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Esityksen rakenne



ASIAKKAAMME
vähensivät 

kasvihuonekaasu-
päästöjään 

7,9 milj. tonnilla 
uusiutuvien 

tuotteidemme avulla

MEITÄ ON
5 500

omistautunutta 
ammattilaista

TEIMME 
1 422 M€ 
liikevoittoa, 

josta 69 % tuli 
uusiutuvista 
tuotteista

Tarkoituksemme ohjaa meitä

*Luvut vuodelta 2018.

Meidät on valittu 
MAAILMAN 3. 

VASTUULLISIMMAKSI 
YRITYKSEKSI



Strategiset painopisteemme



Innostavasta muodonmuutoksesta 
vielä nopeampaan ja rohkeampaan 
lähestymistapaan

Neste asetti 
kunnianhimoisen 

tavoitteen 
tähtäämällä 

maailman johtavaksi 
uusiutuvan dieselin 

valmistajaksi

Neste 
perustetaan. 
Keskeisenä 
ajatuksena 

turvata 
Suomen 

öljytuotteiden 
tarjonta

Singaporen uusi 
tuotantolaitos 

käynnistyy, jolla 
mahdollistetaan jopa 1 

Mt uusiutuvan 
lentopolttoaineen 

tuottaminen vuosittain

2022

2018

2030

1948

1996

2020

Sitoutuminen 
ilmailualan 

hiilineutraalin 
kasvun 

tukemiseen

1. Autamme 
asiakkaitamme 
vähentämään 

kasvihuonekaasu-
päästöjään vuosittain 

vähintään 20 milj. 
tonnilla 2030 mennessä

2. Pienennämme 
oman tuotantomme 

hiilijalanjälkeä 
nopeammin kuin 
EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteet 

velvoittavat

Ilmasto-
tavoitteemme

Tavoitteemme  on 
käyttää yli 1 Mt 

jätemuovia 
vuodessa 

jalostuksen raaka-
aineena vuodesta 

2030 alkaen

Nesteen 
liikevoitosta 69 % 

tulee 
uusiutuvista 
tuotteista

2007–2011 
Uusiutuvien 

polttoaineiden 
laitokset Porvooseen, 

Singaporeen ja 
Rotterdamiin

Neste kehittää 100 % 
uusiutuvan dieselin ja 

hakee patenttia 
NEXBTL-

jalostusteknologialle

2000-luku



Pääkonttori: 
Espoo

Maailmanlaajuinen toimija, jolla avainmarkkinat 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Porvoo, Naantali, 
Rotterdam, Alankomaat 
Singapore, Bahrain 
(Nesteen osuus 45 %)

TUOTANTO:

Espoo, Tukholma, 
Tallinna, Riika, Vilna, 
Pietari, Geneve, Beringen, 
Houston, Singapore

MYYNTI JA MARKKINOINTI:

NESTE ENGINEERING SOLUTIONS:
Porvoo, Naantali, Turku, 
Kotka, Oulu, Göteborg, 
Stenungsund, Rotterdam, 
Singapore, Abu Dhabi



Uusiutuvat ratkaisut näyttävät tietä ja luovat arvoa 
osakkeenomistajille 

Osakekurssin* kehitys 2014–2018, EURVertailukelpoinen liikevoitto liiketoiminta-alueittain, 
MEUR

983

239

397

285

77

68

2014 2015 2016 2017 2018

Uusiutuvat tuotteet

Öljytuotteet

Marketing & Services

*Osakekurssi ennen osakkeiden 
jakautumista



Liiketoiminnan vastuullisuus



Vastuullisia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista

9

KÄYTETTY 
PAISTOÖLJY

PALMUÖLJY

JÄTE-
KALARASVA

KASVIÖLJYN 
PROSESSOINNIN 
SIVUTUOTTEET

RYPSIÖLJY

TEKNINEN 
MAISSIÖLJY

JÄTE-
ELÄINRASVA

Uusiutuva
diesel

Uusiutuva 
lentopolttoaine

Uusiutuva 
muovi

Jätteiden ja 
tähteiden osuus 

yli 80%



Ilmasto
● cähähiiliset ratkaisut: 

uusiutuvat polttoaineet ja 
uusiutuvat kemikaalit

Mallimme kestävään liiketoimintaan 

Ihmiset
● turvallisuus ja häiriötön toiminta

● Ihmisoikeudet

● oikeudenmukainen ja tasa-
arvoinen työllistäminen

● hyvä yrityskansalaisuus ja etiikka

Ympäristö
● raaka-aineiden vastuullisuus

● biodiversiteetin suojeleminen ja 
metsäkadon ehkäiseminen

● resurssitehokkuus



Toimitusketjun vastuullisuus

• Seuraamme ja kehitämme toimittajiemme 
vastuullisuutta

• Kehitämme tehokkaita käytäntöjä 
vastuullisuusprosesseihin, mukaan lukien 
vasutullisuusriskien arviointiin

• Vaikutamme toimittajiin ja viestimme heille 
Nesteen vastuullisuuskriteerejä ja 
vaatimuksia



Raportointi 
vastuullisuudesta



Sidosryhmien odotukset ja vaatimukset raportoinnille

Muun kuin taloudellisen tiedon
raportointi (Non-Financial 

Reporting Directive, NFRD), 
integroi TCFD-suositukset

Sijoittajien (ESG) ja muiden 
sidosryhmien vaatimukset Pakollista!



Vuosikertomus
Julkaistaan maaliskuun alussa



Keskitymme olennaiseen

Olennaisten aiheiden 
määrittely auttaa 

määrittelemään raportoinnin 
ja vastuullisuuden 
painopisteet. Niitä 

kehitetään edelleen 
suoritusta seuraavien KPI-
mittareiden asettamisessa.



Sijoittajien odotukset



• Aiemmin huomio oli enemmän yksittäisissä kysymyksissä ja riskeissä

• Nyt kiinnostavat erityisesti ilmastoratkaisut ja uusiutuvan ja fossiilisen energian roolit

• Lainsäädäntö- (biopolttoainelainsäädäntö, EU:n kestävä rahoitus jne.) ja markkinaympäristön 
muutokset

• Sijoitusanalyytikoiden lausunnot ja palveluntarjoajat

• Vastuullisuus kiinnostaa laajasti, pohjoismaiset ja ranskalaiset sijoittajat aktiivisimpia

Sijoittajien fokus siirtymässä vastuullisuusstrategiaan



Lopuksi



• Vastuullisuus on keskeinen osa Nesteen 

liiketoimintaa

• Raportoimme vastuullisuudesta vuosittain 

sidosryhmillemme

• Sijoittajia kiinnostavat erityisesti strategia ja 

ilmastoratkaisut

Johtopäätökset
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