. Viimeksi julkaistut nŠkymŠt toistetaan myšs vuosikertomuksessa. Julkaistavat
nŠkymŠt sisŠltŠvŠt hallituksen hyvŠksymŠt ennusteet liikevaihdosta ja kannattavuudesta (EBIT-%). WŠrtsilŠ ei
julkaise kvartaalikohtaisia tulosennusteita.

Jos liiketoiminnan olosuhteissa tapahtuu nŠkymiin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia, WŠrtsilŠ julkaisee
muutetut nŠkymŠt voimassa olevien mŠŠrŠysten mukaisesti.

Analyytikkoraportit
WŠrtsilŠ tarkistaa pyydettŠessŠ analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden jo
julkaistujen tietojen perusteella. WŠrtsilŠ ei kommentoi tai ota vastuuta pŠŠomamarkkinatahojen julkaisemista
ennusteista tai odotuksista.

Hiljainen jakso
WŠrtsilŠ soveltaa tulosjulkistustensa edellŠ kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa, jotta julkaisematonta
taloudellista tietoa ei pŠŠse julkisuuteen. Edustajamme eivŠt tŠnŠ aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita
eivŠtkŠ kommentoi yhtišn taloudellista tilaa.

Tiedonantopolitiikka ja talousviestintŠ
WŠrtsilŠ tiedottaa yhtišn tavoitteista, taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta avoimesti, oikea-aikaisesti,
totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, jotta yhtišn sidosryhmŠt voivat muodostaa oikeisiin ja riittŠviin
tietoihin perustuvan kŠsityksen yhtišstŠ. WŠrtsilŠ julkaisee pšrssitiedotteita, yleisiŠ lehdistštiedotteita ja
ammattilehdistštiedotteita. LisŠksi tytŠryhtišmme julkaisevat lehdistštiedotteita, joilla on paikallista
merkitystŠ.

Pšrssitiedotteilla julkaistaan uutisia, joilla on tai saattaa olla merkitystŠ osakkeen arvon kannalta.
Lehdistštiedotteilla kerrotaan liiketoiminnan tapahtumista, joilla on uutisarvoa tai muutoin yleistŠ mielenkiintoa
sidosryhmien keskuudessa. Ammattilehdistštiedotteilla tiedotetaan alan lehdistšlle tuotteistamme ja
teknologioistamme yksityiskohtaisemmin. Kaikki pšrssitiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Lehdistštiedotteet julkaistaan englanniksi ja tarvittaessa myšs suomeksi ja ruotsiksi.
Ammattilehdistštiedotteet julkaistaan ainoastaan englanniksi. Pšrssi- ja lehdistštiedotteet ovat vŠlittšmŠsti
julkistamisen jŠlkeen luettavissa WŠrtsilŠn internetsivuilla.

Yhteystiedot
Yhtišn sijoittaja- ja analyytikkosuhteista vastaa sijoittajasuhdejohtaja Natalia Valtasaari yhdessŠ IR-tiimin
kanssa. Kyselyt voi lŠhettŠŠ osoitteeseen investor.relations@wartsila.com.

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com
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Katariina Kataja
IR Officer
Puh. 010 709 5498
katariina.kataja@wartsila.com

Alexandra CarlzŽn
Koordinaattori, sijoittajasuhteet
Puh. 010 709 5445
alexandra.carlzen@wartsila.com

€itiyslomalla:
Pauliina TennilŠ
Sijoittajasuhdejohtaja

WŠrtsilŠn konserniviestinnŠstŠ ja lehdistšsuhteista vastaa viestintŠjohtaja Atte PalomŠki.

Atte PalomŠki
ViestintŠjohtaja
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Analyytikot

Tietojemme mukaan ainakin oheiset vŠlittŠjŠyritykset ja analyytikot ovat seuranneet WŠrtsilŠn kehitystŠ
viimeisen 12 kuukauden aikana. He ovat analysoineet omasta aloitteestaan yhtištŠmme sekŠ myšs laatineet
kirjallisia raportteja ja kommentteja, ja pystyvŠt luonnehtimaan WŠrtsilŠŠ sijoituskohteena. WŠrtsilŠ ei vastaa
analyyseissa esitetyistŠ arvioista.

Yritys Analyytikko Yhteystiedot

ABG Sundal Collier AB Anders Idborg anders.idborg@abgsc.se
+46 8 566 286 74

Carnegie Investment Bank AB,
Finland

Timo Heinonen timo.heinonen@carnegie.fi
09 6187 1234

Danske Bank A/S, Helsinki Antti Suttelin antti.suttelin@danskebank.com
010 236 4708

Deutsche Bank AG Anette LuomanperŠ
31.12.2013 asti

DNB Bank ASA Christer MagnergŒrd christer.magnergard@dnb.no
+47 22 94 82 26

Espirito Santo Nick Wilson nick.wilson@espiritosantoib.co.uk
+44 20 3364 6766
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Evli Bank plc Elina Riutta elina.riutta@evli.com
09 4766 9204

Exane BNP Paribas Alexis Denaud alexis.denaud@exanebnpparibas.com
+44 207 039 9488

Fearnley Fonds ASA Rikard Vabo r.vabo@fearnleys.no
+47 22 93 60 00

FIM Vahvistetaan Vahvistetaan

Goldman Sachs International Daniela Costa daniela.costa@gs.com
+44 20 7774 8354

Handelsbanken Capital Markets Tom Skogman tom.skogman@handelsbanken.fi
010 444 2752

HSBC Bank plc Colin Gibson colin.gibson@hsbcib.com
+44 20 7991 6592

Inderes Juha Kinnunen juha.kinnunen@inderes.com
040 778 1368

JPMorgan Cazenove Glen Liddy glen.liddy@jpmorgan.com
+44 20 7134 4570

Kepler Cheuvreux Johan Eliason jeliason@keplercheuvreux.com
+46 8 723 5100

Nordea Markets Jan Kaijala jan.kaijala@nordea.com
09 1655 9706

Pareto …hman Jari HarjunpŠŠ jari.harjunpaa@ohmangroup.fi
09 8866 6021

Pohjola Bank plc Pekka Spolander pekka.spolander@pohjola.fi
010 252 4351

SEB Enskilda, Helsinki Tomi Railo tomi.railo@enskilda.fi
09 6162 8727

Swedbank Markets Anders Roslund anders.roslund@swedbank.se
+46 8 5859 0093

UBS Deutschland AG Sven Weier sven.weier@ubs.com
+49 69 1369 8278
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Tietoja osakkeenomistajille

Yhtiškokous
WŠrtsilŠ Oyj Abp:n varsinainen yhtiškokous pidetŠŠn torstaina 6.3.2014 klo 15.00 alkaen HelsingissŠ,
Messukeskuksen kongressisiivessŠ, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiškokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistŠŠn 24.2.2014 on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitŠmŠŠn yhtišn osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiškokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistŠŠn 3.3.2014 klo
16.00 mennessŠ joko kirjallisesti, sŠhkšpostitse, telefaxilla tai puhelimitse.

Ilmoittautumisosoitteet:

WŠrtsilŠ Oyj Abp
Osakasrekisteri
PL 196
00531 Helsinki
puh. 010 709 5282, arkipŠivisin klo 9.00-12.00
faksi: 010 709 5701
sŠhkšposti: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen

Kirjallisesti, sŠhkšpostitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen tulee olla perillŠ ennen
ilmoittautumisajan pŠŠttymistŠ 3.3.2014 klo 16.00. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa kŠyttŠŠ
osakkeenomistajan ŠŠnivaltaa yhtiškokouksessa, pyydetŠŠn toimittamaan yhtišlle ennen ilmoittautumisajan
pŠŠttymistŠ.

Osingonmaksu
Hallitus esittŠŠ, ettŠ 31.12.2013 pŠŠttyneeltŠ tilikaudelta jaetaan osinkona1,05 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka tŠsmŠytyspŠivŠnŠ 11.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitŠmŠŠn
osakasluetteloon. OsingonmaksupŠivŠksi hallitus ehdottaa 18.3.2014.

Pšrssitiedotteet
Pšrssitiedotteet ovat heti julkistamisen jŠlkeen luettavissa WŠrtsilŠn internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.
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Talousinformaatio 2014

Vuosikertomus 2013
SŠhkšinen vuosikertomus 2013 on saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenŠ osoitteessa
www.wartsilareports.com/fi . Vuosikertomus lšytyy myšs WŠrtsilŠn internetsivuilta osoitteesta
www.wartsila.com .

Osavuosikatsaukset ja tilinpŠŠtšstiedote 2014
¥ Tammi-maaliskuu torstaina 24.4.2014
¥ Tammi-kesŠkuu perjantaina 18.7.2014
¥ Tammi-syyskuu torstaina 23.10.2014
¥ TilinpŠŠtšstiedote tammi-joulukuu torstaina 29.1.2015

Osavuosikatsaukset ja tilinpŠŠtšstiedote julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi WŠrtsilŠn
internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com .

Pšrssitiedotteiden vuosikooste

24.10.2013
WŠrtsilŠn osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

10.10.2013
WŠrtsilŠ julkaisee tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksen 24.10.2013 klo 8.30

27.9.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5¤:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vŠhentŠnyt omistustaan
WŠrtsilŠssŠ

29.8.2013
WŠrtsilŠ nimittŠŠ Roger Holmin uuden 4-tahtiorganisaation johtajaksi

18.7.2013
Korjaus WŠrtsilŠ Oyj Abp:n osavuosikatsaukseen tammi-kesŠkuu 2013

NimityksiŠ WŠrtsilŠn johtokunnassa

Osavuosikatsaus tammi-kesŠkuu 2013

4.7.2013
WŠrtsilŠ julkaisee tammi-kesŠkuun 2013 osavuosikatsauksen 18.7.2013 klo 8.30

25.6.2013
PowerTech-divisioonan johtaja Lars Hellberg jŠttŠŠ WŠrtsilŠn
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16.5.2013
Services-liiketoiminnan johtaja Christoph Vitzthum jŠttŠŠ WŠrtsilŠn

18.4.2013
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

4.4.2013
WŠrtsilŠ julkaisee tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksen 18.4.2013 klo 8.30

15.3.2013
WŠrtsilŠ rakentaa uuden tuotantolaitoksen Brasiliaan

7.3.2013
WŠrtsilŠ Oyj Abp hallituksen jŠrjestŠytyminen

WŠrtsilŠn varsinaisen yhtiškokouksen pŠŠtškset 7.3.2013

5.3.2013
WŠrtsilŠ myynyt kaikki Sato-osakkeensa

8.2.2013
WŠrtsilŠ Oyj Abp:n vuosikertomus vuodelta 2012 julkaistu

7.2.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ¤:n mukainen liputusilmoitus: Fiskarsin ja Investorin WŠrtsilŠ-omistusten
yhdistŠminen yhteiseen yhtiššn saatettu pŠŠtškseen

25.1.2013
Marco WirŽn nimitetty WŠrtsilŠn talous- ja rahoitusjohtajaksi

Kutsu WŠrtsilŠ Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiškokoukseen

TilinpŠŠtšstiedote tammi-joulukuu 2012

11.1.2013
WŠrtsilŠ julkaisee vuoden 2012 tilinpŠŠtšstiedotteen 25.1.2013 klo 8.30

2.1.2013
WŠrtsilŠlle 184 miljoonan euron voimalaitosprojekti Jordaniasta
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KeskeistŠ tilikaudelta 2013

Maailmantalouden jatkunut epŠvarmuus vaikutti WŠrtsilŠn vuoden 2013 kehitykseen.

Talouspoliittiset linjaukset globaalisti ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssien heilahtelut lykkŠsivŠt
asiakkaiden pŠŠtšksentekoa voimantuotannon markkinoilla, jotka supistuivat toista vuotta perŠkkŠin.
Laivanrakennusteollisuudessa kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat ja uusien alusten
polttoainetehokkuus lisŠsivŠt kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin. LisŠksi šljyn hinnat tukivat offshore-alan
toimintaa. TŠmŠn seurauksena uusien laivojen tilaukset kasvoivat ja segmenttien vŠlinen tilausjakauma oli
edellisvuosia tasaisempi. Huoltomarkkinoiden tasainen kehitys jatkui voimalaitosten huoltopalvelujen hyvŠn
kysynnŠn ansiosta.

WŠrtsilŠn tilauskertymŠ kehittyi loppumarkkinoita myštŠillen. Ship Power -liiketoiminnan vahvempi
tilauskertymŠ tasapainotti osittain Power Plants -liiketoiminnan heikompaa kehitystŠ. WŠrtsilŠn
kokonaistilauskertymŠ laski 1% 4.872 milj. euroon. Tilauskanta kauden lopussa oli 4.426 milj. euroa, laskua oli
1%. Vahvan neljŠnnen neljŠnneksen ansiosta kannattavuus sŠilyi vankkana. Liikevaihdon kehitys oli hieman
odotettua heikompaa, mikŠ johtui epŠsuotuisista valuuttakursseista ja joistakin viivŠstyneistŠ toimituksista
vuoden lopulla. WŠrtsilŠn koko vuoden liikevaihto laski 1% 4.654 milj. euroon ja kannattavuus saavutti 11,2%.
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi hyvin ja kasvoi 578 milj. euroon vuoden aikana.

WŠrtsilŠ jatkoi liiketoimintansa kehittŠmistŠ vuoden 2013 aikana laajentamalla tuotevalikoimaansa ja
vahvistamalla tuotantokapasiteettiaan tŠrkeillŠ kehittyvillŠ markkinoilla.

Liikevaihto
%�-* ��� ��� %FFE@D��

(@H6C�(=2?ED  ������  ��� 	��

+9:A�(@H6C  ������  �� ��

+6CG:46D  ������  ��� 	��

%FF ���� �

#@?D6C?:#@?D6C?: �� ������ � ��� 	�

Strategia

WŠrtsilŠn tavoitteena on olla koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja maailmanlaajuisilla
merenkulun markkinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympŠri maailmaa. NŠemme kasvumahdollisuuksia
kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme, kaasukŠyttšisissŠ moottoreissa ja
niihin liittyvissŠ jŠrjestelmissŠ merenkulun markkinoilla sekŠ nesteytetyn maakaasun keskisuuren
infrastruktuurin kehityksessŠ. Tavoittelemme myšs kasvua ympŠristšratkaisuissa, kuten rikkipesureissa ja
painolastiveden kŠsittelyjŠrjestelmissŠ. Vahvuutenamme on teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja
huoltotarjoama, lŠheiset ja pitkŠaikaiset asiakassuhteet sekŠ ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus.
Etsimme jatkuvasti tapoja yllŠpitŠŠ kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua tuotanto- ja toimitusketjun
ohjauksella.TŠmŠ tapahtuu usein yhteistyšssŠ johtavien teollisuuspartnerien kanssa tŠrkeimmillŠ
kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen T&K-toimintoihin auttaa meitŠ pysymŠŠn alamme teknologian ja
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innovoinnin edellŠkŠvijŠnŠ.Aiomme hyštyŠ kasvumahdollisuuksista loppumarkkinoillamme ja sŠilyttŠŠ
samalla vakaan kannattavuuden.

WŠrtsilŠn pitkŠaikainen taloudellinen tavoite on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.
Liikevoittotavoitteemme on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on sŠilyttŠŠ yli 10%:n
liikevoitto. LisŠksi tavoitteemme on sŠilyttŠŠ alle 50%:n velkaantumisaste sekŠ jakaa 50% osakekohtaisesta
tuloksesta osinkona.

Strategian toteutus vuonna 2013
Vaikka voimalaitosten kokonaismarkkinoiden aktiviteetti oli matalammalla tasolla, kaasuun perustuvalle
voimantuontannolle oli edelleen kysyntŠŠ. Power Plants -liiketoiminnan tilauksista 82% tuli kaasumarkkinoilta.
MerkittŠviin tilauksiin kuuluivat 274 MW:n monipolttoainevoimalaitos Jordaniaan ja maakaasua kŠyttŠvŠ 220
MW:n voimalaitos Oregoniin, Yhdysvaltoihin. YmpŠristšmŠŠrŠykset lisŠŠvŠt kiinnostusta kaasua kohtaan
merenkulun markkinoilla. Ship Power sai useita tilauksia monipolttoainemoottoreista ja
kaasunkŠsittelyjŠrjestelmistŠ, mukaan lukien ensimmŠisen tilauksen WŠrtsilŠn uudesta
matalapaineteknologiaan perustuvasta hidaskŠyntisestŠ monipolttoainemoottorista. Tulevat
pŠŠstšmŠŠrŠykset ajavat aktiviteettia ympŠristšratkaisuissa. WŠrtsilŠn painolastiveden kŠsittelyjŠrjestelmien
tyyppihyvŠksynnŠt etenivŠt hyin vuoden 2013 aikana ja rikkipesureiden tilausaktiviteetti jatkui.

Vahvistaakseen tuotantoaan keskeisillŠ kehittyvillŠ markkinoilla WŠrtsilŠ ilmoitti perustavansa uuden, yhtišn
kokonaan omistaman tuotantolaitoksen Brasiliaan vastatakseen lisŠŠntyvŠŠn paikalliseen kysyntŠŠn etenkin
offshore-markkinoilla. WŠrtsilŠ aloitti myšs uusimman yhteisyrityksensŠ WŠrtsilŠ Yuchai Engine Co. Ltd:n
tuotantolaitoksen rakennustyšt Kiinassa. WŠrtsilŠ jatkoi vahvaa panostustaan tutkimukseen ja
tuotekehitykseen, jonka keskeiset painopistealueet olivat hyštysuhteen parantaminen, polttoainejoustavuus ja
ympŠristšsuorituskyky. Vuonna 2013 T&K-kulut olivat 185 milj. euroa, mikŠ vastaa 4% liikevaihdosta.

Vuonna 2013 WŠrtsilŠ suoriutui pitkŠlti linjassa yhtišn pitŠaikaisten tavoitteiden kanssa. Liikevaihto laski 1%,
kun maailman BKT-kasvu on arvioitu olevan 2,9%. Kannattavuus saavutti 11,2% ja oli nŠin selkeŠsti
tavoitehaarukan sisŠllŠ. Velkaantumisaste oli 0,15, ja hallituksen ehdottama 1,05 euron osinko vastaa 53%
osakekohtaisesta tuloksesta.

PitkŠn aikavŠlin taloudelliset tavoitteet
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Markkinakehitys

Kohtalainen aktiviteetti voimalaitosmarkkinoilla
Voimantuotannon kokonaismarkkinoiden aktiviteetti laski vuonna 2013, kun makrotalouden epŠvakaisuus
viivŠstytti investointipŠŠtšksiŠ edelleen lŠpi vuoden.Myšs monien kehittyvien maiden merkittŠvŠt
valuuttakurssiheilahdukset, joita nŠhtiin toisen ja kolmannen neljŠnneksen aikana, vaikuttivat asiakkaiden
pŠŠtšksentekoon. Kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki kuitenkin uuden voimantuotantokapasiteetin
kysyntŠŠ. WŠrtsilŠn tarjousaktiviteetti oli vuotta 2012 korkeammalla tasolla. Aktiviteetti keskittyi edelleen
maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2013 ensimmŠisellŠ puoliskolla kaasuun ja nestemŠisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten
maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensŠ 18,8 GW. Laskua oli 35% edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna (28,8). TŠhŠn sisŠltyvŠt kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. WŠrtsilŠn osuus markkinoista oli 5,8%
(4,9).

Merenkulun markkina-aktiviteetti parantui
Vuonna 2013 tehtiin sopimukset 2.201 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Markkina-aktiviteetti parantui
merkittŠvŠsti vuodesta 2012, jolloin tiedossa olevien sopimusten tilausvolyymi oli 1.090 alusta.
Tilausaktiviteetti oli hyvŠllŠ tasolla kaikilla merkittŠvillŠ alussegmenteillŠ, minkŠ ansiosta segmenttien vŠlinen
tilausjakauma oli tasaisempi vuoteen 2012 verrattuna.

Vastasuhdanteiset tilaukset olivat merkittŠvŠssŠ roolissa vuonna 2013. Kilpailukykyiset uudisrakentamisen
hinnat ja uusien alusten polttoainetehokkuus lisŠsivŠt kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin. Aktiviteetti oli
merkittŠvŠŠ tuotetankkerien, nestekaasun kuljetusalusten ja isojen konttialusten segmenteillŠ. Kaasualusten
(nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) markkinoilla rekisteršitiin 158 sopimusta vuonna
2013. Liikkuvien porausyksikšiden tilausaktiviteetti oli hyvŠllŠ tasolla etenkin šljynporauslauttojen osalta.
AnkkurinkŠsittelyalusten ja offshore-huoltoalusten tilausaktiviteetti oli heikompaa edellisiin vuosiin verrattuna.

Kiinan ja EtelŠ-Korean osuudet vuoden 2013 aikana vahvistetuista sopimuksista olivat 41% ja 33%
kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 15%.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

WŠrtsilŠn keskinopeiden pŠŠmoottoreiden markkinaosuus kasvoi 52%:iin (kolmannen neljŠnneksen lopussa
49%). Markkinaosuus hidaskŠyntisissŠ moottoreissa pysyi 10%:ssa ja apumoottorimarkkinoilla WŠrtsilŠn
osuus laski hieman 4%:iin (10% ja 5% kolmannen neljŠnneksen lopussa).

Vakaa kehitys huoltomarkkinoilla
Huoltomarkkinat olivat kokonaisuudessaan tasaiset vuonna 2013. NeljŠnnen neljŠnneksen vahvistunut
aktiviteetti tasapainotti alkuvuoden hieman hitaampaa kehitystŠ. Voimalaitoshuollon kysyntŠ jatkui
myšnteisenŠ lŠpi vuoden, ja aktiviteetti oli hyvŠllŠ tasolla varsinkin Afrikassa. Merenkulun huoltomarkkinoiden
aktiviteetti oli kokonaisuudessaan tyydyttŠvŠŠ.
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Vuoden 2013 lopussa WŠrtsilŠn laitekanta oli 182.000 MW. Merenkulun laitekanta laski hieman, mikŠ johtui
aluskannasta poistetuista kauppalaivoista, joissa on kaksitahtimoottoreita. TŠtŠ kehitystŠ kompensoi
nelitahtimoottoreiden laitekannan jatkunut kasvu etenkin voimalaitossovelluksissa.

TilauskertymŠ ja tilauskanta

WŠrtsilŠn tilikauden tilauskertymŠ oli yhteensŠ 4.872 milj. euroa (4.940), 1% matalampi kuin vuoden 2012
vastaavana kautena.Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,05 (1,05).

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymŠ oli 1.292 milj. euroa (1.515), laskua oli 15% edellisvuoteen
verrattuna. TŠmŠ on linjassa voimantuotannon kokonaismarkkinoiden laskun kanssa. 82% tilauksista
MW:eissa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta. Vuoden aikana WŠrtsilŠ sai merkittŠviŠ tilauksia 274 MW:n
voimalaitoksesta Jordaniasta sekŠ 220 MW:n voimalaitoksesta Oregonista, Yhdysvalloista. Muita tŠrkeitŠ
tilauksia saatiin Suomesta, VenŠjŠltŠ ja Indonesiasta.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymŠ kasvoi 14% 1.662 milj. euroon (1.453), mikŠ kuvastaa yleisten
merenkulun markkinoiden parannusta. Tilaukset olivat hyvŠllŠ tasolla offshore- ja erikoistuneen tonniston
segmenteillŠ, sekŠ kauppalaivoissa. Ship Power -strategian mukaisesti WŠrtsilŠ sai useita merkittŠviŠ tilauksia
kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisŠltŠen laivasuunnittelun, propulsiolaitteiston, automaation ja muut
laitteistot. YmpŠristšratkaisujen tilausaktiviteetti piristyi hieman. WŠrtsilŠ sai tilauksen AQUARIUS UV -
painolastivedenkŠsittelyjŠrjestelmŠn toimittamisesta Carboflotta Groupilta sekŠ rikkipesuritilauksia mm. TT-
Linelta, Color Linelta ja Messinalta. Vuoden 2013 aikana tilattiin yhteensŠ 41 rikkipesuria 17 alukseen.
Kiinnostus kaasun kŠyttššn merenkulun polttoaineena jatkui lŠpi vuoden, ja Ship Power sai useita tilauksia
monipolttoainemoottoreista ja kaasujŠrjestelmistŠ. NŠihin sisŠltyi strategisesti kiinnostava tilaus
kokonaisratkaisun toimittamisesta sarjaan LNG-kuljetusaluksia, jotka rakennetaan tanskalaiselle Evergas-
varustamolle. Tilaus kattaa rahdinkŠsittely- ja kaasunsyšttšjŠrjestelmŠn sekŠ propulsiolaitteiston. Toinen
keskeinen saavututs oli tilaus WŠrtsilŠn uuteen matalapaineteknologiaan perustuvasta hidaskŠyntisestŠ
monipolttoainemoottorista kahteen ympŠristšmyštŠiseen tankkeriin. Offshore-alalla merkittŠviŠ tilauksia
saatiin propulsioratkaisun toimittamisesta kuudelle putkenasennusalukselle, jotka rakennetaan Subsea 7:lle ja
Seabras Sapuralle, sekŠ useita huoltoaluksiin liittyviŠ tilauksia. Offshore-segmentin osuus katsauskauden
tilauksista oli 42%, kauppalaivasegmentin osuus 34% ja matkustajalaivasegmentin 8%. Erikoisalusten osuus
kokonaisuudesta oli 7% ja merivoimien 6%. Muiden tilausten osuus oli 3%.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 Services-liiketoiminnan tilauskertymŠ laski 4% 1.885 milj. euroon
(1.961). Vuonna 2013 WŠrtsilŠ solmi tŠrkeitŠ pitkŠaikaisia huolto- ja hallinnointisopimuksia
voimalaitosasiakkaiden kanssa Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. WŠrtsilŠ sai myšs sopimuksen
Viking Linelta kaasulla kulkevan matkustaja-aluksen Viking Gracen yllŠpidosta ja huollosta.

TilauskertymŠ yhteisyrityksissŠ

EtelŠkorealaisen yhteisyrityksen WŠrtsilŠ Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen
keskittyvŠn kiinalaisen yhteisyrityksen WŠrtsilŠ Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymŠ oli yhteensŠ 222
milj. euroa (242) katsauskaudella tammi-joulukuu 2013. WŠrtsilŠn omistusosuus nŠissŠ yhteisyrityksissŠ on
50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.
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Tilauskanta
Tilikauden lopussa WŠrtsilŠn tilauskanta oli 4.426 milj. euroa (4.492), laskua oli 1%. Katsauskauden lopussa
Power Plants -tilauskanta laski 12% 1,367 milj. euroon (1.561). Ship Powerin tilauskanta oli 2.289 milj. euroa
(2.127), 8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services -liiketoiminnan tilauskanta laski 7%
ja oli 751 milj. euroa (804).

Liikevaihto ja kannattavuus

Liikevaihto
Liikevaihto laski 1% tilikaudella 4.654 milj. euroon (4.725). Kehitys oli hieman odotettua 0-5% kasvua
heikompi epŠsuotuisten valuuttakurssien ja joidenkin viivŠstyneiden neljŠnnen neljŠnneksen toimitusten takia.
Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.459 milj. euroa (1.498), laskua oli 3%. Ship Power -liiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 2% ja oli 1.325 milj. euroa (1.301). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 1.842 milj. euroa
(1.908), laskua oli 3%. Huoltosopimusten ja yllŠpitohuollon osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta
kasvoivat. Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 31%, Ship Power -liiketoiminnan
osuus 28% ja Services- liiketoiminnan osuus 40%.

WŠrtsilŠn tammi-joulukuun 2013 liikevaihdosta noin 59% oli euromŠŠrŠistŠ, 24% Yhdysvaltain dollareissa, ja
loppu jakautui usean valuutan kesken.

Konsernin liikevaihdon kehitys

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus
Tilikauden liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriŠ oli 520 milj. euroa (517). TŠmŠ vastaa 11,2%
liikevaihdosta (10,9), mikŠ on vuodelle 2013 annetun noin 11% ohjeistuksen mukainen. Yhteisyritystemme
kannattavuus kehittyi hyvin ja tŠmŠ vaikutti myšnteisesti liiketulokseemme katsauskauden aikana.
Kertaluonteiset erŠt mukaan lukien liiketulos oli 500 milj. euroa (483) eli 10,7% liikevaihdosta (10,2). Liiketulos
(EBITA) ennen kertaluonteisia eriŠ ja yritysostoihin liittyviŠ aineettomien hyšdykkeiden poistoja oli 552 milj.
euroa (552), eli 11,9% liikevaihdosta (11,7). WŠrtsilŠ kirjasi yritysostoihin liittyviŠ aineettomien hyšdykkeiden
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poistoja 32 milj. euroa (35) ja 20 milj. euroa kertaluonteisia eriŠ (34) katsauskauden tammi-joulukuu 2013
aikana. Kertaluonteiset erŠt liittyivŠt lŠhinnŠ rakennejŠrjestelyihin ja lakkautettuihin toimintoihin.

Maaliskuussa WŠrtsilŠ myi Sato Oyj -omistuksensa, yhteensŠ 1.987.940 osaketta. Myyntihinta oli 27 milj.
euroa, ja WŠrtsilŠ kirjasi kaupasta 25 milj. euron myyntivoiton. Myyntivoitosta maksetaan veroja 6 milj. euroa.

RahoituserŠt olivat -19 milj. euroa (-31). Nettokorot olivat -14 milj. euroa (-18). Osinkotuotot olivat 1 milj. euroa
(2). Tulos ennen veroja oli 507 milj. euroa (453). Katsauskauden verot olivat 113 milj. euroa (109), joka vastaa
22%:n efektiivistŠ verokantaa. Tilikauden tulos oli 393 milj. euroa (344). Tulos per osake oli 1,98 euroa (1,72)
ja oma pŠŠoma per osake oli 9,35 euroa (8,95). Tuotto sijoitetulle pŠŠomalle (ROI) oli 21,2% (20,4). Oman
pŠŠoman tuotto (ROE) oli 21,4% (20,1).

Tulos

Tase, rahoitus ja rahavirta

Tammi-joulukuun 2013 liiketoiminnan rahavirta oli 578 milj. euroa (153). Rahavirran parannus johtui
pŠŠsŠŠntšisesti nettokŠyttšpŠŠoman myšnteisestŠ kehityksestŠ, joka oli 313 milj. euroa kauden lopussa
(465). Saatujen ennakoiden mŠŠrŠ oli 913 milj. euroa (695) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat
388 milj. euroa (225).

WŠrtsilŠllŠ oli joulukuun 2013 lopussa korollisia lainoja yhteensŠ 665 milj. euroa (794). Lyhytaikaiset lainat,
jotka erŠŠntyvŠt seuraavan 12 kuukauden sisŠllŠ, olivat yhteensŠ 94 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisŠlsivŠt
suomalaisia yritystodistusohjelmia 800 milj. euroa, joista 14 milj. euroa oli kŠytetty. Korollisen lainapŠŠoman
nettomŠŠrŠ oli 276 milj. euroa (567).

Rahoitusohjelmat joulukuun 2013 lopussa sisŠlsivŠt pitkŠaikaisia lainoja 571 milj. euroa, vahvistettuja ja
nostamattomia pitkŠaikaisia lainoja 100 milj. euroa sekŠ vahvistettuja ja kŠyttŠmŠttšmiŠ
luottolimiittisopimusohjelmia yhteensŠ 599 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 43,9% (41,3) ja
nettovelkaantumisaste aleni 0,15:een (0,32) kassavirran hyvŠstŠ kehityksestŠ johtuen. Vertailuvuoden
avainluvut ovat oikaistu elŠkevastuiden laskentaperiaatteiden muuttumisen vuoksi (IAS 19 Tyšsuhde-etuudet).
Vaikutus on eritelty kohdassa IFRS-standardimuutokset.
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Korollinen lainapŠŠoma
%�-* ��� ���

(:E<R2:<2:D6E�G6=2E ���� ���

$J9JE2:<2:D6E�G6=2E ���� ���

$2:?2D22>:D6E 		 	�

*292G2C2E 	���	��� 	���

&6EE@&6EE@ ������ ���

Lainat

PitkŠaikaisten velkojen erŠŠntymisprofiili
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Vahvistetut luottolimiittisopimukset (kauden lopussa)

Nettovelkaantumisaste

Omavaraisuusaste
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Investoinnit

Vuoden 2013 investoinnit olivat poistojen tasolla. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 134 milj. euroa
(513). Ne koostuivat 5 milj. euron (402) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekŠ 129 milj. euron (111)
tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian investoinneista. Investoinnit liittyivŠt pŠŠosin
tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteetin laajentamiseen kehittyvillŠ markkinoilla. Vertailukauden
bruttoinvestoinnit sisŠltŠvŠt Hamworthy Plc:n yritysoston. Katsauskauden poistot olivat 123 milj. euroa (139).

Bruttoinvestoinnit

Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston
laajentaminen

WŠrtsilŠ Yuchai Engine Co. Ltd -yhteisyrityksen uuden tuotantolaitoksen rakentaminen etenee suunnitelmien
mukaisesti. Yhteisyrityksen omistaa 50/50 tasaosuuksilla WŠrtsilŠ ja Yuchai Marine Power Co. Ltd. Yritys
tulee valmistamaan WŠrtsilŠ 20-, WŠrtsilŠ 26- ja WŠrtsilŠ 32-moottorisarjoja palvellakseen Kiinan yhŠ
hallitsevampia laivanrakennusmarkkinoita. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2014 puolessa vŠlissŠ.

WŠrtsilŠ TMH Diesel Engine Company LLC:n tehtaan odotetaan aloittavan tuotannon vuoden 2014
ensimmŠisen neljŠnneksen aikana.

Maaliskuussa WŠrtsilŠ ilmoitti uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta Brasiliaan vastaamaan markkinoiden
kasvavaan kysyntŠŠn erityisesti offshore-alalla. Tehtaassa kokoonpannaan ja koeajetaan WŠrtsilŠn
generaattoriaggregaatteja ja potkureita. Alkuvaiheessa tuotannon painopiste on keskikokoisissa,
keskinopeissa generaattoriaggregaateissa ja ohjauspotkureissa. Tuotevalikoimaa voidaan tarvittaessa
laajentaa joustavasti vastaamaan markkinoiden tarpeita. WŠrtsilŠn investoinnin arvo on noin 20 milj. euroa, ja
tehtaan on suunniteltu olevan toiminnassa vuoden 2014 puoleen vŠliin mennessŠ.

Helmikuussa WŠrtsilŠ jatkoi huoltoverkoston laajentamista avaamalla uuden verstaan Niter—issa, joka sijaitsee
Rio de Janeirossa, Brasiliassa.
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Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Tutkimus ja tuotekehitys
Vuoden 2013 aikana WŠrtsilŠn T&K-aktiviteetti jatkui vahvana ja keskittyi tehokkuuden parantamiseen,
polttoainejoustavuuteen sekŠ ympŠristšvaikutuksen vŠhentŠmiseen. T&K-kulut olivat 185 milj. euroa, mikŠ
vastaa 4,0% liikevaihdosta.

Vuoden 2013 aikana Euroopan investointipankki myšnsi WŠrtsilŠlle 10 vuoden 150 miljoonan euron lainan ja
Pohjoismaiden Investointipankki 10 vuoden 50 miljoonan euron lainan tutkimus- ja kehitystoiminnan
rahoitukseen. Laina kohdistetaan keskinopeiden 4-tahtimoottoreiden kehittŠmiseen entistŠ tehokkaammiksi,
luotettavammiksi ja ympŠristšmyštŠisimmiksi. KeskeisenŠ tavoitteena on myšs alentaa elinkaarikustannuksia.

WŠrtsilŠllŠ on tŠllŠ hetkellŠ markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin mŠŠrŠ referenssejŠ.
Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen ja suljettuun kiertoon perustuvat rikkipesurit sekŠ nŠiden tuotteiden
yhdistelmŠ, hybridirikkipesuri. WŠrtsilŠ on tŠhŠn mennessŠ joko toimittanut tai saanut tilauksen 88
rikkipesurista yhteensŠ 41 alukseen.

Painolastiveden kŠsittelyjŠrjestelmien tyyppihyvŠksynnŠt ovat edenneet. Yhdysvaltain rannikkovartiosto
myšnsi Alternate Management System -hyvŠksynnŠn AQUARIUS UV (ultravioletti) -jŠrjestelmŠlle
marraskuussa. LisŠksi AQUARIUS EC (sŠhkšklooraus) -jŠrjestelmŠ sai IMO:n tyyppihyvŠksynnŠn joulukuussa.

Tuotelanseeraukset
Joulukuussa WŠrtsilŠ laajensi moottorivalikoimaansa kahdella uudella apumoottorilla, WŠrtsilŠ Auxpac 16:lla
ja WŠrtsilŠ Auxpac 32:lla. Uudet moottorit tarjoavat korkeaa luotettavuutta ja tŠyttŠvŠt IMO:n Tier II -
ympŠristšlainsŠŠdŠnnšn. Niiden lanseeraus on tŠrkeŠ askel WŠrtsilŠn aseman vahvistamiseksi
apumoottorimarkkinoilla. WŠrtsilŠ toi merenkulun markkinoille myšs uuden kaksivaihteisen vaihteiston, joka
tuo merkittŠvŠŠ taloudellista etua ja ympŠristšhyštyjŠ. Tuote palvelee aluksia, joissa on useampia ajotiloja tai
hidastettu kuljetusvauhti. Verrattuna yksinkertaiseen mekaaniseen propulsiojŠrjestelmŠŠn WŠrtsilŠn
kaksivaihteisella vaihteistolla saavutettiin 8%:n polttoaineenkulutuksen lasku merikoeajon aikana.

Marraskuussa WŠrtsilŠ toi markkinoille uuden hidaskŠyntisen monipolttoainemoottoriteknologian. Teknologia
alentaa investointikustannuksia merkittŠvŠsti yksinkertaisemman ja edullisemman LNG- ja
kaasunkŠsittelyjŠrjestelmŠn ansiosta. LisŠksi uudet moottorit tŠyttŠvŠt IMO Tier III:n mukaiset
pŠŠstšvaatimukset kaasukŠytšssŠ. EnsimmŠisen tŠtŠ teknologiaa hyšdyntŠvŠn WŠrtsilŠ RT-flex50DF-
moottorin toimitukset alkavat vuoden 2014 kolmannen neljŠnneksen aikana.

Lokakuussa WŠrtsilŠ toi WŠrtsilŠ 20DF -monipolttoainemoottorin USA:n markkinoille. Moottori tŠyttŠŠ
paikallisen ympŠristšviranomaisen (United States Environmental Protection Agency) asettamat Tier 4 -
pŠŠstšvaatimukset. Markkinoille tuotiin myšs uuden kŠŠntšlapa- ja keulaohjauspotkureiden sarja. Uudet
potkurit on kehitetty vastaamaan markkinoiden muuttuvia tarpeita kilpailukykyisemmistŠ tuotteista, joilla on
korkeampi hyštysuhde ja jotka kattavat laajemman tehoalueen. LisŠksi WŠrtsilŠ lanseerasi uuden
biotiivistysrenkaan merenkulun potkuriakselitiivistesovelluksia varten. WŠrtsilŠn biotiivistysrengas on
markkinoiden ensimmŠinen tiiviste, joka toimii ympŠristšhyvŠksytyillŠ voitelušljyillŠ ja jonka elinikŠ on
vŠhintŠŠn viisi vuotta.

Uusi versio WŠrtsilŠn 34DF-moottorista lanseerattiin kesŠkuussa. Moottori mahdollistaa tehon korotuksen ja
parantaa tehokkuutta sekŠ nestemŠistŠ polttoainetta ettŠ kaasua kŠytettŠessŠ. Moottori vŠhentŠŠ myšs
polttoainekulutusta ja parantaa ympŠristšsuorituskykyŠ.
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Maaliskuussa WŠrtsilŠ lanseerasi ainutlaatuisen GasReformer-tuotteen, joka muuttaa šljyntuotannossa
syntyvŠn oheiskaasun hšyryreformointiteknologian avulla polttoaineeksi, jota voidaan kŠyttŠŠ WŠrtsilŠn
kaasukŠyttšisissŠ moottoreissa. Perinteisesti nŠmŠ kaasut menisivŠt hukkaan soihdutuksessa.

Toimitetut megawatit
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Henkilšstš

WŠrtsilŠn henkilšstšmŠŠrŠ joulukuun 2013 lopussa oli 18.663 (18.887). KeskimŠŠrŠinen henkilšstšmŠŠrŠ
tammi-joulukuussa 2013 oli 18.749 (18.930). Power Plants -liiketoiminnassa tyšskenteli 1.053 (932) henkilšŠ,
Ship Power -liiketoiminnassa 3.612 (2.139) henkilšŠ, Services -liiketoiminnassa 10.785 (11.163) ja
PowerTechissŠ 2.449 (3.811). Ship Power -liiketoiminnan henkilšstšmŠŠrŠn kasvu ja PowerTechin
henkilšstšn lasku liittyy organisaatiorakenteen muutokseen, joka astui voimaan vuonna 2012.

WŠrtsilŠn henkilšstšstŠ 20% (19) tyšskenteli Suomessa, 36% (36) muualla Euroopassa ja 31% (32) Aasiassa.

HenkilšstšmŠŠrŠ
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Muutokset organisaatiorakenteeseen

Elokuussa 2013 WŠrtsilŠ ilmoitti WŠrtsilŠ PowerTechin ja Ship Powerin 4-tahtimoottoriorganisaatioiden
yhdistŠmisestŠ yhdeksi kokonaisuudeksi. UudelleenjŠrjestely on jatkoa muutoksille, jotka toteutettiin vuonna
2012. Tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyŠ ja palvella asiakkaita entistŠ tehokkaammin lisŠŠntyneen
joustavuuden, nopeamman pŠŠtšksenteon ja resurssien optimaalisen hyšdyntŠmisen avulla. Roger Holm (41),
KTM, nimitettiin 4-tahtiorganisaation johtajaksi ja Ship Powerin johtoryhmŠn jŠseneksi 1.9.2013 alkaen. Holm
johti myšs PowerTech -organisaatiota, kunnes organisaatiorakenteen muutokset astuivat voimaan 1.1.2014.

Muutokset ylimmŠssŠ johdossa

DI Pierpaolo Barbone (56) nimitettiin Services-liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jŠseneksi.

DI Jaakko Eskola (55) nimitettiin varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. HŠn otti vastuun nykyisen
tehtŠvŠnsŠ rinnalla jatkaen Ship Power -liiketoiminnan johtajana.

KTM Marco WirŽn (47) nimitettiin uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtokunnan jŠseneksi.

Services -liiketoiminnan ja PowerTech -divisioonan entiset johtajat Christoph Vitzthum ja Lars Hellberg
lopettivat WŠrtsilŠn palveluksessa jatkaakseen uraansa yhtišn ulkopuolella. Entinen talous- ja rahoitusjohtaja
ja toimitusjohtajan sijainen Raimo Lind saavutti tyšsopimuksessaan sovitun elŠkeiŠn ja siirtyi elŠkkeelle
elokuussa 2013.

KestŠvŠ kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta WŠrtsilŠllŠ on hyvŠt valmiudet vŠhentŠŠ
luonnonvarojen kŠyttšŠ ja pŠŠstšjŠ. WŠrtsilŠn tutkimus- ja tuotekehityksessŠ keskitytŠŠn jatkossakin
kehittyneisiin ympŠristšteknologioihin ja ratkaisuihin. WŠrtsilŠ on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -
aloitteen ihmisoikeuksia, tyšvoimaa, ympŠristšŠ ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. WŠrtsilŠn
osake on otettu useisiin kestŠvŠn kehityksen osakeindekseihin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-joulukuun 2013 aikana WŠrtsilŠn osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX HelsingissŠ 95.127.366
kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.328 miljoonaa euroa. WŠrtsilŠn osakkeilla kŠydŠŠn kauppaa
myšs vaihtoehtoisilla kaupankŠyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssŠ, Turquoisessa ja BATSissŠ. Osakkeita vaihdettiin
nŠillŠ vaihtoehtoisilla kaupankŠyntipaikoilla yhteensŠ 54.651.206 kappaletta.
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Liputusilmoitukset

Tilikauden aikana WŠrtsilŠ sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

25.9.2013 BlackRock vŠhensi omistustaan WŠrtsilŠssŠ. Osakekaupan jŠlkeen BlackRock Inc. omisti
9.824.523 osaketta, joka on 4,98% WŠrtsilŠn osakkeista ja ŠŠnistŠ.

WŠrtsilŠlle ilmoitettiin 7.2.2013, ettŠ Fiskars Oyj Abp ja Investor AB olivat toteuttaneet WŠrtsilŠomistustensa
juridisen yhdistŠmisen yhteiseen yhtiššn 24.4.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti. Julkaisuajankohtana
yhteisyritys Avlis AB:n ja sen tŠysin omistaman tytŠryhtišn Avlis Invest AB:n (entinen Instoria AB)
yhteenlaskettu omistus oli 42.948.325 eli 21,77% WŠrtsilŠn osakkeista ja ŠŠnistŠ. Fiskars omisti Avlis AB:sta
59,7% ja Investor 40,3%.

Varsinaisen yhtiškokouksen pŠŠtškset

WŠrtsilŠn varsinainen yhtiškokous, joka pidettiin 7.3.2013, vahvisti tilinpŠŠtšksen ja myšnsi hallituksen
jŠsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012. Yhtiškokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 19.3.2013.

Yhtiškokous pŠŠtti hallituksen jŠsenmŠŠrŠksi yhdeksŠn. Hallituksen jŠseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviš, Kaj-
Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Mikael Lilius, Gunilla Nordstršm, Markus
Rauramo ja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin KHT-yhteisš KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin pŠŠttŠmŠŠn enintŠŠn 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiškokouksen pŠŠttymiseen asti, kuitenkin enintŠŠn 18 kuukautta.

Hallitus valtuutettiin pŠŠttŠmŠŠn enintŠŠn 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus
on voimassa kolme vuotta yhtiškokouksen pŠŠtšksestŠ, ja se kumoaa varsinaisen yhtiškokouksen 8.3.2012
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antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen pŠŠttŠmŠŠn siitŠ,
kenelle ja missŠ jŠrjestyksessŠ omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi pŠŠttŠŠ omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinŠ suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtišn omia
osakkeita.

Hallituksen jŠrjestŠytyminen
WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallitus valitsi jŠrjestŠytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja
varapuheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin. Hallitus pŠŠtti perustaa tarkastus-, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jŠsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviš, Alexander Ehrnrooth

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Riskit ja liiketoiminnan epŠvarmuustekijŠt

Power Plants -liiketoiminnassa epŠvarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittŠvŠt valuuttakurssivaihtelut voivat
vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Perushyšdykkeiden, kuten
mineraalien, alhainen kysyntŠ voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipŠŠtšksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympŠristš on yhŠ haastava, ja huoli maailmanlaajuisesta
taloudesta luo edelleen epŠvarmuutta. Ylikapasiteetti on yhŠ huolenaihe, kun laivanrakennuksen nousuajan
vahvat tilauskirjat on toimitettu. LisŠksi pankkien varovaisuudesta johtuen rahoitus on edelleen paineen alla.
Investoinnit šljynetsintŠŠn ja -tuotantoon ovat hyvin herkkiŠ šljynhinnan muutoksille. Nykyiset šljyn hinnat
tukevat kuitenkin edelleen offshore-alan toimintaa haastavissa olosuhteissa ja syvissŠ vesissŠ.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja poliittinen epŠvakaisuus voivat vaikuttaa negatiivisesti Services -
liiketoiminnan tilauskertymŠŠn. Haastavat olosuhteet monella merenkulun markkinalla ovat myšs mahdollinen
riski.

Konserniyhtišt ovat vastaajina erŠissŠ oikeusjutuissa, jotka liittyvŠt konsernin normaaliin liiketoimintaan.
Kyseiset oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, tyšsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja
sekŠ hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa mŠŠrin perusteltuja
korvausvaatimuksia. Vuonna 2013 saatiin kaksi erityisen suurta vaatimusta. Konsernin periaatteisiin kuuluu
varausten tekeminen vaatimusten sekŠ oikeudenkŠyntien ja vŠlimiesmenettelyiden varalta silloin kun
epŠsuotuisa lopputulos on todennŠkšinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomuksen riskit ja riskienhallinta -osio sisŠltŠŠ perusteellisen kuvauksen WŠrtsilŠn riskeistŠ ja
liiketoiminnan epŠvarmuustekijšistŠ.
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Tilikauden pŠŠttymisen jŠlkeiset tapahtumat

Tammikuun 29. pŠivŠnŠ 2014 WŠrtsilŠ julkaisi suunnitelman organisaationsa uudelleen jŠrjestŠmisestŠ
kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Koko konsernin kattavan tehostamisohjelman odotetaan
johtavan noin 1.000 tyšpaikan vŠhenemiseen maailmanlaajuisesti. Suunnitelluista vŠhennyksistŠ noin 200 on
Suomessa. VŠhennykset vaikuttavat kaikkiin liike- ja tukitoimintoihin. Toimenpiteiden seurauksena WŠrtsilŠ
tavoittelee 60 milj. euron vuotuisia sŠŠstšjŠ. SŠŠstšjen vaikutusten odotetaan toteutuvan tŠysimŠŠrŠisesti
vuoden 2014 loppuun mennessŠ. UudelleenjŠrjestelyihin liittyvŠt kertaluonteiset erŠt ovat 50 milj. euroa.
NŠistŠ 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013, sillŠ tiettyjŠ sopeuttamistoimia kŠynnistettiin vuoden lopussa.

MarkkinanŠkymŠt

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkŠlti maailman makrotalouden kehitystŠ. Makrotalouden yleinen
epŠvarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta ovat johtaneet voimantuotantomarkkinoiden
laskuun kahtena perŠkkŠisenŠ vuotena. Vuodelle 2014 ennustetun BKT-kasvun perusteella maakaasun ja
nestemŠisten polttoaineiden kŠyttššn perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan parantuvan
hieman. Tilaukset keskittyvŠt edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen
voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on patoutunutta kysyntŠŠ, jota lisŠŠvŠt pŠŠasiassa
CO2-neutraali sŠhkšntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntŠtekijŠt ovat kohdallaan. Merikuljetuksissa ja
maailmantaloudessa on nŠhtŠvissŠ elpymisen merkkejŠ, mikŠ hyšdyttŠŠ kauppalaivamarkkinoita. Nykyiset
šljynhinnat puolestaan tukevat offshore-alan aktiviteettia myšs haastavissa olosuhteissa ja syvissŠ vesissŠ.
Polttoainetehokkuuden ja sŠŠntely-ympŠristšn merkitys on selkeŠsti nŠkyvissŠ, ja kiinnostus kaasun kŠyttššn
polttoaineena kasvaa. Tilausaktiviteetin odotetaan sŠilyvŠn kokonaisuudessaan paremmalla tasolla
huomioiden kuitenkin markkinoiden rajoitettu kapasiteetti ottaa vastaan uutta tonnistoa. Vuoden 2013
suhteellisen korkea tilausaktiviteetti perinteisellŠ kauppalaivasegmentillŠ saattaa johtaa pieneen laskuun
kauppalaivojen tilausaktiviteetissa vuonna 2014.

Huoltomarkkinoiden nŠkymŠt ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu tasapainottaa
osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntŠ on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat
pyrkivŠt edelleen alentamaan kŠyttškustannuksia. Offshore-alan ja kaasukŠyttšisten alusten nŠkymŠt ovat
yhŠ myšnteiset. HuoltokysyntŠ voimalaitossegmentillŠ on edelleen hyvŠllŠ tasolla. MaantieteellisestŠ
nŠkškulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee LŠhi-idŠn ja Aasian nŠkymiŠ, jotka ovat edelleen
hieman keskimŠŠrŠistŠ paremmat. NŠkymŠt ovat myšs hyvŠt Amerikoissa ja Afrikassa.

WŠrtsilŠn nŠkymŠt vuodelle 2014

WŠrtsilŠ odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia
eriŠ) olevan noin 11%.
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Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittŠŠ, ettŠ 31.12.2013 pŠŠttyneeltŠ tilikaudelta jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta. Emoyhtišn
voitonjakokelpoiset varat ovat 1.027.025.847,20 euroa, josta tilikauden voitto on 174.475.007,05 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
tŠsmŠytyspŠivŠnŠ 11.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitŠmŠŠn osakasluetteloon.
OsingonmaksupŠivŠksi hallitus ehdottaa 18.3.2014.

Tulos/osake, osinko/osake
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https://wartsila-reports-admin.stage.crasman.fi/fi-FI/2013/ar/tilinpaatos/konsernitilinpaatos/konsernitilinpaatoksen-liitetiedot/13-sijoitukset-osakkuus-ja-yhteisyrityksiin/
https://wartsila-reports-admin.stage.crasman.fi/fi-FI/2013/ar/tilinpaatos/konsernitilinpaatos/konsernitilinpaatoksen-liitetiedot/14-myytavissa-olevat-rahoitusvarat/
https://wartsila-reports-admin.stage.crasman.fi/fi-FI/2013/ar/tilinpaatos/konsernitilinpaatos/konsernitilinpaatoksen-liitetiedot/23-rahoitusvelat/
https://wartsila-reports-admin.stage.crasman.fi/fi-FI/2013/ar/tilinpaatos/konsernitilinpaatos/konsernitilinpaatoksen-liitetiedot/23-rahoitusvelat/
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KonsernitilinpŠŠtšksen laadintaperiaatteet

Perustiedot
WŠrtsilŠ Oyj Abp on pšrssinoteerattu suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu yhtiš, jonka kotipaikka
on Helsinki ja rekisteršity osoite John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki. WŠrtsilŠ Oyj Abp on WŠrtsilŠ-
konsernin emoyhtiš.

WŠrtsilŠ on kansainvŠlisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka
tukee asiakasyrityksiŠ tuotteiden koko elinkaaren ajan. WŠrtsilŠ maksimoi alusten ja voimalaitosten
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ympŠristštehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymŠllŠ teknologisiin innovaatioihin ja
kokonaishyštysuhteeseen.

Vuonna 2013 WŠrtsilŠn liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilšstšmŠŠrŠ oli noin 18.700 henkeŠ. YrityksellŠ
on yli 200 toimipistettŠ lŠhes 70 maassa. WŠrtsilŠn osakkeet on listattu NASDAQ OMX HelsingissŠ.

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n hallitus on hyvŠksynyt kokouksessaan 28.1.2014 tŠmŠn tilinpŠŠtšksen julkistettavaksi.
Suomen osakeyhtišlain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus hyvŠksyŠ tai hylŠtŠ tilinpŠŠtšs sen
julkistamisen jŠlkeen pidettŠvŠssŠ yhtiškokouksessa. Yhtiškokouksella on myšs mahdollisuus tehdŠ pŠŠtšs
tilinpŠŠtšksen muuttamisesta.

Laatimisperusteet
KonsernitilinpŠŠtšs on laadittu kansainvŠlisten tilinpŠŠtšsstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti. SitŠ laadittaessa on noudatettu 31.12.2013 voimassa olleita IAS- ja IFRS-
standardeja sekŠ SIC- ja IFRIC-tulkintoja. KansainvŠlisillŠ tilinpŠŠtšsstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa sŠŠnnšksissŠ EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 sŠŠdetyn
menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyvŠksyttyjŠ standardeja ja niistŠ annettuja tulkintoja.
KonsernitilinpŠŠtšksen liitetiedot ovat myšs suomalaisen kirjanpito- ja yhteisšlainsŠŠdŠnnšn mukaiset.

KonsernitilinpŠŠtšs on laadittu alkuperŠisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytŠvissŠ olevia
rahoitusvaroja, kŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, kŠyvŠn arvon
suojaukseen tarkoitettuja suojauskohteita ja kŠteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia, jotka ovat
arvostettu kŠypŠŠn arvoon. TilinpŠŠtšstiedot esitetŠŠn miljoonina euroina.

IFRS-standardimuutokset
1.1.2013 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:

¥ Muutos IAS 19:ŠŠn Tyšsuhde-etuudet: Muutos poistaa mahdollisuuden kŠyttŠŠ ns. putkimenetelmŠŠ
etuuspohjaisten elŠkejŠrjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa.
PutkimenetelmŠn mukaisesti vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot voitiin jŠttŠŠ kirjaamatta siltŠ osin,
kuin ne eivŠt ylittŠneet 10% jŠrjestelyn elŠkevelvoitteesta tai 10% jŠrjestelyn varojen kŠyvŠstŠ arvosta.
10% ylittŠvŠ osa kirjattiin tuloslaskelmaan jŠrjestelyyn kuuluvien henkilšiden keskimŠŠrŠisen jŠljellŠ olevan
palvelusajan aikana.

Uudistetun IAS 19:n mukaisesti vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan
tuloslaskelman eriin sillŠ kaudella, jonka aikana ne syntyvŠt. Laatimisperiaatteen muutos johtaa
vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden nopeampaan kirjaamiseen kuin aiemmin sovellettu
putkimenetelmŠ. LisŠksi elŠkejŠrjestelyn nettokorkokustannus mŠŠritetŠŠn kŠyttŠen jŠrjestelyn varojen
tuottona samaa velvoitteen nykyarvon laskennassa kŠytettyŠ diskonttokorkokantaa aiemmin kŠytetyn varojen
odotetun tuoton sijaan. Konserni raportoi tilikauden tyšsuoritukseen perustuvat menot tyšsuhde-etuuksista
aiheutuvissa kuluissa ja nettokorot rahoituskuluissa.

Laadintaperiaatteen muutos on toteutettu takautuvasti ja sen vaikutukset tŠssŠ osavuosikatsauksessa
esitettyihin taseen, tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman vertailutietoihin ovat seuraavat. Vaikutus vuoden
2012 avaavan taseen omaan pŠŠomaan oli -33 milj. euroa. ElŠkevastuut kasvoivat 43 milj. euroa ja
nettokŠyttšpŠŠoma pieneni 43 milj. euroa. Vaikutus tilikauden 2012 tulokseen oli 0 milj. euroa. Muutokset on
esitetty alla olevassa taulukossa.
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¥ IFRS 13 KŠyvŠn arvon mŠŠrittŠminen: Standardi antaa tŠsmŠllisen kŠyvŠn arvon mŠŠritelmŠn ja yhdistŠŠ
samaan standardiin vaatimukset kŠyvŠn arvon mŠŠrittŠmiselle sekŠ vaadittaville liitetiedoille. KŠyvŠn
arvon kŠyttšŠ ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen mŠŠrittŠmisestŠ silloin, kun sen kŠyttš on
sallittu tai sitŠ on vaadittu jossain toisessa standardissa.

NŠillŠ uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla on vaikutusta tŠhŠn vuosikertomukseen.

Johdon harkintaan perustuvat ratkaisut ja arvioiden kŠyttš
TilinpŠŠtšksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttŠŠ yrityksen johdolta harkintaan perustuvia ratkaisuja sekŠ
arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen varoihin ja velkoihin sekŠ muihin tietoihin, kuten ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin, sekŠ tuottojen ja kulujen mŠŠriin. Vaikka arviot ja oletukset perustuvat johdon
parhaaseen nŠkemykseen raportointikauden pŠŠttymisajankohtana, on mahdollista, ettŠ toteumat poikkeavat
tilinpŠŠtšksessŠ kŠytetyistŠ arvioista ja oletuksista. Seuraavassa on esitetty konsernitilinpŠŠtšksen
olennaisimmat erŠt, jotka edellyttŠvŠt johdon harkintaan perustuvia ratkaisuja, sekŠ keskeiset arvioihin liittyvŠt
epŠvarmuustekijŠt.

Myyntituotot tuloutetaan pŠŠsŠŠntšisesti silloin, kun tuote tai palvelu on toimitettu, sen arvo on mŠŠritetty ja
on todennŠkšistŠ, ettŠ kirjattu myyntisaaminen voidaan periŠ. NŠmŠ arviot vaikuttavat kirjattuihin
myyntituottoihin. PitkŠaikaishankkeet sekŠ pitkŠaikaiset kŠyttš- ja huoltosopimukset tuloutetaan
valmiusasteen mukaisesti, kun hankkeen tai kŠyttš- ja huoltosopimuksen lopputulos pystytŠŠn luotettavasti
mŠŠrittŠmŠŠn. Valmiusaste ja tulos perustuvat johdon arvioihin hankkeen tai kŠyttš- ja huoltosopimuksen
toteutumisesta. Arvioita tarkistetaan sŠŠnnšllisesti. Kirjattuja myyntituottoja ja kustannuksia oikaistaan
projektin aikana, kun oletuksia koko projektin lopputulemasta pŠivitetŠŠn. Oletusten muutokset liittyvŠt
ensisijaisesti aikataulujen, toimitusten laajuuden, teknologian, kustannusten sekŠ mahdollisten muiden
tekijšiden muutoksiin.

Takuuvaraus kirjataan myyntituoton tuloutuksen yhteydessŠ. Varaus perustuu kokemusperŠiseen tietoon
tulevien ja nykyisten reklamaatiokustannusten hoitamiseen tarvittavan takuuvarauksen tasosta. Tuotteisiin voi
sisŠltyŠ uutta, monimutkaista teknologiaa, mikŠ osaltaan vaikuttaa kyseisiin arvioihin ja voi johtaa siihen,
etteivŠt aiemmin tehdyt varaukset aina ole riittŠviŠ.
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Konserni on vastaajana erŠissŠ varsinaisesta liiketoiminnasta syntyneissŠ oikeudenkŠynneissŠ. TŠllaiseen
prosessiin liittyvŠ varaus kirjataan, mikŠli epŠsuotuisa tulos on todennŠkšinen ja tappio voidaan mŠŠrittŠŠ
kohtuullisella varmuudella. Lopullinen tulos voi poiketa nŠistŠ arvioista.

Liikearvon kerrytettŠvissŠ oleva rahamŠŠrŠ mŠŠritetŠŠn kŠyttšarvon muodossa kaikille rahavirtaa tuottaville
yksikšille vŠhintŠŠn vuosittain tai useammin, jos arvonalentumisesta on viitteitŠ. KŠyttšarvon mŠŠrittŠmisessŠ
kŠytetŠŠn arvioita tulevasta markkinakehityksestŠ, kuten kasvua ja kannattavuutta sekŠ muita olennaisia
tekijšitŠ. Vaikutuksiltaan merkittŠvimpiŠ arvioiden perustana olevia tekijšitŠ ovat myynnin kasvu, kate,
hyšdykkeiden taloudellinen vaikutusaika, tulevat investointitarpeet sekŠ diskonttauskorko. NŠiden oletusten
muutokset voivat olennaisesti vaikuttaa arvioituihin tulevaisuudessa kertyviin rahavirtoihin.

Etuuspohjaisten elŠkejŠrjestelyjen velvoitteiden mŠŠrŠn arvioiminen perustuu vakuutusmatemaattisiin
arvioihin koskien mm. tulevia palkankorotuksia, diskonttauskorkoja ja rahastoitujen varojen tuottoja. NŠiden
oletusten muutokset voivat olennaisesti vaikuttaa elŠkevelvoitteisiin ja elŠkekuluihin.

Yhdistelyperiaatteet

TytŠryhtišt

KonsernitilinpŠŠtšs sisŠltŠŠ emoyhtiš WŠrtsilŠ Oyj Abp:n ja kaikki ne tytŠryhtišt, joiden osakkeiden
ŠŠnimŠŠrŠstŠ emoyhtiš omistaa suoraan tai vŠlillisesti yli 50% tai joissa WŠrtsilŠllŠ on muutoin mŠŠrŠysvalta
raportointikauden pŠŠttymispŠivŠnŠ. MŠŠrŠysvallalla tarkoitetaan oikeutta mŠŠrŠtŠ yrityksen talouden ja
liiketoiminnan periaatteista hyšdyn saamiseksi sen toiminnasta.

Hankitut tai perustetut tytŠryhtišt sisŠllytetŠŠn konsernitilinpŠŠtškseen kŠyttŠen hankintamenetelmŠŠ. TŠllšin
luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilšitŠvissŠ olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu
kŠypŠŠn arvoon hankintahetkellŠ. Konsernin lisŠtessŠ omistusosuuttaan sellaisessa yhtišssŠ, jossa WŠrtsilŠllŠ
on jo ollut mŠŠrŠysvalta, mŠŠrŠysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteesta arvostetaan joko
kŠypŠŠn arvoon tai siihen mŠŠrŠŠn, joka vastaa mŠŠrŠysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta
hankinnan kohteen yksilšitŠvissŠ olevasta nettovarallisuudesta. Hankinnasta syntynyt liikearvo kirjataan
mŠŠrŠŠn, jolla luovutettu vastike, mahdollinen mŠŠrŠysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteesta ja
mahdollinen aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettuina, ylittŠŠ konsernin osuuden hankitun
nettovarallisuuden kŠyvŠstŠ arvosta. Liikearvoille suoritetaan arvonalentumistestaus vŠhintŠŠn vuosittain.
Hankintameno sisŠltŠŠ mahdolliset kŠypŠŠn arvoon arvostetut luovutetut varat. Luovutettu vastike ei sisŠllŠ
hankinnasta erillisenŠ kŠsiteltŠviŠ liiketoimia, vaan nŠmŠ kŠsitellŠŠn hankinnan yhteydessŠ tulosvaikutteisesti.
Hankintaan liittyvŠt menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi kausille, joiden aikana menot toteutuvat ja
palvelut otetaan vastaan, lukuun ottamatta vieraan- tai omanpŠŠomanehtoisten arvopapereiden liikkeeseen
laskusta aiheutuvia menoja.

Liiketoimintojen yhdistŠmiseen liittyvŠ mahdollinen ehdollinen vastike (lisŠkauppahinta) arvostetaan kŠypŠŠn
arvoon hankintahetkellŠ. Se luokitellaan joko velaksi tai omaksi pŠŠomaksi. Velaksi luokiteltu ehdollinen
vastike arvostetaan kŠypŠŠn arvoon jokaisen raportointikauden pŠŠttymispŠivŠnŠ, ja tŠstŠ syntyvŠ voitto tai
tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaksi pŠŠomaksi luokiteltua ehdollista vastiketta ei arvosteta uudelleen.

Hankintoihin, jotka ovat toteutuneet ennen 1.1.2010, on sovellettu tuolloin voimassa olleita IFRS-standardeja.

Hankitut tytŠryhtišt yhdistellŠŠn konsernitilinpŠŠtškseen siitŠ hetkestŠ lŠhtien, kun konserni on saanut
mŠŠrŠysvallan, ja luovutetut tytŠryritykset siihen saakka, jolloin mŠŠrŠysvalta lakkaa. Konsernin sisŠiset
liiketapahtumat, voitonjako, saamiset ja velat sekŠ realisoitumattomat katteet eliminoidaan
konsernitilinpŠŠtšksessŠ. MŠŠrŠysvallattomien omistajien osuus erotetaan tilikauden tuloksesta sekŠ laajasta
tuloksesta. Konsernin taseessa mŠŠrŠysvallattomien omistajien osuus omasta pŠŠomasta esitetŠŠn omana
erŠnŠŠn omassa pŠŠomassa.
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Osakkuus- ja yhteisyritykset

OsakkuusyrityksinŠ konsernitilinpŠŠtškseen yhdistellŠŠn ne yritykset, joissa WŠrtsilŠ omistaa yleensŠ 20Ð50%
ŠŠnivallasta tai joissa sillŠ on muuten huomattava vaikutusvalta, mutta ei kuitenkaan mŠŠrŠysvaltaa yhtišiden
taloudelliseen ja operatiiviseen toimintaan. Yhteisyritykset ovat yrityksiŠ, joissa konserni kŠyttŠŠ toisen
osapuolen kanssa yhteistŠ, sopimukseen perustuvaa mŠŠrŠysvaltaa.

Konsernin osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksistŠ yhdistellŠŠn konsernitilinpŠŠtškseen
pŠŠomaosuusmenetelmŠllŠ huomattavan vaikutusvallan tai yhteisen mŠŠrŠysvallan saamisesta lŠhtien sen
pŠŠttymiseen saakka. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tilikauden
tuloksista on esitetty konsernin tuloslaskelmassa omana erŠnŠŠn ennen liiketulosta rivillŠ Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista. WŠrtsilŠn osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista
muutoksista on kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Konsernin osuus hankintapŠivŠn jŠlkeen
kertyneistŠ oman pŠŠoman eristŠ sisŠltyy konsernin omaan pŠŠomaan. Jos konsernin osuus osakkuus- tai
yhteisyrityksen tappiosta ylittŠŠ kyseisen sijoituksen hankintamenon, sijoitus merkitŠŠn taseeseen nolla-
arvoon eikŠ kirjanpitoarvon ylittŠviŠ tappioita huomioida, ellei konsernilla ole muita osakkuus- tai
yhteisyrityksiin liittyviŠ velvoitteita.

Ulkomaan rahan mŠŠrŠisten erien muuttaminen
Konsernin yksikšiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mŠŠritetŠŠn kunkin yksikšn pŠŠasiallisen
toimintaympŠristšn valuutassa (ÓtoimintavaluuttaÓ). KonsernitilinpŠŠtšs on esitetty euroina, joka on WŠrtsilŠ
Oyj Abp:n toiminta- ja esittŠmisvaluutta.

Ulkomaiset tytŠryhtišt

Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien ja laajojen tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerŠt muunnetaan
euroiksi kunkin vuosineljŠnneksen keskikurssia kŠyttŠen ja taseet raportointikauden pŠŠttymispŠivŠn kurssin
mukaan. Tilikauden tuloksen ja muiden laajan tuloksen erien muuntaminen eri kursseilla laajassa
tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pŠŠomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten yritysten hankintamenon eliminoinnista sekŠ hankinnan
jŠlkeen kertyneiden oman pŠŠoman erien muuntamisesta syntyvŠt muuntoerot kirjataan muihin laajan
tuloksen eriin ja esitetŠŠn omana erŠnŠŠn omassa pŠŠomassa. Ulkomaisten yksikšiden hankinnoista syntyvŠ
liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikšiden varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessŠ
tehtŠvŠt kŠypien arvojen oikaisut kŠsitellŠŠn kyseisten ulkomaisten yksikkšjen varoina ja velkoina. Ne
muunnetaan euroiksi raportointikauden pŠŠttymispŠivŠn kursseja kŠyttŠen.

Ulkomaan valuutan mŠŠrŠiset erŠt

Ulkomaan valuutan mŠŠrŠiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan mŠŠrŠisinŠ kŠyttŠen
tapahtumapŠivŠn valuuttakurssia. Saamiset ja velat muunnetaan kŠyttŠen raportointikauden pŠŠttymispŠivŠn
kursseja. Liiketoimintaan liittyvistŠ saamisista ja veloista syntyvŠt kurssierot kirjataan niitŠ vastaavien
tuloslaskelman erien oikaisuiksi, ja ne sisŠltyvŠt liiketulokseen. Rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvŠt
kurssierot esitetŠŠn tuloslaskelmassa rahoituserissŠ.

Liikevaihto ja myynnin tuloutusperiaatteet
Liikevaihto esitetŠŠn vŠlillisillŠ veroilla ja alennuksilla vŠhennettynŠ. Myyntituotot tuloutetaan, kun kaikki
omistukseen liittyvŠt oleelliset riskit ja hyšdyt ovat siirtyneet ostajalle. TŠmŠ tarkoittaa yleensŠ sitŠ, ettŠ
myynnit tuloutetaan, kun tuote tai palvelu on toimitusehtojen mukaisesti toimitettu asiakkaalle.

PitkŠaikaishankkeet sekŠ pitkŠaikaiset kŠyttš- ja huoltosopimukset tuloutetaan valmiusasteen mukaisesti
silloin, kun projektin tuotot ja kulut pystytŠŠn mŠŠrittŠmŠŠn luotettavasti. PitkŠaikaishankkeissa valmiusaste
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mŠŠritetŠŠn toteutuneiden kustannusten suhteena arvioituihin kokonaiskustannuksiin, kun taas pitkŠaikaisissa
kŠyttš- ja huoltosopimuksissa valmiusaste mŠŠritetŠŠn sopimuksissa mŠŠriteltyjen suoritettujen palveluiden
perusteella. Kun pitkŠaikaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida luotettavasti, hankkeesta johtuvat menot
kirjataan kuluiksi samalla tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet, ja hankkeesta saatavia tuottoja kirjataan vain
siihen mŠŠrŠŠn asti kuin toteutuneita menoja vastaava rahamŠŠrŠ on saatavissa. Hankkeesta johtuva
mahdollinen tappio kirjataan kuluksi vŠlittšmŠsti.

Tyšsuhde-etuudet

ElŠkkeet ja muut pitkŠaikaiset tyšsuhde-etuudet

ElŠkejŠrjestelyt

KonserniyhtišillŠ on eri maissa useita elŠkejŠrjestelyjŠ, jotka perustuvat paikallisiin olosuhteisiin ja
kŠytŠntšihin. NŠmŠ elŠkejŠrjestelyt luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaisiksi jŠrjestelyiksi.

Maksupohjaisista jŠrjestelyistŠ suoritettavat kiinteŠt maksut kirjataan kuluksi sillŠ tilikaudella, johon ne
kohdistuvat. Konsernilla ei ole oikeudellista eikŠ tosiasiallista velvoitetta lisŠmaksujen suorittamiseen, mikŠli
maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten elŠke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset
jŠrjestelyt, jotka eivŠt tŠytŠ nŠitŠ ehtoja, ovat etuuspohjaisia elŠkejŠrjestelyjŠ.

Etuuspohjaiset elŠkejŠrjestelyt rahoitetaan suorituksina elŠkesŠŠtišille tai elŠkevakuutusyhtišille.
Etuuspohjaiset elŠkejŠrjestelyt voivat olla rahoittamattomia, kokonaan rahoitettuja tai osittain rahoitettuja.
Etuuspohjaisten jŠrjestelyjen velvoitteiden nykyarvo on mŠŠritetty kustakin jŠrjestelystŠ erikseen ennakoituun
etuoikeusyksikkššn perustuvalla vakuutusmatemaattisella menetelmŠllŠ. Etuuspohjaisiin elŠkejŠrjestelyyn
kuuluvat varat on arvostettu kŠypŠŠn arvoon arviointipŠivŠnŠ.

Vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden osuus sekŠ muut uudelleenarvostukset kirjataan muihin
laajan tuloslaskelman eriin sillŠ kaudella, jonka aikana ne syntyvŠt. Tyšsuoritukseen perustuvana menona
kirjataan tilikauden tyšsuorituksella ansaitun etuuspohjaisen elŠkejŠrjestelyn nykyarvo.Etuuspohjaisesta
elŠkejŠrjestelystŠ syntyvŠ korkokustannus perustuu arvostuksessa kŠytettyyn diskonttokorkoon.
Tyšsuoritukseen perustuva kustannus raportoidaan tyšsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa ja
korkokustannukset rahoituskuluissa. Etuuspohjaisten elŠkejŠrjestelyjen laskennan suorittavat hyvŠksytyt
vakuutusmatemaatikot.

Muut pitkŠaikaiset tyšsuhde-etuudet

Etuuspohjaisten elŠkkeiden lisŠksi WŠrtsilŠllŠ on muita pitkŠaikaisia tyšsuhde-etuuksia, jotka esitetŠŠn
erillŠŠn etuuspohjaisista elŠkkeistŠ. Kaikki muut pitkŠaikaiset tyšsuhde-etuudet kirjataan kuten etuuspohjaiset
elŠkkeet velvoitteena varojen kŠypŠŠn arvoon. Muutokset muihin pitkŠaikaisiin tyšsuhde-etuuksiin kirjataan
tuloslaskelmaan.

Osakeperusteiset maksut
Yhtišn osakkeen arvoon sidotun bonusohjelman etuudet arvostetaan osakkeen kŠypŠŠn arvoon kunakin
raportointipŠivŠnŠ ja kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan bonusohjelman juoksuaikana.
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Liikearvo ja muut aineettomat hyšdykkeet

Liikearvo

Liiketoimintojen yhdistŠmisissŠ muodostuva liikearvo on jŠŠnnšserŠ, joka syntyy vŠhennettŠessŠ
hankintamenosta hankkijaosapuolen osuus hankitun kohteen kŠypŠŠn arvoon arvostetusta
nettovarallisuudesta hankintapŠivŠnŠ. Hankintameno arvostetaan kokonaisuudessaan kŠypŠŠn arvoon
sisŠltŠen myšs mahdollisen aikaisemman omistuksen hankinnan kohteessa.

Tutkimus- ja kehittŠmismenot

Tutkimusmenot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jonka aikana ne syntyvŠt. KehittŠmismenot aktivoidaan silloin,
kun on todennŠkšistŠ, ettŠ kehitysprojekti tuottaa konsernille taloudellista hyštyŠ tulevaisuudessa ja tŠyttŠŠ
kirjaamiskriteerit, mukaan lukien tekninen ja taloudellinen kŠyttškelpoisuus. TŠllaiset projektit liittyvŠt uusien
tai olennaisesti parannettujen tuotteiden tai tuotantoprosessien kehittŠmiseen. Aiemmin kuluiksi kirjattuja
kehittŠmismenoja ei aktivoida enŠŠ myšhemmin.

Aktivoidut kehittŠmismenot arvostetaan alkuperŠisen kirjaamisen jŠlkeen hankintamenoon kertyneillŠ
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vŠhennettyinŠ. Aktivoidut kehittŠmismenot sekŠ kehitystoiminnan koneet
ja laitteet kirjataan tasapoistoina kuluiksi vaikutusaikanaan, joka on 5Ð10 vuotta. Poistojen kirjaaminen
aloitetaan, kun omaisuuserŠ on valmis kŠytettŠvŠksi. Aineeton hyšdyke, joka ei ole vielŠ valmis kŠytettŠvŠksi,
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Tutkimus- ja kehitystoimintaan saadut julkiset avustukset
kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Muut aineettomat hyšdykkeet

Aineeton hyšdyke merkitŠŠn taseeseen alun perin hankintamenoon siinŠ tapauksessa, ettŠ hankintameno on
mŠŠritettŠvissŠ luotettavasti, ja on todennŠkšistŠ, ettŠ omaisuuserŠstŠ johtuva odotettavissa oleva
taloudellinen hyšty koituu konsernin hyvŠksi. WŠrtsilŠn muita aineettomia hyšdykkeitŠ ovat patentit, lisenssit,
ohjelmistot, asiakassuhteet ja muut siirrettŠvissŠ olevat teollisoikeudet. NŠmŠ arvostetaan hankintamenoon,
poikkeuksena liiketoimintojen yhdistŠmisissŠ hankitut yksilšidyt aineettomat hyšdykkeet, jotka arvostetaan
kŠypŠŠn arvoon hankintahetkellŠ. Hankintameno muodostuu ostohinnasta ja kaikista niistŠ menoista, jotka
vŠlittšmŠsti johtuvat hyšdykkeen saattamisesta valmiiksi kŠyttštarkoitustaan varten.

Muut aineettomat hyšdykkeet kirjataan tasapoistoina kuluiksi niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen
vaikutusajan kuluessa. MŠŠrŠaikaan sidotuista aineettomista hyšdykkeistŠ kirjataan poistot sopimuskauden
kuluessa. Liiketoimintojen yhdistŠmisissŠ hankitut yksilšidyt aineettomat hyšdykkeet poistetaan niiden
oletetun toimitusajan tai taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Muiden aineettomien hyšdykkeiden ohjeelliset poistoajat ovat:

¥ ohjelmistot 3Ð7 vuotta
¥ tutkimus- ja kehittŠmismenot 5Ð10 vuotta
¥ muut aineettomat hyšdykkeet 5Ð20 vuotta.

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja jŠŠnnšsarvot tarkistetaan vŠhintŠŠn jokaisen tilikauden
pŠŠttymispŠivŠnŠ, ja jos ne eroavat merkittŠvŠsti aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti.

Aineettomien hyšdykkeiden luovutuksista syntyvŠt voitot tai tappiot sisŠltyvŠt liiketoiminnan muihin tuottoihin
tai liiketoiminnan muihin kuluihin.
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Aineelliset hyšdykkeet
Konserniyhtišiden aineelliset kŠyttšomaisuushyšdykkeet arvostetaan hankintamenoon vŠhennettynŠ
kertyneillŠ poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Hankintameno sisŠltŠŠ ne menot, jotka johtuvat vŠlittšmŠsti
kyseisen hyšdykkeen hankinnasta. Saadut avustukset kirjataan hankintamenon vŠhennyksinŠ.
Liiketoimintojen yhdistŠmisissŠ hankitut aineelliset kŠyttšomaisuushyšdykkeet arvostetaan hankintahetken
kŠypŠŠn arvoon. Ne vieraan pŠŠoman menot, jotka johtuvat vŠlittšmŠsti ehdot tŠyttŠvŠn omaisuuserŠn
hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, aktivoidaan taseeseen osana kyseisen hyšdykkeen
hankintamenoa. Ehdot tŠyttŠvŠ hyšdyke on omaisuuserŠ, jonka valmiiksi saattaminen sen aiottua
kŠyttštarkoitusta tai myyntiŠ varten vaatii vŠlttŠmŠttŠ huomattavan pitkŠn ajan. Muut vieraan pŠŠoman menot
kirjataan kuluksi sillŠ tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Myšhemmin syntyvŠt menot sisŠllytetŠŠn aineellisen kŠyttšomaisuushyšdykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikŠli
on todennŠkšistŠ, ettŠ hyšdykkeeseen liittyvŠ taloudellinen hyšty koituu konsernin hyvŠksi, ja hyšdykkeen
hankintameno on luotettavasti mŠŠritettŠvissŠ. SŠŠnnšllisin mŠŠrŠajoin suoritettavista suurista ja
perinpohjaisista tarkastuksista tai kunnossapidosta johtuvat menot kŠsitellŠŠn investointeina, ja ne kirjataan
poistoina kuluiksi vaikutusaikanaan. Tavanomaiset kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan kuluiksi,
kun ne toteutuvat.

Konsernin soveltamat poistoajat perustuvat seuraaviin arvioituihin taloudellisiin vaikutusaikoihin:

¥ rakennukset 10Ð40 vuotta
¥ koneet ja laitteet 5Ð20 vuotta
¥ muut aineelliset hyšdykkeet 3Ð10 vuotta.

Poistot kirjataan tasapoistoina. Maa-alueista ei tehdŠ poistoja, koska niillŠ katsotaan olevan rajoittamaton
taloudellinen vaikutusaika. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja jŠŠnnšsarvot tarkistetaan vŠhintŠŠn jokaisen
tilikauden pŠŠttymispŠivŠnŠ, ja jos ne eroavat merkittŠvŠsti aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan
vastaavasti.

Aineellisten hyšdykkeiden luovutuksista syntyvŠt myyntivoitot sisŠltyvŠt liiketoiminnan muihin tuottoihin ja
myyntitappiot muihin liiketoiminnan kuluihin.

Aineellisten ja aineettomien hyšdykkeiden arvonalentumiset
Omaisuuserien tasearvoa tarkastellaan sŠŠnnšllisesti mahdollisten arvonalentumisviitteiden selvittŠmiseksi.
Jos viitteitŠ ilmenee, arvioidaan kyseisestŠ omaisuuserŠstŠ kerrytettŠvissŠ oleva rahamŠŠrŠ. KerrytettŠvissŠ
oleva rahamŠŠrŠ arvioidaan vuosittain myšs liikearvosta riippumatta siitŠ, onko arvonalentumisesta viitteitŠ.
Mahdollisen arvonalentumisen mŠŠrittŠmiseksi konsernin omaisuus jaetaan pienimpiin mahdollisiin rahavirtaa
tuottaviin yksikšihin, jotka ovat pŠŠosin riippumattomia muista yksikšistŠ ja joiden rahavirrat ovat
erotettavissa ja pitkŠlle riippumattomia muiden vastaavien yksikšiden rahavirroista.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserŠn kirjanpitoarvo ylittŠŠ siitŠ kerrytettŠvissŠ olevan
rahamŠŠrŠn. KerrytettŠvissŠ oleva rahamŠŠrŠ on omaisuuserŠn kŠypŠ arvo vŠhennettynŠ myynnistŠ
aiheutuvilla menoilla tai kŠyttšarvo sen mukaan, kumpi niistŠ on suurempi. KŠyttšarvo perustuu kyseisestŠ
omaisuuserŠstŠ tai rahavirtaa tuottavasta yksikšstŠ saatavissa oleviin arvioituihin tuleviin diskontattuihin
nettorahavirtoihin. Diskonttauskorkona kŠytetŠŠn ennen veroa mŠŠritettyŠ korkoa, joka kuvastaa
markkinoiden nŠkemystŠ rahan aika-arvosta ja omaisuuserŠŠn liittyvistŠ erityisistŠ riskeistŠ.

Arvonalentumistappio kirjataan vŠlittšmŠsti tulosvaikutteisesti. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessŠ
poistojen kohteena olevan omaisuuserŠn taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta
omaisuuserŠstŠ kuin liikearvosta kirjattu aiempi arvonalentumistappio peruutetaan, mikŠli kerrytettŠvissŠ
olevan tulon mŠŠrittŠmisessŠ kŠytetyt arviot muuttuvat. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta
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enempŠŠ kuin mikŠ omaisuuserŠn kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta
kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missŠŠn tilanteessa.

Liiketoimintojen yhdistŠmisissŠ hankittujen hyšdykkeiden
kŠyvŠn arvon mŠŠrittŠminen
MerkittŠvissŠ liiketoimintojen yhdistŠmisissŠ konserni on kŠyttŠnyt ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa
aineellisten ja aineettomien hyšdykkeiden kŠypiŠ arvoja. Aineellisten hyšdykkeiden osalta on tehty vertailuja
vastaavien hyšdykkeiden markkinahintoihin ja arvioitu hankittujen hyšdykkeiden iŠstŠ, kulumisesta ja muista
vastaavista tekijšistŠ aiheutuva arvon vŠhentyminen. Aineettomien hyšdykkeiden kŠyvŠn arvon mŠŠritys
perustuu arvioihin hyšdykkeisiin liittyvistŠ tulevista rahavirroista.

Sijoituskiinteistšt
Kiinteistšt, joita ei kŠytetŠ konsernin omassa toiminnassa tai joita konserni pitŠŠ hallussaan hankkiakseen
vuokratuottoja tai omaisuuden arvonnousua, luokitellaan sijoituskiinteistšiksi. Sijoituskiinteistšt esitetŠŠn
taseessa omalla rivillŠŠn pitkŠaikaisina sijoituksina ja arvostetaan kertyneillŠ poistoilla ja arvonalentumisilla
vŠhennettyyn hankintamenoon. Sijoituskiinteistšjen luovutuksista syntyvŠt voitot ja tappiot kirjataan
liiketoiminnan muihin tuottoihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin.

Vuokrasopimukset
Aineellisia kŠyttšomaisuushyšdykkeitŠ koskevat vuokrasopimukset, joissa kaikki olennaiset omistukselle
ominaiset riskit ja edut siirtyvŠt konsernille, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi.
Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut omaisuuserŠt kirjataan aineellisiin hyšdykkeisiin luonteensa mukaiseen
ryhmŠŠn, joko kŠypŠŠn arvoon tai vŠhimmŠisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi nŠistŠ on alempi.
Vastaavasti maksettavat vuokravelvoitteet, rahoituskustannuksella vŠhennettynŠ, sisŠltyvŠt muihin korollisiin
rahoitusvelkoihin. RahoituselementistŠ kertyvŠ korkokulu kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa.
Rahoitusleasingsopimuksin vuokratuista omaisuuseristŠ kirjataan poistot vastaavaan konsernin omaan
omaisuuserŠŠn sovellettavien periaatteiden mukaisesti joko hyšdykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-
ajan kuluessa riippuen siitŠ, kumpi nŠistŠ on lyhyempi.

Vuokrasopimukset, joissa olennaiset omistukselle ominaiset riskit ja edut eivŠt siirry konsernille, luokitellaan
muiksi vuokrasopimuksiksi. Muiden vuokrasopimusten vuokrat kirjataan vuokrakuluiksi tasaerinŠ vuokra-ajan
kuluessa.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi nŠistŠ on alempi.
Hankintamenoon sisŠltyy vŠlittšmien tuotantokustannusten lisŠksi osuus hankinnan ja valmistuksen
yleiskustannuksista. Hankintameno mŠŠritetŠŠn pŠŠosin painotettua keskihintaa kŠyttŠen.

Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarat

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: kŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat, erŠpŠivŠŠn asti pidettŠvŠt sijoitukset, lainat ja muut saamiset ja myytŠvissŠ olevat
rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja hankinnan
yhteydessŠ. Luokittelun perusteet arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipŠivŠnŠ.
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Raportointikauden pŠŠttyessŠ konserni arvioi, onko objektiivista nŠyttšŠ siitŠ, ettŠ muun kuin kŠypŠŠn arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavan rahoitusvaroihin kuuluvan erŠn arvo on alentunut. Rahoitusvaroihin kuuluvan
erŠn arvo on alentunut, jos arvonalentumisesta on objektiivista nŠyttšŠ ja alentumisen vaikutus
rahoitusvaroista kertyviksi arvioituihin tuleviin rahavirtoihin on luotettavasti arvioitavissa. Arvonalentumisen
objektiivisena nŠyttšnŠ voidaan pitŠŠ esim. vastapuolen tuloksen merkittŠvŠŠ heikkenemistŠ, velallisen
sopimusrikkomusta ja omanpŠŠomanehtoisen instrumentin osalta merkittŠvŠŠ tai pitkŠaikaista
arvonalentumista alle instrumentin hankintamenon.

KŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

KŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ryhmŠŠn kuuluvat johdannaiset, joihin ei
sovelleta suojauslaskentaa ja jotka eivŠt ole takaussopimuksia sekŠ muut kŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoituserŠt, jotka ovat kaupankŠyntitarkoituksessa pidettŠviŠ varoja. Johdannaiset arvostetaan
aluksi taseessa hankintahintaansa, joka vastaa niiden kŠypŠŠ arvoa, ja sittemmin kunkin raportointikauden
pŠŠttymispŠivŠn kŠypŠŠn arvoon. KŠypien arvojen muutoksista johtuvat sekŠ realisoitumattomat ettŠ
realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillŠ kaudella, jonka aikana ne syntyvŠt.
KaupankŠyntitarkoituksessa pidettŠvŠt johdannaiset sekŠ 12 kuukauden kuluessa erŠŠntyvŠt rahoitusvarat
sisŠltyvŠt lyhytaikaisiin varoihin.

ErŠpŠivŠŠn asti pidettŠvŠt sijoitukset

ErŠpŠivŠŠn asti pidettŠvŠt sijoitukset ovat rahoitusvaroja, joihin liittyvŠt maksut ovat kiinteitŠ tai
mŠŠritettŠvissŠ, jotka erŠŠntyvŠt mŠŠrŠttynŠ pŠivŠnŠ ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitŠŠ
erŠpŠivŠŠn asti. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vŠhennettynŠ mahdollisella arvonalentumisella
efektiivisen koron menetelmŠŠ kŠyttŠen.

Lainat ja saamiset

Lainat ja saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvŠt maksut ovat kiinteitŠ
tai mŠŠritettŠvissŠ olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne syntyvŠt, kun konserni antaa lainaa tai
toimittaa tuotteita ja palveluja suoraan velalliselle. Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon efektiivisen koron menetelmŠŠ kŠyttŠen. Ne sisŠltyvŠt pitkŠaikaisiin saamisiin, ellei kyse ole
eristŠ, joiden maturiteetti on lyhyempi kuin 12 kuukautta raportointipŠivŠstŠ lukien. TŠllaiset erŠt luokitellaan
lyhytaikaisiin saamisiin.

Myyntisaamiset arvostetaan kŠypŠŠn arvoon, joka on alkuperŠinen laskutusarvo vŠhennettynŠ kyseisten
saamisten arvonalentumistappioilla. Myyntisaamiset arvostetaan yksilšidysti, ja luottotappiot kirjataan
tuloslaskelmaan. Luottotappio kirjataan vŠlittšmŠsti silloin, kun on nŠyttšŠ siitŠ, ettŠ konserni ei pysty
perimŠŠn myyntisaamisiaan alkuperŠisten sopimusten mukaisesti. EsimerkkejŠ arvonalentumiseen johtavista
tapahtumista ovat velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, velallisen todennŠkšinen konkurssi tai muu
taloudellinen jŠrjestely. Konserni voi myydŠ myyntisaamisten jakamattomia osuuksia sekŠ jatkuvasti ettŠ
kertaluonteisesti muille rahoitusyhtišille. Myydyt myyntisaamiset kirjataan pois konsernin taseesta, kun ostaja
on suorittanut maksun myyntisaamisista ja kun kaikki omistamiseen liittyvŠt olennaiset riskit ja edut ovat
siirtyneet ostajalle. Jos myyntisaamiseen liittyvŠ omistajuus, riski ja hallintaoikeus eivŠt ole siirtyneet, kirjataan
tŠllaiset saamiset takaisin konsernin taseeseen kauden lopussa.

MyytŠvissŠ olevat rahoitusvarat

MyytŠvissŠ olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, jotka on mŠŠritetty
tŠhŠn erŠŠn kuuluviksi. Ne sisŠltyvŠt pitkŠaikaisiin varoihin, ellei konsernilla ole aikomusta luopua sijoituksesta
12 kuukauden kuluessa raportointipŠivŠstŠ.

Konsernin sijoitukset muihin yrityksiin luokitellaan myytŠvissŠ oleviksi rahavaroiksi. TŠhŠn luokkaan kuuluvat
osakesijoitukset sekŠ listattuihin ettŠ listaamattomiin yrityksiin. Noteeratut osakkeet arvostetaan kŠypŠŠn
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arvoon, joka perustuu niiden pšrssikurssiin. Muut, noteeraamattomat osakkeet, arvostetaan hankintamenoon
vŠhennettynŠ mahdollisella arvonalentumisella, ellei kŠypŠŠ arvoa pystytŠ luotettavasti mŠŠrittŠmŠŠn.
KŠypŠŠn arvoon arvostettujen osakesijoitusten kŠyvŠn arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin
ja esitetŠŠn oman pŠŠoman kŠyvŠn arvon rahastossa, verovaikutus huomioon ottaen, kunnes osakkeista
luovutaan tai niistŠ kirjataan arvonalentumistappio. TŠllšin kyseisistŠ osakkeista kertyneet kŠyvŠn arvon
muutokset kirjataan luokittelun oikaisuna omasta pŠŠomasta tuloslaskelmaan. Liiketoimintaan liittyvien
osakeomistusten myyntivoitot ja -tappiot sekŠ arvonalentumistappiot sisŠltyvŠt liiketulokseen. Muiden
osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot sekŠ arvonalentumistappiot sisŠltyvŠt rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Rahavarat

Rahavarat koostuvat kŠteisvaroista, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista sekŠ muista
rahavaroista. Muut rahavarat koostuvat lyhytaikaisista, erittŠin likvideistŠ sijoituksista, joiden arvo vaihtelee
vain vŠhŠisessŠ mŠŠrin. Muihin rahavaroihin luettavien erien juoksuaika on hankinta-ajankohtana enintŠŠn
kolme kuukautta. Konsernitileihin liittyvŠt luottotilit sisŠltyvŠt lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin.

Rahoitusvelat

Konsernin rahoitusvelat luokitellaan joko jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvelkoihin tai
kŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin. Rahoitusvelka luokitellaan lyhytaikaiseksi,
ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtŠŠ velan suorittamista vŠhintŠŠn 12 kuukauden pŠŠhŠn
raportointikauden pŠŠttymispŠivŠstŠ. Rahoitusvelka (tai sen osa) kirjataan pois taseesta vasta silloin kun velka
on lakannut olemasta, eli kun sopimuksessa yksilšity velvoite on tŠytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on
lakannut.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat

Konsernin ottamat lainat sisŠltyvŠt jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvelkoihin. Ne arvostetaan
niitŠ alun perin kirjanpitoon merkittŠessŠ kŠypŠŠn arvoon efektiivisen koron menetelmŠŠ kŠyttŠen.
AlkuperŠisen kirjaamisen jŠlkeen lainat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Lainan korot jaksotetaan
tulosvaikutteisesti efektiivisen koron menetelmŠllŠ velan juoksuajalle.

KŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

WŠrtsilŠ-konsernissa kŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin sisŠltyvŠt johdannaiset,
jotka eivŠt tŠytŠ suojauslaskennan ehtoja. Johdannaisten kŠypien arvojen muutoksista johtuvat, sekŠ
realisoitumattomat ettŠ realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sille kaudelle, jonka aikana
ne syntyvŠt.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset arvostetaan kŠypŠŠn arvoon. KŠypŠŠn arvoon arvostamisesta syntyvŠt voitot ja
tappiot kŠsitellŠŠn kirjanpidossa johdannaissopimuksen kŠyttštarkoituksen mŠŠrŠŠmŠllŠ tavalla. Niiden
johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja,
arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetŠŠn yhtenevŠisesti suojatun erŠn kanssa.

MikŠli johdannaiseen sovelletaan suojauslaskentaa, konserni dokumentoi suojausjŠrjestelyn alussa kunkin
suojausinstrumentin ja suojatun omaisuuserŠn vŠlisen suhteen sekŠ riskinhallintatavoitteen ja siihen
sovelletun strategian. TŠmŠn prosessin kautta suojausinstrumentti kytketŠŠn siihen liittyviin varoihin ja
velkoihin, ennakoituihin liiketapahtumiin tai sitoviin sopimuksiin. Konserni dokumentoi myšs jatkuvan arvionsa
suojauksen tehokkuudesta johdannaisen kŠyvŠn arvon sekŠ suojatun rahavirran tai tulevan tapahtuman
muutosten vŠlillŠ.
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Myyntien ja ostojen suojaukset

Myynteihin ja ostoihin liittyviŠ ulkomaan valuutan mŠŠrŠisiŠ rahavirtoja suojataan valuuttatermiineillŠ tai -
optioilla. Tiettyihin valuuttatermiineihin sovelletaan suojauslaskentaa. Tulevien rahavirtojen suojaukseen
kŠytettyjen johdannaisten kŠypien arvojen muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, ja ne esitetŠŠn
oman pŠŠoman arvonmuutosrahastossa, mikŠli suojaus on tehokas. Suojauksesta johtuvan voiton tai tappion
tehoton osuus kirjataan vŠlittšmŠsti tulosvaikutteisesti. Korkoerosta johtuvat kŠyvŠn arvon muutokset
kirjataan tuloslaskelmaan. Muiden laajan tuloksen erien kautta arvonmuutosrahastoon kertynyt voitto tai
tappio esitetŠŠn myynnin tai ostojen oikaisuna samalla tilikaudella kuin suojattuihin velvoitteisiin tai
ennusteisiin liittyvŠt tapahtumat. Valuuttatermiinit arvostetaan raportointikauden pŠŠttymispŠivŠn
termiinikursseihin ja valuuttaoptiot raportointikauden pŠŠttymispŠivŠn markkina-arvoihin.

Ulkomaisiin yksikšihin tehtyjen nettosijoitusten suojaus

Euroalueen ulkopuolisten tytŠryhtišiden omaa pŠŠomaa sekŠ ulkomaanvaluuttamŠŠrŠisiŠ liikearvoja voidaan
suojata valuuttakurssivaihteluilta valuuttajohdannaisten avulla (nettosijoituksen suojaus). NŠillŠ suojauksilla
vŠhennetŠŠn valuuttakurssimuutosten vaikutusta konsernin omaan pŠŠomaan. WŠrtsilŠ lopetti
nettosijoitusten suojauksen kesŠkuussa 2012. Siihen asti nettosijoituksen suojaukseen mŠŠritettyjen
instrumenttien kŠypien arvojen muutokset kirjattiin muihin laajan tuloslaskelman eriin, mikŠli suojaus oli
tehokas, ja suojauksen kŠyvŠn arvon muutoksen tehoton osuus sekŠ korkoero vŠlittšmŠsti tulosvaikutteisesti
rahoituseriin. Valuuttatermiinit arvostettiin raportointikauden pŠŠttymispŠivŠn termiinikursseihin ja
valuuttaoptiot raportointikauden pŠŠttymispŠivŠn markkina-arvoihin.

Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa

KŠypien arvojen muutokset niistŠ johdannaissopimuksista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, kirjataan
vŠlittšmŠsti tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin tai -kuluihin. TŠhŠn ryhmŠŠn kuuluvat esimerkiksi konsernin
tekemŠt korkosuojaukset. Koronvaihtosopimusten kŠypŠ arvo lasketaan diskonttaamalla niihin liittyvŠt tulevat
rahavirrat tarkasteluhetkeen.

KŠyvŠn arvon hierarkia

KŠypŠŠn arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit on luokiteltu seuraavan kŠyvŠn arvon hierarkian
mukaisesti: instrumentit, joille on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta (taso 1),
instrumentit, joille on olemassa muu havainnoitavissa oleva suora tai epŠsuora hinta kuin noteerattu tason 1
mukainen hinta (taso 2) ja instrumentit, joille ei lšydy havainnoitavissa olevaa markkinahintaa (taso 3). NŠihin
kŠypŠŠn arvoon arvostettaviin instrumentteihin kuuluvat kŠypŠŠn arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat sekŠ myytŠvissŠ oleviin rahoitusvaroihin sisŠltyvŠt noteeratut osakesijoitukset.

Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus merkitŠŠn taseeseen silloin, kun konsernilla on jonkin aikaisemman tapahtuman seurauksena
oikeudellinen tai tosiasiallinen olemassa oleva velvoite ja on todennŠkšistŠ, ettŠ velvoitteen tŠyttŠminen
edellyttŠŠ taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen, ja velvoitteen mŠŠrŠ on luotettavasti
arvioitavissa. Konsernin varaukset voivat liittyŠ mm. takuukustannuksiin, ympŠristšvelvoitteisiin,
oikeudenkŠynteihin, projektien ennakoituihin tappioihin ja uudelleenjŠrjestelyihin. Varauksena kirjattava mŠŠrŠ
vastaa johdon parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen tŠyttŠminen edellyttŠŠ
raportointikauden pŠŠttymispŠivŠnŠ.

Toimitettuihin tuotteisiin liittyvŠt arvioidut takuukustannukset kŠsitellŠŠn varauksena, jonka suuruus perustuu
kokemusperŠiseen tietoon aiemmin toteutuneista takuukustannuksista. UudelleenjŠrjestelyvaraus kirjataan,
kun uudelleenjŠrjestelysuunnitelma on hyvŠksytty ja toimeenpano aloitettu tai asianosaiselle henkilšstšlle on
kerrottu jŠrjestelyn ehdoista. Suunnitelmassa tulee olla yksilšity, mitŠ toimintoja ja henkilšstšŠ se koskee,
mikŠ on sen toteuttamisaikataulu ja -kustannukset.
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Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo
varmistuu vasta konsernin mŠŠrŠysvallan ulkopuolella olevan epŠvarman tapahtuman realisoituessa.
Ehdolliseksi velaksi katsotaan myšs sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennŠkšisesti edellytŠ
maksuvelvoitteen tŠyttŠmistŠ, tai jonka suuruutta ei voida mŠŠrittŠŠ luotettavasti. Ehdollinen velka esitetŠŠn
liitetietona.

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu sisŠltŠŠ konserniyhtišiden tilikauden verotettavasta tuloksesta paikallisten
sŠŠnnšsten mukaan lasketut verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekŠ laskennallisten verojen
muutoksen. Tulosvaikutteisesti kirjattaviin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin liittyvŠt verovaikutukset kirjataan
tuloslaskelmaan. Muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pŠŠomaan kirjattaviin liiketoimiin tai muihin
tapahtumiin liittyvŠt verovaikutukset kirjataan myšs vastaavasti joko muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan
omaan pŠŠomaan.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset kirjataan pŠŠsŠŠntšisesti kaikista omaisuus- ja velkaerien
verotuksellisten arvojen sekŠ kirjanpitoarvojen vŠlisistŠ vŠliaikaisista eroista kŠyttŠen raportointikauden
pŠŠttymispŠivŠnŠ voimassaolevia verokantoja. Laskennalliset verovelat kirjataan taseeseen tŠysimŠŠrŠisinŠ ja
laskennalliset verosaamiset arvioidun todennŠkšisen verohyšdyn suuruisena.

Osingot
Hallituksen yhtiškokoukselle ehdottamat osingot vŠhennetŠŠn voitonjakokelpoisesta omasta pŠŠomasta
yhtiškokouksen pŠŠtšksen jŠlkeen.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen
Konserni ottaa kŠyttššn vuonna 2014 seuraavat IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat.

¥ IFRS 10 KonsernitilinpŠŠtšs, IFRS 11 YhteisjŠrjestelyt ja IFRS 12 TilinpŠŠtšksessŠ esitettŠvŠt tiedot
osuuksista muissa yhteisšissŠ sekŠ niihin liitŠnnŠiset IAS 27- ja IAS 28 -standardien muutokset (voimaan
1.1.2014 tai sen jŠlkeen alkavilla tilikausilla): Standardeilla ei arvioida olevan olennaista
vaikutusta konsernitilinpŠŠtškseen. IFRS 12 tulee laajentamaan liitetietoja, joita WŠrtsilŠ esittŠŠ
omistuksistaan muissa yhteisšissŠ.

¥ Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittŠmistapa (voimaan 1.1.2014 tai sen jŠlkeen alkavilla
tilikausilla): muutos tarkentaa ohjeistusta siitŠ, milloin rahoitusvarat ja -velat voidaan esittŠŠ taseessa
nettomŠŠrŠisesti. Muutos otetaan kŠyttššn takautuvasti. Standardilla ei arvioida olevan olennaista
vaikutusta konsernitilinpŠŠtškseen.

Standardit on hyvŠksytty sovellettavaksi EU:ssa.
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Emoyhtišn tilinpŠŠtšksen laadintaperiaatteet

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n tilinpŠŠtšs on laadittu Suomen kirjanpitosŠŠnnšsten mukaisesti (FAS).

TilinpŠŠtšstŠ laatiessaan yhtišn johto joutuu voimassa olevien mŠŠrŠysten ja hyvŠn kirjanpitotavan mukaisesti
tekemŠŠn arvioita ja olettamuksia, jotka vaikuttavat tilinpŠŠtšserien arvostukseen ja jaksotukseen. Toteutuvat
luvut voivat poiketa tehdyistŠ arvioista.

Ulkomaanrahan mŠŠrŠiset tapahtumat

Ulkomaanrahan mŠŠrŠiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapŠivŠn kurssiin. TilinpŠŠtšshetkellŠ taseessa
olevat saatavat ja velat on arvostettu tilinpŠŠtšskursseihin. Avoinna olevat valuuttamŠŠrŠisten erien
suojausinstrumentit on arvostettu pŠivŠn arvoon korkotekijŠt huomioon ottaen. Varsinaiseen liiketoimintaan
liittyvŠt kurssivoitot ja -tappiot kŠsitellŠŠn liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen oikaisuerinŠ. Rahoituksen
kurssivoitot ja -tappiot kirjataan rahoituksen tuottoihin ja kuluihin.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan sen tilikauden kuluiksi, jolloin ne syntyvŠt.
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Saamiset

Saamiset arvostetaan hankintamenoon tai sitŠ alempaan todennŠkšiseen arvoon.

PysyvŠt vastaavat ja poistot

PysyvŠt vastaavat merkitŠŠn taseeseen vŠlittšmŠŠn hankintamenoon vŠhennettynŠ tehdyillŠ poistoilla.
ErŠiden maa-alueiden tasearvoihin sisŠltyy arvonkorotuksia.

Poistojen perusteena olevat pysyvien vastaavien pitoajat ovat:
Muut pitkŠvaikutteiset menot 3Ð10 vuotta
Rakennukset 20Ð40 vuotta
Koneet ja kalusto 5Ð20 vuotta

Leasing

Leasingmaksut on kŠsitelty vuokrakuluina.

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut sisŠltŠvŠt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erŠt kuten
konserniavustukset.

Pakolliset varaukset

Pakollisina varauksina on taseessa esitetty eriŠ, jotka ovat joko sopimusperusteisia tai muuten sitovia
velvoitteita, mutta jotka eivŠt vielŠ ole realisoituneet. Pakollisten varausten muutokset sisŠltyvŠt
tuloslaskelmaan.

Tuloverot

Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu tilikauden tuloksesta Suomen verosŠŠnnšsten perusteella lasketut
verot sekŠ aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. Satunnaisiin eriin kohdistuvat verot esitetŠŠn
liitetiedoissa.

Osingot

Hallituksen yhtiškokoukselle ehdottamasta osingosta ei tilinpŠŠtšksessŠ ole tehty kirjausta, vaan osingot
otetaan huomioon vasta yhtiškokouksen pŠŠtšksen perusteella.
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1. Liiketoiminnan muut tuotot
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3. Poistot ja arvonalentumiset
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4. Rahoitustuotot ja -kulut
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5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
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7. PysyvŠt vastaavat
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8. PitkŠaikaiset saamiset
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9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltŠ

%�-* ��� ���

%JJ?E:D22>:D6E �� �

$2:?2D22>:D6E �� ������  �

+::CE@D22>:D6E ���� �

09E66?DR09E66?DR �� ������  ���

10. Siirtosaamiset

%�-* ��� ���

"@952??2:D6E ���� �

%FFE�C29@:EFD6CRE �� �

,F=@	�;2�>FFE�G6C@E �

%FFE �� �

09E66?DR09E66?DR ���� ��

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 TILINP€€T…S

258



11. Oma pŠŠoma
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12. Vieras pŠŠoma
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15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
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16. LŠhipiirilainat ja muut sitoumukset
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17. Tilintarkastajien palkkiot
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Hallituksen ehdotus

Emoyhtišn voitonjakokelpoiset varat ovat 1.027.025.847,20 euroa, josta tilikauden voitto on 174.475.007,05
euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiškokoukselle, ettŠ voitonjakokelpoiset varat kŠytetŠŠn seuraavasti:

�-*�-*
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Yhtišn taloudellisessa asemassa ei tilikauden pŠŠttymisen jŠlkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtišn maksuvalmius on hyvŠ, eikŠ ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen nŠkemyksen mukaan yhtišn
maksukykyŠ.

HelsingissŠ 28. pŠivŠnŠ tammikuuta 2014

Mikael Lilius Kaj-Gustaf Bergh
Maarit Aarni-Sirviš Sune Carlsson
Alexander Ehrnrooth Paul Ehrnrooth
Gunilla Nordstršm Markus Rauramo
Matti Vuoria

Bjšrn Rosengren, konsernijohtaja
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Tilintarkastuskertomus

WŠrtsilŠ Oyj Abp:n yhtiškokoukselle
Olemme tilintarkastaneet WŠrtsilŠ Oyj Abp:n kirjanpidon, tilinpŠŠtšksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.Ð31.12.2013. TilinpŠŠtšs sisŠltŠŠ konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman,
laskelman oman pŠŠoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekŠ emoyhtišn taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpŠŠtšksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitŠ, ettŠ
konsernitilinpŠŠtšs antaa oikeat ja riittŠvŠt tiedot EU:ssa kŠyttššn hyvŠksyttyjen kansainvŠlisten
tilinpŠŠtšsstandardien (IFRS) mukaisesti ja ettŠ tilinpŠŠtšs ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittŠvŠt tiedot
Suomessa voimassa olevien tilinpŠŠtšksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sŠŠnnšsten
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jŠrjestŠmisestŠ ja
toimitusjohtaja siitŠ, ettŠ kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jŠrjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpŠŠtšksestŠ,
konsernitilinpŠŠtšksestŠ ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttŠŠ, ettŠ noudatamme
ammattieettisiŠ periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvŠn
tilintarkastustavan mukaisesti. HyvŠ tilintarkastustapa edellyttŠŠ, ettŠ suunnittelemme ja suoritamme
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitŠ, onko tilinpŠŠtšksessŠ tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttŠ, ja siitŠ, ovatko emoyhtišn hallituksen jŠsenet tai
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyšntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhtištŠ kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtišlakia tai yhtišjŠrjestystŠ.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitŠ tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpŠŠtškseen ja
toimintakertomukseen sisŠltyvistŠ luvuista ja niissŠ esitettŠvistŠ muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vŠŠrinkŠytšksestŠ tai virheestŠ johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. NŠitŠ riskejŠ arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisŠisen
valvonnan, joka on yhtišssŠ merkityksellistŠ oikeat ja riittŠvŠt tiedot antavan tilinpŠŠtšksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisŠistŠ valvontaa pystyŠkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nŠhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinŠ tarkoituksessa,
ettŠ hŠn antaisi lausunnon yhtišn sisŠisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myšs
sovellettujen tilinpŠŠtšksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekŠ tilinpŠŠtšksen ja toimintakertomuksen yleisen esittŠmistavan
arvioiminen.

KŠsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mŠŠrŠn tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiŠ.

Lausunto konsernitilinpŠŠtšksestŠ

Lausuntonamme esitŠmme, ettŠ konsernitilinpŠŠtšs antaa EU:ssa kŠyttššn hyvŠksyttyjen kansainvŠlisten
tilinpŠŠtšsstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittŠvŠt tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekŠ sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

W€RTSIL€ OYJ ABPVUOSIKERTOMUS 2013 TILINP€€T…S

263



Lausunto tilinpŠŠtšksestŠ ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitŠmme, ettŠ tilinpŠŠtšs ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpŠŠtšksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sŠŠnnšsten mukaisesti oikeat ja riittŠvŠt tiedot
konsernin sekŠ emoyhtišn toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpŠŠtšksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot

Puollamme tilinpŠŠtšksen vahvistamista. Hallituksen esitys voittovarojen kŠyttŠmisestŠ on osakeyhtišlain
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myšntŠmistŠ emoyhtišn hallituksen jŠsenille sekŠ toimitusjohtajalle
tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsinki, 28. tammikuuta 2014

KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT
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