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Fortumin maantieteellinen ja strateginen painopiste muuttuu Uniperin myynnin ja käynnissä
olevan Venäjän markkinoilta poistumisen myötä. Fortum on päivittämässä strategiaansa ja
yhtiön tavoitteena on julkaista se vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen julkistuksen yhteydessä
2.3.2023. Samalla Fortum päivittää myös liiketoimintarakenteensa sekä toimintamallinsa, mikä
tarjoaa johdolle mahdollisuuksia työkiertoon konsernissa.

Muutosten myötä Fortumin talousjohtajana helmikuusta 2020 toiminut Bernhard Günther
luopuu talousjohtajan tehtävästä omasta aloitteestaan. Hän vastasi Fortumissa myös Uniperin
mahdollista integraatiota valmistelleesta projektista. Uniperin talousjohtajana tällä hetkellä
toimiva Tiina Tuomela palaa Fortumiin ja aloittaa talousjohtajana ja konsernin johtoryhmän
jäsenenä viimeistään huhtikuun 2023 alussa. Bernhard Günther jatkaa talousjohtajana ja
johtoryhmän jäsenenä siihen saakka. Fortumin tavoitteena on tehdä kaikki
johtoryhmänimitykset viimeistään maaliskuussa.

“Haluan kiittää Bernhard Güntheriä hänen panoksestaan talousjohtajana ja määrätietoisesta
työstään Uniper-integraation parissa viimeisten kahden vuoden aikana. Ymmärrän ja tuen
hänen päätöstään nyt kun tiemme Uniperin kanssa erkanevat. Samalla on ilo toivottaa Tiina
takaisin Fortumin johtoryhmään kahden Saksassa vietetyn vuoden jälkeen”, sanoo Fortumin
toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Ennen nimitystään Uniperin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Tiina Tuomela (s. 1966,
DI, MBA) johti Fortumin Generation-divisoonaa vuosina 2016 – 2021 ja oli Fortumin
johtoryhmän jäsen vuosina 2014 – 2021. Tuomela aloitti Fortumin palveluksessa vuonna 1990
ja hänellä on laaja kokemus erilaisista taloushallinnon ja liiketoiminnan johtotehtävistä;
esimerkiksi Fortumin ydin- ja lämpövoiman tuotannosta vastanneen divisioonaa johdossa.
Lisäksi Tuomela on ydinvoimayhtiö TVO:n hallituksen puheenjohtaja ja Wärtsilän hallituksen
jäsen.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
Nora Hallberg, IR-päällikkö, puh. 040 720 1775



Media:
Pauliina Vuosio, VP, Executive Communications puh. 050 453 2383

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on
huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää
hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja
kestäviä ratkaisuja. Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä
ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja
jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi
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