




  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



















































































 UPM SCA Mondi Sappi 
Liikevaihto 10,010 milj. 

EUR 
16,664 milj. 
SEK 

7,096 milj. 
EUR 

5,296 milj. 
USD 

Liikevaihto euroissa 10,010 milj. 
EUR 

1, 693 milj. 
EUR 

7,096 milj. 
EUR 

4, 416 milj. 
EUR 

Perustamisvuosi 1995 1929 1967 1936 
Työntekijöiden 
lukumäärä 

19 100 4 127 26 300 12 158 

Maat, joissa toimii 12 3 31 7 
Tuotantolaitokset 54 18 yli 100 16 
Osakkeenomistajat 89 189 95 837 9 599 6 832 
Liikevaihto 
alueittain: 
Pohjois-Amerikka 
Eurooppa 
Aasia 
Etelä-Afrikka 
Muu maailma 

 
 
13 % 
62 % 
20 % 
 
5 % 

 
 
 
82 % 
8 % 
 
10 % 

 
 
8 % 
82 % 
 
9 % 
1 % 

 
 
26 % 
48 % 
 
26 % 

Raportin sivumäärä 188 148 230 136 
josta ei-taloudellista 
raportointia 

92 77  135 94 

Käytetty (ei-
taloudellinen) 
raportointistandardi 

GRI Standards GRI Standards GRI G4 King IV Code 
on Corporate 
Governance  















1. taso 2. taso 3.taso 
proactive 

aktiivisuus 

vakuuttavuus 

active 
dynamic 
continuous 
routinely 

jatkuvuus 
regularly 
continue to 
robust 
extensive 
comprehensive 

kattavuus effective 
well-defined 
disciplined 
to ensure 

varmistaminen 
ensuring 
monitoring 
monitor 
improving 
improve 

kehittäminen 
improvement 
develope  
developement 
investing 
dedicated 

panostaminen 
committed 
focused 
strenghten 
strenghtened 



2. taso 3.taso 
puhuminen me-muodossa 

vakuuttavuus 

puhuminen 3. persoonassa 
asiallinen 
vakuuttava 
vakuutteleva 
yli-itsevarma 
neutraali 
positiivinen 
ympäripyöreä 





































Sidosryhmä Mondi UPM SCA Sappi 
Asiakkaat x x x x 
Tavarantoimittajat x x x x 
Sijoittajat x x x x 
Paikallisyhteisöt x x x x 
Työntekijät x x x x 
Kansalaisjärjestöt x x   x 
Media   x   x 
Viranomaiset ja päättäjät   x   x 
Ammattiliitot       x 













Vakuuttavuuden teema Raportointi on asiallista ja vakuuttavaa 
Pyrkii herättämään luottamusta 

Riskienhallintaprosessien aktiivisuuden, 
jatkuvuuden, tehokkuuden ja toimivuuden 
korostus 

Ennakointi ja ennaltaehkäisy => varautunut 
tulevaisuuteen 
Riskienhallinta vakaalla pohjalla 
Positiivisuuden korostus 

Kasvun teema Tulevaisuuden mahdollisuuksien korostus 
Vahvat tulevaisuuden visiot 
Eri aikajänteiden huomiointi 
Arvon kasvatus 
Tavoitteet & jatkuva kehitys 
Johdonmukainen vastuullisuustyö 
2017 vahva suoritus kasvun pohjana 
Vahva asema => kilpailuetu 

Sidosryhmälähtöisyyden 
teema 

Sidosryhmäsuhteet apuna vastaamaan riskeihin ja 
mahdollisuuksiin 
Avoin & jatkuva dialogi sidosryhmien kanssa 
Sidosryhmien sitouttaminen & osallistaminen 
Sosiaalisen pääoman kerryttäminen 
Arvonluonti yhteistyössä sidosryhmien kanssa 





 



































Riski SCA UPM Mondi Sappi 
Globaalien markkinoiden vaikutus kysyntään ja 
markkinahintaan x x x x 
Kulutustottumusten muutokset    x x x 
Tuotantokapasiteetin tasapaino   x x   
Kilpailijat       x 
Materiaalien hinnat & saatavuus  x x x x 
Energian hinta     x   
Ympäristövaikutukset x x x x 
Liike-elämän etiikka / maineriski x x x   
Toimitusketjuun liittyvät maineriskit   x     
Metsän & maan omistukseen liittyvät riskit x       
Työturvallisuus x x x x 
Mondilla eritelty tuotannon koneet ja ihmiset     x   
Poliittisten päätösten vaikutukset x x     
Riippuvuus tärkeimmistä asiakkaista x     x 
Riippuvuus tavarantoimittajista  x       
IT-riski x x x   
Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät riskit x x x   
Työneuvotteluihin liittyvät riskit       x 
Kansainväliset tuontirajoitukset / Maariski    x x   

         
Taloudelliset riskit:         
Pääomarakenne     x   
Rahoitus / Maksuvalmius x     x 
Valuuttariski x x x x 
Luottoriski x       
Korkoriski x       
Veroriski     x   

         
Kilpailukyvyn jatkuva paraneminen   x     
Investointien valinta ja toteutus   x     
OL3:n valmistumisen ja käynnistymisen viivästys    x     
Yrityskauppojen valinta ja toteutus   x     
Innovaatioiden ja uusien liiketoimintojen kehittäminen ja 
kaupallistaminen   x     

 
yhteensä 15 18 15 10 



otsikko sivut sivumäärä 

SCA 50 53 4 

 muut osiot  
Reduced impact on climate change & Responsible forest management 34 37 4 

 Risks at production plants: Care for people and community 38 41 4 

 The zero program 40  
Business ethics: Value-based culture 42 43 2 

 Sensitivity analysis regarding interest rates 104 1 

 Sustainability notes 123 135 13 

 yhteensä  28 

 
UPM 22 23 2 

 muut osiot  
Globaalit megatrendit 20 21 2 

 UPM’s finacial targets 14 1 

 One safety system 49 1 

 Risks – Risk management 102 107 6 

 Main earnings sensitivities & Cost structure 2017 122 123 2 

 Risk management 148 149 2 

 yhteensä  16 

 
Mondi 34 40 7 

 muut osiot  
Challenges and opportunities in the global packaging market 30 31 2 

 We are well positioned to leverage global industry trends 32 33 2 

 Sustainability performance 42 55 14 

 yhteensä  25 

 
Sappi 90 93 4 

 muut osiot  
Sustainability  32 58 27 

 yhteensä  31 



1. taso 2. taso 3.taso 
increase 

korostunut 
positiivisuus 

kasvu 

aim higher 
targets 
long-term targets 
capture opportunities 
continuous improvement 
continuous optimisation 
focus on competitiveness 
market growth 

eteenpäin 
suuntautuneisuus 

competitive advantage 
limitless opportunities 
looking forward 
limitless potential 
growth competitiveness 
forward looking 
proactive 
proactively 
well positioned 

vahva usko 
kasvuun 

growing responsibly 
achieving goals 
aim to enhance 
value accretive growth  
continuous drive 
continue to expand 
continue growing 
structural growth 



1. taso 2. taso 3.taso 
working together 

yhdessä tekeminen 

sidosryhmälähtöisyys 

co-operation 
mutual interest 
developing best solutions together 
collaboration 
stakeholder engagement 
engage with stakeholders 

sidosryhmien 
osallistaminen 

ongoing avenues of engagement 
stakeholder relations 
building relationships 
connect with stakeholders 
community involvement 

sidosryhmädialogi 
care for the people and the community 
relationships with communities 
connect with stakeholders 
dialogue with stakeholders 
continuous dialogue 

arvon luominen & 
lisääminen 

sidosryhmäsuhteissa 

code of conduct 
human rights 
code of business ethics 
value-based culture 
enhance social value 

etiikka 
sidosryhmäsuhteissa 

meaningful social investment 
social progress 
social challenges 
value add 


