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LIIKEVAIHTO JA TULOS

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4 931,6 miljoonaa euroa 
(2012: 5 001,0 ja 2011: 5 345,8). Suljetut ja uudelleenjärjesteltävät 
yksiköt laskivat konsernin liikevaihtoa noin 76 miljoonalla eurolla ver-
rattuna edelliseen vuoteen. 

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 342,3 miljoonaa euroa 
(2012: 255,7 ja 2011: 314,5) eli 6,9 prosenttia liikevaihdosta (2012: 5,1 
ja 2011: 5,9). Liiketulosta paransivat taivekartongin ja valkopintaisen 
kraftlainerin toimitusmäärien nousu sekä sellun ja kemihierteen hin-
nannousu. Havu- ja lehtisellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat 
keskimäärin yli 5 prosenttia korkeammat vuoteen 2012 verrattuna. 
Euroina hinnat olivat keskimäärin 2 prosenttia korkeammat vuoteen 
2012 verrattuna. Pehmo- ja ruoanlaittopaperin liiketuloksen parannuk-
seen vaikuttivat myynnin kasvun lisäksi pienentyneet kiinteät kustan-
nukset sekä tuotannon tehokkuuden paraneminen. Konsernin kiinteät 
kustannukset olivat noin viisi prosenttia alemmat kuin vuonna 2012. 
Suljettujen ja uudelleenjärjesteltävien yksiköiden tappiot pienenivät 
noin 9 miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Kertaluonteiset erät olivat nettona -7,9 miljoonaa euroa (2012: 
-14,2 ja 2011: -285,3). Merkittävimmistä positiivisista eristä noin 5,3 
miljoonaa euroa liittyi maa-alueiden myynteihin, 4,6 miljoonaa euroa 
Alizayn myyntiin, 2,5 miljoonaa euroa Äänekosken vanhan paperiko-
neen myyntiin ja 3,2 miljoonaa euroa aikaisemmin tehtyjen varausten 
peruutuksiin. Kaskisten ja Suolahden tehtaiden arvonalentumiset ja 
alaskirjaukset olivat 8,5 miljoonaa euroa ja puutuoteteollisuuden muut 
tehostamisohjelmaan liittyvät erät 8,8 miljoonaa euroa. Ruotsissa 
Husumin tehtaan käytöstä poistetun kaatopaikan maisemointiin kirjat-
tiin kuluvarausta 6,6 miljoonaa euroa.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 334,4 miljoonaa euroa 
(2012: 241,5 ja 2011: 29,2). Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 9,7 
miljoonaa euroa (2012: 4,8 ja 2011: 4,2), rahoitustuotot 8,3 miljoonaa 
euroa (2012: 15,3 ja 2011: 8,7), rahoituksen kurssierot -4,6 miljoonaa 
euroa (2012: 2,4 ja 2011: 2,3) ja rahoituskulut 124,1 miljoonaa euroa 
(2012: 130,8 ja 2011: 142,0). Rahoituskuluihin sisältyy noin 8 miljoo-
nan euron lisäkorko, joka liittyy USD-erillislainan ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun maaliskuussa. Vertailuvuoden rahoitustuottoihin 
sisältyy Pohjolan Voima Oy:n maksama 7,6 miljoonan euron osinko.

Tilikauden tulos ennen veroja oli 223,7 miljoonaa euroa (2012: 
133,2 ja 2011: -97,7) ja verot sisältäen laskennallisen verovelan muutok-
sen 35,1 miljoonaa euroa (2012: 31,8 ja 2011: 58,9). Tilikauden tulos 
oli 188,7 miljoonaa euroa (2012: 101,4 ja 2011: -156,6). 

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 
9,1 prosenttia (2012: 7,1 ja 2011: 8,5) ja oman pääoman tuotto 10,3 
prosenttia (2012: 6,9 ja 2011: 8,6). Sisältäen kertaluonteiset erät sijoite-
tun pääoman tuotto oli 8,9 prosenttia (2012: 6,7 ja 2011: 1,1) ja oman 
pääoman tuotto 9,9 prosenttia (2012: 6,1 ja 2011: -9,9).

TASE JA RAHOITUS

Metsä Groupin maksuvalmius on hyvä. Kokonaislikviditeetti oli joulu-
kuun lopussa 1 188,4 miljoonaa euroa (2012: 1 167,8 ja 2011: 854,9). 
Tästä 452,7 miljoonaa euroa (2012: 518,5 ja 2011: 330,4) oli likvideinä 
varoina ja sijoituksina ja 735,7 miljoonaa euroa (2012: 649,3 ja 2011: 
524,5) taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. 

Konsernin likviditeettireserviä täydentävät ei-sitovat yritystodistus-
ohjelmat ja luottolimiitit 174,7 miljoonan euron arvosta (2012: 526,5 
ja 2011: 524,1). Käytettävissä olevien yritystodistusohjelmien määrä 
mitoitettiin vuoden 2013 aikana uudelleen vastamaan konsernin kokoa 
ja tarpeita.

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 38,1 prosenttia ja 
nettovelkaantumisaste 76 prosenttia (2012: 34,8 ja 86 sekä 2011: 28,1 
ja 132). Korolliset nettovelat olivat 1 486,1 miljoonaa euroa (2012:  
1 590,0 ja 2011: 1 953,4). 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 313,5 miljoonaa 
euroa (2012: 257,1 ja 2011: 323,0). Käyttöpääomaan sitoutui 47,6 mil-
joonaa euroa vuoden 2013 aikana (2012: vapautui 82,1 ja 2011: vapau-
tui 74,4).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli -57,9 miljoo-
naa euroa liittyen pääasiassa siihen, että Pohjolan Voima Oy:n osakkei-
den käypä arvo laski sähkön futuurihintojen muutoksen seurauksena. 

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli vuoden 
lopussa 62,3 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 16 prosenttia (2012: 
61,0 ja 21 sekä 2011: 60,7 ja 41).

Vuoden aikana Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat 
yhteensä 61,8 miljoonalla eurolla (45,4). Varsinainen osuuspääoma kas-
voi 2,7 miljoonalla eurolla (2,4), A-lisäosuuspääoma 38,9 miljoonalla 
eurolla (28,9) ja B-lisäosuuspääoma yhteensä 34,6 miljoonalla eurolla 
(14,2). B-lisäosuuspääoman kasvuun sisältyy C-lisäosuuspääomasta siir-
retty 14,4 miljoonan euron osuus. Vuoden 2013 loppuun mennessä vas-
taanotettujen ilmoitusten mukaan lisäosuuspääomasta erääntyy 
1.7.2014 palautettavaksi 26,4 miljoonaa euroa (28,7).

Huhtikuun alussa Metsä Board maksoi jäljellä olleen 450 miljoonan 
euron osuuden 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta ja nosti 
500 miljoonaa euroa toukokuussa 2012 allekirjoitetusta syndikoidusta 
luottosopimuksesta. Joulukuussa Metsä Board maksoi ennenaikaisesti 
huhtikuussa nostettuun syndikoituun luottosopimukseen kuuluneen 
150 miljoonan euron lainaosuuden, jonka alkuperäinen eräpäivä olisi 
ollut 30.6.2014. Metsä Board on samalla nostanut 75 miljoonan euron 
työeläkelainan sekä 50 miljoonan euron suuruisen pankkilainan.

Moody’s Investors Service nosti toukokuussa Metsä Boardin luotto-
luokituksen tasolta B3 tasolle B2. Luokituksen näkymä nostettiin jou-
lukuussa vakaasta positiiviseksi. Standard & Poor’s Rating Services nosti 
elokuussa Metsä Boardin luottoluokituksen tasolta B- tasolle B ja joulu-
kuussa tasolta B tasolle B+. Luokituksen näkymä on vakaa. Luottoluo-
kitusten nousuilla ei ollut vaikutusta Metsä Boardin nykyisiin rahoitus-
kustannuksiin.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2013
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Metsä Tissue allekirjoitti huhtikuussa 200 miljoonan euron syndi-
koidun lainasopimuksen. Lainalla jälleenrahoitettiin syyskuussa 2013 
erääntymässä ollut syndikaattilaina.

Metsäliitto Osuuskunta allekirjoitti joulukuussa 400 miljoonan 
euron syndikoidun lainasopimuksen. Lainalla jälleenrahoitetaan huhti-
kuussa erääntyvä syndikaattilaina.

Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä Board sopivat 30.9.2013 omistus-
järjestelystä, jossa konsernin sisäisenä rahoitusyksikkönä toimiva Metsä 
Group Treasury Oy (aikaisemmin Metsä Group Financial Services Oy) 
siirtyi kokonaan Metsäliitto Osuuskunnan omistukseen. Järjestelyllä ei 
ollut vaikutusta Metsä Groupin tunnuslukuihin.

HENKILÖSTÖ

Metsä Groupin palveluksessa oli vuoden 2013 aikana keskimäärin 
11 222 henkilöä (2012: 11 986 ja 2011: 13 046). Joulukuun lopussa 
konsernin henkilöstömäärä oli 10 741 (2012: 11 447 ja 2011: 12 525), 
josta Suomessa työskenteli 5 238 (2012: 5 414 ja 2011: 5 660) ja ulko-
mailla 5 503 (2012: 6 033 ja 2011: 6 865) henkilöä. Tilikaudella työn-
tekijöiden vaihtuvuus oli 9,5 prosenttia (2012: 20,0 ja 2011: 7,8) ja kes-
kimääräinen työsuhteen pituus 16,7 vuotta (2012: 16,3 ja 2011:15,6). 
Metsä Groupin henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 466,7 
miljoonaa euroa (2012: 469,3 ja 2011: 598,6). 

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli joulukuun 
lopussa 2 579 henkilöä (2012: 2 645 ja 2011: 2 723). Palkkoja ja palkki-
oita emoyritys maksoi 105,3 miljoonaa euroa (2012: 97,1 ja 2011: 99,7).

Metsä Group edistää hyviä johtamiskäytäntöjä kouluttamalla johtajia, 
esimiehiä ja työntekijöitä ymmärtämään ja noudattamaan konsernin toi-
mintatapaohjetta ja yhteisiä politiikkoja. Metsä Groupin tavoitteena on, 
että kaikki työntekijät suorittavat toimintatapaohjeen koulutuksen. Kou-
lutukset alkoivat syksyllä 2011 ja vuoden 2013 loppuun mennessä noin 
84 prosenttia toimihenkilöistä (2012: 75) oli suorittanut koulutuksen.

Konsernin henkilöstöhallinto ja liiketoiminta-alueet ovat aloittaneet 
varautumisen tulevaan eläköitymisaaltoon kehittämällä nykyistä henki-
löstöä ja varautumalla tuleviin rekrytointitarpeisiin. Metsä Group osal-
listui myös Metsäteollisuus r.y.:n järjestämään koulukampanjaan sekä 
ammattikouluille kohdennettuun Dialogi-hankkeeseen, jonka tarkoituk-
sena oli kartoittaa tulevaisuuden työntekijöiden odotuksia työelämästä.

Työturvallisuus on Metsä Groupille ensisijaisen tärkeää ja koemme, 
että turvallisuuden taso ilmentää konsernin toimintojen yleistä laatua. 
Pyrimme jatkuvasti parantamaan työympäristön turvallisuutta ja tavoit-
teenamme on vähentää vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon johta-
neiden tapaturmien taajuutta 10 prosentilla vuosittain. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2013 poissaoloon johtaneiden 
tapaturmien taajuus laski 16 prosenttia ja oli 13,2 (2012: 15,7 ja 2011: 
18,3). Tuotannossa tapahtui yksi kuolemaan johtanut työtapaturma kat-
sauskauden aikana (2012: 1 ja 2011: 1). Sairauspoissaolot konsernissa oli-
vat 4,0 prosenttia (2012: 4,1 ja 2011: 4,4) säännöllisestä työajasta. 

Vuoden aikana toteutettiin myös henkilöstön työtyytyväisyystutki-
mus, jossa painotettiin erityisesti työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään henki-
löstön työtyytyväisyyttä ja tukevat liiketoiminta-alueita strategisten 
tavoitteiden saavuttamisessa. Asteikolla 4–10 työyhteisön toimivuus 
-tutkimuksessa saavutettiin konsernintasolla tulos 8,3.

JÄSENET

Metsäliitto Osuuskunnalla oli vuoden lopussa 123 275 jäsentä (2012: 
124 255 ja 2011: 125 144). Vuoden aikana osuuskuntaan liittyi 2 233 
uutta jäsentä, ja siitä erosi 3 213 jäsentä.

INVESTOINNIT

Metsä Groupin investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin vuoden 
2013 aikana olivat yhteensä 206,6 miljoonaa euroa (2012: 204,5 ja 
2011: 227,1). Lisäksi Metsä Board sitoutui merkitsemään Pohjolan 
Voima Oy:n osakkeita noin 6 miljoonalla eurolla ja Metsä Fibre noin  
2 miljoonalla eurolla.

Metsä Tissuen 55 miljoonan euron investointi Krapkowicen teh-
taalla Puolassa valmistui. Investointiin kuuluu kaksi modernia pehmo-
paperikonetta, suurkuluttajatuotteiden jalostuslinja sekä uusi jalostus- 
ja logistiikkakeskus.

Uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi Metsä Tissuen ja paikalli-
sen energiayhtiö VänerEnergi AB:n puoliksi omistama yhteisyritys Kat-
rinefors Kraftvärme AB aloitti uuden biovoimalaitoksen rakentamisen 
Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan yhteyteen. Biovoimalaitoksen 
myötä Mariestadin tehtaan öljynkulutus laskee 90 prosentilla ja hiili-
dioksidipäästöt vähenevät 6 000 tonnilla. Metsä Tissuen osuus 30 mil-
joonan euron biovoimalainvestoinnista on 50 prosenttia. Voimalaitos 
otetaan käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä.

Metsä Tissue rakentaa Mariestadin tehtaalle myös uuden, noin 10 
miljoonan euron arvoisen jalostuslinjan, joka otetaan käyttöön kesällä 
2014. Saksassa modernisoitiin Raubachin tehtaan paperikone 1, ja Venä-
jällä Metsä Tissue vihki käyttöön uuden jalostus- ja logistiikkayksikön.

Metsä Fibren Joutsenon tehtaan tuotantoprosessin muutos polysulfi-
dikeitoksi valmistui toukokuussa, ja kesällä Metsä Fibre toi markkinoille 
Botnia Nordic Plus -havusellut, joiden uusia paperiteknisiä ominaisuuk-
sia asiakkaat pystyvät hyödyntämään oman prosessinsa kehittämisessä.

Kesäkuussa tehtiin päätös uudistaa Joutsenon tehtaan soodakattilan 
pohja ja modernisoida ilmajärjestelmä. Soodakattilan pohjan uudistami-
nen varmistaa tehtaan käyntivarmuuden ja kattilaturvallisuuden, ja ilma-
järjestelmän modernisointi alentaa savukaasujen typpioksidipäästöjä. 
Elokuussa päätettiin myös Joutsenon tehtaan hakesiilon uudistamisesta 
ja hakesiilon hajukaasujen käsittelyjärjestelmän tehostamisesta. Inves-
toinnilla parannetaan tehtaan käyntivarmuutta ja vähennetään tehtaan 
hajukaasupäästöjä. Investoinnit otetaan käyttöön kesäkuussa 2014.
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Metsä Fibren Kemin sellutehtaan automaatiojärjestelmän uudistus 
on aloitettu, ja investointihanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuo-
teen 2015 mennessä.

Metsä Woodin Vilppulan sahan uusi sahan syöttö, sahalinja ja tuore-
käsittelylinjat käynnistettiin syyskuussa. Vilppulan sahan 30 miljoonan 
euron investoinnin hyötyjä ovat parempi tuotantotehokkuus ja jousta-
vuuden mahdollistama kyky vastata erilaisiin asiakastarpeisiin.

YRITYSJÄRJESTELYT

Tammikuussa 2013 Metsä Board myi Alizayn tehdasalueen sillä sijaitse-
vine laitteineen ja rakennuksineen Ranskan valtiota edustavalle Conseil 
General de l’Eurelle 22 miljoonalla eurolla. 

Huhtikuussa Metsä Wood Merk GmbH:n koko osakekanta myytiin 
saksalaiselle Strabag-konserniin kuuluvalle Ed. Züblin AG -konsernille. 
Ranskassa Metsä Woodin Casteljalouxin saha- ja jatkojalostusyksikön 
toiminta lopetettiin. Vuoden lopussa lopetettiin myös Metsä Woodin 
Kaskisten jalostus- ja jakeluyksikön toiminta.

Metsäliitto Osuuskunta ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma toteuttivat toukokuussa osakekaupan, jossa Metsäliitto Osuus-
kunta osti Varmalta sen omistamat Metsä Tissue Oyj:n osakkeet, 
yhteensä 8,38 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Tammikuussa 2014 
Metsäliitto Osuuskunta osti Jozef Antošíkilta lisää Metsä Tissue Oyj:n 
osakkeita, jotka edustavat yhteensä 6 prosenttia yhtiön osakepääomasta. 
Kauppojen jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä Tissuen osa-
kepääomasta yhteensä 91 prosenttia ja Jozef Antošík 9 prosenttia.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

PUUNHANKINTA JA METSÄPALVELUT

Metsä Forestin liikevaihto oli 1 561,0 miljoonaa euroa (2012: 1 515,4) 
ja liiketulos 27,8 miljoonaa euroa (20,2). Liiketulokseen ei sisälly kerta-
luonteisia eriä.

Suomessa puukauppa sujui vuoden aikana keskimääräistä vilkkaam-
min. Kesän aikana hiljentynyt puukauppa vilkastui kesälomien jälkeen 
edellisen vuoden tasolle. Metsä Forest osti aktiivisesti kaikkia puutavara- 
lajeja sekä pysty- että hankintakaupalla. Syksyllä suurin kysyntä oli tuk-
kivaltaisilla uudistuskohteilla, kesäharvennuksilla sekä energiapuulla. 
Metsäenergian hankinta kehittyi suotuisasti, ja metsänhoitopalveluiden 
myynnin kasvu jatkui. 

Metsä Forest toimitti asiakkailleen puuraaka-ainetta noin 30 miljoo-
naa kuutiometriä (30), josta noin 83 prosenttia Suomessa sijaitsevalle 
teollisuudelle. Suomessa pääosa puusta hankittiin Metsäliitto Osuus-
kunnan jäseniltä, ja ostomäärä suomalaisista yksityismetsistä ylitti suun-
nitellun tason.

Venäjän pyöreän havupuun vientilisenssijärjestelmän toimivuus 
kohentui kesän aikana, vaikka siihen liittyvä byrokratia haittasi edelleen 
vientiä. Puusta oli hyvin tarjontaa ja hintataso pysyi vakaana. Baltiassa 
kuitupuusta oli ylitarjontaa, mutta sahat kärsivät tukin vähyydestä. 
Ruotsissa yksityismetsien puun tarjonta oli niukkaa, mutta yhtiöiden ja 
valtion metsistä puuta tuli markkinoille normaalisti.

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille järjestettiin vuoden aikana erilai-
sia tapahtumia, muun muassa Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä, joka 
houkutteli paikalle runsaat 3 000 kävijää. Keväällä omistajajäsenten pal-
veluvalikoimaan lisättiin markkinoiden laajin metsän uudistamispalvelu, 
Taimiturva, jolla metsänomistaja voi ostaa itselleen vakiintuneen, keski-

määrin 1,3 metrin korkuisen ja tavoitetiheyden mukaisen taimikon. 
Myös Metsäverkko-palvelua kehitettiin uusilla toiminnallisuuksilla.

Joulukuussa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin 
alustavaa suunnitelmaa operatiivisen ohjauksen tehostamisesta sekä 
Metsä Forestin rakenteen uudistamisesta. Neuvottelut koskivat koko 
Suomen henkilöstöä lukuun ottamatta metsureita sekä kansainvälisen 
puunhankinnan maayhtiöitä. Neuvottelut päättyivät 15.1.2014, ja uusi 
organisaatio astuu voimaan 1.4.2014.

PUUTUOTTEET

Metsä Woodin liikevaihto oli 897,0 miljoonaa euroa (2012: 904,2) ja 
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 15,1 miljoonaa euroa (18,6). Liike-
tulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -2,1 miljoonaa euroa (16,3). 

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto ja kannattavuus pysyi-
vät edellisen vuoden tasolla, mutta toisella vuosipuoliskolla taloudelli-
nen kehitys oli vertailujaksoa heikompaa.

Epävarmuus ja rakennushankkeiden rahoituksen rajoitettu saatavuus 
heikensivät rakentamisen markkinoita osissa Eurooppaa. Isossa-Britan-
niassa talous ja rakentaminen alkoivat kuitenkin hiljalleen elpyä. 
Kysyntä Euroopan ulkopuolella, erityisesti Aasiassa, kasvoi.

Metsä Woodin vahva asema puurakentamisessa tuki Kerton ja muiden 
rakentamisen tuotteiden myyntiä. Loppuvuonna kysynnän kehitys 
tasaantui seuraamaan tavanomaista kausivaihtelua. Vanerituotteiden teol-
linen käyttö kasvoi päämarkkinoilla, ja tuottavuutta parantavien toimien 
vaikutuksesta kannattavuus kehittyi suotuisasti vuoden loppua kohti.  

Sahatavaran markkinatasapaino pysyi kohtuullisena koko vuoden. 
Sahatavaran lievä positiivinen hintakehitys ei riittänyt kompensoimaan 
samanaikaisesti nousseen tukin hinnan vaikutusta. Kesän aikana Vilp-
pulan sahan uudistamisesta johtuva tuotantoseisokki rajoitti sahatava-
ran toimitusmääriä.

Metsä Woodin tuotteiden teollista käyttöä edistettiin vuoden 
aikana. Esimerkiksi kuljetus- ja logistiikkayhtiö DB Schenker valitsi 
Metsä Woodin puurakenteet maaliikennekeskuksen noin 12 000 neliö-
metrin suuruiseen laajennusosaan Vantaan Viinikkalassa. Metsä Woo-
din toimitukset sisältävät terminaalin laajennusosan rungon, katon ja 
ulkoseinät asennettuina. Rakentaminen alkoi toukokuussa 2013.

Metsä Wood Merk GmbH:n koko osakekanta myytiin saksalaiselle 
Strabag-konserniin kuuluvalle Ed. Züblin AG -konsernille huhtikuussa. 
Järjestely tukee Metsä Woodin keskittymistä puurakentamisen sys-
teemi- ja tuoteosien tarjoamiseen Keski-Euroopan markkinoilla. 
Samalla osapuolet sopivat pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jossa molemmat 
yhtiöt myyvät toistensa tuotteita.

Metsä Wood ilmoitti huhtikuussa toimintojensa uudelleenjärjeste-
lystä ja käynnisti tehostamisohjelman yhtiön kilpailukyvyn ja kannatta-
vuuden parantamiseksi. Tehostamisohjelman myötä yhtiö käynnisti 
neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi. Neuvottelujen seurauksena 
yhtiön henkilöstömäärä väheni Suomessa 73 henkilöllä ja Isossa-Britan-
niassa 135 henkilöllä. Lisäksi Ranskassa Casteljalouxin saha- ja jatkoja-
lostusyksikön sulkemisen myötä 31 henkilön tehtävät päättyivät vuo-
den lopussa.

Metsä Wood ilmoitti elokuussa suunnittelevansa Kaskisten jalostus- 
ja jakeluyksikön toiminnan lopettamista. Sulkemista koskevan yhteis-
toimintamenettelyn aikana ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä toi-
minnan jatkamiselle. Yksikön toiminta lopetettiin vuoden lopussa, ja 
henkilöstövähennys oli yhteensä 51 henkilöä.
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SELLU

Metsä Fibren liikevaihto oli 1 313,8 miljoonaa euroa (2012: 1 273,9), ja 
kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli 196,6 miljoonaa euroa (148,1). Merkittävimmät 
liikevaihdon ja liiketuloksen paranemiseen vaikuttaneet tekijät olivat 
sellun hintojen nousu sekä myyntimäärien kasvu. Ensimmäisen vuosi-
neljänneksen aikana markkinat lähtivät nousuun ja lievä nousu jatkui 
koko vuoden ajan. Valkaistun markkinasellun kysyntä kasvoi Kiinassa 
noin 9 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna.

Havusellun markkinat pysyivät tasapainossa. Lyhytkuituisen sellun 
tarjonta kasvoi hieman uuden kapasiteetin myötä. Sellun hintakehitys 
oli positiivinen koko vuoden erityisesti havusellussa, jonka hinta nousi 
vuoden aikana 100 dollaria päätyen 910 dollariin tonnilta. 

Metsä Fibren sellun toimitusmäärä oli 2 297 000 tonnia (2 258 000). 
Toimituksista 888 000 tonnia kohdistui osakkaille (905 000) ja  
1 409 000 tonnia markkina-asiakkaille (1 353 000). Metsä Fibren sellu-
tehtailla tehtiin vuonna 2013 uusi vuosituotantoennätys, 2 297 000 
tonnia (2012: 2 237 000). Uudet vuosituotantoennätykset saavutettiin 
Kemin ja Rauman tehtailla. Myös Metsä Svirin saha Venäjällä saavutti 
uuden vuosituotantoennätyksen.

Metsä Fibren puunkäyttö oli vuoden 2013 aikana yhteensä 12,5 mil-
joonaa kuutiometriä (12,2), josta noin 82 prosenttia oli havupuuta. 
Puusta 87 prosenttia oli peräisin sertifioiduista metsistä, joista suurin 
osa oli sertifioitu Suomen PEFC-standardin mukaisesti.

Vuoden aikana valmistui Joutsenon tehtaan tuotantoprosessin muu-
tos polysulfidikeitoksi. Lisäksi tehtiin päätös uudistaa Joutsenon teh-
taan soodakattilan pohja ja modernisoida ilmajärjestelmä sekä uudistaa 
hakesiilo ja tehostaa hajukaasujen käsittelyjärjestelmää. Kemin selluteh-
taan automaatiojärjestelmän uudistus aloitettiin.

Merkittävin tutkimus- ja kehityshanke vuonna 2013 oli polysulfidi-
massan käyttöönoton tukeminen. Lisäksi selvitettiin muun muassa 
vedenkäytön vähentämistä selluprosessissa. Yhteishanketta biokaasua 
tuottavan biojalostamon investointiedellytysten selvittämisestä Joutse-
noon Helsingin Energian ja Gasumin kanssa jatkettiin ympäristövaiku-
tusten arvioinnilla, jonka viranomaislausunto valmistui joulukuussa.

KARTONKI JA PAPERI

Metsä Boardin liikevaihto oli 2 019,3 miljoonaa euroa (2012: 2 107,6) 
ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 104,4 miljoonaa euroa (74,9). 
Liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat nettona +9,2 miljoo-
naa euroa (+146,2).

Liiketulosta paransivat taivekartongin ja valkopintaisen kraftlainerin 
toimitusmäärien merkittävä nousu, suljettujen ja uudelleenjärjesteltä-
vien yksiköiden tappioiden pienentyminen sekä sellun ja kemihierteen 
hinnannousu. Valkopintaisen kraftlainerin hinta oli hieman edellis-
vuotta korkeampi, mutta taivekartongin ja paperien keskimääräinen 
myyntihinta hieman alempi. Liiketulosta heikensi myös euroon nähden 
heikommat Ison-Britannian punta ja Yhdysvaltain dollari sekä vah-
vempi Ruotsin kruunu. 

Metsä Boardin liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 113,6 mil-
joonaa euroa (221,1). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 54,7 
miljoonaa euroa (52,3) ja rahoituseriin kirjatut kurssierot -1,1 miljoo-
naa euroa (5,0). Suuremmat rahoituskustannukset verrattuna vertailu-
kauteen aiheutuivat pääasiassa USD-erillislainan ennenaikaisesta takai-
sinmaksusta. Lisäksi Pohjolan Voima Oy:ltä saatiin vertailukaudella 5,5 
miljoonan euron osinko.

Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 48,6 miljoonaa 
euroa (27,7), osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,13) ja sijoitetun pää-
oman tuotto 6,4 prosenttia (4,8). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos 
ennen veroja oli 57,8 miljoonaa euroa (173,9), osakekohtainen tulos 
0,19 euroa (0,52) ja sijoitetun pääoman tuotto 7,0 prosenttia (12,4).

Metsä Boardin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 40,7 prosent-
tia ja nettovelkaantumisaste 70 prosenttia (31.12.2012: 33,2 ja 73). 
Metsä Group Treasury Oy:n myynti Metsäliitto Osuuskunnalle syys-
kuun lopussa pienensi selvästi Metsä Boardin korollisten velkojen ja  
likvidien varojen määrää, mutta vaikutus korollisiin nettovelkoihin oli 
vähäinen. Järjestelyn seurauksena Metsä Boardin omavaraisuusaste 
parani noin 5 prosenttiyksikköä ja sijoitetun pääoman tuotto noin  
1 prosenttiyksikön.

Metsä Board ilmoitti marraskuussa uudistavansa johtamis- ja rapor-
tointirakenteensa vastaamaan paremmin yhtiön strategiaa ja luomaan 
paremmat mahdollisuudet kasvattaa taivekartonki- ja kraftlaineriliike-
toimintoja. Metsä Boardin varsinainen liiketoiminta jakautuu kahteen 
liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Cartonboard ja Linerboard and 
Paper. Nämä ovat myös Metsä Boardin raportointisegmentit vuoden 
2014 alusta lähtien.

PEHMO- JA RUOANLAITTOPAPERIT

Metsä Tissuen liikevaihto oli 1 000,1 miljoonaa euroa (2012: 981,5). 
Omien tuotemerkkien myynti jatkui tasaisena Suomessa ja Skandinavi-
assa. Suhteellisesti eniten omien tuotemerkkien myynti kasvoi Venäjällä 
ja keskisessä Itä-Euroopassa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 54,5 miljoonaa euroa (41,9). 
Parannukseen vaikuttivat myynnin kasvun lisäksi organisaatiouudistuk-
sen myötä keventyneet kiinteät kustannukset sekä tuotannon tehok-
kuuden paraneminen.

Metsä Tissuen 55 miljoonan euron investointiohjelma Puolan Krap-
kowicessa valmistui suunnitellusti. Investointiin kuului muun muassa 
kaksi uutta pehmopaperikonetta, suurkuluttajatuotteiden jalostuslinja 
sekä moderni logistiikkakeskus. Uudistusten myötä Krapkowicen teh-
das on Euroopan tehokkaimpia pehmopaperitehtaita.

Keväällä otettiin käyttöön uusi jalostus- ja logistiikkayksikkö Vorsi-
nossa Venäjällä palvelemaan Moskovan, Pietarin ja muiden suurkaupun-
kien kasvavien pehmopaperimarkkinoiden tarpeita.

Metsä Tissuen puoliksi omistama yhteisyritys Katrinefors Kraft-
värme AB ilmoitti rakentavansa Ruotsiin Metsä Tissuen Mariestadin 
tehtaan yhteyteen biovoimalaitoksen. Lisäksi Metsä Tissue rakentaa 
Mariestadin tehtaalle uuden jalostuslinjan.

Vuonna 2013 Metsä Tissue toi markkinoille useita uusia kuluttaja- ja 
suurkuluttajatuotteita. Nelikerroksinen wc-paperi lanseerattiin syksyllä 
Suomen, Skandinavian, Baltian ja Venäjän markkinoilla. Skandinaviassa 
kauppoihin tuli myös erityisesti keittiökäyttöön suunniteltu vahvempi 
talouspaperi.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Metsä Groupin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 17,7 miljoonaa 
euroa (2012: 19,6 ja 2011: 19,4) eli 0,4 prosenttia liiketoiminnan 
kuluista (2012: 0,4 ja 2011: 0,3).

Metsä Groupissa yhteiset tutkimuksen ja kehityksen painopistealueet 
ovat prosessien ja resurssitehokkuuden parantaminen, uusiutuvat raaka-
aineet kilpailuetuna sekä lisäarvotuotteet ja -palvelut. Prosessi- ja resurs-
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sitehokkuudessa painopisteitä ovat muun muassa tuotannon saannon 
lisäys, energiatehokkuus ja sivutuotteiden optimaalinen hyödyntäminen. 
Tuote- ja palvelukehitystä teemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme 
kanssa.

Osallistumalla aktiivisesti FIBIC Oy:n (Suomen biotalousklusteri) 
tutkimusohjelmien suunnitteluun ja ohjaukseen perustutkimusta on 
suunnattu palvelemaan sekä nykyliiketoiminnan tavoitteita että uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista. 

Vuoden 2012 lopussa Metsä Group oli mukana perustamassa 
eurooppalaisen biopohjaisen teollisuuden Bio-based Industries Consor-
tium -yhteisöä, jonka tavoitteena on eurooppalaisen teollisuuden kilpai-
lukyvyn vahvistaminen. Tämän yhteisön kautta olemme mukana perus-
tamassa Euroopan komission alaista julkisen ja yksityisen sektorin 
välistä innovaatiokumppanuutta osana Horisontti 2020 -ohjelman 
toteuttamista. Innovaatiokumppanuus pyrkii erityisesti nopeuttamaan 
tutkimustulosten kaupallistamista.

Puunhankinnassa ja metsäpalveluissa projektit liittyivät jäsenpalve-
luiden, kuljetuksen, korjuun ja metsäpalvelujen tuottavuuden sekä näitä 
tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen. Omistajajäsenien käyttöön 
tuotiin markkinoiden laajin metsän uudistamispalvelu, Taimiturva, ja 
Metsäverkko-palveluun lisättiin uusia toiminnallisuuksia. Kuljetuksen 
tuottavuuden parantamiseksi otettiin käyttöön uuden lainsäädännön 
mahdollistamia suurempia puutavara-autoja sekä kuljetuksen uusi ope-
ratiivinen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmän osana 
on LogForce -yrittäjäjärjestelmä, josta luodaan moniyrittäjyyden mah-
dollistava alan standardijärjestelmä. 

Puutuoteteollisuudessa keskityttiin rakentamisen rakenneratkaisu-
jen ja lisäarvotuotteiden sekä vanerin teollisten tuotteiden jatkuvaan 
kehittämiseen asiakasvaatimusten mukaisesti. Kehitimme edelleen lii-
ketilarakentamisen runkoratkaisuja sekä katto- ja välipohjaelementtejä 
ja myös vanerituotteiden palo-, kosteus- ja homesuojausta sekä pitkäai-
kaiskestävyyttä lisääviä käsittelyjä. Lisäksi merkittävää oli Vilppulan 
uusitun sahalinjan mahdollistama tuotteiden joustava muokkaaminen. 
Sahan moderni tuotantoteknologia monipuolisine leikkausmalleineen 
mahdollistaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavien tuottei-
den valmistuksen ja siten asiakaslähtöisen tuotekehityksen.

Metsä Fibren tutkimus ja kehitys keskittyi Joutsenon tehtaan poly-
sulfidiprosessin käyttöönottoon sekä tukemaan asiakkaita uuden sellun 
käyttöönotossa. Lisäksi Metsä Fibre tutki fossiilivapaan sellutehdaskon-
septin vaihtoehtoja ja vedenkäytön vähentämistä selluprosessissa. Yhteis-
hanketta biokaasua tuottavan biojalostamon selvittämisestä Joutsenoon 
Helsingin Energian ja Gasumin kanssa jatkettiin ympäristövaikutusten 
arvioinnilla, jonka viranomaislausunto valmistui joulukuussa 2013. 

Kartonki- ja paperiteollisuudessa tutkimus- ja kehitystoiminnan kes-
keisin tavoite on valmistaa tulevaisuudessa entistä kevyempiä karton-
keja tinkimättä niiden loppukäyttöominaisuuksista. Tuotteille haetaan 
myös aktiivisesti uusia loppukäyttöalueita. Toiminta perustuu asiakas-
lähtöisyyteen sekä tuotanto- ja resurssitehokkuuteen. Vuonna 2013 
tuotiin markkinoille uudistetut taivekartongit, jotka ovat entistä kevy-
empiä ja samalla suorituskyvyltään ja painatusominaisuuksiltaan kehit-
tyneempiä. Tuoteuudistuksella tuetaan taivekartonkimyynnin kasvua. 
Kraftlaineri-liiketoiminnan kasvattamisessa otettiin merkittävä askel 
keväällä 2013, jolloin Husumin tehtaalla aloitettiin täysvalkaistujen 
keveiden kraftlainereiden tuotanto. Vuonna 2014 lainerituotannon 
osuutta kasvatetaan Husumissa edelleen. 

Paperiliiketoiminnassa pyritään yksinkertaistamaan tuotevalikoimaa 
entisestään. Kaikilla tehtailla saavutettiin katsausvuonna mittavia 
muuttuvien kustannusten säästöjä. Säästötoimenpiteitä jatketaan 
vuonna 2014. Metsä Board pyrkii aktiivisesti vahvistamaan asemaansa 
laatujohtajana sekä kehittämään myös toimitusketjun palveluitaan 
huipputasolle. Toimitusketjun prosessien ja työkalujen tehostamiseen 
tähtäävä Lean SCM -projekti eteni vuonna 2013 suunnitellusti, ja 
tavoitteena on saada se kartonkiliiketoiminnan osalta päätökseen 
vuonna 2014. 

Pehmo- ja ruoanlaittopaperien tuotekehityksen tavoitteena on vas-
tata asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeisiin luomalla parhaita konsep-
teja ja ratkaisuja yhteistyössä heidän kanssaan sekä parantaa eri asiakas-
ryhmien käyttäjäkokemusta ja lisätä sen arvoa. Vuoden aikana Metsä 
Tissue toi markkinoille useita uusia ja uudistettuja tuotteita.

KESTÄVÄ KEHITYS

Metsä Group on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen, oman toi-
mintansa jatkuvaan parantamiseen ja vastuullisen liiketoiminnan harjoit-
tamiseen. Toimintaa ohjaavat konsernin toimintatapaohje, kestävän 
kehityksen periaatteet sekä laaja kirjo eri aihealueita ohjaavia politiikkoja. 

Metsä Group tukee kestävää ja vastuullista metsänhoitoa. Käyttä-
mämme puu on 100-prosenttisesti jäljitettävissä sen alkulähteille ja aina 
peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Tavoit-
teena on ylläpitää sertifioidun puun osuus toiminnassa yli 80 prosen-
tissa. Tilikaudella 82 prosenttia (2012: 82 ja 2011: 81) puunhankinnan 
hankkimasta puusta oli peräisin sertifioiduista metsistä. Keväällä 2013 
voimaan tulleet EU:n Puutavara-asetuksen vaatimukset on sisällytetty 
Metsä Groupin puunhankinnan käytäntöihin.

Metsä Group pyrkii toiminnallaan hillitsemään ilmastonmuutosta. 
Tavoitteemme on vähentää fossiilisia CO2-päästöjä tuotannossa 30 pro-
sentilla per tuotetonni vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta. 
Merkittävien investointien seurauksena tavoite saavutettiin jo vuoden 
2013 aikana hiilidioksidikuorman ollessa 32 prosenttia vähemmän kuin 
vertailuvuonna. Käyttämistämme polttoaineista 85 prosenttia on jo nyt 
puupohjaisia biopolttoaineita (2012: 83 ja 2011:80), lähinnä konsernin 
omia sivutuotteita kuten puunkuorta ja mustalipeää. Pääosa, 83 pro-
senttia, hankitusta kokonaisenergiasta on hiilidioksidineutraalia (2012: 
82 ja 2011: 80).

Metsä Groupin energiatehokkuus on parantunut 5 prosenttia vuo-
desta 2009. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuuttamme 10 pro-
sentilla vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuuden parantaminen on 
olennainen osa kaikkia tuotantoon liittyviä investointeja. 

Metsä Group etsii jatkuvasti keinoja vähentää puhtaan veden käyt-
töä tuotannossaan muun muassa kierrättämällä vettä tehokkaasti pro-
sesseissaan. Vuonna 2013 veden kokonaiskäyttö oli 302 miljoonaa kuu-
tiometriä (2012: 258 ja 2011: 370). Prosessivedenkulutus oli 146 mil-
joonaa kuutiota (2012: 149 ja 2011: 164). Metsä Groupin tavoitteena 
on vähentää prosessiveden kulutusta 10 prosentilla vuoteen 2020 men-
nessä vuoden 2010 tasosta.

Vuonna 2013 Metsä Groupin päästöt ilmaan olivat fossiilista hiilidi-
oksidia (CO2) 855 000 tonnia (2012: 962 000 ja 2011: 1 200 000), 
biogeenista hiilidioksidia 7 070 000 tonnia (2012: 6,884,000 ja 2011:  
7 001 000), typen oksideja (NO2:na) 6 500 tonnia (2012: 6 400 ja 
2011: 7 300) ja rikkiä (SO2:na) 2 160 tonnia (2012: 1 700 ja 2011: 
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2 400). Päästöt vesistöön olivat fosforia 54 tonnia (2012: 50 ja 2011: 
79) ja kemiallinen hapenkulutus (COD) 42 900 tonnia (2012: 43 600 
ja 2011: 45 800).

Kokonaisjätemäärämme kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta  
845 000 tonniin tuotannon kasvaessa 3 prosenttia. Yli 90 prosenttia 
tuotantolaitostemme synnyttämistä tähteistä ja jätteistä kierrätetään 
ensisijaisesti materiaalihyötykäytössä ja sen jälkeen energiatuotannossa. 
Vain sellainen jäte, jota ei voi hyödyntää muualla, päätyy kaatopaikalle. 
Vuonna 2013 kaatopaikkajätteen määrä oli 76 000 tonnia (2012:  
81 400 ja 2011: 69 000).

Lähes kaikilla konsernin tuotantolaitoksilla on ISO 9001 -laatujär-
jestelmä, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä sekä Chain of Custody 
-järjestelmä, jonka avulla sertifioidun puun osuus tuotteissa pystytään 
todentamaan luotettavasti. Useilla konsernin tuotantolaitoksilla on 
käytössä myös sertifioitu työ- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä OHSAS 
18001 sekä energiatehokkuusjärjestelmä ISO 50001.

Konsernin tuotantolaitoksilla ei tapahtunut katsausvuonna yhtään 
merkittäviin ympäristövaikutuksiin johtanutta poikkeustapausta. Muu-
tamia lupaehtojen ylityksiä kuitenkin kirjattiin. 

Konsernin tytäryhtiöillä on aiemmasta toiminnasta jääneitä ympä-
ristövastuita suljetuilla, myydyillä tai vuokratuilla teollisuustonteilla 
sekä käytöstä poistetuilla kaatopaikoilla. Kunnostustöistä aiheutuville 
kustannuksille on tehty kirjanpidolliset varaukset tapauksissa, joissa 
konsernin vastuu maa-alueiden pilaantumisesta on voitu määrittää. 
Konsernin ympäristövelvoitteet vuonna 2013 olivat 28,2 miljoonaa 
euroa (2012: 26,6 ja 2011: 26,3). Metsä Groupin ympäristökulut 
vuonna 2013 olivat 47,3 miljoonaa euroa (2012: 49,5 ja 2011: 54,0), ja 
ne koostuivat lähinnä ympäristösuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossa-
pitokuluista, jätehuoltoon ja ympäristövaikutuksiin liittyvistä kuluista 
sekä aktivoitujen ympäristömenojen poistoista.

Omien toimintojemme lisäksi olemme sitoutuneet vastuullisuuteen 
koko toimitusketjussamme. Tavoitteemme on kesäkuusta 2011 lukien 
ollut sisällyttää toimittajien toimintatapaohje kaikkiin uusiin ja uusit-
tuihin toimittajasopimuksiin. Vuonna 2013 toimintatapaohje lisättiin 
yhteensä 216 sopimukseen (2012: 73) kattaen noin 50 prosenttia kai-
kista uusista hankintasopimuksista. Metsä Groupin tavoitteena on 
auditoida kaikki korkean riskiluokituksen saaneet raaka-ainetoimittajat 
vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankintatoiminnossa käynnistettiin 
katsausvuoden aikana systemaattinen raaka-aineiden sekä niiden pro-
sessointimaiden arviointi kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.

RISKIENHALLINTA JA RISKIT

Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä sekä hallituksen vahvistama 
riskienhallintapolitiikka säätelevät Metsä Groupissa toteutettavaa ris-
kienhallintatyötä. Metsä Groupin riskienhallinta on systemaattista ja 
ennakoivaa toimintaa, jonka avulla arvioidaan ja hallitaan liiketoimin-
taan liittyviä riskejä, uhkatekijöitä ja mahdollisuuksia.

Metsä Group arvioi strategisia, operatiivisia, rahoituksellisia ja 
vahinkoriskejä osana jatkuvaa toimintaansa. Lisäksi konsernissa tehdään 
riskienarvioinnit vuosisuunnittelu- ja strategiaprosessin yhteydessä. 
Vuosisuunnitteluprosessin riskienarvioinnissa keskitytään liikevaihto- 
ja kustannusriskien tunnistamiseen. Strategiaprosessin riskienarvioin-
nissa liiketoiminta-alueet tarkastelevat liiketoimintastrategioidensa 
toteutukseen liittyviä riskejä. Konsernin johtoryhmä tarkastelee mer-

kittävimpiä riskejä säännöllisesti osana johtoryhmätyöskentelyään. Ris-
kienhallintaprosessin tuloksista raportoidaan säännöllisesti hallitukselle 
ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Vuoden 2013 aikana toteutetuissa riskienarvioinneissa tunnistettiin 
seuraavat Metsä Groupin taloudelliseen suorituskykyyn ja toimintaky-
kyyn mahdollisesti vaikuttavat riskit ja epävarmuustekijät:

MAAILMANTALOUDEN JA EUROALUEEN KEHITTYMINEN

Päämarkkina-alueilla puutuotteiden, sellun, paperin ja kartongin 
kysyntä vaihtelee yleisen taloudellisen kehityksen mukaisesti. Luotta-
mus maailmantalouden ja euroalueen suotuisaan kehitykseen ja kas-
vuun on hieman parantunut, mutta talouden muutokseen liittyy edel-
leen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Talouden suotuisan kehityksen 
mahdollisella hidastumisella ja pysähtymisellä voi olla suoranaisia kiel-
teisiä vaikutuksia Metsä Groupin tuotteiden kysyntään, kannattavuu-
teen sekä mahdollisesti rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.

RAHOITUKSEN SAATAVUUS

Konsernin pääoman saatavuus ja pääoman hinta ovat pitkälti riippuvai-
sia rahoitusmarkkinoilla vallitsevista olosuhteista, siellä tapahtuvista 
muutoksista ja omasta taloudellisesta tilanteesta. Huolimatta lievästi 
parantuneesta luottamuksesta talouteen, vuosia kestäneellä Euroopan 
velkakriisillä on edelleen vaikutuksia kansainvälisiin rahoitusmarkki-
noihin, pankkien toimintaan ja niiden luotonantoon. Lisäksi kiristyvä 
rahoitusmarkkinoiden sääntely tiukentaa rahoituksen saatavuutta. 
Näillä tekijöillä voi olla kielteisiä vaikutuksia Metsä Groupin tarvitse-
man vieraan pääoman saatavuuteen ja hintaan.

Metsä Groupissa on varauduttu jälleenrahoitusriskiin käyttämällä 
eri rahoituslähteitä monipuolisesti hyväksi sekä käynnistämällä jälleen-
rahoitusprosessit hyvissä ajoin ennen lainojen erääntymistä. Lisäksi 
konsernilla oli vuoden 2013 lopussa käytettävissään nostettavia sitovia 
luottolimiittejä yli 700 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINNAN SYKLISYYS JA KILPAILUYMPÄRISTÖ

Metsä Group toimii syklisellä alalla, jossa kysynnän ja tarjonnan tasa-
paino vaikuttaa merkittävästi tuotteiden hintatasoon. Mahdollinen 
kysynnän heikentyminen tai tarjonnan lisäys saattaa vaikuttaa epäedul-
lisesti markkinatasapainoon. Epäedulliset suhdanteet tai kilpailijoiden 
kapasiteetin lisäys voivat alentaa lopputuotteiden hintoja. Toisaalta 
teollisuuden toimijoiden mahdollinen kapasiteetin vähentäminen tai 
teollisuuden rakenteen konsolidoituminen voi vastaavasti johtaa hinto-
jen nousuun. Myös suuremmat, pitkäkestoiset valuuttakurssimuutokset 
vaikuttavat metsäteollisuustuotteiden markkinatasapainoon päämark-
kina-alueilla ja tuottajien kilpailukykyyn Euroopassa.

SELLUN KYSYNTÄ JA MARKKINAHINTA

Metsä Fibre tuottaa täydellä kapasiteetilla noin 2,4 miljoonaa tonnia 
valkaistua havu- ja lehtisellua vuodessa. Sellutoimialan tuloksella on 
keskeinen merkitys koko Metsä Groupin liiketoiminnalle. Vuoden 
2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistyvät kilpailijoiden 
uudet lyhytkuitusellutehtaat vaikuttavat oleellisesti sellumarkkinoihin 
ja voivat siten vaikuttaa haitallisesti koko Metsä Groupin liiketoimin-
taan ja liiketoiminnan tulokseen.
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LUOTTORISKIT JA MUUT VASTAPUOLIRISKIT 

Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on liiketoi-
minta-alueiden ja keskitetyn luotonvalvonnan vastuulla. Luotonval-
vonta määrittää yhdessä liiketoiminta-alueiden johdon kanssa sisäiset, 
asiakkaille myönnetyt luottorajat sekä maksuehdot. Suuri osa luottoris-
keistä on katettu luottovakuutusyhtiöiden kanssa tehdyillä vakuutusso-
pimuksilla. Metsä Groupin asiakasluottoriski on ollut tavanomaisella 
tasolla vuonna 2013. Luottoriskejä on pienennetty tehostamalla luo-
tonvalvontatoimenpiteitä ja -prosesseja.

Luotonvalvonnan pääperiaatteet on määritelty Metsä Groupin halli-
tuksen vahvistaman riskienhallintapolitiikan alaisessa luotto-ohjeessa. 
Konsernin ja liiketoimintojen operatiivinen johto osallistuu tarvittaessa 
luottoriskien arviointiin ja lopullisten luottopäätösten tekemiseen.

Rahamarkkinasijoituksissa, johdannaisissa ja lainoissa hyväksymme 
vastapuoliksi vain konsernin rahoituspolitiikassa määritellyt, luottokel-
poisuuden täyttävät tai hallituksen päätöksellä erikseen nimetyt vasta-
puolet.

ASIAKASSUHTEET  

Joissakin konsernin liiketoiminnoissa merkittävä määrä myynnistä koh-
distuu pienelle määrälle asiakkaita. Yhden ison tai usean merkittävän 
asiakassuhteen menettäminen voi vaikuttaa siten haitallisesti kyseisen 
liiketoiminnan sekä konsernin tulokseen. 

TUOTANTO- JA LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN HINTARISKIT 

JA TUOTANTOPANOSTEN SAATAVUUS  

Toiminnan kannalta tärkeimpien tuotannontekijöiden, kuten puun, 
energian ja kemikaalien hintojen odottamattomat muutokset tai mah-
dolliset saatavuusongelmat voivat heikentää kannattavuutta ja uhata 
toiminnan jatkuvuutta. Metsä Group pyrkii suojautumaan näiltä ris-
keiltä solmimalla pitkäaikaisia toimitussopimuksia ja näihin liittyviä 
johdannaissopimuksia. Lisäksi kuljetus- ja muiden logististen kulujen 
voimakas nousu voi vaikuttaa Metsä Groupin kannattavuuteen.

Myös mahdolliset muutokset keskeisiin tuotannontekijöihin liitty-
vässä lainsäädännössä, sääntelyssä tai verotuksessa saattavat toteutues-
saan aiheuttaa Metsä Groupille merkittävän kustannusten nousun.

VASTUURISKIT

Metsä Groupin liiketoimintaan liittyy erilaisia vastuuriskejä kolmansille 
osapuolille aiheutuvista vahingoista kuten yleiset liiketoiminnan vas-
tuuriskit, sopimusriskit, ympäristöriskit ja tuotevastuuriskit. Näitä ris-
kejä pyritään hallitsemaan esimerkiksi tehostamalla liiketoimintaproses-
seja, sopimuskoulutuksella, parantamalla johtamiskäytäntöjä, korotta-
malla laatuvaatimuksia ja lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä. Osa 
edellä mainituista vastuuriskeistä on katettu vakuutussopimuksilla.

LIIKETOIMINNAN KESKEYTYSRISKIT

Suurvahingot, vakavat onnettomuudet, luonnonkatastrofit, ympäristöva-
hingot, tärkeiden tietojärjestelmien vakavat viat, työtaistelut ja tärkeim-
pien raaka-aineiden toimitusongelmat voivat keskeyttää liiketoiminnan. 
Tuotannon keskeytysten ollessa pitkäaikaisia taloudelliset menetykset 
voivat olla erittäin merkittäviä. Lisäksi voi aiheutua pysyviä asiakassuh-
teiden menetyksiä. Liiketoiminta-alueet, tehtaat ja palvelutoiminnot 
(kuten konsernin tietohallinto) ovat laatineet jatkuvuus- ja toipumis-
suunnitelmia näiden riskien toteutumisen varalle.  Tuotantolaitosten 
omaisuus- ja keskeytysriskit on pääosin katettu vakuutussopimuksilla.

TURVALLISUUSRISKIT

Yritysturvallisuutta uhkaavia riskejä ovat esimerkiksi työturvallisuu-
teen, tietoturvallisuuteen, taloudellisiin väärinkäytöksiin ja henkilötur-
vallisuuteen kohdistuvat puutteet ja laiminlyönnit, ulkopuoliset uhat ja 
sisäisen valvonnan puuttuminen. Yritysturvallisuuden uhkien hallin-
nalla osaltaan varmistetaan konsernin toiminnan häiriöttömyys. Tämä 
toteutetaan kehittämällä ja tehostamalla keskeisempiä turvallisuuden 
huomioivia toimintaprosesseja sekä lisäämällä keskeisten uhkatekijöi-
den hallintaan liittyvää ohjeistusta, koulutusta, sisäistä valvontaa sekä 
kriisitilanteiden hallintaan tähtäävää säännöllistä harjoittelua.

HENKILÖSTÖ

Metsä Group on kiinnittänyt erityistä huomiota ammattitaitoisen hen-
kilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseen henkilöstön kehi-
tysohjelmien, seuraajasuunnitelmien ja työnantajakuvan kehittämisen 
avulla. Metsä Group pyrkii varautumaan muun muassa sukupolvenvaih-
doksiin liittyviin riskeihin ja muihin henkilöstöriskeihin muun muassa 
työkyvyn varmistamisen, urasuunnittelun ja työnkierron avulla. Lisäksi 
Metsä Groupissa panostetaan vahvasti oppilaitosyhteistyöhön kaikilla 
tasoilla. Käynnistämme trainee-ohjelmia tarpeen mukaan.

RAHOITUSRISKIT

Liiketoiminnan rahoitusriskit liittyvät pääasiassa valuuttoihin, korkoi-
hin, likviditeettiin, vastapuoliriskeihin ja johdannaisinstrumenttien 
käyttöön. Rahoitusriskejä hallitaan Metsä Groupin hallituksen vahvis-
taman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tarkoituksena on vähentää epä-
varmuutta, parantaa ennustettavuutta, tasapainottaa kassavirtaa ja antaa 
liiketoimintayksiköille aikaa mukauttaa toimintaansa vastaamaan 
muuttuneita olosuhteita.

MUUTOKSET OSUUS- JA LISÄOSUUSPÄÄOMASSA

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenellä on erotessaan oikeus saada suoritta-
mansa osuusmaksu ja lisäosuusmaksu takaisin. Lisäosuudet palautetaan 
jäsenelle myös kirjallisen vaatimuksen perusteella. Osuuskunnan sään-
töjen mukaan varsinaisten osuuksien ja lisäosuuksien palauttamiseen 
voidaan käyttää rahamäärä, joka vastaa 1/3 viimeksi vahvistetun taseen 
mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä. Tavallista suuremmilla osuus-
pääoman palautuksilla voi olla haitallinen vaikutus Metsä Groupin 
taloudelliseen asemaan.

KÄYNNISSÄ OLEVAT RIITAMENETTELYT

Metsähallitus jätti maaliskuussa 2011 Helsingin käräjäoikeuteen vahin-
gonkorvauskanteen, jolla se vaatii Metsäliitto Osuuskuntaa ja kahta 
muuta metsäteollisuusyhtiötä korvaamaan väitetyn vahingon yhteis-
vastuullisesti perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raakapuumarkki-
noilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden 3.12.2009 tekemään päätök-
seen, jonka mukaan edellä mainitut yritykset olivat syyllistyneet kilpai-
lunrajoituslain rikkomukseen raakapuumarkkinoilla. Lisäksi jotkut 
Suomen kunnat ja seurakunnat sekä joukko yksityishenkilöitä ovat lait-
taneet vireille vastaavia kanteita. Kaikkien Metsäliitto Osuuskunnan 
tiedossa olevien osuuskuntaan yhteisvastuullisesti muiden edellä mai-
nittujen yhtiöiden kanssa kohdistettujen kannevaatimusten määrä on 
yhteensä noin 215 miljoonaa euroa, josta yksin Metsäliitto Osuuskun-
taan on kohdistettu noin 72 miljoonaa euroa. Lisäksi edellä mainittui-
hin kanteisiin liittyy korkoihin, arvonlisäveroon ja oikeudenkäyntiku-
luihin liittyviä vaateita. Metsäliitto Osuuskunta katsoo vahingon-
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korvausvaateiden olevan perusteettomia eikä ole kirjannut niihin 
liittyen varauksia.

UPM-Kymmene Oyj on marraskuussa 2012 saattanut vireille väli-
miesmenettelyn, jossa se vaatii Metsäliitto Osuuskunnalta ja Metsä 
Boardilta yhteisvastuullisesti ensisijaisesti 58,5 miljoonan euron vahin-
gonkorvausta ja toissijaisesti väitetyn 58,5 miljoonan euron oikeudetto-
man edun palauttamista. Vaatimus perustuu Metsä Fibren osakkaiden 
vuonna 2009 allekirjoittaman osakassopimuksen mukaisen myötä-
myyntilausekkeen väitettyyn rikkomiseen. Metsäliitto Osuuskunta kiis-
tää vaateen perusteettomana eikä ole kirjannut varauksia sen johdosta. 
Välimiesoikeuden odotetaan antavan päätöksensä asiassa vuoden 2014 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

RISKEIHIN VARAUTUMINEN JA NIIDEN SIIRTÄMINEN

Tunnistettuihin riskeihin varaudutaan parhaan tietämyksen mukaan ja 
konsernin kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Vahinkoriskien 
osalta vakuutusyhtiöiden kanssa tehdään aktiivista riskienhallintatyötä, 
josta esimerkkinä säännöllisesti toteutettavat riskienarvioinnit eri osa-
alueilla, kuten tehtailla ja toimitusketjussa. Konsernin tuotantolaitokset 
ja palvelutoiminnot ovat varautuneet mahdollisiin toiminnan häiriö- ja 
keskeytystilanteisiin myös laatimalla jatkuvuus- ja toipumissuunnitel-
mia. Konsernin kriisinhallintasuunnitelma ohjaa konsernissa, toimi-
aloilla ja yksiköissä tapahtuvaa johtamista kriisitilanteissa. 

Konsernin liiketoiminta-alueet kantavat itse osan riskeistä ja oman 
riskinkantokyvyn ylittävät riskit on siirretty valikoidusti vakuutus-,  
johdannais- ja muilla sopimuksilla vakuutusyhtiöille, pankeille ja muille 
vastapuolille. Merkittävät vahinkoriskit on katettu seuraavilla globaa-
leilla vakuutussopimuksilla:
• Omaisuus- ja keskeytysvahinkovakuutusohjelma
• Yleinen liiketoiminnan ja tuotevastuuvakuutusohjelma
• Johdon ja hallintoelinten vastuuvakuutusohjelma
• Kuljetusvakuutusohjelma
• Luottovakuutusohjelma

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Metsäliitto Osuuskunta kasvatti omistustaan Metsä Tissuesta 
15.1.2014 toteutetulla osakekaupalla. Metsäliitto Osuuskunta osti Jozef 
Antošíkilta Metsä Tissue Oyj:n osakkeet, jotka edustavat yhteensä 6 
prosenttia yhtiön osakepääomasta. Kaupan jälkeen Metsäliitto Osuus-
kunta omistaa Metsä Tissuen osakepääomasta yhteensä 91 prosenttia ja 
Jozef Antošík 9 prosenttia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Puunhankinnan asiakkaiden vuoden 2014 puutilaukset ovat normaalilla 
tasolla. Puun kysyntä jatkuu kaikkien puutavaralajien osalta tasaisena.

Puutuotteiden kysyntä jatkuu vakaana tavanomaisen kausivaihtelun 
oloissa. Ensimmäisen neljänneksen aikana teollisuus- ja sahatavaratuot-
teiden markkinoiden arvioidaan olevan kohtuullisessa tasapainossa. 
Rakentamisen ja jatkojalostusliiketoiminnan näkymä on kuitenkin 
haasteellinen suuressa osassa päämarkkinoita.

Kilpailijoiden uusien lyhytkuitusellutehtaiden käynnistyminen 
Etelä-Amerikassa ja tuotantomäärien kasvu ensimmäisen vuosipuolis-
kon aikana vaikuttavat oleellisesti sellumarkkinoihin. Toisaalta myön-
teistä kehitystä tukevat havusellun tuottajien matala varastotaso, lisä-
kapasiteettiprojektien viivästyminen ja Kiinan investoinnit pehmopa-
perin ja kartongin tuotantokapasiteettiin. Aasian markkinoiden 
merkitys Metsä Fibrelle kasvaa.

Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä taivekartongin sekä val-
kopintaisen kraftlainerin toimitusmäärien arvioidaan nousevan jonkin 
verran. Metsä Board korotti taivekartongin hintoja Euroopassa vuoden 
2013 viimeisellä neljänneksellä, mutta valkopintaisen kraftlainerin kes-
kimääräiseen hintatasoon ei ole näköpiirissä olennaisia muutoksia lähi-
tulevaisuudessa.

Päällystämättömän hienopaperin ja päällystettyjen paperien toimi-
tusmäärien arvioidaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä ole-
van suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Merkittäviä paperien 
hinnanmuutoksia ei edelleenkään ole odotettavissa.

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän odotetaan jatkavan suo-
tuisaa kehitystä. Energian ja raaka-aineiden hintojen muutokset vaikut-
tavat kuitenkin merkittävästi yhtiön liiketuloksen kehitykseen. Näiden 
kustannusten nousu sekä keräyspaperin paikallinen saatavuus, laatu ja 
hinta tuovat merkittäviä haasteita myös alkaneelle vuodelle.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan 
parantuvan hieman vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrat-
tuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen.

OSUUSKORKOESITYS 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa hallintoneu-
vostolle, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle 
maksetaan vuodelta 2013 korkoa 5,5 prosenttia sekä juhlavuoden kun-
niaksi ylimääräinen 1,0 prosenttia eli yhteensä 6,5 prosenttia (5,5 pro-
senttia vuodelta 2012). Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,0 
prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle 4,5 prosenttia (4,5). 

Hallituksen esitys käsitellään huhtikuussa Metsäliitto Osuuskunnan 
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä esityk-
sen toukokuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.
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Euroa

Edustajiston käytettävissä on

tilikauden ylijäämä 48 098 156,39

käyttämätön ylijäämä edellisiltä vuosilta 595 983 633,63

yhteensä 644 081 790,02

Hallitus ehdottaa, että

vararahastoon II siirretään sääntöjen 13. pykälän mukaan 2 404 907,82

sekä lisäksi 2,18 2 404 910,00

osuuskorkoa jaetaan

6,5 % maksetulle osuuspääomalle 13 135 268,01

5,0 % maksetulle A-lisäosuuspääomalle 26 857 186,76

4,5 % maksetulle B-lisäosuuspääomalle 4 509 565,25 44 502 020,02

ylijäämätilille jätetään 597 174 860,00

yhteensä 644 081 790,02

Mikäli edustajisto hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, osuuskunnan oma pääoma on

Osuuspääoma 203 407 308,67

Lisäosuuspääoma A 554 684 359,92

Lisäosuuspääoma B 110 542 437,05

Vararahasto I 3 939 904,28

Vararahasto II 64 144 460,00

Ylijäämätili 597 174 860,00

Oma pääoma yhteensä 1 533 893 329,92

Espoossa 6. helmikuuta 2014 

 Martti Asunta Kari Jordan Mikael Aminoff
 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja
  Toimitusjohtaja

 Eino Halonen Arto Hiltunen Saini Jääskeläinen

 Juha Parpala Timo Saukkonen Antti Tukeva

YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
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Oikaistu

Milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

LIIKEVAIHTO 3, 5 4 931,6 5 001,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 31,2 -13,4

Liiketoiminnan muut tuotot 3, 6 81,2 76,8

Materiaalit ja palvelut 3, 7 -3 399,1 -3 462,4

Henkilöstökulut 3, 7 -692,2 -705,5

Poistot ja arvonalentumiset 3, 8 -255,1 -249,1

Liiketoiminnan muut kulut 3, 7 -363,1 -406,0

LIIKETULOS 334,4 241,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 9,7 4,8

Kurssierot 9 -4,6 2,4

Muut rahoitustuotot 9 8,3 15,3

Muut rahoituskulut 9 -124,1 -130,8

TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 223,7 133,2

Tuloverot 10 -35,1 -31,8

TILIKAUDEN TULOS 188,7 101,4

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 10, 21

ERÄT, JOITA EI SIIRRETÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 2,4 -25,3

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,1 7,1

Yhteensä 2,3 -18,1

ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI

Rahavirran suojaukset -2,5 -0,5

Myytävissä olevat rahoitusvarat -57,9 -17,3

Muuntoerot -20,3 15,2

Muut erät -0,2 0,1

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 22,3 5,3

Yhteensä -58,5 2,8

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -56,2 -15,3

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 132,5 86,1

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN

Emoyrityksen omistajille 109,2 59,2

Määräysvallattomille omistajille 79,5 42,1

188,7 101,4

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN

Emoyrityksen omistajille 83,1 49,6

Määräysvallattomille omistajille 49,3 36,5

132,5 86,1

Liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
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Oikaistu Oikaistu

Milj. euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Liikearvo 11 529,0 533,8 528,5

Muut aineettomat hyödykkeet 11, 36 254,2 238,9 232,2

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12, 36 1 988,3 2 073,3 2 129,0

Biologiset hyödykkeet 13 11,1 8,4 8,5

Osuudet osakkuusyrityksissä 14 73,0 66,6 69,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 305,7 356,2 367,9

Muut rahoitusvarat 16 20,1 13,9 11,5

Laskennalliset verosaamiset 17 47,0 70,4 65,4

3 228,4 3 361,4 3 412,5

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 18 775,0 724,8 781,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 700,9 705,7 735,1

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4,6 8,4 34,0

Johdannaiset 29 2,4 5,1 0,3

Rahavarat 20 452,7 518,5 330,4

1 935,5 1 962,4 1 881,1

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT 4 0,0 20,6 6,8

VARAT YHTEENSÄ 5 164,0 5 344,4 5 300,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT

EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osuuspääoma 21 654,7 594,5 572,6

Muuntoerot 21 24,9 37,9 28,9

Arvonmuutos- ja muut rahastot 21 224,9 236,1 240,2

Kertyneet voittovarat 578,0 498,2 284,4

1 482,6 1 366,7 1 126,1

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUDET 22 476,3 491,2 358,9

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 958,9 1 857,9 1 485,0

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 17 244,3 319,4 362,2

Eläkevelvoitteet 23 154,4 154,0 135,5

Varaukset 24, 36 19,3 34,6 44,7

Rahoitusvelat 25 1 601,9 1 161,2 1 854,2

Muut velat 26 6,6 4,2 6,3

Johdannaiset 29 20,3 30,7 26,4

2 046,8 1 704,2 2 429,4

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset 24, 36 33,9 53,8 144,8

Rahoitusvelat 25 354,6 958,2 438,5

Ostovelat ja muut velat 27 750,8 754,0 761,8

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 8,8 4,5 12,2

Johdannaiset 29 10,2 11,8 28,8

1 158,3 1 782,4 1 386,1

VELAT YHTEENSÄ 3 205,1 3 486,5 3 815,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 164,0 5 344,4 5 300,4

Liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

KONSERNIN TASE
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Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa Liite
Osuus-

pääoma Muunto erot

Arvon muutos-
ja muut 

rahastot
Kertyneet

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien
osuudet

Oma pääoma
yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2012 572,6 28,9 240,2 293,5 1 135,2 359,9 1495,2

Uudistetun IAS 19:n takautuva soveltaminen 0,0 -9,1 -9,1 -1,1 -10,2

OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2012 572,6 28,9 240,2 284,4 1 126,1 358,9 1 485,0

Tilikauden tulos 59,2 59,2 42,1 101,4

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 10, 21 9,0 -7,3 -11,4 -9,7 -5,6 -15,3

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 9,0 -7,3 47,9 49,6 36,5 86,1

Liiketoimet omistajien kanssa

Maksetut osuuspääoman korot ja osingot 21 -29,6 -29,6 -12,8 -42,3

Osuuspääoman muutos 21 21,9 21,9 21,9

Siirto vapaasta pääomasta sidottuun 21 3,2 -3,2 0,0 0,0

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat,  
jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 4 198,7 198,7 108,6 307,3

OMA PÄÄOMA 31.12.2012 594,5 37,9 236,1 498,2 1 366,7 491,2 1 857,9

OMA PÄÄOMA 1.1.2013 594,5 38,2 236,1 519,0 1 387,8 500,0 1 887,8

Uudistetun IAS 19:n takautuva soveltaminen -0,3 0,0 -20,9 -21,1 -8,8 -29,9

OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2013 594,5 37,9 236,1 498,2 1 366,7 491,2 1 857,9

Tilikauden tulos 109,2 109,2 79,5 188,7

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 10, 21 -13,0 -17,0 3,9 -26,1 -30,1 -56,2

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -13,0 -17,0 113,1 83,1 49,3 132,5

Liiketoimet omistajien kanssa

Maksetut osuuspääoman korot ja osingot 21 -31,6 -31,6 -36,8 -68,4

Osuuspääoman muutos 21 60,2 -1,4 58,9 58,9

Siirto vapaasta pääomasta sidottuun 21 5,7 -5,7 0,0 0,0

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat,  
jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 4 0,1 5,4 5,5 -27,4 -21,9

OMA PÄÄOMA 31.12.2013 654,7 24,9 224,9 578,0 1 482,6 476,3 1 958,9

Liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

KONSERNIN LASKELMA OMAN  
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
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Oikaistu

Milj. euroa Liite 2013 2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Tilikauden tulos 188,7 101,4

Oikaisut tilikauden tulokseen 30 347,3 260,1

Saadut korot 8,7 7,2

Maksetut korot -119,2 -123,8

Saadut osingot 3,4 12,6

Muut rahoituserät, netto -16,7 -26,4

Maksetut verot -51,0 -56,2

Käyttöpääoman muutos 30 -47,6 82,1

LIIKETOIMINNASTA KERTYNEET NETTORAHAVIRRAT 313,5 257,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

Osakkuusyritysten hankinnat 0,0 -0,7

Muiden osakkeiden hankinnat -2,1 -5,9

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -206,6 -201,7

Tytäryritysten myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 4 5,4 -2,8

Osakkuusyritysten myynnit 0,5 11,9

Muiden osakkeiden myynnit 0,6 1,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 36,0 27,9

Pitkäaikaisten saamisten lisäykset ja vähennykset, netto -1,3 -4,8

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRRAT -167,5 -174,9

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Osuuspääomien muutos 60,4 45,4

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 4, 30 -21,1 -164,4

Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit 4, 30 0,0 471,1

Pitkäaikaisten velkojen lisäys 1 109,4 339,2

Pitkäaikaisten velkojen vähennys -1 278,8 -524,6

Lyhytaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset, netto 3,0 -9,3

Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäykset ja vähennykset, netto -5,8 0,2

Maksetut osuuspääoman korot ja osingot -78,1 -52,3

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRRAT -211,0 105,2

RAHAVAROJEN MUUTOS -65,1 187,3

Rahavarat tilikauden alussa 518,5 330,4

Rahavarojen muuntoero -0,8 0,9

Rahavarojen muutos -65,1 187,3

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 20 452,7 518,5

Liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Seuraavassa on lueteltu merkittävimmät tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teet, joita on sovellettu konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

KONSERNIN PERUSTIEDOT

Metsäliitto Osuuskunta tytäryrityksineen muodostaa konsernin 
(”Metsä Group” tai ”konserni”), jonka viisi liiketoiminta-aluetta ovat 
puunhankinta ja metsäpalvelut, puutuoteteollisuus, selluteollisuus, kar-
tonki- ja paperiteollisuus sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Valmistus-
toimintaa on 9 maassa. Metsä Groupin päämarkkina-alue on Eurooppa.

Konsernin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta. Emoyrityksen koti-
paikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Revontulenpuisto 2, 
02100 Espoo. 

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta 
www.metsagroup.fi tai konsernin emoyrityksen pääkonttorista osoit-
teesta Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
6.2.2014 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osuuskuntalain 
mukaan edustajistolla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös 
sen julkistamisen jälkeen pidettävässä varsinaisessa edustajiston koko-
uksessa. Varsinaisella edustajiston kokouksella on myös mahdollisuus 
tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

LAADINTAPERIAATTEET JA ARVOSTUSPERUSTE

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti sovel-
taen IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka 
ovat voimassa ja jotka ovat EU:n hyväksymiä tilinpäätöksen laatimis-
hetkellä 31.12.2013. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoite-
taan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä 
EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti 
EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tul-
kintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, 
IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaa-
timusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös sisältää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaski-
jalta edellytettävät tiedot.

Konsernitilinpäätös esitetään miljoonan euron tarkkuudella ellei 
muuta ole mainittu.

Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintame-
noihin lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja, suojauskohteita käy-
vän arvon suojauksessa, biologisia hyödykkeitä sekä käteisvaroina suori-
tettavia osakeperusteisia liiketoimia, jotka on arvostettu käypään arvoon.

Johdon arvion mukaan konsernilla on riittävästi resursseja jatkaa toi-
mintaansa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Tämän takia tilin-
päätös on laadittu soveltaen toiminnan jatkuvuuden periaatetta.

PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA SOVELLETUT  

UUDET JA MUUTETUT STANDARDIT

Metsä Group on noudattanut vuoden 2013 alusta alkaen seuraavia voi-
maan tulleita uusia ja muutettuja standardeja: 

Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen: Keskeisin muu-
tos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen 
mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi 
tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutokset ovat vaikuttaneet konsernin 
muiden laajan tuloksen erien esitystapaan.

Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet: Merkittävimmät muutok-
set ovat seuraavat: kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirja-
taan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, toisin sanoen niin sano-
tusta putkimenetelmästä on luovuttu, ja rahoitusmeno määritetään net-
torahastointiin perustuen. Muutettua standardia on sovellettu 
takautuvasti siirtymäsääntöjen mukaisesti. Kirjaamattomat vakuutus-
matemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu vertailukauden alun 
1.1.2012 taseeseen. Vertailukauden 2012 tiedot on oikaistu muutetun 
standardin mukaisiksi. Seuraavassa taulukossa on esitetty oikaisut, jotka 
on tehty konsernin avaavaan taseeseen sekä vertailukauden tietoihin.

Milj. euroa

Vanha  
laatimis-
periaate

Uusi  
laatimis-
periaate

Laatimis-
periatteen 

muutoksen 
vaikutus

TASE 1.1.2012

Pitkäaikaiset varat

Muut rahoitusvarat 12,6 11,5 -1,1

Laskennalliset verosaamiset 61,8 65,4 3,6

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 362,4 362,2 -0,2

Eläkevelvoitteet 122,6 135,5 -12,9

Oma pääoma yhteensä 1 495,2 1 485,0 -10,2

Milj. euroa

Vanha  
laatimis-
periaate

Uusi  
laatimis-
periaate

Laatimis-
periatteen 

muutoksen 
vaikutus

TASE 31.12.2012

Pitkäaikaiset varat

Muut rahoitusvarat 17,2 13,9 -3,3

Laskennalliset verosaamiset 60,0 70,4 10,3

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 320,2 319,4 -0,7

Eläkevelvoitteet 116,2 153,9 37,7

Oma pääoma yhteensä 1 887,8 1 857,9 -29,9

TULOSLASKELMA 2012

Henkilöstökulut 709,5 705,5 -4,0

Muut rahoitustuotot ja -kulut 110,2 115,5 5,2

Tuloverot 31,8 31,8 0,0

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 2012

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittä-
misestä johtuvat erät 25,3 25,3

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -7,1 -7,1

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 1
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IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen: IFRS 13:een on yhdistetty 
vaatimukset käyvän arvon määrittämisestä sekä sitä koskevien tietojen 
esittämisestä tilinpäätöksessä, lisäksi uuteen standardiin sisältyy käyvän 
arvon määritelmä. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta standar-
dissa annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, kun sen käyttö on 
sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. IFRS 13 on laa-
jentanut jonkin verran konsernitilinpäätöksen liitetietoja.

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements 
to IFRSs 2009–2011, toukokuu 2012): Annual Improvements 
-menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelli-
set muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran 
vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä viittä 
standardia. Muutosten vaikutukset eivät ole olleet merkittäviä.

Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot: Muutoksella tarkennetaan liitetietovaatimuksia, 
jotka koskevat taseessa nettomääräisinä esitettyjä rahoitusinstrumentteja 
sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. Muutetulla 
standardilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

KONSOLIDOINTIPERIAATTEET

TYTÄRYRITYKSET

Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yritykset (erityistä tarkoitusta varten 
perustetut yksiköt mukaan luettuina), joissa konsernilla on oikeus mää-
rätä talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toimin-
nasta. Yleensä tämä perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa yli puolet 
äänivallasta. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa yrityksessä määräys-
valta, otetaan huomioon sellaisen potentiaalisen äänivallan olemassaolo 
ja vaikutus, joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä oikeus 
tai suorittamalla vaihto. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpää-
tökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni saa nii-
hin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa.

Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. 
Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike määritetään luovutettu-
jen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen ja konsernin liikkeeseen las-
kemien oman pääoman ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovu-
tettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuus-
erän tai velan käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot, lukuun 
ottamatta vieraan tai oman pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkee-
seen laskusta aiheutuvia menoja, kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Luo-
vutettu vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. 
Näiden vaikutus on huomioitu hankinnan yhteydessä tulosvaikuttei-
sesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään 
arvoon hankintahetkellä ja se on luokiteltu joko velaksi tai omaksi pää-
omaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon 
jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai 
tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua lisä-
kauppahintaa ei arvosteta uudelleen. Yksilöitävissä olevat liiketoimin-
tojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdol-
liset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräys-
vallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan 
hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa mää-
räysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen 
nettovarallisuudesta.

Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien 
osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen lasket-

tuina ylittävät konsernin osuuden hankitun nettovarallisuuden käyvästä 
arvosta, merkitään taseeseen liikearvoksi. Jos vastikkeen, määräysvallat-
tomien omistajien osuuden ja aiemmin omistetun osuuden yhteismäärä 
on pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä 
arvo ja kyseessä on edullinen kauppa, erotus merkitään tuloslaskelmaan.

Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoi-
tumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilin-
päätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä 
tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tytäryritysten nou-
dattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu 
vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita.

Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus 
arvostetaan käypään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan 
tulosvaikutteisesti. Konsernin menettäessä määräysvallan tytäryrityk-
sessä arvostetaan jäljelle jäävä sijoitus määräysvallan menettämispäivän 
käypään arvoon ja tästä syntyvä erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. 
Lisäksi menettäessään määräysvallan konserni käsittelee kaikki kysei-
seen tytäryritykseen liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut mää-
rät samalla perusteella kuin ne olisi käsiteltävä, jos konserni olisi suo-
raan luovuttanut asianomaiset varat ja velat. 

Ennen 1.1.2010 tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti.

ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETTU YKSIKKÖ

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryrityksen tavoin Metsäliitto 
Management Oy, joka on perustettu konsernin johtoryhmän jäsenten 
osakepalkitsemista varten. Metsäliitto Osuuskunnalla on Metsäliitto 
Management Oy:ssä osakas- ja lainasopimuksen perusteella määräys-
valta ja tämän takia yritys on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Mää-
räysvalta on seurausta sopimuksissa olevien ehtojen kuten Manage-
ment-yrityksen hallinnoimien Metsä Board Oyj:n B-osakkeiden luovu-
tuskieltojen, panttauskieltojen ja äänestysrajoitteiden soveltamisessa. 
Lisäksi yritys ei saa ilman Metsäliiton hallituksen lupaa tehdä päätöstä, 
jonka ei voi katsoa kuuluvan yrityksen toimialaan tai ei tähtää pelkäs-
tään järjestelyn toteuttamiseen. Yrityksen tuloslaskelma ja tase on 
yhdistelty konsernitilinpäätökseen järjestelyn alkuhetkestä lukien.  
Metsäliitto Management Oy:n Metsä Board Oyj:n B-osakkeiden han-
kintaa on konsernitilinpäätöksessä käsitelty transaktiona määräysvallat-
tomien omistajien kanssa. 

Metsäliitto Management Oy puretaan osakassopimuksen määräys-
ten perusteella Metsä Boardin osavuosikatsauksen Q3/2013 julkistami-
sen jälkeen tai purkamista lykkäävien ehtojen toteutuessa viimeistään 
Metsä Boardin osavuosikatsauksen Q3/2017 julkistamisen jälkeen. 
Johtuen siitä, että Metsäliitto Osuuskunta konsernina luovuttaa järjes-
telyn purkuhetkellä Management-yrityksen omistajille muuttuvan mää-
rän osakkeita tai rahaa, johdon tekemää sijoitusta Management-yrityk-
seen käsitellään konsernitilinpäätöksessä rahoitusvelkana eikä määräys-
vallattomien omistajien osuutena. 

Osakepohjaisten palkitsemisjärjestelyjen kirjanpidollisesta käsitte-
lystä on annettu lisäinformaatiota laatimisperiaatteiden kohdassa Osa-
keperusteiset maksut.  

Koska Metsä Board Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keski-
kurssi Metsä Boardin osavuosikatsauksen Q3/2013 julkistamista seu-
raavan 20 pörssipäivän aikana ylitti järjestelyyn hankittujen Metsä 
Board Oyj:n osakkeiden keskihinnan, on käynnistetty toimenpiteet jär-
jestelyn purkamiseksi.
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LIIKETOIMET MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN KANSSA

Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia käsitel-
lään kuten konsernin omistajien kanssa toteutuneita. Kun määräysvallat-
tomilta omistajilta ostetaan osakkeita, maksetun vastikkeen ja tytäryri-
tyksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden kirjanpitoarvon välinen 
erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden 
myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan.

OSAKKUUSYRITYKSET

Osakkuusyrityksiä ovat kaikki yritykset, joissa konsernilla on huomat-
tava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. Yleensä huomattava vaiku-
tusvalta perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa 20–50 prosenttia 
äänivallasta. Osakkuusyrityksiin tehdyt sijoitukset käsitellään pääoma-
osuusmenetelmällä, ja alun perin ne kirjataan hankintamenon määräi-
sinä. Konsernin osuudet osakkuusyrityksissä sisältävät myös hankinta-
ajankohtana määritetyn liikearvon vähennettynä mahdollisilla 
arvonalentumisilla.

Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tili-
kauden tuloksista esitetään omana eränään liikevoiton jälkeen. Vastaa-
vasti konsernin osuus osakkuusyrityksen oman pääoman muutoksista 
kirjataan konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Sijoituksen kirjan-
pitoarvoa oikaistaan hankinnan jälkeen kertyneillä muutoksilla. Jos 
konsernin osuus osakkuusyritysten tappioista on yhtä suuri tai suurempi 
kuin sen osuus osakkuusyrityksestä mahdolliset muut vakuudettomat 
saamiset mukaan luettuina, konserni ei kirjaa lisää tappiota ellei sillä ole 
osakkuusyritystä koskevia sitoumuksia eikä se ole suorittanut maksuja 
sen puolesta.

Konsernin ja sen osakkuusyritysten välisistä realisoitumattomista 
voitoista eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaava osuus. Myös 
realisoitumattomat tappiot eliminoidaan ellei liiketapahtuma anna viit-
teitä omaisuuserän arvon alentumisesta. Osakkuusyritysten noudatta-
mat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaa-
maan konsernin noudattamia periaatteita. Laimennusvaikutuksesta 
johtuvat voitot tai tappiot osakkuusyrityssijoitusten omistusosuuksien 
alentuessa merkitään tuloslaskelmaan.

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, 
onko mitään viitteitä siitä, että osakkuusyritykseen tehdyn sijoituksen 
arvo saattaa olla alentunut. Jos mitään tällaisia viitteitä esiintyy, kon-
serni testaa sijoituksen koko kirjanpitoarvon yhtenä omaisuuseränä ver-
taamalla siitä kerrytettävissä olevaa rahamäärää sen kirjanpitoarvoon.

YHTEISYRITYKSET

Konsernin osuudet yhteisessä määräysvallassa olevissa yrityksessä käsitel-
lään konsernitilinpäätöksessä suhteellista yhdistelyä käyttäen. Konsernin 
osuus yhteisyrityksen yksittäisistä tuotto-, kulu-, omaisuus- ja velkaeristä 
sekä sen rahavirroista yhdistellään konsernitilinpäätöksen vastaaviin 
eriin. Yhteisyritykselle myydyistä omaisuuseristä kirjataan muille osa-
puolille kuuluva osuus voitoista tai tappioista. Konserni ei kirjaa osuut-
taan yhteisyrityksen voitoista tai tappiosta, jotka syntyvät konsernin siltä 
ostamista omaisuuseristä ennen kuin omaisuuserät on myyty edelleen 
riippumattomalle osapuolelle. Liiketoimista syntyvä tappio kirjataan 
kuitenkin välittömästi, jos se antaa näyttöä lyhytaikaisten omaisuuserien 
nettorealisointiarvon vähentymisestä tai arvonalentumisesta.

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUTTAMINEN

Konsernin yritysten tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mää-
ritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yrityksen pääasiallisen toimin-
taympäristön valuutta. Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on 
konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintava-
luutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivän vallitsevaa kurssia. Ulko-
maanrahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan 
määräisiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan mää-
räiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on 
muutettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrit-
tämispäivän kursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu 
tapahtumapäivän kurssiin. 

Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen 
erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty rahoitus-
tuottoihin ja -kuluihin lukuun ottamatta ulkomaiseen yritykseen teh-
dyn nettosijoituksen suojaukseksi kohdistettuja velkoja, joiden kurs-
sierot kirjataan tehokkaaksi osoittautuneen suojauksen osalta laajan 
tuloslaskelman muuntoeroihin. Tehokkaaksi osoittautuneen johdan-
naissuojauksen (valuuttatermiinisopimusten) käyvän arvon muutos on 
kirjattu suoraan konsernin omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon ja 
vasta ennakoidun myynnin toteutuessa tuloslaskelmaan suojauksen 
kohteena olleen myynnin oikaisuksi. 

Konserniyritysten, joiden tilinpäätösvaluutta on jokin muu kuin 
euro, tuloslaskelmat muutetaan euroiksi käyttäen raportointikauden kes-
kikursseja ja taseet käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Tytäryritysten 
tuloslaskelmien ja taseiden muuttamisesta eri kursseilla sekä hankinta-
menomenetelmän soveltamisesta syntyvät muuntoerot kirjataan konser-
nin laajaan tuloslaskelmaan. Tytäryrityksestä luovuttaessa joko myymällä 
tai purkamalla luopumishetkeen mennessä kertyneet muuntoerot kirja-
taan tuloslaskelmaan osana luopumisesta syntyvää voittoa tai tappiota. 

Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2004, joka oli konser-
nin IFRS-standardeihin siirtymispäivä, on kirjattu IFRS 1-standardin 
salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin IFRS-stan-
dardeihin siirtymisen yhteydessä, eikä niitä myöskään myöhemmin 
tytäryrityksen myynnin yhteydessä kirjata tulosvaikutteisesti. Siirtymis-
päivästä lähtien konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muunto-
erot esitetään omassa pääomassa erillisenä eränä.

RAHOITUSVARAT

Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39 -standardin mukaisesti 
seuraaviin ryhmiin: 1) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat, 2) Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, 3) Lainat ja 
muut saamiset sekä 4) Myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu 
tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella alkupe-
räisen kirjauksen yhteydessä. Rahoitusvarat kirjataan alun perin käy-
pään arvoon. Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäi-
seen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-
viin rahoitusvaroihin liittyvät transaktiokulut kirjataan välittömästi 
tuloslaskelmaan. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun konserni on 
menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on 
siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. 
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupan selvittämispäivänä. 
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Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat 
pääasiassa julkisesti noteerattuja joukkovelkakirjalainoja tai rahamarkki-
narahastosijoituksia, jotka on kokonaisuudessaan luokiteltu kaupan-
käyntitarkoituksessa pidettäväksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-
vät rahoitusvarat on arvostettu käypään arvoon markkinoilla julkaistu-
jen hintanoteerausten pohjalta. Käyvän arvon muutoksesta johtuvat 
realisoitumattomat ja realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan välittö-
mästi tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Kaupan-
käyntitarkoituksessa pidettäviksi rahoitusvaroiksi luokitellaan myös joh-
dannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Näiden laatimisperiaat-
teet ja käyvän arvon määrittämisperiaatteet on kerrottu myöhemmin. 

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin on ryhmitelty yli 6 kuukau-
den pituiset sijoitukset, jotka erääntyvät tiettynä päivänä ja jotka kon-
sernilla on vakaa aikomus, ja kyky pitää eräpäivään saakka. Konsernissa 
ei ole eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia. Lainat ja muut saamiset ovat 
rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määrättävissä 
olevat ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eivätkä ne ole joh-
dannaisia. Lainojen ja muiden saamisten ryhmään on ryhmitelty ulkoi-
set laina- ja muut saamiset mukaan lukien myyntisaamiset. Näihin kate-
gorioihin ryhmitellyt sijoitukset on arvostettu efektiivisen koron mene-
telmällä jaksotettuun hankintamenoon. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat julkisesti noteerattuja ja notee-
raamattomia osakkeita. Ne arvostetaan käypään arvoon, tai milloin 
käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, arvonalentumisilla 
vähennettyyn hankintamenoon. Julkisesti noteerattujen osakkeiden 
käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän pörssinoteerauksiin. Mikäli 
myytävissä oleville rahoitusvaroille ei ole noteerattuja kursseja, konserni 
soveltaa niiden arvostukseen erilaisia arvostusmenetelmiä, kuten viime-
aikaiset kaupat ja diskontatut kassavirrat. Arvostuksessa hyödynnetään 
yleensä markkinoilta saatuja tietoja ja mahdollisimman vähän konser-
nin itsensä määrittelemiä osatekijöitä. Käyvän arvon muutokset kirja-
taan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa 
verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset siir-
retään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun muutoksena 
silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että 
sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio.

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja muista lyhytaikaisista erit-
täin likvideistä sijoituksista, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen 
tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvonmuutosten riski 
on vähäinen. Metsä Group on luokitellut rahavaroihin rahoituspolitii-
kan mukaiset lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset.

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objek-
tiivista näyttöä siitä, että jonkun rahoitusvaran arvo on alentunut. 
Objektiivista näyttöä myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokiteltujen 
osakkeiden arvonalentumisesta ovat sijoituksen arvon merkittävä tai 
pitkäaikainen lasku alle hankintahinnan. Mikäli osakesijoitusten käypä 
arvo on alittanut hankintamenon merkittävästi ja konsernin määrittele-
män ajanjakson, tämä on osoitus myytävissä olevan osakkeen arvonalen-
tumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän arvon rahastoon 
kertynyt tappio siirretään tulosvaikutteiseksi eräksi. Myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten 
arvonalentumistappiota ei peruuteta tulosvaikutteisesti.

Kriteerejä, joiden perusteella arvioidaan, onko lainojen ja muiden 
saamisten arvonalentumisesta objektiivista näyttöä, ovat: 

• liikkeeseenlaskijan tai velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet
• sopimusehtojen rikkominen, kuten korkojen tai pääoman maksujen 

laiminlyönnit
• konserni antaa velalliselle tämän taloudellisiin vaikeuksiin liittyvistä 

taloudellisista tai oikeudellisista syistä johtuen myönnytyksiä, joita 
se ei muutoin harkitsisi antavansa 

• velallisen konkurssin todennäköisyys
• kyseisellä rahoitusvaroihin kuuluvalla erällä ei taloudellisista vaike-

uksista johtuen enää ole toimivia markkinoita

Myyntisaamisten arvonalentumistestausta kuvataan tarkemmin myynti-
saamisia koskevassa laatimisperiaatteessa.

Arvonalentumistappion suuruus määritetään omaisuuserän kirjanpi-
toarvon ja kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän alkuperäisellä efek-
tiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen 
nykyarvon erotuksena (ottamatta huomioon vielä toteutumattomia 
vastaisia luottotappioita). Rahoitusvarojen arvonalentuminen joudu-
taan kirjaamaan, mikäli rahoitusvaran kirjanpitoarvo ylittää siitä saata-
vissa olevan rahamäärän. Omaisuuserän kirjanpitoarvoa pienennetään 
ja tappio merkitään konsernin tuloslaskelmaan. Jos arvonalentumistap-
pion määrä vähentyy myöhemmällä kaudella ja vähennys pystytään 
objektiivisesti yhdistämään arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen 
toteutuneeseen tapahtumaan (kuten velallisen luottoluokituksen 
parantumiseen), tuloslaskelmaan kirjataan arvonalennustappion peruu-
tus, paitsi myytävänä olevaksi luokitelluista osakesijoituksista, joiden 
osalta arvonalentumisen peruutus kirjataan aina muuhun laajaan 
tuloslaskelmaan.

RAHOITUSVELAT

Konserni on ryhmitellyt kaikki tavanomaiset rahoitusvelat ”Muiden 
velkojen” ryhmään. Rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon. 
Transaktiomenot sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostet-
tavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin 
kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jak-
sotettuun hankintamenoon. Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojaus-
laskentaa, kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin 
rahoitusvelkoihin.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokiteltuna IAS 39:n mukaan sekä 
käyvät arvot on esitetty liitetiedoissa kohdassa 29.

JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA

Johdannaissopimukset kirjataan taseeseen kaupantekopäivänä käypään 
arvoon, joka vastaa niiden hankintamenoa, ja myöhemmin ne arvoste-
taan juoksuaikanaan käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Voi-
tot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään 
kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä 
tavalla. Johdannaiset on ryhmitelty sopimushetkellä joko 1) Saamisten, 
velkojen tai kiinteiden sitoumusten käyvän arvon suojauksina, 2) Enna-
koidun erittäin todennäköisen liiketoimen rahavirran suojauksina, 3) 
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksina tai 4) 
Suojauksina, joihin on päätetty olla soveltamatta suojauslaskentaa.  
Johdannaiset, jotka eivät ole suojauslaskennan piirissä ryhmitellään 
taseessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin 
tai rahoitusvelkoihin. Suojauslaskentaa soveltaessaan konserni on suo-
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jaussuhteen syntyessä dokumentoinut suojattavan kohteen ja suojaus-
instrumenttien välisen suhteen ja noudatetun suojausstrategian.  
Konserni on myös jatkuvasti tehnyt suojauslaskennan soveltamiseksi 
edellytettävän tehokkuustestauksen siitä, että kussakin suojaussuhteessa 
suojausinstrumentin käyvän arvon muutos riittävän tehokkaasti vastaa 
suojattavan erän käyvän arvon muutosta suojatun riskin osalta. 

Käyvän arvon suojauksen ehdot täyttävien johdannaissopimusten 
käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Samalla tavalla 
käsitellään suojauksen kohteena olevan omaisuus- tai velkaerän käyvän 
arvon muutokset suojatun riskin osalta. Rahavirran suojauksen ehdot 
täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon 
muutos kirjataan suoraan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. 
Omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään tuloslaskelmaan 
sillä tilikaudella, jolla suojattu erä merkitään tuloslaskelmaan. Kun suo-
jauslaskennan soveltamisedellytykset eivät täyty, suojausinstrumentti 
erääntyy tai myydään, rahavirran suojauksesta kertynyt voitto tai tappio 
jää omaan pääomaan, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, 
jos liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt 
voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. 

Johdannaisten käypä arvo esitetään korottomissa saamisissa tai 
veloissa. Johdannaisten käyvät arvot on esitetty sovelletun kirjauskäy-
tännön mukaan ryhmiteltynä tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 29. 
Rahavirran suojauksen erääntymisaikataulu on esitetty liitetiedoissa 
kohdassa 28.

VALUUTTASUOJAUS

Metsä Group soveltaa osana valuuttavirtaposition suojausta IAS 39:n 
mukaista suojauslaskentaa niin sanottuna rahavirran suojauksena. Erik-
seen määritelty osuus hyvin todennäköisistä Metsä Boardin, Metsä Tis-
suen ja Metsä Fibren USD-, GBP-, JPY-, SEK-, NOK- ja DKK-määräi-
sen myynnin rahavirroista on suojauslaskennan kohteena. Tehokkaaksi 
osoittautuneen johdannaissuojauksen (valuuttatermiinisopimusten) 
käyvän arvon muutos on kirjattu suoraan konsernin omaan pääomaan 
käyvän arvon rahastoon ja vasta ennakoidun myynnin toteutuessa 
tuloslaskelmaan suojauksen kohteena olleen myynnin oikaisuksi. Mui-
den valuuttavirtaposition suojaamiseksi tehtyjen valuuttajohdannaisten 
käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan rahoituseriin. 
Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän termiini-
hintoihin ja valuuttaoptiot arvostetaan Black&Scholes -mallin mukai-
siin käypiin arvoihin.

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus käsitellään 
kirjanpidossa kuten rahavirran suojaus. Tehokkaaksi osoittautuneen 
johdannais- ja lainasuojauksen käyvän arvon muutos on kirjattu suo-
raan konsernin omaan pääomaan kertyneitä muuntoeroja vastaan.  
Suojauksen tehoton osuus sekä valuuttatermiinien korkoelementin vai-
kutus on kirjattu tuloslaskelmaan rahoituseriin.

KORKOSUOJAUS

Suojatakseen erikseen määriteltyjen lainojen käypää arvoa johdannais-
sopimuksilla (koronvaihtosopimuksilla ja valuutanvaihtosopimuksilla), 
konserni on soveltanut IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa niin sanot-
tuna käyvän arvon suojauksena. Sekä määriteltyjen lainojen että joh-
dannaisten, jotka ovat täyttäneet tehokkaan suojauslaskennan ehdot, 
käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan rahoituseriin. Lai-
nojen käypä arvo on laskettu korkoriskin ja valuuttariskin osalta, mutta 
yhtiön luottoriskipreemion mahdollisia muutoksia ei ole huomioitu.

Lisäksi Metsä Group soveltaa osana korkoriskin suojausta IAS 39:n 
mukaista suojauslaskentaa suojatakseen lainojen sopimusperusteisia vaih-
tuvakorkoisia rahavirtoja niin sanottuna rahavirran suojauksena. Johdan-
naissuojausten (koronvaihtosopimukset) käyvän arvon muutos on kir-
jattu suoraan konsernin omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon.

Korkojohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, on arvos-
tettu käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslas-
kelmaan rahoituseriin. Koronvaihtosopimukset sekä valuutanvaihtoso-
pimukset arvostetaan markkinakorkokäyrällä laskettuun kassavirtojen 
nykyarvoon.

HYÖDYKESUOJAUS

Metsä Group soveltaa osana sähkön ja maakaasun hintariskin suojausta 
IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa niin sanottuna rahavirran suojauk-
sena. Erikseen määritelty osuus hyvin todennäköisestä Metsä Boardin, 
Metsä Tissuen ja Metsäliiton sähkön ja maakaasun hankinnan rahavir-
rasta Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa on suojauslaskennan kohteena. 
Lisäksi suojauslaskentaa voidaan soveltaa Metsä Boardin, Metsä Tissuen 
ja Metsä Fibren sellun hintariskin suojauksessa niin sanottuna rahavir-
ran suojauksena. Tehokkaaksi osoittautuneen johdannaissuojauksen 
(sähkötermiinien, maakaasutermiinien ja sellutermiinien) käyvän arvon 
muutos on kirjattu suoraan konsernin omaan pääomaan käyvän arvon 
rahastoon ja vasta ennakoitujen sähkö- ja maakaasuostojen tai sellun-
myyntien tai -ostojen toteutuessa tuloslaskelmaan suojauksen kohteena 
olleiden ostojen tai myyntien oikaisuksi. Tehoton osuus suojauslasken-
taan kohdistetuista johdannaisista sekä muut hyödykeriskien suojaami-
seksi tehdyt johdannaiset arvostetaan tilinpäätöspäivän markkinahin-
toihin ja käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman kohtaan 
Muut tuotot ja kulut.

Niin sanotut kytketyt johdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja 
käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan rahoituseriin. Metsä 
Groupissa kytkettyjen johdannaisten määrä on merkitykseltään vähäinen.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Konsernin toimintasegmentit muodostuvat konsernin liiketoiminta-
alueista. Liiketoiminta-alueet tuottavat erilaisia tuotteita ja palveluja, ja 
niitä johdetaan erillisinä yksikköinä.

Toimintasegmentit raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätök-
sentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella 
tavalla. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurs-
sien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioin-
nista, on nimetty pääjohtaja.

Segmenttiraportoinnissa noudatetaan samoja tilinpäätösperiaatteita 
kuin konsernissa. Segmenttien väliset liiketapahtumat perustuvat mark-
kinahintoihin. Kaikki segmenttien väliset myynnit ja muut liiketapah-
tumat eliminoidaan konsolidoinnin yhteydessä.

KERTALUONTEISET ERÄT

Poikkeukselliset ja olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumat-
tomat erät käsitellään kertaluonteisina erinä ja kohdistetaan toiminta-
segmenteille. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi merkittävät myyntivoitot ja 
-tappiot, IAS 36, Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukai-
set arvonalentumiset ja niiden palautukset sekä rakennemuutoksista 
aiheutuneet kustannukset ja niiden oikaisut.
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MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET  

OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Omaisuuserä tai toiminto luokitellaan myytävänä olevaksi, kun sen kir-
janpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti omaisuus-
erän myynnistä. Myytäväksi luokittelu edellyttää johdon sitoutumista 
myyntiä koskevaan suunnitelmaan sekä konsernin käynnistämää suunni-
telman toteuttamiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Lisäksi omaisu-
userän on oltava välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja 
tavanomaisin ehdoin ja myynnin odotetaan toteutuvan vuoden kuluessa.

Myytäväksi luokitellut omaisuuserät arvostetaan kirjanpitoarvoon 
tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käy-
pään arvoon. Myytäväksi luokitelluista omaisuuseristä ei tehdä poistoja 
luokittelun jälkeen.

Toiminto luokitellaan lopetetuksi, kun konserni on luopunut siitä 
tai se on luokiteltu myytävänä olevaksi ja se edustaa erillistä merkittävää 
liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta. Lopetetun 
toiminnon tulos verojen jälkeen esitetään omana eränä konsernin 
tuloslaskelmassa.

TULOUTUSPERIAATE

Liikevaihto sisältää tuotteiden ja palveluiden sekä raaka-aineiden ja tar-
vikkeiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, anne-
tuilla alennuksilla ja muilla myynnin oikaisuerillä. Tuotot tavaroiden 
myynnistä tuloutetaan sillä hetkellä, kun tuotteen omistukseen liittyvät 
riskit ja edut siirtyvät ostajalle eikä konsernilla ole enää valvonta- eikä 
määräysvaltaa tuotteeseen. Yleensä tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jona 
tuote on toimitettu sovitun toimituslausekkeen mukaisesti asiakkaalle.

Konsernin toimitusehdot perustuvat Incoterms 2010 -toimituslau-
sekekokoelmaan, joka on Kansainvälisen kauppakamarin julkaisema 
toimituslausekkeiden määritelmien kokoelma. Konsernin myyntiä kos-
kevat yleisimmät toimituslausekkeet ovat:
• D-lausekkeet, joiden mukaan konsernin on toimitettava tuotteet 

sovittuun määräpaikkaan. Myynnin toteutumishetki on toimitus 
ostajalle sovitussa määräpaikassa sovittuna aikana.

• C-lausekkeet, joiden mukaan myyjä järjestää ja maksaa kuljetuksen 
sovittuun määräpaikkaan sekä tietyt muut kulut. Konsernin vastuu 
tuotteista kuitenkin päättyy, kun tuotteet on luovutettu rahdinkul-
jettajalle käytettävän lausekkeen mukaisesti. Myynnin toteutumis-
hetki on siten se, jona myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle 
sovittuun määräpaikkaan kuljettamista varten.

• F-lausekkeet, joiden mukaan ostaja järjestää kuljetuksen ja vastaa 
siitä. Myynnin toteutumishetki on tuotteiden toimittaminen ostajan 
rahdinkuljettajalle.

Jos paikalliset säännöt johtavat yllä olevista säännöistä poikkeavaan las-
kutukseen, tämän tuoton vaikutus on laskettu ja oikaistu.

Palveluista saadut tuotot kirjataan, kun palvelu on suoritettu.
Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluksi 

valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan luotetta-
vasti arvioida. Valmistusaste määritellään kuhunkin hankkeeseen liit-
tyen tarkasteluhetkeen mennessä suoritetusta työstä johtuvien menojen 
osuutena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Kun on todennä-
köistä, että hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot 
ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio 
kirjataan kuluksi välittömästi.

Osinkotuotot kirjataan, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Korko-
tuotot kirjataan efektiivisen koron menetelmällä.

TOIMITUS- JA KÄSITTELYKULUT

Tuotteiden toimituksesta ja käsittelystä syntyneet kulut sisältyvät 
tuloslaskelman materiaaleihin ja palveluihin.

TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT

Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä. Kehitysmenot 
aktivoidaan, jos on todennäköistä, että kehityshanke tuottaa taloudel-
lista hyötyä ja menot ovat luotettavasti mitattavissa. Aktivoidut kehitys-
menot poistetaan oletetun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Metsä 
Groupissa ei ole aktivoitavia kehitysmenoja.

VIERAAN PÄÄOMAN MENOT

Vieraan pääoman menot kirjataan pääsääntöisesti kuluksi sillä rapor-
tointikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Kun kyseessä on merkit-
tävä ja pitkäkestoinen aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen investoin-
tiprojekti, sisällytetään välittömästi hyödykkeen hankinnasta ja rakenta-
misesta johtuvat vieraan pääoman menot kyseisen hyödykkeen 
hankintamenoon.  

TULOVEROT

Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laajaan tuloslaskelmaan 
kirjattuihin eriin liittyvä verovaikutus kirjataan vastaavasti laajaan 
tuloslaskelmaan. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero laske-
taan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan 
perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä 
veroilla.

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon 
ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan 
kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoarvoon merkittävä omai-
suuserä tai velka eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä 
tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulok-
seen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. 
Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista 
veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voittovaroista kirjata lasken-
nallista veroa siltä osin kun ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoita-
vissa olevassa tulevaisuudessa.

Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden poistoista, myytävissä olevien rahoitusvarojen sekä 
johdannaissopimusten arvostamisesta käypään arvoon, etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja liike-
toimintojen hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin perustu-
vista arvostuksista. 

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään men-
nessä säädettyjä verokantoja.

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on 
todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vas-
taan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.
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AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

LIIKEARVO

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, 
jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankin-
nan kohteesta ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät 
nettovarallisuuden käyvän arvon. Tytäryritysten hankinnasta syntyvä 
liikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Liikearvo testataan vuo-
sittain arvonalentumisen varalta, ja se merkitään taseeseen hankintame-
noon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvosta 
kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta. Myytyyn yritykseen 
liittyvän liikearvon kirjanpitoarvo vaikuttaa myyntivoittoon tai  
-tappioon.

Liikearvo kohdistetaan arvonalentumistestausta varten rahavirtaa 
tuottaville yksiköille. Liikearvoa kohdistetaan niille yksiköille tai yksik-
köjen ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistä-
misestä, jossa liikearvo on syntynyt, toimintasegmenttien mukaisesti 
määritettynä.

MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon 
siinä tapauksessa, että hankintameno on määriteltävissä luotettavasti ja 
on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva vas-
tainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi.

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaiku-
tusaika, kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden tun-
netun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista 
hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kir-
jata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistome-
netelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvitta-
essa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtu-
neita muutoksia.

Aineettomien hyödykkeiden poistojen tekeminen aloitetaan, kun 
omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. kun se on sellaisessa sijaintipai-
kassa ja kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla 
tavalla. Poistojen kirjaaminen lopetetaan, kun aineeton hyödyke luoki-
tellaan myytävänä olevaksi (tai sisältyy myytävänä olevaksi luokiteltuun 
luovutettavien erien ryhmään) IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti.

TIETOKONEOHJELMAT

Merkittävien uusien tietokoneohjelmien kehittämis- ja rakentamisme-
not aktivoidaan taseeseen aineettomina hyödykkeinä ja kirjataan tasa-
poistoina kuluksi taloudellisena vaikutusaikanaan. Poistoaika on enim-
millään 7 vuotta. Aktivoitaviin välittömiin kuluihin sisältyvät ulkopuo-
lisille maksetut konsultointi- ja asiantuntijapalkkiot, sovellusta varten 
hankitut ohjelmistolisenssit, henkilöstökulut siltä osin kuin ne välittö-
mästi ovat kohdistettavissa hankkeelle sekä muut välittömät kustannuk-
set. Tietokoneohjelmien ja -ohjelmistojen ylläpito- ja käyttömenot kir-
jataan kuluksi sillä raportointikaudella, jolla ne ovat syntyneet.

PÄÄSTÖOIKEUDET

Hallituksilta vastikkeetta saadut päästöoikeudet on kirjattu aineetto-
miksi hyödykkeiksi ja niitä vastaava julkinen avustus ennakkomaksuksi 
taseen velkoihin hankintahetken käypään arvoon. Päästöoikeudet 
arvostetaan hankintahetken käypään arvoon tai sitä alhaisempaan käy-

pään arvoon.  Päästöoikeuksista ei tehdä poistoja. Toteutuneita päästöjä 
koskeva velka kirjataan kuluksi ja velaksi sekä vastaava julkinen avustus 
tuotoksi toteutuneiden päästöjen kanssa samaan aikaan alkuperäiseen 
hankintahintaan. Tuloslaskelmaan ei siten synny alkujaossa saatujen 
päästöoikeuksien osalta tulosvaikutusta. Vain lisäoikeuksien ostosta tai 
ylijäämäoikeuksien myynnistä syntyy tulosvaikutusta.

MUUT

Patenttien, lisenssien ja tavaramerkkien, joilla on rajallinen taloudelli-
nen vaikutusaika, hankintameno aktivoidaan taseeseen aineettomiin 
hyödykkeisiin ja kirjataan tasapoistoin kuluksi taloudellisena vaikutus-
aikanaan 5–20 vuodessa. 

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Konsernin hankkimat käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan alkupe-
räiseen hankintamenoon. Hankittujen tytäryritysten käyttöomaisuus 
arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. Aineellinen käyttöomai-
suus esitetään taseessa hankintamenoon vähennettynä kertyneillä pois-
toilla ja arvonalentumistappioilla. Pitkää rakennusaikaa edellyttävien 
käyttöomaisuusinvestointien rakennusaikaiset korot aktivoidaan tasee-
seen osana käyttöomaisuutta siltä ajalta, joka tarvitaan investoinnin 
saattamiseksi käyttötarkoituksensa mukaiseen käyttökuntoon. Vara-
osat, varakalusto ja huoltotarvikkeet kirjataan aineellisiin käyttöomai-
suus-hyödykkeisiin silloin, kun ne ovat aineellisten käyttöomaisuushyö-
dykkeiden määritelmän mukaisia. Muussa tapauksessa tällaiset hyödyk-
keet luokitellaan vaihto-omaisuudeksi.

Ympäristömenot aktivoidaan, jos ne liittyvät tuleviin ympäristönsuoje-
lutoimenpiteisiin ja ne tuottavat tulevaisuudessa taloudellista hyötyä.

Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään omaisuuserän kirjanpito-
arvoon tai kirjataan erillisomaisuuseräksi vain, kun on todennäköistä, 
että konsernille koituu hyödykkeestä taloudellista hyötyä tulevaisuu-
dessa ja omaisuuserän hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. 
Uudella osalla korvatun osan kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. 
Kaikki muut huolto- ja korjausmenot kirjataan kuluksi tulosvaikuttei-
sesti sillä kaudella, jonka aikana ne toteutuvat.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan tasapoistoin 
perustuen seuraaviin odotettuihin taloudellisiin vaikutusaikoihin:

Rakennukset ja rakennelmat 20–40 vuotta
Koneet ja kalusto

Voimalaitosten raskaat koneet 20–40 vuotta
Muut raskaat koneet 15–20 vuotta
Kevyet koneet ja kalusto 5–15 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet 3–10 vuotta

Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Mikäli aineellisen käyttöomai-
suushyödykkeen merkittävillä osilla on eripituiset taloudelliset vaiku-
tusajat, kustakin osasta tehdään poistot erikseen.

Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistome-
netelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvitta-
essa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtu-
neita muutoksia.

Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettä-
väksi, ts. kun se on sellaisessa sijaintipaikassa ja kunnossa, että se pystyy 
toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. Poistojen kirjaaminen lopete-
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taan, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä 
olevaksi (tai sisältyy myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien 
erien ryhmään) IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 
lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti.

Käyttöomaisuuden luovutuksista ja käytöstä poistamisista syntyvät 
voitot ja tappiot lasketaan saatujen nettotuottojen ja tasearvon erotuk-
sena. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelmassa liikevoittoon.

JULKISET AVUSTUKSET

Julkiset avustukset, esimerkiksi valtiolta saadut aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden hankintoihin liittyvät avustukset, on kirjattu aineel-
listen käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennyksiksi 
silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että kon-
serni täyttää avustuksen saamisen ehdot. Avustukset tuloutuvat pie-
nempien poistojen muodossa omaisuuserän käyttöaikana. Sellaiset 
avustukset, jotka on saatu korvauksiksi jo toteutuneista kuluista, kirja-
taan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana oikeus avustuksen 
saamiseen syntyy. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa 
tuotoissa.

VUOKRASOPIMUKSET

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, 
joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä 
ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasing-
sopimus merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokra-
tun omaisuuserän käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuok-
rien nykyarvoon. Vastaava leasingvuokravastuu kirjataan muihin pitkä-
aikaisiin korollisiin velkoihin. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta 
hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan 
tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat 
jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jää-
vät vuokralle antajalle, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. Näistä 
suoritettavat vuokramaksut kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina 
erinä vuokra-ajan kuluessa.

RAHOITUSVAROIHIN KUULUMATTOMIEN  

OMAISUUSERIEN ARVON ALENTUMINEN

Omaisuuseristä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton, 
esimerkiksi liikearvosta, ei kirjata poistoja, vaan niille tehdään vuosit-
tain arvonalentumistesti. Poistojen kohteena olevia omaisuuseriä tar-
kastellaan arvonalentumisen varalta aina silloin, kun tapahtumat tai 
olosuhteiden muutokset antavat viitteitä siitä, ettei omaisuuserien kir-
janpitoarvoa vastaavaa rahamäärää mahdollisesti saada kerrytetyksi.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähen-
nettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sen käyttöarvo sen mukaan, 
kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omai-
suuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja 
vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskont-
tauskorkona käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka kuvastaa 
markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä 
erityisriskeistä. 

Omaisuuserät ryhmitellään arvonalentumisen arviointia varten 
alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä (rahavir-
taa tuottavat yksiköt). Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuus-
erän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva raha-
määrä. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan 
yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle 
yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita 
yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappion kirjaami-
sen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen 
vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin liikear-
vosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että 
on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä 
omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistap-
piota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mitä omaisuuserän kirjanpi-
toarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kir-
jattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.

BIOLOGISET HYÖDYKKEET

Biologiset hyödykkeet (kasvava puusto) arvostetaan käypään arvoon 
vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä menoilla. Puuston, pois 
lukien nuoret taimikot, käypä arvo perustuu odotettavissa olevien tuot-
tojen ja kulujen rahavirtojen nykyarvoon. Laskelmissa otetaan huomi-
oon puuston tuleva kasvu sekä metsien ympäristönsuojelulliset rajoi-
tukset. Hakkuutulojen ja metsien kasvatuskustannusten laskenta perus-
tuu vallitsevaan hintatasoon sekä yrityksen näkemykseen tulevasta 
hinta- ja kustannuskehityksestä. Puuston käyvän arvon muutokset tili-
kauden aikana sisältyvät liikevoittoon. Metsä Groupin osakkuusyritys-
ten biologisten hyödykkeiden (kasvavan puuston) arvostus on yhden-
mukainen konsernin laatimisperiaatteiden kanssa.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan netto-
realisointiarvoon. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankinta-
meno sisältää raaka-aineiden ostomenot, valmistuksen välittömät pal-
kat, muut välittömät valmistusmenot sekä osuuden valmistuksen välilli-
sistä kustannuksista. Valmistuksen välillisten kustannusten 
allokoinnissa eri tuoteyksiköille käytetään jakajana niin sanottua nor-
maalitoiminta-asteen mukaista tuotantomäärää.

Vaihto-omaisuuden arvostuksessa käytetään FIFO-menetelmää 
(first-in, first-out) tai vaihtoehtoisesti painotetun keskihinnan menetel-
mää vaihto-omaisuuden luonteesta riippuen. Nettorealisointiarvo on 
arvioitu saatava myyntihinta vähennettynä tuotteen valmiiksi saattami-
sen kustannuksilla ja myyntikustannuksilla.

MYYNTISAAMISET

Myyntisaamiset arvostetaan odotettuun nettorealisointiarvoon, joka on 
alkuperäinen laskutusarvo vähennettynä saatavien arvioiduilla 
arvonalentumiskirjauksilla. Kirjaus tehdään tapauskohtaisesti, kun on 
olemassa perusteltu syy olettaa, että konserni ei tule saamaan suoritusta 
laskutetusta määrästä alkuperäisin ehdoin.
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OMA PÄÄOMA

IFRS:n mukaan rahoitusinstrumentit luokitellaan joko rahoitusvelaksi 
tai oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi. IFRIC 2, Jäsenten osuu-
det osuustoiminnallisissa yhteisöissä ja muut vastaavat instrumentit 
-tulkinta määrittelee rahoitusvelaksi sen osan osuuspääomista, johon 
osuuskunnalla ei ole ehdotonta oikeutta kieltäytyä lunastuksesta osuus-
kunnan sääntöjen mukaisesti. Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä on 
määritelty enimmäismäärä osuuspääoman palautuksille. Lisäosuuksien 
ja varsinaisten osuuksien palauttamiseen voidaan käyttää rahamäärä, 
joka vastaa 1/3 viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta 
ylijäämästä. Tämä määrä osuuspääomista kirjataan rahoitusvelaksi tilin-
päätöksessä.

VARAUKSET

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauk-
sena olemassa oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvel-
voitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvi-
oitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi 
vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty dis-
konttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä 
tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä ris-
keistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus kolmannelta 
osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauk-
sen saaminen on käytännössä varmaa.

UUDELLEENJÄRJESTELYT

Uudelleenjärjestelyä koskeva varaus kirjataan sille tilikaudelle, jolloin 
konsernille syntyy laillinen tai tosiasiallinen velvoite maksusuoritukseen. 
Työsuhteen päättymiskorvaukset kirjataan kun uudelleenjärjestelyistä 
on tehty yksityiskohtainen suunnitelma sekä annettu niille, joihin järjes-
tely vaikuttaa, riittävä peruste odottaa, että uudelleenjärjestely toteute-
taan joko aloittamalla suunnitelman toimeenpano tai tiedottamalla 
suunnitelman keskeisistä kohdista niille, joihin järjestely vaikuttaa. 

YMPÄRISTÖVELVOITTEET

Ympäristöolosuhteiden korjaamisesta syntyvät kustannukset, jotka eivät 
lisää nykyisiä tai tulevia tuottoja, kirjataan vuosikuluksi. Ympäristövas-
tuut kirjataan nykyisten ympäristönsuojelulakien ja -säännösten mukai-
sesti, kun on todennäköistä, että on syntynyt velvoite ja sen määrä voi-
daan kohtuudella arvioida.

TYÖSUHDE-ETUUDET

ELÄKEVELVOITTEET

Konsernilla on useita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koske-
via järjestelyjä, joihin kuuluu sekä etuuspohjaisia että maksupohjaisia 
eläkejärjestelyjä.

Maksupohjaisella järjestelyllä tarkoitetaan eläkejärjestelyä, jonka 
mukaan suoritetaan kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle ja konsernilla 
ei ole oikeudellisia eikä tosiasiallisia velvoitteita lisämaksujen suoritta-
miseen, jos rahastolla ei ole riittävästi varoja kaikkien nykyisen ja aiem-
pien tilikausien työsuoritukseen perustuvien etuuksien maksamiseen 
kaikille työntekijöille. Muut kuin maksupohjaiset eläkejärjestelyt ovat 
etuuspohjaisia.

Etuuspohjaisessa järjestelyssä yleensä määritellään eläke-etuus, jonka 
työntekijä saa eläkkeelle jäädessään, ja etuuden määrä riippuu tavallisesti 
yhdestä tai useammasta tekijästä, muun muassa iästä, palvelusvuosista ja 
palkkatasosta.

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä merkitään taseeseen velaksi vel-
voitteen raportointikauden päättymispäivän nykyarvo, josta vähenne-
tään järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo. Etuuspohjaisista järjeste-
lyistä johtuvan velvoitteen määrä perustuu riippumattomien vakuutus-
matemaatikkojen vuosittaisiin laskelmiin, joissa käytetään ennakoituun 
etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit 
method). Velvoitteen nykyarvo määritetään diskonttaamalla arvioidut 
vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa yritysten liikkeeseen laskemien 
korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Lainat, joiden kor-
koa käytetään, on laskettu liikkeeseen samassa valuutassa kuin makset-
tavat etuudet ja erääntyvät suunnilleen samaan aikaan kuin vastaava elä-
kevelvoite. 

Kokemusperusteisista tarkistuksista ja vakuutusmatemaattisten ole-
tusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta oman pääoman hyvityk-
seksi tai veloitukseksi sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät.

Aiempien kausien työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välit-
tömästi tulosvaikutteisesti.

Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa julkisesti tai yksi-
tyisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin maksuja, jotka ovat pakollisia, 
sopimukseen perustuvia tai vapaaehtoisia. Konsernilla ei ole näiden 
suoritusten lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut kirjataan 
henkilöstökuluiksi, kun ne erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen suorite-
tut maksut merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat saata-
vissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä.

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT ETUUDET

Työsuhteen päättymiseen liittyviä etuuksia maksetaan, kun konserni 
lopettaa henkilön työsuhteen ennen normaalia eläkkeelle jäämisaikaa 
tai kun henkilö suostuu irtisanoutumaan vapaaehtoisesti näitä etuuksia 
vastaan. Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet tulevat kirjattaviksi 
aikaisempana seuraavista ajankohdista: (a) kun konserni ei enää voi 
perääntyä kyseisiä etuuksia koskevasta tarjouksestaan ja (b) kun se kir-
jaa menon IAS 37:n soveltamisalaan kuuluvasta uudelleenjärjestelystä, 
johon liittyy työsuhteen päättymiseen liittyvien etuuksien suorittami-
nen. Jos kyseessä on vapaaehtoisen irtisanoutumisen edistämiseksi tehty 
tarjous, työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet määritetään perus-
tuen niiden henkilöiden lukumäärään, joiden odotetaan hyväksyvän 
tarjouksen. Etuudet, jotka erääntyvät maksettaviksi yli 12 kuukauden 
kuluttua raportointikauden päättymisestä, diskontataan nykyarvoon.

VOITTO-OSUUS- JA BONUSJÄRJESTELYT

Voitto-osuus- ja bonusjärjestelyistä kirjattava velka ja kulu perustuvat 
voitto-osuus- ja bonusjärjestelyjen ehtoihin. Velka kirjataan silloin, kun 
konsernilla on sopimukseen perustuva velvoite tai aiemman käytännön 
perusteella on syntynyt tosiasiallinen velvoite.

OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Ylimmälle johdolle on perustettu osakepohjaisia kannustinjärjestelyjä, 
joissa maksut suoritetaan joko oman pääoman ehtoisina instrument-
teina tai käteisvaroina. Konsernin järjestelyissä maksut suoritetaan pää-
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asiassa käteisvaroina. Järjestelyissä, joissa maksut suoritetaan oman pää-
oman ehtoisina instrumentteina, myönnettävät etuudet arvostetaan 
käypään arvoon niiden myöntämishetkellä, ja kirjataan kuluksi tuloslas-
kelmaan tasaisesti oikeuden syntymisajanjakson aikana. Järjestelyissä, 
joissa maksut suoritetaan käteisvaroina, kirjattava velka ja sen käyvän 
arvon muutos jaksotetaan vastaavasti kuluksi. Järjestelyjen tulosvaiku-
tus esitetään tuloslaskelman henkilöstökuluissa.

Konsernin osakepalkitsemisjärjestelyä varten perustettu Metsäliitto 
Management Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryrityksenä.

MAKSETTAVAT OSINGOT JA OSUUSPÄÄOMAN KOROT  

Konsernin maksamat osingot kirjataan oman pääoman vähennykseksi 
sille tilikaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osin-
gon maksettavaksi. Konsernin maksamat osuuspääoman korot kirjataan 
oman pääoman vähennykseksi sille tilikaudelle, jonka aikana edustajisto 
on hyväksynyt osuuspääoman korot maksettavaksi. Rahoitusvelkana 
käsiteltävän osuuden osuuspääoman korot on kirjattu rahoituskuluihin.

VERTAILUTIEDOT

Vertailutiedot on tarvittaessa muutettu vastaamaan tilikaudella tehtyjä 
esitystapaan liittyviä muutoksia.  

TULEVILLA TILIKAUSILLA SOVELLETTAVAKSI TULEVAT UUDET 

JA MUUTETUT STANDARDIT SEKÄ TULKINNAT

Metsä Group ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia 
uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa ne käyt-
töön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai 
mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, 
voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.
* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2013.

IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 
EU:ssa 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Olemassa olevien 
periaatteiden mukaisesti IFRS 10 määrittää määräysvallan keskeiseksi 
tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpää-
tökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan 
määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Uudella standardilla ei 
arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 
EU:ssa 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 11 painottaa 
yhteisjärjestelyjen kirjanpitokäsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja vel-
voitteita ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä 
on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Yhteisyritys-
ten raportoinnissa on käytettävä jatkossa yhtä menetelmää, pääoma-
osuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole 
enää sallittu. Uudella standardilla arvioidaan olevan vain vähäinen tase-
tunnuslukuja heikentävä vaikutus.
 
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhtei-
söissä ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava EU:ssa 1.1.2014 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 12 kokoaa yhteen tilinpäätöksessä 
esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset, jotka liittyvät erilaisiin osuuk-

siin muissa yhteisöissä, ml. osakkuusyhtiöt, yhteisjärjestelyt, struktu-
roidut yhteisöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhteisöt. Uusi stan-
dardi laajentaa liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan muissa 
yhteisöissä.

IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu 2011) 
(sovellettava EU:ssa 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 
11:n julkaisemisen seurauksena uudistettu standardi sisältää vaatimuk-
set sekä osakkuus- että yhteisyritysten kirjanpitokäsittelystä pääoma-
osuusmenetelmällä. Uudistetulla standardilla ei arvioida olevan merkit-
tävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (sovel-
lettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset selven-
tävät taseen rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä kos-
kevan sääntelyn vaatimuksia ja antavat lisää aihetta koskevaa soveltamis-
ohjeistusta. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.

Muutokset IAS 36:een Rahoituserien arvon alentuminen (sovellet-
tava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutosten tarkoituk-
sena on selkeyttää, että tilinpäätöksessä omaisuuserien kerrytettävissä 
olevasta rahamäärästä esitettävien tietojen soveltamisala rajoittuu arvol-
taan alentuneisiin omaisuuseriin, mikäli kyseinen summa perustuu käy-
pään arvoon vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla. Muute-
tulla standardilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konserniti-
linpäätökseen.

Muutokset IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvos-
taminen (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IAS 
39:ään on lisätty poikkeussäännös, jonka perusteella suojaussuhteen ei 
katsota päättyvän tietyissä olosuhteissa, kun suojausinstrumentiksi mää-
ritetty johdannaisinstrumentti uudistetaan yhdeltä vastapuolelta kes-
kusvastapuolelle säädösten tai määräysten seurauksena. Näillä muutok-
silla ei arvioida olevan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutokset IAS 19:ään Työsuhde-etuudet – Defined Benefit Plans 
– Employee Contributions* (sovellettava 1.7.2014 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla): Muutoksilla on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun 
etuuspohjaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden tai kolmansien 
osapuolien maksuja järjestelyyn. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to 
IFRSs), muutoskokoelmat 2011–2013* sekä 2010–2012*, joulukuu 
2013) (sovellettava 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): 
Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pie-
net ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuu-
deksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset 
koskevat neljää (2011–2013) ja seitsemää (2010–2012) standardia. 
Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole 
merkittäviä.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* ja siihen tehdyt muutokset (standardin 
voimaantulon ajankohtaa on lykätty (aiemmin 1.1.2015), voimaantulo-
päivä määritetään myöhemmin): Alun perin kolmessa vaiheessa toteu-
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tettavan hankkeen on tarkoitus korvata nykyisin voimassa oleva IAS 39 
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Ensimmäisen vai-
heen muutokset (julkistettu marraskuussa 2009) koskevat rahoitusva-
rojen luokittelua ja arvostamista. Rahoitusvarat jaetaan arvostustavan 
perusteella kahteen pääryhmään: jaksotettuun hankintamenoon arvos-
tettavat ja käypään arvoon arvostettavat. Luokittelu riippuu yrityksen 
liiketoimintamallista ja sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominais-
piirteistä. Lokakuussa 2010 julkistetut muutokset käsittelevät rahoitus-
velkojen luokittelua ja arvostamista, ja näitä koskevat IAS 39:n sään-
nökset siirtyivät uuteen standardiin pääosin sellaisenaan. Yleistä suoja-
uslaskentaa koskevat muutokset annettiin marraskuussa 2013. IFRS 9:n 
vielä keskeneräinen osa liittyy rahoitusvarojen arvonalentumisiin. 
Lisäksi IASB esittää vielä tiettyjä muutoksia rahoitusvarojen luokittelu- 
ja arvostamisperiaatteisiin. Makrosuojauslaskentaa koskeva osio on eriy-
tetty IFRS 9:stä erilliseksi omaksi projektikseen. Koska IFRS 9 -hanke 
on kesken, standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen ei toistai-
seksi voida esittää arviota.

2. Keskeiset tilinpäätöksen laatimisessa 
tehdyt kirjanpidolliset arviot ja 
laatimisperiaatteissa käytetty harkinta

IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää tietty-
jen keskeisten kirjanpidollisten arvioiden käyttöä. Lisäksi se edellyttää 
johdolta harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa. 
Tehtyjä arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja arvioidaan jatku-
vasti, ja ne perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin tekijöihin, 
kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin. Odotusten 
uskotaan olevan olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisia. Alla kuva-
taan alueet, joihin liittyy konsernitilinpäätöksen kannalta merkittäviä 
oletuksia ja arvioita sekä merkittävää harkintaa vaativat alueet.

ARVONALENTUMISTESTAUS

Konserni testaa vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liike-
arvon ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet ja ne aineettomat hyö-
dykkeet, joilla on määrittelemätön taloudellinen vaikutusaika. Muun 
pitkäaikaisen omaisuuden arvonalentumistestauksia tehdään silloin, 
kun on viitteitä siitä, että omaisuuden arvo saattaa olla alentunut. Raha-
virtaa tuottavien yksikköjen kerrytettävissä olevat rahamäärät perustu-
vat käyttöarvolaskelmiin. Nämä laskelmat edellyttävät arvioiden teke-
mistä. Vuonna 2013 konsernissa ei kirjattu arvonalentumisia perustuen 
arvonalentumistestauksiin. Herkkyysanalyysi olennaisista arvonalentu-
mistestauksessa käytetyistä oletuksista ja niiden muutoksen vaikutuk-
sesta arvonalentumisen määrään on esitetty liitetiedossa 8.

ELÄKEJÄRJESTELYT

Eläkevelvoitteiden nykyarvo riippuu useista eri tekijöistä, jotka määrite-
tään vakuutusmatemaattisesti erilaisia oletuksia käyttäen. Eläkkeistä 
aiheutuvia nettomenoja (tai tuloja) määritettäessä käytettäviin oletuk-
siin kuuluu myös diskonttokorko. Näiden oletusten muutokset vaikut-
tavat eläkevelvoitteiden kirjanpitoarvoon.

Asianmukainen diskonttokorko määritetään jokaisen vuoden 
lopussa. Kyseessä on korko, jota käytetään määritettäessä nykyarvoa elä-
kevelvoitteiden täyttämiseksi edellytettäville arvioiduille vastaisille 
rahavirroille. Asianmukaista diskonttokorkoa määritettäessä otetaan 
huomioon valtion pitkien velkasitoumusten tai vastaavien instrument-
tien korot. Muut eläkevelvoitteita koskevat keskeiset oletukset perustu-
vat osaltaan sen hetkisiin markkinaolosuhteisiin.

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSINSTRUMENTIT

Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markki-
noilla, määritetään käypä arvo arvostusmenetelmien avulla. Harkintaa 
käytetään valittaessa erilaisia menetelmiä sekä tehtäessä oletuksia, jotka 
perustuvat pääasiassa markkinoilla kunakin raportointikauden päätty-
mispäivänä vallitseviin olosuhteisiin. Suurin käypään arvoon arvostettu 
erä, jolla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, on myytävissä ole-
viin rahoitusvaroihin luokiteltu sijoitus Pohjolan Voima Oy:n osakkei-
siin. Näiden hinta määritellään perustuen toteutuneisiin kauppoihin ja 
diskontattujen rahavirtojen analysointiin. Myytävissä olevien rahoitus-
varojen kirjanpitoarvon arvioitaisiin olevan 2,5 miljoonaa euroa pie-
nempi tai 4,0 miljoonaa euroa suurempi, jos rahavirtojen diskonttaami-
seen käytettävä korko poikkeaisi 10 prosenttia johdon arvioimasta 
korosta. Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjanpitoarvon arvioitai-
siin olevan 36,5 miljoonaa euroa suurempi tai 36,6 miljoonaa euroa pie-
nempi, jos käyvän arvon laskennassa käytetyt energiahinnat poikkeaisi-
vat 10 prosenttia johdon arvioimista hintaennusteista. 

VARAUKSET

Varaus kirjataan, kun yrityksellä on aikaisemman tapahtuman seurauk-
sena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja maksuvelvoitteen toteu-
tuminen on todennäköistä. Varaukset määritetään aikaisemman koke-
muksen perusteella. Työsuhteen päättymiskorvaukset kirjataan kun 
uudelleenjärjestelyistä on tehty yksityiskohtainen suunnitelma sekä 
annettu niille, joihin järjestely vaikuttaa, riittävä peruste odottaa, että 
uudelleenjärjestely toteutetaan joko aloittamalla suunnitelman toi-
meenpano tai tiedottamalla suunnitelman keskeisistä kohdista niille, 
joihin järjestely vaikuttaa. Varausten määrä konsernin taseessa 
31.12.2013 oli 53,2 miljoonaa euroa.

TULOVEROT

Tilikauden tulokseen perustuvien verojen sekä laskennallisten verosaa-
misten ja -velkojen määrittämiseen sekä siihen, mihin määrään asti las-
kennallista verosaamista kirjataan, tarvitaan johdon harkintaa. Konser-
nin taseeseen 31.12.2013 sisältyy vahvistetuista tappioista kirjattua las-
kennallista verosaamista 24,4 miljoonaa euroa. Konserni on 
tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismää-
rän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää merkittävää harkin-
taa. Useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on 
epävarma. Konsernissa ennakoidaan tulevia verotarkastuksia ja kirjataan 
velkoja, jotka perustuvat arvioihin siitä, joudutaanko maksamaan lisää 
veroja. Jos näihin liittyvä lopullinen vero poikkeaa alun perin kirjatuista 
määristä, erot vaikuttavat sekä kauden verotettavaan tuloon perustuviin 
verosaamisiin ja -velkoihin että laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoi-
hin kaudella, jolla ne todetaan.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 2
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VAIHTO-OMAISUUS

Konserni tarkastelee vaihto-omaisuuttaan säännöllisesti sen varalta, että 
vaihto-omaisuusmäärät olisivat todellista suuremmat, vaihto-omaisuu-
teen sisältyisi epäkurantteja eriä tai markkina-arvo putoaisi hankinta-
menoa pienemmäksi, ja kirjaa vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pie-
nentävän vähennyserän tällaisten vähennysten varalta. Tällaista tarkas-
telua varten johdon on tehtävä arvioita tuotteiden tulevasta kysynnästä. 
Mahdolliset muutokset näissä arvioissa voivat johtaa vaihto-omaisuu-
den kirjanpitoarvon tarkistamiseen tulevilla kausilla. Konsernilla oli 
taseessa 31.12.2013 vaihto-omaisuutta 775,0 miljoonan euron arvosta. 

MYYNTISAAMISET

Myyntisaamiset on merkitty kirjanpitoon alkuperäisen laskutetun mää-
rän mukaisesti vähennettynä arvonalentumistappioilla ja palautuksista 
aiheutuneilla hyvityksillä. Arvonalentumistappio kirjataan tapauskoh-
taisesti sekä aikaisemman kokemuksen perusteella, kun on olemassa 
objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perittyä täysimääräi-
sesti. Jos asiakkaiden taloudellinen tilanne heikentyy niin, että se vai-
kuttaa näiden maksukykyisyyteen, voidaan joutua kirjaamaan lisää 
arvonalentumistappioita tulevilla kausilla. Myyntisaamisten määrä kon-
sernin taseessa 31.12.2013 oli 558,9 miljoonaa euroa ja myyntisaami-
sista kirjattuja arvonalentumistappioita oli 1,1 miljoonaa euroa.

MYYTÄVISSÄ OLEVIKSI RAHOITUSVAROIKSI LUOKITELTUJEN OMAN 

PÄÄOMAN EHTOISTEN SIJOITUSTEN ARVONALENTUMINEN

Se, milloin myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvo 
on alentunut, ratkaistaan IAS 39:n sisältämän ohjeistuksen mukaan. 
Tämä edellyttää merkittävän harkinnan käyttämistä muun muassa siinä, 
miten kauan ja minkä verran sijoituksen käypä arvo on ollut hankinta-
menoa pienempi. Lisäksi sijoituskohteen taloudellista tilaa sekä liiketoi-
minnan lähitulevaisuuden näkymiä, kuten toimialan ja sektorin tulok-
sellisuutta joudutaan arvioimaan sen toteamiseksi, onko arvonalentu-
misesta objektiivista näyttöä. Jos katsottaisiin, että käyvän arvon 
alentuminen hankintamenoa pienemmäksi on kokonaan tai osaksi mer-
kittävää ja pitkittynyttä, vuoden 2013 tilinpäätökseen kirjattaisiin 
153,0 miljoonan euron suuruinen lisätappio verojen jälkeen, joka syn-
tyy, kun arvoltaan alentuneisiin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liit-
tyvät, omaan pääomaan Pohjolan Voima Oy:n osakkeista kirjatut käy-
vän arvon muutokset siirretään tuloslaskelmaan.

3. Segmentti-informaatio

Konsernin toimintasegmentit muodostuvat konsernin liiketoiminta-
alueista. Liiketoiminta-alueet tuottavat erilaisia tuotteita ja palveluja, ja 
niitä johdetaan erillisinä yksikköinä.

Toimintasegmentit raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätök-
sentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella 
tavalla. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurs-
sien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioin-
nista, on nimetty pääjohtaja.

Segmenttiraportoinnissa noudatetaan samoja tilinpäätösperiaatteita 
kuin konsernissa. Segmenttien väliset liiketapahtumat perustuvat mark-
kinahintoihin. Kaikki segmenttien väliset myynnit ja muut liiketapah-
tumat eliminoidaan konsolidoinnin yhteydessä.

Segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu segmenttien liike-
tulokseen.

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää lii-
ketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa 
segmenteille. Kohdistamattomat erät koostuvat rahoituseristä, tulove-
roista sekä konsernin yhteisistä eristä. Investoinnit koostuvat useam-
malla kuin yhdellä tilikaudella käytettävien aineettomien hyödykkeiden 
ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäyksistä.

RAPORTOITAVAT SEGMENTIT

PUUNHANKINTA JA METSÄPALVELUT

Puunhankinta ja metsäpalvelut -liiketoiminta-alue toimittaa korkealaa-
tuista puuta ja metsäenergiaa Metsä Groupin tuotantolaitoksille sekä 
muille asiakkailleen. Se tarjoaa emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan 
omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon 
palvelut.  

PUUTUOTETEOLLISUUS

Puutuoteteollisuus-liiketoiminta-alue tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympä-
ristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelija-
kumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta 
pohjoisesta puuraaka-aineesta.

SELLUTEOLLISUUS

Selluteollisuus-liiketoiminta-alue on maailman johtavia havuselluntuot-
tajia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuote-
tut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty pehmopaperin, paino- ja 
erikoispaperin sekä pakkauskartongin valmistukseen. Sen tuotemerkki 
on Botnia, ja yhtiöllä on neljä sellutehdasta Suomessa.

KARTONKI- JA PAPERITEOLLISUUS

Kartonki- ja paperiteollisuus -liiketoiminta-alue on Euroopan suurin 
taivekartongin tuottaja, maailman suurin päällystetyn valkopintaisen 
kraftlainerin valmistaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa 
asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttaja- ja vähittäis-
pakkauksiin sekä viestinnän ja mainosalan loppukäyttöihin. Yhtiön 
maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelo- 
valmistajia, painotaloja, tukkureita  ja toimistotarvikealan yrityksiä.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 3



TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 3 — TILINPÄÄTÖS 2013  27

TOIMINTASEGMENTIT 2013

Milj. euroa

Puunhankinta 
ja  

metsäpalvelut
Puutuote-
teollisuus

Sellu-
teollisuus

Kartonki ja 
paperi -

teollisuus

Pehmo- ja 
ruoan laitto-

paperit
Muu  

toiminta Eliminoinnit
Konserni 
yhteensä

Ulkoinen myynti 371,1 837,0 780,3 1 943,1 999,8 0,4 0,0 4 931,6

Sisäinen myynti 1 189,9 60,1 533,5 76,2 0,3 5,4 -1 865,4 0,0

Liikevaihto yhteensä 1 561,0 897,0 1 313,8 2 019,3 1 000,1 5,8 -1 865,4 4 931,6

Liiketulos 27,8 -2,1 196,6 113,6 55,1 -7,0 -49,6 334,4

Kertaluonteiset erät liiketuloksessa 0,0 -17,2 0,0 9,2 0,6 -0,4 0,0 -7,9

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 27,8 15,1 196,6 104,4 54,5 -6,6 -49,6 342,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 9,7

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -120,4

Tuloverot -35,1

Tilikauden tulos 188,7

Segmentin varat 291,4 392,1 848,6 1 981,0 917,9 185,4 -268,9 4 347,6

Osuudet osakkuusyrityksissä 73,0

Kohdistamattomat varat 743,4

Varat yhteensä 5 164,0

Segmentin velat 228,9 108,5 116,9 455,5 273,1 69,9 -268,9 983,9

Kohdistamattomat velat 2 221,2

Velat yhteensä 3 205,1

Investoinnit 5,4 43,5 28,7 66,9 53,0 17,2 214,5

Poistot 2,8 28,9 59,9 103,6 39,7 2,0 12,5 249,4

Arvonalentumiset 8,0 -2,3 5,7

Henkilöstö keskimäärin 968 2 670 896 3 245 2 930 513 11 222

Segmentin varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuuden  
ja myyntisaamiset sekä muut korottomat saamiset (pl. korot ja verot).
Segmentin velat sisältävät ostovelat, saadut ennakot ja muut korottomat velat (pl. korot ja verot)

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKETULOKSESSA 2013

Milj. euroa

Puunhankinta 
ja

metsäpalvelut
Puutuote-
teollisuus

Sellu-
teollisuus

Kartonki ja 
paperi -

teollisuus

Pehmo- ja 
ruoan laitto-

paperit
Muu  

toiminta Eliminoinnit
Konserni 
yhteensä

Myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 8,3 8,3

Varastojen muutos -0,5 -0,5

Henkilöstökulut -7,5 1,7 0,6 -0,4 -5,6

Arvonalentumiset -8,0 -0,2 -8,2

Arvonalentumisten peruutukset 2,5 2,5

Liiketoiminnan muut kulut -1,3 -3,1 -4,4

Yhteensä 0,0 -17,2 0,0 9,2 0,6 -0,4 0,0 -7,9

PEHMO- JA RUOANLAITTOPAPERIT

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit -liiketoiminta-alue tuo korkealaatuisilla 
tuotteillaan mukavuutta kuluttajien, loppukäyttäjien ja asiakkaiden 
jokaiseen päivään. Se on Euroopan johtavia koti- ja suurtalouksien  
pehmopaperien tuottaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden 
toimittaja. Yhtiön omat tuotemerkit ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, 
Katrin ja SAGA.  

MUU TOIMINTA

Muu toiminta sisältää muun muassa Metsä Groupin konsernipalvelu-
toiminnot, Metsäliitto Osuuskunnan holding-toiminnan, Metsäliitto 
Management Oy:n sekä osuuden Metsätapiolan kiinteistöistä  
(48,98 prosenttia).

Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä olevien rapor-
toitavien segmenttien muodostamiseksi.
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PUUTUOTETEOLLISUUS-SEGMENTIN liiketulokseen sisältyy yhteensä 
7,5 miljoonaa euroa henkilöstökuluvarauksia, joista merkittävimmät 
olivat 2,4 miljoonan euron kuluvaraus liittyen Ranskassa sijaitsevan 
Casteljalouxin sahan, jatkojalostus- ja jakeluyksikön sulkemiseen, 2,2 
miljoonan euron kuluvaraus liittyen Metsä Wood UK:n toiminnan 
uudelleenorganisointiin ja 2,4 miljoonan euron kuluvaraus liittyen koti-
maan liiketoiminnoissa Kaskisten jalostus- ja jakeluyksikön toiminnan 
lopettamiseen sekä levy- ja rakennustuoteliiketoimintojen uudelleen-
organisointiin.

Arvonalentumiset sisältävät 4,9 miljoonan euron arvonalentumisen 
liittyen Metsä Woodin Kaskisten jalostus- ja jakeluyksikön toiminnan 
lopettamiseen ja 3,1miljoonan euron arvonalentumisen liittyen Metsä 
Woodin Suolahden vaneritehtaan ekstruusiopinnoituksen lopettamiseen.

TOIMINTASEGMENTIT 2012

Milj. euroa

Puunhankinta 
ja

metsäpalvelut
Puutuote-
teollisuus

Sellu-
teollisuus

Kartonki ja 
paperi -

teollisuus

Pehmo- ja 
ruoan laitto-

paperit
Muu  

toiminta Eliminoinnit
Konserni 
yhteensä

Ulkoinen myynti 349,4 850,2 772,9 2 046,7 981,5 0,3 0,0 5 001,0

Sisäinen myynti 1 166,0 54,0 501,0 60,9 0,0 3,0 -1 784,8 0,0

Liikevaihto yhteensä 1 515,4 904,2 1 273,9 2 107,6 981,5 3,3 -1 784,8 5 001,0

Liiketulos 20,2 16,3 150,5 221,1 35,1 67,7 -269,4 241,5

Kertaluonteiset erät liiketuloksessa 0,0 -2,3 2,3 146,2 -6,8 73,7 -227,3 -14,2

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 20,2 18,6 148,1 74,9 41,9 -5,9 -42,1 255,7

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 4,8

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -113,0

Tuloverot -31,8

Tilikauden tulos 101,4

Segmentin varat 267,5 390,4 877,9 2 055,2 905,4 144,0 -251,1 4 389,4

Osuudet osakkuusyrityksissä 66,6

Myytävänä olevat omaisuuserät 20,6 20,6

Kohdistamattomat varat 867,8

Varat yhteensä 5 344,4

Segmentin velat 193,1 113,4 158,5 486,5 272,9 32,3 -251,1 1 005,6

Kohdistamattomat velat 2 481,0

Velat yhteensä 3 486,5

Investoinnit 5,9 26,8 35,3 66,1 65,0 17,0 -5,3 210,9

Poistot 2,7 31,1 59,3 111,1 40,8 5,0 10,2 260,3

Arvonalentumiset -2,3 -10,8 1,8 -11,3

Henkilöstö keskimäärin 1 015 2 859 913 3 551 3 205 443 11 986

Segmentin varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuuden 
ja myyntisaamiset sekä muut korottomat saamiset (pl. korot ja verot).
Segmentin velat sisältävät ostovelat, saadut ennakot ja muut korottomat velat (pl. korot ja verot)

KARTONKI- JA PAPERITEOLLISUUS -SEGMENTIN liiketulos sisältää 
myyntivoittoja yhteensä 8,3 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät  
olivat 5,3 miljoonan euron myyntivoitto kiinteistöjen myynnistä  
Suomessa, 1,9 miljoonan euron myyntivoitto Ranskassa sijaitsevan  
Alizayn tehdasalueen myynnistä sekä 0,5 miljoonan euron lisäkauppa-
hinta vuonna 2012 myydystä osakkuusyritys Plastiroll Oy:stä.

Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut sisältävät yhteensä 
1,4 miljoonaa euroa kulua, joista merkittävimmät olivat 6,6 miljoonan 
euron ympäristövaraus Husumin tehtaalla Ruotsissa, 3,5 miljoonan 
euron kuluvarauksen peruuntuminen liittyen Ranskassa sijaitsevan  
Alizayn tehdasalueen myyntiin sekä 1,9 miljoonan euron kuluvarauksen 
peruuntuminen liittyen vuonna 2011 tehtyihin Metsä Boardin  
Gohrsmühlen tuotannon uudelleenjärjestelyvarauksiin.

Arvonalentumisten peruutukset sisältävät 2,5 miljoonan euron 
arvonalentumisen peruuntumisen liittyen Metsä Boardin Äänekosken 
vanhan alaskirjatun paperikoneen myyntiin.
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PUUTUOTETEOLLISUUS-SEGMENTIN liiketulokseen sisältyy 2,1 mil-
joonan euron henkilöstökuluvaraus liittyen tehostamisohjelmiin. 

SELLUTEOLLISUUS-SEGMENTIN arvonalentumisten peruutukset sisäl-
tävät Kaskisten tehtaan aiemmin kirjatun 2,3 miljoonan euron 
arvonalentumistappion peruuttamisen perustuen kuori- ja öljykattiloi-
den myyntiin Metsä Boardille.

KARTONKI- JA PAPERITEOLLISUUS -SEGMENTIN liiketulos sisältää 
myyntivoittoja yhteensä 149,6 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät 
olivat Metsä Fibre Oy:n osakkeiden myyntivoitto 84,6 miljoonaa euroa, 
Metsä Fibre Oy:lle myytyjen Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden myynti-
voitto 58,6 miljoonaa euroa sekä 5,4 miljoonaa euroa myyntivoittoja 
kiinteistöjen myynnistä Suomessa.

Henkilöstökulut sisältävät yhteensä 5,0 miljoonaa euroa kuluja, 
joista merkittävimmät olivat 9,0 miljoonan euron aiemmin tehtyjen 
varausten peruutus liittyen Metsä Boardin Gohrsmühlen tuotannon 
uudelleenjärjestelyihin, 7,0 miljoonan euron lisäkulu liittyen Metsä 
Boardin Alizay Paperin tehtaan sulkemiseen ja 4,7 miljoonan euron 
kulu liittyen Metsä Boardin Husumin tehtaan tehostamisohjelmaan.

Arvonalentumisten peruutukset sisältävät 10,7 miljoonan euron 
arvonalentumisen peruuntumisen liittyen Metsä Boardin Alizayn teh-
taan luokitteluun myytävänä olevaksi omaisuuseräksi.

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät yhteensä 8,8 miljoonaa euroa 
kuluja, joista merkittävimmät olivat 2,2 miljoonan euron kulu liittyen 
Metsä Boardin Gohrsmühlen tuotannon uudelleenjärjestelyihin, 7,0 

miljoonan euron aiemmin tehtyjen varausten peruutus liittyen Metsä 
Boardin Alizay Paperin tehtaan sulkemiseen, 8,0 miljoonan euron kulu-
varaus liittyen Metsä Boardin Tampereella sijaitsevan Niemenrannan 
tontin puhdistuskustannuksiin sekä 3,5 miljoonan euron kuluvaraus 
liittyen Metsä Boardin Nurmeksessa sijaitsevan teollisuuskiinteistön 
puhdistuskustannuksiin.

PEHMO- JA RUOANLAITTOPAPERIT -SEGMENTIN liiketulokseen sisäl-
tyy 6,8 miljoonan euron henkilöstökuluvaraus liittyen kaikkien toimin-
tojen uudelleenjärjestelyihin ja organisaatiouudistukseen.

MUU TOIMINTA -SEGMENTIN liiketulokseen sisältyy 80,9 miljoonan 
euron myyntivoitto Metsä Fibre Oy:n osakkeiden myynnistä, 1,8 mil-
joonan euron henkilöstökulu- varaus liittyen tehostamisohjelmiin ja 5,4 
miljoonan euron kuluvaraus liittyen poistettujen toimitilojen vuokra-
vastuiden päättämiseen.

Kartonki- ja paperiteollisuuden liiketulokseen sisältyvä Metsä Fibre 
Oy:n osakkeiden myyntivoitto 84,6 miljoonaa euroa sekä Muun toi-
minnan liiiketulokseen sisältyvä Metsä Fibre Oy:n osakkeiden myynti-
voitto 80,9 miljoonaa euroa on eliminoitu konsernin myyntivoitosta. 
Metsä Fibre -järjestely käsitellään Metsä Groupissa emoyrityksen omis-
tajien ja määräysvallattomien omistajien välisenä tapahtumana (liitetie-
tojen kohta 4). Kartonki- ja paperiteollisuuden liiketulokseen lisäksi 
sisältyvät Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden myyntivoitto 59,1 miljoo-
naa euroa sekä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 
1,7 miljoonaa euroa on eliminoitu konsernin sisäisinä myyntivoittoina.

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKETULOKSESSA 2013

Milj. euroa

Puunhankinta 
ja

metsäpalvelut
Puutuote-
teollisuus

Sellu-
teollisuus

Kartonki ja 
paperi -

teollisuus

Pehmo- ja 
ruoan laitto-

paperit
Muu  

toiminta Eliminoinnit
Konserni 
yhteensä

Myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 149,6 80,9 -226,7 3,7

Varastojen muutos -0,1 -1,0 -1,1

Henkilöstökulut -2,1 -5,0 -6,8 -1,8 -15,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,6 -0,6 0,0

Arvonalentumiset -0,2 -0,2

Arvonalentumisten peruutukset 2,3 11,0 13,3

Liiketoiminnan muut kulut -8,8 0,0 -5,4 -14,2

Yhteensä 0,0 -2,3 2,3 146,2 -6,8 73,7 -227,3 -14,2
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MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA KOSKEVAT TIEDOT

Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Varat ja investoinnit esitetään varojen sijainnin mukaan.

MAANTIETEELLISET ALUEET

LIIKEVAIHTO PITKÄAIKAISET VARAT INVESTOINNIT

Milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Suomi 953,6 903,1 2 450,1 2 517,3 133,9 82,7

Saksa 661,3 672,2 155,6 161,0 15,3 13,6

Iso-Britannia 482,7 542,4 30,3 27,7 0,5 0,5

Italia 243,4 211,4 0,2 0,3 0,0 0,0

Ruotsi 238,0 245,6 346,6 375,5 31,1 28,1

Ranska 235,3 250,2 5,5 23,9 0,9 0,9

Puola 152,0 125,1 79,5 63,3 21,0 75,6

Hollanti 115,6 99,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Muu EU 538,9 588,5 66,9 71,3 3,7 4,4

Venäjä 138,3 154,1 46,3 49,9 7,9 5,0

Norja 121,5 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Muu Eurooppa 176,0 211,9 0,1 0,1 0,1 0,0

Kiina 329,5 322,1 0,3 0,4 0,1 0,0

Yhdysvallat 153,0 127,3 0,1 0,1 0,0 0,0

Muut maat 392,5 421,6 0,0 0,0 0,0 0,0

YHTEENSÄ 4 931,6 5 001,0 3 181,5 3 290,9 214,5 210,9

HENKILÖSTÖ VUODEN LOPUSSA

2013 2012

Suomi 5 238 5 414

Saksa 1 670 1 876

Ruotsi 1 408 1 450

Iso-Britannia 590 720

Venäjä 537 531

Puola 422 430

Slovakia 325 399

Ranska 182 228

Baltian maat 114 140

Muu Eurooppa 169 174

Muut maat 86 85

Yhteensä 10 741 11 447

TIEDOT TÄRKEIMMISTÄ ASIAKKAISTA

Konsernin tuotot liiketoimista yhden yksittäisen ulkoisen asiakkaan 
kanssa eivät ylitä 10 prosenttia konsernin tuotoista vuonna 2013 ja 
2012. 
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 4

4. Hankitut liiketoiminnot, myytävänä olevat 
omaisuuserät sekä myydyt toiminnot

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 

TILIKAUDEN 2013 HANKINNAT

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUKSIEN HANKINNAT

Metsäliitto Osuuskunta osti 2.5.2013 Keskinäinen työeläkevakuutusyh-
tiö Varmalta 8,381 prosentin osuuden Metsä Tissue Oyj:stä. Osakkei-
den kauppahinta varainsiirtoveroineen oli 18,3 miljoonaa euroa. Han-
kinnan jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa 85,0 prosenttia Metsä 
Tissue Oyj:stä. Hankinnan johdosta määräysvallattomien omistajien 
osuus pieneni 25,0 miljoonalla eurolla ja voittovarat kasvoivat 6,7 mil-
joonalla eurolla.

Elokuussa 2013 konserni hankki 2,7 miljoonalla eurolla 0,32 prosen-
tin lisäosuuden Metsä Board Oyj:stä. Hankintojen jälkeen konserni 
omistaa 42,81 prosenttia Metsä Board Oyj:stä. Hankintojen johdosta 
määräysvallattomien omistajien osuus pieneni 1,5 miljoonalla eurolla ja 
voittovarat pienenivät 1,3 miljoonalla eurolla.

Metsäliitto Osuuskunta osti 30.9.2013 Metsä Board Oyj:ltä 51 pro-
sentin osuuden Metsä Group Treasury Oy:stä. Osakkeiden kauppa-
hinta varainsiirtoveroineen oli 5,3 miljoonaa euroa. Hankinnan jälkeen  
Metsäliitto Osuuskunta omistaa 100 prosenttia Metsä Group Treasury 
Oy:stä. Hankinnan johdosta määräysvallattomien omistajien osuus pie-
neni 0,1 miljoonalla eurolla ja voittovarat kasvoivat 0,1 miljoonalla 
eurolla.

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN KANSSA TOTEUTUNEIDEN LIIKETOIMIEN 
VAIKUTUS EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVAAN  OMAAN PÄÄOMAAN 
31.12.2013

Milj. euroa 2013

Metsä Tissue Oyj:stä omistetun osuuden lisäyksestä 6,7

Metsä Board Oyj:stä omistetun osuuden lisäyksestä -1,3

Metsä Group Treasury Oy:stä omistetun osuuden lisäyksestä 0,1

Muiden liiketoimien vaikutuksesta 0,0

Nettovaikutus omaan pääomaan 5,4

TILIKAUDEN 2012 HANKINNAT

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUKSIEN HANKINNAT

Metsäliitto Osuuskunta käytti 24.4.2012 osto-oikeuttaan koskien 
UPM-Kymmene Oyj:n 11,0 prosentin omistusta Metsä Fibre Oy:ssä.
Osto-oikeuden perusteella ostettujen osakkeiden kauppahinta varain-
siirtoveroineen oli 152,4 miljoonaa euroa. Hankinnan jälkeen
Metsäliitto Osuuskunta omistaa 67,81 prosenttia Metsä Fibre Oy:stä. 
Metsä Fibre Oy:n nettovarallisuuden kirjanpitoarvo oli hankintahet-
kellä 516,3 miljoonaa euroa. Hankinnan johdosta määräysvallattomien 
omistajien osuus pieneni 83,6 miljoonalla eurolla ja voittovarat
pienenivät 68,8 miljoonalla eurolla.

Metsäliitto Osuuskunta osti 81 prosentin osuuden Biokraft Oy:stä 
Vapo Oy:ltä 7,0 miljoonalla eurolla 12.6.2012. Hankinnan jälkeen
Metsäliitto Osuuskunta omistaa 100 prosenttia Biokraft Oy:stä. 
Biokraft Oy:n nettovarallisuuden kirjanpitoarvo oli hankintahetkellä 

8,8 miljoonaa euroa. Hankinnan johdosta määräysvallattomien omista-
jien osuus pieneni 7,2 miljoonalla eurolla ja voittovarat kasvoivat 0,2 
miljoonalla eurolla.

Vuoden 2012 aikana konserni on hankkinut 4,9 miljoonalla eurolla 
0,7 prosentin lisäosuuden Metsä Board Oyj:stä. Hankintojen jälkeen 
konserni omistaa 42,49 prosenttia Metsä Board Oyj:stä. Metsä Board 
Oyj:n nettovarallisuuden kirjanpitoarvo oli hankintahetkellä 680,9 
miljoonaa euroa. Hankintojen johdosta määräysvallattomien omistajien 
osuus pieneni 4,6 miljoonalla eurolla ja voittovarat pienenivät 0,6 mil-
joonalla eurolla.

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN KANSSA TOTEUTUNEIDEN LIIKETOIMIEN 
VAIKUTUS EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVAAN OMAAN PÄÄOMAAN 
31.12.2012

Milj. euroa 2012

Metsä Fibre Oy:stä omistetun osuuden lisäyksestä -68,8

Metsä Fibre Oy:stä omistetun osuuden pienenemisestä 268,3

Biokraft Oy:stä omistetun osuuden lisäyksestä 0,2

Metsä Board Oyj:stä omistetun osuuden lisäyksestä -0,6

Muiden liiketoimien vaikutuksesta -0,5

Nettovaikutus omaan pääomaan 198,7

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT

Kartonki- ja paperiteollisuus -segmenttiin kuuluva Metsä Board luokit-
teli vuonna 2012 Ranskassa sijaitsevan Alizayn tehtaan rakennukset ja 
koneet, yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, myytävänä oleviksi omaisuus-
eriksi. Metsä Board oli käynyt neuvotteluja Alizayn tehdasalueen myyn-
nistä vuoden 2012 aikana ja käypä arvo perustui johdon parhaaseen 
arvioon tehdasalueen arvosta saadun ostotarjouksen perusteella. Luo-
kittelun muutoksen yhteydessä Metsä Board perui aiemmin kirjattuja 
arvonalentumisia 10,7 miljoonaa euroa. Alizaylla ei ollut myytävänä 
olevia velkoja. Metsä Board myi Alizayn tehdasalueen sillä sijaisevineen 
laitteineen ja rakennuksineen Ranskan valtiota edustavalle Conseil 
General de l’Eurelle 22,4 miljoonalla eurolla tammikuussa 2013. Lisäksi 
Metsä Board luokitteli Simpeleen Paperin vanhan paperikoneen myytä-
vänä olevaksi omaisuuseräksi. Käypä arvo perustui alustavaan kauppa-
sopimukseen.

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT YHTEENSÄ

Milj. euroa liite 2013 2012

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 0,0 20,6

Varat yhteensä 0,0 20,6

MYYDYT TOIMINNOT

TYTÄRYRITYSMYYNNIT

Metsä Wood myi Metsä Wood Merk GmbH:n koko osakekannan sak-
salaiselle Strabag-konserniin kuuluvalle Ed. Züblin AG -konsernille 
22.4.2013. Liiketoiminnan myynnistä kirjattiin 1,1 miljoonan euron 
myyntivoitto ja myynnistä realisoitui 5,4 miljoonan euron positiivinen 
rahavirtavaikutus. Vuonna 2013 ei ollut muita yritysmyyntejä.
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5. Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeita on konsernissa vain Puutuoteteollisuuden Raken-
tamisen tuotteet -liiketoimintalinjassa. Pitkäaikaishankkeista kirjattuja 
tuottoja sisältyi vuonna 2013 konsernin liikevaihtoon 9,9 miljoonaa 
euroa (8,0).

Vuoden loppuun mennessä keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista oli 
kirjattu toteutuneita menoja ja kirjattuja voittoja (tappioilla vähennet-
tynä) yhteensä 2,9 miljoonaa euroa (3,1). Keskeneräisistä pitkäaikais-
hankkeista saadut ennakkomaksut olivat vuoden 2013 lopussa 1,1 mil-
joonaa euroa (2,7).

6. Liiketoiminnan muut tuotot

Milj. euroa 2013 2012

Myyntivoitot 12,8 18,4

Vuokratuotot 5,8 5,2

Palvelusten myynti 13,9 13,9

Julkiset avustukset 21,5 14,0

Muut 27,3 25,4

Yhteensä 81,2 76,8

Merkittävimmät myyntivoitot vuonna 2013 olivat Metsä Boardin kiin-
teistöjen myyntivoitto Suomessa 5,9 miljoonaa euroa, Metsä Board 
Sverigen sähkösertifikaattien myyntivoitto 2,3 miljoonaa euroa ja Metsä 
Boardin Alizayn tehdasalueen myyntivoitto 1,9 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät myyntivoitot vuonna 2012 olivat Metsä Boardin 
kiinteistöjen myyntivoitto Suomessa 3,9 miljoonaa euroa ja Metsä 
Board Sverigen sähkösertifikaattien myyntivoitto 8,0 miljoonaa euroa.

Julkiset avustukset liittyvät koulutus-, terveydenhoito- ja tutkimus-
kulujen korvauksiin, energiatukeen sekä EU:n päästökauppaohjelman 
mukaisiin hiilidioksidipäästölupiin.

Metsä Board myi vuonna 2012 Reflexin tehtaan Premium Paper -lii-
ketoiminnan. Sopimukseen kuuluivat koko Premium Paper -liiketoi-
minta, siihen liittyvät kiinteistöt sekä noin sata Metsä Boardin työnte-
kijää. Liiketoiminnan myynnistä ei kirjattu myyntivoittoa tai -tappiota. 
Myynnistä realisoitui 2,9 miljoonan euron negatiivinen rahavirtavaiku-
tus. Vuonna 2012 ei ollut muita olennaisia yritysmyyntejä.

YRITYSMYYNNIT YHTEENSÄ

Milj. euroa liite 2013 2012

Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet 13 2,8 0,6

Vaihto-omaisuus 2,6 0,0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,8 0,3

Rahavarat 0,4 3,0

Varat yhteensä 7,6 3,9

Eläkevelvoitteet 0,0 1,2

Varaukset 26 0,0 1,8

Ostovelat ja muut velat 3,0 0,1

Velat yhteensä 3,0 3,1

Nettovarat 4,6 0,7

Muuntoero ja maksetut asiantuntijakulut 0,2 -0,1

Vastike yhteensä 5,9 0,2

Myyntivoitto 1,1

Myyntitappio -0,4

Rahana saatu kauppahinta 5,9 0,2

Maksetut asiantuntijakulut -0,2 0,0

Luovutetun tytäryrityksen rahavarat -0,4 -3,0

Rahavirtavaikutus 5,4 -2,8

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUKSIEN MYYNNIT

Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board Oyj ja japanilainen Itochu Cor-
poration sopivat 11.4.2012 yrityskaupasta, jolla Itochu Corporation 
hankki 24,90 prosentin strategisen omistuksen Metsä Fibre Oy:stä. Jär-
jestely toteutui 3.5.2012. Yrityskaupassa Metsäliitto Osuuskunta myi 
17,62 prosentin osuuden Metsä Fibre Oy:stä 334,0 miljoonalla eurolla 
ja Metsä Board Oyj 7,28 prosentin osuuden Metsä Fibre Oy:stä 138,1 
miljoonalla eurolla Itochu Corporationille.

Yrityskaupan johdosta määräysvallattomien omistajien osuus kasvoi 
202,8 miljoonalla eurolla ja voittovarat kasvoivat 268,3 miljoonalla 
eurolla. Järjestelyiden jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä 
Fibre Oy:stä 50,20 prosettia, Metsä Board Oyj 24,90 prosenttia ja 
Itochu Corporation 24,90 prosenttia. Järjestelyiden seurauksena Metsä 
Groupin määräysvallattomien omistajien osuus kasvoi 9,66 prosentti-
yksiköllä. Yrityskauppaan liittyvät asiantuntijakulut 0,9 miljoonaa 
euroa on kirjattu suoraan omaan pääomaan.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 5–6
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7. Liiketoiminnan kulut

Milj. euroa 2013 2012

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 2 444,9 2 466,8

Varastojen muutos -29,1 22,8

Ulkopuoliset palvelut

Jakelukustannukset 633,4 627,4

Muut ulkopuoliset palvelut 349,9 345,4

Materiaalit ja palvelut yhteensä 3 399,1 3 462,4

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 461,0 466,4

Osakeperusteiset maksut (liitetieto 34) 5,7 2,9

Henkilösivukulut

Eläkkeet

Etuuspohjaiset järjestelyt 5,5 4,0

Maksupohjaiset järjestelyt 56,5 54,9

Muut henkilösivukulut 163,6 177,4

Henkilösivukulut yhteensä 225,5 236,3

Henkilöstökulut yhteensä 692,2 705,5

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut 39,0 46,0

Palvelujen ostot 95,5 101,5

Pitkäaikaisten varojen luovutustappiot 0,3 0,8

Muut liiketoiminnan kulut 228,3 257,7

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 363,1 406,0

Ulkopuoliset palvelut sisältävät tuotantoon liittyviä palveluja ja myyty-
jen tuotteiden jakelukustannuksia. Muut liiketoiminnan kulut sisältävät 
muun muassa palveluiden ostoon liittyviä kuluja, energia- ja kiinteistö-
kuluja sekä hallintoon liittyviä kuluja.

Vuoden 2012 vuokrakulut sisältävät 5,4 miljoonan euron kulun liit-
tyen poistettujen toimitilojen vuokravastuiden päättämiseen.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä vuonna 2013 oli 17,7 mil-
joonaa euroa (19,6).

JOHTOON KUULUVILLE AVAINHENKILÖILLE MAKSETUT KOMPENSAATIOT

Konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat hallintoneuvoston, 
hallituksen sekä johtoryhmän jäsenet mukaan lukien pääjohtaja.

JOHTOON KUULUVILLE AVAINHENKILÖILLE MAKSETUT KOMPENSAATIOT YHTEENSÄ

Milj. euroa 2013 2012

Palkat ja palkkiot 5,5 5,1

Osakepalkkiot 0,0 0,0

Eläkekulut 3,2 3,1

Yhteensä 8,7 8,2

HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE MAKSETUT PALKAT JA 
PALKKIOT SEKÄ HEITÄ KOSKEVAT ELÄKESITOUMUKSET

Palkat ja palkkiot

Euroa 2013 2012

Järvinen Hannu puheenjohtaja 56 400 57 000

Paajanen Juha varapuheenjohtaja 24 000 22 800

Jäsenet yhteensä 98 400 90 000

178 800 169 800

Entiset hallintoneuvoston 
jäsenet 1 200

Yhteensä 178 800 171 000

Vapaaehtoiset lisäeläkkeet

Euroa 2013 2012

Järvinen Hannu puheenjohtaja 9 757 9 576

Paajanen Juha varapuheenjohtaja 4 476 4 138

Jäsenet yhteensä

14 233 13 714

Entiset hallintoneuvoston 
jäsenet

Yhteensä 14 233 13 714

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKAT JA  
PALKKIOT SEKÄ HEITÄ KOSKEVAT ELÄKESITOUMUKSET

Palkat ja palkkiot

Euroa 2013 2012

Asunta Martti puheenjohtaja 83 640 86 640

Jordan Kari varapuheenjohtaja 0 0

Aminoff Mikael 46 500 48 900

Halonen Eino 48 000 51 600

Hiltunen Arto 48 900 49 800

Jääskeläinen Saini 46 800 48 600

Parpala Juha 47 100 48 900

Saukkonen Timo 46 800 48 600

Tukeva Antti 48 600 50 700

Yhteensä 416 340 433 740

Vapaaehtoiset lisäeläkkeet

Euroa 2013 2012

Asunta Martti puheenjohtaja 14 470 14 556

Jordan Kari varapuheenjohtaja 0 0

Aminoff Mikael 8 045 8 215

Halonen Eino 8 304 8 669

Hiltunen Arto 8 460 8 366

Jääskeläinen Saini 8 096 8 165

Parpala Juha 8 784 8 875

Saukkonen Timo 8 728 8 821

Tukeva Antti 8 408 8 518

Yhteensä 73 294 74 185

Johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, 
tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta, 
johdon eläke-eduista, johtoryhmän osakeomistusjärjestelmästä sekä 
johdon osakepalkkiojärjestelyistä.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 7
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Hallituksen päätöksellä pääjohtaja Kari Jordanille voidaan pääjohta-
jasopimuksen nojalla maksaa tulokseen, kassavirtaan ja henkilökohtai-
siin tavoitteisiin perustuva kuuden kuukauden palkkaa vastaava tulos-
palkkio.

Metsä Groupiin kuuluvat yritykset maksoivat pääjohtaja Kari Jorda-
nille vuonna 2013 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä  
1 647 444 euroa (1 362 171). Metsäliitto Osuuskunnan pääjohtajalle 
vuonna 2013 maksama palkka luontaisetuineen oli 1 081 541 euroa  
(1 054 878), tulospalkkio 453 791 euroa (196 766) ja osakepalkkio 0 
euroa (0). Metsä Groupin muut yritykset maksoivat pääjohtajalle palk-
kana, palkkioina ja muina etuuksina yhteensä 112 112 euroa (110 527).

Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien muiden Metsä 
Groupin johtoryhmän jäsenten tulospalkkion enimmäismäärät voivat 
vaihdella tehtävän tulosvaikutuksen perusteella henkilön 6 kuukauden 
palkkaa vastaavaan määrään asti. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä 
ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset.

Metsä Groupiin kuuluvien yritysten johtoryhmän jäsenille (pääjoh-
tajaa lukuun ottamatta) vuonna 2013 maksamat palkat luontaisetui-
neen olivat 2 690 932 euroa (2 814 891), tulospalkkiot 605 367 euroa 
(357 057) ja osakepalkkiot 0 euroa (0).

Pääjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Hallituksen irtisa-
noessa pääjohtajan on hänellä oikeus 24 kuukauden kokonaispalkkaa 
vastaavaan erokorvaukseen. Erokorvausta ei makseta, jos pääjohtaja irti-
sanoutuu itse tehtävästä. Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika 
on kuusi kuukautta. Muusta kuin johtajasta riippuvasta syystä tapahtu-
vassa irtisanomisessa muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus kuudesta 
kahdeksaantoista kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Johdon osakepalkkiojärjestelyistä sekä johtoryhmän osakeomistus-
järjestelmästä on kerrottu liitetietojen kohdassa 34.

Pääjohtaja on lisäeläkejärjestelyillä oikeutettu jäämään eläkkeelle 
pääsääntöisesti 60-vuotiaana. Pääjohtajan eläkkeen taso on 60 prosent-
tia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle 
siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli pääjohta-
jan johtajasopimus päättyy ennen eläkeikää, hän on oikeutettu vapaa-
kirjaan.

Pääjohtajan etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kulut vuonna 2013 
olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0) ja maksupohjaisten lakisääteisten eläke-
järjestelyjen kulut 0,3 miljoonaa euroa (0,2). 

Muilla Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on erillinen etuuspoh-
jainen eläkesopimus, jonka mukainen eläkeikä on 62 vuotta. Eläkkeen 
taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispal-
kasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymähetkeä  edeltävän viisivuotisjak-
son peusteella. Mikäli työsuhde Metsä Groupissa päättyy ennen eläke-
ikää, johtoryhmän jäsen on oikeutettu vapaakirjaan.

Muiden johtoryhmän jäsenten etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
kulut vuonna 2013 olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,1) ja maksupohjaisten 
lakisääteisten eläkejärjestelyjen kulut 0,6 miljoonaa euroa (0,6).

TILINTARKASTUSPALKKIOT

Konsernin riippumattomana päätilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab.
Tilintarkastuspalkkiot liittyvät vuositilinpäätösten tilintarkastukseen 

ja niihin läheisesti liittyviin palveluihin paikallisten vaatimusten mukai-
sesti. Palkkiot veropalveluista liittyvät veroneuvontaan ja -suunnitteluun.

PÄÄTILINTARKASTAJAN PALKKIOT JA PALVELUT

Milj. euroa 2013 2012

Tilintarkastuspalkkiot 1,2 1,2

Palkkiot veropalveluista 0,0 0,0

Muut palkkiot 0,0 0,0

Yhteensä 1,2 1,3

Vuonna 2013 palkkiot muille tilintarkastusyhteisöille kuin KPMG:lle 
olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,2). 
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8. Poistot ja arvonalentumiset

Milj. euroa 2013 2012

Poistot

Muut aineettomat hyödykkeet 14,4 14,1

Rakennukset ja rakennelmat 41,8 43,5

Koneet ja kalusto 190,1 199,2

Muut aineelliset hyödykkeet 3,1 3,5

Yhteensä 249,4 260,3

Arvonalentumiset

Muut aineettomat hyödykkeet 0,0 0,2

Rakennukset ja rakennelmat 3,1 -6,8

Koneet ja kalusto 2,6 -2,3

Muut aineelliset hyödykkeet 0,0 -2,3

Yhteensä 5,7 -11,3

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 255,1 249,1

Arvonalentumiset muista aineettomista hyödyk-
keistä ja aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 
segmenteittäin

Puutuoteteollisuus 8,0 0,0

Selluteollisuus 0,0 -2,3

Kartonki- ja paperiteollisuus -2,3 -10,8

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 0,0 1,8

Arvonalentumiset yhteensä 5,7 -11,3

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2013 Puutuoteteollisuuteen kuulu-
vien Kaskisten jalostus- ja jakeluyksikön toiminnan lopettamiseen liit-
tyvän 4,9 miljoonan euron arvonalentumisen sekä Suolahden vaneri-
tehtaan ekstruusiopinnoituksen lopettamiseen liittyvän 3,1 miljoonan 
euron arvonalentumisen.

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2013 lisäksi Kartonki- ja pape-
riteollisuuteen kuuluvan Metsä Boardin Äänekosken vanhan alaskirja-
tun paperikoneen myyntiin liittyvän 2,5 miljoonan euron arvonalentu-
misen peruuntumisen.

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2012 Selluteollisuuteen kuulu-
van Metsä Fibren Kaskisten tehtaan aiemmin kirjatun 2,3 miljoonan 
euron arvonalentumistappion peruuttamisen perustuen kuori- ja öljy-
kattiloiden myyntiin Metsä Boardille.

Kartonki- ja paperiteollisuuteen kuuluvan Ranskassa sijaitsevan 
Metsä Boardin Alizayn tehtaan rakennukset ja koneet on luokiteltu 
31.12.2012 myytävänä oleviksi omaisuuseriksi. Arvonalentumiset sisäl-
tävät vuonna 2012 Metsä Boardin luokittelun muutoksen yhteydessä 
peruutettuja aiemmin kirjattuja arvonalentumisia 10,7 miljoonaa euroa.

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2012 lisäksi Pehmo- ja ruoanlait-
topapereihin kuuluvan Metsä Tissuen Puolan voimalaitoksen ja paperi-
kone 5:n sulkemiseen liittyvän 1,8 miljoonan euron arvonalentumisen.

OMAISUUSERIEN ARVONALENTUMISET

 

TESTAUSPERIAATTEET

Omaisuuserien tai ns. rahavirtaa tuottavien yksiköiden kirjanpitoarvoja 
arvioidaan mahdollisten arvonalentumisten varalta. Rahavirtaa tuot-
tava yksikkö on toiminnallinen segmentti tai sitä pienempi yksikkö, 
jolle on määritettävissä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Mikäli on viit-
teitä jonkin omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentu-
misesta tai jos yksikön kirjanpitoarvoon sisältyy tai on kohdistettu lii-
kearvoa, arvioidaan kyseisen omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan 
yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva raha-
määrä on omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön vastaisiin raha-
virtoihin perustuva käyttöarvo tai sen nettomyyntihinta. 

Liikearvojen testaustuloksia arvioidaan vertaamalla kerrytettävissä 
olevaa rahamäärää (V) rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvoon 
(B) seuraavasti:

SUHDE

V 0–5 % > B

V 5–10 % > B

V 10–15 % > B

V 15–20 % > B

V 20–50 % > B

V 50 %– > B

PUUTUOTETEOLLISUUS

Puutuoteteollisuuden arvonalentumistestaukset on tehty vuoden 2013 
joulukuun lopun tilanteesta. 

Vuoden 2013 testauksessa määritelty kerrytettävissä oleva rahamäärä 
perustuu käyttöarvoon. Testattavien rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
kerrytettävissä olevat rahavirrat perustuvat viiden vuoden ennusteisiin 
sekä näitä seuraaviin tasaisesti kasvaviin rahavirtoihin. 

Ennusteiden pääasiallisia lähtötietoja ovat sahatavaran ja levytuotteiden 
hintakehitysennusteet, näiden tuotteiden kysyntä- ja  toimitusmääräen-
nusteet, keskeisten raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden kuten 
tukkipuun, liimojen ja energian kustannuskehitys sekä henkilöstö- ja mui-
den kiinteiden kustannusten kehitys. Ennusteisiin vaikuttavat myös päätet-
tyjen säästötoimenpiteiden toteutuminen sekä päätetyt investoinnit.

Myyntihintojen ja keskeisten tuotannontekijöiden hintakehitysennus-
teet ovat johdon arvioita huomioiden käytettävissä olevat alan tietoläh-
teet. Vuoden 2014 luvut perustuvat testaushetken alustavaan budjettiin. 

Nyt tehdyissä ja aikaisemmissa liikearvojen arvonalentumistestauk-
sissa on viiden vuoden ennustekauden jälkeisissä rahavirroissa käytetty 
kasvutekijänä 2 prosenttia, mikä vastaa johdon näkemystä kyseisten 
rahavirtaa tuottavien yksiköiden pitkän aikavälin kasvusta. Ennustekau-
den jälkeisten rahavirtojen keskeisten oletusten (hinnat, määrät, muut-
tuvat kustannukset) lähtöarvona on myös käytetty johdon näkemystä 
kyseessä olevien tekijöiden muutoksista. 

Rahavirtojen diskonttokorkona on käytetty viimeistä määriteltyä Puu-
tuoteteollisuuden oman ja vieraan pääoman painotettua keskimääräistä 
kustannusta (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Joulukuun 
2013 tilanteesta tehtyjen testausten WACC on 5,60 prosenttia, jossa on 
nousua edelliseen vuoteen nähden 0,79 prosenttiyksikköä. Sekä vastaiset 
rahavirrat että diskonttokorko on laskettu verojen jälkeen.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 8
TILINPÄÄTÖS 2013
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Puutuoteteollisuuden rahavirtaa tuottavat yksiköt, joihin kohdistuu 
liikearvoa sekä testauksen tulos tilanteesta 31.12.2013:

RAHAVIRTAA TUOTTAVA YKSIKKÖ
LIIKEARVO  

(MILJ. EUROA)
TESTAUSTULOS 

(V-B)/B

Metsä Wood UK 0,7 yli 50 %

CEE-myyntiyhtiöt 0,9 yli 50 %

Mäntysahat 5,0 yli 50 %

Yhteensä 6,7

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden keskeisten oletusten muutoksista teh-
tiin seuraavanlainen herkkyystarkastelu:

RAHAVIRTAA 
TUOTTAVA 
YKSIKKÖ

V-B
MILJ. EUROA

KESKEINEN  
OLETUS

TARVITTAVA MUUTOS 
JOTTA V=B

Metsä Wood UK 59,2 • Nouseva lopputuotteiden 
myyntikate 5 vuoden 
ennustekaudella (kumulatii-
vinen nousu 4,7 %)

• WACC perustuu testaushet-
ken korko- ja luottoriski-
preemiotasoon

•  Keskihinnan kumulatii-
vinen nousu  
3,1 %-yksikköä alempi

•  WACC 6,5 %-yksikköä 
korkeampi

CEE myyntiyhtiöt 2,3 • Nouseva lopputuotteiden 
keskihinta 5 vuoden ennus-
tekaudella (kumulatiivinen 
nousu 6,8 %)

• WACC perustuu testaus-
hetken korko- ja luotto-
riskipreemiotasoon

• Keskihinnan kumulatii-
vinen nousu 
2,4 %-yksikköä alempi

• WACC 2,3 %-yksikköä 
korkeampi

Mäntysahat 27,6 • Nouseva lopputuotteiden 
keskihinta 5 vuoden ennus-
tekaudella (kumulatiivinen 
nousu 5,6 %)

• WACC perustuu testaus-
hetken korko- ja luotto-
riskipreemiotasoon

• Keskihinnan kumulatii-
vinen nousu 
1,0 %-yksikköä alempi

• WACC 3,7 %-yksikköä 
korkeampi

Taulukossa on mainittu oletukset joille rahavirtaa tuottavan yksikön 
kerrytettävissä oleva rahamäärä on herkin. Tarkasteltaessa muuttujien 
arvojen muutosten seurannaisvaikutuksia muiden muuttujien arvoihin, 
todettiin, ettei merkittäviä arvonalentumistestauksen lopputulokseen 
vaikuttavia korrelaatioita ole. Lopputuotteiden hintoja ohjaa voimak-
kaimmin markkinoiden kysyntä-tarjonta -tasapaino, eikä tuottajien 
kustannusmuutoksilla ole huomattavaa vaikutusta tuotteiden hintoihin.

SELLUTEOLLISUUS 

Metsäliitto suorittaa selluteollisuuden täyden arvonalentumistestauk-
sen vähintään kerran vuodessa, neljännellä vuosineljänneksellä, perus-
tuen 30.9. tilanteeseen. Lisäksi vuosineljänneksittäin tarkastellaan viit-
teitä arvon alentumisesta. Mikäli havaitaan viitteitä arvon alentumi-
sesta, käynnistetään täysi testaus. Tarkastusvaliokunta käsittelee 
arvonalentumistestauksen tulokset.

Rahavirtaa tuottava yksikkö selluteollisuus muodostuu Metsä Fibre 
-konsernista, sekä siihen Metsä Groupissa tehdyistä käyvän arvon koh-
distuksista ja liikearvosta.

Vuoden 2013 testauksessa määritelty kerrytettävissä oleva rahamäärä 
perustuu käyttöarvoon. Testattavan rahavirtaa tuottavan yksikön kerry-
tettävissä olevat rahavirrat perustuvat viiden vuoden ennusteisiin sekä 
näitä seuraaviin tasaisesti kasvaviin rahavirtoihin.

Keskeiset testausoletukset ovat Metsäliiton johdon arvioita ja mark-
kinoilta saatuja ennusteita. Ennusteisiin keskeisimmin vaikuttavat teki-
jät ovat sellun markkinahintojen kehitys, valuuttakurssit, toimitusmää-

rät, sekä puun ja energian hinnat. Lisäksi käyttöarvoon vaikuttaa mer-
kittävästi laskelmissa käytetty vastaisten rahavirtojen diskonttokorko.

Tilanteesta 30.9.2013 sekä aikaisemmin tehdyissä liikearvojen 
arvonalentumistestauksissa on 5 vuoden ennustekauden jälkeisissä 
rahavirroissa käytetty kasvutekijänä 2 prosenttia. Ennustekauden jäl-
keisten rahavirtojen keskeisten oletuksien (hinnat, volyymit, muuttuvat 
kustannukset) lähtöarvona on käytetty viiden vuoden ennustekauden 
keskimääräistä arvoa sekä kiinteille kustannuksille ennustekauden vii-
dennen vuoden arvoa. 

Rahavirtojen diskonttokorkona on käytetty Metsäliiton oman ja vie-
raan pääoman painotettua keskimääräistä kustannusta (Weighted Ave-
rage Cost of Capital, WACC). Sekä vastaiset rahavirrat että diskontto-
korko on laskettu verojen jälkeen, jolloin syntyvät diskontatut rahavir-
rat sekä käyttöarvot ovat IAS 36 mukaisesti ennen veroja olevia 
laskelmia. Tilanteesta 30.9.2013 tehdyn testauksen WACC:ina verojen 
jälkeen on käytetty 5,60 prosenttia (4,41).

Rahavirtaa tuottavaan yksikköön selluteollisuus kohdistetut liike-
arvot 30.9.2013 sekä testauksen tulos tilanteesta 30.9.2013:

RAHAVIRTAA TUOTTAVA YKSIKKÖ
LIIKEARVO  

(MILJ. EUROA)
TESTAUSTULOS 

(V-B)/B

Selluteollisuus 389,8 yli 50 %

Tilanteesta 30.9.2013 suoritetussa testauksessa keskeisten oletusten 
muutosten täytyisi olla hyvin merkittäviä, jotta kirjanpitoarvo ylittäisi 
kerrytettävissä olevan rahamäärän. Käytetyn diskonttokoron tulisi olla 
11,2 prosenttia verojen jälkeen tai sellun keskimääräisen hinnan ennus-
tekaudella noin 7 prosenttia alempi kuin testauksessa käytetty ulkopuo-
lisen asiantuntijan laatima ennuste.

KARTONKI- JA PAPERITEOLLISUUS

Metsä Board suorittaa täyden arvonalentumistestauksen vähintään ker-
ran vuodessa, neljännellä vuosineljänneksellä, perustuen 30.9. tilantee-
seen. Lisäksi vuosineljänneksittäin tehdään herkkyysanalyysi. Mikäli 
herkkyysanalyysi antaa viitteitä arvon alentumisesta, käynnistetään täysi 
testaus. Tarkastusvaliokunta käsittelee herkkyysanalyysin tai arvonalen-
tumistestauksen tulokset vuosineljänneksittäin.

Vuoden 2013 testauksessa käytetyt rahavirtaa tuottavat yksiköt ovat 
samat kuin vuoden 2012 testauksessa, lukuunottamatta Husumia, 
jonka paperi- ja lainerituotanto on yhdistetty yhdeksi rahavirtaa tuotta-
vaksi yksiköksi.

Vuoden 2013 testauksessa määritelty kerrytettävissä oleva rahamäärä 
perustuu kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta käyttöar-
voon. Testattavien rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä ole-
vat rahavirrat perustuvat 5 vuoden ennusteisiin sekä näitä seuraaviin 
tasaisesti kasvaviin rahavirtoihin.

Keskeiset testausoletukset ovat Metsä Boardin johdon arvioita ja 
markkinoilta saatuja ennusteita. Ennusteisiin keskeisimmin vaikuttavat 
tekijät ovat paperi- tai kartonkituotteiden keskihinnan kehitys, toimi-
tusmäärät, valuuttakurssit ja kapasiteetin käyttöaste, keskeisten raaka-
aineiden kuten puun, sellun, kemikaalien ja energian kustannuskehitys, 
henkilöstö- ja muiden kiinteiden kustannusten kehitys sekä rahavirtojen 
diskonttokorko. Olennaisimmat tekijät ovat samat kuin vuonna 2012.

Metsä Boardin osuus Metsä Fibren kerrytettävissä olevasta rahavir-
rasta, kirjanpitoarvosta ja ”Osuudet osakkuusyrityksissä” sisältämästä 
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liikearvosta (45,2 miljoonaa euroa) allokoidaan rahavirtaa tuottaville 
yksiköille niiden selluostojen suhteessa. 

Tilanteesta 30.9.2013 sekä aikaisemmin tehdyissä liikearvojen 
arvonalentumistestauksissa on viiden vuoden ennustekauden jälkeisissä 
rahavirroissa käytetty kasvutekijänä 2 prosenttia. Ennustekauden jäl-
keisten rahavirtojen keskeisten oletuksien (hinnat, volyymit, muuttuvat 
kustannukset) lähtöarvona on käytetty viiden vuoden ennustekauden 
keskimääräistä arvoa sekä kiinteille kustannuksille ennustekauden vii-
dennen vuoden arvoa. 

Rahavirtojen diskonttokorkona on käytetty Metsä Boardin oman ja 
vieraan pääoman painotettua keskimääräistä kustannusta (Weighted 
Average Cost of Capital, WACC). Pääoman keskimääräistä kustan-
nusta laskettaessa on vieraan pääoman  kustannuksessa huomioitu 
markkinoiden näkemys Metsä Boardin luottoriskipreemiosta. Sekä vas-
taiset rahavirrat että diskonttokorko on laskettu verojen jälkeen jolloin 
syntyvät diskontatut rahavirrat sekä käyttöarvot ovat IAS 36 mukaisesti 
ennen veroja olevia laskelmia. Tilanteesta 30.9.2013 tehtyjen testauk-
sien WACC:ina verojen jälkeen on käytetty 6,11 prosenttia (5,88) ja 
Metsä Fibren osalta 5,30 prosenttia (4,41). Johdon arvion mukaan 
rahavirtaa tuottavien yksiköiden tulevia rahavirtoja koskevat riskitekijät 
eivät poikkea olennaisesti toisistaan.

Metsä Board -konsernin merkittävimmät rahavirtaa tuottavat yksi-
köt, niihin kohdistetut liikearvot 30.9.2013 sekä testauksen tulos tilan-
teesta 30.9.2013:

RAHAVIRTAA TUOTTAVA YKSIKKÖ
LIIKEARVO  

(MILJ. EUROA)
TESTAUSTULOS 

(V-B)/B

Taivekartonki 1) 21,0 yli 50 %

Kemi 1) 18,1 yli 50 %

Kyro Paper 1) 1,1 20–50 %

Husum paperi ja kraftlaineri 7,7 yli 50 %

Zanders 1) 0,6 0–5 %

Markkinasellu 1) 9,4 yli 50 %

Yhteensä 57,9

1) Liikearvo sisältää Metsä Fibren omistusosuuden liikearvon (45,2 miljoonaa euroa), joka 
Metsä Boardin konsernitaseessa sisältyy kohtaan ”Osuudet osakkuusyrityksissä”

Seuraavissa kassavirtaa tuottavissa yksiköissä jokseenkin mahdolli-
nen muutos keskeiseen oletukseen saa aikaan sen, että kirjanpitoarvo 
ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Taulukossa on mainittu ole-
tukset joille rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva raha-
määrä on herkin. Tarkasteltaessa muuttujien arvojen muutosten seuran-
naisvaikutuksia muiden muuttujien arvoihin todettiin, ettei merkittäviä 
arvonalentumistestauksen lopputulokseen vaikuttavia korrelaatioita 
ole. Lopputuotteiden hintoja ohjaa voimakkaimmin markkinoiden 
kysyntä-tarjonta-tasapaino eikä tuottajien kustannusmuutoksilla ole 
huomattavaa vaikutusta tuotteiden hintoihin.

RAHAVIRTAA 
TUOTTAVA 
YKSIKKÖ

V-B
MILJ. EUROA

KESKEINEN  
OLETUS

TARVITTAVA MUUTOS 
JOTTA V=B

Zanders 0,2 • WACC perustuu testaus- 
hetken korko- ja luottoriski- 
preemiotasoon

• WACC 0,02 %-yksik-
köä korkeampii

PEHMO- JA RUOANLAITTOPAPERIT

Metsä Tissuen liikearvot on testattu tilanteesta 30.9.2013. Testauksessa 
on sovellettu vastaisiin rahavirtoihin perustuvaa käyttöarvoa.

Metsä Tissue -konsernin liikearvoa testattaessa rahavirtaa tuottavina 
yksikköinä on käytetty konsernin segmenttejä. Pehmopaperiliiketoi-
minnot jakautuvat neljään alueelliseen segmenttiin, ja lisäksi ruoanlait-
topaperit ovat oma segmenttinsä. Käyttöarvon laskennassa on hyödyn-
netty johdon hyväksymiä budjetteja ja ennusteita seuraavalle kolmelle 
vuodelle. Kolmen vuoden jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 
toimialan ennustettua keskimääräistä kasvuprosenttia, jonka ennuste-
taan jatkuvan 2 prosentin tasolla, lukuunottamatta Skandinavian ja 
Länsi-Euroopan alueita, jossa kasvun ennustetaan olevan 1,5 prosenttia.

Rahavirtojen diskonttokorkona on käytetty Metsä Tissuen oman ja 
vieraan pääoman painotettua keskimääräistä kustannusta (Weighted 
Average Cost of Capital, WACC). Pääoman keskimääräistä kustan-
nusta laskettaessa on vieraan pääoman  kustannuksessa huomioitu 
markkinoiden näkemys Metsä Tissuen luottoriskipreemiosta. Sekä vas-
taiset rahavirrat että diskonttokorko on laskettu verojen jälkeen jolloin 
syntyvät diskontatut rahavirrat sekä käyttöarvot ovat IAS 36 mukaisesti 
ennen veroja olevia laskelmia. Tilanteesta 30.9.2013 tehtyjen testauk-
sien WACC:ina verojen jälkeen on käytetty 5,6 prosenttia (5,3). Joh-
don arvion mukaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tulevia rahavirtoja 
koskevat riskitekijät eivät poikkea olennaisesti toisistaan.

Metsä Tissue -konsernin merkittävimmät rahavirtaa tuottavat yksi-
köt, niihin kohdistuvat liikearvot sekä testauksen tulos tilanteesta 
30.9.2013. 

RAHAVIRTAA TUOTTAVA YKSIKKÖ
LIIKEARVO  

(MILJ. EUROA)
TESTAUSTULOS 

(V-B)/B

Pohjois-Itä (NEE) 36,0 yli 50 %

Skandinavia (SCD) 64,5 yli 50 %

Länsi (WE) 13,9 yli 50 %

Keski-Itä Eurooppa (CEE) 29,7 20–50 %

Baking & Cooking 3,6 yli 50 %

Yhteensä 147,7

Testaustulos ylittyy merkittävästi (> 50 prosenttia) kaikissa rahavirtaa 
tuottavissa yksiköissä, lukuunottamatta CEE:ssä (27 prosenttia). Tilan-
teesta 30.9.2013 suoritetussa testauksessa keskeisten oletusten muutos-
ten täytyisi olla hyvin merkittäviä, jotta kirjanpitoarvo ylittäisi kerrytet-
tävissä olevan rahamäärän. Näiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
osalta, joissa jokseenkin mahdollinen muutos oletuksissa johtaisi tilan-
teeseen V < B, CEE:n diskonttokoron tulisi olla 6,8 prosenttia verojen 
jälkeen tai tuotehintojen ennustekaudella keskimäärin 1,2 prosenttia 
ennustettua alemmat.
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9. Rahoitustuotot ja -kulut

Milj. euroa 2013 2012

Kurssierot

Kaupalliset erät -2,3 6,9

Suojaus / ei suojauslaskentaa -1,4 -6,0

Tehoton osuus ulkomaiseen yksikköön tehtyjen 
nettosijoitusten suojauksista 0,1 -0,2

Muut -0,9 1,7

Kurssierot yhteensä -4,6 2,4

Muut rahoitustuotot

Korkotuotot lainoista, muista saamisista ja 
rahavaroista 8,1 7,2

Osinkotuotot 0,2 8,0

Muut rahoitustuotot yhteensä 8,3 15,3

Muut rahoituskulut

Rahoitusvarojen ja -velkojen arvostus

Rahoitusvarojen arvonmuutosten voitot ja 
tappiot -0,1 -0,1

Johdannaisvoitot ja -tappiot / ei suojaus-
laskentaa 0,2 0,6

Johdannaisvoitot ja -tappiot käyvän arvon 
suojauksista -5,2 17,6

Käyvän arvon oikaisut käyvän arvon suojauksen 
kohteesta 9,5 -6,6

Arvostus yhteensä 4,4 11,5

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetuista rahoitusveloista -121,3 -131,3

Muut rahoituskulut -7,3 -10,9

Muut rahoituskulut yhteensä -124,1 -130,8

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -120,4 -113,0

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 9–10

10. Tuloverot

Milj. euroa 2013 2012

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -61,2 -75,6

Edellisten tilikausien verot 2,5 0,1

Laskennalliset verot 23,9 43,9

Muut verot -0,3 -0,2

Yhteensä -35,1 -31,8

TULOVEROJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Milj. euroa 2013 2012

Tulos ennen veroja 223,7 133,2

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 54,8 32,6

Suomen verokannan muutos 24,5 %:sta 20,0 %:iin -24,5 0,0

Ruotsin verokannan muutos 26,3 %:sta 22,0 %:iin 0,0 -9,8

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -1,9 0,0

Verovapaat tulot -1,6 -2,7

Vähennyskelvottomat kulut 4,9 12,2

Aiemmin kirjattujen laskennallisten verojen oikaisu 11,1 0,0

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioi-
den käyttö -14,7 -10,6

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset 
verotuksellisista tappioista 9,0 9,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -2,3 -1,2

Verot aikaisemmilta tilikausilta -2,5 -0,1

Muut 2,9 2,4

Verot tuloslaskelmassa 35,1 31,8

Efektiivinen verokanta % 15,7 23,9

Suomen yhteisöverokanta muuttui 24,5 prosentista 20 prosenttiin 
1.1.2014. Suomea koskevat laskennalliset verosaamiset ja -velat on kir-
jattu 31.12.2013 alkaen käyttäen muuttunutta verokantaa. Verokannan 
muutoksen vaikutus vuonna 2013 oli 24,5 miljoonaa euroa.

Ruotsin yhteisöverokanta muuttui 26,3 prosentista 22,0 prosenttiin 
1.1.2013. Ruotsia koskevat laskennalliset verosaamiset ja -velat on kir-
jattu 31.12.2012 alkaen käyttäen muuttunutta verokantaa. Verokannan 
muutoksen vaikutus vuonna 2012 oli 9,8 miljoonaa euroa.
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MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN LIITTYVÄT VEROT 2013

Milj. euroa
Ennen  
veroja

Vero- 
vaikutus

Verojen 
jälkeen

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät 2,4 -0,1 2,3

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset -2,5 -0,4 -2,9

Myytävissä olevat rahoitusvarat -57,9 22,8 -35,1

Muuntoerot -20,3 -0,1 -20,4

Muut erät -0,2 0,0 -0,2

Yhteensä -80,8 22,3 -58,5

MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN LIITTYVÄT VEROT 2012

Milj. euroa
Ennen  
veroja

Vero- 
 vaikutus

Verojen 
jälkeen

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät -25,3 7,1 -18,1

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset -0,5 0,2 -0,3

Myytävissä olevat rahoitusvarat -17,3 4,6 -12,7

Muuntoerot 15,2 0,6 15,8

Muut erät 0,1 0,0 0,1

Yhteensä -2,5 5,3 2,8

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 10
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11. Aineettomat hyödykkeet

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013

Milj. euroa Liikearvo

Muut  
aineettomat  
hyödykkeet

Kesken eräiset  
hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2013 533,8 489,6 10,1 1 033,5

Muuntoerot -4,4 -1,3 0,0 -5,7

Lisäykset 0,0 14,4 21,0 35,4

Vähennykset -0,4 -11,4 0,0 -11,9

Siirrot erien välillä 0,0 7,5 -4,2 3,3

Hankintameno 31.12.2013 529,0 498,7 26,9 1 054,6

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2013 0,0 -260,9 0,0 -260,9

Muuntoerot 0,0 0,8 0,0 0,8

Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0,0 3,1 0,0 3,1

Tilikauden poistot 0,0 -14,4 0,0 -14,4

Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0

Kertyneet poistot  ja 
arvonalentumiset 
31.12.2013 0,0 -271,4 0,0 -271,4

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 533,8 228,8 10,1 772,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 529,0 227,4 26,9 783,2

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2012

Milj. euroa Liikearvo

Muut  
aineettomat  
hyödykkeet

Kesken eräiset  
hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2012 528,5 464,2 11,6 1 004,3

Muuntoerot 5,3 0,7 0,0 6,0

Lisäykset 0,0 22,2 7,0 29,1

Vähennykset 0,0 -6,7 0,0 -6,7

Siirrot erien välillä 0,0 9,2 -8,5 0,7

Hankintameno 31.12.2012 533,8 489,6 10,1 1 033,5

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2012 0,0 -243,6 0,0 -243,6

Muuntoerot 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0,0 -2,5 0,0 -2,5

Tilikauden poistot 0,0 -14,1 0,0 -14,1

Arvonalentumiset 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Kertyneet poistot  ja 
arvonalentumiset 
31.12.2012 0,0 -260,9 0,0 -260,9

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 528,5 220,6 11,6 760,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 533,8 228,8 10,1 772,7

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 11

LIIKEARVOT SEGMENTEITTÄIN

Milj. euroa 2013 2012

Puunhankinta ja metsäpalvelut 2,4 2,4

Puutuoteteollisuus 6,7 7,1

Selluteollisuus 3,9 3,9

Kartonki- ja paperiteollisuus 12,7 12,7

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 144,6 149,0

Muu toiminta 390,4 390,4

Eliminoinnit -31,7 -31,7

Yhteensä 529,0 533,8

Muu toiminta sisältää Metsä Fibre Oy:n hankintaan liittyvää liikearvoa 
389,8 miljoonaa euroa ja Metsä Tissue Oyj:n hankintaan liittyvää liike-
arvoa 0,6 miljoonaa euroa. Arvonalentumistestausta varten Metsä Fibre 
Oy:n hankintaan liittyvä liikearvo on kohdistettu selluteollisuuteen ja 
Metsä Tissue Oyj:n hankintaan liittyvä liikearvo pehmo- ja ruoan-
laittopapereihin.

Metsä Groupissa ei ole aktivoitavia kehitysmenoja. Muihin aineetto-
miin hyödykkeisiin sisältyvien vastikkeetta saatujen päästöoikeuksien 
kirjanpitoarvo ja käypä arvo oli 31.12.2013 8,2 miljoonaa euroa (7,7) ja 
alun perin kirjattu arvo 11,2 miljoonaa euroa (9,5). Hallussa olevien 
päästöoikeuksien määrä sisältää myös vuoden 2013 ilmaisoikeudet, 
jotka eivät vielä ole tulleet päästöoikeusrekisteriin jaon myöhästymisen 
takia.

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy myös aktivoidut merkit-
tävien uusien tietokoneohjelmien kehittämis- ja rakentamismenot sekä 
patentit, lisenssit ja tavaramerkit.
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12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 2013

Milj. euroa Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet
Keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2013 84,9 1 478,8 5 762,2 149,4 93,2 7 568,5

Muuntoerot -0,3 -11,6 -50,5 -1,5 -1,1 -65,0

Lisäykset 1,7 12,9 100,5 0,3 66,2 181,5

Vähennykset -0,5 -54,5 -17,0 -0,2 -3,6 -75,8

Siirrot erien välillä 0,1 20,9 59,5 1,0 -84,7 -3,3

Hankintameno 31.12.2013 85,8 1 446,5 5 854,6 149,0 69,9 7 605,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 -15,4 -932,3 -4 419,4 -128,2 0,0 -5 495,2

Muuntoerot 0,0 6,9 39,1 1,1 0,0 47,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,3 41,9 29,4 -0,4 0,0 71,2

Tilikauden poisto 0,0 -41,8 -190,1 -3,1 0,0 -235,0

Arvonalentumiset 0,0 -3,1 -2,6 0,0 0,0 -5,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013 -15,1 -928,4 -4 543,5 -130,6 0,0 -5 617,5

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 69,5 546,5 1 342,8 21,2 93,2 2 073,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 70,8 518,1 1 311,1 18,4 69,9 1 988,3

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2013 puutuoteteollisuus-liiketoi-
minta-alueeseen kuuluvien Kaskisten jalostus- ja jakeluyksikön toimin-
nan lopettamiseen liittyvän 4,9 miljoonan euron arvonalentumisen 
sekä Suolahden vaneritehtaan ekstruusiopinnoituksen lopettamiseen 
liittyvän 3,1 miljoonan euron arvonalentumisen.

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 2012

Milj. euroa
Maa- ja  

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet
Keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2012 84,0 1 474,2 6 147,0 147,6 89,3 7 942,1

Muuntoerot 0,4 11,0 58,4 1,3 2,0 73,0

Lisäykset 0,7 12,1 61,5 0,6 112,2 187,1

Vähennykset 0,0 -6,8 -49,0 -0,9 0,0 -56,8

Siirrot erien välillä 0,0 38,3 68,1 3,2 -110,4 -0,7

Myytävänä olevat omaisuuserät 0,0 -50,0 -523,7 -2,5 0,0 -576,2

Hankintameno 31.12.2012 84,9 1 478,8 5 762,2 149,4 93,2 7 568,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012 -15,4 -936,1 -4 737,2 -124,5 0,0 -5 813,1

Muuntoerot 0,0 -7,6 -44,2 -1,0 0,0 -52,8

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 6,6 47,2 -4,0 0,0 49,8

Myytävänä olevat omaisuuserät 0,0 41,4 511,7 2,5 0,0 555,6

Tilikauden poisto 0,0 -43,5 -199,2 -3,5 0,0 -246,2

Arvonalentumiset 0,0 6,8 2,3 2,3 0,0 11,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012 -15,4 -932,3 -4 419,4 -128,2 0,0 -5 495,2

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 68,6 538,1 1 409,8 23,1 89,3 2 129,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 69,5 546,5 1 342,8 21,2 93,2 2 073,3

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 12

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2012 Metsä Fibren Kaskisten teh-
taan aiemmin kirjatun 2,3 miljoonan euron arvonalentumistappion 
peruuttamisen perustuen kuori- ja öljykattiloiden myyntiin Metsä 
Boardille.

Ranskassa sijaitsevan Metsä Boardin Alizayn tehtaan rakennukset ja 
koneet on luokiteltu 31.12.2012 myytävänä oleviksi omaisuuseriksi. 

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2012 Metsä Boardin luokittelun 
muutoksen yhteydessä peruutettuja aiemmin kirjattuja arvonalentumi-
sia 10,7 miljoonaa euroa.

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2012 lisäksi Metsä Tissuen 
Puolan voimalaitoksen ja paperikone 5:n sulkemiseen liittyvän 1,8 mil-
joonan euron arvonalentumisen.

Arvonalentumiset sisältävät vuonna 2013 lisäksi Kartonki- ja pape-
riteollisuus -liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Metsä Boardin Äänekos-
ken vanhan alaskirjatun paperikoneen myyntiin liittyvän 2,5 miljoonan 
euron arvonalentumisen peruuntumisen.
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Pankkilainojen, eläkelainojen sekä muiden velkojen vakuutena on 
kiinteistöjä ja irtaimistoa 975,3 miljoonan euron arvosta (286,9). Vas-
tuusitoumusten kasvu liittyy Metsä Boardin toukokuussa 2012 allekir-
joitettuun yhteensä 600,0 miljoonan euron syndikoituun luottosopi-
mukseen, josta 500,0 miljoonaa euroa nostettiin huhtikuussa 2013.  
Lainan vakuudeksi on annettu osakepantteja 535,3 miljoonaa euroa, 
kiinteistökiinnityksiä 832,8 miljoonaa euroa ja 600,0 miljoonan euron 
yrityskiinnitys. Lainan vakuudet yhteensä ovat 1 968,1 miljoonaa 
euroa.  

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN HANKINTAMENOON SISÄLTYY 
RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSELLA VUOKRATTUJA HYÖDYKKEITÄ SEURAAVASTI:

Milj. euroa Maa-alueet Rakennukset
Koneet ja 

kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2013 0,0 18,4 45,3 63,7

Kertyneet poistot 0,0 -8,6 -32,1 -40,6

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 0,0 9,9 13,3 23,1

Milj. euroa Maa-alueet Rakennukset
Koneet ja 

kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2012 0,0 18,4 51,1 69,5

Kertyneet poistot 0,0 -7,5 -33,5 -41,1

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 0,0 10,9 17,5 28,4

Vuonna 2013 aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäyksiin sisäl-
tyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä 0,7 miljoonaa 
euroa (3,7).

Vuonna 2013 vieraan pääoman menoja aktivoitiin yhteensä 1,9 mil-
joonaa euroa (0,8). Keskimääräinen käytetty korkokanta oli 2,12–5,76 
prosenttia (3,35–3,66 prosenttia), joka edusti hankkeiden rahoittamiseen 
käytetyn lainan kustannuksia.

Vuonna 2012 Metsä Fibren Joutsenon tehdas sai 2,0 miljoonaa euroa 
energiatukea Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä kaasutuslaitoksen 
rakentamiseen. Avustus on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.

13. Biologiset hyödykkeet

Biologiset hyödykkeet, kasvava puusto, arvostetaan käypään arvoon 
vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä menoilla. Puuston, pois 
lukien nuoret taimikot, käypä arvo perustuu odotettavissa olevien tuot-
tojen ja kulujen rahavirtojen nykyarvoon. Puuston käyvän arvon muu-
tokset tilikauden aikana sisältyvät liikevoittoon.

Biologiset hyödykkeet luokitellaan kokonaisuudessaan käypien 
arvojen hierarkian tasolle 3, koska käyvät arvot perustuvat yrityksen 
omiin oletuksiin eikä markkinatietoihin. Konsernilla on tilikauden 
2013 lopussa puustoa lähinnä vain Suomessa. 

Konsernilla on pitkäaikaisia metsänvuokraussopimuksia Venäjällä ja 
Latviassa. Sopimuksia ei ole kirjattu taseeseen, koska niiden hintaa tai 
kiinteää hinnanmääritysperustetta ei määritellä sopimuksissa. Valtio 
määrittelee hinnan pääsääntöisesti kerran vuodessa tai useamminkin. 
Hinta seuraa käytännössä lyhytaikaisten hakkuuoikeuksien huutokaup-
pahintoja. Pitkäaikaisilla puun hakkuuoikeuksilla varmistetaan ensisi-
jaisesti puun saatavuutta.

Suurin osa konsernin biologisista hyödykkeistä kuuluu osakkuusyri-
tyksille Suomessa. Näin ollen taseeseen suoraan kirjattu biologisten 
hyödykkeiden määrä on vähäinen. 

Milj. euroa 2013 2012

 1.1. 8,4 8,5

Ostot tilikauden aikana 0,0 0,2

Hakkuut tilikauden aikana -1,3 -1,2

Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta 4,0 0,9

 31.12. 11,1 8,4

14. Osuudet osakkuusyrityksissä

Milj. euroa 2013 2012

1.1. 66,6 69,6

Osuus tilikauden tuloksista 9,7 4,8

Saadut osingot -3,2 -4,6

Lisäykset 0,0 0,7

Vähennykset -0,1 -4,7

Myytävänä olevat omaisuuserät 0,0 0,0

Muuntoerot -0,1 0,8

31.12. 73,0 66,6

Metsä Tissue Oyj osti 45 prosenttia Mäntän Energia Oy:n osakekan-
nasta 15.10.2012. Hankinnan jälkeen Metsä Tissue Oyj omistaa 90 
prosenttia Mäntän Energia Oy:stä.

Metsäliitto Osuuskunta myi 50 prosentin osuutensa Thosca Holz 
GmbH:sta 6.7.2012.

Metsä Board Oyj luokitteli osakkuusyrityksensä Plastiroll Oy:n 
31.12.2011 myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Metsä Board Oyj myi 
39 prosentin osuutensa Plastiroll Oy:stä tilikauden päättymisen jälkeen 
tammikuussa 2012.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 13–14
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Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon 31.12.2013 sisältyy ZAO HK 
Vologodskie Lesopromyshlenniki yritykseen liittyvää liikearvoa 1,3 mil-
joonaa euroa (1,3).

MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYRITYKSET 2013

Milj. euroa Kotimaa Varat Velat
Liike-

vaihto Tulos
Omistus-
osuus, %

Finsilva Oyj Suomi 246,4 143,9 18,3 15,7 49,9

Katrinefors Kraftvärme Ab Ruotsi 31,6 31,1 12,0 0,0 50,0

Lohjan Biolämpö Oy Suomi 15,7 14,0 6,6 0,0 46,0

Mäntän Energia Suomi 7,2 4,4 15,4 0,1 90,0

Suomen Metsäsijoitus Oy Suomi 20,4 0,9 1,0 3,2 25,0

MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYRITYKSET 2012

Milj. euroa Kotimaa Varat Velat
Liike-

vaihto Tulos
Omistus-
osuus, %

Finsilva Oyj Suomi 236,7 143,7 18,0 6,4 49,9

Katrinefors Kraftvärme Ab Ruotsi 19,7 19,1 11,4 0,1 50,0

Lohjan Biolämpö Oy Suomi 15,5 13,8 1,3 0,0 46,0

Mäntän Energia Suomi 9,1 5,4 12,4 0,2 90,0

Suomen Metsäsijoitus Oy Suomi 16,9 0,2 0,7 0,5 25,0

Mikään osakkuusyritys ei ole julkisesti noteerattu.

LIIKETAPAHTUMAT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA

Milj. euroa 2013 2012

Myynti 16,9 16,1

Ostot 105,0 94,1

Korkotuotot 0,2 0,1

Korkokulut 0,0 0,0

Saamiset

Pitkäaikaiset 2,9 1,5

Lyhytaikaiset 1,3 1,9

Velat

Lyhytaikaiset 7,1 6,0

15. Myytävissä olevat rahoitusvarat

Milj. euroa 2013 2012

Julkisesti noteeratut osakesijoitukset 0,3 0,4

Noteeraamattomat osakesijoitukset 305,4 355,8

Yhteensä 305,7 356,2

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat julkisesti noteerattuja ja noteeraa-
mattomia osakkeita. Julkisesti noteerattujen osakkeiden käyvät arvot 
perustuvat tilinpäätöspäivän pörssinoteerauksiin.

Noteeraamattomien osakkeiden merkittävin erä on 3,4 prosentin 
osuus Pohjolan Voima Oy:ssä. Yhtiö tuottaa sähköä ja lämpöä osakkail-
leen Suomessa. Yhtiö käy kauppaa osakkaidensa kanssa. Sähkön ja läm-
mön hinta perustuu tuotantokustannuksiin ja maksettu hinta on 
yleensä markkinahintaa alhaisempi.

Konsernilla on oikeus 6,6 prosentin osuuteen Pohjolan Voiman 
B-osakkeiden kautta Olkiluodon ydinvoimalan (OL1 ja OL2) tuotta-
maan energiaan, noin 6,7 prosentin osuuteen C2-osakkeiden kautta 
Meri-Porin hiilivoimalan tuottamaan energiaan ja G10-sarjan kautta 
84,0 prosentin osuuteen Hämeenkyrön Voima Oy:n tuottamaan ener-
giaan. Lisäksi konsernilla on noin 2,0 prosentin osuus rakenteilla ole-
vasta Olkiluoto 3:sta Pohjolan Voiman B2-osakkeiden kautta.

Pohjolan Voima Oy:n osakeomistus arvostetaan osakesarjoittain 
vuosineljänneksittäin käypään arvoon käyttäen diskontatun kassavirran 
menetelmän ja aiempien transaktioiden mukaisen arvostuksen keskiar-
voa. Laskennassa käytetty keskimääräinen painotettu pääomakustannus 
oli 3,9 prosenttia (3,38), rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -voimalaitoksen 
osalta 6,9 prosenttia. Energian hinnan osalta on käytetty 12 kuukauden 
liukuvaa keskiarvoa sähkön hintaennusteista, mikä osaltaan tasoittaa 
sähkön hintaennusteiden tilapäisiä vaihteluita. Käyvän arvon muutok-
set Suomen verokannan mukaisella laskennallisella verovelalla vähen-
nettynä kirjataan laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman käy-
vän arvon rahastossa. Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden hankintameno 
on 47,8 miljoonaa euroa (40,0) ja käypä arvo 297,9 miljoonaa euroa 
(347,9). Ydinvoimalaosakkeiden käypä arvo oli  283,4 (329,9), josta 
B-sarja 276,9 miljoonaa euroa (304,7) ja B2-sarja 6,5 miljoonaa euroa 
(25,2), hiilivoimaosakkeiden (C2-sarja) -4,7 miljoonaa euroa (-4,4), 
vesivoimaosakkeiden (A-sarja) 7,2 miljoonaa euroa (10,5) ja G10-sarja 
12,0 miljoonaa euroa (12,0).

Metsä Fibre Oy ja Metsä Board Oyj merkitsivät vuonna 2013 lisää 
B2-sarjan osakkeita 7,8 miljoonalla eurolla.

Pohjolan Voiman osakkaiden välinen osakassopimus rajoittaa osak-
keiden vapaata kauppaa muiden kuin osakkaiden kanssa. Muut notee-
raamattomat osakkeet, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettä-
vissä, on arvostettu arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon.

16. Muut rahoitusvarat

Milj. euroa 2013 2012

Korolliset lainasaamiset

Osakkuusyrityksiltä 2,9 1,5

Muilta 6,9 7,3

Yhteensä 9,8 8,9

Korottomat saamiset

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt  
(liitetieto 23) 9,0 3,3

Muilta 1,3 1,8

Yhteensä 10,3 5,1

Muut rahoitusvarat yhteensä 20,1 13,9

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 15–16
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17. Laskennalliset verot

LASKENNALLISTEN VEROVELKOJEN JA -SAAMISTEN TÄSMÄYTYS TASEESEEN 2013

Milj. euroa 1.1.2013
Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu  
muihin laajan  
tuloksen eriin Muuntoerot

Hankitut/myydyt  
liiketoiminnot 31.12.2013

Laskennalliset verosaamiset taseessa

Eläkevelvoitteet ja muut varaukset 25,7 -4,3 0,9 -0,1 22,3

Sisäiset katteet 14,3 -4,9 0,0 9,4

Käyttämättömät verotukselliset tappiot 
ja hyvitykset 21,3 2,7 0,5 24,4

Muut väliaikaiset erot 24,5 -6,8 -0,1 2,4 20,1

Laskennallinen verosaaminen yhteensä 85,7 -13,3 0,9 2,8 0,0 76,1

Netotettu laskennallisesta verovelasta -15,4 -12,6 -1,2 0,1 -29,1

Laskennallinen verosaaminen taseessa 70,4 -26,0 -0,3 2,9 0,0 47,0

Laskennalliset verovelat taseessa

Poistoero ja verottomat varaukset 141,8 -20,7 -1,5 119,6

Hankitun nettovarallisuuden ja biologisten hyödykkei-
den arvostaminen käypään arvoon 80,1 -17,1 63,0

Myytävissä olevien rahoitusvarojen 
arvostaminen käypään arvoon 61,0 -22,8 38,2

Oman pääoman suojaus 1,1 -1,1 0,0

Muut väliaikaiset erot 51,9 -0,5 1,4 -0,1 52,7

Laskennallinen verovelka yhteensä 334,8 -37,2 -22,5 -1,6 0,0 273,5

Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -15,4 -12,6 -1,2 0,1 -29,1

Laskennallinen verovelka taseessa 319,4 -49,9 -23,7 -1,6 0,0 244,3

LASKENNALLISTEN VEROVELKOJEN JA -SAAMISTEN TÄSMÄYTYS TASEESEEN 2012

Milj. euroa 1.1.2012
Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu  
muihin laajan  
tuloksen eriin Muuntoerot

Hankitut/myydyt  
liiketoiminnot 31.12.2012

Laskennalliset verosaamiset taseessa

Eläkevelvoitteet ja muut varaukset 20,3 -2,0 7,2 0,1 25,7

Sisäiset katteet 14,4 14,4 -14,5 14,3

Käyttämättömät verotukselliset tappiot 
ja hyvitykset 20,5 0,6 0,1 21,3

Muut väliaikaiset erot 27,3 -1,2 -2,1 0,5 24,5

Laskennallinen verosaaminen yhteensä 82,6 11,8 -9,4 0,8 0,0 85,7

Netotettu laskennallisesta verovelasta -17,2 -0,6 2,5 -15,4

Laskennallinen verosaaminen taseessa 65,4 11,1 -6,9 0,8 0,0 70,4

Laskennalliset verovelat taseessa

Poistoero ja verottomat varaukset 163,4 -23,8 2,3 141,8

Hankitun nettovarallisuuden ja biologisten hyödykkei-
den arvostaminen käypään arvoon 83,7 -3,7 0,0 80,1

Myytävissä olevien rahoitusvarojen  
arvostaminen käypään arvoon 79,8 -18,7 61,0

Oman pääoman suojaus -1,5 1,5 0,0

Muut väliaikaiset erot 52,5 -3,1 -2,0 4,5 51,9

Laskennallinen verovelka yhteensä 379,4 -32,1 -19,2 6,7 0,0 334,8

Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -17,2 -0,6 2,5 -15,4

Laskennallinen verovelka taseessa 362,2 -32,8 -16,8 6,7 0,0 319,4

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 17
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat voidaan vähentää toisistaan, jos on 
olemassa laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden vero-
tettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään ja lasken-
nalliset verot liittyvät samaan veronsaajaan.

Konsernilla oli 31.12.2013 verotuksellisia nettotappioita 114,2 mil-
joonaa euroa (80,9), joista on kirjattu laskennallista verosaamista 24,4 
miljoonaa euroa (21,3). Nämä verotukselliset nettotappiot kertyivät 
lähinnä Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Ne lii-
ketoiminnan tappiot, joiden käyttöön liittyy epävarmuutta ja joista ei 
tämän vuoksi ole kirjattu laskennallista verosaamista 31.12.2013 olivat 
1 300,5 miljoonaa euroa (1 326,0). Nämä verotukselliset nettotappiot 
kertyivät lähinnä Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Puolassa ja Venäjällä. 
Nettotappioista kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset 31.12.2013 
olivat 374,3 miljoonaa euroa (383,3).

Konsernilla oli 31.12.2013 verotuksellisia nettotappioita yhteensä  
1 414,7 miljoonaa euroa, joista 1 293,1 miljoonaa euroa ei vanhene. 
Tappioista 47,6 miljoonaa euroa vanhenee vuosina 2014–2018 ja loput 
myöhemmin.

18. Vaihto-omaisuus

Milj. euroa 2013 2012

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 292,9 271,0

Keskeneräiset tuotteet 40,8 37,7

Valmiit tuotteet 405,8 381,6

Ennakkomaksut 35,4 34,5

Yhteensä 775,0 724,8

Vuonna 2013 kirjattiin kuluksi 0,4 miljoonaa euroa, jolla vaihto-omai-
suuden kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa 
(1,4). Kulukirjaus sisältyy tuloslaskelmassa kohtaan materiaalit ja palvelut.

19. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Milj. euroa 2013 2012

Korolliset lainasaamiset

Osakkuusyrityksiltä 0,0 0,1

Muilta 7,9 1,9

Yhteensä 7,9 2,1

Myyntisaamiset ja muut 
korottomat saamiset

Osakkuusyrityksiltä

Myyntisaamiset 1,7 2,2

Muut saamiset 0,0 0,0

Siirtosaamiset 0,3 0,3

2,0 2,5

Muilta

Myyntisaamiset 557,2 575,2

Muut saamiset 89,2 86,8

Siirtosaamiset 44,6 39,1

691,0 701,1

Yhteensä 693,0 703,6

Myyntisaamiset ja muut  
saamiset yhteensä 700,9 705,7

Konsernin yritysten toimitusjohtajilta, heidän sijaisiltaan, hallituk-
sen jäseniltä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvilta henkilöiltä ei ole 
lainasaamisia. Konsernin johtoryhmän jäsenten osakepalkitsemista var-
ten perustetusta yrityksestä Metsäliitto Management Oy:stä, joka on 
yhdistelty konserniin tytäryrityksenä, on kerrottu tarkemmin liitetieto-
jen kohdassa 34.

EPÄVARMAT MYYNTISAAMISET

MUILTA OLEVISISTA MYYNTISAAMISISTA ON VÄHENNETTY SEURAAVAT ERÄT

Milj. euroa 2013 2012

1.1. 5,2 5,4

Lisäys 5,8 2,2

Vähennys -5,4 -2,4

31.12. 5,6 5,2

Konserni on kirjannut vuonna 2013 myyntisaamisista arvonalentumis-
tappioita 1,1 miljoonaa euroa (1,0).

MUILTA OLEVIEN MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMA

Milj. euroa 2013 2012

Erääntymättömät 493,7 500,2

Erääntyneet

Alle 30 päivää 52,2 61,6

31–60 päivää 7,2 7,5

61–90 päivää 0,0 0,4

91–180 päivää 0,9 1,0

Yli 180 päivää 3,2 4,6

31.12. 557,2 575,2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 18–19
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20. Rahavarat

Milj. euroa 2013 2012

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 20,1 0,0

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitus-
varat 280,6 401,0

Käteinen raha ja pankkitilit 152,0 117,5

Yhteensä 452,7 518,5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 20–21

21. Oma pääoma

OSUUSPÄÄOMAN MUUTOKSET

Milj. euroa Osuuspääoma A-lisäosuus pääoma B-lisäosuus pääoma C-lisäosuus pääoma Yhteensä

Osuuspääomat 1.1.2013 147,9 380,0 55,9 10,6 594,5

Osuusmaksusuoritukset 4,2 26,8 24,8 0,0 55,8

Siirto koroista osuusmaksuihin 1,8 24,3 0,0 0,0 26,0

Pääomabonus 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4

Osuusmaksujen palautukset -3,3 -13,5 -4,6 0,0 -21,4

Siirrot B-lisäosuuspääomaan 14,4 -14,4 0,0

Lyhytaikaiseksi rahoitusvelaksi siirretyn osuuden muutos 2,7 -0,8 -7,2 3,8 -1,5

Osuuspääomat 31.12.2013 153,3 418,1 83,3 0,0 654,7

Osuuspääomat 1.1.2012 149,1 366,1 46,4 10,9 572,6

Osuusmaksusuoritukset 4,1 22,4 15,6 0,0 42,1

Siirto koroista osuusmaksuihin 1,8 22,7 0,0 0,0 24,5

Osuusmaksujen palautukset -3,6 -16,2 -1,4 -0,1 -21,3

Lyhytaikaiseksi rahoitusvelaksi siirretyn osuuden muutos -3,6 -15,0 -4,7 -0,2 -23,5

Osuuspääomat 31.12.2012 147,9 380,0 55,9 10,6 594,5

OSUUSPÄÄOMISTA LYHYTAIKAISEKSI RAHOITUSVELAKSI SIIRRETTY OSUUS

Milj. euroa Osuuspääoma A-lisäosuus pääoma B-lisäosuus pääoma C-lisäosuus pääoma Yhteensä

31.12.2013 50,1 136,6 27,2 0,0 213,9

Muutos -2,7 0,8 7,2 -3,8 1,5

31.12.2012 52,8 135,7 20,0 3,8 212,3

Muutos 3,6 15,0 4,7 0,2 23,5

31.12.2011 49,2 120,8 15,3 3,6 188,9

ARVONMUUTOS- JA MUUT RAHASTOT

Milj. euroa 2013 2012

Käyvän arvon rahasto 61,6 78,4

Arvonkorotusrahasto 1,2 1,2

Uudelleenarvostusrahasto 94,9 94,9

Vararahasto 65,7 60,0

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,1 0,1

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,6 1,6

Yhteensä 224,9 236,1
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OSUUSPÄÄOMA

Osuuden nimellisarvo on yksi euro. Jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia 
määräytyy jäsenen omistaman metsämaan pinta-alan ja sijaintikunnan 
perusteella, kuitenkin siten, että jäsen on velvollinen ottamaan enintään 
30 000 osuutta.

LISÄOSUUDET

Lisäosuuksia on kolmea lajia: A-lisäosuudet, B-lisäosuudet ja C-lisä-
osuudet. C-lisäosuudet muunnettiin B-lisäosuuksiksi keväällä 2013. 
Lisäosuuksien nimellisarvo on yksi euro. Lisäosuuksista suoritettu 
määrä muodostaa lisäosuuspääoman. Lisäosuuksien antamisesta ja nii-
den maksamisesta ja muista ehdoista päättää Metsäliiton hallitus. 
Samanlajisten lisäosuuksien ehdot voivat poiketa toisistaan, jolloin täl-
laiset lisäosuudet voidaan merkitä toisistaan poikkeavilla tunnuksilla. 
Vain jäsen, jonka osuudet on täysin maksettu, voi ottaa lisäosuuksia. 
A-lisäosuuksia on vähintään yksi ja enintään 900 miljoonaa. B-lisä-
osuuksia on vähintään yksi ja enintään 300 miljoonaa. C-lisäosuuksia 
oli vähintään yksi ja enintään 100 miljoonaa. Lisäosuuksille maksettava 
korko voi poiketa osuuspääomalle maksettavasta korosta. Lisäksi lisä-
osuuksiin voi liittyä muu taloudellinen etuus. Lisäosuuspääomaa voi-
daan alentaa sääntöjä muuttamalla siten, että lisäosuusmaksuja tai lisä-
osuusmaksun osa palautetaan jäsenille tai sille, jolle jäsenen oikeus on 
siirtynyt. 

Jäsen voi merkitä A-lisäosuuksia Metsäliitolta saamansa puukauppa-
summan nettomäärällä. Myös Metsäliiton jäsenelle maksaman osuusko-
ron määrällä voi merkitä A-lisäosuuksia. Merkintä voidaan kuitenkin 
tehdä vain A-lisäosuuksien enimmäismäärän rajoissa.

Vuoden 2012 alusta lukien Metsäliitto Osuuskunta otti käyttöön 
uuden sijoitustuotteen, Pääomabonuksen, jossa jäsen voi merkitä yhden 
euron määräisiä A-lisäosuuksia sekaemissiossa kunakin vuonna erikseen 
hallituksen päättämään hintaan antiehtojen mukaisesti. Uusia A-lisä-
osuuksia tarjotaan merkittäväksi puukaupasta tai osuuskoroista saa-
duista tuloista. Sekaemission rahasto-osuuden enimmäismäärä on 100 
miljoonaa euroa.

Jäsen voi merkitä B-lisäosuuksia haluamansa määrän. Merkintä voi-
daan kuitenkin tehdä vain B-lisäosuuksien enimmäismäärän rajoissa.

C-lisäosuuteen liittyvä muu taloudellinen etuus oli Metsä Board 
Oyj:n B-osakkeen kurssin mukaan määräytyvä lisäkorko-oikeus. Mikäli 
Metsä Board Oyj:n B-osakkeen keskimääräinen kaupankäyntimäärillä 
painotettu kaupankäyntikurssi Helsingin Pörssissä viitenä kaupankäyn-
tipäivänä ennen 15.2.2013 (”Päätöskurssi”) olisi ylittänyt 2,5 euroa 
(”Rajahinta”), olisi kullekin C-lisäosuudelle maksettu lisäkorko, joka 
olisi vastannut Päätöskurssin ja Rajahinnan erotusta, kuitenkin enin-
tään yksi euroa C-lisäosuudelta. Metsä Board Oyj:n B-osakkeen kurssi 
ei ylittänyt 2,5 euroa, joten lisäkorkoa ei maksettu keväällä 2013.

Lisäkorko-oikeus on käsitelty kytkettynä johdannaisena IAS 39 
-standardin mukaisesti. Lisäkorko-oikeudesta kirjattu velka purettiin 
keväällä 2013. Vuonna 2012 kirjattu velka oli 0,9 miljoonaa euroa.

Jäsenille voidaan jakaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämästä korkoa, 
ylijäämänpalautusta tai muuta tuottoa. Jaettava määrä ei saa ylittää vii-
meksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaista jakokelpoista 
ylijäämää ottaen huomioon osuuskuntalain 8 luvun 3-5 §:ssä säädetyt 
rajoitukset. Lisäosuuksien ja osuuksien palauttamiseen voidaan käyttää 
yksi kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta 
ylijäämästä.

MUUNTOEROT

Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten 
muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin yksikköihin 
tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot lasken-
nallisella verolla vähennettynä sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun 
suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet.

KÄYVÄN ARVON RAHASTO

Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien rahoitusvarojen 
arvonmuutokset sekä rahavirran suojauksena käytettävien johdannai-
sinstrumenttien käypien arvojen muutokset laskennallisella verolla 
vähennettynä.

ARVONKOROTUSRAHASTO

Arvonkorotusrahastoon kirjataan pitkäaikaisiin varoihin kuuluvista 
maa-alueista ja arvopapereista tehty arvonkorotus.

UUDELLEENARVOSTUSRAHASTO

Uudelleenarvostusrahastoon on kirjattu aikaisemman omistusosuuden 
mukainen osuus Oy Metsä-Botnia Ab:n vuoden 2009 osakehankintaan 
liittyvästä käyvän arvon kohdistuksesta.

VARARAHASTO JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET RAHASTOT

Vararahasto ja yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ovat lähinnä yhtiö-
kokouksen tai edustajiston päätöksin perustettuja ja kartutettuja  
rahastoja.

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman 
luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä 
ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

OSUUSPÄÄOMAN KOROT

Tilinpäätöksen jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osuuspää-
oman korkoja 44,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 ylijäämästä osuus-
pääoman korkoja jaettiin 39,7 miljoonaa euroa. Rahoituskuluina käsi-
telty osuus osuuspääomien koroista vuonna 2013 oli 9,8 miljoonaa 
euroa (10,0).

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 21
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MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN 2013

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa Muuntoerot
Arvonmuutos-

ja muut rahastot
Kertyneet

voittovarat Yhteensä

Määräysvallat-
tomien omistajien

osuudet
Oma pääoma

yhteensä

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen  määrittämisestä johtuvat erät 4,9 4,9 -2,5 2,4

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,9 -0,9 0,8 -0,1

Rahavirran suojaukset

Valuuttavirtasuojaus

omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot -1,7 -1,7 -2,9 -4,6

siirretty liikevaihdon oikaisuksi 1,1 1,1 1,5 2,5

Korkovirtasuojaus

omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot 5,1 5,1 0,4 5,6

siirretty rahoituserien oikaisuksi 0,9 0,9 1,2 2,1

Hyödykesuojaus

omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot -0,7 -0,7 0,5 -0,2

siirretty ostojen oikaisuksi -3,7 -3,7 -4,2 -7,9

Rahavirran suojaukset yhteensä 1,0 1,0 -3,5 -2,5

Myytävissä olevat rahoitusvarat

voitot ja tappiot käypään arvoon arvostuksesta -27,6 -27,6 -30,3 -57,9

liiketoiminnan muihin tuottoihin siirretty määrä 0,0 0,0 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä -27,6 -27,6 -30,3 -57,9

Muuntoerot -14,5 -14,5 -7,6 -22,1

Voitot ja tappiot nettosijoitusten suojauksesta 1,6 1,6 0,2 1,8

Muuntoerot yhteensä -12,9 -12,9 -7,4 -20,3

Muut erät -0,1 -0,1 -0,1 -0,2

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,1 9,6 9,5 12,8 22,3

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -13,0 -17,0 3,9 -26,1 -30,1 -56,2

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN 2012

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa Muuntoerot
Arvonmuutos-

ja muut rahastot
Kertyneet

voittovarat Yhteensä

Määräysvallat-
tomien omistajien

osuudet
Oma pääoma

yhteensä

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen  määrittämisestä johtuvat erät -15,6 -15,6 -9,6 -25,3

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 4,3 4,3 2,9 7,1

Rahavirran suojaukset

Valuuttavirtasuojaus

omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot 3,4 3,4 3,5 7,0

siirretty liikevaihdon oikaisuksi 1,2 1,2 1,6 2,8

Korkovirtasuojaus

omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot -6,5 -6,5 -2,4 -8,9

siirretty rahoituserien oikaisuksi 0,0 0,0 0,0 0,0

Hyödykesuojaus

omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot -1,3 -1,3 -1,6 -2,9

siirretty ostojen oikaisuksi 1,0 1,0 0,6 1,6

Rahavirran suojaukset yhteensä -2,2 -2,2 1,8 -0,5

Myytävissä olevat rahoitusvarat

voitot ja tappiot käypään arvoon arvostuksesta -7,9 -7,9 -9,4 -17,3

liiketoiminnan muihin tuottoihin siirretty määrä 0,0 0,0 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä -7,9 -7,9 -9,4 -17,3

Muuntoerot 10,5 10,5 7,0 17,5

Voitot ja tappiot nettosijoitusten suojauksesta -2,0 -2,0 -0,3 -2,3

Muuntoerot yhteensä 8,5 8,5 6,7 15,2

Muut erät 0,0 0,0 0,0 0,1

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,5 2,9 3,4 1,9 5,3

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9,0 -7,3 -11,4 -9,7 -5,6 -15,3
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22. Määräysvallattomien omistajien osuudet

MERKITTÄVIMMÄT MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUDET

Milj. euroa 2013 2012

Metsä Fibre -konserni 303,6 288,6

Metsä Board -konseni 127,1 133,7

Metsä Tissue -konserni 44,8 67,2

Muut 0,8 1,8

Yhteensä 476,3 491,2

23. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on useita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koske-
via järjestelyjä, joihin kuuluu sekä etuuspohjaisia että maksupohjaisia 
eläkejärjestelyjä.

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET ETUUDET

Milj. euroa 2013 2012

Taseeseen merkityt velat

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 143,8 142,4

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 10,6 11,6

Velka taseessa yhteensä 154,4 154,0

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

Taseeseen merkityt velat 143,8 142,4

Ylirahastoidut järjestelyt taseen vastaavissa -9,0 -3,3

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen  
nettovelka yhteensä 134,8 139,1

ETUUSPOHJAISET ELÄKEJÄRJESTELYT

Konsernin merkittävimmät etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat Sak-
sassa, Isossa-Britanniassa, Suomessa ja Ruotsissa. 

Saksassa konsernilla on useita etuuspohjaisia lisäeläkejärjestelyitä. 
Järjestelyt myöntävät lakisääteisen eläketurvan ylittäviä vanhuus-, työ-
kyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä siihen oikeutetuille työntekijöille, toi-
mihenkilöille, ylimmälle johdolle sekä paikallisen yhtiön entisille omis-
tajille. Eläkeikä on yleensä 65 vuotta, ja eläkkeen suuruus riippuu työs-
säoloajan pituudesta. Täyden eläkkeen saaminen edellyttää 
toimihenkilöiltä ja ylimmältä johdolta 25–30 vuoden palvelua. Työnte-
kijöiltä huomioidaan kaikki palveluvuodet 18 ikävuoden jälkeen. Osa 
eläkejärjestelyistä on suljettu. Saksan etuuspohjaiset järjestelyt ovat 
rahastoimattomia.

Iso-Britannian etuuspohjaiset järjestelyt takaavat järjestelyyn osallis-
tuville eläkkeen, jonka suuruus riippuu työssäoloajan pituudesta  ja vii-
meisten palveluvuosien palkan suuruudesta. Järjestelyt on suljettu 
uusilta jäseniltä. Järjestelyn varat on sijoitettu rahastoihin, joita halli-
taan paikallisten säännöstöjen ja käytännön mukaan. Ulkopuolisten 
hoitamat rahastot maksavat etuudet niihin oikeutetuille. Konserni osal-
listuu aktiivisesti säätiön sijoituskomitean toimintaan.

Suomessa konsernilla on lisäeläkejärjestelyjä, joita käsitellään etuus-
pohjaisina järjestelyinä. Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö myön-
tää osalle toimihenkilöitä lakisääteisen eläketurvan ylittäviä vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Eläkesäätiön piiriin ei oteta enää 
uusia jäseniä. Eläkesäätiön varat on sijoitettu kiinteistöihin, konserniyh-
tiöiden osakkeisiin ja osuuksiin sekä muihin noteerattuihin osakkeisiin 
ja velkakirjoihin. Lisäksi Eläkesäätiöllä on velkakirjasaamisia konser-
nilta sekä pankkitalletuksia. Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on 
lisäksi etuuspohjainen eläkesopimus, jonka mukainen eläkeikä on 62 
vuotta. Eläkkeen taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain mukai-
sesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltä-
vän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli työsuhde Metsä Groupissa 
päättyy ennen eläkeikää, johtoryhmän jäsen on oikeutettu vapaakirjaan.

Ruotsin etuuspohjainen järjestely koskee toimihenkilöitä, jotka ovat 
syntyneet vuonna 1978 tai aikaisemmin. Järjestely myöntää vanhuus-, 
perhe- ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Järjestelyn eläkkeen suuruus perus-
tuu palkkaan, jossa huomioidaan tulevat palkankorotukset inflaatiokor-
jauksineen, palvelusvuodet, ylennykset sekä muut olennaiset tekijät 
kuten muutokset työmarkkinoilla. Ruotsin järjestely on rahastoimaton. 
Velvoitteella on takausvakuutus.

Konsernilla on etuuspohjaisia järjestelyjä lisäksi Belgiassa, Hollan-
nissa, Italiassa, Norjassa, Slovakiassa ja Sveitsissä.

TASEESEEN MERKITYT LUVUT

Milj. euroa 2013 2012

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 138,8 134,3

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -134,0 -122,2

Rahastoitujen velvoitteiden alijäämä 4,9 12,1

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 130,0 127,0

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen alijäämä 
yhteensä 134,8 139,1

Nettovelka taseesssa 134,8 139,1

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 22–23
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ETUUSPOHJAISEN NETTOVELVOITTEEN MUUTOS TILIKAUDEN 2013 AIKANA

Milj. euroa
Velvoitteen 

nykyarvo

Järjestelyyn 
kuuluvien 

varojen  
käypä arvo Yhteensä

1.1.2013 261,3 -122,2 139,1

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 4,5 0,0 4,5

Hallintomenot 0,0 0,1 0,1

Korkokulu (+) tai korkotuotto (-) 9,5 -4,8 4,8

Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno 0,6 0,0 0,6

Velvoitteen täyttämisestä johtuvat voitot (-) ja 
tappiot -3,3 3,7 0,3

Tilikauden tulokseen sisältyvät erät 11,3 -1,0 10,2

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto 
lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon 
sisältyviä eriä 0,0 -12,9 -12,9

Väestötilastollisten oletusten muutoksesta 
johtuva voitto (-) tai tappio -0,4 0,0 -0,4

Taloutta koskevien oletusten muutoksista 
johtuva voitto (-) tai tappio 11,0 0,0 11,0

Kokemusperäiset voitot (-) tai tappiot -0,4 0,0 -0,4

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät erät 10,1 -12,9 -2,7

Muuntoerot -3,4 2,2 -1,2

Maksusuoritukset

Työnantajilta 0,0 -4,2 -4,2

Järjestelyyn osallistuvilta 0,0 -0,1 0,0

Järjestelyistä suoritetut maksut

Maksetut etuudet -11,0 4,3 -6,7

Velvoitteen täyttämiset 0,4 -0,1 0,3

31.12.2013 268,8 -134,0 134,8

Velvoitteen täyttämiset sisältää 3,3 miljoonaa euroa liittyen kahden 
henkilön vapaakirjautumiseen Metsä Groupin johtoryhmän eläke-
järjestelyssä.

ETUUSPOHJAISEN NETTOVELVOITTEEN MUUTOS TILIKAUDEN 2012 AIKANA

Milj. euroa
Velvoitteen 

nykyarvo

Järjestelyyn 
kuuluvien 

varojen  
käypä arvo Yhteensä

1.1.2012 227,5 -111,9 115,7

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 4,0 0,0 4,0

Hallintomenot 0,0 0,1 0,1

Korkokulu (+) tai korkotuotto (-) 10,6 -5,3 5,3

Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno -0,2 0,0 -0,2

Velvoitteen täyttämisestä johtuvat voitot (-) ja 
tappiot 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulokseen sisältyvät erät 14,4 -5,1 9,2

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto 
lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon 
sisältyviä eriä 0,0 -3,0 -3,0

Väestötilastollisten oletusten muutoksesta 
johtuva voitto (-) tai tappio 0,1 0,0 0,1

Taloutta koskevien oletusten muutoksista 
johtuva voitto (-) tai tappio 26,2 0,0 26,2

Kokemusperäiset voitot (-) tai tappiot 1,8 0,0 1,8

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät erät 28,2 -3,0 25,1

Muuntoerot 2,9 -1,9 1,0

Maksusuoritukset

Työnantajilta 0,0 -5,6 -5,6

Järjestelyyn osallistuvilta 0,2 -0,2 0,0

Järjestelyistä suoritetut maksut

Maksetut etuudet -10,3 4,1 -6,3

Velvoitteen täyttämiset -1,5 1,4 -0,1

31.12.2012 261,3 -122,2 139,1

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 23

ETUUSPOHJAISEN VELVOITTEEN JA JÄRJESTELYIHIN KUULUVIEN VAROJEN KOOSTUMUS MAITTAIN 2013

Milj. euroa Saksa Iso-Britannia Suomi Ruotsi Muut maat Yhteensä

Velvoitteen nykyarvo 108,2 79,3 42,9 20,7 17,6 268,8

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 0,0 -88,3 -32,9 0,0 -12,8 -134,0

Yhteensä 108,2 -9,0 10,0 20,7 4,8 134,8

ETUUSPOHJAISEN VELVOITTEEN JA JÄRJESTELYIHIN KUULUVIEN VAROJEN KOOSTUMUS MAITTAIN 2012

Milj. euroa Saksa Iso-Britannia Suomi Ruotsi Muut maat Yhteensä

Velvoitteen nykyarvo 102,1 75,6 42,9 23,8 16,8 261,3

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 0,0 -77,5 -32,6 0,0 -12,2 -122,2

Yhteensä 102,1 -1,8 10,3 23,8 4,6 139,1
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MERKITTÄVÄT VAKUUTUSMATEMAATTISET OLETUKSET 2013

Saksa Iso-Britannia Suomi Ruotsi Muut maat

Diskonttokorko, % 3,15 4,45 1,4–3,75 4,0 2,25–4,1

Palkkojen nousu, % 3,0 2,4 0,0–3,5 2,8 1,0–3,75

Eläkkeiden nousu, % 2,0 2,8–3,6 2,1 2,0 2,0–3,5

Elinajanodote

Raportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät

Miehet 21,0 22,0 19,0 19,7 17,2–21,5

Naiset 25,3 24,2 24,7 22,8 23,0–24,3

20 vuoden kuluttua raportointikauden  
päättymisestä eläkkeelle jäävät

Miehet 23,8 23,4 20,6 21,7 17,2–25,7

Naiset 27,9 25,7 26,4 24,2 23,0–27,2

MERKITTÄVÄT VAKUUTUSMATEMAATTISET OLETUKSET 2012

Saksa Iso-Britannia Suomi Ruotsi Muut maat

Diskonttokorko, % 3,76–5,3 4,35 3,2–3,5 3,2 2,0–4,0

Palkkojen nousu, % 2,0–3,0 2,5-2,8 0,0–3,5 2,7 1,0-4,0

Eläkkeiden nousu, % 2,0 2,6–2,8 2,1 2,0 2,0–3,8

Elinajanodote

Raportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät

Miehet 19,8 22,4 19,0 19,7 17,2–23,5

Naiset 24,2 25,0 24,7 22,9 23,0–26,3

20 vuoden kuluttua raportointikauden  
päättymisestä eläkkeelle jäävät

Miehet 22,6 23,7 20,6 21,7 17,2–23,8

Naiset 26,8 27,0 26,4 24,2 23,0–25,3

Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään vakuutusmatemaatikkojen ohjeistusten pohjalta, ja ne perustuvat kullakin alueella julkistettuihin tilastoihin 
ja kokemukseen. Oletusten pohjalta johdetaan odotettavissa oleva keskimääräinen jäljellä oleva elinikä 65-vuotiaana eläkkeelle jääville henkilöille. 

ETUUSPOHJAISEN VELVOITTEEN HERKKYYS PAINOTETUISSA KESKEISISSÄ OLETUKSISSA TAPAHTUVILLE MUUTOKSILLE 2013

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen

Oletuksen muutos Lisäys Lisäys

Diskonttokorko 0,5 % 7,5 %:n vähennys 8,3 %:n lisäys

Palkkojen nousu 0,5 % 1,1 %:n lisäys 1,1 %:n vähennys

Eläkkeiden nousu 0,5 % 5,3 %:n lisäys 5,3 %:n vähennys

Yhden vuoden
lisäys oletuksessa

Yhden vuoden
vähennys oletuksessa

Odotettavissa oleva elinikä  4,2 %:n lisäys 4,2 %:n vähennys

Edellä esitetyt herkkyysanalyysit perustuvat siihen, että yhden oletuksen muuttuessa kaikki muut oletukset säilyvät ennallaan. Käytännössä tämä ei ole 
todennäköistä, ja joissakin oletuksissa tapahtuvat muutokset saattavat korreloida keskenään. Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys merkittävien vakuu-
tusmatemaattisten oletusten muutoksille on laskettu käyttäen samaa menetelmää kuin on käytetty taseeseen merkittävää eläkevelvoitetta laskettaessa.

JÄRJESTELYIHIN KUULUVAT VARAT KOOSTUVAT SEURAAVISTA ERISTÄ 2013

Noteeratut
Noteeraa-
mattomat Yhteensä %

Oman pääoman ehtoiset instrumentit 2,8 0,2 3,0 2 %

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit 3,1 15,9 19,0 14 %

Kiinteistöt 6,5 6,5 5 %

Hyväksyttävät vakuutukset 6,6 6,6 5 %

Rahavarat 3,0 3,0 2 %

Sijoitusrahastot 91,6 91,6 68 %

Vakuutusyhtiöissä olevat varat 4,3 4,3 3 %

Yhteensä 100,5 33,5 134,0 100 %

JÄRJESTELYIHIN KUULUVAT VARAT KOOSTUVAT SEURAAVISTA ERISTÄ 2012

Noteeratut
Noteeraa-
mattomat Yhteensä %

Oman pääoman ehtoiset instrumentit 1,9 0,2 2,1 2 %

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit 3,3 15,4 18,7 15 %

Kiinteistöt 6,3 6,3 5 %

Hyväksyttävät vakuutukset 5,6 5,6 5 %

Rahavarat 2,1 2,1 2 %

Sijoitusrahastot 82,3 82,3 67 %

Vakuutusyhtiöissä olevat varat 5,1 5,1 4 %

Yhteensä 89,6 32,6 122,2 100 %



52  TILINPÄÄTÖS 2013 — TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 24–25

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 24–25

Eläkejärjestelyihin kuuluviin varoihin sisältyy Metsäliitto Osuuskunnan 
osuuksia käyvältä arvoltaan 0,2 miljoonaa euroa (0,2) ja Metsä Board 
Oyj:n A- ja B-osakkeita käyvältä arvoltaan 1,9 miljoonaa euroa (1,1).

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt altistavat konsernin useille eri ris-
keille, joista merkittävimmät kuvataan lähemmin alla.

VAROJEN VOLATILITEETTI

Järjestelyistä aiheutuvien velkojen laskentaan on käytetty diskonttokor-
koa, joka perustuu yritysten liikkeeseen laskemien hyvälaatuisten jouk-
kovelkakirjalainojen tuottoon. Jos järjestelyihin kuuluvien varojen 
tuotto alittaa tämän tuoton syntyy alijäämää tai ylijäämä pienenee. 
Konserni pyrkii pienentämään sijoitusriskiä hajauttamalla järjestelyn 
varat eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin kiinteistöihin sekä valtion 
ja yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Merkittävä osa järjestelyihin 
kuuluvista varoista koostuu Isossa-Britanniassa osakerahastoissa olevista 
osakkeista, joista odotetaan saavan pitkällä aikavälillä parempi tuotto 
kuin yritysten joukkolainoista, joskin niistä aiheutuu lyhyellä aikavälillä 
volatiliteettia ja riskiä.

MUUTOKSET JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN TUOTOSSA

Yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen tuoton alene-
minen kasvattaa järjestelystä aiheutuvia velkoja, joskin järjestelyn varoi-
hin kuuluvien joukkovelkakirjalainojen arvon nousu kompensoi tämän 
osittain.

INFLAATIORISKI

Valtaosa järjestelyiden etuusvelvoitteista on sidottu inflaatioon, ja kor-
keampi inflaatio johtaa velkojen kasvuun (joskin inflaatiokorotuksille 
on monissa tapauksissa asetettu katto järjestelyjen suojaamiseksi erityi-
sen korkealta inflaatiolta). Suurin osa järjestelyihin kuuluvista varoista 
on joko sellaisia, ettei inflaatio lainkaan vaikuta niihin (kiinteäkorkoiset 
joukkovelkakirjalainat) tai  inflaation vaikutus on vähäinen (osakkeet), 
mikä tarkoittaa, että inflaation kiihtyminen kasvattaa alijäämää.

ODOTETTAVISSA OLEVA ELINIKÄ

Suurin osa järjestelyiden velvoitteista liittyy elinikäisten etuuksien tuot-
tamiseen jäsenille, joten odotettavissa oleva eliniän nousu kasvattaa jär-
jestelyiden velvoitteita.

Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 
suoritettavien maksujen tilikaudella 2014 odotetaan olevan 10,5 mil-
joonaa euroa.

Etuuspohjaisen velvoitteen duraation painotettu keskiarvo on 15,4 
vuotta (15,4).

24. Varaukset

Milj. euroa
Uudelleen-

järjestelyt
Ympäristö-
velvoitteet

Muut 
varaukset Yhteensä

1.1.2013 45,0 26,6 16,9 88,4

Muuntoerot -0,2 0,0 -0,2 -0,5

Varausten lisäykset 3,4 7,4 0,9 11,6

Käytetyt varaukset -33,2 -4,9 -3,1 -41,3

Käyttämättömien varausten 
peruutukset -3,1 -1,1 -1,2 -5,4

Diskonttauksen vaikutus 0,0 0,2 0,0 0,2

31.12.2013 11,8 28,2 13,2 53,2

Milj. euroa 2013 2012

Pitkäaikainen 19,3 34,6

Lyhytaikainen 33,9 53,8

Yhteensä 53,2 88,4

Metsä Woodin uudelleenjärjestelyvarauksen lisäys 3,3 miljoonaa euroa 
liittyy Ranskassa sijaitsevan Casteljalouxin sahan, jatkojalostus- ja jake-
luyksikön sulkemissuunnitelmaan.

Metsä Boardin Husumin tehtaalla Ruotsissa tehtiin 6,5 miljoonan 
euron ympäristövaraus. Metsä Boardissa peruttiin varauksia yhteensä 
2,4 miljoonaa euroa liittyen Ranskassa sijaitsevan Alizayn tehdasalueen 
myyntiin ja 1,3 miljoonaa euroa liittyen vuonna 2011 tehtyihin Metsä 
Boardin Gohrsmühlen tuotannon uudelleenjärjestelyvarauksiin.

Vuoden 2013 varausten pitkäaikaisen osuuden arvioidaan pääosin 
purkautuvan vuoden 2017 loppuun mennessä.

25. Rahoitusvelat

KOROLLISET RAHOITUSVELAT

Milj. euroa
TASEARVOT

2013
TASEARVOT

2012

PITKÄAIKAISET KOROLLISET RAHOITUSVELAT

Joukkovelkakirjalainat 189,3 261,0

Lainat rahoituslaitoksilta 1 054,4 565,9

Eläkelainat 272,5 245,1

Rahoitusleasingvelat 33,9 37,7

Muut velat 51,7 51,5

Yhteensä 1 601,9 1 161,2

LYHYTAIKAISET KOROLLISET RAHOITUSVELAT

Pitkäaikaisten velkojen  
lyhytaikainen osuus 136,0 743,8

Lyhytaikaiset lainat 2,2 0,3

Muut velat 216,5 214,2

Yhteensä 354,6 958,2

Korolliset rahoitusvelat yhteensä 1 956,5 2 119,5
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KOROLLISET RAHOITUSVARAT

Milj. euroa
TASEARVOT 

2013
TASEARVOT 

2012

PITKÄAIKAISET KOROLLISET RAHOITUSVARAT

Lainasaamiset 9,8 8,9

LYHYTAIKAISET KOROLLISET RAHOITUSVARAT

Lainasaamiset 7,9 2,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat rahoitusvarat 20,1 0,0

Sijoitukset jaksotettuun hankintamenoon 280,6 401,0

Käteinen raha ja pankkitilit 152,0 117,5

Yhteensä 460,6 520,6

Korolliset rahoitusvarat yhteensä 470,4 529,5

Korolliset nettovelat yhteensä 1 486,1 1 590,0

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Milj. euroa Korko-% 2013 2012

2002–2014 9,400 0,0 87,2

2004–2020 9,000 15,3 15,3

2006–2013 8,750 0,0 448,8

2012–2017 5,125 174,1 173,8

Varat yhteensä 189,3 725,2

RAHOITUSLEASINGVELKOJEN ERÄÄNTYMISAJAT

Milj. euroa 2013 2012

VÄHIMMÄISLEASINGMAKSUT

alle 1 vuosi 7,1 7,7

1–2 vuotta 21,5 6,3

2–3 vuotta 1,8 3,8

3–4 vuotta 1,5 3,0

4–5 vuotta 1,3 2,6

Yli 5 vuotta 10,2 26,5

Yhteensä 43,4 49,9

Tulevat rahoituskulut 3,2 5,6

Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvo 40,2 44,3

Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvo 

alle 1 vuosi 6,3 6,6

1–2 vuotta 20,8 5,4

2–3 vuotta 1,5 3,0

3–4 vuotta 1,2 2,3

4–5 vuotta 1,1 2,0

Yli 5 vuotta 9,2 24,9

Yhteensä 40,2 44,3

Merkittävimmät rahoitusleasingsopimukset koskevat Metsä Boardin 
Äänevoima Oy:n voimalaitoksia. Äänevoima Oy:n rahoitusleasingso-
pimusaika oli alun perin 10–15 vuotta. Velat erääntyvät vuoteen 2017 
mennessä. Sopimukset sisältävät jatko- ja osto-optioita.

26. Muut velat

Milj. euroa 2013 2012

KOROTTOMAT PITKÄAIKAISET VELAT MUILLE

Saadut ennakot 1,9 1,7

Muut velat 3,8 0,1

Siirtovelat 0,9 2,4

Yhteensä 6,6 4,2

27. Ostovelat ja muut velat

Milj. euroa 2013 2012

KOROTTOMAT LYHYTAIKAISET VELAT  
OSAKKUUSYRITYKSILLE

Ostovelat 4,7 4,0

Siirtovelat 0,5 0,8

Yhteensä 5,2 4,8

KOROTTOMAT LYHYTAIKAISET VELAT MUILLE

Saadut ennakot 15,3 4,6

Ostovelat 330,4 330,4

Muut velat 64,9 78,7

Siirtovelat 334,8 335,5

Yhteensä 745,5 749,1

Ostovelat ja muut velat yhteensä 750,8 754,0

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 26–27
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28. Rahoitusriskien hallinta

Liiketoimintaan sisältyviä rahoitusriskejä hallitaan yrityksen hallituk-
sen ja johdon vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Politiikassa 
määritellään keskeiset toimintaohjeet muun muassa valuutta-, korko-, 
likviditeetti- ja vastapuoliriskin hallintaan sekä johdannaisinstrument-
tien käyttöön. Hyödykeriskejä hallitaan vastaavasti konsernin hyödyke-
riskipolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojautua merkittäviltä rahoi-
tus- ja hyödykeriskeiltä, tasapainottaa kassavirtaa ja antaa liiketoimin-
tayksiköille aikaa sopeuttaa toimintansa muuttuneisiin olosuhteisiin.

Metsä Group Treasury Oy on rahoitukseen erikoistunut yhtiö, joka 
toimii konsernin sisäisenä pankkina. Vuonna 2013 Metsä Board myi  
51 prosentin omistusosuutensa Metsä Group Treasuryssa Metsäliitto 
Osuuskunnalle, joka omistaa nyt yhtiöstä 100 prosenttia. Rahoitustoi-
minnot on keskitetty Metsä Group Treasuryyn, joka vastaa konserniyri-
tysten rahoituspositioista konserniyritysten määrittelemän strategian ja 
rahoituspolitiikan mukaisesti, tuottaa tarvittavat rahoituspalvelut 
Metsä Groupissa ja toimii rahoitusasioiden osaamiskeskuksena.  

VALUUTTARISKI

Metsä Groupin valuuttariski koostuu valuuttavirtariskistä ja valuutta-
määräisen oman pääoman muuntoriskistä sekä taloudellisesta valuutta-
riskistä. Pääosa konsernin kustannuksista syntyy euroalueella ja jossain 
määrin Ruotsissa, mutta myyntituotoista merkittävä osa saadaan muina 
kuin kotivaluuttana. Sen takia myyntituotot saattavat valuuttakurssi-
muutosten vuoksi vaihdella tuotantokustannusten pysyessä muuttumat-
tomina. Samoin tuotteet hinnoitellaan usein muussa kuin kotivaluu-
tassa. Valuuttamääräisistä myyntituotoista ja kustannuksista muodostu-
vaan valuuttavirtapositioon sisällytetään valuuttamääräisten 
myyntisaatavien ja ostovelkojen muodostama tasepositio sekä neljän-
neksen osuus vuotuisesta tulevasta sopimuspohjaisesta tai ennakoidusta 
valuuttavirrasta.

Konsernin liiketoiminnan valuuttavirtaposition päävaluutat ovat 
Yhdysvaltain dollari, Englannin punta ja Ruotsin kruunu. Dollarin ja 
punnan vahvistuminen vaikuttaa positiivisesti konsernin tulokseen ja 
vastaavasti niiden heikkeneminen negatiivisesti. Ruotsin kruunun heik-
kenemisellä on positiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Muita mer-
kittäviä valuuttoja ovat muun muassa AUD, CHF, DKK, NOK ja 
RUB. Suojauspolitiikkana on pitää pääsääntöisesti tasepositio ja neljän-
nes vuotuisesta virtapositiosta suojattuna kaikista sopimuspohjaisista 
tai ennakoiduista valuuttavirroista. Suojausaste voi kuitenkin vaihdella 
0–12 kuukauden välillä siten, että normin mukaisesta suojauksesta 
poikkeamiselle on rahoituspolitiikassa määritelty erilliset päätösvaltuu-
det. Kunkin konserniyrityksen hallitus päättää merkittävistä rahoitus-
politiikan normista poikkeavista suojausasteista. Valuuttakohtainen 
suojausten määrä riippuu kulloinkin vallitsevista kurssitasoista ja kurs-
siodotuksista, valuuttojen korkoeroista sekä kurssiriskin merkityksestä 
konsernin tulokseen. Pääosin virtapositiota suojataan termiinikaupoin, 
mutta myös valuuttalainoja ja valuuttaoptioita käyttämällä.

Metsä Group soveltaa osana valuuttavirtaposition suojausta IAS 39:n 
mukaista suojauslaskentaa, minkä seurauksena suojauslaskentaan koh-
distettujen suojausten käypä arvo kirjataan taseen omaan pääomaan 
käyvän arvon rahastoon. Valuuttavirtapositiosta oli tilikauden lopussa 
suojattuna keskimäärin 4,6 kuukautta (2012: 4,7 kuukautta). Tilikau-
den aikana suojausaste on vaihdellut 4 ja 5 kuukauden välillä (4–5). 
Dollarin suojausaste oli 3,2 kuukautta (5,6), josta suojauslaskennan 
osuus oli 3,5 kuukautta (2,6). Ruotsin kruunun suojausaste oli 8,2 kuu-
kautta (5,0), josta suojauslaskennan osuus oli 4,5 kuukautta (4,2) ja 
punnan suojausaste oli 4,9 kuukautta (3,8), josta suojauslaskennan 
osuus oli 1,9 kuukautta (2,3). Suojauslaskentaan kohdistetuilla suojauk-
silla on suojattu ennakoidun erittäin todennäköisen myynnin osuutta 
valuuttavirtapositiosta. Suojauspolitiikan mukaisesta normista on kau-
den lopussa suojattuna keskimäärin 94 prosenttia (94).

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen muuntoriski syntyy 
euroalueen ulkopuolella sijaitsevien tytäryritysten ja osakkuusyritysten 
omien pääomien konsolidoinnista euroiksi tilinpäätöksessä. Rahoitus-
politiikan mukaan 0–100 prosenttia oman pääoman positiosta tulee 
olla suojattuna. Oman pääoman muuntoriskiä on suojattu termiinikau-
poin ja oman pääoman position suojaukseen sovelletaan IAS:n 
mukaista suojauslaskentaa, minkä seurauksena suojauksen kurssierot 
kirjataan tehokkaaksi osoittautuneen suojauksen osalta taseen omaan 
pääomaan muuntoeroja vastaan. Oman pääoman positiosta oli tilikau-
della keskimäärin suojattuna 10 prosenttia (12) ja kauden lopussa 10 
prosenttia (10). Suojausaste jää matalaksi, koska Ruotsin kruunu- ja 
Puolan zloty-määräisen oman pääoman suojaamisesta luovuttiin vuo-
sina 2011 ja 2012.

Konserni soveltaa Value-at-Risk-menetelmää (VaR) avoimen valuut-
tapositionsa riskin arvioimiseen. VaR lasketaan poikkeamalle rahoitus-
politiikan mukaisesta taseposition ja vuotuisen valuuttavirtaposition 
neljänneksen suojausnormista. VaR-riskilukuun sovelletaan 99 prosen-
tin luottamusväliä ja kuukauden ajanjaksoa, joten VaR ilmaisee sen, että 
1 prosentin todennäköisyydellä avoimen valuuttaposition markkina-
arvo alentuu enemmän kuin riskiluvun mukaisen määrän kuukauden 
ajanjaksolla. Suojauspäätöksiä koskevat toimivaltuudet on asetettu 
rajaamalla yritysjohdon päätöksentekovaltuuksia sekä valuuttakohtais-
ten suojausastemuutosten enimmäismäärän suhteen että VaR-riskilimii-
tillä. Mahdolliset riskilimiitit ylittävät strategiset päätökset tehdään 
yhtiön hallituksessa. Konserniyritysten valuuttavirtariskille asetettujen 
limiittien yhteismäärä on 19,0 miljoonaa euroa (16,0) ja konserniyritys-
ten VaR-lukujen yhteismäärä on tilikauden päättyessä 5,7 miljoonaa 
euroa (3,0). Tilikauden keskiarvo on ollut 4,6 miljoonaa euroa (3,9). 
Valuuttariskien hallinnassa sovellettujen johdannaisten volyymit ja käy-
vät arvot on esitetty liitetiedossa 29.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 28
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VALUUTTAVIRTAPOSITIO JA SUOJAUS

VIRTAPOSITIO, NETTO SUOJAUSASTE, KK

Milj. euroa Suojaus 31.12 Keskim.

USD 470,8 -127,4 3,2 3,9

GBP 275,9 -112,2 4,9 4,4

SEK -346,0 236,4 8,2 6,3

NOK 97,0 -23,5 2,9 3,0

DKK 70,0 -22,7 3,9 4,1

Muu pitkä 87,6 -17,1 2,3 3,5

Muu lyhyt -64,0 6,8 1,3 2,2

Yhteensä 2013 1 411,3 -546,1 4,6 4,4

Yhteensä 2012 1 484,8 -576,5 4,7 4,6

ULKOMAISEEN YKSIKKÖÖN TEHDYN NETTOSIJOITUKSEN SUOJAUS

OMAN PÄÄOMAN POSITIO SUOJAUSASTE, %

Milj. euroa Suojaus 31.12 Keskim.

GBP 85,7 -70,0 82,0 82,0

SEK 458,0 0,0 0,0 0,0

Muut 147,4 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 2013 691,1 -70,0 10,0 10,0

Yhteensä 2012 753,3 -77,7 10,0 12,0

KORKORISKI

Korkoriski kohdistuu pääasiassa taseen korollisiin saataviin ja velkoihin 
sekä valuuttasuojaukseen. Korolliset saatavat ja velat on eritelty liitetie-
dossa 25. Riskin hallinnassa keskeisimmät valuutat ovat euro, Yhdysval-
tain dollari, Englannin punta ja Ruotsin kruunu. Korkoriskipolitiikan 
tavoitteena on minimoida koronmuutosten aiheuttama negatiivinen 
vaikutus konsernin ja konserniyritysten tulokseen ja taloudelliseen ase-
maan sekä samalla pyrkiä optimoimaan rahoituskustannukset riskili-
miittien puitteissa. Korkotason muutosten vaikutus rahoituskustan-
nuksiin riippuu korollisten rahoituserien korkosidonnaisuusajasta, jota 
konsernissa mitataan duraatiolla. Duraation pidentyessä korkotason 
nousu vaikuttaa hitaammin rahoitusvelkojen korkokustannuksiin. Lai-
naportfolion korkosidonnaisuusaikaan vaikutetaan mm. vaihtuvakor-
koisen ja kiinteäkorkoisen rahoituksen määrää säätelemällä sekä korko-
johdannaisten käytöllä. Konserni käyttää korkoriskin hallinnassa 
koronvaihtosopimuksia, korkofutuureita sekä korko-optioita.

Rahoituspolitiikan mukaista korkosidonnaisuusajan normia piden-
nettiin vuonna 2013 6 kuukaudesta 12 kuukauden keskimääräiseen lai-
nasalkun duraatioon. Sidonnaisuusaika voi kuitenkin vaihdella rahoi-
tuspolitiikassa määriteltyjen normin mukaisesta suojauksesta poikkea-
miselle asetettujen valtuuksien puitteissa siten, että yli neljän 
kuukauden suuruisesta normipoikkeamasta tehdään päätökset yhtiön 
hallituksessa. Lainojen korkosidonnaisuusaika oli vuoden lopussa 20,9 
kuukautta (23,2). Tilikauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdel-
lut 19 ja 24 kuukauden välillä (15–24). Vuoden 2013 lopussa yhden 
prosenttiyksikön koron nousu nostaa seuraavan 12 kuukauden korko-
kustannuksia laskennallisesti 2,2 miljoonaa euroa (-0,3), koska vaihtu-
vakorkoisten rahavarojen määrä on suuri vaihtuvakorkoisiin lainoihin 
nähden.

Metsä Group altistuu markkinahintojen muutoksesta aiheutuvalle 
johdannaisten arvon muutosriskille korkojohdannaisia käyttäessään 
sillä IAS 39:n mukaan johdannaiset on arvostettava taseeseen käypään 

arvoon. Suojauslaskennan soveltaminen kuitenkin tasaa johdannaisten 
markkina-arvojen muutosten vaikutuksia konsernin tulokseen. Kon-
serni soveltaa IAS 39:n mukaista käyvän arvon suojauslaskentaa kiin-
teäkorkoisiin lainoihin, jotka ovat koron- ja valuutanvaihtosopimuksin 
muutettu vaihtuvakorkoiseksi rahoitukseksi. Konserni soveltaa lisäksi 
IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa pääosaan koronvaihto-
sopimuksista, joilla on muutettu vaihtuvakorkoista rahoitusta kiinteä-
korkoiseksi. Korkojohdannaisten bruttovolyymi tilinpäätöshetkellä 
(valuutanvaihtosopimukset mukaan lukien) on 822,7 miljoonaa euroa 
(1 298,3). Johdannaissalkusta suojauslaskentaan kohdistuu 659,2 mil-
joonaa euroa (1 079,1) osuus ja tulosvaikutteisesti kirjattavien avoimien 
johdannaisten osuus on 163,5 miljoonaa euroa (219,2). Koronvaihto- ja 
valuutanvaihtosopimusten maturiteetti vaihtelee 1–7 vuoden välillä 
(1–8)

KORKORISKI

2013 2012

Lainamäärä, milj. euroa 1 743 1 907

Duraatio, kk 20,9 23,2

Keskikorko, % 4,5 5,1

Korkoherkkyys, milj. euroa 2,2 -0,3

Korkoherkkyys on arvio 1 prosentin yhdensuuntaisen koronmuutoksen vaikutuksesta vuotuisiin 
nettokorkokustannuksiin vuoden lopun positiolla. Korkoriskiasema ei sisällä lyhyt aikaiseksi 
korolliseksi velaksi kirjattua osuutta Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomasta.

LAINOJEN UUDELLEENHINNOITTELUJAKAUMA

Milj. euroa YHTEENSÄ

1–4/2014 638

5–8/2014 198

9–12/2014 11

2015 133

2016 255

2017 222

>2017 286

Yhteensä 1 743

HYÖDYKERISKI

Hyödykeriskien suojauksessa sovelletaan kullekin hyödykelajille erik-
seen määriteltyä riskinhallintapolitiikkaa. Politiikan mukaan hyödyke-
riskienhallinta tapahtuu finanssisuojausten osalta keskitetysti Metsä 
Group Treasuryn kautta konserniyritysten hallitusten hyväksymän stra-
tegian ja riskinhallintapolitiikan pohjalta. Hyödykesuojauspolitiikkaa 
on sovellettu sähkön, maakaasun ja sellun hintariskien hallintaan ja 
myös päästöoikeuksien kauppaan liittyviä transaktioita on hallinnoitu 
Metsä Group Treasuryn kautta.

Metsä Groupin sähkönhintariskin hallinnassa tavoitteena on tasapai-
nottaa sähkönhinnanmuutosten vaikutusta konsernin tulokseen ja talou- 
delliseen asemaan. Pääperiaatteena on suojata sähköostojen positiota, 
joka muodostuu tehdaskohtaisten sähkönkulutusennusteiden ja voima-
laitostuotanto-osuuksien erotuksesta. Metsä Boardin ja Metsä Tissuen 
Suomen ja Ruotsin sähkönhankinnan osalta suojausstrategiaa toteute-
taan yhteistyössä Metsä Group Energia -konsernipalvelun kanssa keski-
tetysti Metsä Group Treasuryn kautta. Keski-Euroopan sähkönhintaris-
kien suojaukset toteutetaan Metsä Group Energian toimesta ja ohjeiden 
mukaan yhteistyössä paikallisten tuotantoyksiköiden kanssa fyysisin 



56  TILINPÄÄTÖS 2013 — TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 28

sopimuksin. Metsä Board, Metsä Tissue ja Metsä Wood suojaavat  
aktiivisesti sähkönhintariskiä siten, että suojausnormiksi on asetettu 80, 
40, 20 ja 0 prosentin (80, 40, 20 ja 0) suojaustaso ennustetusta nettopo-
sitiosta ensimmäisenä, toisena, kolmantena ja neljäntenä peräkkäisenä 
12 kuukauden jaksona. Sähkösuojauksiin on sovellettu IAS 39:n 
mukaista suojauslaskentaa. Sen seurauksena suojauslaskentaan kohdis-
tettujen suojausten käypä arvo kirjataan taseen omaan pääomaan käy-
vän arvon rahastoon ja vasta ennakoitujen sähköostojen toteutuessa 
tuloslaskelmaan ostojen oikaisuksi. Metsä Fibre ei suojaa sähkö- eikä 
maakaasupositiotaan.

Konsernin tehtaiden polttoainehankinnasta noin 1/4 on maakaasu-
pohjaista. Maakaasutoimitusten hinnat on Keski-Euroopassa sidottu 
kaasun markkinahintoihin. Suomen kaasutoimitusten hinnat on 
sidottu raskaan polttoöljyn, Suomeen tuodun hiilen ja energiahintain-
deksin kehitykseen. Maakaasun hintariskin suojaaminen on pääosin 
toteutettu fyysisillä kiinteähintaisilla sopimuksilla. Suomen osalta vain 
öljysidonnaista osuutta on kiinnitetty. Suomen maakaasun hintariskin-
suojauksen lähtökohtana on suojata sopimuksen öljysidonnaista osaa 
kiinteähintaisia fyysisiä toimitussopimuksia tai öljyjohdannaisia käyt-
täen sovelletusta hinnoittelukäytännöstä riippuen. Metsä Tissue on 
vuonna 2012 aloittanut maakaasun ns. finanssisuojaukset Saksan kaa-
sunhankintaa suojatakseen ja soveltaa niihin IAS 39:n mukaista suoja-
uslaskentaa. Suojausstrategia perustuu riskipolitiikkaan, jonka mukaan 
Metsä Group Energian tekee suojauspäätökset Metsä Group Treasuryn 
tuella, ja merkittävät strategiset päätökset tehdään konserniyritysten 
hallituksissa.

Sähkösuojauksista noin 39 prosenttia (41) on toteutettu fyysisiä toi-
mitussopimuksia käyttäen ja 61 prosenttia (59) ns. finanssisuojina säh-
köjohdannaisia käyttäen. Finanssisuojista on vuoden lopussa 99 pro-
senttia (100) kohdistettu suojauslaskentaan. Maakaasusuojauksista 
noin 72 prosenttia (91) on toteutettu fyysisiä toimitussopimuksia käyt-
täen ja 28 prosenttia (9) ns. finanssisuojina. 

Sellun hintariskin suojauspolitiikan mukaan konserniyritys voi vali-
koivasti suojata hintariskiään joko finanssisopimuksin Metsä Group 
Treasuryn kautta tai kiinteähintaisin fyysisin sopimuksin. Sellun hinta-
riskin suojauksessa sovelletaan IAS:n mukaista suojauslaskentaa. Metsä 
Groupilla ei ole voimassa olevia sellujohdannaissopimuksia vuoden 
2013 lopussa. Hyödykeriskien hallinnassa sovellettujen johdannaisten 
volyymit ja käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 29.

SÄHKÖN HINTARISKIN SUOJAUS, 31.12.

GWh 2013 2012

Sähköpositio, netto 2014 1 317,4 1 393,5

Sähköposition suojaus 2014 1 485,0 1 394,5

Suojausaste vuoden lopussa, % 113 100

Sähkön hintariskiä suojataan määritellyn riskinhallintapolitiikan mukaisesti neljän tulevan 
vuoden aikahorisontilla joko fyysisin sopimuksin tai finanssisopimuksin. Laskelma koskee 
ainoastaan seuraavan vuoden sähkön hintariskin suojausta. Nettosähköpositio on laskettu oma 
ja osakkuusyritysten sähköntuotanto huomioituna.

LIKVIDITEETTIRISKI

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitusvarat ja lainanotto-
mahdollisuudet eivät riitä toiminnan rahoitustarpeen kattamiseen tai 
että varainhankinta tulee kohtuuttoman kalliiksi. Riskiä valvotaan arvi-
oimalla 12–24 kuukauden likviditeettitarve ja varmistamalla että likvi-
diteetti kattaa pääosan kyseisen ajanjakson tarpeesta. Rahoituspolitii-
kan mukaan likviditeettireservin tulee jatkuvasti kattaa 100 prosenttia 
(80–100) ensimmäisen 12 kuukauden ja 50–100 prosenttia (50–100) 
seuraavan 12–24 kuukauden likviditeettitarpeesta. Tavoitteen mukaan 
enintään 20 prosenttia (20) konsernin lainoista sitovat luottolupaukset 
mukaan luettuna saa erääntyä seuraavan 12 kuukauden kuluessa ja 
vähintään 25 prosentin (35) osuuden on ulotuttava yli neljän vuoden 
maturiteettiin. Rahoitusmarkkinoiden toimiessa konsernin kannalta 
normaalisti tavoitteena on välttää ylimääräisen likviditeetin pitämistä 
sijoituksina ja sen sijaan ylläpitää likviditeettireservi sitovina luottolu-
pauksina taseen ulkopuolella. 

Likviditeettiriskin hallinnan kulmakivenä on mitoittaa konsernin 
operatiiviset päätökset siten, että velkaisuusastetta ja riittävää likvidi-
teettireserviä koskevat tavoitteet voidaan kaikissa suhdannetilanteissa 
varmistaa. Likviditeettiriskiä hallitaan myös käyttämällä monipuolisesti 
eri pääoma- ja rahoitusmarkkinoita riippuvuuden vähentämiseksi yksit-
täisestä rahoituslähteestä. Rahoitusta koskevissa päätöksissä korostuu 
myös lainojen maturiteettirakenteen optimointi. Viime vuosina likvidi-
teettiä ja erityisesti Metsä Groupin pääomarakennetta on voitu vahvis-
taa mm. Metsä Fibren omistusjärjestelyllä ja muilla omaisuuserien 
myynneillä. Vuoden 2013 aikana tehdyt rahoitusjärjestelyt ovat merkit-
tävästi tasapainottaneet lainojen maturiteettirakennetta.

Huhtikuussa 2013 Metsä Board nosti 500 miljoonan euron lainat 
vuonna 2012 allekirjoitetusta syndikoidusta luottosopimuksesta ja 
maksoi eräpäivänään 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan pois. 
Joulukuussa 150 miljoonan euron osuus sopimuksesta (bridge finan-
cing) maksettiin pois ja rahoitettiin pääosin eläkelainoin ja pankkilai-
noin. Metsä Tissue allekirjoitti huhtikuussa 200 miljoonan euron syn-
dikoidun lainasopimuksen, jolla jälleenrahoitettiin syyskuussa 2013 
erääntymässä ollut syndikaattilaina. Metsäliitto Osuuskunta allekirjoitti 
joulukuussa 2013 vuonna 2019 erääntyvän 400 miljoonan euron syndi-
koidun lainasopimuksen, jolla jälleenrahoitettiin huhtikuussa 2014 
erääntymässä ollut syndikaattilaina. 

Metsä Groupin maksuvalmius on pysynyt vahvana. Käytettävissä 
oleva likviditeetti oli tilikauden lopussa 1 188,4 miljoonaa euroa  
(1 167,8). Tästä 452,7 miljoonaa euroa (518,5) oli likvideinä varoina ja 
sijoituksina ja 735,7 miljoonaa euroa (649,3) taseen ulkopuolisina sito-
vina pitkäaikaisina luottolupauksina. Konsernilla oli myös lyhytaikaisia 
ei-sitovia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä 174,7 miljoonan 
(526,5) euron arvosta. Käytettävissä olevien yritystodistusohjelmien 
määrä mitoitettiin vuoden 2013 aikana vastaamaan konsernin kokoa ja 
tarpeita. Vuoden 2013 lopussa likviditeettireservi kattaa täysimääräi-
sesti ennakoidun vuoden 2014 rahoitustarpeen. Vuosien 2014–2016 
jälleenrahoituksen vaihtoehtoja kartoitetaan parhaillaan. Pitkäaikaisista 
lainoista ja luottolupauksista erääntyy 12 kuukauden jaksolla 5 prosent-
tia (26) ja yli neljän vuoden jaksolle ulottuu 34 prosenttia (16). Pitkäai-
kaisten lainojen keskimaturiteetti on 3,3 vuotta (2,0). Lyhytaikaisen 
rahoituksen osuus konsernin korollisista veloista on 11 prosenttia (10). 
Rahoitusvelkojen lyhennysten kassavirrat on esitetty liitetiedossa 28.
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VASTAPUOLIRISKI

Rahoitusinstrumentteihin sisältyy riski siitä, että konserni kärsii tap-
piota, jos vastapuoli on kyvytön vastaamaan sitoumuksistaan. Konserni 
hallitsee tätä riskiä tekemällä rahoitustapahtumat vain luottokelpoisim-
pien vastapuolien kanssa ja ennalta päätetyissä rajoissa. Rahoituksen 
luottoriskeistä ei tilikauden aikana aiheutunut tappiota. Rahoitukseen 
liittyvää vastapuoliriskiä rajaa se, että likviditeettireserviä osittain ylläpi-
detään sitovien luottolimiittien muodossa. Rahat ja pankkisaamiset ja 
muut sijoitukset on hajautettu useaan yksittäiseen pankkiin ja usean 
instituution yritystodistuksiin. Vastapuolilimiittejä on vuoden aikana 
tarkistettu ottaen huomioon konsernin tarpeet sekä näkemys käytetty-
jen vastapuolten taloudellisesta asemasta. Johdannaiskauppaa säätelee 
vastapuolien kanssa solmitut standardoidut ISDA-sopimukset.

Konsernin myyntisaamisiin sisältyy vastapuoliriski siitä, että vasta-
puoli on kyvytön vastaamaan sitoumuksistaan. Myyntisaamisiin liitty-
vää luottoriskiä hallitaan operatiivisen johdon hyväksymän luottoris-
kien hallintapolitiikan avulla. Asiakkaiden luottokelpoisuutta arvioi-
daan säännöllisin välein asiakkaiden tilinpäätösten ja maksukäyttäyty- 
misen sekä luottotietoyritysten ja luokitusyhtiöiden antamien tietojen 
pohjalta. Yksittäisten asiakkaiden luottolimiitit tarkistetaan vähintään 
kerran vuodessa. Aika ajoin, mikäli johto katsoo tarpeelliseksi, käyte-
tään myös remburssikauppaa, pankkitakauksia, emoyhtiön takauksia 
sekä luottovakuutusta luottoriskien pienentämiseen. Luottolimiitit 
hyväksytään luottoriskien hallintapolitiikkaan perustuen ja hyväksy-
misrajat vaihtelevat konsernin liiketoimialoittain. Operatiivinen johto 
arvioi ja määrittelee kaikki ne keskeiset luottolimiitit, joissa ei ole luot-
tovakuutusta ja/tai jotain muuta vakuusturvaa luottoriskien hallintapo-
litiikan mukaan. 

Metsä Groupin yliaikaisten asiakassaamisten osuus kaikista myynti-
saamisista on tilinpäätöshetkellä 17,7 prosenttia (13,0), josta 0,1 pro-
senttia (0,2) ulottuu välille 90–180 päivää ja 1,5 prosenttia (0,8) yli  
180 päivän. Lisäksi konsernilla on käytössään asiakassaamisten 
arvonalentumistestaukset. Luottotappion alaskirjaus tehdään, kun asia-
kasyritys tekee virallisen konkurssin tai sen maksusuoritukset ovat yli  
6 kk (180 pv) yliaikaisia eikä sitovaa maksusuunnitelmaa ole tehty tai 
muita päteviä syitä ole. Epävarmoja myyntisaamisia koskeva erittely on 
esitetty liitetiedossa 19.

Myyntisaamiset ovat jakautuneet maantieteellisesti laajalle alueelle 
vastaten segmenttitiedoissa esitettyä myynnin rakennetta. Suurimmat 
luottoriskien lähteet ovat Iso-Britannia, Saksa, Suomi, Italia, Belgia, 
Ruotsi, Ranska ja Puola. Kymmenen suurinta maata edustaa noin 70 
prosenttia (70) kaikista ulkoisista myyntisaamisista. Metsä Groupin 
suurimman yksittäisen asiakkaan (yksittäisen yrityksen tai yhteisomis-
tuksessa olevan yritysryhmän) luottoriskin osuus vuoden 2013 lopussa 
oli 7 prosenttia (7) myyntisaamisten kokonaismäärästä. Kymmenen 
suurinta asiakasryhmää (yksittäisiä yrityksiä tai yhteisomistuksessa ole-
via yritysryhmiä) vastasi 30 prosentista kaikista myyntisaamisista (28). 
Vuoden 2013 lopussa pääosa konsernin myyntisaamisista oli katettu 
vakuutuksin. 

PÄÄOMAN HALLINTA

Pääomalla ja pääomarakenteella tarkoitetaan omistajien yritykseen teke-
mien sijoitusten ja omistajien yritykseen jättämien kertyneiden voitto-
varojen (eli oman pääoman) ja velkapääoman (eli vieraan pääoman) eriä 
sekä niiden keskinäistä suhdetta. Konsernin tavoitteena on ylläpitää 
tehokasta pääomarakennetta joka varmistaa konsernin toimintaedelly-
tykset rahoitus- ja pääomamarkkinoilla kaikissa olosuhteissa toimialan 
syklisyydestä riippumatta. Pääomarakenteelle on konsernin operatiivi-
sessa toiminnassa määritelty rahoitus- ja pääomamarkkinoiden tavan-
omaisia vaatimuksia vastaavat keskeiset tavoitearvot. Yrityksen hallitus 
ja hallituksen tarkastusvaliokunta arvioivat konsernin pääomaraken-
netta säännöllisesti. 

Konserni seuraa pääomarakenteensa kehitystä nettovelkaantumisas-
tetta ja omavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Konsernin 
tavoitteena on pitkällä aikavälillä enintään 100 prosentin nettovelkaan-
tumisaste ja vähintään 40 prosentin omavaraisuusaste (tilapäiset poik-
keamat sallittuja).

PÄÄOMARAKENNETTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2013 JA 31.12.2012 OLIVAT 
SEURAAVAT:

Milj. euroa 2013 2012

Nettovelkaantumisaste, % 76 86

Omavaraisuusaste, % 38,1 34,8

Korollinen vieras pääoma 1 956,5 2 119,5

- korollinen rahoitusomaisuus 470,4 529,5

Korollinen nettovelka 1 486,1 1 590,0

Oma pääoma 1 482,6 1 366,7

+ Määräysvallattomien omistajien osuudet 476,3 491,2

Yhteensä 1 958,9 1 857,9

Taseen loppusumma 5 164,0 5 344,4

- Saadut ennakkomaksut 17,3 6,4

Yhteensä 5 146,7 5 338,0

Metsä Groupin velkarahoitus oli vuoden 2013 lopussa järjestetty 
siten, että Metsä Board Oyj:llä, Metsä Fibre Oy:llä ja Metsä Tissue 
Oyj:llä kullakin oli muodostamiensa alakonsernien rahoitustarpeiden 
kattamiseen tarvittavat lainat ja että kyseisten yritysten lainat olivat toi-
sistaan riippumattomia. Samoin Metsäliitto Osuuskunnalla oli erikseen 
järjestetty rahoitus emoyrityksen sekä Metsä Forestin ja Metsä Woodin 
-liiketoiminta-alueiden rahoitustarpeiden kattamiseen. 

Metsä Groupin tietyissä rahoitussopimuksissa on asetettu konsernin 
taloudellista suorituskykyä ja pääomarakennetta koskevia finanssikove-
nantteja. Konsernin lainoihin liittyvät muut kovenantit ovat tavan-
omaisia ehtoja, jotka mm. rajoittavat vakuuksien antoa, omaisuuden 
luovuttamista ja myyntiä, tytäryhtiöiden velkaantumista, liiketoimin-
nan oleellista muuttumista sekä omistajuudessa tapahtuvia määräenem-
mistömuutoksia. Kaikki konserniyritykset ovat täyttäneet kovenanttien 
ehdot tilikausina 2013 ja 2012.

Mikäli Metsäliitto Osuuskunta tai sen tytäryritykset eivät jostain 
syystä kykenisi täyttämään lainasopimusten mukaisia sitoumuksiaan, 
niiden täytyisi saada luotonantajansa luopumaan vaatimasta ko. 
sitoumusten noudattamista, neuvotella rahoitusjärjestelynsä uudelleen 
tai maksaa lainansa takaisin välttääkseen sopimusrikkomuksen, joka 
saattaisi vaikuttaa haitallisesti niiden taloudelliseen asemaan.
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MARKKINARISKIHERKKYYS 31.12.

VAIKUTUS OMAN PÄÄOMAN POSITIOON JA VIRTAPOSITIOON

Vaikutus rahoitusvaroihin ja 
-velkoihin

Vaikutus oman  
pääoman positioon

Vaikutus oman pääoman 
positioon ml. suojaus

Vaikutus vuotuiseen  
kassavirtaan

Vaikutus vuotuiseen  
kassavirtaan ml. suojaus

Milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

KORKORISKI (100 BP 
MARKKINA KORKOJEN NOUSU)

Tulosvaikutus 1,3 3,4 -2,2 0,3 11,3 17,4

Muu vaikutus omaan pääomaan 12,2 13,7

HYÖDYKERISKI  
(SÄHKÖN HINTA +20 %)

Tulosvaikutus 0,0 0,0 -5,0 -6,6 7,3 9,4

Muu vaikutus omaan pääomaan 12,3 15,9

VALUUTTARISKI (USD -10 %)

Tulosvaikutus -8,9 -4,3 -47,1 -39,4 -34,3 -21,2

Muu vaikutus omaan pääomaan 13,6 8,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

VALUUTTARISKI (GBP -10 %)

Tulosvaikutus 2,9 0,5 -27,6 -30,9 -16,4 -21,2

Muu vaikutus omaan pääomaan 10,7 13,6 -8,6 -10,9 -1,6 -3,2

VALUUTTARISKI (SEK -10 %)

Tulosvaikutus -2,7 2,3 34,6 -43,5 11,0 25,3

Muu vaikutus omaan pääomaan -12,6 -14,6 -45,8 -51,3 -45,8 -51,3

”+” -merkkiset erät = positiivinen vaikutus = varojen lisäys/velkojen vähentyminen/kassavirran lisäys
”-” -merkkiset erät = negatiivinen vaikutus = varojen vähentyminen/velkojen lisäys/kassavirran vähentyminen

IFRS 7:n mukaan konsernin on esitettävä herkkyysanalyysi eri mark-
kinariskeistä, joille se on raportointipäivänä alttiina ja näyttää, miten 
kohtuullisen mahdolliset muutokset relevanteissa riskimuuttujissa vai-
kuttaisivat sen tulokseen ja omaan pääomaan raportointipäivänä. Kon-
serni on tunnistanut markkinakorkojen, sähkön hintojen ja valuutta-
kurssien olevan sen keskeisiä markkinariskejä ja on määritellyt 1 pro-
senttiyksikön korkotason nousun, 20 prosentin sähkönhinnan nousun 
ja 10 prosentin Yhdysvaltain dollarin, Englannnin punnan ja Ruotsin 
kruunun heikkenemisen kohtuullisen mahdollisiksi riskimuuttujiksi. 
Mainitut valuutat edustavat lähes 80 prosenttia konsernin vuotuisesta 
virtapositiosta. Markkinariski on luonteeltaan suhteellisen lineaarinen 
niin, että päinvastaisen markkinhinnan muutoksen vaikutukset eivät 
suuruudeltaan olennaisesti eroa esitetyistä lukuarvoista. Herkkyysana-
lyysit on laskettu soveltaen vakiintuneita menetelmiä laskea rahoitus-
instrumenttien markkina-arvoja, jotka on kuvattu tilinpäätöksen laa-
dintaperiaatteissa. Raportointipäivän lukuarvot heijastelevat kohtuulli-
sen hyvin raportointiajanjakson keskimääräisiä markkinariskejä. 

Lisäksi konserni esittää lukuarvot, jotka kuvaavat riskimuuttujien 
vaikutusta oman pääoman positioon ja vuotuiseen kassavirtaan antaak-
seen laajemman kuvan korkojen, sähkön hinnan ja valuuttakurssien 
markkinariskeistä. Vuotuiset kassavirrat perustuvat ennusteisiin, eikä 
olemassa oleviin kaupallisiin sopimuksiin. Dollarin ja punnan heikenty-
misellä on negatiivinen vaikutus vuotuiseen virtapositioon ja Ruotsin 
kruunun heikentymisellä positiivinen vaikutus. Suojaukset pienentävät 
tätä vaikutusta suojausstrategiasta riippuen. Vaikutus oman pääoman 
positioon syntyy tytäryhtiöiden oman pääoman konsolidoinnista kon-
sernitilinpäätökseen. Sähkönhinnan nousulla on negatiivinen vaikutus 
kassavirtaan. Koska lähimmän vuoden sähkönhintariski on suojauspoli-
tiikan mukaisesti suurelta osin suojattu jää vaikutus suojaus mukaan 
lukien vähäiseksi. Kun laskelmassa on huomioitu lähimmän vuoden 
kassavirta ja kaikki sähkösuojaussopimukset, on laskennallinen vaikutus 
lievästi positiivinen.
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RAHOITUSVELKOJEN LYHENNYSTEN JA RAHOITUSKULUJEN KASSAVIRRAT 31.12.2013

Milj. euroa TASEARVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019–

Joukkovelkakirjalainat 189,3

Lyhennys -174,1 -15,3

Rahoituskulu -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 -1,4 -2,8

Lainat rahoituslaitoksilta 1 116,6

Lyhennys -62,2 -180,7 -399,3 -100,6 -130,7 -243,2

Rahoituskulu -40,4 -37,9 -23,2 -12,5 -7,9 -4,1

Eläkelainat 335,6

Lyhennys -63,1 -37,7 -111,7 -32,6 -32,6 -58,0

Rahoituskulu -15,2 -12,3 -8,8 -5,2 -3,7 -2,9

Rahoitusleasingvelat 40,2

Lyhennys -6,3 -20,8 -1,5 -1,2 -1,1 -9,2

Rahoituskulu -0,8 -0,6 -0,3 -0,3 -0,2 -1,1

Muut pitkäaikaiset korolliset velat 56,1

Lyhennys -4,4 -49,9 -1,8

Rahoituskulu -0,8 -0,8

Pitkäaikaiset yhteensä 1 737,8

josta vuoden 2014 lyhennykset -136,0

Korolliset velat taseessa 1 601,9

Lyhennys -136,0 -289,1 -512,4 -308,6 -164,4 -327,4

Rahoituskulu -67,5 -62,0 -42,6 -28,3 -13,3 -10,9

Lyhytaikaiset korolliset velat 218,6

Lyhennys -218,6

Rahoituskulu -9,8

Ostovelat ja muut korottomat velat 766,2

Lyhennys -759,6 -4,5 -2,0 -0,1 -0,1

Yhteensä 2 722,7

Lyhennys -1 114,2 -293,6 -514,4 -308,7 -164,4 -327,4

Rahoituskulu -77,3 -62,0 -42,6 -28,3 -13,3 -10,9

Takausvastuut 27,1 -9,4 -6,3 -8,3 -0,3 -0,2 -2,7

Johdannaisvelat

Koronvaihtosopimukset -6,6 -6,4 -4,1 -1,5 -0,5 0,4

Valuuttajohdannaiset -1 212,1

Hyödykejohdannaiset -7,3 -4,7 -2,5 -0,2

Yhteensä 30,5 -1 226,0 -11,1 -6,6 -1,8 -0,5 0,4

Johdannaissaamiset

Valuuttajohdannaiset 1 214,7

Yhteensä 2,4 1 214,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Johdannaisten nettokassavirta -11,3 -11,1 -6,6 -1,8 -0,5 0,4
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RAHOITUSVELKOJEN LYHENNYSTEN JA RAHOITUSKULUJEN KASSAVIRRAT 31.12.2012

Milj. euroa TASEARVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018–

Joukkovelkakirjalainat 725,2

Lyhennys -464,1 -87,2 -173,8

Rahoituskulu -40,8 -14,7 -9,0 -9,0 -9,0

Lainat rahoituslaitoksilta 767,2

Lyhennys -201,3 -249,6 -169,3 -53,9 -39,6 -53,4

Rahoituskulu -21,2 -14,8 -11,7 -5,1 -2,8 -3,8

Eläkelainat 313,9

Lyhennys -68,8 -43,4 -33,4 -98,3 -19,4 -50,7

Rahoituskulu -16,8 -12,3 -10,1 -6,7 -3,5 -4,2

Rahoitusleasingvelat 44,3

Lyhennys -6,6 -5,4 -3,0 -2,3 -2,0 -24,9

Rahoituskulu -1,1 -0,9 -0,7 -0,7 -0,6 -1,6

Muut pitkäaikaiset korolliset velat 54,5

Lyhennys -2,9 -49,7 -1,8

Rahoituskulu -0,7 -0,7 -0,7

Pitkäaikaiset yhteensä 1 905,0

josta vuoden 2013 lyhennykset -743,8

Korolliset velat taseessa 1 161,2

Lyhennys -743,8 -385,6 -255,4 -154,5 -234,9 -130,8

Rahoituskulu -80,6 -43,4 -32,3 -21,4 -15,8 -9,6

Lyhytaikaiset korolliset velat 214,5

Lyhennys -214,5

Rahoituskulu -10,0

Ostovelat ja muut korottomat velat 762,7

Lyhennys -758,5 -2,3 -1,4 -0,3 -0,1 -0,1

Yhteensä 2 882,1

Lyhennys -1 716,7 -387,9 -256,8 -154,8 -234,9 -130,9

Rahoituskulu -90,5 -43,4 -32,3 -21,4 -15,8 -9,6

Takausvastuut 26,9 -13,3 -8,0 -0,7 -2,1 -0,3 -2,6

Johdannaisvelat

Koronvaihtosopimukset -2,1 -6,3 -5,4 -3,2 -0,7 0,2

Valuuttajohdannaiset -877,1 -46,3

Hyödykejohdannaiset -7,5 -2,4 -2,4 -0,9

Yhteensä 42,6 -886,8 -55,0 -7,8 -4,1 -0,7 0,2

Johdannaissaamiset

Valuuttajohdannaiset 881,8 46,5

Yhteensä 5,1 881,8 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Johdannaisten nettokassavirta -5,0 -8,5 -7,8 -4,1 -0,7 0,2
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RAHAVIRRAN SUOJAUSLASKENNAN ERÄÄNTYMISAIKATAULU

Suojausinstrumentin tulos kirjataan tuloslaskelmaan suojauksen kohteena olevan kassavirran toteutuessa. Suojausinstrumenttien erääntymisajan-
kohdat ovat samat kuin suojauksen kohteena olevan kassavirran.

31.12.2013

Periodit, jolloin ennakoidun kassavirran  
odotetaan toteutuvan

Hyvin todennäköiset  
valuuttakassavirrat

Sopimusperusteiset  
korkokassavirrat

Hyvin todennäköiset  
hyödykekassavirrat

Q1 138,4 -5,7 -9,9

Q2 101,8 -2,8 -9,6

Q3 56,9 -5,0 -8,8

Q4 7,7 -2,9 -7,8

Yhteensä 2014 304,8 -16,4 -36,1

2015 2,4 -14,9 -23,1

2016 -9,6 -13,3

2017 -7,0 -4,2

2018 -2,2

2019–

Kassavirrat yhteensä 307,2 -50,1 -76,6

Suojauslaskentaan kohdistettujen johdannaisten nimellisarvo 307,2 577,0 76,6

31.12.2012

Periodit, jolloin ennakoidun kassavirran  
odotetaan toteutuvan

Hyvin todennäköiset  
valuuttakassavirrat

Sopimusperusteiset  
korkokassavirrat

Hyvin todennäköiset
hyödykekassavirrat

Q1 125,9 -3,9 -9,6

Q2 112,1 -1,7 -9,1

Q3 38,1 -4,7 -8,0

Q4 14,8 -1,7 -8,0

Yhteensä 2013 290,8 -12,0 -34,7

2014 2,1 -9,5 -26,6

2015 -8,2 -17,4

2016 -3,5 -9,3

2017 -1,2

2018– -0,3

Kassavirrat yhteensä 292,9 -34,6 -88,0

Suojauslaskentaan kohdistettujen johdannaisten nimellisarvo 292,9 590,0 88,0
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29. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Milj. euroa Liite

Käypään 
arvoon

tulosvaik.

Myytävissä
olevat

rahoitus varat

Lainat
ja muut

saamiset

Johdannaiset  
suojaus-

laskennassa

Jaksotettuun
hankinta-

menoon
Kirjan pitoarvo

yhteensä
Käypä

arvo

RAHOITUSVARAT 31.12.2013

Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 305,7 305,7 305,7

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 16 20,1 20,1 20,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 699,3 699,3 699,3

Rahavarat 20 20,1 432,6 452,7 452,7

Johdannaiset 29 -0,2 2,5 2,4 2,4

Yhteensä 19,9 305,7 1 152,0 2,5 0,0 1 480,2 1 480,2

RAHOITUSVELAT 31.12.2013

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 1 601,9 1 601,9 1 638,3

Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 26 4,7 4,7 4,7

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 354,6 354,6 373,4

Ostovelat ja muut velat 27 648,6 648,6 648,6

Johdannaiset 29 4,4 26,1 30,5 30,5

Yhteensä 4,4 0,0 0,0 26,1 2 609,8 2 640,3 2 695,5

Milj. euroa Liite

Käypään 
arvoon

tulosvaik.

Myytävissä
olevat

rahoitus varat

Lainat
ja muut

saamiset

Johdannaiset  
suojaus-

laskennassa

Jaksotettuun
hankinta-

menoon
Kirjan pitoarvo

yhteensä
Käypä

arvo

RAHOITUSVARAT 31.12.2012

Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 356,2 356,2 356,2

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 16 13,9 13,9 13,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 704,2 704,2 704,2

Rahavarat 20 518,5 518,5 518,5

Johdannaiset 29 -0,2 5,3 5,1 5,1

Yhteensä -0,2 356,2 1 236,7 5,3 0,0 1 597,9 1 597,9

RAHOITUSVELAT 31.12.2012

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 1 161,2 1 161,2 1 194,5

Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 26 4,2 4,2 4,2

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 958,2 958,2 971,4

Ostovelat ja muut velat 27 661,1 661,1 661,1

Johdannaiset 29 12,5 30,1 42,6 42,6

Yhteensä 12,5 0,0 0,0 30,1 2 784,8 2 827,4 2 873,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset eivät sisällä ennakkomaksuja, verosaa-
misia ja henkilökulujaksotuksia (liitetieto 19). Ostovelat ja muut rahoi-
tusvelat eivät sisällä saatuja ennakkomaksuja, verovelkoja ja henkilöku-
lujaksotuksia (liitetieto 27).

Metsä Groupissa kaikki korolliset rahoitusvelat arvostetaan tasee-
seen efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. 
Korolliset rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39 -standardin mukaisesti. 

Käyvät arvot perustuvat kunkin velan tai varan markkinakorolla lasket-
tuun nykyarvoon. Sovellettujen diskonttokorkojen vaihteluväli on  
1,0–4,1 prosenttia (1,0 - 5,4). Korollisista veloista on vaihtuvakorkoisia 
48 prosenttia (37) ja loput kiinteäkorkoisia. Korollisten velkojen keski-
korko on vuoden 2013 lopussa 4,5 prosenttia (5,1). Myyntisaamisten ja 
muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen käyvät arvot 
eivät olennaisesti poikkea niiden kirjanpitoarvoista taseessa.
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON HIERARKIA

2013

Milj. euroa Liite Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

RAHOITUSVARAT, JOTKA KIRJATAAN KÄYPÄÄN ARVOON

Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 0,3 305,4 305,7

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat lyhytaikaiset rahoitusvarat 20 20,1 20,1

Johdannaissaamiset 29 2,4 2,4

RAHOITUSVELAT, JOTKA KIRJATAAN KÄYPÄÄN ARVOON

Johdannaisvelat 29 14,8 15,8 30,5

RAHOITUSVARAT, JOITA EI KIRJATA KÄYPÄÄN ARVOON

Rahavarat 20 432,6 432,6

RAHOITUSVELAT, JOITA EI KIRJATA KÄYPÄÄN ARVOON

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 1 638,3 1 638,3

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 373,4 373,4

2012

Milj. euroa Liite Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

RAHOITUSVARAT, JOTKA KIRJATAAN KÄYPÄÄN ARVOON

Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 0,4 355,8 356,2

Johdannaissaamiset 29 5,1 5,1

RAHOITUSVELAT, JOTKA KIRJATAAN KÄYPÄÄN ARVOON

Johdannaisvelat 29 7,1 35,4 42,6

RAHOITUSVARAT, JOITA EI KIRJATA KÄYPÄÄN ARVOON

Rahavarat 20 518,5 518,5

RAHOITUSVELAT, JOITA EI KIRJATA KÄYPÄÄN ARVOON

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 1 194,5 1 194,5

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 25 971,4 971,4

RAHOITUSVARAT, JOIDEN ARVO MÄÄRITELTY TASON 3 MUKAISESTI

Milj. euroa 2013 2012

Arvo 1.1. 355,8 367,5

Voitot ja tappiot tuloslaskelmassa 0,1 0,1

Voitot ja tappiot muissa laajan tuloksen erissä -57,9 -17,3

Hankinnat 7,8 5,9

Myynnit -0,5 -0,5

Arvo 31.12. 305,4 355,8

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja rahoitusvelat on luokiteltu 
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot kappa-
leiden 27 A ja 27 B mukaisesti.

Taso 1 Käyvät arvot perustuvat suoraan markkinoilta saatuun notee-
raukseen.

Taso 2 Käypä arvo määritellään soveltamalla arvostusmenetelmiä, 
jotka käyttävät markkinoilla näkyvissä olevaa hintainformaa-
tiota.

Taso 3 Käyvät arvot eivät perustu markkinainformaatioon, vaan yri-
tyksen omiin oletuksiin.

Myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen määritys on 
kuvattu liitetietojen kohdassa 15.

Sähkö- ja maakaasujohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttä-
mällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja (Taso 1). Valuuttatermii-
nien ja -optioiden käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikau-
den päättymispäivän markkinahintoja. Koronvaihtosopimusten käyvät 
arvot on määritelty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla 
menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päättymispäivän 
markkinakorot ja muu markkinatieto (Taso 2). Rahoitusinstrumen-
teille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, määritetään käypä 
arvo arvostusmenetelmien avulla. Harkintaa käytetään valittaessa erilai-
sia menetelmiä sekä tehtäessä oletuksia, jotka perustuvat pääasiassa 
markkinoilla kunakin raportointikauden päättymispäivänä vallitseviin 
olosuhteisiin (Taso 3).

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet sisältävät tarkemman kuvauksen 
sovelletuista kirjaus- ja arvostusperiaatteista.
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RAHOITUSJOHDANNAISET

31.12.2013

Milj.euroa Nimellisarvo
Johdannais-

varat
Johdannais-

velat

Käypä
arvo

Yhteensä

Käyvän 
arvon

suojaukset
Rahavirran 
suojaukset

Oman  
pääoman 

suojaukset

Suojaukset,  
joihin ei sovelleta 

suojaus laskentaa

Koronvaihtosopimukset 779,2 13,1 -13,1 2,5 -13,2 -2,4

Korkojohdannaiset yhteensä 779,2 0,0 13,1 -13,1 2,5 -13,2 0,0 -2,4

Valuuttatermiinisopimukset 1 168,8 2,3 0,6 1,7 2,5 -0,6 -0,2

Valuuttaoptiosopimukset 74,4 0,0 0,0 0,0

Valuutanvaihtosopimukset 43,5 2,0 -2,0 -2,0

Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 286,8 2,4 2,6 -0,3 0,0 2,5 -0,6 -2,2

Sähköjohdannaissopimukset 172,3 14,7 -14,7 -14,7 0,0

Muut hyödykejohdannaissopimukset 7,2 0,1 -0,1 -0,1

Hyödykejohdannaiset yhteensä 179,5 0,0 14,8 -14,8 0,0 -14,8 0,0 0,0

Johdannaiset yhteensä 2 245,5 2,4 30,5 -28,1 2,5 -25,4 -0,6 -4,6

31.12.2012

Milj.euroa Nimellisarvo
Johdannais-

varat
Johdannais-

velat

Käypä
arvo

Yhteensä

Käyvän 
arvon

suojaukset
Rahavirran 
suojaukset

Oman  
pääoman 

suojaukset

Suojaukset,  
joihin ei sovelleta  

suojaus laskentaa

Koronvaihtosopimukset 1 256,0 28,9 -28,9 -1,8 -20,9 -6,2

Korkojohdannaiset yhteensä 1 256,0 0,0 28,9 -28,9 -1,8 -20,9 0,0 -6,2

Valuuttatermiinisopimukset 874,8 5,0 5,0 4,6 0,7 -0,2

Valuuttaoptiosopimukset 47,3 0,0 0,0 0,0

Valuutanvaihtosopimukset 42,4 0,5 -0,5 -0,5

Valuuttajohdannaiset yhteensä 964,5 5,1 0,5 4,6 -0,5 4,6 0,7 -0,2

Sähköjohdannaissopimukset 164,1 12,9 -12,9 -6,9 -6,0

Muut hyödykejohdannaissopimukset 3,8 0,3 -0,3 0,0 -0,3

Hyödykejohdannaiset yhteensä 167,8 0,0 13,2 -13,2 0,0 -6,9 0,0 -6,3

Johdannaiset yhteensä 2 388,3 5,1 42,6 -37,5 -2,3 -23,2 0,7 -12,7

30. Rahavirtalaskelman liitetiedot

Milj. euroa 2013 2012

Oikaisut tilikauden tulokseen

Verot 35,1 31,8

Poistot ja arvonalentumiset 255,1 249,1

Biologiset hyödykkeet -2,7 0,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -9,7 -4,8

Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot -12,9 -20,1

Rahoituskulut, netto 120,4 113,0

Eläkevelvoitteet ja varaukset -38,0 -109,3

Yhteensä 347,3 260,1

Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuuden muutos -63,4 63,3

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 6,8 28,1

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 8,9 -9,4

Yhteensä -47,6 82,1

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUKSIEN HANKINNAT 

JA MYYNNIT

Vuonna 2013 määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 
sisältävät Metsä Tissue Oyj:n omistuksen lisäyksen 18,3 miljoonaa 
euroa ja Metsä Board Oyj:n omistuksen lisäyksen 2,7 miljoonaa euroa 
(liitetietojen kohta 4).

Vuonna 2012 määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 
sisälsivät Metsä Fibre Oy:n omistuksen lisäyksen 152,4 miljoonaa 
euroa, Metsä Board Oyj:n omistuksen lisäyksen 4,9 miljoonaa euroa ja 
Biokraft Oy:n omistuksen lisäyksen 7,0 miljoonaa euroa. Määräysval-
lattomien omistajien osuuksien myynnit 471,1 miljoonaa euroa koostui 
Metsä Fibre Oy:n omistuksen myynnistä (liitetietojen kohta 4).

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 30
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31. Tärkeimmät tytäryritykset 31.12.2013

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan osakeomistuksista on luettelo 
sivuilla 81–82.

METSÄ FIBRE Maa
Osakkeiden 
lukumäärä

Omistus-
osuus %

KOTIMAISET

Metsä-Botnia Metsät Oy Suomi 100 000 100,00

Oy Silva Shipping Ab Suomi 400 000 100,00

ULKOMAISET

Metsä Fibre GmbH Saksa 1 100,00

Metsä Fibre S.r.l. Italia 1 100,00

OOO Metsä Svir Venäjä 1 100,00

ZAO Petrovles Podporozhye Venäjä 43 700 99,00

METSÄ TISSUE

ULKOMAISET

Dambi AB Ruotsi 4 501 000 100,00

Metsä Tissue AB Ruotsi 2 000 000 100,00

Metsä Tissue A/S Tanska 1 000 100,00

Metsä Tissue AS Norja 6 020 100,00

Metsä Tissue Immobilienverwaltungs GmbH Saksa 1 100,00

Metsä Tissue Czech s.r.o. Tsekin Tasavalta 100,00

Metsä Tissue Krapkowice Sp. z.o.o. Puola 2 300 000 100,00

Metsä Tissue Poland Sp z.o.o. Puola 98 171 100,00

Metsä Tissue Slovakia s.r.o. Slovakia 100,00

Metsä Tissue Ukraine LCC Ukraina 100,00

Metsä Tissue GmbH Saksa 1 100,00

Metsä Tissue Hungary Kft. Unkari 100,00

Metsä Tissue Ltd Iso-Britannia 1 100,00

OOO Metsä Tissue Venäjä 1 100,00

METSÄ BOARD

KOTIMAISET

Metsäliitto Osuuskunta Suomi 179 171

Alrec Boiler Oy *) Suomi 899 24,92

Metsä Board Kemi Oy Suomi 2 000 000 100,00

OOO Peterbox Venäjä 100,00

Oy Hangö Stevedoring Ab Suomi 150 100,00

Metsä Board International Oy Suomi 10 000 100,00

Metsa Board (Middle East & North Africa) Ltd Kypros 742 105 100,00

Metsa Board Americas Corporation USA 180 100,00

Metsa Board Australia and New Zealand Pty Ltd Australia 1 100,00

Metsa Board Hong Kong Ltd Hong Kong 100 100,00

Metsa Board Shanghai Ltd Kiina 100,00

Metsa Board Ibéria S.A. Espanja 147 871 100,00

Metsa Board Italia s.r.l. Italia 100 000 100,00

Metsa Board Singapore Pte Ltd Singapore 10 000 100,00

Metsa Board UK Ltd Iso-Britannia 2 400 100,00

Metsä Board Benelux n.v./s.a Belgia 2 921 100,00

Metsä Board CZ s.r.o. Tsekin Tasavalta 100,00

Metsä Board Deutschland GmbH Saksa 1 100,00

Metsä Board France S.A.S. Ranska 8 211 100,00

Metsä Board Hungary Kft. Unkari 30 100,00

Metsä Board Ireland Ltd Irlanti 5 000 100,00

Metsä Board Nordic A/S Tanska 36 100,00

Metsä Board Nordic AB Ruotsi 1 000 100,00

Metsä Board Polska Sp. Z o.o. Puola 232 100,00

Metsä Board Schweiz AG Sveitsi 100 100,00

M-real Benelux B.V. Hollanti 2 000 100,00

M-real Hellas Ltd Kreikka 306 51,00

OOO Metsä Board Venäjä 100 100,00

ULKOMAISET

Metsä Board Deutsche Holding GmbH Saksa 100,00

Metsä Board Zanders GmbH Saksa 2 800 000 100,00

BGE Eisenbahn Güterverkehr GmbH Saksa 90,00

Metsäliitto Energie GmbH Saksa 80,00

Metsä Board IBP Deals Americas Ltd USA 50 100,00

Metsä Board Netherlands B.V. Hollanti 1 000 100,00

Metsä Board NL Holding B.V. Hollanti 15 350 100,00

Metsa Board IBP (HK) Ltd Hong Kong 7 009 900 100,00

Metsa Board IBP China Ltd Kiina 100,00

Metsä Board Reinsurance AG Sveitsi 19 997 100,00

Metsä Board Sverige  AB Ruotsi 10 000 000 100,00

M-real Holding France S.A.S. Ranska 520 000 100,00

M-real UK Holdings Ltd Iso-Britannia 146 750 000 100,00

M-real UK Services Ltd Iso-Britannia 115 800 001 100,00

M-real UK Services Ltd Iso-Britannia 115 800 001 100,00

*) Käsitellään tytäryrityksen tavoin osakassopimuksen mukaan
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33. Vastuusitoumukset

Metsähallitus jätti maaliskuussa 2011 Helsingin käräjäoikeuteen vahin-
gonkorvauskanteen, jolla se vaatii Metsäliitto Osuuskuntaa ja kahta 
muuta metsäteollisuusyhtiötä korvaamaan väitetyn vahingon yhteisvas-
tuullisesti perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raakapuumarkki-
noilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden 3.12.2009 tekemään päätök-
seen, jonka mukaan edellä mainitut yritykset olivat syyllistyneet kilpai-
lunrajoituslain rikkomukseen raakapuumarkkinoilla. Lisäksi jotkut 
Suomen kunnat ja seurakunnat sekä joukko  yksityishenkilöitä ovat lait-
taneet vireille vastaavia kanteita. Kaikkien Metsäliitto Osuuskunnan 
tiedossa olevien osuuskuntaan yhteisvastuullisesti muiden edellä mai-
nittujen yhtiöiden kanssa kohdistettujen kannevaatimusten määrä on 
yhteensä noin 215 miljoonaa euroa, josta yksin Metsäliitto Osuuskun-
taan on kohdistettu noin 72 miljoonaa euroa. Lisäksi edellä mainittui-
hin kanteisiin liittyy korkoihin, arvonlisäveroon ja oikeudenkäyntiku-
luihin liittyviä vaateita. Metsäliitto Osuuskunta katsoo vahingonkorva-
usvaateiden olevan perusteettomia eikä ole kirjannut niihin liittyen 
varauksia.

UPM-Kymmene Oyj on marraskuussa 2012 saattanut vireille väli-
miesmenettelyn, jossa se vaatii Metsäliitto Osuuskunnalta ja Metsä 
Boardilta yhteisvastuullisesti ensisijaisesti 58,5 miljoonan euron vahin-
gonkorvausta ja toissijaisesti väitetyn 58,5 miljoonan euron oikeudetto-
man edun palauttamista. Vaatimus perustuu Metsä Fibren osakkaiden 
vuonna 2009 allekirjoittaman osakassopimuksen mukaisen myötä-
myyntilausekkeen väitettyyn rikkomiseen. Metsäliitto Osuuskunta kiis-
tää vaateen perusteettomana eikä ole kirjannut varauksia sen johdosta. 
Välimiesoikeuden odotetaan antavan päätöksensä asiassa vuoden 2014 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt ovat viime vuosina olleet myyjinä 
useissa osakekaupoissa. Näissä yrityskaupoissa yhtiöt ovat antaneet 
tavanomaisia myyjän vakuutuksia. Ei voida poissulkea, etteikö yhtiöitä 
vastaan esitetä vaatimuksia näiden myyjän vakuutusten perusteella ja 
etteikö vakuutuksista aiheutuisi yhtiöille kustannuksia.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 32–33

32. Yhteisyritykset

Yhteisyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen rivi riviltä suh-
teellisen omistusosuuden mukaisesti. Konserni on merkinnyt tilinpää-
tökseensä osuutensa Metsätapiolan kiinteistöjen omaisuuseristä, 
veloista, tuotoista ja kuluista. Konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen 
sisältyvät varat, velat, tuotot ja kulut ovat seuraavat:

Milj. euroa 2013 2012

Pitkäaikaiset varat 58,0 47,9

Lyhytaikaiset varat 5,1 4,8

Varat yhteensä 63,1 52,7

Pitkäaikaiset velat 49,0 40,8

Lyhytaikaiset velat 3,8 5,1

Velat yhteensä 52,9 45,9

Liikevaihto 13,3 12,2

Kulut 14,3 14,0

Tulos -1,5 -1,6

MERKITTÄVIMMÄT YHTEISYRITYKSET

Omistusosuus, % 2012 2011

Äänevoima Oy 56,25 56,25

Metsätapiolan kiinteistöt 48,98 48,98
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Milj. euroa 2013 2012

Omasta velasta

Rahoitusvelat, joiden vakuudeksi annettu pantteja

Lainat rahoituslaitoksilta 628,0 260,0

Eläkelainat 137,5 132,5

Muut velat 11,7 10,0

Annetut pantit 841,1 470,1

Rahoitusvelat, joiden vakuudeksi annettu 
yrityskiinnityksiä

Lainat rahoituslaitoksilta 3,0 3,0

Yrityskiinnitykset 603,0 3,0

Rahoitusvelat, joiden vakuudeksi annettu  
kiinteistökiinnityksiä

Lainat rahoituslaitoksilta 30,2 19,9

Muut velat 180,8 164,1

Kiinteistökiinnitykset 970,7 282,2

Rahoitusvelat, joiden vakuudeksi annettu  
irtaimistokiinnityksiä

Lainat rahoituslaitoksilta 1,5 1,9

Irtaimistokiinnitykset 4,6 4,6

Muut omat vastuusitoumukset

Annetut pantit 13,4 13,4

Annetut takaukset ja vastasitoumukset 32,9 18,1

Muut vuokrasopimukset 37,6 39,7

Eläkevastuut 0,3 0,3

Muut omat vastuut 9,4 11,8

Osakkuusyritysten puolesta annetut  
vastuusitoumukset

Pantit 0,3 0,0

Takausvastuut 2,0 3,5

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takausvastuut 6,7 10,4

Yhteensä

Pantit 854,7 483,5

Kiinnitykset 1 578,3 289,9

Takaukset ja vastasitoumukset 41,6 32,0

Muut vuokrasopimukset 37,6 39,7

Eläkevastuut 0,3 0,3

Muut vastuut 9,4 11,8

Yhteensä 2 521,9 857,1

Annetut pantit koostuvat tytäryritysten osakkeista ja muista osakkeista
sekä Nord Pool -vastuiden vakuutena olevista pankkitilivaroista.

Vastuusitoumusten kasvu liittyy Metsä Boardin toukokuussa 2012 
allekirjoitettuun yhteensä 600,0 miljoonan euron syndikoituun luotto-
sopimukseen, josta 500,0 miljoonaa euroa nostettiin huhtikuussa 2013. 
Lainan vakuudeksi on annettu osakepantteja 535,3 miljoonaa euroa, 
kiinteistökiinnityksiä 832,8 miljoonaa euroa ja 600,0 miljoonan euron 
yrityskiinnitys. Lainan vakuudet yhteensä ovat 1 968,1 miljoonaa 
euroa. Laina on esitetty kokonaisuudessaan kohdassa Rahoitusvelat, joi-
den vakuudeksi on annettu pantteja.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO 34

MUUT VUOKRASOPIMUKSET

Konserni on tehnyt toimisto- ja varastotiloista useita sopimuksia, joita 
ei voi purkaa. Joihinkin sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopi-
musta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.

EI-PURETTAVISSA OLEVIEN MUIDEN VUOKRASOPIMUSTEN PERUSTEELLA 
MAKSETTAVAT VÄHIMMÄISVUOKRAT

Milj. euroa 2013 2012

Alle 12 kuukautta 16,2 16,8

1–5 vuotta 20,0 20,6

yli 5 vuotta 1,3 2,4

Yhteensä 37,6 39,7

OSAKKUUSYRITYSVASTUUT

Metsä Tissue AB Mariestadin tehtaalla Ruotsissa on vuoteen 2029 
sitoumus prosessihöyryn ostamiseksi paikalliselta energialaitokselta, 
Katrinefors Kraftvärme AB:ltä, josta Metsä Tissue AB omistaa 50 
prosenttia.

34. Osakeperusteiset maksut

Yrityksellä oli katsauskauden aikana voimassa yksi osakepalkkiojärjes-
tely: Osakepalkkiojärjestely 2011, jonka yrityksen hallitus päätti ottaa 
käyttöön 15.12.2010 osana yrityksen avainhenkilöiden kannustus- ja 
sitouttamisjärjestelyä. Osakepalkkiojärjestelyn vaikutus tilikauden 2013 
tulokseen oli 5 718 512 euroa.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELY 2011

Järjestely tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona 
Metsä Board Oyj:n B-osakkeita kolmelta kolmen kalenterivuoden mit-
taiselta ansaintajaksolta niiden ansaintakriteereille asetettujen tavoittei-
den saavuttamisesta. Ansaintajaksoja ovat kalenterivuodet 2011–2013, 
2012–2014 ja 2013–2015. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä 
todetaan ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen huhtikuun loppuun 
mennessä. Osakkeiden lisäksi palkkioon kuuluu rahaosuus, jolla kate-
taan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset 
maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen 
ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut 
osakkeet vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä.
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METSÄLIITTO MANAGEMENT OY

Konsernin johtoryhmän jäsenille on myönnetty vuonna 2010 osakepe-
rusteinen kannustinjärjestely, joka on toteutettu Metsäliitto Manage-
ment Oy:n avulla. Järjestelyn myöntämispäivä on 10.8.2010 ja järjeste-
lyssä on hankittu 6,8 miljoonaa Metsä Board Oyj:n B-osaketta. Osake-
hankinnat on rahoitettu johtoryhmän jäsenten yhteensä 3 850 000 
euron suuruisilla pääomapanoksilla, josta pääjohtaja Kari Jordanin pää-
omapanos on 1 000 000 euroa, ja Metsäliitto Osuuskunnan antamalla 
15 400 000 euron lainalla. Kari Jordanille on hankittu osakkeita 5,0 
miljoonalla eurolla.

Metsäliitto Osuuskunnan antama laina maksetaan kokonaisuudes-
saan takaisin viimeistään 31.3.2014. Mikäli järjestelyn voimassaoloaikaa 

jatketaan vuosi kerrallaan vuosina 2013, 2014, 2015 tai 2016, laina-
aikaa jatketaan vastaavasti. Metsäliitto Management Oy:llä on oikeus 
maksaa laina ennenaikaisesti takaisin milloin tahansa. Metsäliitto 
Management Oy:llä on velvollisuus maksaa laina ennenaikaisesti takai-
sin myymällä hallussaan olevia Metsä Board Oyj:n B-osakkeita, mikäli 
Metsä Board Oyj:n B-osakkeen pörssikurssi ylittää muuten kuin tilapäi-
sesti tietyn järjestelyssä määritellyn tason.

Järjestely on voimassa vuodenvaihteeseen 2013–2014 saakka, jolloin 
järjestely on tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla. Järjes-
tely voidaan purkaa sulauttamalla yhtiö Metsä Board Oyj:öön tai myy-
mällä yhtiön omistamat Metsä Board Oyj:n B-osakkeet joko Metsälii-
tolle, Metsäliiton määräämälle taholle tai kolmannelle osapuolelle ja 

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELY 2011

Laskettu liikkeelle hallituksen päätöksellä 15.12.2010 2011–2013 2012–2014 2013–2015 YHTEENSÄ

PERUSTIEDOT

Osakepalkkioita enintään kpl 2 347 500 2 347 500 2 550 000 7 245 000

Myöntämispäivä(t) 4.4.2011/11.4.2012 11.4.2012 10.5.2013

10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013

Ansaintajakso alkaa, pvm 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013

Ansaintajakso päättyy, pvm 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Osakeomistusvelvollisuus, vuotta 2 2 2

Oikeuden syntymisehdot Työssäolovelvoite Työssäolovelvoite Työssäolovelvoite

Kriteerit Omavaraisuusaste, Omavaraisuusaste, Omavaraisuusaste,

ROCE, EBIT-kerroin ROCE, EBIT-kerroin ROCE, EBIT-kerroin

Oikeuden syntyminen viimeistään, pvm 30.4.2014 30.4.2015 30.4.2016

Osakkeiden vapautuminen, pvm 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta 5 5 5

Maksun suorittamistapa Osakkeita ja käteistä Osakkeita ja käteistä Osakkeita ja käteistä

Jäljellä oleva sitovuusaika, vuotta 2 3 4

Henkilöitä (31.12.2013) 51 51 52

Toteuttamishinta - - -

KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS *

Osakkeen kurssi myöntämishetkellä 3,09 e 1,90 e 2,80 e

Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä 2,73 e 1,83 e 2,54 e

Vuotuinen osinko-oletus käyvässä arvossa 0,12 e 0,02 e 0,08 e

Osakkeen kurssi maksuhetkellä / tilikauden päättyessä 3,15 e 3,15 e 3,15 e

Käypä arvo tilinpäätöshetkellä 4 994 134 e 4 984 116 e 6 112 752 e 16 091 003 e

VAIKUTUS TULOKSEEN JA TALOUDELLISEEN ASEMAAN

Tilikauden 2013 kulu osakeperusteiset maksut 2 565 691 e 1 853 232 e 1 299 589 e 5 718 512 e

Tilikauden 2013 kulu osakeperusteisista maksuista, omana pääomana käsitelty 0 e -39 846 e 54 212 e 14 366 e

Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka tilikauden lopussa 4 440 129 e 2 772 847 e 1 245 377 e 8 458 353 e

Määrät 1.1.2013 **

   Kauden alussa ulkona olleet 2 130 000 2 207 501 0 4 337 501

Tilikauden muutokset 7 500 27 500 2 320 001 2 355 000

Kaudella myönnetyt 124 862 181 250 77 501 383 612

Kaudella menetetyt 0 0 0 0

Kaudella toteutetut 0 0 0 0

Kaudella rauenneet 116 664 116 664

Määrät 31.12.2013

Kauden lopussa ulkona olevat 2 012 639 2 053 751 2 242 500 6 308 889

Kauden lopussa toteutettavissa olevat 2 012 639 2 053 751 2 242 500 6 308 889

* Osakeperusteisen maksun käypä arvo palkkion myöntämishetkellä oli Metsä Board Oyj:n B-osakkeen markkinahinta vähennettynä ennen palkkion maksua jaettavien konsensusestimaattien 
mukaisten osinkojen määrällä. Käteisenä selvitettävän osuuden  osakekohtainen käypä arvo muuttuu kulloinkin raportointihetkenä osakekurssin mukaan palkkion maksuun asti. Osakeperustei-
sen maksun käypä arvo kirjataan lukumäärään, joka perustuu parhaaseen mahdolliseen arvioon palkkion määrästä, johon odotetaan syntyvän oikeus.

** Taulukossa esitetyt osakepalkkioiden määrät ovat nettomääriä, eli ne kuvastavat osakepalkkioiden perusteella annettavien osakkeiden lukumäärää. Näiden lisäksi palkkioon kuuluu rahaosuus, 
jolla katetaan palkkion maksuhetken verot ja veronluonteiset maksut.
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purkamalla yhtiö tai myymällä yhtiön osakkeet Metsäliitolle. Mikäli 
Metsä Board Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Metsä 
Boardin osavuosikatsauksen Q3/2013 julkistamista seuraavan 20  
pörssipäivän aikana alittaa järjestelyyn hankittujen Metsä Board Oyj:n 
osakkeiden keskihinnan, järjestelyn purkaminen lykkääntyy Metsä 
Boardin osavuosikatsauksen Q3/2014 julkistamisen jälkeen. Järjestelyn 
purkaminen lykkääntyy vastaavasti vuosi kerrallaan vuosina 2014, 2015 
tai 2016 Metsä Boardin osavuosikatsauksen Q3/2015, Q3/2016 tai 
Q3/2017 julkistamisen jälkeen.

Metsäliitto Management Oyj:n omistamien Metsä Board Oyj:n 
B-osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelyn voimassaoloai-
kana. Johtoryhmän jäsenten omistus Metsäliitto Management Oy:ssä 
pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelyn purkamiseen saakka.

Metsä Groupissa järjestelyä käsitellään käteisvaroina maksettavana 
osakepalkitsemisjärjestelynä. Arvostus tapahtuu jokaisena raportointi-
päivänä Metsä Board Oyj:n B-osakkeen käypään arvoon perustuen.

Vuonna 2013 konsernin tulokseen kirjattiin 0,7 miljoonaa euroa (0,0) 
kulua liittyen Metsäliitto Management Oy:n osakeomistusohjelmaan.

Koska Metsä Board Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keski-
kurssi Metsä Boardin osavuosikatsauksen Q3/2013 julkistamista seu-
raavan 20 pörssipäivän aikana ylitti järjestelyyn hankittujen Metsä 
Board Oyj:n osakkeiden keskihinnan, on käynnistetty toimenpiteet  
järjestelyn purkamiseksi. 

35. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytär-, yhteis- ja osak-
kuusyritykset. Lähipiiriin luetaan myös hallintoneuvoston, hallituksen, 
johtoryhmän jäsenet mukaan lukien pääjohtaja ja heidän läheiset per-
heenjäsenensä.

Konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat hallintoneuvos-
ton, hallituksen sekä johtoryhmän jäsenet mukaan lukien pääjohtaja. 
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksetut kompensaatiot on esitetty 
liitetietojen kohdissa 7 ja 34. Johtoon kuuluville avainhenkilöille ei ole 
myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai 
muita vakuuksia.

Metsäliitto Osuuskunnan puutoimitusten liikevaihto konsernin 
tytäryrityksille vuonna 2013 oli 758,0 miljoonaa euroa (728,4). Yhteis- 
ja osakkuusyrityksille puutoimitusten liikevaihto vuonna 2013 oli 21,3 
miljoonaa euroa (16,9).

Metsäliitto Osuuskunnan 49,9prosenttisesti omistama osakkuusyri-
tys Finsilva Oyj myy puuta Metsäliitto Osuuskunnalle. Puutoimitusten 
arvo vuonna 2013 oli 18,3 miljoonaa euroa (18,0).

Metsäliitto Osuuskunnan omistama Metsä Group Treasury Oy toi-
mii konsernin sisäisenä pankkina. Korot perustuvat markkinahintoihin.

Metsäliitto Management Oy, jonka kotipaikka on Espoo, on perus-
tettu yksinomaan hallinnoimaan Metsäliitto Osuuskunnan osakepalkit-
semisjärjestelyä. Metsäliitto Osuuskunnalla on sopimuksiin perustuva 
oikeus käyttää määräysvaltaa yrityksessä ja sen päätöksen teossa.

Tärkeimmät Metsäliiton omistamat tytäryritykset on esitetty liitetie-
tojen kohdassa 31. Yhteisyrityserittely on liitetietojen kohdassa 32. Lii-
ketoimet osakkuusyritysten kanssa on esitetty liitetietojen kohdassa 14.

36. Ympäristöasiat

Ympäristömenoihin sisällytetään vain ne yksilöitävissä olevat lisäkus-
tannukset, joilla pyritään pääasiassa torjumaan tai lieventämään ympä-
ristövahinkoja. Ympäristömenot aktivoidaan, jos ne liittyvät tuleviin 
ympäristönsuojelutoimenpiteisiin ja ne tuottavat tulevaisuudessa talou-
dellista hyötyä. Alla on esitetty tuloslaskelmaan sisältyvät ympäristöme-
not sekä taseeseen aktivoidut ympäristömenot.

TULOSLASKELMA

Milj. euroa 2013 2012

Aineet ja tarvikkeet 21,8 21,6

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 3,0 3,2

Henkilösivukulut 1,5 1,6

Poistot 12,2 13,1

Liiketoiminnan muut kulut 8,6 10,1

Yhteensä 47,3 49,5

TASE

Milj. euroa 2013 2012

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 306,8 317,2

Lisäykset 6,3 9,1

Vähennykset -22,4 -19,6

Kertyneet poistot 31.12. -181,1 -184,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 109,5 122,7

Varaukset

Ympäristökuluvaraukset 28,2 26,6

LIITETIEDOT

2013 2012

Ympäristöasioiden hoitoa varten annetut vakuudet 
(milj. euroa) 11,0 16,3

Päästökauppa

Hallussa olevien päästöoikeuksien määrä  
(1 000 tn) 1 654 1 362

Toteutuneiden päästöjen määrä (1 000 tn) 871 911

Päästöoikeuksien myynti (milj. euroa) 0,5 5,9

Hallussa olevien päästöoikeuksien määrä sisältää myös vuoden 2013 ilmaisoikeudet,
 jotka eivät vielä ole tulleet päästöoikeusrekisteriin jaon myöhästymisen takia.

37. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Metsäliitto Osuuskunta kasvatti omistustaan Metsä Tissuesta 
15.1.2014 toteutetulla osakekaupalla. Metsäliitto Osuuskunta osti Jozef 
Antošíkilta. Metsä Tissue Oyj:n osakkeet, jotka edustavat yhteensä 6 
prosenttia yhtiön osakepääomasta. Kaupan jälkeen Metsäliitto Osuus-
kunta omistaa Metsä Tissuen osakepääomasta yhteensä 91 prosenttia ja 
Jozef Antošík 9 prosenttia.
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EMOYRITYKSEN TULOSLASKELMA
(SUOMALAINEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ)

Milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

LIIKEVAIHTO 1 1 676,6 1 604,6

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2,0 -1,8

Valmistus omaan käyttöön 0,3 0,4

Liiketoiminnan muut tuotot 2 64,4 147,1

Materiaalit ja palvelut 3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 043,5 -968,3

Varastojen muutos 33,8 -14,9

Ulkopuoliset palvelut -447,1 -411,6

Henkilöstökulut -164,7 -154,8

Poistot ja arvonalentumiset 4 -35,6 -26,1

Liiketoiminnan muut kulut -71,9 -79,4

-1 729,1 -1 655,2

LIIKETULOS 14,2 95,1

Rahoitustuotot ja -kulut 5

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 65,7 69,7

Tuotot osuuksista osakkuusyrityksissä 3,1 4,2

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 9,8 12,6

Muut korko- ja rahoitustuotot 5,3 1,9

Kurssierot 6 1,2 -3,7

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -11,7 -35,4

Korkokulut ja muut rahoituskulut -37,9 -33,6

35,5 15,6

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 49,8 110,7

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -1,6 3,3

Tuloverot 7 0,0 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 48,1 113,9
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EMOYRITYKSEN TASE

Milj. euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 8

Aineettomat oikeudet 6,6 7,8

Liikearvo 0,9 1,0

Muut pitkävaikutteiset menot 1,4 1,8

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 15,3 7,7

24,1 18,3

AINEELLISET HYÖDYKKEET 8

Maa- ja vesialueet 6,0 5,3

Rakennukset ja rakennelmat 44,9 41,1

Koneet ja kalusto 93,0 84,1

Muut aineelliset hyödykkeet 1,9 2,1

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5,7 16,0

151,6 148,5

SIJOITUKSET 9, 10

Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 574,2 1 553,4

Saamiset saman konsernin 
yrityksiltä 139,7 1,9

Osuudet osakkuusyrityksissä 26,5 26,5

Muut osakkeet ja osuudet 1,7 2,0

1 742,2 1 583,8

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 917,9 1 750,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS

Aineet ja tarvikkeet 123,4 89,5

Valmisteet ja puolivalmisteet 35,2 33,2

Muu vaihto-omaisuus 3,0 3,1

Ennakkomaksut 26,6 28,6

188,1 154,4

PITKÄAIKAISET SAAMISET 11

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 11,2 17,4

Lainasaamiset 0,3 1,5

Siirtosaamiset 0,0 0,1

11,5 19,1

LYHYTAIKAISET SAAMISET 11

Myyntisaamiset 73,1 64,9

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 385,3 434,5

Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,6 1,0

Lainasaamiset 0,5 0,4

Muut saamiset 7,0 5,5

Siirtosaamiset 6,3 6,9

472,8 513,3

SAAMISET YHTEENSÄ 484,3 532,4

RAHAT JA PANKKISAAMISET 0,0 80,3

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 672,5 767,0

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 590,4 2 517,5

Milj. euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 12

Osuuspääoma 203,4 200,7

Lisäosuuspääoma A 554,7 515,8

Lisäosuuspääoma B 110,5 75,9

Lisäosuuspääoma C 0,0 14,4

Muut rahastot

Vararahasto I 3,9 3,9

Vararahasto II 61,7 56,0

Edellisten tilikausien ylijäämä 596,0 528,8

Tilikauden ylijäämä 48,1 113,9

1 578,4 1 509,6

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 14,0 12,3

PAKOLLISET VARAUKSET 13 3,9 3,8

VIERAS PÄÄOMA 14, 15

PITKÄAIKAINEN

Joukkovelkakirjalainat 174,8 174,7

Lainat rahoituslaitoksilta 433,4 473,9

Eläkelainat 65,0 65,0

Saadut ennakot 1,9 1,7

Velat saman konsernin yrityksille 2,8 2,8

Siirtovelat 17 0,0 1,1

677,9 719,2

LYHYTAIKAINEN 16

Lainat rahoituslaitoksilta 40,5 35,0

Eläkelainat 9,5 9,5

Saadut ennakot 6,2 3,4

Ostovelat 76,0 57,7

Velat saman konsernin yrityksille 54,2 45,1

Velat osakkuusyrityksille 2,6 1,2

Muut velat 11,2 16,6

Siirtovelat 17 116,2 104,2

316,3 272,6

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 994,2 991,8

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 590,4 2 517,5

TILINPÄÄTÖS 2013
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EMOYRITYKSEN RAHOITUSLASKELMA 

Milj. euroa 2013 2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Liiketulos 14,2 95,1

Oikaisut liiketulokseen 1) 35,5 -54,1

Saadut korot 15,2 14,4

Maksetut korot -34,4 -30,6

Saadut osingot 68,8 73,9

Muut rahoituserät, netto -2,8 -7,4

Maksetut verot 0,0 0,0

Käyttöpääoman muutos 2) 22,9 38,0

119,3 129,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

Osakkeiden hankinnat -32,5 -192,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit -49,7 -30,9

Osakkeiden luovutukset 0,4 339,0

Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutukset 5,3 1,6

Pitkäaikaisten saamisten lisäykset ja vähennykset -130,3 128,2

-206,8 245,9

KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -87,5 375,1

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 202,7 207,8

Pitkäaikaisten velkojen vähennykset -238,1 -176,7

Lyhytaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset -0,3 -16,2

Lyhytaikasten korollisten saamisten lisäykset ja vähennykset 22,3 -318,9

Maksetut osuuskorot -39,7 -37,8

Oman pääoman lisäys 60,4 45,4

7,3 -296,5

RAHAVAROJEN MUUTOS -80,2 78,5

Rahavarat tilikauden alussa 80,3 1,7

Rahavarojen muutos -80,2 78,5

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 0,0 80,3

1) Oikaisut liiketulokseen

Poistot ja arvonalentumiset 35,6 26,1

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -0,3 -81,6

Pakollisten varausten muutos 0,1 1,3

Yhteensä 35,5 -54,1

2) Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuus (lisäys-/vähennys+) -33,7 21,2

Lyhytaikaiset korottomat saamiset (lisäys-/vähennys+) 18,1 -0,9

Lyhytaikaiset korottomat velat (lisäys+/vähennys-) 38,5 17,7

Yhteensä (lisäys-/vähennys+) 22,9 38,0
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EMOYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET

Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös on laadittu suomalaista tilinpää-
töskäytäntöä noudattaen. Metsä Wood Holdings Oy sulautui emoyritys 
Metsäliitto Osuuskuntaan 30.4.2013.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty myynnin välil-
liset verot, annetut alennukset ja muut myynnin oikaisuerät.

KURSSIEROT

Kurssierot on kirjattu rahoituksen kurssieroihin. Myynnin suojana ole-
vat avoimet ja toteutuneet kurssierot kirjataan välittömästi tuloslaskel-
man rahoituseriin.

ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET TAPAHTUMAT

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäi-
vän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä avoimina olevat ulkomaanrahan mää-
räiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi Euroopan Keskuspankin 
ilmoittamaan tilinpäätöspäivän kurssiin. 

ELÄKKEET JA ELÄKEVASTUIDEN KATTAMINEN

Lakisääteinen eläketurva on hoidettu konsernin ulkopuolisissa eläke-
vakuutusyhtiöissä. Osalla toimihenkilöistä on lakisääteisen eläketurvan 
lisäksi lisäeläketurva, joka on joko vakuutettu, järjestetty Metsäliiton 
Toimenhaltijain Eläkesäätiö s.r.:n kautta tai pidetty yrityksen omalla 
vastuulla.

Eläkevakuutusmaksut on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suo-
riteperusteisia palkkoja.

TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT

Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu tilikauden kuluksi.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan  
nettorealisointiarvoon. Vaihto-omaisuuden arvostuksessa noudate-
taan FIFO-periaatetta tai vaihtoehtoisesti painotetun keskihinnan 
menetelmää.

PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT

Pysyvien vastaavien tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoi-
hin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalennuk-
silla. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat arvioituun taloudelli-
seen pitoaikaan seuraavasti:

Rakennukset ja rakennelmat 20–40 vuotta
Koneet ja kalusto   3–15 vuotta
Muut erät    5–10 vuotta

Maa- ja vesialueiden hankintamenosta ei tehdä poistoja.

LEASING

Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina.  

YMPÄRISTÖMENOT

Ympäristömenoihin on sisällytetty yksilöitävissä olevat ympäristön-
suojelutoimenpiteistä aiheutuneet menot, joilla pyritään pääasiassa  
torjumaan, korjaamaan tai lieventämään ympäristövahinkoja.

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot ja kulut koostuvat saaduista ja annetuista konserni-
avustuksista, jotka eliminoidaan konsernitasolla.  Satunnaisten erien 
verovaikutus on esitetty liitetiedoissa.

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

Suomen verolainsäädäntö antaa mahdollisuuden tehdä tilikauden tulok-
seen ennenaikaisina kuluina vähennyksiä ja siirtää ne varauksiksi tasee-
seen. Erät otetaan verotuksessa huomioon vain, jos ne on kirjattu kirjan-
pitoon. Nämä erät on esitetty tuloslaskelman tilinpäätössiirroissa. Näitä 
ovat käyttöomaisuuden suunnitelman ylittävät poistot, jotka on esitetty 
poistoerona taseessa ja poistoeron muutoksena tuloslaskelmassa.

PAKOLLISET VARAUKSET

Vastaiset menot ja menetykset, joihin on sitouduttu ja joiden toteutu-
mista pidetään varmana tai todennäköisenä on kirjattu kuluksi luon-
teensa mukaiseen kuluerään. Taseessa kyseiset kuluvaraukset on esitetty 
pakollisina varauksina silloin, kun täsmällistä määrää tai toteutumis-
ajankohtaa ei tiedetä ja muussa tapauksessa siirtovelkoina. Näitä voivat 
olla muun muassa eläkevastuu sekä lopettamis- ja saneerauskulut.
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Milj. euroa 2013 2012

1. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

Suomi 1 159,0 1 119,0

EU-maat 348,4 342,7

Muut maat 169,3 142,8

Yhteensä 1 676,6 1 604,6

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Vuokratuotot 1,5 1,7

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,3 81,3

Palvelusten tuotot 56,9 58,4

Muut 5,8 5,7

Yhteensä 64,4 147,1

Käyttöomaisuuden myyntivoitot vuonna 2012 sisältävät Metsä 
Fibre Oy osakkeiden myyntivoiton 80,9 miljoonaa euroa.

3. LIIKETOIMINNAN KULUT

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 043,5 968,3

Varaston muutos -33,8 14,9

Ulkopuoliset palvelut

Jakelukustannukset 250,5 243,3

Muut ulkopuoliset palvelut 196,6 168,3

Yhteensä 1 456,8 1 394,8

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 105,3 97,1

Eläkekulut 24,6 22,6

Muut henkilösivukulut 34,8 35,1

Yhteensä 164,7 154,8

Liiketoiminnan muut kulut 

Vuokrakulut 9,7 14,9

IT-kulut 21,2 21,3

Palvelujen ostot 19,3 16,3

Pitkäaikaisten varojen luovutustappiot 0,0 0,1

Muut liiketoiminnan kulut 21,7 26,8

Yhteensä 71,9 79,4

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

Toimitusjohtaja 1,5 1,3

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 0,4 0,4

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 0,2 0,2

Yhteensä 2,1 1,9

JOHDON ELÄKESITOUMUKSET

Metsäliiton toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Eräillä Metsälii-
ton johtoon kuuluvilla henkilöillä on oikeus lisäeläkkeen sääntöjen 
mukaiseen eläkkeeseen 62 vuotta täytettyään.

Milj. euroa 2013 2012

YRITYKSEN PALVELUKSESSA OLI TILIKAUDEN 
AIKANA KESKIMÄÄRIN

Toimihenkilöitä 1 165 1 201

Työntekijöitä 1 533 1 556

Yhteensä 2 698 2 756

PÄÄTILINTARKASTAJAN PALKKIOT  

Tilintarkastuspalkkiot 0,1 0,1

Verokonsultointipalkkiot 0,0 0,0

Muut tilintarkastustoimistoille maksetut palkkiot 0,0 0,0

Yhteensä 0,1 0,1

Päätilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab.

4. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot

Aineettomat oikeudet 2,7 2,5

Liikearvo 0,1 0,1

Muut pitkävaikutteiset menot 0,4 0,4

Rakennukset ja rakennelmat 8,0 4,6

Koneet ja kalusto 24,1 18,2

Muut aineelliset hyödykkeet 0,3 0,4

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 35,6 26,1

Poistoeron muutos 1,6 -3,3

Kokonaispoistot 37,2 22,8

5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 65,7 69,7

Osakkuusyrityksiltä 3,1 4,2

Muilta 0,0 0,0

Yhteensä 68,8 73,9

Korkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 9,8 12,6

Yhteensä 9,8 12,6

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 78,6 86,5

Muut korko- ja rahoitustuotot

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 4,9 1,4

Muut korkotuotot 0,5 0,5

Yhteensä 5,3 1,9

Kurssierot 1,2 -3,7

Arvonalentumiset sijoituksista -11,7 -35,4
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Korko- ja muut rahoituskulut

Korkokulut saman konsernin yrityksille -4,0 -2,6

Muut korkokulut -28,7 -26,8

Muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille -1,2 -0,5

Muut rahoituskulut -4,0 -3,7

Yhteensä -37,9 -33,6

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 35,5 15,6

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista sisältää vuonna 
2013 Metsäliitto Osuuskunnan Puutuoteteollisuus -liiketoiminta-
alueen ulkomaisten tytäryritysten kirja-arvoista tehdyt 11,7 miljoo-
nan euron arvonalentumiset (35,4)

6. TULOSLASKELMAN KURSSIEROT

Myynnin kurssierot -0,4 0,1

Ostojen kurssierot 0,0 0,0

Rahoituksen kurssierot 1,7 -3,7

Yhteensä 1,2 -3,7

7. TULOVEROT

Tilikauden verot 0,0 0,0

Edellisten tilikausien verot 0,0 0,0

Yhteensä 0,0 0,0

8. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Hankintameno 1.1. 48,4 45,2

Lisäykset 4,3 2,4

Vähennykset -5,2 -1,3

Siirrot erien välillä 2,5 2,1

Hankintameno 31.12. 49,9 48,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -40,6 -39,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 1,3

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -2,7 -2,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -43,3 -40,6

Kirjanpitoarvo 31.12. 6,6 7,8

Kertynyt poistoero 31.12. 0,4 0,4

LIIKEARVO

Hankintameno 1.1. 1,1 1,1

Hankintameno 31.12. 1,1 1,1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -0,1 0,0

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -0,2 -0,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,9 1,0

Milj. euroa 2013 2012

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Hankintameno 1.1. 8,9 8,5

Lisäykset 0,1 0,4

Vähennykset 0,0 -0,1

Siirrot erien välillä -0,2 0,1

Hankintameno 31.12. 8,8 8,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -7,1 -6,9

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,1

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -0,4 -0,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -7,5 -7,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,4 1,8

Kertynyt poistoero 31.12. 0,2 0,2

KESKENERÄISET HANKINNAT

Hankintameno 1.1. 7,7 3,6

Lisäykset 9,9 6,3

Siirrot erien välillä -2,3 -2,2

Hankintameno 31.12. 15,3 7,7

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 66,1 58,4

Lisäykset 14,3 9,1

Vähennykset -5,2 -1,5

Siirrot erien välillä 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 75,1 66,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -47,8 -46,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 1,4

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -3,2 -3,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -51,0 -47,8

Kirjanpitoarvo 31.12. 24,1 18,2

Kertynyt poistoero 31.12. 0,5 0,6

MAA- JA VESIALUEET

Hankintameno 1.1. 5,9 5,9

Lisäykset 0,8 0,0

Hankintameno 31.12. 6,6 5,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -0,6 -0,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -0,6 -0,6

Kirjanpitoarvo 31.12. 6,0 5,3
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RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Hankintameno 1.1. 129,1 120,8

Lisäykset 8,0 9,8

Vähennykset 0,0 -1,5

Siirrot erien välillä 3,9 0,1

Hankintameno 31.12. 141,0 129,1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -88,1 -81,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 -2,2

Tilikauden poisto -8,0 -4,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -96,1 -88,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 44,9 41,1

Kertynyt poistoero 31.12. -3,7 -3,9

KONEET JA KALUSTO

Hankintameno 1.1. 427,2 395,4

Lisäykset 22,6 41,3

Vähennykset -0,1 -10,9

Siirrot erien välillä 10,5 1,5

Hankintameno 31.12. 460,2 427,2

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -343,2 -316,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,1 -8,6

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -24,1 -18,2

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -367,2 -343,2

Kirjanpitoarvo 31.12. 93,0 84,1

Kertynyt poistoero 31.12. 16,9 15,5

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

Hankintameno 1.1. 18,3 18,2

Lisäykset 0,2 0,1

Vähennykset 0,0 0,0

Siirrot erien välillä 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 18,5 18,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -16,2 -15,8

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -0,3 -0,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -16,6 -16,2

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,9 2,1

Kertynyt poistoero 31.12. 0,2 0,1

KESKENERÄISET HANKINNAT

Hankintameno 1.1. 16,0 3,9

Lisäykset 4,1 13,7

Siirrot erien välillä -14,4 -1,6

Hankintameno 31.12. 5,7 16,0

Milj. euroa 2013 2012

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 596,6 544,1

Lisäykset 35,7 64,9

Vähennykset -0,1 -12,5

Siirrot erien välillä 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 632,1 596,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -448,1 -414,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,1 -10,8

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -32,4 -23,2

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -480,5 -448,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 151,6 148,5

Kertynyt poistoero 31.12. 13,4 11,8

9. SIJOITUKSET, OSAKKEET

OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ

Hankintameno 1.1. 1 553,4 1 658,6

Lisäykset 32,5 192,0

Vähennykset -11,7 -297,2

Hankintameno 31.12. 1 574,2 1 553,4

OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

Hankintameno 1.1. 26,5 31,1

Vähennykset 0,0 -4,6

Hankintameno 31.12. 26,5 26,5

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET

Hankintameno 1.1. 2,0 2,2

Lisäykset 0,0 0,0

Vähennykset -0,3 -0,2

Hankintameno 31.12. 1,7 2,0

SIJOITUKSET, OSAKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 1 581,9 1 691,8

Lisäykset 32,5 192,0

Vähennykset -11,9 -301,9

Hankintameno 31.12. 1 602,5 1 581,9

SIJOITUKSET, SAAMISET

SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ

Hankintameno 1.1. 1,9 128,7

Lisäykset 139,7 1,9

Vähennykset -1,9 -128,7

Hankintameno 31.12. 139,7 1,9

MUUT SAAMISET

Hankintameno 1.1. 0,0 0,0

Lisäykset 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 0,0 0,0
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SIJOITUKSET, SAAMISET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 1,9 128,7

Lisäykset 139,7 1,9

Vähennykset -1,9 -128,7

Hankintameno 31.12. 139,7 1,9

SIJOITUKSET, SAAMISET

Pääomalainat, annetut 0,0 1,9

Muut lainasaamiset 139,7 0,0

Sijoitukset, saamiset yhteensä 31.12. 139,7 1,9

10. PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUSTEN  
MARKKINA-ARVO

PÖRSSINOTEERATUT OSAKKEET

Kirjanpitoarvo 530,0 526,1

Markkina-arvo 419,3 293,2

Erotus 110,7 233,0

Pörssinoteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvon ja markkina-arvon 
ero 110,7 miljoonaa euroa (233,0) aiheutuu Metsä Board Oyj:n 
osakkeista. Metsäliitto arvioi, että osakkeiden todennäköisesti tule-
vaisuudessa kerryttämä tulo ylittää osakkeiden kirjanpitoarvon.

11. SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

Lainasaamiset 11,5 19,0

Siirtosaamiset 0,0 0,1

Yhteensä 11,5 19,1

Pitkäaikaiset lainasaamiset sisältävät vuonna 2012 pitkäaikaisen 
korollisen  saamisen 16,5 miljoonaa euroa Metsäliitto Management 
Oy:ltä. Vuonna 2013 korollinen saaminen 16,5 miljoonaa euroa 
sisältyy lyhytaikaisiin lainasaamisiin. Metsäliitto Management Oy:n 
kyky vastata velvoitteestaan riippuu Metsä Board Oyj:n B-sarjan 
osakkeen kurssin kehityksestä. Metsäliitto arvioi, että Metsäliitto 
Management Oy:n omistamien osakkeiden tulevaisuudessa kerryt-
tämä tulo riittää kattamaan lainavelvoitteen.

Yrityksen toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja hallituksen 
jäsenille ja heidän sijaisilleen sekä vastaaviin toimielimiin kuuluville 
henkilöille ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole 
annettu takauksia tai muita vakuuksia.

Milj. euroa 2013 2012

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset 54,2 80,4

Lainasaamiset 316,9 339,3

Muut saamiset 0,7 0,0

Siirtosaamiset 13,5 14,8

Yhteensä 385,3 434,5

Saamiset osakkuusyrityksiltä

Myyntisaamiset 0,6 0,9

Lainasaamiset 0,0 0,1

Yhteensä 0,6 1,0

Saamiset muilta

Myyntisaamiset 73,1 64,9

Lainasaamiset 0,5 0,4

Muut saamiset 7,0 5,5

Siirtosaamiset 6,3 6,9

Yhteensä 86,8 77,7

Saamiset yhteensä 484,3 532,4

SIIRTOSAAMISET, LYHYTAIKAISET

Korot 0,0 0,1

Vakuutukset 0,7 0,5

Palkka- ja henkilöstökulujaksotukset 0,9 0,8

Saadut korvaukset 1,3 0,7

Osatuloutussaamiset 0,9 2,8

Muut siirtosaamiset 2,5 2,0

Yhteensä 6,3 6,9
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15. PITKÄAIKAISET LAINAT JA LYHENNYSSUUNNITELMA

Milj. euroa
Velat samaan konserniin 

kuuluville yrityksille
Joukkovelka-

kirjalainat
Rahalaitos- 

lainat Eläkelainat Muut lainat Yhteensä

2014 0,0 0,0 40,5 9,5 0,0 50,0

2015 0,0 0,0 159,1 0,0 0,0 159,1

2016 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 34,1

2017 0,0 174,8 29,3 65,0 0,0 269,0

2018 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9

2019– 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0

Tilikauden lopussa 0,0 174,8 473,9 74,5 0,0 723,1

Milj. euroa 2013 2012

12. OMA PÄÄOMA

Osuuspääoma 1.1. 200,7 198,3

Osuusmaksusuoritukset 4,2 4,1

Siirto koroista osuusmaksuun 1,8 1,8

Osuusmaksujen palautukset -3,3 -3,6

*) Osuuspääoma 31.12. 203,4 200,7

A-lisäosuuspääoma 1.1. 515,8 486,9

Lisäosuusmaksusuoritukset 28,1 22,4

Siirto koroista lisäosuuksiin 24,3 22,7

Lisäosuusmaksujen palautukset -13,5 -16,2

**) A-lisäosuuspääoma 31.12. 554,7 515,8

B-lisäosuuspääoma 1.1. 75,9 61,8

Siirto C-lisäosuuspääomasta 14,4 0,0

Lisäosuusmaksusuoritukset 24,8 15,6

Lisäosuusmaksujen palautukset -4,6 -1,4

B-lisäosuuspääoma 31.12. 110,5 75,9

C-lisäosuuspääoma 1.1. 14,4 14,5

Lisäosuussuoritukset 0,0 0,0

Lisäosuusmaksujen palautukset -14,4 -0,1

C-lisäosuuspääoma 31.12. 0,0 14,4

Vararahasto I 1.1. 3,9 3,9

Vararahasto I 31.12. 3,9 3,9

Vararahasto II 1.1. 56,0 52,9

Siirto edellisen vuoden ylijäämästä 5,7 3,2

Vararahasto II 31.12. 61,7 56,0

Ylijäämä 1.1. 642,7 569,8

Jaettu osuuskorko -39,7 -37,8

Siirto vararahasto II:een -5,7 -3,2

Pääomabonus -1,4 0,0

Tilikauden ylijäämä 48,1 113,9

Ylijäämä 31.12. 644,1 642,7

Oma pääoma yhteensä 1 578,4 1 509,6

*) Suorittamatta olevat osuusmaksut   

Merkitty osuuspääoma 259,6 259,2

Suoritetut osuusmaksut -203,4 -200,7

Suorittamatta olevat osuusmaksut 56,2 58,5

**) Lisäosuuspääomasta erääntyy 1.7.2014 palautettavaksi 26,4 miljoonaa euroa.

Milj. euroa 2013 2012

13. PAKOLLISET VARAUKSET

TYÖTTÖMYYSELÄKEKULUVARAUS

1.1. 2,2 1,8

Lisäykset 0,6 1,0

Vähennykset -0,2 -0,6

31.12. 2,6 2,2

ELÄKESÄÄTIÖN VASTUUVAJAUS

1.1. 0,9 0,5

Lisäykset 0,1 0,4

31.12. 1,0 0,9

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET

1.1. 0,7 0,2

Lisäykset 0,1 0,7

Vähennykset -0,5 -0,1

31.12. 0,3 0,7

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

1.1. 3,8 2,4

Lisäykset 0,8 2,1

Vähennykset -0,7 -0,8

31.12. 3,9 3,8

14. VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Koroton 4,8 5,6

Korollinen 673,1 713,6

Yhteensä 677,9 719,2

Lyhytaikainen

Koroton 266,3 228,2

Korollinen 50,0 44,5

Yhteensä 316,3 272,6
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18. VASTUUSITOUMUKSET

Metsähallitus jätti maaliskuussa 2011 Helsingin käräjäoikeuteen 
vahingonkorvauskanteen, jolla se vaatii Metsäliitto Osuuskuntaa ja 
kahta muuta metsäteollisuusyhtiötä korvaamaan väitetyn vahingon 
yhteisvastuullisesti perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raaka-
puumarkkinoilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden 3.12.2009 teke-
mään päätökseen, jonka mukaan edellä mainitut yritykset olivat 
syyllistyneet kilpailunrajoituslain rikkomukseen raakapuumarkki-
noilla. Lisäksi jotkut Suomen kunnat ja seurakunnat sekä joukko 
yksityishenkilöitä ovat laittaneet vireille vastaavia kanteita. Kaikkien 
Metsäliitto Osuuskunnan tiedossa olevien osuuskuntaan yhteisvas-
tuullisesti muiden edellä mainittujen yhtiöiden kanssa kohdistettu-
jen kannevaatimusten määrä on yhteensä noin 215 miljoonaa euroa, 
josta yksin Metsäliitto Osuuskuntaan on kohdistettu noin 72 mil-
joonaa euroa. Lisäksi edellä mainittuihin kanteisiin liittyy korkoi-
hin, arvonlisäveroon ja oikeudenkäyntikuluihin liittyviä vaateita. 
Metsäliitto Osuuskunta katsoo vahingonkorvausvaateiden olevan 
perusteettomia eikä ole kirjannut niihin liittyen varauksia.

UPM-Kymmene Oyj on marraskuussa 2012 saattanut vireille 
välimiesmenettelyn, jossa se vaatii Metsäliitto Osuuskunnalta ja 
Metsä Boardilta yhteisvastuullisesti ensisijaisesti 58,5 miljoonan 
euron vahingonkorvausta ja toissijaisesti väitetyn 58,5 miljoonan 
euron oikeudettoman edun palauttamista. Vaatimus perustuu Metsä 
Fibren osakkaiden vuonna 2009 allekirjoittaman osakassopimuksen 
mukaisen myötämyyntilausekkeen väitettyyn rikkomiseen. Metsä-
liitto Osuuskunta kiistää vaateen perusteettomana eikä ole kirjannut 
varauksia sen johdosta. Välimiesoikeuden odotetaan antavan pää-
töksensä asiassa vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Viimeisen 12 kuukauden aikana ei ole ollut muita hallintomenet-
telyjä, oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä, joilla voi olla tai on 
ollut merkittävä vaikutus Metsäliiton taloudelliseen asemaan.  
Metsäliitolla ei ole myöskään tiedossa, että tällaisia muita menette-
lyjä tai oikeudenkäyntejä olisi vireillä.

Milj. euroa 2013 2012

16. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Rahoituslaitoslainat 40,5 35,0

Eläkelainat 9,5 9,5

Saadut ennakot 6,2 3,4

Ostovelat 76,0 57,7

Velat saman konsernin yrityksille

Saadut ennakot 48,9 36,4

Ostovelat 3,7 8,7

Siirtovelat 1,6 0,0

Velat osakkuusyrityksille

Ostovelat 2,6 1,2

Velat muille

Muut lyhytaikaiset velat 11,2 16,6

Siirtovelat 116,2 104,2

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 316,3 272,6

17. SIIRTOVELAT

Lyhytaikaiset

Korot 3,9 4,4

Eläkevakuutusmaksut 2,5 2,0

Muut vakuutusmaksut 2,8 0,7

Palkka- ja henkilöstökulujaksotukset 28,5 24,9

Ostojen jaksotukset 71,0 59,3

Muut siirtovelat 7,5 12,8

Yhteensä 116,2 104,2
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Milj. euroa 2013 2012

Vakuudet omasta velasta

Velat, joiden vakuudeksi annettu pantteja

Lainat rahoituslaitoksilta 260,0 260,0

Eläkelainat 65,0 65,0

Annetut pantit 292,8 292,8

Omasta ja saman konsernin yritysten puolesta

Takaukset ja vastasitoumukset 547,8 25,3

Muiden puolesta

Takausvastuut 2,2 2,2

Muut omat vastuut

Omien sitoumusten vakuudeksi 13,2 30,0

Leasingvastuut 

Seuraavan vuoden osalta 7,8 8,2

Myöhempien vuosien osalta 19,6 21,7

Yhteensä

Pantit 292,8 292,8

Takaukset ja vastasitoumukset 550,0 27,5

Muut vastuut 13,2 30,0

Leasingvastuut 27,4 29,9

Yhteensä 883,4 380,2

Metsä Groupin sisäisenä rahoitusyksikkönä toimiva Metsä Group 
Treasury Oy siirtyi syyskuussa 2013 toteutetulla kaupalla kokonaan 
Metsäliitto Osuuskunnan omistukseen, kun Metsä Board Oyj myi 
51 prosentin omistusosuutensa Metsä Group Treasury Oy:stä  
Metsäliitto Osuuskunnalle. Omistusjärjestelyn myötä Metsäliitto 
Osuuskunta antoi kaikille Metsä Group Treasuryn yhteistyöpan-
keille takauksen Metsä Group Treasury Oy:n johdannais- ja laina-
vastuiden vakuudeksi, minkä seurauksena Metsäliitto Osuuskunnan 
takausvastuut kasvoivat selvästi vuoteen 2012 verrattuna.

Milj. euroa

JOHDANNAIS-
SOPIMUKSISTA  
JOHTUVAT VASTUUT

Brutto-
määrä
2013

Avoimien
sopimusten
käypä arvo

Brutto-
määrä
2012

Avoimien
sopimusten
käypä arvo

Korkojohdannaiset

Koronvaihto- 
sopimukset 427,0 -6,8 435,0 -11,4

Valuutta- 
johdannaiset

Termiinisopimukset 121,2 -0,7 119,5 0,8

Optiosopimukset 2,9 0,0 2,5 0,0

Johdannaiset yhteensä 551,1 -7,5 557,0 -10,6

Milj. euroa 2013 2012

19. YMPÄRISTÖASIAT

Tuloslaskelma

Aineet ja tarvikkeet 0,7 0,4

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 0,5 0,7

Henkilösivukulut 0,3 0,3

Poistot 0,2 0,4

Liiketoiminnan muut kulut 0,3 1,0

Yhteensä 2,0 2,9

Tase

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 4,7 6,1

Lisäykset 0,2 0,3

Vähennykset -0,5 -1,7

Kertyneet poistot -3,3 -3,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,0 1,6

Pakolliset varaukset

Ympäristövaraukset 0,1 0,1

Ympäristöasioiden hoitoa varten
annetut vakuudet 4,6 11,6

Ympäristömenoihin sisällytetään vain ne yksilöitävissä olevat lisäkus-
tannukset, joilla pyritään pääasiassa torjumaan tai lieventämään ympä-
ristövahinkoja. Ympäristömenot aktivoidaan, jos ne liittyvät tuleviin 
ympäristönsuojelutoimenpiteisiin ja ne tuottavat tulevaisuudessa talou-
dellista hyötyä.
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TYTÄRYRITYKSET Maa
Emoyrityksen  

omistusosuus, %
Konsernin  

omistusosuus, %
Osakkeiden  
lukumäärä

Kirjanpitoarvo
1 000 euroa

Asunto Oy Tapiolan Jalava Suomi 48,98 2 415

Asunto Oy Tapiolan Pyökki Suomi 48,98 1 206

Asunto Oy Tapiolan Saarni Suomi 48,98 1 206

Asunto Oy Tapiolan Tammi Suomi 48,98 1 206

Burt Boulton and Haywood Ltd Iso-Britannia 100,00 874

Finnforest Polska Sp. z.o.o. Puola 100,00 0

Finnforest Slovensko s.r.o. Slovakia 100,00 0

Finnforest UK Holdings Ltd Iso-Britannia 100,00 43 200 000 53 458

Finnforest Österreich GesmbH Itävalta 100,00 0

Kiinteistö Oy Metsätapiola Suomi 48,98 30 432 15 018

Kiinteistö Oy Metsätapiolan Pysäköinti Suomi 48,96 212 2 119

Kiinteistö Oy Tapiolan Jalopuupysäköinti Suomi 48,98 243

Kirkniemen Kartano Oy Suomi 100,00 57 100 6 035

Kumpuniemen Voima Oy Suomi 53,97 34 462

Metsa Forest Latvia SIA Latvia 100,00 670 3 259

Metsa Wood Italia S.r.l. Italia 100,00 1 0

Metsä Board Oyj * Suomi 40,74 42,81 133 682 092 529 985

Metsä Fibre Oy Suomi 50,20 60,85 38 211 721 058

Metsä Forest Eesti AS Eesti 100,00 150 000 1 146

Metsä Forest Sverige AB Ruotsi 100,00 5 000 703

Metsä Group Services Sp. z.o.o. Puola 100,00 100 2 000

Metsä Group Treasury Oy Suomi 100,00 50 000 10 236

Metsä Tissue Oyj Suomi 85,00 7 750 800 174 836

Metsä Wood CZ s.r.o. Tsekin Tasavalta 100,00 3 500

Metsä Wood Deutschland GmbH Saksa 100,00 27 948

Metsä Wood Eesti AS Eesti 100,00 100 000 651

Metsä Wood France S.A.S. Ranska 100,00 405 000 4 596

Metsä Wood Holland B.V. Hollanti 100,00 143

Metsä Wood Hungary Kft. Unkari 100,00 1 056

Metsä Wood Ibérica S.L.U. Espanja 100,00 500 146

Metsä Wood Schweiz AG Sveitsi 100,00 200 750

Metsä Wood USA Inc. USA 100,00 500 000 316

Metsäliitto France S.A. Ranska 100,00 100 000 100

Mittaportti Oy Suomi 33,33 53,62 1 000 8

OOO Metsa Forest Podporozhye Venäjä 100,00 4 579

OOO Metsa Forest St. Petersburg Venäjä 100,00 100 981

Äänevoima Oy Suomi 20,00 56,25 2 000 000 2 000

TYTÄRYRITYSOSAKKEET YHTEENSÄ 1 574 237

*) Emoyrityksen osuus äänimäärästä 61,56 prosenttia, konsernin omistus huomioiden 62,24 prosenttia.

EMOYRITYKSEN OSAKEOMISTUKSET 31.12.2013
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OSAKKUUSYRITYKSET Maa
Emoyrityksen  

omistusosuus, %
Konsernin  

omistusosuus, %
Osakkeiden  
lukumäärä

Kirjanpitoarvo
1 000 euroa

Finsilva Oyj Suomi 49,90 48 128 550 14 439

Hartolan Kuningaslämpö Oy Suomi 50,00 300 76

Lohjan Biolämpö Oy Suomi 46,00 782 000 782

Metsäteho Oy Suomi 24,00 40 67

Perkaus Oy Suomi 33,33 2 500 6

Punkaharjun Lämpö Oy Suomi 20,00 6 10

Punkavoima Oy Suomi 35,00 8 750 929

Suomen Metsäsijoitus Oy Suomi 25,00 23 850 4 011

ZAO HC Vologodskiye Lesopromyshlenniki Venäjä 44,19 6 164

OSAKKUUSYRITYSOSAKKEET YHTEENSÄ 26 485

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Maa
Emoyrityksen  

omistusosuus, %
Konsernin  

omistusosuus, %
Osakkeiden  
lukumäärä

Kirjanpitoarvo
1 000 euroa

Finnforest Nippon Japani 10,00 20 120

Finnish Wood Research Oy Suomi 25,00 60 60

Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy Suomi 5,00 150 150

Misawa Homes of Finland Suomi 400 67

Asunto- ja kiinteistöyhtiöt 1 106

Golf-osakkeet 186

Puhelinosakkeet ja -osuudet 31

Muut osakkeet ja osuudet 25

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ 1 746
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HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Hallintoneuvosto on tutustunut Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2013 tilinpäätökseen ja Metsä Groupin kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti laadittuun konsernitilinpäätökseen sekä hyväksyy ne esitettäväksi tilintarkastajille ja edustajiston varsinaiselle kokoukselle.  
Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä. 

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Johan Björkenheim, Eero Ekman, Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Antti Isotalo, Risto Junttila, Airi Kulmala, 
Hans-Erik Lindqvist, Juha Paajanen ja Martti Palojärvi. 

Ikäpykälän perusteella erovuorossa on Ilkka Juusela.

 
 

Espoossa 1. huhtikuuta 2014

Hallintoneuvoston puolesta

 Hannu Järvinen Miika Arola
 Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hallintoneuvoston sihteeri
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JÄSENILLE

Olemme tilintarkastaneet Metsäliitto Osuus-
kunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toiminta-
kertomuksen ja hallinnon tilikaudelta  
1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää konsernin 
taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman 
pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja lii-
tetiedot sekä emo-osuuskunnan taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja 
siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakerto-
mus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kir-
janpito on lainmukainen ja varainhoito luo-
tettavalla tavalla järjestetty. 

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme 
tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpää-
töksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toiminta-
kertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, 
että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, 
että suunnittelemme ja suoritamme tilintar-
kastuksen hankkiaksemme kohtuullisen var-
muuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toi-
mintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, 
ja siitä, ovatko emo-osuuskunnan hallintoneu-
voston tai hallituksen jäsenet tai toimitusjoh-

taja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvolli-
suus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet 
osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä 
tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilin-
päätökseen ja toimintakertomukseen sisälty-
vistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tie-
doista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilin-
tarkastajan harkintaan, johon kuuluu 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olen-
naisen virheellisyyden riskien arvioiminen. 
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa 
huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuus-
kunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät 
tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja 
arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tar-
koituksessa, että hän antaisi lausunnon osuus-
kunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjan-
pidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus- 
evidenssiä.

LISÄTIETO 

Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen välimies-
oikeus on antanut päätöksensä toimintakerto-
muksessa ja tilinpäätöksessä selostettuun 
avoinna olleeseen riita-asiaan ja velvoittanut 
Metsäliitto Osuuskunnan ja sen tytäryhtiön 
suorittamaan vastapuolelle korvauksena 
yhteensä 67,1 miljoonaa euroa, josta Metsä-

liitto Osuuskunnan osuus on 47,5 miljoonaa 
euroa. Välimiesmenettelyn lopputulos poikkeaa 
siten tilinpäätöksessä esitetystä arviosta. Osuus-
kunta on asianmukaisesti tiedottanut välimies-
oikeuden päätöksestä 11. helmikuuta 2014.

LAUSUNTO KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilin-
päätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin 
taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 
tuloksesta ja rahavirroista.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ 

JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-
osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

MUUT LAUSUNNOT

Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen 
osoittaman ylijäämän käytöstä on osuuskunta-
lain mukainen. Puollamme vastuuvapauden 
myöntämistä emo-osuuskunnan hallintoneu-
voston ja hallituksen jäsenille sekä toimitus-
johtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Espoossa 1. huhtikuuta 2014

KPMG Oy Ab

Raija-Leena Hankonen
KHT
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KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Milj. euroa Koko vuosi Neljännesvuosittain

TULOSLASKELMA 2013 2012 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Q1/2012

Liikevaihto segmenteittäin

Puunhankinta ja metsäpalvelut 1 561,0 1 515,4 393,4 352,5 392,2 422,8 375,6 350,8 384,8 404,1

Puutuoteteollisuus 897,0 904,2 213,7 207,6 260,2 215,5 216,0 217,0 249,4 221,8

Selluteollisuus 1 313,8 1 273,9 339,8 341,6 309,3 323,1 321,4 326,6 300,4 325,5

Kartonki- ja paperiteollisuus 2 019,3 2 107,6 479,2 502,3 502,8 535,0 508,5 532,3 522,2 544,6

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 1 000,1 981,5 258,5 247,8 243,8 250,1 254,1 248,5 235,4 243,5

Muu toiminta 5,9 3,3 1,7 2,1 1,1 1,0 0,6 1,0 0,8 0,9

Eliminoinnit -1 865,4 -1 784,8 -469,3 -440,9 -468,8 -486,4 -448,1 -434,0 -446,2 -456,5

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 4 931,6 5 001,0 1 216,9 1 213,0 1 240,5 1 261,1 1 228,0 1 242,2 1 246,9 1 283,9

Liiketulos segmenteittäin

Puunhankinta ja metsäpalvelut 27,8 20,2 7,1 5,5 7,7 7,4 7,0 1,9 5,3 6,0

Puutuoteteollisuus -2,1 16,3 2,0 -12,8 4,5 4,3 0,7 -0,8 12,1 4,2

Selluteollisuus 196,6 150,5 51,1 50,7 47,5 47,3 30,8 40,3 34,6 44,8

Kartonki- ja paperiteollisuus 113,6 221,1 30,5 19,3 28,9 34,8 39,3 23,4 162,0 -3,6

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 55,1 35,1 14,7 12,8 13,9 13,7 6,7 11,4 7,0 10,0

Muu toiminta -7,0 67,7 -4,7 1,1 -2,5 -0,9 -4,1 -5,2 78,7 -1,7

Eliminoinnit -49,6 -269,4 -13,1 -13,3 -10,7 -12,5 -3,3 -14,0 -237,4 -14,6

LIIKETULOS YHTEENSÄ 334,4 241,5 87,6 63,3 89,3 94,2 77,2 57,0 62,2 45,1

-"-, ilman kertaluonteisia eriä 342,3 255,7 86,6 73,0 93,7 89,0 71,0 67,8 63,9 53,0

-"-, % liikevaihdosta 6,9 5,1 7,1 6,0 7,6 7,1 5,8 5,5 5,1 4,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 9,7 4,8 0,5 -0,2 2,8 6,7 -0,3 1,1 4,9 -1,0

Kurssierot -4,6 2,4 -2,6 -2,0 -0,2 0,2 1,1 1,7 -1,7 1,3

Muut rahoitustuotot ja -kulut -115,9 -115,5 -24,1 -30,0 -23,0 -38,8 -30,3 -35,2 -14,5 -35,3

TULOS ENNEN VEROJA 223,7 133,2 61,3 31,2 69,0 62,3 47,7 24,6 50,9 10,1

Tuloverot -35,1 -31,8 10,3 -10,6 -18,8 -16,0 2,0 -8,6 -16,8 -8,5

KAUDEN TULOS 188,7 101,4 71,6 20,6 50,2 46,3 49,7 16,0 34,1 1,6

LIIKETULOS ILMAN  
KERTALUONTEISIA ERIÄ 2013 2012 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Q1/2012

Puunhankinta ja metsäpalvelut 27,8 20,2 7,1 5,5 7,7 7,4 7,0 1,9 5,3 6,0

Puutuoteteollisuus 15,1 18,6 1,8 -2,8 11,8 4,3 1,8 0,5 12,1 4,2

Selluteollisuus 196,6 148,1 51,1 50,7 47,5 47,3 30,8 40,3 34,6 42,5

Kartonki- ja paperiteollisuus 104,4 74,9 29,3 18,9 26,0 30,2 23,5 25,5 19,8 6,1

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 54,5 41,9 14,7 12,8 13,9 13,1 13,5 11,5 7,0 10,0

Muu toiminta ja eliminoinnit -56,1 -48,0 -17,4 -12,2 -13,2 -13,3 -5,7 -11,9 -14,9 -15,8

YHTEENSÄ 342,3 255,7 86,6 73,0 93,7 89,0 71,0 67,8 63,9 53,0

TUNNUSLUVUT 2013 2012 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Q1/2012

Omavaraisuusaste, % 38,1 34,8 38,1 36,1 35,0 35,1 34,8 34,2 33,6 28,3

Nettovelkaantumisaste, % 76 86 76 84 89 89 86 90 94 133

Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 486 1 590 1 486 1 583 1 649 1 676 1 590 1 648 1 705 1 993

Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,9 6,7 9,4 6,5 9,3 10,2 8,0 6,0 7,3 4,8

 - " -, ilman kertaluonteisia eriä 9,1 7,1 9,3 7,5 9,8 9,7 7,3 7,1 7,4 5,7

Oman pääoman tuotto, % 9,9 6,1 14,9 4,4 10,7 9,9 10,8 3,5 8,2 0,4

 - " -, ilman kertaluonteisia eriä 10,3 6,9 14,7 6,5 11,7 8,8 9,4 5,9 8,6 2,6
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VIISI VUOTTA LUKUINA

Milj. euroa 2013 2012 2011 2010 2009 

Liikevaihto 4 932 5 001 5 346 5 377 4 837 

Liiketulos 334 241 29 497 -169 

 - "-, ilman kertaluonteisia eriä 342 256 314 547 -75 

Tulos ennen veroja 224 133 -98 345 -329 

Tilikauden tulos 189 101 -157 214 -342 

Pitkäaikaiset varat 3 228 3 361 3 413 3 534 3 697 

Vaihto-omaisuus 775 725 781 798 669 

Muut lyhytaikaiset varat 1 161 1 258 1 107 1 340 1 364 

Varat 5 164 5 344 5 300 5 672 5 730 

Oma pääoma 1 483 1 367 1 126 1 154 927 

Määräysvallattomien omistajien osuudet 476 491 359 524 471 

Pitkäaikaiset velat 2 047 1 704 2 429 2 534 2 689 

Lyhytaikaiset velat 1 158 1 782 1 386 1 460 1 643 

Oma pääoma ja velat 5 164 5 344 5 300 5 672 5 730 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,9 6,7 1,1 11,8 -3,3 

 - " -, ilman kertaluonteisia eriä 9,1 7,1 8,5 13,4 -1,4 

Oman pääoman tuotto, % 9,9 6,1 -9,9 13,9 -20,0 

 - " -, ilman kertaluonteisia eriä 10,3 6,9 8,6 18,2 -13,4 

Omavaraisuusaste, % 38,1 34,8 28,1 29,7 24,5 

Nettovelkaantumisaste, % 76 86 132 116 157 

Velkaantumisaste, % 100 114 154 143 199 

Korolliset rahoitusvelat 1 956 2 119 2 293 2 398 2 778 

Likvidit varat ja korolliset saamiset 470 529 339 459 575 

Korollinen nettovelka 1 486 1 590 1 953 1 939 2 203 

Investoinnit käyttöomaisuuteen 207 204 227 138 152 

Osuus liikevaihdosta, % 4,2 4,1 4,2 2,6 3,1 

Henkilöstö, keskimäärin 11 222 11 986 13 046 13 168 14 534 

Henkilöstö, vuoden lopussa 10 741 11 447 12 525 12 820 13 592 

 - josta Suomessa 5 238 5 414 5 660 5 734 5 575 

*) Henkilömäärä on esitetty FTE:nä (Full Time Equivalent) lukuun ottamatta vuoden 2008 lukua, joka on esitetty NOE:na (Number of Employees).

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (%), ROCE =
Tulos ennen veroja +/- kurssierot + muut rahoituskulut

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

Oman pääoman tuotto (%) =
Tulos ennen veroja - tuloverot

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin)

Omavaraisuusaste (%) =
Oma pääoma yhteensä 

Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut

Nettovelkaantumisaste (%) =
Korollinen nettovelka

Oma pääoma yhteensä 

Velkaantumisaste (%) =
Korolliset rahoitusvelat

Oma pääoma yhteensä 

Korollinen nettovelka = Korolliset rahoitusvelat - rahavarat - korolliset saamiset

Liiketoiminnan rahavirta = Tilikauden tulos + oikaisut tilikauden tulokseen + käyttöpääoman muutos
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Tämä selvitys Metsä Groupin hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperi-
markkinalain 7 luvun 7 §:n nojalla erillisenä 
kertomuksena, ja se on julkaistu samanaikai-
sesti Metsä Groupin tilinpäätöksen ja halli-
tuksen toimintakertomuksen kanssa. 

Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen 
osuuskunta ja Metsä Groupin emoyritys. Met-
säliitto Osuuskuntaan viitataan tässä selvityk-
sessä niissä kohdin, kun asiaa käsitellään aino-
astaan emoyhtiön näkökulmasta. Metsä Grou-
piin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja 
hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osa-
keyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuus-
kunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä 
työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan 
hallituksen ja johtoryhmän hyväksymiä poli-
tiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuus-
kunnan säännöt ovat kokonaisuudessaan saa-
tavilla Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa 
”Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet”.

Tämä Metsä Groupin hallinnointi- ja ohja-
usjärjestelmää kuvaava selvitys noudattaa 
rakenteellisesti ja sisällöltään Arvopaperi-
markkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa lis-
tayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä 
koskevaa suositusta (ks. www.cgfinland.fi). 
Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuus-
kunta ottaa kuitenkin huomioon osuustoi-
minnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja 
ilmoittaa poikkeamat suosituksesta sekä nii-
den perustelut. Keskuskauppakamarin tammi-
kuussa 2006 julkaiseman kannanoton mukaan 
omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuu-
delta huomattavien tai alueellisesti taikka val-
takunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi 
noudattaa listayhtiöille annettua suositusta 
siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huo-
mioon ottaen mahdollista comply or explain 
-periaatteen mukaisesti eli siten, että poikkea-
minen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. 

Metsä Group laatii tilinpäätöksensä ja osa-
vuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätös-
periaatteiden, International Financial Repor-
ting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpää-
tösasiakirjat julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.

Metsä Groupin pääkonttori sijaitsee 
Espoossa, Suomessa. Emoyritys Metsäliitto 
Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

KESKEISET HALLINTOELIMET

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoelimet ovat 
edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus ja toimi-
tusjohtaja. Päätöksenteossa hallintoelimiä 
avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee 
erikseen tässä selvityksessä myöhemmin mai-
nitut toimielimet. Metsäliitto Osuuskunnan 
toimitusjohtaja toimii tällä hetkellä Metsä 
Groupin pääjohtajana. Toimitusjohtajaan vii-
tataan jatkossa sanalla pääjohtaja.

EDUSTAJISTO

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskun-
nassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa 
niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen 
mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Met-
säliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouk-
sen. Edustajiston kokouksessa käsitellään 
osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan 
säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokous-
kutsussa mainitut asiat. Edustajiston keskei-
simpiä tehtäviä ovat:
• päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
• päättää voitonjaosta jäsenille, 
• päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja 

toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapau-
den myöntämisestä, 

• valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintar-
kastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.  

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen 
Metsäliitto Osuuskunnan jäsen tai hänen avio-
puolisonsa. Edustajistovaali toimitetaan joka 
neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliiken-
neyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali 
toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin 
vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, 
kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on 
kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä 
alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutet-
tuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaali-
piirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräy-
tyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskun-
nan piiriorganisaatioiden mukaan. Metsä 
Groupin henkilöstöön kuuluva ei ole vaalijär-
jestyksen mukaan vaalikelpoinen.   

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukai-
sesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hal-
lintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimää-

räisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen 
kokous on myös järjestettävä, mikäli vähin-
tään kymmenesosa jäsenistä sitä vaatii. Edusta-
jiston kutsuu koolle hallintoneuvoston 
puheenjohtaja viimeistään seitsemän päivää 
ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edusta-
jiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, 
jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät 
asiat.

Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi 
ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen 
muuttaminen edellyttää, että muutosehdo-
tusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston 
kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Kokous-
edustajien lisäksi edustajiston kokouksessa 
ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja sekä pää-
sääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston 
jäsenet. Heidän lisäkseen varsinaisessa koko-
uksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Edustajiston kokoonpano on esitetty 
tämän julkaisun sivulla 96.

PIIRITOIMIKUNNAT

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukai-
sesti kussakin hankintapiirissä toimii piiritoi-
mikunta. Piiritoimikuntaan kuuluvat piirin 
alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvos-
ton ja hallituksen jäsenet sekä edustajiston 
vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista 
henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa jär-
jestyksessä kaksi kertaa niin monta kuin piirin 
alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin 
vähintään viisi.  Hallintoneuvoston vahvista-
missa ohjesäännöissä määritellään piiritoimi-
kunnan tehtävät. Ohjesäännön mukaan piiri-
toimikunnan päätehtävänä on edistää toimin-
nallaan jäsenten ja kyseisen Metsäliitto 
Osuuskunnan hankintapiirin välistä yhteyden-
pitoa ja vuorovaikutusta.

HALLINTONEUVOSTO

Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä on määri-
telty hallintoneuvoston olevan osa Metsäliitto 
Osuuskunnan hallintomallia. Tällä on haluttu 
turvata riittävän omistajaohjauksen toteutumi-
nen sekä jäsenten sitouttaminen osuuskunnan 
päätöksentekoon. Strategiset ja muut laajakan-
toiset päätökset kuuluvat Metsäliitto Osuus-
kunnan hallituksen toimivaltaan ja operatiivi-
sesta johtamisesta vastaa toimiva johto.

HALLINTO

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
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Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty 
Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä. Hallin-
toneuvoston perustehtävänä on valvoa, että 
osuuskuntaa hoidetaan sääntöjen sekä edusta-
jiston ja hallintoneuvoston päätösten mukai-
sesti. Tämän lisäksi hallintoneuvosto
• valitsee ja vapauttaa tehtävistään Metsä-

liitto Osuuskunnan hallituksen jäsenet ja 
päättää heidän palkkioistaan,

• valitsee toimitusjohtajan, joka toimii myös 
pääjohtajana, ellei hallintoneuvosto toisin 
päätä,

• antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa 
ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa, 

• tarkastaa tilinpäätöksen ja antaa edustajis-
tolle ehdotuksen ylijäämän käytöstä. 

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneu-
vosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 
niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä 
esittää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, 
kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Päätökseksi 
tulee se mielipide, jota enemmistö on kannat-
tanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. 

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kak-
sikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä 
(30) edustajiston Metsäliitto Osuuskunnan 
jäsenistä valitsemaa henkilöä. Metsäliitto 
Osuuskunnan henkilöstö voi valita hallinto-
neuvostoon enintään viisi (5) jäsentä. Lisäksi 
edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä 
valita hallintoneuvostoon enintään kolme (3) 
asiantuntijajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen 
toimikausi alkaa hänet valinneen varsinaisen 
edustajiston kokouksen jälkeen ja kestää kol-
men (3) vuoden kuluttua pidettävään varsinai-
seen edustajiston kokoukseen. Kolmen vuoden 
toimikaudella on haluttu turvata päätöksen-
teon jatkuvuutta. Hallintoneuvoston jäsenen 
täytettyä 65 vuotta hänen toimikautensa kui-
tenkin päättyy seuraavana vuonna pidettävään 
varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Hallin-
toneuvoston jäseniä valittaessa pyritään siihen, 
että hallintoneuvostossa olisi valtakunnallisesti 
kattava edustus kaikilta alueilta. Hallituksen 
jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon. 

Hallintoneuvoston kokoonpano on esi-
tetty tämän julkaisun sivulla 97.

HALLINTONEUVOSTON NIMITYSTOIMIKUNTA

Hallituksen jäsenten vaalia valmistelee erityi-
nen hallintoneuvoston jäsenistä valittu nimi-
tystoimikunta erillisen sille vahvistetun työjär-
jestyksen mukaisesti. Lisäksi nimitystoimi-
kunta tekee ehdotuksen hallituksen jäsenten 
palkkioiksi. Nimitystoimikuntaan kuuluu 
kuusi (6) hallintoneuvoston jäsentä sekä hal-
lintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohta-
jana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja 
ja sihteerinä hallituksen sihteeri. Toimikunta 
voi kutsua hallituksen puheenjohtajan asian-
tuntijaksi kokoukseen.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 
7.5.2013 nimitystoimikuntaan seuraavat hen-
kilöt: Ilkka Juusela, Esko Kinnunen, Timo 
Kässi, Hannu Lassila, Timo Nikula ja Erkki 
Vainionpää. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat 
asemansa puolesta hallintoneuvoston puheen-
johtaja Hannu Järvinen ja varapuheenjohtaja 
Juha Paajanen.

TIEDOT HALLINTONEUVOSTON  

KOKOUKSISTA EDELLISELLÄ TILIKAUDELLA

Vuonna 2013 hallintoneuvostossa oli 34 
jäsentä, joista neljä (4) oli eri henkilöstöryh-
mien valitsemia henkilöstön edustajia. Hallin-
toneuvostossa ei ollut vuonna 2013 asiantun-
tijajäseniä. Hallintoneuvosto kokoontui neljä 
(4) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 
95 prosenttia. 

HALLITUS

Hallituksen tehtävänä on Metsäliitto Osuus-
kunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti 
huolehtia Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä 
Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukai-
sesta järjestämisestä. Hallitus on laatinut toi-
mintaansa varten työjärjestyksen, jossa on 
määritelty tarkemmin hallituksen päätöksen-
teossa noudatettavat toimintaperiaatteet.  
Työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla 
Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa 
”Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet”.  
Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

• vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan teh-
tävät ja valvoa, että tämä/nämä hoitaa/hoi-
tavat osuuskunnan juoksevaa hallintoa hal-
lituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,

• valita ja erottaa toimitusjohtajan ja mah-
dollisesti valitun pääjohtajan välittöminä 
alaisina olevat johtajat

• päättää osuusmaksun perimistavasta sekä 
lisäosuuksien antamisesta ja niiden 
ehdoista,

• vahvistaa osuuskunnan ja konsernin strate-
gia ja vuosittainen budjetti sekä valvoa nii-
den noudattamista, 

• allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä kon-
sernitilinpäätös hallintoneuvoston tarkas-
tettavaksi,

• valmistella hallintoneuvostossa päätettävät 
asiat,

• päättää liiketoimintojen myynneistä, 
ostoista, lopettamisista ja uusien aloittami-
sista sekä sulautumisista,

• päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä 
toimitusjohtajan/pääjohtajan ja muun 
ylemmän johdon palkitsemisesta ja muista 
eduista,

• päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen 
huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus 
ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohta-
jan vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajana 
toimii Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen 
mukaan pääjohtaja. Suosituksen mukaan toi-
mitusjohtajaa ei tule valita hallituksen 
puheenjohtajaksi. Suosituksesta poikkeami-
nen on kuitenkin perusteltavissa Metsäliitto 
Osuuskunnassa valitulla osuuskunnallisella 
hallintomallilla. Hallitus kokoontuu puheen-
johtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. 
Hallituksen kokoukset valmistelee pääjohtaja. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli 
puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituk-
sen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa 
ja työtapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran 
vuodessa.
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HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee 
hallintoneuvosto. Hallituksen valinta poik-
keaa siten hallituksen valintaa koskevasta suo-
situksesta. Suosituksesta poikkeavilla toimi-
valtuussäännöksillä on turvattu osuuskunnal-
lisen omistajaohjauksen toteutuminen sekä 
jäsenten kattava osallistuminen Metsäliitto 
Osuuskunnan päätöksentekoon. 

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja 
enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä pääjoh-
taja. Hallituksen jäsenistä kaikki muut paitsi 
pääjohtaja ovat riippumattomia Metsä Grou-
pista. Molemmat sukupuolet ovat edustet-
tuina hallituksessa. Hallituksen jäsenen toimi-
kausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston 
kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden 
alusta ja kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. 
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen 
kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 
65 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi 
poikkeaa suosituksen mukaisesta yhden vuo-
den toimikaudesta. Osuuskunnan omistajat 
eivät kuitenkaan ole nähneet tarvetta toimi-
kauden lyhentämiselle, koska kolmen vuoden 
kausi on nähty tarpeelliseksi päätöksenteon 
jatkuvuuden turvaamiseksi. Hallintoneuvos-
ton nimitystoimikunta on keskittänyt viime 
vuosina erityistä huomiota hallituksen 
kokoonpanoon ja sen jäsenten osaamisen 
monipuolisuuteen.   

Vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajana 
on toiminut Martti Asunta, varapuheenjohta-
jana Kari Jordan sekä jäseninä Mikael Ami-
noff, Eino Halonen, Arto Hiltunen, Saini 
Jääskeläinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen 
ja Antti Tukeva.

 Hallituksen jäsenten ansioluettelot on esi-
tetty tämän julkaisun sivulla 98, ja heidän 
omistuksensa Metsä Groupissa sivulla 95. 

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallituksen tehtävien tehokkaan hoidon var-
mistamiseksi Metsäliitto Osuuskunnan halli-
tuksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemis-
valiokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä pää-
tösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista 
valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus 
valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille 
kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. 
Tässä tehtävässä valiokunta arvioi ja valvoo 
taloudellista raportointia, tilintarkastusta, 
sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevia 
asioita erillisen sille vahvistetun työjärjestyk-
sen mukaisesti. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu 
vähintään kolme (3) hallituksen vuosittain 
keskuudestaan valitsemaa jäsentä, jotka ovat 
Metsä Groupista riippumattomia. Lisäksi pää-
johtaja osallistuu tarkastusvaliokunnan koko-
uksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin 
valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan 
johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee 
säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnas-
taan ja tekemistään havainnoista. Vuonna 
2013 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 
on toiminut Arto Hiltunen ja jäseninä Martti 
Asunta ja Eino Halonen.

PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on 
huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä 
Groupissa on tarkoituksenmukaiset ja kilpai-
lukykyiset palkkausjärjestelmät sekä seuraaja- 
ja kehittämissuunnittelu erikseen hallituksessa 
vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tehtä-
vässään valiokunta esittelee hallituksen päätet-
täväksi muun muassa toimitusjohtajan ja pää-
johtajan toimisuhteen ehdot, ylimmän johdon 
palkkausjärjestelmät sekä ylimmän johdon 
sopimusten keskeiset periaatteet. Lisäksi pal-
kitsemisvaliokunta esittää hallitukselle hyväk-
syttäväksi vuosittaiset tavoitteet ylimmälle 
johdolle ja seuraa niiden toteuttamista. Edel-
leen valiokunta käsittelee ylimmän johdon 
palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat ja esitte-
lee ne päätettäviksi hallituksessa. 

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) 
hallituksen vuosittain keskuudestaan valitse-
maa jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten 
enemmistön on oltava Metsä Groupista riip-
pumattomia eikä Metsä Groupin toimivaan 
johtoon kuuluva henkilö voi olla valiokunnan 
jäsen. Palkitsemisvaliokunnan tulee säännölli-
sesti raportoida hallitusta toiminnastaan. 
Vuonna 2013 palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtajana on toiminut Martti Asunta 
ja jäseninä Eino Halonen ja Antti Tukeva.

TIEDOT HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN 

KOKOUKSISTA EDELLISELLÄ TILIKAUDELLA

Hallitus kokoontui vuonna 2013 13 kertaa ja 
jäsenten osallistumisprosentti oli 97 prosent-
tia. Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä (4) 
kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 92 
prosenttia. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 
neljä (4) kertaa, ja jäsenten osallistumispro-
sentti oli  83 prosenttia. 

PÄÄJOHTAJA

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, 
joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohta-
jana, ellei hallintoneuvosto toisin päätä. Pää-
johtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa. 
Tällä hetkellä Metsä Groupin pääjohtaja Kari 
Jordan toimii myös Metsäliitto Osuuskunnan 
toimitusjohtajana. 

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Metsä 
Groupin operatiivista toimintaa lain ja sääntö-
jen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden 
mukaisesti. Pääjohtaja vastaa sääntöjen 
mukaan osuuskunnan juoksevan hallinnon 
järjestämisestä ja valvoo varainhoitoa. 

Pääjohtajan valitsee hallintoneuvosto ja 
pääjohtajasopimuksen hyväksyy hallitus. Suo-
situksesta poikkeava pääjohtajan valintatapa 
on perusteltavissa Metsäliitto Osuuskunnassa 
valitulla osuuskunnallisella hallintomallilla. 

Pääjohtajan ansioluettelo on esitetty tämän 
julkaisun sivulla 98, ja hänen omistuksensa 
Metsä Groupissa sivulla 95. 

JOHTORYHMÄ

Metsä Groupilla on johtoryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pää-
johtaja. Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liike-
toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa 
johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle 
annettavia esityksiä kuten liiketoimintastrate-
gioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja.  
Johtoryhmällä ei ole lakiin tai sääntöihin 
perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä koostuu 
Metsä Groupin pääjohtajasta, tytäryhtiöiden 
toimitusjohtajista, Metsä Woodin ja Metsä-
liitto Puunhankinnan toimialajohtajista sekä 
konsernin talous- ja strategiajohtajista.

Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukau-
dessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.
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Vuonna 2013 johtoryhmän muodostivat 
pääjohtaja Kari Jordan, Hannu Anttila (strate-
giajohtaja), Mikko Helander (Metsä Board 
Oyj:n toimitusjohtaja), Ilkka Hämälä (Metsä 
Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio 
(Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja), Esa 
Kaikkonen (Metsä Woodin toimialajohtaja), 
Juha Mäntylä (Metsä Forestin toimialajohtaja) 
sekä Vesa-Pekka Takala (talousjohtaja).   

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot on 
esitetty tämän julkaisun sivulla 99, ja heidän 
omistuksensa Metsä Groupissa sivulla 95. 

SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN  

TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että 
toimintaa valvotaan jatkuvasti ja riittävän 
tehokkaasti. Metsä Groupin sisäinen valvonta 
kattaa taloudellisen raportoinnin valvonnan, 
sisäiset hyväksymisoikeudet, investointien seu-
rannan ja luotonvalvonnan. Sisäisen valvon-
nan toimivuutta arvioi puolestaan Metsä 
Groupin sisäinen tarkastus. Sisäistä valvontaa 
toteutetaan läpi koko organisaation. Sisäisen 
valvonnan menetelmiä ovat muun muassa 
sisäiset ohjeistukset ja valvontaa tukevat 
raportointijärjestelmät. 

Seuraavassa on kuvattu Metsä Groupin 
sisäisen valvonnan periaatteet, tavoitteet ja 
vastuut sekä sisäisen tarkastuksen periaatteet. 
Metsä Groupin toimiva johto, riskienhallinta-
johtaja ja sisäinen tarkastus vastaavat mainit-
tujen periaatteiden laatimisesta ja hallitus nii-
den lopullisesta vahvistamisesta.

SISÄISEN VALVONNAN 

MÄÄRITTELY JA SEN TAVOITTEET

Sisäinen valvonta käsittää Metsä Groupissa 
taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäistä val-
vontaa toteuttavat hallitus, tarkastusvalio-
kunta ja toimiva johto sekä koko muu henki-
lökunta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä 
osaa johtamisesta, jolla pyritään varmistamaan  
• Metsä Groupille asetettujen päämäärien ja 

tavoitteiden saavuttaminen,
• resurssien taloudellinen, tarkoituksen-

mukainen ja tehokas käyttö,
• toimintaan liittyvien riskien riittävä  

hallinta,

• taloudellisen ja muun johtamisinformaa-
tion luotettavuus ja oikeellisuus,

• ulkoisen sääntelyn ja sisäisten menettelyta-
pojen noudattaminen,

• asiakassuhteisiin liittyvien asianmukaisten 
menettelytapojen noudattaminen,

• toiminnan, tietojen sekä omaisuuden riit-
tävä turvaaminen sekä

• riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt 
manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät 
toiminnan tueksi.

ENNALTAEHKÄISEVÄ VALVONTA

Ennaltaehkäisevä valvonta on muun muassa 
Metsä Groupin arvojen, yleisten toiminta- ja 
liiketapaperiaatteiden sekä päämäärien ja stra-
tegian määrittämistä. Metsä Groupin yritys-
kulttuuri, johtamistapa ja suhtautuminen val-
vontaan luovat yhdessä perustan koko sisäi-
selle valvonnalle.

PÄIVITTÄINEN VALVONTA

Päivittäinen valvonta tarkoittaa päivittäisen 
toiminnan ohjaukseen liittyvää yleisvalvontaa 
ja seurantaa toimintajärjestelmineen ja työoh-
jeineen. Esimerkkeinä mainittakoon muun 
muassa henkilökunnan vastuiden ja valtuuk-
sien määrittely, vaarallisten työyhdistelmien 
eriyttäminen, toimenkuvat, hyväksymisvaltuu-
det ja varamiesmenettelyt.

JÄLKIKÄTEINEN VALVONTA

Jälkikäteinen valvonta tarkoittaa seuranta- ja 
varmistustoimia, kuten erilaisia johdon arvi-
ointeja sekä tarkistuksia, vertailuja ja todenta-
misia, joilla varmistetaan tavoitteiden saavut-
tamista ja valvotaan sovittujen toiminta- ja 
kontrolliperiaatteiden noudattamista.

TALOUDELLISEN RAPORTOINTIPROSESSIN 

VALVONTA, LUOTONVALVONTA JA 

HYVÄKSYMISOIKEUDET

Liiketoiminta-alueiden ja konsernin talousor-
ganisaatiot vastaavat taloudellisesta raportoin-
nista. Yksiköt ja liiketoiminta-alueet raportoi-
vat taloudelliset luvut kuukausittain. Liiketoi-
minta-alueiden controllerit tarkastavat 
liiketoiminta-alueeseen kuuluvien liiketoimin-
tojen ja yksiköiden kuukausitulokset ja rapor-
toivat ne edelleen konsernin taloushallinnolle. 

Liiketoiminta-alueiden kannattavuuskehitystä 
ja liiketoimintariskejä sekä -mahdollisuuksia 
käydään läpi kuukausittain Metsä Groupin 
johtoryhmässä, johon osallistuvat Metsä 
Groupin ja kunkin liiketoiminta-alueen ylin 
johto, sekä talousjohtoryhmässä, johon osallis-
tuvat muun muassa konsernin talous- ja rahoi-
tusjohtajat sekä kunkin liiketoiminta-alueen 
talousjohtaja. Tulos raportoidaan kuukausit-
tain Metsäliitto Osuuskunnan hallitukselle. 
Liiketoiminta-alueiden tulokset raportoidaan 
lisäksi kuukausittain niiden emoyhtiöiden hal-
lituksille. Metsä Groupin Controllers’ Manua-
lissa on kuvattu tarkoin raportointi- ja valvon-
tasäännöt sekä raportointiproseduuri. 

Luotonvalvonnasta vastaa Metsä Groupissa 
kukin liiketoiminta-alue konsernin luotonval-
vontapolitiikan ja siitä johdetun liiketoiminta-
alueen luotonvalvontapolitiikan mukaisesti. 
Luotonvalvontaa toteuttaa konsernin keski-
tetty luotonvalvontaorganisaatio yhdessä liike-
toiminta-alueiden johdon kanssa.

Kustannuksien, merkittävien sopimuksien 
ja investointien hyväksymisoikeudet on määri-
telty portaittain eri organisaatiotasoille halli-
tuksen vahvistaman päätöksentekojärjestyksen 
mukaisesti sekä pääjohtajan ja muun johdon 
erikseen antamien valtuuksien mukaisesti. 

Konsernin taloustoiminto hoitaa inves-
tointien hyväksynnän ja seurannan hallituksen 
hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. 
Investoinnit käsitellään esihyväksynnän jäl-
keen liiketoiminta-alueen johtoryhmässä vuo-
sittaisen investointisuunnitelman antamassa 
raamissa. Merkittävimmät investoinnit vie-
dään erikseen konsernin johtoryhmän ja kon-
sernin emoyhtiön sekä liiketoiminta-alueen 
emoyhtiön hallitusten hyväksyttäväksi.

SISÄINEN TARKASTUS

Metsä Groupin sisäinen tarkastus avustaa hal-
litusta sen valvontatehtävän hoidossa arvioi-
malla Metsä Groupin toiminnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi ylläpidetyn sisäisen valvonnan 
tasoa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota 
arvioimalla ja varmistamalla liiketoimintapro-
sessien, riskienhallinnan sekä johtamisen ja 
hallinnon toimivuutta. Sisäinen tarkastus 
noudattaa tarkastustyössään Metsäliitto 
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Osuuskunnan hallituksen vahvistamaa sisäisen 
tarkastuksen toimintaohjetta. 

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii kon-
sernin pääjohtajan ja tarkastusvaliokunnan 
alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-
suunnitelma laaditaan kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Tarkastus suunnataan vuosittain alu-
eille, jotka kulloinkin ovat arvioidun riskin ja 
konsernin tavoitteiden kannalta tärkeitä. Toi-
mintasuunnitelman ajantasaisuus ja tarkoituk-
senmukaisuus käydään johdon kanssa läpi 
puolivuosittain.

Tarkastustoiminnan kattavuus ja koordi-
nointi varmistetaan säännöllisellä yhteydenpi-
dolla ja tiedonvaihdolla muiden sisäisten var-
mistustoimintojen ja tilintarkastajien kanssa. 
Sisäinen tarkastus käyttää tarvittaessa ulkoisia 
ostopalveluja tilapäiseen lisäresursointiin tai 
erikoisosaamista vaativien arviointitehtävien 
suorittamiseen. Ulkopuoliset palveluntarjoajat 
toimivat tällöin sisäisen tarkastuksen johtajan 
ohjauksessa.

Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan kirjalli-
nen raportti, joka jaetaan konsernin pääjohta-
jalle, tarkastettavan alakonsernin ylimmälle 
johdolle sekä tarkastettavan toiminnon tai 
yksikön johdolle. Tarkastusraportit saatetaan 
tiedoksi tilintarkastajille ja harkinnan mukaan 
niille tahoille, jotka raportin sisällön mukaan 
katsotaan aiheellisiksi. Sisäinen tarkastus laatii 
tarkastusvaliokunnalle puolivuosittain yhteen-
vetoraportin suoritetuista tarkastuksista, mer-
kittävimmistä havainnoista sekä sovituista toi-
menpiteistä. Lisäksi puolivuotisraportissa 
todetaan merkittävimmät muutokset tarkas-
tusten toteutumisessa verrattuna toiminta-
suunnitelmaan ja muut keskeiset sisäisen tar-
kastuksen suorittamat työt sekä mahdolliset 
resurssimuutokset. Hallitukselle laaditaan vuo-
siraportti sisäisen tarkastuksen toiminnasta.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta liittyy olennaisesti Metsä 
Groupin normaaliin liiketoiminnan suunnit-
teluun ja johtamiseen. Riskienhallinta on osa 
päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seu-
rantaa ja sisäistä valvontaa, jolla edistetään  
ja varmistetaan asetettujen tavoitteiden  
saavuttaminen. 

Liiketoiminnan johtaminen ja riskienhal-
linnan tehokas yhteensovittaminen perustuvat 
Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen vahvis-
tamiin toimintaperiaatteisiin, joiden tarkoi-
tuksena on pitää riskienhallinnan kokonaisuus 
selkeänä, ymmärrettävänä sekä riittävän käy-
tännönläheisenä. Riskeistä ja niiden kehityk-
sestä raportoidaan säännöllisesti hallituksen 
tarkastusvaliokunnalle. Keskitetty riskienhal-
linta hoitaa myös Metsä Groupin vakuutuk-
sien koordinoinnin ja kilpailuttamisen. 

Riskienhallinnan keskeisin tavoite on tun-
nistaa ja arvioida ne riskit, uhat ja mahdolli-
suudet, joilla voi olla merkitystä sekä strate-
gian toteuttamiseen että lyhyemmälle ja 
pitemmälle aikavälille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Myös merkittävimpiin inves-
tointiehdotuksiin liitetään mukaan erillinen 
riskikartoitus.

Liiketoiminta-alueet arvioivat ja seuraavat 
säännöllisesti riskiympäristöä ja siinä tapahtu-
via muutoksia osana vuosi- ja strategista suun-
nitteluaan. Tunnistetuista riskeistä ja niiden 
hallinnasta raportoidaan johdolle, tarkastusva-
liokunnalle ja hallitukselle vähintään kaksi ker-
taa vuodessa. Liiketoimintariskeihin liittyy 
myös mahdollisuuksia, ja niitä voidaan hyödyn-
tää sovittujen riskilimiittien puitteissa. Tietois-
ten riskinottopäätösten tulee aina perustua 
muun muassa riskinkantokyvyn ja voitto-/tap-
piopotentiaalin riittävään arviointiin.

RISKIENHALLINNAN VASTUUT

Riskienhallinnan vastuut jaetaan Metsä 
Groupissa seuraavasti:
• Hallitus on vastuussa Metsä Groupin ris-

kienhallinnasta ja hyväksyy riskienhallinta-
politiikan.

• Tarkastusvaliokunta arvioi Metsä Groupin 
riskienhallinnan riittävyyden asianmukai-
suuden ja keskeiset riskialueet ja tekee 
näiltä osin ehdotuksia hallitukselle.

• Pääjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat vas-
tuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittä-
misestä ja käyttöönotosta. He myös vastaavat 
siitä, että riskit otetaan huomioon suunnitte-
luprosesseissa ja että riskeistä raportoidaan 
riittävällä ja asianmukaisella tavalla.

• Konsernin riskienhallintajohtaja vastaa 
Metsä Groupin riskienhallintaprosessin 

kehittämisestä, koordinoinnista, riskiarvi-
oinnin toteuttamisesta ja keskeisistä vakuu-
tusratkaisuista.

• Liiketoiminta-alueet ja palvelutoiminnot 
tunnistavat ja arvioivat omien vastuualuei-
densa olennaiset riskit suunnitteluproses-
seissaan, valmistautuvat niihin, ryhtyvät 
tarpeellisiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja 
raportoivat riskeistä sovitulla tavalla.

RISKIENHALLINTAPROSESSI

Riskienhallinnan tavoitteena on:
• edistää ja varmistaa liiketoiminnalle asetet-

tujen tavoitteiden saavuttamista,
• varmistaa turvallinen ja häiriötön liiketoi-

minnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa 
sekä

• optimoida Metsä Groupin kokonaisriski-
positio.

Metsä Groupin riskienhallinnan keskeisiin 
elementteihin kuuluvat koko liiketoimintaa 
tukevan kokonaisvaltaisen riskienhallintapro-
sessin toteuttaminen, omaisuuden suojaami-
nen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmista-
minen, Metsä Groupin turvallisuus ja sen jat-
kuva kehittäminen sekä kriisinhallinta, 
jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat. Riskien-
hallintapolitiikan ja -periaatteiden mukaisesti 
riittävä riskiarviointi on osa taloudellisesti tai 
muutoin merkittävien hankkeiden esiselvitys- 
ja toteutusvaiheita.

RISKIENHALLINNAN TEHTÄVÄNÄ ON

• varmistaa, että kaikkia henkilöstöön, asiak-
kaisiin, tuotteisiin, omaisuuteen, tietopää-
omaan, julkisuuskuvaan, yhteiskuntavas-
tuuseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tun-
nistettuja riskejä hallitaan lain vaatimalla 
tavalla ja parhaiden tietojen sekä taloudel-
listen seikkojen perusteella,

• varmistaa Metsä Groupille asetettujen pää-
määrien saavuttaminen, 

• täyttää sidosryhmien odotukset,
• suojata omaisuutta ja varmistaa liiketoi-

minnan häiriötön jatkuvuus,
• optimoida voitto- ja tappiomahdollisuu-

den suhde sekä
• varmistaa Metsä Groupin kokonaisriskiposi-

tion hallinta ja kokonaisriskienminimointi.
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Metsä Groupin tiedossa olevat merkittävim-
mät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hal-
lituksen toimintakertomuksessa.

SISÄPIIRIHALLINTO

Metsä Groupissa noudatetaan sisäpiiriasioissa 
arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä tytär-
yhtiö Metsä Board Oyj:n sisäpiiriohjetta, joka 
on laadittu Finanssivalvonnan standardien ja 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin 
pörssi) laatimien ohjeiden mukaan. Metsä 
Group edellyttää jokaisen työntekijänsä toimi-
van sisäpiirisäännösten mukaisesti. Metsä 
Groupin lakisääteisen sisäpiirin ylläpidosta ja 
hallinnoinnista vastaa kunkin konserniyhtiön 
hallituksen sihteeri. Metsä Group suosittelee 
vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja 
hankintaohjelmien käyttöä. Metsä Boardin 
julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat Metsä-
liitto Osuuskunnan hallituksen jäsenet, pää-

johtaja sekä tilintarkastajat. Metsä Boardin yri-
tyskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat kon-
sernin johtoryhmän jäsenet sekä sellaiset 
henkilöt, jotka on nimitetty Metsä Groupin 
juridisiin, taloudellisiin sekä viestintä- ja sijoit-
tajasuhdetehtäviin ja jotka siten saavat sään-
nöllisesti sisäpiiritietoa Metsä Boardia koskien.

TILINTARKASTUS

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan 
Metsäliitto Osuuskunnalla on yksi tilintarkas-
taja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto 
valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan 
vuoden tilejä, ja tämän tehtävä päättyy seuraa-
van varsinaisen edustajiston kokouksen päät-
tyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa 
konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjan-
pito sekä emoyhtiön hallinto. Tilintarkastaja 
antaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain 

edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuo-
sitilinpäätöksen yhteydessä sekä raportoi sään-
nöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä 
Groupin johdolle. 

Kevään 2013 varsinainen edustajiston 
kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto 
Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 
2013 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy 
Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Raija-
Leena Hankonen, KHT. Vuonna 2013 Metsä 
Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintar-
kastuspalkkioita KPMG-ketjulle yhteensä  
1 212 000 euroa (1 246 000 euroa vuonna 
2012) ja muille tilintarkastusyhteisöille 
yhteensä 223 000 euroa (205 000 euroa 
vuonna 2012). Lisäksi KPMG-ketjulle on 
maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liit-
tymättömistä palveluista 32 000 euroa 
(38 000 euroa vuonna 2012) ja muille tilintar-
kastusyhteisöille 393 000 euroa (962 000 
euroa vuonna 2012).
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PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Tämä Metsä Groupin palkka- ja palkkioselvi-
tys on annettu Suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodin 15.6.2010 suosituksen 47 
mukaisena ja se on julkaistu Metsä Groupin 
verkkosivuilla 1.4.2014. Metsä Groupin käy-
tännön mukaisesti palkka- ja palkkioselvitys 
päivitetään alustavasti kahdesti vuodessa ja 
aina maalis–huhtikuussa samanaikaisesti hal-
lintojärjestelmästä annettavan selvityksen 
kanssa.

HALLINTONEUVOSTON JA 

HALLITUKSEN PALKKIOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN 

HALLINTONEUVOSTO

Edustajiston päätöksen nojalla hallintoneu-
voston puheenjohtajalle ja varapuheenjohta-
jalle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä 
kokouspalkkio. Muut jäsenet saavat ainoas-
taan kokouspalkkion. Jäsenet ovat oikeutettuja 
Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin 
matkakorvauksiin. 

Kevään 2013 varsinainen edustajiston 
kokous päätti pitää hallintoneuvoston jäsen-
ten palkkiot ennallaan vuonna 2013.  Hallin-
toneuvoston puheenjohtajan kuukausikorvaus 
vuonna 2013 oli 3400 euroa ja kokouspalkkio 
600 euroa kokoukselta. Puheenjohtajalle mak-
settiin yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 
56 400 euroa (57 000 euroa vuonna 2012). 
Varapuheenjohtajan kuukausikorvaus vuonna 
2013 oli 1 500 euroa ja kokouspalkkio 600 
euroa kokoukselta. Varapuheenjohtajalle mak-
settiin yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 
24 000 euroa (22 800 euroa vuonna 2012). 
Muille jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 
600 euroa kokoukselta, yhteensä 98 400 euroa 
(91 200 euroa vuonna 2012). Hallintoneuvos-
ton jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita 
vuonna 2013 yhteensä 178 800 euroa 
(171 000 euroa vuonna 2012).

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS

Hallintoneuvoston päätöksen nojalla kullekin 
hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuu-
kausikorvaus sekä kokouspalkkio. Kokouspalk-
kio maksetaan myös valiokuntien kokouksista. 
Jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Groupin mat-
kustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin. 

Hallintoneuvoston kokous marraskuussa 
2012 päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot 
ennallaan vuonna 2013. Hallituksen puheen-
johtajan kuukausikorvaus vuonna 2013 oli  
5 800 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa koko-
ukselta. Puheenjohtajalle maksettiin yhteensä 
palkkana ja kokouspalkkioina 83 640 euroa 
(86 640 euroa vuonna 2012). Muiden jäsen-
ten kuukausikorvaus vuonna 2013 oli 3 200 
euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokouk-
selta. Muille jäsenille maksettiin yhteensä 
palkkana ja kokouspalkkioina 332 700 euroa 
(343 800 euroa 2012). Pääjohtajalle ei mak-
seta erikseen palkkaa tai palkkioita hallitus-
työskentelystä. Hallituksen jäsenille makset-
tiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2013 
yhteensä 416 340 euroa (430 440 euroa 
vuonna 2012).  Edellä mainitut palkkiot olivat 
eläkettä kerryttäviä.

TOIMIVAN JOHDON PALKITSEMINEN

Metsä Groupin toimivan johdon palkitsemis-
järjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa 
oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti 
Metsä Groupin tuloksesta, strategian toteutta-
misesta ja liiketoiminnan kehitystyöstä. Met-
säliitto Osuuskunnan hallitus päättää palkitse-
misvaliokunnan valmistelun pohjalta konser-
nin pääjohtajan sekä Metsäliitto 
Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin 
johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut 
taloudelliset etuudet sekä tulospalkkiojärjes-
telmän perusteet. Kaikissa Metsä Groupiin 
kuuluvissa yhtiöissä noudatetaan samoja pal-
kitsemisperiaatteita, mutta palkkiokriteerit 
päätetään kunkin tytäryhtiön hallituksessa 
erikseen.  

Palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä 
kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen 
perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta, 
johdon eläke-eduista sekä osakepalkkio-
järjestelmästä. 

 

LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTIMET

PÄÄJOHTAJAN PALKKA JA 

PALKKIOT SEKÄ EROKORVAUS

Pääjohtajan kuukausipalkka luontoisetuineen 
on 86 350,62 euroa. Kuukausipalkkaan sisäl-
tyvät asunto-, auto-, autonkuljettaja- ja muut 
vähäiset luontoisedut. 

Hallituksen päätöksellä pääjohtajalle voi-
daan pääjohtajasopimuksen nojalla maksaa 
tulokseen, kassavirtaan ja henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin perustuva kuuden (6) kuukauden 
palkkaa vastaava tulospalkkio. 

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat 
pääjohtajalle vuonna 2013 palkkaa, palkkioita 
ja muita etuuksia yhteensä 1 647 443,60 euroa 
(1 362 171 euroa vuonna 2012). Metsäliitto 
Osuuskunnan pääjohtajalle vuonna 2013 
maksama palkka luontoisetuineen oli  
1 081 540,72 euroa (1 054 878 euroa vuonna 
2012) ja tulos- ja osakepalkkio 453 790,89 
euroa (196 766 euroa vuonna 2012). Muut 
Metsä Groupin konserniyhtiöt maksoivat  
pääjohtajalle palkkana, palkkioina ja muina 
etuuksina yhteensä 112 111,99 euroa  
(110 527 euroa vuonna 2012).  

Pääjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuu-
kautta. Hallituksen irtisanoessa pääjohtajan 
on hänellä oikeus 24 kuukauden kokonais-
palkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Erokorva-
usta ei makseta, jos pääjohtaja irtisanoutuu 
itse tehtävästään. 

MUUN JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa ole-
vien Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten 
tulospalkkion enimmäismäärät voivat vaih-
della tehtävän tulosvaikutuksen perusteella 
henkilön 0–6 kuukauden palkkaa vastaavan 
määrään asti. Tulospalkkiojärjestelmässä kri-
teereinä ovat konsernitason ja oman vastuu-
alueen tulosvaatimukset. 

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat 
johtoryhmän jäsenille (pääjohtajaa lukuun 
ottamatta) palkkana ja palkkioina vuonna 
2013 yhteensä 3 292 98,78 euroa (2 904 262 
euroa vuonna 2012).
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PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTIMET

JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSJÄRJESTELMÄ

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenistä osa on 
ollut mukana perustamassa Metsäliitto Mana-
gement Oy -nimistä yhtiötä vuonna 2010. 
Johtoryhmän jäsenistä Mika Joukio ei ole 
mukana Metsäliitto Management Oy:ssä. 
Yhtiön kautta johto on sijoittanut 3 850 000 
euroa omia varojaan Metsä Boardin B-sarjan 
osakkeisiin. Pääjohtaja Kari Jordanin sijoitus 
oli 1 000 000 euroa. Lisäksi osa yhtiön Metsä 
Board Oyj:n B-sarjan osakkeisiin tekemistä 
sijoituksista on rahoitettu Metsäliitto Osuus-
kunnan myöntämällä 15 400 000 euron lai-
nalla. Johto kantaa itse omistajariskin järjestel-
mään tekemänsä sijoituksen osalta. Järjestelyn 
tarkoituksena on kannustaa johtoryhmän jäse-
niä hankkimaan ja omistamaan Metsä Boardin 
B-sarjan osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan 
Metsä Groupin omistaja-arvoa pitkällä tähtä-
yksellä sekä tukemaan konsernin strategisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Metsäliitto Osuuskunnan myöntämä laina 
maksetaan kokonaisuudessaan takaisin vii-
meistään 31.3.2014. Mikäli järjestelmän voi-
massaoloaikaa jatketaan vuosi kerrallaan vuo-
sina 2013, 2014, 2015 tai 2016, laina-aikaa 
jatketaan vastaavasti. Metsäliitto Managemen-
tilla on oikeus maksaa laina ennenaikaisesti 
takaisin milloin tahansa. Metsäliitto Manage-
mentilla on velvollisuus maksaa laina ennenai-
kaisesti takaisin myymällä hallussaan olevia 
Metsä Boardin B-sarjan osakkeita, mikäli 
Metsä Boardin B-sarjan osakkeen pörssikurssi 
ylittää muuten kuin tilapäisesti tietyn järjestel-
mässä määritetyn tason.

Järjestelmä on voimassa vuodenvaihteeseen 
2013–2014 saakka, jolloin järjestelmä on tar-
koitus purkaa myöhemmin päätettävällä 
tavalla. Järjestelmää jatketaan vuosi kerrallaan, 
mikäli Metsä Boardin B-sarjan osakkeen pörs-
sikurssi loka-marraskuussa 2013, 2014, 2015 
tai 2016 on alle sen keskihinnan, jolla Metsä-
liitto Management hankki omistamansa Metsä 
Boardin B-sarjan osakkeet. Metsäliitto Mana-
gementin omistamien Metsä Boardin B-sarjan 
osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjes-
telmän voimassaoloaikana. Johtoryhmän 
jäsenten omistus Metsäliitto Managementissa 
pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelmän 

purkamiseen saakka.  Mikäli johtoryhmän 
jäsen irtisanoutuu ennen järjestelmän purka-
mista, hän saa takaisin sijoittamansa varat, 
mutta ei mahdollista arvonnousua. Mikäli jär-
jestelmä on tappiolla, lähtevä johtoryhmän 
jäsen saa ainoastaan laskennallisen osuuden 
pääomasta. 

Metsäliitto Managementin kautta on 
ostettu yhteensä 6 790 887 Metsä Boardin 
B-sarjan osaketta, joista pääjohtaja omistaa 
välillisesti 1 763 867 osaketta ja muut Metsä-
liito Management Oy:ssä mukana olevat välil-
lisesti yhteensä 5 027 020 osaketta. 

Koska Metsä Boardin B-sarjan osakkeen 
pörssikurssi loppuvuodesta 2013 ylitti järjeste-
lyyn hankittujen Metsä Board Oyj:n osakkei-
den keskihinnan, järjestely on purettu helmi-
kuussa 2014. Pääjohtaja Kari Jordan oli järjes-
telmän purkautuessa oikeutettu omistustaan 
vastaavaan suhteelliseen osuuteen Metsäliitto 
Management Oy:n nettovarallisuudesta, 
yhteensä 1 138 340 euroa.

JOHDON OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2011–2015: 
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on joulu-
kuussa 2010 päättänyt osakepohjaisesta kan-
nustinjärjestelmästä Metsä Groupin johtohen-
kilöille vuosiksi 2011–2015. Järjestely tarjoaa 
kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkki-
ona Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita 
kolmelta kolmen kalenterivuoden mittaiselta 
ansaintajaksolta niiden ansaintakriteereille 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Osa-
kepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoja ovat 
kalenterivuodet 2011–2013, 2012–2014 ja 
2013–2015. 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus nimeää 
jokaisen kolmen vuoden ansaintajakson alka-
essa kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja 
päättää heidän enimmäispalkkionsa. Enim-
mäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappale-
määränä. Ansaintajaksolle asetettujen tavoit-
teiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri 
osa enimmäispalkkiosta maksetaan johtohen-
kilöille. Mahdollinen palkkio maksetaan osit-
tain Metsä Board Oyj:n osakkeina ja osittain 
rahana. Rahana maksettavalla osuudella kate-
taan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluon-
teiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli 

henkilön työsuhde on päättynyt ennen palk-
kion maksua. Osakkeita ei saa luovuttaa kah-
den vuoden sitouttamisjakson aikana.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot kultakin 
ansaintajaksolta (2011–2013, 2012–2014 ja 
2013–2015) perustuvat Metsä Groupin oma-
varaisuusasteeseen ja sijoitetun pääoman  
tuoton (ROCE) sekä liikevoiton (EBIT) 
kehitykseen. 

Ansaintajaksolta 2011–2013 ansaittu 
palkkio maksetaan 51 henkilölle, ja se vastaa 
arvoltaan yhteensä noin 1,8 miljoonaa Metsä 
Boardin B-sarjan osaketta sisältäen myös 
rahana maksettavan osuuden. Pääjohtaja Kari 
Jordanin osuus palkkiosta vastaa noin 0,3 mil-
joonan osakkeen arvoa. Ansaintajaksoilta 
2012–2014 ja 2013–2015 mahdollisesti mak-
settavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 
noin 4,1–4,5 miljoonan Metsä Boardin B-sar-
jan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana 
maksettavan osuuden.   

Osakepalkkiojärjestelmästä enemmän 
tämän julkaisun sivuilla 67–68.

Osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2014–2018: 
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on helmi-
kuussa 2014 päättänyt jatkaa osakepohjaista 
kannustinjärjestelmää Metsä Groupin johto-
henkilöille vuosiksi 2014–2018. Osakepalkki-
ojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden 
ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 
2014–2016, 2015–2017 ja 2016–2018. 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus nimeää 
jokaisen kolmen vuoden ansaintajakson alka-
essa kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja 
päättää heidän enimmäispalkkionsa. Enim-
mäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappale-
määränä. Ansaintajaksolle asetettujen tavoit-
teiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri 
osa enimmäispalkkiosta maksetaan johtohen-
kilöille. Mahdollinen palkkio maksetaan osit-
tain Metsä Board Oyj:n osakkeina ja osittain 
rahana. Rahana maksettavalla osuudella kate-
taan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluon-
teiset maksut. Ansaintajaksoa seuraa kahden 
vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johto-
henkilö ei saa siirtää tai myydä osakkeita. 
Mikäli konserniyhtiö tai johtohenkilö irtisa-
noo tai purkaa johtohenkilön työ- tai toimi-
sopimuksen sitouttamisjakson aikana, johto-
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henkilön on palautettava palkkiona maksetut 
osakkeet vastikkeetta.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansainta-
jaksolta 2014–2016 perustuu Metsä Groupin 
omavaraisuusasteeseen ja sijoitetun pääoman 
tuoton (ROCE) sekä liikevoiton (EBIT) kehi-
tykseen. Kyseiseltä ansaintajaksolta maksetta-
vat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 
4,6 miljoonaa Metsä Boardin B-sarjan osak-
keen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan 
osuuden. Järjestelmän piirissä on ansaintajak-
son alkaessa 55 henkilöä mukaan lukien kaikki 
Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet.

JOHDON ELÄKEJÄRJESTELYT

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet kuuluvat 
työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palve-
lusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketur-
van laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläke-

järjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, 
palkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei 
optioista eikä johdon osakekannustinjärjestel-
mästä saatuja tuloja. 

PÄÄJOHTAJAN ELÄKEJÄRJESTELYT

Pääjohtaja on lisäeläkejärjestelyillä oikeutettu 
jäämään eläkkeelle pääsääntöisesti 60-vuoti-
aana. Pääjohtajan eläkkeen taso on 60 prosent-
tia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, 
joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edel-
tävän viisivuotisjakson perusteella. Pääjohta-
jan etuusperusteisen eläkejärjestelmän vuosi-
maksu vuonna 2013 oli 66 prosenttia Metsä 
Groupiin kuuluvien yhtiöiden pääjohtajalle 
maksamasta kokonaispalkasta ja -palkkiosta 
(76 prosenttia vuonna 2012). Mikäli pääjoh-
tajan johtajasopimus päättyy ennen eläkeikää, 
hän on oikeutettu vapaakirjaan.

JOHDON ELÄKEJÄRJESTELYT

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on eril-
linen etuusperusteinen eläkesopimus, jonka 
mukainen eläkeikä on 62 vuotta. Eläkkeen 
taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain 
mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan 
eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuo-
tisjakson perusteella.  Mikäli työsuhde Metsä 
Groupissa päättyy ennen eläkeikää, johtoryh-
män jäsen on oikeutettu vapaakirjaan.

JOHDON OSUUS- JA OSAKEOMISTUKSET METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA JA METSÄ BOARD OYJ:SSÄ

31.12.2013

Osuussijoitus Metsäliitto  
Osuuskunnassa  

euroa

Osakesijoitukset  
Metsä Board Oyj:ssä  

(B-osake)

Osakesijoitus Metsä Board Oyj:ssä  
Metsäliitto Managementin kautta 

(B-osake)

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS

Martti Asunta 65 455 48 610

Mikael Aminoff 43 008 53 749

Eino Halonen 2 738 18 900

Arto Hiltunen 1 040

Kari Jordan 520 48 047 1 763 867

Saini Jääskeläinen 103 005 2 678

Juha Parpala 16 947 1 000

Timo Saukkonen 65 994 3 699

Antti Tukeva 28 376 3 200

METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ

Hannu Anttila 617 353

Mikko Helander 881 933

Ilkka Hämälä 617 353

Kari Jordan 520 48 047 1 763 867

Mika Joukio 34 345

Esa Kaikkonen 440 967

Juha Mäntylä 146 355 440 967

Vesa-Pekka Takala 440 967



96  HALLINTO — METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTO

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTO

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajiston joka neljäs vuosi postiäänestyksellä. Edustajisto on korkein päättävä elin.

Aikkinen Ilmari Maanviljelijä Mynämäki Niemelä Henry Maanviljelijä Lapua 

Alatalo Matti Maanviljelijä Soini Nylund Mats Maanviljelijä Pedersöre 

Eeva Toivo Maanviljelijä Kauhajoki Nyyssönen Olli-Pekka Autonkuljettaja Pielavesi

Haukilahti Tapani Maanviljelijä Veteli Pekonen Kari Maaseutuyrittäjä Parikkala 

Häppölä Heikki Maanviljelijä Orimattila Purhonen Petri Maanviljelijä Enonkoski 

Idström Eero Maanviljelijä Kiuruvesi Pyykkönen Rauno Metsätalousteknikko Suomussalmi

Isomuotia Harri Maanviljelijä, metsänhoitaja Hämeenkyrö Raininko Tuomo Maa- ja metsätalousyrittäjä Jämijärvi 

Juutilainen Jukka Maa- ja metsätalousyrittäjä Juva Raitala Juha Maanviljelijä Loimaa 

Juvonen Matti Eläkeläinen Joensuu Rautiola Antti Maanviljelijä Oulainen 

Kallunki Heikki Fysioterapeutti Kuusamo Ryymin Jaakko Maanviljelijä Iisalmi 

Kananen Jussi Maanviljelijä, agrologi Viitasaari Räsänen Tauno Yrittäjä Tuusniemi 

Kangas Erkki Maatalousyrittäjä Harjavalta Savolainen Jyrki Maanviljelijä Laukaa 

Keskinen Sakari Maanviljelijä Mänttä-Vilppula Sipola Atso Maanviljelijä Oulu

Keskisarja Hannu Maanviljelijä Nivala Sirviö Antti Maatilayrittäjä Kemijärvi 

Kivenmäki Ari Agrologi, maanviljelijä Kuortane Snellman Veli Metsänhoitaja Helsinki

Kiviranta Esko Maanviljelijä, varatuomari Sauvo Storsjö Bo Maanviljelijä Kristiinankaupunki 

Koskinen Jaakko Maanviljelijä Hamina Tienhaara Asko Maanviljelijä Alajärvi 

Kuisma Jaakko Agrologi Urjala Tolvanen Matti Maanviljelijä, metsäteknikko Varkaus 

Kuivalainen Kyösti Maaseutuyrittäjä Lieksa Tuominen Pasi Maaseutupäällikkö, maanviljelijä Eura 

Laineenoja Jari Agronomi, rahoituspäällikkö Huittinen Tuppi Veli-Matti Maanviljelijä, yrittäjä Laihia 

Laitinen Pirkko Agrologi Utajärvi Turtiainen Matti Toimittaja, maanviljelijä Kerimäki

Lamminsalo Asko Maaseutuyrittäjä Rääkkylä Uotila Kirsi Metsätalousyrittäjä Helsinki

Lauttia Petri Maanviljelijä Hämeenlinna Uusitalo Ilkka Maanviljelijä Salo 

Levänen Pertti Vanhempi konstaapeli Pieksämäki Vapaniemi Jukka-Pekka Metsäpalveluyrittäjä Nurmijärvi

Lunttila Tommi Maa- ja metsätalousyrittäjä Äänekoski Wasberg Johan Metsätalousinsinööri Mustasaari 

Lyömiö Matti Agrologi Mäntyharju Wasström Anders Maatalousyrittäjä Raasepori

Långgård Thomas Maanviljelijä Maalahti Vuorela Erkki Maaseutupäällikkö Salla

Morri Tiina Metsätalousyrittäjä Virrat Vuorenmaa Heino Metsätalousyrittäjä Haapavesi

Murto Pentti Agrologi Tampere Väänänen Martti Maanviljelijä Siilinjärvi

Mäkinen Pirjo Metsätalousyrittäjä Petäjävesi Ylitalo Martti Maanviljelijä Ii

Nevavuori Jari Kehityspäällikkö, maanviljelijä Uusikaupunki Ylä-Outinen Päivi Maanviljelijä Lappeenranta
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METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTO

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että Metsäliitto Osuuskuntaa hoidetaan sen sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten ja konsernin edun 
mukaisesti. Se myös valvoo edustajiston päätösten täytäntöön panemista ja valitsee osuuskunnan hallituksen.

PUHEENJOHTAJA

Hannu Järvinen Agronomi Janakkala

VARAPUHEENJOHTAJA

Juha Paajanen Maanviljelijä Punkaharju

JÄSENET

Björkenheim Johan Maanviljelijä Isokyrö Lappalainen Jukka Maanviljelijä Pielavesi

Brandt Mats Agrologi Kokkola Lassila Hannu Maanviljelijä Veteli 

Ekman Eero Maaseutusihteeri Paimio Lindqvist Hans-Erik Metsänhoitaja, kaupunginjohtaja Närpiö

Hatva Teuvo Metsätalousyrittäjä Kajaani Linnaranta Jussi Agronomi Kuopio 

Hirvonen Ville Agrologi Rääkkylä Malmström marten Maanviljelijä Espoo

Hongisto Arto Maanviljelijä Liminka Mikkola Antti-Jussi Maanviljelijä Pälkäne

Isotalo Antti Maanviljelijä Kauhava Nikula Timo Agrologi Laitila

Junttila Risto Toiminnanjohtaja Kemijärvi Palojärvi Martti Maanviljelijä Vihti 

Juusela Ilkka Talousneuvos Sastamala Ruuth Mauri Agrologi Mikkeli 

Jäärni Antti Maanviljelijä Simo Siponen Ahti Tapani Yhteiskuntatiet. maisteri Kiuruvesi 

Kinnunen Esko Maanviljelijä Pieksämäki Tolonen Mikko Maanviljelijä Suomussalmi 

Kulmala Airi Asiantuntija, maanviljelijä Nousiainen Vainionpää Erkki Maanviljelijä Töysä

Kuutti Petri Maanviljelijä Kouvola Vanhatalo Jukka Maanviljelijä Siikainen 

Kässi Timo Agrologi Uurainen Äijö Matti Metsätalousinsinööri Ikaalinen 

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT

Hyvönen Jari Tehdasmittaaja Keuruu

Keskinen Matti Ostoesimies Nastola

Koljonen Timo Järjestelmäasiantuntija Espoo

Nurmi Mikko Projekti-insinööri Kyrö
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MARTTI ASUNTA
(s. 1955)
Metsänhoitaja, metsäneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2005, 
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008
• Huoneistokeskus Oy,  

toimistonjohtaja (2003–2005)
• Kurun kunta, 

projektipäällikkö (2001–2003)
• Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, 

yrittäjä (1995–)
• Suomen Yhdyspankki,  

pankinjohtaja (1993–1995)
• Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), 

aluejohtaja (1988–1993)
• Pohjois-Hämeen Metsänhoito-

yhdistysten Liitto, kenttäpäällikkö, 
toiminnanjohtaja (1982–1988)

• Pellervo-Media Oy, hallituksen 
puheenjohtaja (2013–)

• Pellervo-Seura ry,  
hallituksen jäsen (2008–),  
hallituksen puheenjohtaja (2010–)

• Metsä Board Oyj, hallituksen 
varapuheenjohtaja (2008–)

• Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008–)
• Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen 

(2008–) 

MIKAEL AMINOFF
(s. 1951)
Metsänhoitaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2008
• Metsä Board Oyj,  

hallituksen jäsen (2010–)
• Suomen Metsäkeskus Rannikko, 

alueneuvoston jäsen (2010–)
• Pellervo-Seura ry,  

valtuuskunnan jäsen (2010–2011)
• Rannikon metsänomistajaliitto, 

puheenjohtaja (2004–2007)
• Eteläinen metsäreviiri, hallituksen 

puheenjohtaja (2000–2007)
• Maa- ja metsätalousyrittäjä (1992–)
• Länsi-Uudenmaan metsäreviiri, 

toiminnanjohtaja (1980–1997)

KARI JORDAN
(s. 1956)
Ekonomi, vuorineuvos

• Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 
vuodesta 2005

• Metsä Group,  
pääjohtaja (2006–)

• Metsäliitto Osuuskunta,  
toimitusjohtaja (2004–)

• Metsä Board Oyj,  
hallituksen puheenjohtaja (2005–)

• Metsä Tissue Oyj,  
hallituksen puheenjohtaja (2004–)

• Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen 
(2004–), puheenjohtaja (2006–)

• Keskuskauppakamari,  
hallituksen jäsen (2007–2011),  
hallituksen puheenjohtaja (2012–)

• Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), 
hallituksen jäsen (2005–), 
varapuheenjohtaja (2009–2011, 2013–)

• Metsäteollisuus ry, hallituksen ja 
hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja 
(2009–2011), hallituksen 
varapuheenjohtaja ja hallituksen 
työvaliokunnan jäsen (2005–2009), 
hallituksen jäsen (2012–2013), hallituksen 
ja hallituksen työvaliokunnan 
varapuheenjohtaja (2014–)

• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma, hallintoneuvoston jäsen 
(2006–2012), hallituksen 
varapuheenjohtaja (2013),  
hallituksen puheenjohtaja (2014–)

• Useita luottamustoimia säätiöissä ja 
yhdistyksissä

EINO HALONEN 
(s. 1949)
Ekonomi, rahoitusneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2006
• Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 

Suomi, toimitusjohtaja (2000–2007)
• Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola,  

toimitusjohtaja (1998–1999)
• Merita Nordbanken, varatoimitusjohtaja, 

aluepankinjohtaja (1998)
• Merita Pankki Oy, johtaja,  

johtokunnan jäsen (1996–1997)

• Kansallis-Osake-Pankki (1971–1995)
• Cramo Oyj,  

hallituksen varapuheenjohtaja (2003–)
• YIT Oyj, hallituksen jäsen (2000–2012), 

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
(2004–2012) sekä nimitys- ja palkitsemis-
valiokunnan jäsen (2008–2012)

ARTO HILTUNEN
(s. 1958)
Ekonomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2007
• Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 

SOK, pääjohtaja ja hallituksen 
puheenjohtaja (2007–2009)

• Helsingin Osuuskauppa Elanto, 
toimitusjohtaja (2004–2007),  
hallituksen puheenjohtaja (2005–2007),

• Ol. Elanto (fuusiopäätöksen jälkeen), 
toimitusjohtaja (2003)

• Helsingin Osuuskauppa HOK, 
toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 
(1998–2003)

• Veho Group Oy AB, hallituksen jäsen 
(2011–), puheenjohtaja (2012–)

• Talent Vectia Oy,  
hallituksen jäsen (2010–)

• Metsä Tissue Oyj,  
hallituksen jäsen (2010–)

• SRV-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen (2010–)
• Itella Oyj, hallituksen jäsen (2010–), 

puheenjohtaja (2011–)
• Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 

hallituksen jäsen (2010–)

SAINI JÄÄSKELÄINEN
(s. 1959)
Maa- ja metsätalousyrittäjä

Hallituksen jäsen vuodesta 2005
• Keski-Suomen Keskussairaala, 

anestesiahoitaja (1986–1988),  
kätilö (1989–1998)

• Korpilahden Osuuspankki, 
hallintoneuvoston jäsen (2008), 
hallituksen jäsen (2009–)

• Vapo Oy, hallintoneuvoston  
jäsen (2005–2009)

JUHA PARPALA
(s. 1967)
Agrologi

Hallituksen jäsen vuodesta 2009
• Maanviljelijä (1994–)
• Simon Turvejaloste Oy,  

hallituksen jäsen (2011–)
• Metsäliitto Osuuskunta,  

piiritoimikunta (1997–),  
hallintoneuvoston jäsen (2001–2008)

• Osuuskunta Pohjolan Maito,  
hallituksen jäsen (2006–2007)

TIMO SAUKKONEN
(s. 1963)
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, 
metsänhoitaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2007
• Maanviljelijä (1992–)
• Pellervo-Seura ry,  

valtuuskunnan jäsen (2008–)
• Simpeleen Osuuspankki, 

hallintoneuvoston jäsen (2000–), 
puheenjohtaja (2011–)

• Metsäliitto Osuuskunta,  
eri luottamustoimia (1995–)

ANTTI TUKEVA
(s. 1953)
Agronomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2009
• Osuuskunta Maitosuomi,  

toimitusjohtaja (2007–)
• Osuuskunta Normilk,  

toimitusjohtaja (1994–)
• Osuuskunta Maitojaloste,  

toimitusjohtaja (1991–2006)
• Maa- ja metsätalous Kukkalan tila 

(1985–)
• LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa,  

hallituksen jäsen (2012–)
• Lakeuden Lähivakuutus, hallituksen 

varapuheenjohtaja (2006–2012)
• Eri luottamustoimia maa- ja 

elintarviketalouden organisaatioissa

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenten osuus- ja osakeomistukset Metsäliitto Osuuskunnassa ja Metsä Board Oyj:ssä on esitelty tämän raportin sivulla 95.
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METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ

KARI JORDAN 
(s. 1956) 
Ekonomi, vuorineuvos

Pääjohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005
• Metsä Group, pääjohtaja (2006–)
• Metsäliitto Osuuskunta,  

toimitusjohtaja (2004–)

• Katso koko CV sivulta 98

HANNU ANTTILA
(s. 1955) 
Ekonomi 

Strategiajohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005
• Metsä Group, strategiajohtaja (2006–)
• M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), 

toimitusjohtaja (2005–2006)
• Metsäliitto Yhtymä (nyk. Metsä Group),  

finanssijohtaja (2003–2004)
• Metsä Tissue Oyj,  

toimitusjohtaja (1998–2003)
• Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre 

Oy) ja Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä 
Board Oyj), eri johtotehtäviä

• Pohjolan Voima Oy,  
hallituksen jäsen (2009–)

• Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 
Tapiola, hallintoneuvoston jäsen (2011–)

• Teollisuuden Voima Oyj,  
hallituksen jäsen (2007–)

• Metsä Tissue Oyj,  
hallituksen jäsen (2004–)

• Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2004–)
• Metsä Group Treasury Oy,  

hallituksen puheenjohtaja (2010–2013)

MIKKO HELANDER
(s. 1960)
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006
• Metsä Board Oyj,  

toimitusjohtaja (2006–)
• Metsä Tissue Oyj,  

toimitusjohtaja
• Valmet- ja Metso-konsernit,  

eri johtotehtäviä
• Metsä Fibre Oy,  

hallituksen jäsen (2009–)

ILKKA HÄMÄLÄ
(s. 1961) 
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008
• Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2008–)
• Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre 

Oy), eri johtotehtäviä
• Metsäteollisuus ry, hallituksen ja 

hallituksen työvaliokunnan 
varapuheenjohtaja (2012–2013), 
hallituksen jäsen (2014–)

• Pohjolan Voima Oy,  
hallituksen varajäsen (2009–)

• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen, hallintoneuvoston 
jäsen (2009–)

• Suomen Laatuyhdistys ry, 
neuvottelukunnan jäsen (2008–)

MIKA JOUKIO
(s. 1964) 
Diplomi-insinööri, MBA

Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oyj
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
• Metsä Tissue Oyj,  

toimitusjohtaja (2012–)
• M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), 

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen 
johtaja (2006–2012)

• Metsä-Serla Oyj ja M-real Oyj  
(nyk. Metsä Board Oyj),  
eri johtotehtäviä

ESA KAIKKONEN
(s. 1969)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Toimialajohtaja, Metsä Wood
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008
• Metsä Wood, toimialajohtaja (2013–)
• Metsä Group,  

lakiasiainjohtaja (2003–2013)
• Metsäliitto-konserni (nyk. Metsä 

Group), lakimies (2000–2003)
• Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), 

lakimies (1998–2000)
• Lakimiehenä asianajotoimistossa 

(1995–1998)
• Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), 

lakivaliokunnan jäsen (2007–2013)
• Metsäteollisuus ry,  

sahatoimikunnan jäsen (2013–)
• European Organisation of the  

Sawmill Industry aisbl (EOS),  
hallituksen jäsen (2013–)

• Finnish Wood Research (FWR) Oy, 
hallituksen jäsen (2014–)

JUHA MÄNTYLÄ
(s. 1961)
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, 
metsänhoitaja

Toimialajohtaja, Metsä Forest
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008
• Metsä Forest, toimialajohtaja (2008–)
• Metsäliitto Osuuskunta, eri tehtäviä
• Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja Enso 

Forest Development Ltd, eri tehtäviä
• CEPI (Confederation of European Paper 

Industries), Forest Committee,  
jäsen (2012–)

• Skogsindustrierna, Skogskommitté, 
jäsen (2011–)  

• Metsäteollisuus ry,  
metsävaliokunnan puheenjohtaja (2010–)

• Suomen Metsäsäätiö,  
hallituksen puheenjohtaja (2010–)

• Pellervon Taloustutkimus ry,  
hallituksen jäsen (2011–)

• Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008–)
• Finsilva Oyj, hallituksen jäsen (2007–)

VESA-PEKKA TAKALA
(s. 1966)
Kauppatieteiden maisteri

Talousjohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
• Metsä Group, talousjohtaja (2010–)
• Outotec-konserni, talous- ja 

rahoitusjohtaja (2006–2010), 
johtoryhmän jäsen, toimitusjohtajan 
varamies

• Outokumpu-konserni, talousjohtaja 
(2001–2006), johtoryhmän jäsen (2005), 
eri taloushallinnon johtotehtäviä

• Metsä Group Treasury Oy,  
hallituksen puheenjohtaja (2013–)

METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten osuus- ja osakeomistukset Metsäliitto Osuuskunnassa ja Metsä Board Oyj:ssä on esitelty tämän raportin sivulla 95.
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TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Metsä Group ei kommentoi konsernin taloudellista tulosta tai vastaavia 
kysymyksiä kunkin raportointijakson päättymisestä kyseisen jakson 
raportin julkaisemiseen asti lukuun ottamatta oleellista markkinatilan-
teen muutosta tai virheellisen tiedon oikaisua.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Vuosikertomuksia ja muita julkaisuja voi tilata sähköpostitse osoitteesta 
communications@metsagroup.com sekä konsernin verkkosivuilta 
www.metsagroup.fi

Pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedot päivitetään 
Metsä Groupin verkkosivuille reaaliajassa. Lisäksi verkkosivuilla esitel-
lään muun muassa konsernin tuotteita, asiakkaita, myyntiverkostoa 
sekä ympäristökysymyksiä ja organisaatiota. Verkkosivuilta voi tilata 
Metsä Groupin julkaisuja sekä antaa palautetta. Yhtiön yleissähköposti-
osoite on communications@metsagroup.com.

Metsä Group pyrkii tarjoamaan yhtiötä koskevaa ajantasaista ja vai-
vattomasti hyödynnettävää tietoa säännöllisesti ja avoimesti. Yhtiön 
tavoitteena on tuottaa toimintaansa ja taloudellista asemaansa sekä lähi-
ajan näkymiään koskevia tietoja luotettavasti ja totuudenmukaisesti. 
Kaikkia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti.

Metsä Group julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2014 seuraavasti:

SULJETTU IKKUNA TALOUDELLINEN KATSAUS JULKAISUPÄIVÄ

1.1.–6.2.2014 tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 torstai 6.2.2014

3.4.–13.5.2014 osavuosikatsaus tammi–maaliskuu tiistai 13.5.2014

1.7.–31.7.2014 osavuosikatsaus tammi–kesäkuu torstai 31.7.2014

1.10.–5.11.2014 osavuosikatsaus tammi–syyskuu keskiviikko 5.11.2014

TILINPÄÄTÖS 2013
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