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Kiinnitimme huomiota yhdenvertaisuuteen 
liittymällä suomalaisen työelämän 
tasa-arvoa edistävään Työ ei syrji 
-kampanjaan sekä kansainväliseen  
Equal by 30 -tasa-arvokampanjaan

Asiakkailtamme 
vastaanotettujen  
jätteiden hyötykäyttöaste  
materiaaleina oli

59 % 

Järjestimme 

1 350
tuntia turvallisuuskoulutusta 
divisioonien johdolle ja muille 
turvallisuudesta vastaaville 
henkilöille

Fortumin ja Rusnanon sijoitus-
rahasto on saanut oikeuden 
rakentaa lähes 

2 GW
uutta tuulivoimaa Venäjällä

Toteutimme vesivoiman 
ympäristöhankkeita 

5,9 
miljoonan euron arvosta

Fortumin rakentama  
sähkö autojen lataus
käytävä Helsingin ja 
Oslon välillä sai ensimmäiset 
suurteho latauspisteensä 
Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen

Hiilidioksidin talteenottohankkeen 
(CCS) esisuunnitteluvaihe Oslon 
jätteenpolttolaitoksella alkoi; toteutuessaan 
hanke ottaa talteen jopa 

90 % 
laitoksen CO2-päästöistä

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosien  
2016–2018 tehonkorotusten ansiosta 
pystymme tuottamaan noin  

180 GWh 
lisää CO2-päästötöntä sähköä
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Vastuullinen tapa toimia
Koko energiasektori on murroksessa. Ilmasto muuttuu 
entistä nopeammin, mikä kiihdyttää tarvetta yhteiskunnan 
rakenteellisille muutoksille. Tarve vähähiiliselle energialle 
kasvaa, koska fossiilisia polttoaineita on korvattava liikenteessä, 
teollisuudessa ja lämmityksessä. Tässä puhdas sähkö on 
merkittävä mahdollistaja. Uskommekin, että 2020-luvusta tulee 
sähkön vuosikymmen.

Ilmastonmuutoksen lisäksi sääntely-ympäristön muutokset 
ja teknologian nopea kehitys tuovat meille uusia 
haasteita ja mahdollisuuksia. Meidän tehtävämme on 
vastata toimintaympäristön muutokseen uudistamalla 
energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja 
tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää 
lisäarvoa osakkeenomistajillemme, minimoimme haitalliset 
vaikutuksemme ja varmistamme kestävän ja vähäpäästöisen 
liiketoiminnan.

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä, ja 
arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja 
kunnioitus – muodostavat kaiken toimintamme perustan. 
Otamme toiminnoissamme tasapainoisesti huomioon 
ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme 
henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Näemme kestävät energia- 
ja kiertotalousratkaisut sekä nykypäivän kilpailuetuna että 
liiketoiminnan kasvun ja menestyksen edellytyksenä.

Fortumin visio, missio ja strategia 
Fortumin arvot
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Fortum huolehtii omien työntekijöiden ja urakoitsijoiden työoloista ja 
-turvallisuudesta sekä vaatii palvelun- ja tavarantoimittajilta työelämän 
oikeuksien kunnioittamista. Fortum tuottaa taloudellista lisäarvoa sijoittajille, 
tavarantoimittajille ja julkiselle sektorille. 

Konsernitavoitteet turvallisuudessa ja sairauspoissaoloissa

Fortum edistää energiaan ja kiertotalouteen sekä digitalisaatioon ja 
sähkön varastointiratkaisuihin liittyviä innovaatioita ja investoi startup-yrityksiin. 
Fortum kehittää kaukolämpö ja -kylmäratkaisuja.

Fortum tarjoaa jäte- ja kiertotalousratkaisuja, joilla edistetään 
jätteen hyötykäyttöä. Fortum vaikuttaa kaupunkien ilmanlaatuun 
kehittämällä sähköautojen latausratkaisuja ja vähentämällä 
voimalaitosten savukaasupäästöjä. Fortum parantaa 
energiantuotantonsa energia- ja resurssitehokkuutta.

Fortum tarjoaa ja kehittää uusia energiapalveluita asiakkaille, 
parantaa tuotantonsa energiatehokkuutta ja investoi uusiutuvaan 
energiaan, esimerkiksi aurinkovoimaan Intiassa ja tuulivoimaan Venäjällä.

Konsernitavoitteet toimitusvarmuudessa ja asiakastyytyväisyydessä

Fortum investoi CO
2
-vapaaseen energiantuotantoon, parantaa tuotantonsa 

energiatehokkuutta ja kehittää uusia ilmastomyönteisiä energiainnovaatioita. 
Konsernitavoitteet CO

2
-ominaispäästöissä ja energiatehokkuudessa 

Kaikella energiantuotannolla on ympäristövaikutuksia. 
Fortum pyrkii vähentämään energiantuotantonsa ympäristö-
vaikutuksia vesi- ja maaekosysteemeihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen.

Konsernitavoite merkittävissä EHS-poikkeamissa

Parannamme 
tuottavuutta 
ja uudistamme 
toimialan 
rakenteita

1) Fortumin strategia uudistettiin marraskuussa 2018

Tarjoamme 
kaupungeille 
kestäviä 
ratkaisuja

Kasvamme 
aurinko- ja
tuulivoimassa

Luomme 
uusia energia-
liiketoimintoja

Fortumin strategia 
vuosina 2016–2018 1)

SDG

Fortumilla on energia- ja kiertotalousratkaisujen 
tuottajana vaikutuksia useimpiin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin (SDG) ja niiden alatavoitteisiin. 
Strategiamme mukaisesti edistämme kehitystä kohti 
puhtaampaa maailmaa. 

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Fortumin 
toimenpiteet
Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 2015 hyväksymät Kestävän 
kehityksen tavoitteet ( Sustainable Development Goals, SDGs) 
määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopisteet ja 
tavoitteet vuoteen 2030 asti� Haluamme osaltamme edistää tavoitteiden 
saavuttamista arvoketjussamme lisäämällä myönteisiä ja vähentämällä 
kielteisiä vaikutuksiamme� Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat myös 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuden luoda arvoa 
sidosryhmillemme� 

Ne tavoitteet, joiden saavuttamiseen meillä on suurin vaikutus, 
sekä tärkeimmät vaikutustavat ja niihin liittyvät kestävän kehityksen 
konsernitavoitteemme on esitetty kuvassa�

Fortum toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita myös olemalla 
jäsen YK:n alaisessa Global Compact -aloitteessa� Global Compact 
-jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan kymmentä vastuullisen 
yritystoiminnan periaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työhön, 
ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan�

Fortum tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita�

Vaikutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)
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Vaikutamme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


YK:n kestävän 
kehityksen tavoite 
(SDG) Toimenpide

• Investoimme uusiutuvan energian tuotantoon: aurinkovoimaan, tuulivoimaan ja vesivoimaan
• Otimme käyttöön 123 MW uutta tuulivoimaa Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa 
• Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto on saanut oikeuden rakentaa lähes 2 GW uutta tuulivoimaa 

Venäjällä 
• Aloitimme ensimmäisen Solar2Go-pilottiprojektin Intiassa yhdessä Futuricen ja Boondin kanssa
• Investoimme energiatehokkuuteen muun muassa Loviisan ydinvoimalaitoksella ja Ruotsin 

vesivoimalaitoksilla 
• Energiatehokkuusinvestointimme vuonna 2018 olivat yhteensä 135 GWh/a
• Käynnistimme Oslon kaupungin kanssa hiilidioksidin talteenottohankkeen esisuunnitteluvaiheen 

Norjassa
• Allekirjoitimme aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa uusiutuvan sähkön 

toimittaminen Unileverille Fortumin Venäjän tuulivoimapuistosta
• Aloitimme Joensuun kaupungin kanssa kehittämisyhteistyön, jonka tavoitteena on hiilineutraali 

Joensuu vuoteen 2025 mennessä 
• Aloitimme portfolioltaan Pohjoismaiden suurimman kattoasenteisen aurinkosähköjärjestelmän  

toimittamisen S-ryhmälle Suomeen

• Teimme 13 palvelun- ja tavarantoimittajien auditointia, joissa tarkastimme muun muassa työoloja
• Ulkoinen palveluntarjoaja toteutti turvallisuuskoulutusohjelman yhtiön johdolle, työturvallisuuden ja 

hankinnan avainhenkilöille sekä määrätyille riskialttiille toiminnoille; yhteensä 1 350 koulutustuntia
• Julkaisimme verotuksen periaatteemme joulukuussa 2018
• Iso-Britanniassa toimivat tytäryhtiömme julkaisivat Modern Slavery Act -lain edellyttämän   

raportoinnin kesäkuussa 2018

• Sitouduimme sijoittamaan 150 miljoonaa euroa uuteen Valo Ventures -kasvurahastoon, jonka 
pääomasijoitukset tehdään digitaalisiin ja skaalautuviin kasvuyrityksiin, joiden tuotteilla tai 
palveluilla on edellytyksiä tuottaa pitkäaikaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä

• Käynnistimme Pohjoismaiden suurimman lämpöenergian kysyntäjoustohankkeen Espoossa
• Mahdollistimme pientaloasukkaiden osallistumisen energian kulutusjoustoon osana Fortum 

Spring -virtuaaliakkua
• Teimme yliopistojen kanssa yhteistyötä toimintamaissamme, ja Fortumin säätiö jakoi  

yli 680 000 euroa apurahoja
• Juhlistimme päätöstä aloittaa bambua hyödyntävän biojalostamon rakentaminen Intiassa 

kumppaneidemme kanssa; hanke on osa Bio2X-tutkimus- ja kehitysohjelmaamme
• Käytimme yhteensä 56 miljoonaa euroa tutkimukseen ja kehitykseen

YK:n kestävän 
kehityksen tavoite 
(SDG) Toimenpide

• Avasimme ensimmäiset sähköautojen suurteholatauspisteet Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan osana 
sähköautojen pohjoismaista latauskäytävää

• Fortum Charge & Drive ja Plugsurfing yhdistyivät helpottaakseen sähköautojen rajat ylittävää 
lataamista

• Liityimme kansainväliseen EV30@30-kampanjaan ajoneuvojen sähköistämisen edistämiseksi
• Aloitimme yhteistyön Clean Motion -yhtiön kanssa pyrkimyksenä nopeuttaa kolmipyöräisten 

ajoneuvojen sähköistystä patterinvaihtojärjestelmän avulla Intiassa
• Kehitämme sähköistä ilmailua Suomessa osallistumalla Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen 

hankkeeseen 
• Ostimme Fincumetin metallinkierrätysliiketoiminnan ja laajensimme 

kierrätyspalveluportfoliotamme
• Saimme asiakkailtamme vastaanotetuista jätteistä hyötykäyttöön noin 660 000 tonnia
• Toimitimme NOx-päästöjä vähentävää polttotekniikkaa asiakkaille muun muassa Puolaan, 

Suomeen ja Intiaan

• Toteutimme vesivoiman vapaaehtoisia ympäristöhankkeita 400 000 euron arvosta
• Käynnistimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kolmivuotisen 

elinympäristökunnostushankkeen Oulujärvellä uhanalaisten lajien suojelemiseksi
• Purimme Ruotsissa Kolsjön-padon, joka oli osoittautunut merkityksettömäksi vesivoiman 

tuotannossa, ja samalla saatiin kunnostettua virtavesielinympäristöä
• Klarälven-joen vesivoimalaitosten yhteydessä pantiin ensimmäistä kertaa toimeen kevään 

tulvajuoksutusstrategiaa lohenpoikasten vaelluksen helpottamiseksi
• Aloimme yhdessä kumppaneiden kanssa suunnitella ja mallintaa toimenpiteitä uhanalaisen 

Gullspångin lohen lisääntymisalueiden parantamiseksi
• Ensimmäinen kausi kalojen ylisiirtolaitteen käytöstä Oulujoella, Montan vesivoimalaitoksella,  

antoi rohkaisevia tuloksia lohikalojen noususta laitteeseen
• Valmistelimme puuperäisen polttoaineen ostolle alkuperäketjun verifiointia

Esimerkkejä vuonna 2018 toteuttamistamme toimenpiteistä, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
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Vaikutamme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin

https://www.fortum.fi/media/2018/01/fortum-futurice-ja-boond-aloittavat-ensimmaisen-solar2go-pilottiprojektin-intiassa
https://www.fortum.com/media/2018/11/full-scale-carbon-capture-and-storage-ccs-project-initiated-norway
https://www.fortum.fi/media/2018/12/fortum-ja-joensuu-aloittavat-kehittamisyhteistyon-kaupungin-tavoitteena
https://www.fortum.fi/media/2018/04/fortumille-pohjoismaiden-historian-suurin-aurinkosahkojarjestelmatoimitus
https://www.fortum.fi/sites/g/files/rkxjap156/files/documents/fortum_tax_principles_19_dec_2018.pdf
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys/eettisella-toiminnalla-kohti-muutosta
https://www.fortum.fi/media/2018/12/fortum-sijoittaa-150-miljoonaa-euroa-uuteen-valo-ventures-kasvurahastoon-jota-luotsaa
https://www.fortum.fi/media/2018/09/pohjoismaiden-suurin-kysyntajoustohanke-fortum-tuo-alykkaan-lammityksen-ohjauksen
https://www.fortum.fi/media/2018/10/fortum-ja-nivos-oy-tarjoavat-uudenlaista-energiapalvelua-keski-uudenmaan
https://www.fortum.fi/media/2018/08/fortum-saatio-jakoi-apurahoja-maailmanlaajuiseen-energia-alan-tutkimukseen-yhteensa
https://www.fortum.com/media/2019/02/fortums-biorefinery-project-india-aims-convert-bamboo-biofuel
https://www.fortum.fi/media/2018/03/fortum-charge-drive-ja-plugsurfing-yhdistyvat-ja-tekevat-sahkoauton-lataamisesta
https://www.fortum.com/media/2018/09/fortum-joins-ev3030-campaign-vehicle-electrification
https://www.fortum.fi/media/2018/05/fortum-ja-clean-motion-yhteistyohon-kolmipyoraisten-ajoneuvojen-sahkoistamiseksi
https://www.fortum.fi/media/2018/06/fortum-aktiivisesti-mukana-kehittamassa-sahkoista-ilmailua-suomessa
https://www.fortum.fi/media/2018/10/fortum-laajentaa-korkean-jalostusarvon-kierratystaan-metalleihin-ostamalla-fincumetin
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/energiantuotantomme/vesivoima-joustavaa-puhdasta-energiaa/vapaaehtoiset


Kohti sähkön vuosikymmentä

Fortum esitteli yhtiön päivitetyn strategian marraskuussa 2018� 
Uudistetun strategiamme tavoite on varmistaa tehtyjen investointien 
arvo ja suunnata Fortum 2020-luvulle� Strategian neljä prioriteettia ovat:
1� Toiminnan tehokkuus ja joustavuuden lisääminen,
2� Tehtyjen investointien tuottavuuden varmistaminen ja 

tuotantorakenteen optimointi,
3� Valikoitu kasvu sähkön arvoketjussa, ja
4� Perustan luominen uusille merkittäville liiketoiminnoille�

Uudistetun strategiamme ensisijaisena tavoitteena on luoda arvoa 
nykyisistä liiketoiminnoistamme� Samalla haluamme varmistaa, että 
nykyinen portfoliomme on yhteensopiva muuttuvan toimintaympäristön 
ja sen vaatimusten kanssa� Tässä joustavuus, niin tuotantomuotojen kuin 
kysyntäjoustonkin muodossa, palvelee tarkoitustamme� Vuodesta 2016 
lähtien olemme investoineet lähes 7 miljardia euroa, ja nyt haluamme 
varmistaa näiden investointien tuottavuuden� 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaikuttaa teollisuuteen ja sen 
arvoketjuihin yli sektorirajojen ja lisää kysyntää puhtaalle sähkölle� 
Haluamme edesauttaa yhteiskunnan sähköistymistä liikenteessä, 
teollisuudessa ja palvelusektorilla, ja jatkamme kasvuamme 
vähäpäästöisessä sähköntuotannossa� Investoimme jatkossa aurinko- 
ja tuulivoimaan sekä valikoidusti vesivoimaan� Myös kumppanuudet 
kuluttajien ja etenkin suurten sähköintensiivisten teollisuustoimijoiden 
kanssa ovat meille tärkeitä tarjotessamme lisäarvoa asiakkaille uusien 
palvelu- ja energiaratkaisujen muodossa� Teknologia, digitalisaatio ja 
ohjelmistot ovat tämän tarjonnan keskiössä�

Uskomme, että epävarmuus energiamarkkinoilla ja koko 
liiketoiminta ympäristössämme kasvaa 2020-luvun jälkipuoliskolla� 
Sähkön hinnan ja sääntely-ympäristön ennustaminen pitkällä aikavälillä 
vaikeutuu� Siksi tavoitteemme on luoda kokonaan uutta liiketoimintaa 
sähkön hinnasta riippumattomilla aloilla� Pyrimme rakentamaan 
uutta teollista logiikkaa luoden synergioita nykyisen liiketoiminnan ja 
osaamisemme kanssa� Uskomme, että kiertotalous, jätteiden kierrätys 
ja hyötykäyttö, sekä uudet biopohjaiset tuotteet tarjoavat meille lupaavia 
kasvun mahdollisuuksia tulevaisuudessa�

Toimitusjohtajan liiketoimintakatsaus 2018

Tänään

Kasvu

Aika
2020 2030

Valikoitu kasvu sähkön 
arvoketjussa

3.

Perustan luominen uusille 
merkittäville liiketoiminnoille

4.

Tehtyjen sijoitusten tuottavuuden 
varmistaminen ja tuotantorakenteen 
optimointi

2.

Toiminnan tehokkuus ja 
joustavuuden lisääminen

1.

Kilpailukykyinen ja tehokas 
tuotantorakenne

Kasvava 
epävarmuus

Viitteellinen
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Pitkän aikavälin 
arvonluonti ja kasvu

Toimitusketjun 
vastuullisuus

Energia- ja 
resurssitehokkuus

Taloudellinen 
lisäarvo 

sidosryhmille

Ilmastomyönteinen 
energiantuotanto ja 

järjestelmät

Ympäristövaikutusten 
vähentäminen

Henkilöstön 
hyvinvointi Kaupunkien 

kestävät 
ratkaisut

Laitos- ja 
työturvallisuus

Liiketoiminnan 
eettisyys ja 

määräystenmukaisuus

Asiakastyytyväisyys

Energian toimitusvarmuus 
asiakkaille

Ilmasto ja resurssitHenkilöstö ja yhteiskunta

Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat

Kestävän kehityksen painopistealueemme on 
määritelty tukemaan kestävää liiketoimintaa. 
Huomioimme toiminnassamme ilmasto- ja 
resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön 
ja yhteiskuntaan. Painopisteissä heijastuvat paitsi 
henkilöstön ja sidosryhmien näkemykset olennaisista 
vaikutuksistamme, myös arvomme – uteliaisuus, 
vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus toisiamme ja 
sidosryhmiämme kohtaan.

Kestävän kehityksen painopistealueemme perustuvat sekä Fortumin 
omaan että sidosryhmiemme näkemyksiin toimintamme vaikutusten 
merkittävyydestä yhtiölle ja sen kyvylle luoda arvoa sidosryhmilleen sekä 
ympäristölle� Käsityksemme sidosryhmien näkemyksistä perustuvat 
vuosittain tehtävän laajan sidosryhmätutkimuksen tuloksiin sekä muusta 
sidosryhmäyhteistyöstä saamaamme tietoon�

Erillinen kestävän kehityksen kysely toteutettiin viimeksi vuonna 
2015 ja siihen vastasi 2 133 sidosryhmien edustajaa, joista runsas 60 % 
edusti henkilöstöä� Kyselyssä päättäjät, järjestöt, työntekijät ja suuri 
yleisö painottivat erityisesti lämmön ja sähkön toimitusvarmuuden, 
kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnan sekä kestävien 

toimintatapojen merkitystä� Henkilöstömme korosti operatiivisten 
toimintojen turvallisuutta� Suurelle yleisölle oli tärkeää uusiutuvien 
energianlähteiden käyttö� Tavoitteenamme on uusia erillinen kestävän 
kehityksen kyselymme vuoden 2019 aikana�

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista 
fortumlaista
Fortumin konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista 
fortumlaista, ja työturvallisuuteen liittyvät tavoitteet ovat osa lyhyen 
aikavälin kannustinjärjestelmää� Konsernitason tavoitteiden lisäksi 
divisioonilla on myös omia tavoitteita� 

Fortumin hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmään 
sisällytettävät kestävän kehityksen tavoitteet� Vuonna 2018 
kannustinjärjestelmään kuului Fortumin henkilöstön ja urakoitsijoiden 
yhdistetty työtapaturmataajuus� Hallitus voi kuitenkin niin halutessaan 
huomioida tuloksessa myös muut turvallisuustapahtumat ja erityisesti 
vakavien työtapaturmien lukumäärän� Vakavien työtapaturmien tavoite 
on nolla� 

Fortumissa sattui vuonna 2018 neljä vakavaa työtapaturmaa, 
minkä perusteella hallitus päätti leikata konsernin lyhyen aikavälin 
kannustinjärjestelmän turvallisuuteen sidottua palkitsemista 20 %:lla� 
Leikkaus kohdistuu suoraan Fortumin johtoryhmään ja kaikkiin 
divisioonien ja funktioiden johtoryhmien jäseniin� Lisäksi päätettiin, 
että divisioonien vetäjät vyöryttävät leikkaukset omiin organisaatioihinsa 
niin, että linjajohdon vastuuperiaate toteutuu kussakin divisioonassa 
heidän sopivaksi katsomallaan tavalla�

Vuoden 2019 kannustinjärjestelmä on turvallisuustavoitteen osalta 
edelleen sama (henkilöstön ja urakoitsijoiden työtapaturmataajuus)� 
Lisäksi hallituksella on mahdollisuus huomioida myös muut 
turvallisuustapahtumat, kuten vuonna 2018� Tavoitteen painoarvo 
kannustinjärjestelmässä on 10 % (2018: 10 %)� 
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Onnistumiset ja kehityskohteet:
• Energiantuotannon CO2-ominaispäästömme nousivat 4 % 

vuonna 2018� Saavutimme kuitenkin konsernitavoitteemme  
CO2-ominaispäästöjen osalta (viiden vuoden keskiarvo)� 

• Onnistuimme pitämään merkittävät EHS-poikkeamat alle tavoitetason 
(20) ennakoivan toiminnan ansiosta�

• Emme saavuttaneet mainetavoitettamme pääasiassa 
mielipidevaikuttajien ja kansalaisjärjestöjen kriittisten näkemysten 
takia� Kriittisiin näkemyksiin vaikuttivat muun muassa kasvava 
huoli ilmastonmuutoksesta sekä Uniper-kaupan mukanaan tuomat 
kysymykset� Merkittävimmät maineeseen liittyvät vahvuutemme ovat 
operatiivinen osaamisemme ja luotettavuus työnantajana� Eniten 
parannettavaa meillä on puolestaan sosiaalisessa vastuullisuudessa ja 
asiakaslähtöisyydessä� 

• Pääosalla liiketoiminnoistamme asiakastyytyväisyys on hyvällä tai 
erittäin hyvällä tasolla� Eniten parannettavaa meillä on sähköautojen 
latausratkaisujen parissa (Fortum Charge & Drive)� 

• Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä omille että 
urakoitsijoidemme työntekijöille� Vuoden 2018 aikana sattui 
kuitenkin neljä vakavaa työtapaturmaa, joista kaksi johti urakoitsijan 
kuolemaan� Sattuneet vakavat työtapaturmat olivat meille suuri 
pettymys�

• Vuoden 2018 aikana keskityimme vakiinnuttamaan Fortumin 
turvallisuuskäytäntöjä uusissa toiminnoissa�

• GAP-indeksi mittaa, kuinka hyvin konsernin EHS-minimivaatimukset 
toteutuvat voimalaitostasolla� Vuonna 2018 emme saavuttaneet 
GAP-indeksille asetettua tavoitetasoa (taso 3,0), vaan jäimme tasolle 
2,0� Merkittävimmät poikkeamat havaittiin yrityksissä, jotka Fortum 
on ostanut viime vuosina sekä tuotantolaitoksissa, joita operoidaan 
urakoitsijoiden toimesta� 

• Sairauspoissaolot nousivat tasolle 2,8 %, emmekä saavuttaneet 
tavoitetta (2,2 %)� Sairauspoissaolot kasvoivat hieman kaikissa maissa, 
mutta erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa�

Kestävän kehityksen konsernitavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2018 

Konsernitavoite Tavoite vuodelle 2018
Tilanne vuoden 2018 

lopussa
Tilanne vuoden 2017 

lopussa
Ilmasto ja resurssit
CO2-ominaispäästöt
Energiantuotannon CO2-ominaispäästöt, g CO2/kWh, viiden vuoden keskiarvo < 200 186 188
Energiatehokkuus
Energiatehokkuuden parantuminen vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2012 verrattuna, GWh/a > 1 900  1 637 1 502
EHS-poikkeamat
Merkittävät EHS-poikkeamat 1) ≤ 20 18 20 
Henkilöstö ja yhteiskunta
Maine ja asiakastyytyväisyys
Maineindeksi, perustuu One Fortum -tutkimukseen 73,0 * 72,5 72,3

Asiakastyytyväisyysindeksi (CSI), perustuu One Fortum -tutkimukseen, ja
Net Promoter Score (NPS) 2) Consumer Solutions -divisioonassa 

 70–74
 -6

63–83 64–76
--18

Toimitusvarmuus
CHP-laitosten energiakäytettävyys, % > 95,0 96,4 96,1
Työturvallisuus
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) 3), oma henkilöstö ja urakoitsijat ≤ 2,1 1,8 2,4
Vakavien työtapaturmien 4) lukumäärä, oma henkilöstö ja urakoitsijat 0 4 1
Työtapaturmien, merkittävien EHS-poikkeamien ja läheltä piti -tapausten tutkinnan laatu Taso 3,0 Taso 3,0 Taso 2,0 **
GAP-indeksi, EHS-minimivaatimusten käyttöönotto Taso 3,0 Taso 2,0 -
Henkilöstön hyvinvointi
Sairauspoissaoloprosentti ≤ 2,2 2,8 2,2 ***

1) Tulipalot, vuodot, räjähdykset, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölupapoikkeamat sekä INES-tapahtumat taso ≥ 1
INES = Ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko (International Nuclear and Radiological Event Scale)
2) NPS = Net Promoter Score, joka mittaa asiakasuskollisuutta
3) LWIF = Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Lost Workday Injury Frequency)
4) Kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtaneet tapaturmat ja tapaturmat, joista aiheutuu vakavia ja henkeäuhkaavia vammoja
* Tavoite ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 tilanteen kanssa, sillä tutkimuksen kohderyhmä on eri
** Asteikko muuttunut
*** Ei sisällä DUON, Hafslund
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Kestävän kehityksen konsernitavoitteet vuonna 2019
Konsernitavoite Tavoite 2019
Ilmasto ja resurssit  
CO2-ominaispäästöt
Energiantuotannon CO2-ominaispäästöt, g CO2/kWh, viiden vuoden keskiarvo < 200
Energiatehokkuus
Energiatehokkuuden parantuminen vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2012 verrattuna, GWh/a > 1 900
EHS-poikkeamat
Merkittävät EHS-poikkeamat 1) ≤ 18 *
Henkilöstö ja yhteiskunta  
Maine ja asiakastyytyväisyys
Maineindeksi, perustuu One Fortum -tutkimukseen 73,0
Asiakastyytyväisyysindeksi (CSI), perustuu One Fortum -tutkimukseen Taso hyvä (70–74)
Toimitusvarmuus
CHP-laitosten energiakäytettävyys, % > 95,0
Työturvallisuus
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) 2), oma henkilöstö ja urakoitsijat ≤ 1,7
Vakavien työtapaturmien 3) lukumäärä, oma henkilöstö ja urakoitsijat 0
Työtapaturmien, merkittävien EHS-poikkeamien ja läheltä piti -tapausten tutkinnan laatu Taso 3,0
GAP-indeksi, EHS-minimivaatimusten käyttöönotto Taso 3,0
Urakoitsijoiden turvallisuuden parantamista mittaava indeksi Taso 2,0
Henkilöstön hyvinvointi
Sairauspoissaoloprosentti ≤ 2,5

1) Tulipalot, vuodot, räjähdykset, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölupapoikkeamat sekä INES-tapahtumat taso ≥ 1
INES = Ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko (International Nuclear and Radiological Event Scale)
2) LWIF = Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Lost Workday Injury Frequency)
3) Kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtaneet tapaturmat ja tapaturmat, joista aiheutuu vakavia ja henkeäuhkaavia vammoja
* Luku ei sisällä mahdollisista lupaehtomuutoksista aiheutuneita ylityksiä Venäjällä 

Tavoitteemme vuodelle 2019
Kestävän kehityksen tavoitteemme perustuvat toiminnan jatkuvaan 
parantamiseen� Liiketoimintamme luonne ja siihen liittyvät riskit 
ovat kuitenkin muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana tehtyjen 
yrityskauppojen ja kiertotalouspalveluiden kasvun myötä� Tämä muutos 
vaikuttaa myös tavoiteasetantaamme�

Vuoden 2018 aikana onnistuimme palaamaan oman henkilöstön 
ja urakoitsijoiden yhteisten poissaoloon johtaneiden tapaturmien 
taajuudessa (LWIF yhdistetty) ennen yrityskauppoja vallinneelle 
tasolle (1,8) ja saavutimme tavoitteemme (≤ 2,1)� Uudeksi tavoitteeksi 
vuodelle 2019 asetettiin ≤ 1,7� Tavoite on haastava, sillä se edellyttää, 
että erityisesti City Solutions -divisioona jatkaa samaa hyvää kehitystä 
kuin vuonna 2018, jolloin sen Recycling and Waste Solutions 
-liiketoimintayksikkö onnistui puolittamaan tapaturmataajuutensa� 
Vakavien tapaturmien osalta meillä on nollatoleranssi� 

Vaikka pelkästään oman henkilöstömme tapaturmataajuus oli 
historiallisen hyvällä tasolla (LWIF 0,2), on urakoitsijaturvallisuus meille 
edelleen haaste (LWIF 4,8)� Tämän vuoksi otamme konsernitasolla 
käyttöön uuden proaktiivisen indikaattorin (Urakoitsijaturvallisuuden 
parantaminen), joka mittaa, kuinka hyvin olemme onnistuneet 
jalkauttamaan urakoitsijaturvallisuuden parantamiseksi kohdennetut 
toimenpiteet� Myös divisioonatasolla keskitymme entistä enemmän 
mittaamaan toimenpiteisiin perustuvaa turvallisuuden parantamista, ei 
pelkästään jo sattuneiden tapaturmien lukumäärää� 

Vuoden 2019 aikana pyrimme vähentämään sairauspoissaoloja 
muun muassa varmistamalla samanlaiset käytänteet kaikissa maissa 
etätyön ja korvaavan työn osalta sekä kohdentamalla työkykyä ja 
-hyvinvointia tukevat toimenpiteet hyvinvointikyselyissä tunnistettuihin 
tekijöihin� Tavoite sairauspoissaoloprosentille nostettiin tasolle 2,5, sillä 
kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden toteutuminen sekä erityisesti 
yritysostojen kautta tulleiden yhtiöiden haltuunotto vie aikaa�
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Hallinto ja johtaminen

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa 
strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin,  
Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), 
Toimintaohjeeseen palvelun- ja tavarantoimittajille 
(Supplier Code of Conduct), kestävän kehityksen 
politiikkaan sekä muihin konsernitasolla määriteltyihin 
politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. 

Noudatamme lakeja ja asetuksia� Hyvä hallinnointitapa, tehokas 
riskienhallinta, riittävät kontrollit ja niitä tukevat sisäisen tarkastuksen 
periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa�

Fortumin päämääränä on korkeatasoinen ympäristö- ja 
turvallisuusasioiden hallinta kaikissa liiketoiminnoissa� Vuoden 2018 
lopussa liikevaihdosta laskettuna 99,9 % (2017: 99,8 %) Fortumin 
sähkön- ja lämmöntuotannosta oli ISO 14001 -ympäristösertifioitu 
ja 97,0 % (2017: 98,4 %) oli OHSAS 18001 tai ISO 45001 
-turvallisuussertifioitu� Turvallisuussertifiointien kattavuus laski 
hieman yritysostojen ja investointien myötä� Divisioonat ja toimipaikat 
kehittävät toimintaansa ympäristö-, työturvallisuus- ja laatujärjestelmien 
edellyttämien sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla�

Vastuut
Koska kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa, ylin 
päätöksentekovalta näissä asioissa kuuluu hallitukselle, jolla on 
yhteisvastuu kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa� Tämän vuoksi 
Fortumilla ei ole erillistä kestävän kehityksen valiokuntaa päätösten 
tekemiseksi talous-, ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa� Tarkastus- 
ja riskivaliokunta, konsernin johtoryhmän jäsenet ja muut johtajat 
tukevat tarvittaessa hallitusta päätöksenteossa yllä mainituissa asioissa� 

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän 
kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista� Lopullisesti 

tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus� Johtoryhmä seuraa tavoitteiden 
toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa 
tuloskatsauksissa� Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännöllisesti 
myös Fortumin hallitukselle� 

Fortumin linjajohto vastaa konsernin politiikkojen ja ohjeiden 
toteuttamisesta ja kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta� 
Turvallisuustavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin lyhyen aikavälin 
kannustinjärjestelmää� Fortumin kestävän kehityksen yksikkö vastaa 
kestävän kehityksen asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä 
konsernitasolla sekä riittävän tilannekuvan ja valvonnan ylläpitämisestä�

Kestävän kehityksen johtaminen aihealueittain
Kestävän kehityksen johtaminen taloudellisen vastuun, 
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla on kuvattu tarkemmin 
Liitteessä 4� Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri aiheiden ja 

vaikutusten hallinnasta on esitetty tässä raportissa aihealueittain�

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2018 
Toimintaohje (Code of Conduct)
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille  
(Supplier Code of Conduct)
Kestävän kehityksen politiikka
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Hallinto ja johtaminen

https://fortum.fi/Hallinnointi2018
https://fortum.fi/Palkitseminen2018
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/arvot-ohjaavat-toimintaamme/toimintaohjeemme
https://www.fortum.com/about-us/contact-us/suppliers-are-important-part-our-successful-business/we-manage-risks-related-our-supply-chain
https://www.fortum.com/about-us/contact-us/suppliers-are-important-part-our-successful-business/we-manage-risks-related-our-supply-chain
https://www.fortum.fi/sites/g/files/rkxjap156/files/documents/fortum_group_sustainability_policy_01012017.pdf


Politiikat ja sitoumukset

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate 
-aloitteiden jäsen. Tuemme ja kunnioitamme oheisessa 
taulukossa esitettyjä kansainvälisiä aloitteita ja 
sitoumuksia sekä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita. 
Ne ohjaavat toimintaamme taloudellisen vastuun, 
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla.

Fortumin EHS-minimivaatimukset päivitettiin vuonna 2018� Jatkoimme 
edelleen urakoitsijoiden hallintaan liittyvien käytäntöjen tarkentamista 
urakoitsijaturvallisuuden parantamiseksi� Tarkensimme muun muassa 
urakoitsijoiden valintaprosessissa käytettäviä turvallisuusarviointeja 
sekä korkeanriskin töissä vaadittavia pätevyysluokituksia erityistä 
ammattitaitoa vaativissa töissä� Lisäsimme myös vaatimuksia 
urakoitsijatyön valvonnan osalta koskien sekä Fortumin henkilökuntaa 
että urakoitsijoita� Uudistettujen ohjeiden käyttöönottoa seuraamme 
uuden, vuonna 2019 käyttöönotetun urakoitsijoiden turvallisuutta 
mittaavan indeksin avulla� 

Päivitettyihin ohjeisiin liittyvistä koulutuksista kerromme kohdissa 
Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus, 
Toimitusketjun vastuullisuus sekä Työ- ja laitosturvallisuus�

Yhtiön konsernitasoiset politiikat hyväksyy Fortumin hallitus� 
Konsernitasoiset ohjeet hyväksyy toimitusjohtaja tai johtoryhmä� 
Fortumin keskeisimmät kestävää kehitystä ohjaavat sisäiset politiikat ja 
ohjeistukset on listattu Liitteen 5 taulukossa�

Kansainväliset ja kansalliset aloitteet, sitoumukset ja ohjeet
Sosiaalinen vastuu

Taloudellinen 
vastuu

Ympäristö-
vastuu

Sosiaaliset ja 
henkilöstö-

asiat Ihmisoikeudet

Korruption 
ja lahjonnan 

torjunta
YK:n ihmisoikeuksien julistus   x  x  
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus x  x x  
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus   x x  
YK:n sopimus lapsen oikeuksista   x x 
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimukset   x x  
YK:n Global Compact -aloite x x x x x 
YK:n Caring for Climate -aloite  x    
YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet   x x  
OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille x x x x x
Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet x    x
Bettercoal-aloitteen toimintaohje vastuullisesta hiilenlouhinnasta x x x x  x
Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän ohjeistus    x  
Ympäristömarkkinoinnin ohjeistus    x  
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Politiikat ja sitoumukset



Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Uskomme, että erinomainen taloudellinen tulos ja 
eettinen liiketoiminta ovat kytköksissä toisiinsa. Alan 
johtavana toimijana noudatamme sääntöjä, toimimme 
tinkimättömän rehellisesti sekä noudatamme eettisiä 
liiketoimintatapoja kaikissa toiminnoissamme.

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset
Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) sekä Toimintaohje palvelun- 
ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) määrittelevät 
yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, 
harjoitamme liiketoimintaa, huolehdimme yhtiön omaisuudesta 
sekä miten edellytämme palvelun- ja tavarantoimittajiemme ja 
liiketoimintakumppaneidemme toimivan�

Fortumin hallitus vastaa yhtiön missiosta ja arvoista ja on hyväksynyt 
Fortumin Toimintaohjeen� Toimintaohjeeseen kuuluvan verkkokurssin 
läpikäyminen on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa� 
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global 
Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, ja sen on hyväksynyt 
ostojohtaja yhdessä hankintatoimen ohjausryhmän kanssa�

Fortumin koko ostovolyymistä noin 97 % ostetaan toimittajilta, 
joiden osalta ostot ovat 50 000 euroa tai sen yli� Alueellisesti nämä 
ostot kohdistuvat pääsääntöisesti Venäjälle, Suomeen, Ruotsiin ja 
Norjaan� Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille liitetään 
hankintasopimuksiin, joiden arvo on vähintään 50 000 euroa�

Toimintaohjeen mukaisesti Fortum noudattaa nollatoleranssia 
korruption ja petosten suhteen eikä anna lahjoituksia puolueille tai 
poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, 
kunnille tai paikallishallintoon�

Complianceriskit
Liiketoimintaamme kohdistuvat määräysten noudattamiseen 
liittyvät riskit (compliance-riskit) liittyvät mahdollisiin lahjonta- tai 
korruptiotilanteisiin, petokseen ja kavallukseen, lainsäädännön tai 
yhtiön ohjeiden noudattamatta jättämiseen, eturistiriitatilanteisiin, 
yhtiön omaisuuden epäasialliseen käyttämiseen sekä alkoholin tai 
huumeiden vaikutuksen alaisena työskentelemiseen� Compliance-riskien 
hallinta on kiinteä osa liiketoimintoja� Keskeiset compliance-riskit sekä 
niihin liittyvät toimenpiteet tunnistetaan, arvioidaan ja raportoidaan 
vuosittain� Sama toimintatapa on käytössä myös kestävään kehitykseen 
liittyvien riskien hallinnassa�

Koulutus
Fortumilla on Compliance-ohjelma, joka kattaa sääntöjen noudattamista 
ja liiketoimintaeettisiä periaatteita koskevat avainalueet� Ohjelman 
avainalueet on valittu riskiperusteisesti� 

Koulutukset ovat keskeinen osa Fortumin Compliance-ohjelmaa� 
Vuonna 2018 koulutettiin Consumer Solutions ja New Business 
-yksiköiden henkilökuntaa Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa� Code of 
Conduct -verkkokoulutus päivitettiin ja sen teki yli 90 % konsernin 
henkilöstöstä maailmanlaajuisesti�

Koulutusta markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta, mukaan lukien 
sisäpiirisääntelystä, annettiin uusille henkilöille, jotka roolinsa mukaan 
sitä tarvitsivat� Sisäisistä kontrolleista järjestettiin prosessitason 
kontrollien parantamiseen keskittynyttä koulutusta� Myös uusia 
myynnistä vastaavia henkilöitä koulutettiin kilpailuoikeudellisissa 
kysymyksissä� 

Yksityisyydensuojaan (GDPR-lainsäädäntö) liittyvää koulutusta 
annettiin Fortumin EU-alueella työskentelevälle henkilöstölle� 
Koulutukseen osallistui yli 90 % EU-alueen työntekijöistä� Venäjän 
henkilöstölle tätä koulutusta ei annettu, sillä Venäjällä on voimassa oma 
yksityisyydensuojalainsäädäntönsä� 

Väärinkäytösten raportointi
Sisäisten raportointikanavien lisäksi Fortumissa on käytössä ulkoinen  

”Raportoi väärinkäytöksistä” -kanava� Sama kanava on käytössä 
kaikkien ympäristöön, työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvien 
väärinkäytösepäilyjen raportoimiseen, ja se on avoin kaikille 
sidosryhmille� Venäjällä on toiminnassa oma erillinen compliance-
organisaatio, ja siellä Fortumin henkilöstöä kannustetaan käyttämään 
compliance-organisaation tarjoamia kanavia� Venäjän henkilöstö voi 
halutessaan käyttää myös konsernin ”Raportoi väärinkäytöksistä” 
-kanavaa� Vuonna 2018 aloitettiin projekti väärinkäytöskanavan 
uudistamiseksi�

Epäillyt väärinkäytökset sekä liiketoimintaeettiset ja määräysten 
noudattamiseen liittyvät toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti 
tarkastus- ja riskivaliokunnalle�

Epäillyt väärinkäytökset
Epäillyistä väärinkäytöksistä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 190 ilmoitusta� 
Vuoden loppuun mennessä kaikki tapaukset oli käsitelty� Yli 80 % 
tutkituista tapauksista liittyi yhtiön ohjeiden noudattamatta jättämiseen� 
Kyseisissä tapauksissa korjaavina toimenpiteinä tarkastettiin ja 
parannettiin käytössä olevia prosesseja ja ohjeita sekä koulutettiin 
henkilöstöä�

Fortum noudattaa nollatoleranssia alkoholin ja huumeiden käytön 
suhteen ja satunnaispuhallutuksia tehdään vuosittain tuhansia� 
Noin 30 % tutkituista tapauksista liittyi joko oman henkilöstön 
tai urakoitsijoiden alkoholin väärinkäyttöön työaikana� Alkoholin 
väärinkäyttö työaikana johti 26 tapauksessa joko työsuhteen 
päättymiseen tai urakoitsijoiden kohdalla kieltoon työskennellä 
työmaalla� Tämän lisäksi tutkintojen tuloksena päätettiin neljä 
työsuhdetta joko työnantajan toimesta tai yhteisesti sopimalla� Kirjallisia 
varoituksia annettiin 16� Tutkituista tapauksista 55 ei antanut aihetta 
toimenpiteisiin� 
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https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/arvot-ohjaavat-toimintaamme/toimintaohjeemme/raportoi-vaarinkaytoksesta


Fortumin toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Ympäristöasioihin liittyvät valitukset
Työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät valitukset
Syrjintätapaukset

Vuoden 2018 aikana ei raportoitu yhtään Fortumin toimintaan liittyvää 
korruptio- tai lahjontaepäilyä� Fortum edellyttää nollatoleranssia 
korruption ja lahjonnan suhteen myös palvelun- ja tavarantoimittajilta 
sekä liiketoimintakumppaneilta� Puolassa Fortumin työntekijä 
raportoi tapauksen, jonka perusteella yhden polttoainetoimittajan 
katsottiin syyllistyneen lahjonnan yritykseen� Toimitussopimus 
kyseisen polttoainetoimittajan kanssa katkaistiin ja asiasta ilmoitettiin 
syyttäjänvirastolle� 

Käsittelemme aina mahdolliset korruptiotapaukset määriteltyä 
compliance-tutkintaprosessia noudattaen ammattimaisella tavalla, 
sovellettavien lakien mukaisesti ja kunnioittaen kaikkien asianosaisten 
oikeuksia ja henkilökohtaista loukkaamattomuutta�

Kilpailun rajoittaminen
Venäjällä oli vuoden aikana käynnissä yksi tutkinta, josta langetettiin 
Fortumille 1,1 miljoonan ruplan (14 904 euron) sakot ja yhdelle Fortumin 
työntekijälle 15 000 ruplan (203 euron) sakot� 

Muut merkittävät sakot
Fortum maksoi vuonna 2018 yhteensä 180 000 Tanskan kruunun 
(24 152 euron) suuruiset sakot vuosina 2015 ja 2016 Fortum Waste 
Solutions A/S:ssä sattuneiden työtapaturmien johdosta� Vuoden aikana 
ei langetettu muita merkittäviä sakkoja� Ympäristöpoikkeamiin liittyvät 
sakot on käsitelty kohdassa Ympäristöpoikkeamat�
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Sidosryhmät

Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu tiivis 
vuoropuhelu ja näkemysten jatkuva kartoittaminen 
eri sidosryhmiltämme. Hyvä yhteistyö ja avoimuus 
ovat keskeisiä keinoja edistää yhteisymmärrystä 
sidosryhmiemme kanssa.

Sidosryhmäyhteistyö
Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa Fortumia arvioimaan 
sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin� Käymme 
aktiivista vuoropuhelua toimintaamme liittyvien tahojen kanssa, ja 
selvitämme näkemyksiä vuosittain sidosryhmätutkimuksilla� Seuraamme 
ja arvioimme julkista keskustelua toimintamaissamme, ja olemme 
lisänneet vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa myös sosiaalisen 
median kanavissa� Asiakkailta saatava palaute ohjaa tuotteiden 
ja palveluiden kehitystyötä� Lisäksi toimintamme kansallisissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä auttaa syventämään käsityksiämme kestävän 
kehityksen maailmanlaajuisista kysymyksistä ja niiden kytkennöistä 
liiketoimintaamme�

Fortumissa sidosryhmäyhteistyötä tekevät erityisesti viestintä- ja 
yhteiskuntasuhdetoiminnot, kestävän kehityksen yksikkö, sähkön- ja 
lämmönmyynnistä ja energiantuotannosta vastaavat toiminnot sekä 
useat asiantuntijamme� Vastuu sidosryhmäyhteistyön johtamisesta 
määräytyy pääasiassa sidosryhmittäin tai vuorovaikutusteemoittain� 
Keskeisimmille vuorovaikutuksen osa-alueille, kuten yhteiskuntasuhteet 
ja viestintä, on laadittu toimintaa ohjaavat vuosisuunnitelmat�

Fortumilla on epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, 
johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien 
edustajia lisätäkseen vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen 
sidosryhmien välillä� 

Tietoa kyselytutkimuksilla
Toteutamme vuosittain sidosryhmäyhteistyötä koskevia 
kyselytutkimuksia yhdessä kolmansien osapuolten kanssa� Tutkimusten 
tavoitteena on auttaa Fortumia arvioimaan tärkeiden sidosryhmien 
odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin� Kyselyt mittaavat 
myös sidosryhmäyhteistyömme onnistumista� Lisäksi tutkimukset 
tarjoavat tietoa nousevista kestävän kehityksen trendeistä ja huomioon 
otettavista riskeistä� Hyödynnämme tutkimusten tuloksia liiketoiminnan 
suunnittelussa ja kehittämisessä sekä yritysvastuun olennaisten 
näkökohtien tunnistamisessa�

One Fortum -tutkimus ja sen tulokset asiakastyytyväisyyden ja 
maineen osalta on käsitelty kohdassa Asiakasvastuu ja maine� 
Selvitämme myös säännöllisesti osana One Fortum -tutkimusta, mitkä 
ovat sidosryhmiemme mielestä tärkeimmät kestävän kehityksen  
osa-alueet�

Sidosryhmätutkimuksemme
Tutkimus/kysely Kohderyhmät Kohdemaat Toteutustaajuus
One Fortum -tutkimus Asiakkaat

Suuri yleisö
Julkishallinto
Pääomamarkkinat
Kansalaisjärjestöt
Mielipidevaikuttajat
Henkilöstö
Media

Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Baltian
maat, Venäjä, Intia

Asiakastyytyväisyys mitataan 
puolivuosittain
Maine mitataan vuosittain 

Mediaseuranta Media Kaikki toimintamaat Päivittäin
Brändiseuranta Suuri yleisö ja asiakkaat Suomi, Ruotsi, Norja, Puola,  

Baltian maat
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 
jatkuvaa, muissa maissa kerran vuodessa

Pulssikysely Oma henkilöstö Kaikki toimintamaat Kuukausittain
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Sidosryhmät



Sidosryhmien odotukset Fortumin toimenpiteitä
Osak keen-
omis ta jat 
ja rahoit-
tajat

• Pitkän aikavälin arvon 
tuottaminen

• Osakkeen hyvä tuotto
• Vastuullinen toiminta

• Vuonna 2018 päivitimme strategiamme; tavoitteenamme on vahvistaa Fortumin 
kilpailukykyä ja taata kilpailukykyinen liiketoimintaportfolio 2020-luvulle

• Olemme sitoutuneet taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen 
• Tavoitteenamme on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, 

joka on 50–80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä 
• Otamme liiketoiminnassamme huomioon ilmastoon, resursseihin, henkilöstöön 

ja yhteiskuntaan liittyvät vastuumme 

Asiakkaat
• Hinnaltaan kilpailukykyiset 

tuotteet
• Hyödylliset lisäpalvelut ja 

neuvonta
• Luotettavuus
• Tietosuojan varmistaminen

• Varmistamme tehokkaalla toiminnalla ja laadukkailla tuotteilla, että kilpailu-
kykymme on hyvä ja asiakkaamme kokevat saavansa rahallensa vastinetta 

• Kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa uusia tuotteita ja palveluita 
hyödyntämällä muun muassa digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia

• Toimitamme asiakkaille sen mitä lupaamme, ja tarjoamme jatkuvasti 
parempaa asiakaspalvelua eri kanavissa 

• Haastattelimme vuonna 2018 One Fortum -tutkimukseemme yli  
8 000 asiakasta ja 4 700 muuta sidosryhmiimme kuuluvaa henkilöä 

Henkilöstö • Tasa-arvoinen kohtelu ja 
avoin vuorovaikutus 

• Työpaikan pysyvyys ja 
kannustava palkkaus

• Mahdollisuudet 
ammatilliseen kehittymiseen

• Työturvallisuus ja -hyvinvointi

• Toimimme Fortumin Toimintaohjeen ja vuonna 2017 päivitettyjen arvojen 
mukaisesti 

• Vuonna 2018 toteutettiin Code of Conduct -verkkokurssi
• Vuonna 2017 otimme käyttöön uudet avoimen johtajuuden periaatteet, jotka 

perustuvat positiiviseen psykologiaan. Tähän liittyviä koulutuksia on toteutettu 
vuoden 2018 aikana lähes tuhannelle esimiehelle kaikissa Fortumin 
toimintamaissa. Samassa yhteydessä henkilöstö osallistettiin strategian 
päivittämiseen ja esimiehille tarjottiin työkaluja strategian viestimiseen  
( Strategy & Open Leadership -hanke).

• Työntekijöidemme palkitseminen perustuu yhdenmukaisiin periaatteisiin 
• Työturvallisuus ja -hyvinvointi ovat tärkeitä painopistealueitamme: useissa 

toiminnoissa järjestettiin Turvallisuusvalmennuksia ja  
Energise Your Day -työhyvinvointihanke laajeni uusiin kiertotalous-

liiketoimintamme toimintamaihin
• Vuonna 2017 alkaneita kulttuurin ja toimintatapojen muutosprosessiin liittyviä 

koulutuksia henkilöstölle jatkettiin: vuonna 2018 koulutuksissa käsiteltiin muun 
muassa uusia työskentelytapoja, muutosvalmiutta, uusia tietoteknisiä työkaluja 
ja henkilöstön jaksamista muutostilanteissa 

Palve-
lun- ja 
tavaran-
toimittajat

• Hyvä taloudellinen asema ja 
kyky hoitaa sovitut velvoitteet

• Reilu ja tasapuolinen 
toimittajien kohtelu

• Pitkäkestoiset liikesuhteet 
sekä liiketoiminnan ja 
tuotteiden ja palveluiden 
kehittäminen yhdessä

• Vastuullinen toiminta

• Noudatamme Fortumin Toimintaohjetta sekä sopimuksia ja lainsäädäntöä 
• Noudatamme toimittajien kvalifiointiprosessia, ja kehitämme aktiivisesti 

olemassa olevia toimittajasuhteitamme
• Vuonna 2018 otimme käyttöön urakoitsijoiden hallintaan liittyvät prosessit 

vastataksemme haasteisiin urakoitsijoiden turvallisuudessa
• Vuonna 2018 päivitimme tietoturvallisuuteen ja toimittajien henkilötietosuojaan 

liittyviä lainmukaisia periaatteitamme

Tärkeimmät odotukset, joita sidosryhmillä on Fortumia kohtaan ja Fortumin toimenpiteet niihin vastaamiseksi

Sidosryhmien odotukset Fortumin toimenpiteitä
Viran-
omaiset ja 
päättäjät

• Määräystenmukaisuus 
• Kestävän kehityksen 

integrointi strategiaan ja 
liiketoimintaan, riskien hallinta 

• Läpinäkyvyys ja luotettava 
raportointi 

• Vuoropuhelun ylläpitäminen
• Rakentava, asiantunteva 

ja avoin edunvalvonta, 
luotettava partneri säädösten 
kehittämisessä

• Noudatamme lakeja, säädöksiä ja lupia 
• Kehitämme liiketoimintaa ja ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa
• Viestimme avoimesti ja keskustelemme aktiivisesti viranomaisten ja päättäjien 

kanssa energia- ja ilmastokysymyksistä: vuonna 2018 muun muassa vaadimme 
EU:n pitkän aikavälin kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja 

pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä energia- ja ilmastopolitiikoissa
• Tuotamme viranomaisille rakentavia ehdotuksia lainsäädännöksi: vuonna 2018 

muun muassa osallistuimme aktiivisesti EU:n muovistrategian sekä Ruotsin ja 
Suomen vastaavien kansallisten strategioiden valmisteluun

• Viestimme oma-aloitteisesti ja avoimesti

Media • Ajankohtainen, luotettava ja 
avoin viestintä

• Viestimme tiedonantopolitiikkamme mukaisesti oma-aloitteisesti ja 
avoimesti: vuonna 2018 keskityimme erityisesti Fortumin strategian viestimiseen 
ja digitaalisten kanaviemme kehittämiseen 

• Tiedotamme ajankohtaisista ja mediaa kiinnostavista asioista monikanavaisesti 
ja oikea-aikaisesti

• Olemme helposti saavutettavissa ja tapaamme säännöllisesti median edustajia
• Parannamme jatkuvasti kriisiviestintävalmiuksiamme

Energia-
alan 
organi-
saatiot

• Alan yhteisten etujen 
ajaminen 

• Vuoropuhelu ja 
asiantuntemus 

• Ajamme omistajiemme ja alan yhteisiä etuja, ja osallistumme aktiivisesti 
toimialamme järjestötoimintaan 

• Julkaisemme kannanottoja ja näkemyksiä energia-alan kehityksestä ja 
viestimme niistä aktiivisesti monessa kanavassa: vuonna 2018 julkaisimme 
yhden Energiakatsauksen 

• Toimialan järjestöjen lisäksi Fortum on liittynyt useisiin yhteisiin kansainvälisiin 
aloitteisiin, jotka kannattavat markkinalähtöistä energia- ja ilmastopolitiikkaa: 
YK:n Caring for Climate -aloite, Maailmanpankin Carbon Pricing Leadership 
Coalition -hanke ja suomalainen Climate Leadership Coalition

• Olemme mukana kansainvälisessä Corporate Responsibility and  
Sustainability Council -työryhmässä, joka on osa The Conference Board of 
Europe -organisaatiota

Järjestöt • Toiminnan vastuullisuus ja 
riskien hallinta 

• Uusiutuvan 
energiantuotannon 
edistäminen 

• Luotettava ja avoin 
raportointi

• Kehitämme ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa 
• Investoimme uusiutuvaan energiaan: vuonna 2018 yhteensä 180 miljoonalla 

eurolla vesi-, aurinko- ja tuulivoimaan sekä bioenergiaan
• Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa 

ympäristömyönteisissä sähkötuotteissa
• Saimme Ruotsissa Bra Miljöval -merkinnän hevostalleilta kerättävälle 

kuivikelannalle, jota käytetään polttoaineena voimalaitoksilla
• Keskustelimme vuonna 2018 aktiivisesti kansalaisjärjestöjen kanssa 

päästöttömään tuotantoon siirtymisestä, siirtymäkaudesta ja poliittisen 
päätöksenteon tärkeydestä sääntelykehyksen määrittelyssä

• Viestimme aktiivisesti ja raportoimme avoimesti
Paikallis-
yhteisöt

• Laitosturvallisuus 
• Työpaikkojen, infrastruktuurin 

ja virkistyskäytön 
kehittäminen 

• Päästöjen, melun ja muiden 
haittojen vähentäminen

• Investoimme infrastruktuuriin ja laitosturvallisuuteen. Vuonna 2018 järjestettiin 
vuosittainen kriisiharjoitus Loviisan ydinvoimalaitoksella. Lisäksi teimme 
laitosturvallisuusarviointeja voimalaitoksilla Pohjoismaissa, Puolassa ja 
Venäjällä. 

• Teemme yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa kaikissa toimintamaissamme:  
Esimerkkejä vuoden 2018 toiminnastamme 

• Vähennämme päästöjä ja paikallisia ympäristövaikutuksia
• Viestimme oma-aloitteisesti ja avoimesti
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Keskustelu Fortumin Uniperinvestoinnin ympärillä 
jatkui
Fortum teki vuoden 2017 loppupuolella julkisen ostotarjouksen 
energiayhtiö Uniper SE:n kaikista osakkeista� Investointi Uniperiin 
saattoi päätökseen Fortumin verkkoliiketoimintojen myynnistä saadun 
pääoman uudelleensijoittamisen ja toteutti yhtiön strategista tavoitetta 
parantaa tuottavuutta ja uudistaa toimialan rakenteita� 

Fortumin ostotarjous päättyi helmikuussa 2018, mutta järjestelyn 
loppuun saattaminen oli vielä ehdollinen viranomaishyväksynnöille 
EU:ssa ja Venäjällä� Nämä saatiin kesäkuussa, jolloin Fortumista tuli 
Uniperin suurin osakkeenomistaja 47,35 prosentin osuudella� Joulukuun 
2018 lopussa Fortum omisti 49,99 prosenttia Uniperin osakkeista� 
Venäjän kilpailulainsäädännön ja strategisia investointeja koskevan lain 
mukaiset viranomaishyväksynnät mahdollistavat Fortumille omistuksen 
Uniper SE:ssä 50 prosenttiin saakka� 

Fortumin lähes neljän miljardin investointi Uniperiin oli yksi 
energiasektorin merkittävimmistä yritysjärjestelyistä Euroopassa vuonna 
2018 ja se sai osakseen runsaasti mediahuomiota niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin� Uniperin johto vastusti Fortumin ostotarjousta, mikä 
osaltaan lisäsi järjestelyn kiinnostavuutta yleisön silmissä� Keskustelua 
käytiin runsaasti myös Venäjän viranomaishyväksyntöjen ympärillä� 

Fortum sai yhteydenottoja asian tiimoilta myös muilta sidosryhmiensä 
edustajilta, kuten kestävään kehitykseen erikoistuneilta sijoittajilta 
ja kansalaisjärjestöiltä� Sidosryhmien esiin nostamat suurimmat 
huolenaiheet ovat olleet Uniperin fossiilisiin polttoaineisiin nojaavan 
tuotannon strateginen yhteensopivuus Fortumin vähäpäästöisen 
tuotannon kanssa ja sen vaikutus Fortumin hiilijalanjälkeen�  

Vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa
Alkuvuodesta 2018 joukko suomalaisia ja kansainvälisiä ympäristö- ja 
kansalaisjärjestöjä esitti Fortumille vetoomuksen, jossa he pyysivät 
Fortumia ajamaan alas sekä omat että Uniperin kivihiilivoimalat� 

Fortum vastasi järjestöjen kirjeeseen ja kutsui järjestöjen edustajat 

keskustelutilaisuuteen kesäkuussa� Marraskuussa järjestöt julkaisivat 
uuden vetoomuksen, johon Fortum myös vastasi� Fortumille on 
tärkeää, että keskustelua siitä, millä keinoin Eurooppa voi siirtyä 
vähähiiliseen energiantuotantoon tulevien vuosikymmenien aikana, 
käydään laajalla rintamalla� 

Fortumilla ja Uniperilla on monipuolinen tuotantorakenne, jossa on 
puhdasta ja toimitusvarmuuden turvaamiseen keskittyvää kapasiteettia 
sekä asiantuntemusta, jota tarvitaan siirryttäessä kohti vähäpäästöistä 
energiajärjestelmää� Uniperin omistajanakin Fortum on täysin sitoutunut 
strategiaansa ja kestävän kehityksen tavoitteisiinsa� Hiilijalanjälkemme 
(gCO2/kWh) on yksi pienimmistä eurooppalaisten energiayhtiöiden 
keskuudessa, ja meillä on vahvat näytöt tuotantorakenteen 
muutoksesta vähäpäästöiseen suuntaan� Pidämme tätä yhtenä 
ydinosaamisalueenamme ja kilpailuetunamme�  

Poliittiset päätökset raamittavat hiilestä luopumista
Fortum tukee tavoitetta, jonka mukaan EU:n tulisi olla hiilineutraali 
vuoteen 2050 mennessä, ja olemme yhdessä muiden pohjoismaisten 
energiayhtiöiden kanssa kannustaneet Euroopan komissiota 

kunnianhimoisempaan politiikkaan tavoitteen saavuttamiseksi� 
Energiatuotannon lisäksi toimia päästöjen vähentämiseksi tarvitaan 
myös kaikilla muilla yhteiskunnan sektoreilla� EU:n ja jäsenmaiden tulee 
yhdessä sopia polusta, jolla tämä siirtymä voidaan toteuttaa hallitusti, 
toimitusvarmuudesta tinkimättä� Uskomme, että hyvin toimiva, 
markkinaehtoinen päästökauppajärjestelmä on yhteiskunnalle edullisin 
ja sähkön toimitusvarmuuden kannalta paras tapa toteuttaa siirtyminen 
vähähiilisempään energiajärjestelmään� 

Lähes kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa Fortum tai Uniper 
omistavat hiilivoimaloita, käydään keskustelua kansallisista päätöksistä 
hiilen käytön lopettamiseksi energiantuotannossa� Näitä maita 
Pohjoismaiden ohella ovat Iso-Britannia, Alankomaat, Ranska ja Saksa� 
On selvää, että EU ja valtiot ohjaavat hiilestä luopumista ja arvioivat, 
kuinka ne voivat samaan aikaan turvata kansalaisilleen energian 

saatavuuden kohtuulliseen hintaan� Alalla toimivat yhtiöt kunnioittavat 
maiden tekemiä päätöksiä� 

Fortum omistaa alle 50 prosenttia Uniperin osakkeista� Uniper 
on itsenäisesti toimiva pörssiyhtiö, jossa operatiiviset päätökset 
tekee toimiva johto� Vaikutamme osakkeenomistajana Uniperin 
hallintoneuvostossa yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja siihen, 
miten yhtiö vastaa päästövähennystavoitteisiin ja samalla turvaa 
omalta osaltaan energian saatavuuden omille asiakkailleen 
kilpailukykyiseen hintaan�
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Case  |  Ratkaisuja puhtaan liikenteen edistämiseksi
Fortum kehitti vuonna 2018 ratkaisuja puhtaan liikkumisen edistämiseksi niin 

kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Pohjoismaista liikkuvuutta sujuvoittaa Fortum Charge & Driven parhaillaan 

rakentama ensimmäinen suuritehoinen sähköautojen latauskäytävä Oslon ja 

Helsingin välillä. Norjassa ensimmäinen suurteholatauspiste avattiin Oslon 

ulkopuolelle huhtikuussa, Ruotsissa Kristinehamniin elokuussa ja Suomessa Lohjalle 

marraskuussa 2018. Verkoston avulla uusimmilla sähköautomalleilla, joiden 

toimintasäde on yli 300 km, voidaan ajaa Helsingistä Osloon yhtä nopeasti kuin 

polttomoottoriautoilla.

Sähköautoilun sujuvuutta Euroopassa lisää Fortum Charge & Driven ja 

Plugsurfingin yhdistyminen alkuvuodesta, kun Fortumin pohjoismainen 

latausverkosto liitettiin osaksi Plugsurfingin lataus- ja maksuapplikaatiota. Aiemmin 

sähköautoilijan haasteena olivat lukuisat erilliset latausverkostot, jotka vaativat 

rekisteröitymistä ja eri maksusovellusten käyttöä. Nyt Plugsurfing tuo autoilijat ja 

latauspisteet yhteen yhdistämällä 60 000 sähköautoilijaa ja yli 200 latausverkostoa 

tarjoten näin pääsyn yli 100 000 latauspisteelle 31 Euroopan maassa.

Intiassa maan hallitus tavoittelee täysin sähköistä liikkuvuutta vuoteen 2030 

mennessä. Fortumin yhteistyö Clean Motion -yhtiön kanssa tukee tavoitetta 

pyrkiessään nopeuttamaan Intian kolmipyöräisten ajoneuvojen sähköistystä 

patterinvaihtojärjestelmän avulla. Syyskuussa 2018 Fortum liittyi kansainväliseen 

EV30@30-kampanjaan ajoneuvojen sähköistämisen edistämiseksi. Kampanjan 

tavoitteena on nopeuttaa sähköautojen käyttöönottoa ja sen pyrkimys on saada 

sähköautoille vähintään 30 prosentin myyntiosuus vuoteen 2030 mennessä. 

Ulkoisten toimien lisäksi Fortum sähköistää myös omien työntekijöittensä 

liikkumista. Suomessa vuoden 2018 alusta lähtien yhtiön autopolitiikka on  

sallinut työntekijöille työsuhdeautoiksi ainoastaan uudet sähköautot tai  

ladattavat (plug-in) hybridisähköautot. Sama periaate otettiin käyttöön Ruotsin 

työntekijöille marraskuussa 2018.
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Kestävän kehityksen indeksit

CDP antoi vuonna 2018 Fortumille sähköyhtiöiden kategoriassa Climate 
Change -luokituksen B (asteikolla D–A, A:n ollessa paras)� CDP kerää 
tietoa maailman suurimmilta yrityksiltä liittyen ilmastonmuutoksen 
riskeihin ja vähäpäästöisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin� CDP on 
kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toiminnassa 
on mukana useita eri markkinatoimijoita�

ISS-oekom Corporate Rating on antanut Fortumille Prime-luokituksen 
B-� Prime-luokitus annetaan yrityksille, jotka täyttävät tietyt 
vähimmäisvaatimukset arvioinneissa ja saavuttavat toimialansa parhaat 
ESG-pisteet�

Fortum sisältyy Euronext Vigeo Eurozone 120 ja Euronext Vigeo 
Europe 120 -indekseihin� Indekseihin sisällytetään 120 parhaaksi ESG-
luokiteltua eurooppalaista pörssiyhtiötä� Luokitukset mittaavat yrityksen 
suorituskykyä suhteessa riskeihin, joita luokituslaitos määrittelee 
seuratakseen ja arvioidakseen yritysvastuuta� Arviointi perustuu 
330 indikaattoriin�

Fortum on mukana STOXX Global ESG Leaders -indeksissä, joka listaa 
maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja 
vastuullisen hallintotavan (ESG) kriteerein� Indeksi rakentuu kolmesta 
ESG-alaindeksistä� 

MSCI ESG Ratings antoi vuonna 2018 Fortumille luokituksen A 
(asteikolla parhaasta AAA heikoimpaan CCC)� MSCI ESG Research 
LLC on maailman suurin ESG-luokitusten ja tutkimusten tuottaja, joka 
arvioi vuosittain yli 13 000 yhtiötä� MSCI ESG Ratings auttaa sijoittajia 
tunnistamaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 
liittyvät riskit ja mahdollisuudet sijoitussalkussaan� 

Fortum on mukana Equileap Gender Equality TOP 200 yritysten 
joukossa, nousten vuonna 2018 sijalta 134 sijalle 50� Sijoitus antoi 
meille luokituksen B- (asteikolla parhaasta A+ heikoimpaan F)� 
Arviointikriteerit liittyvät johdon ja henkilöstön sukupuolijakaumaan, 
tasa-arvoiseen palkitsemiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen 
sekä sukupuolten tasa-arvoa tukeviin periaatteisiin muun muassa 
rekrytoinnissa ja urakehityksessä�

Fortumin kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit
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Ilmasto ja resurssit
Fortumin tavoitteena on tarjota asiakkaille ympäristöystävällisiä 
ja luotettavia tuotteita ja palveluita. Pyrimme jatkuvasti 
vähentämään toimintamme vaikutuksia ympäristöön 
hyödyntämällä parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä ja 
teknologioita. 

Painotamme toiminnassamme kiertotaloutta, parempaa 
resurssi- ja energiatehokkuutta sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä. Perustamme energiantuotantomme pääosin 
hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon ja 
energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä 
investoimme uusiutuvaan energiantuotantoon, kuten tuuli- ja 
aurinkovoimaan.
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57 % 
Hiilidioksidipäästöttömän 
sähköntuotannon osuus koko 
sähköntuotannosta

Ympäristövaikutukset
Energiantuotannon ympäristövaikutuksista osa on globaaleja tai 
vaikutusalueeltaan laajoja, ja osa alueellisia tai paikallisia� Hallitsemme 
ympäristövaikutuksiamme ympäristöjohtamisjärjestelmien avulla� 
ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä kattaa 99,9 % 
sähkön- ja lämmöntuotannostamme maailmanlaajuisesti� 

Fortumin toiminnan kannalta keskeisiä ympäristönäkökohtia ovat:
• Ilmastonmuutos
• Uusiutuva energiantuotanto
• Kiertotalous ja resurssitehokkuus
• Savukaasupäästöt
• Vesivoiman ympäristövaikutukset ja luonnon monimuotoisuus
• Polttoaineiden hankinta

Ilmastonmuutoksen hillintä
Voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lisäämällä 
hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa ja uusiutuvan energian 
käyttöä sekä parantamalla tuotantomme energiatehokkuutta� 
Strategianamme on saavuttaa tuuli- ja aurinkovoimassa usean gigawatin 
tuotantokapasiteetti� Vuonna 2018 teimme uusia investointipäätöksiä ja 
investointeja tuuli- ja aurinkovoimaan�

Kiertotalous tehostaa resurssien käyttöä
Kierrätämme merkittäviä määriä omassa toiminnassamme 
syntyneitä jätteitä ja energiantuotannon sivutuotteita� Lisäksi 
kiertotalouspalveluissa kierrätämme, käytämme uudelleen ja 
hyödynnämme asiakkailta vastaanotetut jätteet materiaaleina tai 
energiantuotannossa� Resurssi- ja energiatehokkuuden parantaminen 
on tärkeää sekä luonnonvarojen riittävyyden että ilmastonmuutoksen 
hillinnän kannalta� 

Kehittynyttä polttotekniikkaa
Polttoaineiden käytöstä syntyy muun muassa rikkidioksidi-, typenoksidi- 
ja hiukkaspäästöjä, jotka heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat 
maaperän ja vesistöjen happamoitumista� Savukaasupäästöjä voidaan 
vähentää tehokkaasti erilaisten savukaasujen puhdistustekniikoiden ja 
polttoteknisten ratkaisujen avulla� Kaikki voimalaitoksemme toimivat 
ympäristölupaehtojen mukaisesti� Olemme toimittaneet typenoksidien 
vähentämiseen suunniteltuja polttoteknisiä ratkaisuja myös muille 
energiayhtiöille�

Vesivoiman ympäristövaikutuksia lievennetään
Jokien patoaminen ja vesistöjen säännöstely muuttavat vedenkorkeuksia 
ja virtaamia verrattuna luonnontilaan sekä aiheuttavat muutoksia 
vesistöjen elinympäristöissä� Osallistumme jatkuvasti alan 
tutkimustoimintaan, ja toteutamme vapaaehtoisia ja lupavaatimusten 
mukaisia toimenpiteitä rakennettujen vesistöjen monimuotoisuuden, 
kalaston ja moninaiskäytön kehittämiseksi�

Energiantuotantomme ympäristövaikutukset
Vastuullista polttoaineiden hankintaa
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Merkittävät EHS-poikkeamat vuosina 2016–2018

 Merkittävät EHS-poikkeamat

 Tavoite 

kpl

Ilmastoon ja resurssien käyttöön liittyvät tärkeimmät tunnusluvut
 2018 2017 2016

Hiilidioksidipäästöt (Scope 1), milj. tonnia 20,1 18,4 * 18,6
Rikkidioksidipäästöt, 1 000 tonnia 16,8 18,8 22,5
Typenoksidien päästöt, 1 000 tonnia 26,1 26,4 * 24,8 *
Hiukkaspäästöt, 1 000 tonnia 9,6 15,8 16,8
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh 186 174 * 173
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt EU:ssa, g/kWh 26 28 28
Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh 192 184 184

5 vuoden keskiarvo, g/kWh 186 188 188
CO2-päästöttömän energian osuus sähköntuotannossa, % 57 61 62
Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa, % 28 30 30
Uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa, % 9 9 7
Energiatehokkuustoimenpiteillä saavutettu energiansäästö, GWh/a 135 131 245
Energiantuotannossa syntyneen kipsin hyötykäyttöaste, % 99,5 100 100
Energiantuotannossa syntyneen tuhkan hyötykäyttöaste, % 51  47 37
Asiakkailta vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste materiaaleina, % 59 57 -
Vedenotto tuotantotoiminnassa, milj. m3 2 140 2 130 * 2 140

josta jäähdytysvettä, milj. m3 2 000 1 990 * 2 035
Merkittävät EHS-poikkeamat, kpl 18 20 22

joista ympäristöluparikkomuksia, kpl 2  2 11
ISO 14001 -ympäristösertifioidut toiminnot sähkön- ja lämmöntuotannossa, % liikevaihdosta 99,9 99,8 99,9

* Luku päivitetty

Ilmastoon ja resurssien käyttöön liittyvät tunnusluvut
Taulukossa ja kuvaajissa esitetään tärkeimmät ilmastoon ja resurssien 
käyttöön liittyvät tavoitteemme ja tunnuslukumme�
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Sähköntuotanto energialähteittäin, %

 Maakaasu, 38

 Ydinvoima, 30

 Vesivoima, 26

 Hiili, 3

 Biopolttoaineet, 1

 Tuuli, 1

 Jätepolttoaineet, 0,5

 Aurinko, 0,5

Lämmöntuotanto energialähteittäin, %

 Maakaasu, 64

 Hiili, 16

 Biopolttoaineet, 8

 Jätepolttoaineet, 7

 Lämpöpumput, sähkö, 3

 Turve, 1

 Muut, 1

Kestävä energiantuotanto

Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 
2016–2018 (GRI 3021)
TWh 2018 2017 2016
Maakaasu 28,4 25,3 24,3
Ydinvoima 22,8 23,0 24,1
Vesivoima 19,1 20,7 20,7
Kivihiili 2,2 2,6 2,8
Biopolttoaineet 0,9 0,8 0,8
Tuuli ja aurinko 0,8 0,5 0,1
Jätepolttoaineet 0,4 0,3 0,2
Muut 1) 0,2 0,1 0,1
Yhteensä 74,6 73,2 73,1

1) Turve, muut

Lämmöntuotanto energialähteittäin vuosina 
2016–2018 (GRI 3021)
TWh 2018 2017 2016
Maakaasu 19,2 18,6 19,7
Kivihiili 4,7 4,8 4,7
Biopolttoaineet 2,3 1,9 1,9
Jätepolttoaineet  2,0 2,3 0,8
Lämpöpumput, sähkö 0,9 0,6 0,3
Turve 0,4 0,4 0,4
Muut 1) 0,2 0,0 0,0
Yhteensä 29,8 28,6 27,8

1) Polttoöljy, muut

Energiantuotantomme perustuu pääosin 
hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimaan 
sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoon. Strategianamme on saavuttaa 
tuuli- ja aurinkovoimassa usean gigawatin 
tuotantokapasiteetti.

Fortumin sähköntuotanto vuonna 2018 oli 74,6 (2017: 73,2) TWh ja 
lämmöntuotanto 29,8 (2017: 28,6) TWh� Koko sähköntuotannostamme 
57 % (2017: 61 %) oli hiilidioksidipäästötöntä ja 28 % (2017: 30 %) 
tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä� Lämmöntuotannostamme 
9 % (2017: 9 %) tuotettiin uusiutuvilla, hiilidioksidineutraaleilla 
energialähteillä� 

Taulukoissa ja kuvaajissa esitetyt luvut sisältävät myös luvut Fortumin 
osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä, jotka myyvät tuotantonsa 
omistajilleen tuotantokustannushintaan�

Lisää uusiutuvaa energiaa
Vuoden 2018 aikana teimme investointipäätöksiä ja investoimme uuteen 
tuuli- ja aurinkovoimaan� Tammikuussa otimme käyttöön 35 MW 
Ulyanovskin tuulivoimapuiston Venäjällä� Tuulipuisto on Venäjän 
ensimmäinen� Syksyllä 2018 otimme käyttöön 50 MW Ånstadblåheian 
tuulivoimapuiston Norjassa, ja lisäksi 97 MW Sørfjordin tuulivoimapuiston 
rakentaminen jatkuu� Ruotsissa otimme käyttöön 76 MW Solbergin 
tuulivoimapuiston, josta Fortumin omistusosuus on 50 %�

Kesäkuussa 2018 Fortum voitti Venäjän valtion uusiutuvan 
energian huutokaupassa oikeuden rakentaa 110 MW takuuhintaista 
aurinkovoimaa� Aurinkovoima otetaan käyttöön vuosina 2021–2022� 

Lisäksi Fortum ja Rusnano omistavat Venäjällä 
50/50-omistusosuudella sijoitusrahaston, jolla on oikeus rakentaa 
ja ottaa käyttöön 1 823 MW takuuhintaista uutta tuulivoimaa 
Venäjällä vuosina 2019–2023� Jokaisesta hankkeesta tehdään 
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erillinen investointipäätös� Vuonna 2018 sijoitusrahasto rakensi 
50 MW Ulyanovskin tuulivoimapuiston, joka käynnistettiin vuoden 
2019 alussa� Sijoitusrahastolla oli lisäksi rakenteilla 350 MW uutta 
tuulivoimakapasiteettia� 

Kesäkuussa 2018 Fortum voitti uuden 250 MW Pavagadan 
aurinkovoimahankkeen Karnatakassa, Intiassa� Elokuun 2018 alussa 
Fortum myi enemmistöosuutensa Intian 185 MW aurinkovoimaloista 
tarkoituksena vapauttaa pääomaa aurinkovoiman lisäinvestointeihin� 
Myynnin jälkeen Fortumin omistusosuus Intian aurinkovoimaloista 
vastaa 85 MW�

Vuoden 2018 lopulla Fortum allekirjoitti Montenegron valtion kanssa 
ehdollisen sopimuksen 250 MW aurinkovoimalaitoksen rakentamisesta 
Ulcinjin aurinkopuistoon Montenegrossa� 

Fortumin omien vesivoimalaitosten perusparannukset Ruotsissa 
tuottivat 4,5 MW uutta uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia  
vuonna 2018�

Uutta energiatehokasta ja vähäpäästöistä tuotantoa
Syyskuussa 2018 otimme koekäyttöön uuden Zabrzen CHP-laitoksen 
Puolassa� Laitos tuottaa maksimissaan 75 MW sähköä ja 145 MW 
lämpöä� Laitos polttaa pääosin jäteperäisiä polttoaineita (Refuse-derived 
fuel, RDF) ja hiiltä� Jäteperäisen polttoaineen osuus on noin 40–50 %� 
Zabrzen monipolttoainelaitos hyödyntää paikallisesti kerättävää 
yhdyskunta- ja teollisuusjätettä ja vaikuttaa myönteisesti alueen 
jätehuoltoon�

Uusi Zabrzen CHP-laitos edustaa parasta käyttökelpoista teknologiaa 
ja korvaa myöhemmin vanhat Zabrzen ja Bytomin hiilivoimalaitokset� 
Se parantaa energiantuotannon tehokkuutta ja vähentää hiilidioksidi- ja 
muita savukaasupäästöjä ympäristöön suhteessa tuotettuun energiaan�

Loviisan ydinvoimalaitoksen 2-laitosyksiköllä toteutettiin 
vuosihuollossa 2018 korkeapaineturbiinin vaihto� Tämän muutoksen 
myötä laitosyksikön nimellistehoa nostettiin 5 MW�

Fortum korvaa osan hiilen käytöstä lämmöntuotannossa Suomessa 
rakentamalla Espoon Kivenlahteen biolämpölaitoksen, jonka lämpöteho 
on maksimissaan 58 MW� Rakentaminen aloitettiin loppuvuonna 2018 
ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2020� Fortum ja Espoon 
kaupunki ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään Espoon kaukolämmön 
hiilineutraaliksi 2020-luvulla�

Energiantuotantomuotomme
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Ilmastonmuutoksen hillintä

Visiomme puhtaamman maailman puolesta 
– For a cleaner world – perustuu vähäpäästöisen 
energiajärjestelmän kehittämiseen sekä optimaaliseen 
energian ja resurssien käyttöön. Tärkeimmät 
keinomme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 
ovat uusiutuvan energian osuuden lisääminen, 
energiatehokkuuden parantaminen ja älykkäiden 
energiaratkaisujen tarjoaminen asiakkaille.

Ilmastonmuutos luo mahdollisuuksia kysynnän 
kasvulle
Ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden ja huolen lisääntyessä 
uskomme, että vähäpäästöisten sekä resurssi- ja energiatehokkaiden 
tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa� Hyödynnämme osaamistamme 
hiilidioksidipäästöttömässä vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoimassa 
ja energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP) 
tarjoamalla vähäpäästöisiä energiaratkaisuja asiakkaillemme� Uskomme 
myös, että liikenteen, teollisuuden ja palveluiden sähköistymisen 
myötä etenkin vähäpäästöisen sähkön kulutus tulee kasvamaan� 
Strategianamme on saavuttaa tuuli- ja aurinkovoimassa usean gigawatin 
tuotantokapasiteetti�

Kiertotalouspalvelumme vastaa myös tähän kysyntään hyödyntämällä 
materiaalit mahdollisimman tehokkaasti jätevirroista ja vähentämällä 
biohajoavista jätteistä syntyvien kasvihuonekaasujen muodostumista 
kaatopaikoilla� Lisäksi hyödynnettäväksi kelpaamattoman jätteen käyttö 
energiantuotannossa korvaa fossiilisia polttoaineita�

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit
Energialiiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat kansallisen ja 
EU-tason energia- ja ilmastopolitiikka sekä regulaatio� Fortumin 
strategiatyössä on tarkasteltu regulaatiomuutosten vaikutusta 

liiketoimintoihin sekä nykyisillä että uusilla markkina-alueilla� 
Huomioimme myös mahdollisten uusien liiketoimien, investointien 
ja teknologioiden mukanaan tuomat ilmastoon liittyvät transitioriskit� 
Päästökauppajärjestelmä, hiilidioksidin hinta ja polttoaineiden verotus 
vaikuttavat strategisiin päätöksiin esimerkiksi tuotantolaitoksilla 
käytettävästä tekniikasta ja polttoainevalinnoista�

Toimintoihimme kohdistuu myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
fyysisiä riskejä, kuten sääolosuhteissa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat 
muuttaa energiantuotantomääriä ja energian kysyntää� Vaihteleva sadanta, 
tulvat ja äärilämpötilat voivat vaikuttaa esimerkiksi vesivoimantuotantoon, 
patojen turvallisuuteen, jäähdytysveden käytettävyyteen, sekä 
biopolttoaineiden saatavuuteen ja hintaan�  

Vesitilanne, sadanta, lämpötilat ja tuuliolosuhteet vaikuttavat 
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla myös lyhyen aikavälin sähkön 
hintaan� Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi pyrimme sopeuttamaan 
toimintaamme ja otamme ilmaston muuttumisen huomioon muun 
muassa kasvuhankkeiden ja investointien arvioinnissa sekä tuotannon ja 
kunnossapidon suunnittelussa�

Kohti vähäpäästöistä tuotantoa
Euroopassa tuotamme hiilidioksidipäästötöntä sähköä vesivoimalla, 
ydinvoimalla ja tuulivoimalla sekä biopolttoaineita ja jätepolttoaineita 
käyttävillä CHP-tuotantolaitoksilla� EU:n alueella 96 % (2017: 96 %) 
sähköntuotannostamme oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2018� 
Loppuosa sähköstä tuotettiin pääosin hiilellä� 

Venäjällä sähköntuotantomme perustuu pääosin maakaasuun 
sekä hiileen� Uudet laitosyksikkömme Venäjällä käyttävät 
kaasuturbiiniteknologiaa, joka edustaa parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa maakaasun poltossa� Venäjällä on myös tehty 
investointipäätöksiä ja investoitu uuteen tuuli- ja aurinkovoimatuotantoon� 
Koko sähköntuotannostamme 57 % (2017: 61 %) oli 
hiilidioksidipäästötöntä�

Vuoden 2018 aikana valmistuivat muun muassa seuraavat 
hiilidioksidipäästöjä suoraan tai välillisesti vähentävät investoinnit ja 
hankkeet:
• Uudet tuulivoimapuistot Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä
• Loviisan ydinvoimalaitoksen 2-laitosyksikön korkeapaineturbiinin 

vaihto Suomessa
• Pärnun voimalaitoksen kattilakunnostus sekä Tarton kaukolämpö- ja 

kaukokylmäverkon hankkeet Virossa
• Vesivoimalaitosten perusparannushankkeet Ruotsissa

Olemme arvioineet näiden hankkeiden vähentävän hiilidioksidipäästöjä 
noin 40 000 tonnia vuodessa� Lisäksi arvioimme uuden Zabrze  
CHP-laitoksen vähentävän jatkossa hiilidioksidipäästöjä noin 200 000 
tonnia suhteessa tuotettuun energiaan� Rakenteilla olevista ja uusista 
päätetyistä investoinneista ja hankkeista kerrotaan lisää kohdassa 

Kestävä energiantuotanto�

Ilmastomyönteisiä tuotteita ja palveluita
Tarjoamme asiakkaillemme energiapalveluita ja energiatuotteita, 
joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa energiankäyttöään ja 
pienentää hiilijalanjälkeään:
• CO2-vapaat sähkötuotteet ja hiilineutraalit lämpötuotteet
• Energiankäytön reaaliaikainen seuranta ja optimointi
• Sähköautojen latauspalvelut
• Aurinkopaneeliratkaisut

Uusiutuvan energian kasvu lisää säätövoiman ja uusien 
varastointiratkaisujen tarvetta valtakunnallisessa energiajärjestelmässä� 
Kysyntäjoustoon perustuvassa energiapalvelussa kotitalousasiakkaiden 
lämminvesivaraajat liitetään osaksi virtuaaliakkua, mikä vähentää 
fossiilisia polttoaineita käyttävien varavoimalaitosten käynnistystarvetta 
ja tukee kulutuspiikkejä tasaamalla uusiutuvan energian käyttöä�
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https://www.fortum.fi/kotiasiakkaille/fiksu-koti/fiksu-koti-on-automaattisesti-parempaa-asumista
https://www.fortum.fi/spring


Asiakkaat voivat myös toimittaa kiinteistöissään ja 
muussa toiminnassaan syntyvää ylijäämälämpöä avoimeen 
kaukolämpöverkkoomme Suomessa� Asuntoja lämmitetään 
kaukolämpöverkossa esimerkiksi datakeskuksissa, teollisuuslaitoksissa  
ja jätevesien puhdistamisessa syntyvällä ylijäämälämmöllä�

Laajentaaksemme tarjontaamme investoimme myös uusia 
teknologioita kehittäviin startup-yrityksiin� Vuoden 2018 lopussa Fortum 
julkisti uuden Valo Ventures -kasvurahaston, joka sijoittaa alku- ja 
kasvuvaiheen teknologiayrityksiin�

Innovatiivisia polttoaineita
Fortum HorsePower on palvelukonsepti, jossa toimitamme 

hevostalleille kuivikkeen sekä noudamme kuivikelannan poltettavaksi� 
Vuonna 2018 kuivikelantaa kerättiin noin 300 suomalaiselta ja noin 
75 ruotsalaiselta tallilta� Fortum polttaa kuivikelantaa Järvenpään 
voimalaitoksella, ja sitä toimitettiin myös muille energiayhtiöille 
polttoaineeksi� Ruotsissa polttoaine sai Bra Miljöval -merkin 
vuonna 2018�

Vuonna 2018 Joensuun bioöljylaitoksella tuotettiin noin 5 000 tonnia 
bioöljyä, joka käytettiin pääosin Joensuun voimalaitosalueen 

lämpölaitoksella sekä Espoon Vermon lämpölaitoksella�

Päästökauppa
Noin 77 % energiantuotantomme hiilidioksidipäästöistä 
Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa kuuluu EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin� Meillä oli vuonna 2018 yhteensä 
53 (2017: 50) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvaa laitosta kuudessa 
jäsenvaltiossa� Fortumille myönnettiin ilmaisia päästöoikeuksia 
0,8 (2017: 1,0) miljoonaa tonnia� Hiilidioksidipäästömme EU:n 
päästökauppajärjestelmässä olivat 2,5 (2017: 2,4) miljoonaa tonnia� 
Päästöoikeuksien suhteen olemme alijäämäinen ja ostamme puuttuvat 
päästöoikeudet markkinoilta�

Fortumin näkemyksen mukaan EU:n päästökauppa on 
kustannustehokkain ja joustavin keino päästötavoitteiden toteutuksessa� 
EU:n päästökauppadirektiivin muutos vuosille 2021–2030 tuli voimaan 
huhtikuussa 2018, ja sen kansallinen toimeenpano jäsenmaissa on 
käynnissä� EU:n päästöoikeuden hinta on yli kolminkertaistunut 
viimeisen vuoden aikana� Fortum odottaa direktiivin muutoksen edelleen 
tehostavan päästökaupan toimintaa� 

Haluamme edistää myös maailmanlaajuisen päästöjen hinnoittelun 
ja päästömarkkinan syntyä� Olemme mukana useassa kansainvälisessä 
elinkeinoelämän ilmastoaloitteessa� Näitä ovat muun muassa YK:n 
Global Compactin Caring For Climate -hanke ja maailmanpankin 
Carbon Pricing Leadership Coalition� Suomessa Fortum on Climate 
Leadership Coalitionin jäsen�

Hiilirahastot
Fortum on osakkaana Prototype Carbon Fund (PCF) -hiilirahastossa� 
Vuonna 2018 saimme yhteensä noin 66 000 päästövähennysyksikköä 
tästä rahastosta� Tähän mennessä olemme saaneet rahastosta 
yhteensä 2 820 000 päästövähennysyksikköä, ja arvioimme 
saavamme tulevaisuudessa vielä noin 52 000 yksikköä PCF:n 
toiminta-aikana� Fortum käyttää PCF-hiilirahastosta saamiaan 
päästövähennysyksiköitä mm� henkilöstön lentomatkustamisesta 
syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin� Henkilöstön 
lentomatkustuksen päästöt on kompensoitu vuodesta 2007 alkaen�  

Kasvihuonekaasupäästöt
Kasvihuonekaasupäästömme vuonna 2018 olivat yhteensä 26,4 
(2017: 23,4) miljoonaa tonnia� Scope 1 -päästöt olivat 20,2 miljoonaa 
tonnia, Scope 2 -päästöt 0,1 miljoonaa tonnia ja Scope 3 -päästöt 6,1 
miljoonaa tonnia� Kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu 
pro forma -periaatteella, eikä vertailuvuosien lukuja ole oikaistu osittain 
puutteellisten tietojen vuoksi� 

Suorat kasvihuonekaasupäästöt – Scope 1
Valtaosa suorista kasvihuonekaasupäästöistämme syntyy 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä sähkön- ja lämmöntuotannossa� 
Yhtiön autojen käytöstä aiheutuu päästöjä hyvin vähän�
Suorat kasvihuonekaasupäästömme olivat 20,2 (2017: 18,5) 
miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia� Hiilidioksidin osuus 
suorista kasvihuonekaasupäästöistämme oli 99,5 %� Scope 1 
-kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli noin 77 % kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöistämme� Vuoden 2017 suorien CO2-päästöjen 
lukua on päivitetty raportointitavan muututtua Liettuan sähkön- ja 
lämmöntuotannossa� 

Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) 
vuosina 2016–2018 (GRI 3051)
Mt CO2-ekv 2018 2017 2016
CO2 20,1 18,4 * 18,6
CH4  0,01 0,01 0,01
N2O 0,09 0,09 0,17
HFCs 0,00 0,00 0,00
SF6 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 20,2 18,5 * 18,8

* Luku päivitetty

Suorat hiilidioksidipäästöt maittain  
vuosina 2016–2018 (GRI 3051)
milj. tonnia 2018 2017 2016
Suomi 1,7 1,7 2,0
Venäjä 16,9 15,4 15,5
Puola 0,8 0,7 0,8
Muut maat 0,8 0,6 * 0,3
Yhteensä 20,1 18,4 * 18,6

* Luku päivitetty
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https://www.fortum.fi/media/2018/12/fortum-sijoittaa-150-miljoonaa-euroa-uuteen-valo-ventures-kasvurahastoon-jota-luotsaa-entinen-google-capitalin-perustaja
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut/jatehuoltopalvelut/fortum-horsepower-kuivike-ja-lantahuoltopalvelu-hevostalleille
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/palvelut-voimalaitoksille/fortum-otso-biooljy


Suorista hiilidioksidipäästöistä 84 % (2017: 84 %) oli peräisin Venäjän 
toiminnoista ja 8 % (2017: 9 %) Suomesta� Suorat hiilidioksidipäästöt 
kasvoivat edellisestä vuodesta noin 1,7 miljoonaa tonnia ennen kaikkea 
lisääntyneen Venäjän sähköntuotannon vuoksi� Fortumin suorat 
biogeeniset hiilidioksidipäästöt olivat 1,5 (2017: 1,4) miljoonaa tonnia�

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta kattaa hiilidioksidin (CO2), 
metaanin (CH4), typpioksiduulin (N2O), fluoratut hiilivedyt (HFCs) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6)� Hiilidioksidipäästöt sekä metaani- ja 
typpioksiduulipäästöt on laskettu laitoskohtaisten polttoainetietojen 
perusteella� HFC-yhdisteiden ja SF6:n määrät raportoidaan laitteistoihin 
lisättyjen kaasumäärien perusteella� Kaasujen ominaispäästökertoimet 
perustuvat IPCC:n julkaisuihin�

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt – Scope 2
Omaan käyttöön ostamamme sähkön tuottamisesta aiheutuneet 
kasvihuonekaasupäästöt olivat 92 200 (2017: 102 700) tonnia 
hiilidioksidiekvivalenttina� Tästä hiilidioksidipäästöjen osuus oli 
99,6 % vuonna 2018� Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli 
0,4 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme�

Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on arvioitu 
sähkön toimittajien tietojen perusteella� Loppuosa, mukaan lukien 
Venäjän Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt, on arvioitu maakohtaisten 
sähköntuotantojakaumien perusteella�

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2)  
vuosina 2016–2018 (GRI 3052)

t CO2-ekv 2018
2018 (sijainti-
perusteinen) 2017 2016

CO2 91 800 93 300 102 300 95 000
CH4 100 155 75 76
N2O 290 555 370 375
Yhteensä 92 200 94 000 102 700 95 500

Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt – Scope 3
Valtaosa Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöistämme aiheutuu tavaroiden ja 
palvelujen hankinnasta, investoinneista sekä polttoaineiden tuotannosta 
ja kuljetuksesta� Myös asiakkaiden jätteiden kuljetuksesta syntyy 
kasvihuonekaasupäästöjä kiertotalousliiketoiminnassamme� Muiden 
toimintojen (esim� henkilöstön matkustaminen ja jätehuolto) osuus on 
alle 1 % Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöistä�

Vuonna 2018 Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöiksemme on arvioitu 
6,1 (2017: 4,8) miljoonaa tonnia� Scope 3 -päästöjen osuus oli 23 % 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme� Scope 3 -päästöjemme on 
arvioitu aiheutuvan kokonaisuudessaan fossiilisista energialähteistä�

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3)  
vuosina 2016–2018 (GRI 3053)
t CO2-ekv 2018 2017 2016
Polttoaineiden hankinta 5 489 600 4 225 800 4 347 900
Tavaroiden ja palvelujen hankinta 260 900 371 700 233 700
Investoinnit 310 700 229 400 142 700
Muut toiminnot 19 700 17 600 17 500
Yhteensä 6 080 900 4 844 500 4 741 800

Raportoimme Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt Corporate Value 
Chain (Scope 3) Accounting and Reporting -standardin mukaisesti� 
Eri toimintojen laajuutta kuvaavat määreet on saatu seuranta- ja 
raportointijärjestelmistämme�

Noin 12 % (2017: 18 %) hankinnoista jäi Fortumin hankintatoiminnan 
määrittelemien hankintakategorioiden ulkopuolelle puutteellisen 
raportoinnin vuoksi� Tältä osin päästöt on arvioitu määriteltyjen 
hankintakategorioiden keskimääräisellä päästökertoimella� Kasvihuone-
kaasu päästöjen laskennassa käytetyt ominaispäästökertoimet perustuvat eri 
kirjallisuuslähteisiin� Vuonna 2018 päivitimme uudet päästökertoimet, joten 
lasketut päästöt eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna�

Fortumin CDP Climate Change 2018 -vastaus
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https://www.fortum.com/sites/g/files/rkxjap146/files/documents/cdp_climate_change_2018_response.pdf


Case  |  Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen CO2talteenoton avulla 
Norjan hallitus haluaa tehdä käytännön tasolla töitä hiilidioksidin 

poistamiseksi ilmakehästä ja on sitä varten käynnistänyt hiilidioksidin 

talteenottohankkeen (Carbon Capture and Storage, CCS). Oslon 

kaupunki tavoittelee 50 % vähennystä kasvihuonekaasupäästöihin 

vuoteen 2022 mennessä ja 95 % vähennystä vuoteen 2030 mennessä. 

CCS-hanke Fortum Oslo Varmen Klemetsrudin jätteenpolttolaitoksella 

on tärkein yksittäinen aloite tavoitteiden saavuttamiseksi.

Elokuussa 2018 alkanut CCS-hanke Klemetsrudin 

jätteenpolttolaitoksella on parhaillaan esisuunnitteluvaiheessa. 

Laitos käyttää tällä hetkellä sähkön- ja lämmöntuotannossa 

yhdyskuntajätettä, jota ei voi kierrättää tai hyötykäyttää materiaalina, 

ja vähentää näin kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Prosessi 

poistaa vaarallisia kaasuja ja muita aineita, mutta tuottaa silti 

hiilidioksidipäästöjä. Kanadassa jo käytössä olevan teknologian avulla 

ongelma voidaan ratkaista hiilidioksidin talteenoton avulla.

Fortum Oslo Varmen suunnitelmana on ottaa jätteenpolttolaitokselta 

talteen 400 000 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 90 % laitoksen 

hiilidioksidipäästöistä. Suunnitelmassa talteen otettu hiilidioksidi 

muutetaan nestemäiseen muotoon, kuljetetaan satamaan, laivataan 

Norjan länsirannikolle väliaikaiseen säilöön, ja lopulta yhdessä 

kumppaneiden (mm. Equinor) kanssa pumpataan merenpohjan 

alle, missä CO
2
 varastoidaan vanhoihin, tyhjennettyihin öljy- ja 

kaasuvarastoihin. Varastoihin voidaan ottaa talteen paitsi Norjan myös 

muiden Euroopan maiden nesteytettyä hiilidioksidia.

Oslon hiilidioksidin talteenottohankkeen tavoitteena on toimittaa 

lopullinen hankesuunnitelma Norjan hallitukselle elokuussa 2019 

ja parlamentin päätöstä asiassa odotetaan vuonna 2020 tai 2021. 

Hankkeen odotetaan käynnistyvän vuonna 2023 tai 2024. 

Kuva: Einar Aslaksen
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186 g/kWh
CO₂-ominaispäästöt, 
5 vuoden keskiarvo
Tavoite: < 200 g/kWh

174

28

Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden CO2-ominaispäästöt g CO2/kWh sähköä, 2017

Kaikki luvut, lukuun ottamatta ”Fortum yhteensä”, sisältävät vain eurooppalaisen sähköntuotannon.
Fortumin sähköntuotannon ominaispäästöt vuonna 2018 EU:ssa olivat 26 g/kWh ja kokonaisuudessaan 186 g/kWh.
Lähde: PwC, December 2018, Climate Change and Electricity, Fortum
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Energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt  
vuosina 2016–2018 (GRI 305-4)

 Vuosittainen ominaispäästö

 Ominaispäästö (5 vuoden keskiarvo)

 Tavoite (5 vuoden keskiarvo)

Hiilidioksidin ominaispäästöt
Vuonna 2018 energian kokonaistuotannon hiilidioksidin 
ominaispäästömme (Scope 1) olivat 192 (2017: 184) g/kWh� Vuosi 2018 
mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo oli 186 (2017: 188) g/kWh, mikä 
on konsernitason tavoitteen 200 g/kWh alapuolella� 

Koko sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästömme (Scope 1) 
vuonna 2018 oli 186 (2017: 174) g/kWh� Sähköntuotannon hiilidioksidin 
ominaispäästömme EU:ssa oli 26 (2017: 28) g/kWh� Sähköntuotantomme 
hiilidioksidin ominaispäästö mitattuna g CO2/kWh on alhainen muihin 
suuriin eurooppalaisiin sähköntuottajiin verrattuna� Vuonna 2017 
ominaispäästömme oli yksi pienimmistä eurooppalaisten sähköyhtiöiden 
ominaispäästöistä� Vuoden 2018 eurooppalaiset vertailutiedot eivät ole 
vielä saatavilla�

Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöjen laskentaraja poikkeaa 
muista ympäristöraportoinnin periaatteista� Lukuihin on otettu 
mukaan myös Fortumin osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, jotka 
myyvät tuotantonsa omistajilleen tuotantokustannushintaan� Tämä 
sähköntuotanto perustuu vesi-, tuuli- ja ydinvoimaan, eikä tuotannosta 
aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä� 

Sähköntuotannon ominaispäästöjen laskennassa CHP-laitosten 
päästöt on allokoitu sähkölle ja lämmölle käyttäen Greenhouse Gas 
(GHG) Protocol -ohjeistuksessa esitettyä hyötysuhdemenettelyä 
lämmöntuotannon hyötysuhteella 90 % ja sähköntuotannon 
hyötysuhteella 40 %�
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1 637 GWh/a
Energiatehokkuuden 
parannus
Tavoite: > 1 900 GWh/a 
vuoteen 2020 mennessä

Polttoaineiden kulutus energiantuotannossa, %

 Maakaasu, 63

 Uraani, 21

 Hiili, 8

 Jätepolttoaineet, 4

 Biopolttoaineet, 3

 Muut polttoaineet, 1

Energiatehokkuuden parantaminen

Sähkön- ja lämmöntuotannon energiatehokkuuden 
parantamisella voimme vähentää päästöjä 
ympäristöön suhteessa tuotettuun energiaan, 
hillitä ilmastonmuutosta sekä pienentää 
tuotantokustannuksiamme.

Energiatehokkuuden parantaminen voimalaitoksilla tarkoittaa toimintaa, 
jolla nostamme tuotantoprosessin hyötysuhdetta tai vähennämme 
laitosten tai laitteiden energiankulutusta� Näin saamme samasta 
polttoainemäärästä enemmän sähköä tai lämpöä asiakkaillemme� 

Voimalaitoksen energiatehokkuutta on mahdollista lisätä 
investoinneilla ja teknisillä parannuksilla, ennakoivalla kunnossapidolla 
sekä kouluttamalla henkilöstöä voimalaitoksen optimaalisessa käytössä ja 
käyttötalouden seurannassa� Voimalaitosten käytettävyyden parantaminen 
lisää myös energiatehokkuutta, kun laitosten suunnittelemattomat 
käynnistykset vähenevät�

Energiatehokkaita investointeja
Polttoaineisiin perustuvassa energiantuotannossa pyrimme 
hyödyntämään polttoaineen energian niin tehokkaasti kuin 
mahdollista� Tärkein menetelmämme parantaa polttoaineiden käytön 
energiatehokkuutta on tuottaa sähköä ja lämpöä yhteistuotannolla 
(CHP)� Siinä polttoaineiden energiasisällöstä saadaan talteen jopa 90 %, 
kun erillisen sähköntuotannon hyötysuhde on noin 40–60 %� 

Vuonna 2018 Loviisan voimalaitoksen 2-laitosyksiköllä toteutettiin 
korkeapaineturbiinin vaihto� Laitosyksikön nimellisteho nousi 5 MW, 
mikä tarkoittaa, että keskimääräisenä vuotena pystytään tuottamaan noin 
40 GWh enemmän sähköenergiaa� Vastaavat modernisoinnit toteutettiin 
Loviisan voimalaitoksella vuosihuolloissa vuosina 2016 ja 2017�

Vuoden 2018 aikana valmistui myös muita merkittäviä 
energiatehokkuutta vuosittain parantavia hankkeita:
• Pärnun voimalaitoksen kattilakunnostus ja poltto aineen- ja 

ilmansyötön parannus Virossa, 28 GWh
• Vesivoimalaitosten perusparannukset Ruotsissa, 15 GWh

Energiatehokkuutta parantavien hankkeiden yhteenlaskettu vuotuinen 
energiansäästövaikutus on noin 135 GWh� Fortumin tavoitteena on 
saavuttaa yli 1 900 GWh:n vuotuiset energiatehokkuusparannukset 
vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2012 verrattuna� Vuoden 2018 loppuun 
mennessä saavutimme kumulatiiviseksi vuotuiseksi energiatehokkuuden 
parannukseksi 1 637 GWh� Vuoden 2017 loppuun mennessä ylitimme 
silloin asetetun kumulatiivisen vuotuisen energiatehokkuustavoitteen 
1 400 GWh noin 100 GWh:lla, joten vuotuista tavoitetta nostettiin 
500 GWh�

Energiatehokkuuspalveluita koteihin ja yrityksille
Fortum on tuonut markkinoille yksityisasiakkaan energiatehokkuutta 
parantavia palveluita Suomessa ja Ruotsissa� Fortumin asiakkaat voivat 
esimerkiksi seurata sähkönkäyttöään kotinäytön avulla tai ohjata ja 
optimoida kodin lämmitystä sähkön hinnan ja käytön mukaan�

Fortum on myös kehittänyt käyttö- ja kunnossapitovastuullamme 
olevien voimalaitosten energiatehokkuutta jo vuosikymmenien ajan� 
Energiatehokkuuspalvelumme tarkastelee yksittäisen voimalaitoksen 
ohella myös laajemmin kaupunkialueen kehittämistä ja alueeseen 
liittyvien investointien kannattavuutta ja ympäristövaikutuksia� 
Tarkastelussa huomioidaan tuotannon lisäksi energianjakelu asiakkaille 
ja energiankulutuksen muutokset� 

Energiatehokkuuspalvelut koteihin
Energiatehokkuuspalvelut yrityksille

Polttoaineiden käyttö
Merkittävin energiantuotannossamme käytetty polttoaine oli 
maakaasu, ja seuraavaksi eniten käytetyt polttoaineet olivat uraani ja 
hiili� Tavoitteenamme on tuottaa entistä enemmän lisäarvoa bio- ja 
jätepolttoaineista� Vuonna 2018 jätepolttoaineiden käytön osuus 
energiantuotannossa kasvoi kiertotalousliiketoimintamme kasvun 
vuoksi�
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https://www.fortum.fi/kotiasiakkaille/fiksu-koti/fortum-fiksu-energianseuranta-uusi-palvelu-suorasahkolla-lammittaville
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/palvelut-voimalaitoksille/enext-palvelut-lampovoimalaitoksille


Polttoaineiden käyttö vuosina 2016–2018, 
energia (GRI 3021)
petajoulea 2018 2017 2016
Maakaasu 272,7 246,1 247,6
Ydinpolttoaine 91,4 83,8 91,1
Hiili 36,4 39,0 40,6
Fossiilinen jätepolttoaine 8,8 7,6 3,6
Turve 2,1 1,9 1,8
Muut fossiiliset polttoaineet 0,4 0,3 0,6
Uusiutumattomat polttoaineet 
yhteensä 411,8 378,8 385,4
Biopolttoaineet 11,9 11,2 10,2
Uusiutuva jätepolttoaine 6,3 4,4 2,5
Uusiutuvat polttoaineet yhteensä 18,2 15,6 12,7
Polttoaineet yhteensä 430,0 394,4 398,1

Polttoaineiden käyttö vuosina 2016–2018,  
massa/tilavuus (GRI 3011)

2018 2017 2016
Uusiutumattomat polttoaineet
Maakaasu, milj. m3 8 058 7 151 6 710
Hiili, 1 000 t 1 782 1 999 2 208
Fossiilinen jätepolttoaine, 1 000 t 863 751 344
Turve, 1 000 t 221 190 178
Polttoöljy, 1 000 t 16 10 21
Ydinpolttoaine, t 20 23 20
Uusiutuvat polttoaineet    
Biopolttoaineet, 1 000 t 1 180 1 142 1 041
Biokaasu, milj. m3 3 3 3
Uusiutuva jätepolttoaine, 1000 t 589 428 225

Polttoaineiden käyttö maittain vuonna 2018 (GRI 3011)
Suomi Venäjä Puola Viro Tanska Muut maat Yhteensä

Uusiutumattomat polttoaineet
Maakaasu, milj. m3 97 7 932 1 7 21 8 058
Hiili, 1 000 t 330 1 093 358 1 782
Fossiilinen jätepolttoaine, 1 000 t 198 0 196 469 863
Turve, 1 000 t 134 76 10 221
Polttoöljy, 1 000 t 8 1 2 3 4 16
Ydinpolttoaine, t 20 20
Uusiutuvat polttoaineet  
Biopolttoaineet, 1 000 t 368 154 469 189 1 180
Biokaasu, milj. m3 3 3
Uusiutuva jätepolttoaine, 1 000 t 259 0 330 589

Polttoaineiden energiamääräinen kulutus on laskettu voimalaitoksilla 
mitattujen käyttömäärien ja polttoaineiden lämpöarvomittausten 
perusteella� Uraanin kulutus on laskettu reaktoreiden lämpöenergian 
tuotosta� Vuonna 2018 Venäjän osuus polttoaineiden energiamääräisestä 
kulutuksestamme oli noin 67 %� Venäjän osuus maakaasun käytöstämme 
oli 98 % ja kivihiilen käytöstämme 56 %�

Energiaintensiteetti
Vuonna 2018 käytimme sähkön- ja lämmöntuotannossamme 
polttoaineita yhteensä 119 (2017: 110) TWh, eli 430 (2017: 390) 
PJ� Lisäksi hankimme sähköä ulkopuolisilta sähköntoimittajilta 
530 (2017: 480) GWh, eli 1,9 (2017: 1,7) PJ� Näillä energiaresursseilla 
tuotimme sähköä 55 600 GWh, lämpöä 29 300 GWh, jäähdytystä 
40 GWh ja bioöljyä 20 GWh� Energiaresurssien hankinnan ja energian 
nettotuotannon erotuksena saatava energian kokonaiskulutus oli 
51 000 (2017: 45 000) GWh, eli 180 (2017: 160) PJ�

Polttoon perustuvassa energiantuotannossa pyrimme hyödyntämään 
polttoaineen niin tehokkaasti kuin mahdollista� Vuonna 2018 
keskimääräinen polttoaineen käytön hyötysuhteemme oli 58 % 
(2017: 59 %)� Polttoaineen käytön hyötysuhteen huononemiseen 
on vaikuttanut lisääntynyt lauhdesähköntuotanto Venäjällä sekä 
lisääntynyt jätepolttoaineiden käyttö� Hyötysuhde on laskettu jakamalla 
polttoaineella tuotettu sähkö- ja lämpöenergia tuotantoon käytettyjen 
polttoaineiden energiasisällöllä�

Tuotantomme energiaintensiteetti oli 1,7 (2017: 1,7)� Intensiteettiluku 
on laskettu jakamalla käytettyjen energiaresurssien määrä 
energiatuotteiden koko nettotuotannolla� Tuotantoon on tässä laskettu 
mukaan myös vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima�

Käyttämiemme polttoaineiden alkuperä
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Kiertotalous

Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten haasteita ovat paitsi 
päästöjen hallinta myös jätemäärien kasvu. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille 
kestäviä kiertotalouden palveluita ja asiantuntijaratkaisuja. Luotettavasti toimiva 
jätehuolto ja resurssitehokkuus ovat tärkeitä kestävään kehitykseen perustuvassa 
yhteiskunnassa. 

Fortumin tavoitteena on edistää siirtymistä kohti kattavampaa kiertotaloutta� Kiertotaloudella tarkoitamme sitä, 
että materiaalit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaaralliset aineet poistetaan kierrosta� Toimitamme 
myös energiantuotannossamme syntyvät sivutuotteet ja jätteet hyötykäyttöön aina, kun se on mahdollista� 

Kiertotalousliiketoiminta laajenee
Syyskuussa 2018 avasimme uuden käsittelylinjan Riihimäen muovijalostamolla, Suomessa� Investoinnin ansiosta 
jalostamon käsittelykapasiteetti kolminkertaistuu noin 30 000 tonniin vuodessa� Fortum valmistaa Riihimäen 
muovijalostamolla kierrätysmuovia mekaanisesti kuluttajien ja teollisuuden kierrättämästä pakkausjätteestä, mikä 
säästää energiaa ja luonnonvaroja� 

Laajensimme korkean jalostusarvon kierrätystä metalleihin ostamalla suomalaisen Fincumetin 
kierrätysliiketoiminnan vuoden 2018 lopussa� Liiketoiminta vastaanottaa ja käsittelee metalleja� Käsittelyn jälkeen 
raaka-aine myydään uusiokäyttöön tai jatkojalostettavaksi Suomeen ja ulkomaille�

Lisäksi syyskuussa 2018 otimme koekäyttöön uuden Zabrzen CHP-laitoksen Puolassa� Laitoksella poltetaan 
myös jäteperäisiä polttoaineita (Refuse-derived fuel, RDF), ja jätteen osuus on noin 40–50 % polttoaineen 
käytöstä�

Vaaralliset jätteet: 622 kilotonnia

  Vastaanotetut jätteet

Tavanomaiset jätteet: 1 590 kilotonnia Yhteiskunta

M
at

er
ia

alit 
hyötykäyttöön: 656 kilotonnia (tuhkat, m

etallit, m
uovit, ö

ljyt, m
uut)

Hyö
dyntäminen energiana: 1 493 kilotonnia

Loppusijoitus: 447 kilotonnia 

Asiakkailta vastaanotetut ja käsitellyt jätteet vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana 98 %  
Inkoon voimalaitoksen purkujätteestä 
toimitettiin hyötykäyttöön.
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Hyödyntäminen materiaaleina
Monia erityyppisiä jätteitä voidaan hyödyntää materiaaleina tai raaka-
aineina� Vuonna 2018 asiakkailta vastaanotetuista jätteistä saatiin 
materiaaleina hyötykäyttöön noin 656 000 (2017: 634 000) tonnia, josta 
maarakentamisen materiaaleja oli noin 418 000 (2017: 362 000) tonnia 
ja hyötykäytettäviä tuhkia noin 128 000 (2017: 159 000) tonnia sekä 
jalostettuja raaka-aineita ja tuotteita noin 72 000 (2017: 68 000) tonnia� 
Asiakkailta vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste materiaaleina oli 
59 % (2017: 57 %)� 

Tämän lisäksi Fortumin omilla voima- ja lämpölaitoksilla syntyi 
hyötykäytettäviä materiaaleja noin 225 000 (2017: 226 000) tonnia�

Kehitämme jatkuvasti toimintoja, jotka lisäävät kierrossa pidettävien 
jätemateriaalien osuutta:
• Valmistamme kierrätysmuovia vastaanottamistamme asiakkaiden 

muovipakkausjätteistä�
• Noudamme ja jalostamme asiakkaiden jäteöljyt teollisuuden käyttöön 

voiteluöljynä�

• Kierrätämme voimalaitostemme ja muiden laitostemme 
kunnossapitotoiminnassa syntyneet romumetallit� Käsittelemme 
ja kierrätämme myös asiakkaiden jätteistä ja energiantuotannon 
pohjakuonasta erotellut metallit�

• Käsittelemme energiantuotannossa tai muilla teollisuuden 
aloilla syntyviä kuonia, hiekkoja, ruoppausmassoja ja lietteitä 
hyödynnettäviksi erilaisissa ympäristö- ja maarakentamisen 
projekteissa�

Vaarallisen jätteen käsittely
Tarjoamme ratkaisuja vaarallisen jätteen käsittelyyn, poistamme 
vaaralliset jätteet kierrosta kestävällä tavalla ja puhdistamme 
kierrätykseen päätyvät materiaalit vaarallisista aineista� Tuotamme 
samalla energiaa ja varmistamme jätteiden turvallisen loppusijoituksen� 
Korkealämpötilapoltto on paras ja käyttökelpoisin ratkaisu vaarallisten 
aineiden hävittämiseksi� 

Meillä on kolme korkealämpötilapolttolaitosta: Riihimäellä Suomessa, 
Kumlassa Ruotsissa ja Nyborgissa Tanskassa� Vuonna 2018 näissä 
laitoksissa poltettiin 359 000 (2017: 353 000) tonnia vaarallisia ja 457 000 
(2017: 390 000) tonnia tavanomaisia jätteitä tuottaen samalla sähköä ja 
kaukolämpöä lähialueiden tarpeisiin�

Pilaantuneet maat
Vuonna 2018 käsittelimme noin 209 000 (2017: 300 000) tonnia 
asiakkailtamme vastaanotettuja pilaantuneita maita� Maa-
aineksista seulotut metallit, kivet, betonin ja puun ohjaamme 
uudelleenkäytettäviksi raaka-aineina� Rakentamiseen kelpaavat maa-
ainekset hyödynnämme rakennuskohteissamme sekä teollisuusjätteiden 
vastaanottokeskuksissamme� Tämän lisäksi käsittelimme pilaantuneita 
maa-aineksia asiakkaiden kohteissa noin 30 000 (2017: 140 000) tonnia� 

Jätehuoltopalvelut
Tarjoamme jätehuoltopalveluja asiakkaille Pohjoismaissa ja Liettuassa� 
Mahdollisimman suuri osa asiakkailta vastaanotetusta jätevirrasta 
kierrätetään, käytetään uudelleen tai hyödynnetään materiaalina� 

Vuonna 2018 vastaanotimme asiakkailtamme yhteensä noin 
1,6 (2017: 1,5) miljoonaa tonnia tavanomaisia jätteitä� Tavanomaisista 
jätteistä oli pilaantuneita maita 149 000 (2017: 212 000) tonnia ja 
tuhkia 191 000 (2017: 301 000) tonnia� Vastaanotimme asiakkailtamme 
myös noin 600 000 (2017: 700 000) tonnia vaarallisia jätteitä, josta 
pilaantuneita maita oli 60 000 (2017: 88 000) tonnia ja tuhkia 79 000 
(2017: 88 000) tonnia� 

Materiaalihyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet hyödynnetään 
energiana jätteenpolttolaitoksissamme� Täten voidaan vähentää 
neitseellisten fossiilisten tai uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sähkön- 
ja lämmöntuotannossa� Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet viedään 
loppusijoitukseen läjitysalueille�

Asiakkailta vastaanotetut ja käsitellyt jätteet vuonna 2018
kilotonnia, 1 000 t Suomi Ruotsi Norja Tanska Muut maat Yhteensä
Asiakkailta vastaanotetut jätteet

Tavanomaiset jätteet 743 212 378 0 257 1 590
Vaaralliset jätteet 220 185 0 217 0 622

Hyötykäyttö ja loppusijoitus  
Hyödyntäminen materiaaleina 1) 238 330 53 32 3 656
Hyödyntäminen energiana (jätteenpoltto)  484 163 379 210 257 1 493
Loppusijoitus 1) 218 73 65 13 79 447

1) Sisältää asiakkailta vastaanotettua ja jätteenpoltossa syntynyttä tuhkaa
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Case  |  Inkoon hiilivoimalaitoksen purkutyömaa kierrättää jätteistä materiaaleja
Fortum purkaa Inkoon vanhaa käytöstä poistettua hiilivoimalaitostaan. 

Voimalaitoksen purkutyömaalla käytetään kiertotalousperiaatetta. 

Keväällä 2017 alkanut purku-urakka on yksi Suomen teollisuushistorian 

suurimmista. Purkutyöstä vastaa Fortumin jätehuoltopalvelut.

Työmaan suurimmat hyötykäytettävät jakeet ovat metalliromu ja 

betonimurska. Betonimurskaa hyödynnetään alueen tuhka-altaiden 

täytössä ja tontin tasaamisessa. Romumetalli puolestaan myydään 

eteenpäin uusien tuotteiden materiaaliksi.

Helmikuussa 2018 metalliromua laivattiin – ensimmäistä kertaa 

Fortumin historiassa – Inkoosta Turkkiin. Metalliromu päätyi 

paikallisen teollisuuden raaka-aineeksi, eli voimalaitoksen seinästä 

purettu metalli päätyy uusiokäyttöön. Teräsromua on toimitettu 

vuonna 2018 myös maakuljetuksina keskimäärin 1 000–2 000 tonnia 

kuukaudessa Imatralle, missä sijaitsee hankkeen suurin yksittäinen 

romun vastaanottaja. Metallin kierrättäminen säästää luonnonvaroja 

ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, koska metalli voidaan käyttää 

uusissa tuotteissa yhä uudelleen.

Voimalaitoksen purkamisesta arvioidaan syntyvän erilaisia 

materiaaleja yhteensä noin 180 000 tonnia. Vuonna 2018 

purkuprojektissa syntyi jätettä yhteensä noin 24 000 tonnia, josta 

vaarallista jätettä oli noin 1 000 tonnia. Vuonna 2018 purkujätteestä 

toimitettiin hyötykäyttöön 98 %. Pelkästään metalliromua on vuoden 

2018 aikana toimitettu kierrätykseen yhteensä yli 19 000 tonnia. 

Kaikesta voimalaitoksen purkamisessa syntyneestä jätteestä on 

hankkeen alusta joulukuun 2018 loppuun mennessä toimitettu 

kierrätykseen tai saatu paikalla hyödynnettyä 96 %. Purkutyömaa on 

erinomainen esimerkki Fortumin kiertotalousliiketoiminnasta, jossa jäte 

muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi.

Henkilöstö ja yhteiskunta LiitteetIlmasto ja resurssitVastuullinen tapa toimia 33

Kestävä energiantuotanto Ilmastonmuutoksen hillintä
Energiatehokkuuden  
parantaminen Päästöt ilmaan Vedenkäyttö

Luonnon 
monimuotoisuus Ympäristöpoikkeamat

Henkilöstö ja yhteiskunta LiitteetIlmasto ja resurssitVastuullinen tapa toimia 33

Kiertotalous



Jätteet ja sivutuotteet
Sähkön- ja lämmöntuotannossa polttoaineiden käytöstä syntyy 
sivutuotteena tuhkaa� Savukaasujen rikinpoistosta syntyy kipsiä tai 
muuta rikinpoistotuotetta� Tuhkan ja rikinpoistotuotteiden osuus 
energiantuotantomme sivutuotteista ja jätteistä on keskimäärin yli 90 %�

Voima- ja lämpölaitosten kunnossapidossa syntyy metalliromua 
ja muuta tavanomaista teollisuusjätettä sekä vähäisemmässä määrin 
jäteöljyjä ja muita vaarallisia jätteitä� Pyrimme toimittamaan sivutuotteet 
ja jätteet hyötykäyttöön mahdollisimman kattavasti� Käyttämämme 
jätehuoltopalvelutoimittajat ovat asianmukaisesti luvitettuja ja luotettavia 
jätehuoltoyrityksiä� 

Loviisan ydinvoimalaitoksella syntyy tavanomaisten teollisuusjätteiden 
lisäksi radioaktiivisia jätteitä, jotka käsittelemme itse Suomen 
ydinenergialainsäädännön vaatimusten mukaisesti� Radioaktiivisten 
jätteiden määrä on pieni, mutta niiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen 
tarvitaan erityisratkaisuja�

Vuonna 2018 Fortumin kaikilla voima- ja lämpölaitoksilla syntyi 
sivutuotteita ja jätteitä yhteensä noin 770 000 (2018: 850 000) 
tonnia� Näistä noin 50 % (2017: 45 %) toimitettiin hyötykäyttöön� 
Kiertotalousliiketoimintamme kasvun myötä jätepolttoaineiden käyttö 
on lisääntynyt, mikä on lisännyt myös sivutuotteiden määrää�

Tuhka ja kipsi
Tuhkaa muodostuu kaikkien kiinteiden polttoaineiden poltossa� 
Lähes 70 % Euroopassa toimivien laitostemme tuhkasta menee 
hyötykäyttöön, kuten raaka-aineeksi esimerkiksi rakennusteollisuuteen, 
tienrakennukseen ja maanparannusaineeksi sekä kaivostäyttöön� 
Venäjällä voimalaitosten tuhka varastoidaan tuhka-altaisiin, koska siellä 
märälle tuhkalietteelle ei ole hyötykäyttöä�

Kivihiiltä polttoaineena käyttävissä voimalaitoksissa syntyy joko 
märän tai puolikuivan rikinpoiston lopputuotetta� Suomessa Meri-Porin 
voimalaitoksella märän rikinpoiston tuotteena syntyvä kipsi soveltuu 
rakennusteollisuuden raaka-aineeksi� Vuonna 2018 kipsistä 99,5 % 

(2017: 100 %) meni hyötykäyttöön� Suomenojan voimalaitoksella syntyvä 
rikinpoistotuote ei sovellu hyötykäytettäväksi� 

Vuonna 2018 tuhkaa syntyi noin 730 000 (2017: 810 000) tonnia, 
kipsiä 3 300 (2017: 4 000) tonnia ja muuta rikinpoistotuotetta 11 600 
(2017: 12 800) tonnia� Noin 25 % tuhkasta syntyi Venäjän laitoksilla, 
24 % Suomessa ja 15 % Puolassa� Tuhkan hyötykäyttöaste oli 51 % 
(2017: 47 %)�

Sivutuotteet, jotka eivät sovellu hyötykäyttöön, viedään 
loppusijoitukseen asianmukaisille jätteiden läjitysalueille� Vuonna 2018 
sivutuotteita vietiin läjitykseen tai Venäjällä tuhka-altaisiin noin 373 000 
(2017: 446 000) tonnia�

Euroopan voimalaitoksillamme raportoidut tuhkan ja kipsin määrät 
perustuvat autokuormien punnitukseen� Venäjän voimalaitoksillamme 
tuhkamäärät lasketaan hiilen tuhkapitoisuuden perusteella�

Tuhkan ja kipsin käsittely vuosina 2016–2018 (GRI 3062)
t 2018 2017 2016
Tuhka hyötykäyttöön 370 000 377 000 255 000
Tuhka loppusijoitukseen  360 000 433 000 440 000
Kipsi hyötykäyttöön 3 300 4 000 8 500
Kipsi loppusijoitukseen 15 0 0

Muut jätteet
Voima- ja lämpölaitosten käytössä ja kunnossapidossa syntyvät muut, 
tavanomaiset jätteet lajitellaan ja hyödyntämiskelpoinen materiaali, 
kuten metalli, toimitetaan hyötykäyttöön� Vaaralliset jätteet toimitetaan 
luvanvaraisille vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksille�

Voima- ja lämpölaitoksilla syntyi muita jätteitä yhteensä noin 34 700 
(2017: 34 200) tonnia, josta vaarallista jätettä oli noin 1 700 (2017: 3 200) 
tonnia� Lisäksi pilaantunutta maata vietiin loppusijoitukseen noin 
800 (2017: 500) tonnia Suomessa� Muiden jätteiden osalta raportoidut 
jätemäärät perustuvat jätehuoltoyritysten raportoimiin tietoihin�

Jätteiden käsittely energiantuotantolaitoksilla  
vuosina 2016–2018 (GRI 3062)
t 2018 2017 2016
Tavanomaiset jätteet hyötykäyttöön 
materiaaleina 8 900 3 100 5 500
Tavanomaiset jätteet energiahyötykäyttöön 500 300 300
Tavanomaiset jätteet loppusijoitukseen 23 500 27 500 20 900
Vaaralliset jätteet hyötykäyttöön materiaaleina 450 200 200
Vaaralliset jätteet energiahyötykäyttöön 300 800 300
Vaarallisten jätteiden hävittäminen 1 000 2 200 2 300
Yhteensä 34 700 34 200 29 400

Radioaktiiviset jätteet
Loviisan ydinvoimalaitoksella matala-aktiiviset huoltojätteet 
loppusijoitetaan Loviisan voimalaitosjäteluolaan� Vuonna 2018 matala-
aktiivista jätettä loppusijoitettiin 13,9 (2017: 19,0) tonnia� Keskiaktiivisia 
nestemäisiä jätteitä syntyy pääasiassa käytetyistä ioninvaihtomassoista 
ja valvonta-alueen jätevesistä� Nestemäiset jätteet saatetaan kiinteään 
muotoon nestemäisten radioaktiivisten jätteiden kiinteytyslaitoksella 
ennen loppusijoitusta Loviisan voimalaitosjäteluolaan�

Käytetty korkea-aktiivinen ydinpolttoaine välivarastoidaan Loviisan 
voimalaitosalueella� Vuonna 2018 Loviisan voimalaitoksen reaktoreista 
poistettiin 20,3 (2017: 23,4) tonnia käytettyä ydinpolttoainetta� 
Tuotettua energiayksikköä kohti laskettuna käytettyä polttoainetta kertyi 
2,6 (2017: 2,9) g/MWh�

Fortum ja Teollisuuden Voima ovat perustaneet Posiva Oy:n 
huolehtimaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen teknisestä 
toteuttamisesta� Loppusijoituksen on määrä alkaa Olkiluodossa 
Eurajoella 2020-luvulla�

Ydinvoiman jätehuolto
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus
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Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on  
maailman laajuisesti yksi suurimpia ympäristöongelmia. 
Meidän tulee tuntea luonnon moni muotoisuuteen 
ja ekosysteemipalveluihin liittyvät vaikutuksemme ja 
riippuvuussuhteemme voidaksemme arvioida niihin 
liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen
Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ennen muuta 
vesivoimantuotantoon, jota Fortumilla on Suomessa ja Ruotsissa� 
Vesivoimarakentaminen ja siihen liittyvä säännöstely muuttavat 
vesistöjen olosuhteita ja vaikuttavat siten paikallisesti vesiluonnon 
monimuotoisuuteen erityisesti kalaston osalta� Myös fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon päästöt saattavat 
heikentää paikallisesti luonnon monimuotoisuutta, erityisesti 
Venäjällä� Epäsuoria vaikutuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi 
laajamittainen biopolttoaineiden ja muiden polttoaineiden hankinta� 
Hiilidioksipäästöttömän energian tuotantomme kuitenkin korvaa 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa ja siten hillitsee  
ilmastonmuutosta, joka on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia uhkia 
luonnon monimuotoisuudelle�

Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon 
toiminnassamme
Vuonna 2017 uusimme Fortumin biodiversiteettimanuaalin, jossa 
määritellään yhtiön luonnon monimuotoisuuteen liittyvät periaatteet� 
Manuaalin mukaan luonnon monimuotoisuus pitää ottaa 
systemaattisesti huomioon ympäristöjohtamisen prosesseissa ja 
toiminnoissamme koko Fortumissa� Manuaalissa on luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä täsmentäviä ohjeita, jotka koskevat nykyisiä 
toimintoja, uusia hankkeita, toimitusketjua sekä raportointia ja 

viestintää� Vuonna 2018 julkaisimme myös ensimmäisen 
biodiversiteetin toimintaohjelmamme, jonka sisältö on suunniteltu 

Generation-divisioonassa laadittujen vapaaehtoisten toimien pohjalta� 
Toimintaohjelmassa kuvataan Fortumin tavoitteet, vastuut, aikataulut ja 
kumppanit biodiversiteettitoimille� 

Biomassan käytön kestävyydestä on keskusteltu vilkkaasti viime 
vuosina� Fortum on peräänkuuluttanut EU:n laajuisia, yhtenäisiä, 
sitovia ja kaikkea bioenergiaa koskevia kestävyyskriteereitä� Vuonna 
2018 hyväksytyssä uusiutuvan energian direktiivissä määritellyt 
kestävyyskriteerit ovat linjassa Fortumin näkemyksen kanssa� Biomassan 
kestävyyttä arvioidaan riskiperustaisesti ja ensisijaisesti maakohtaisesti� 
Kestävyyden osoittamiseen voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen 
tarjoamia sertifiointijärjestelmiä� Direktiivin toimeenpano jäsenmaissa 
on käynnistynyt ja samaan aikaan komissio valmistelee alemman tason 
ohjeistusta muun muassa kestävyyskriteereistä�

Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen, ja käytämme Bettercoalin 
toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävyyden 
arvioinnissa� Bettercoal-arvioinnit kattavat hiilen louhimisen 
biodiversiteettinäkökohdat� 

Pyrimme parantamaan luonnon monimuotoisuutta toimintojemme 
yhteydessä, toteutamme monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita, ja 
teemme hankkeissa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa� Arvioimme 
uusien hankkeidemme vaikutukset� Kompensoimme ja pienennämme 
vesivoimantuotannosta aiheutuvia vaikutuksia monimuotoisuuteen� 
Vuonna 2018 toteutimme lupiemme mukaisia kalanhoitohankkeita 
2,5 miljoonan euron arvosta ja lukuisia erityyppisiä vapaaehtoisia 
ympäristöhankkeita 400 000 euron arvosta�

Elinympäristöjen kunnostaminen ja muut hankkeet
Useimmat elinympäristökunnostuksemme ja muut luonnon 
monimuotoisuutta parantavat hankkeemme liittyvät vesivoiman 
tuotantoon� Seuraavassa kuvatut hankkeet sisältyvät biodiversiteetin 

toimintaohjelmaamme� Lisätietoa vesivoimaan ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvistä hankkeistamme on verkkosivuillamme�

Vesivoiman ympäristöhankeportfolio 
Vuonna 2018 loimme portfolion vesivoiman ympäristöhankkeille� 
Portfolion tarkoitus on varmistaa, että eri tahoilta tulevat 
hankeideat ympäristön parantamiseksi arvioidaan systemaattisesti, 
jolloin tärkeimmät ja vaikuttavimmat hankkeet etenevät ideasta 
toteutukseen asti� Tällä hetkellä portfolio keskittyy lyhyellä aikavälillä 
toteuttamiskelpoisiin toimenpiteisiin Ruotsin joissa� Portfolion sisältöön 
vaikuttaa paitsi omat jokistrategiamme myös yhteistyö ulkoisten 
kumppaneidemme, kuten ympäristöviranomaisten, kanssa� 

Jokijatkumon kunnostushankkeet
Syksyllä 2018 purimme Kolsjön-järven säännöstelypadon Arvikan 
kunnassa Ruotsissa� Pato voitiin purkaa, koska sen merkitys vesien 
säännöstelyssä ja siten energiantuotannossa todettiin vähäiseksi� 
Hankkeeseen kuului elinympäristön kunnostustoimia, muun muassa 
paikallisen kulkureitin avaaminen kaloille ja muille eliöille� Hanke 
yhteisrahoitettiin Fortumin Bra miljöval -ympäristörahaston kanssa�

Olemme myös tarkkailleet vedenkorkeuksien ja rantakasvillisuuden 
kehittymistä vuonna 2017 samoista syistä Acksjön-järven luusuasta 
puretun padon ympäristössä� Lisäksi olemme toimittaneet Ruotsin 
ympäristöoikeuteen hakemuksen neljän pienen padon purkamiseksi 
Klamma-joella�

Edellä mainitut hankkeet ovat osa Fortumin pienten patojen 
ohjelmaa Ruotsissa� Ohjelmassa on noin 80 patoa, joilla ei ole enää 
merkitystä vesivoimantuotannolle� Jokaisen padon purkamisen 
ympäristövaikutukset arvioidaan� Jos pato voidaan purkaa aiheuttamatta 
haittaa paikallisille, sen purkamiseen haetaan lupaa� Purkutöiden 
yhteydessä vaellusyhteys palautuu ja samalla kunnostetaan myös 
virtavesielinympäristöä� Yhteistyö paikallisten tahojen kanssa on 
keskeistä, jotta toimille saadaan hyväksyntä ja ne voidaan toteuttaa�
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Vuonna 2018 julkaisimme luonnon 
monimuotoisuuden toimintaohjelman, 
joka keskittyy vesivoimantuotannon 
ympäristövaikutuksiin ja luonnon 
monimuotoisuuden parannuksiin.

Kalojen elinympäristöjen kunnostaminen 
Vuoden 2018 aikana Fortum on kunnostanut 1,9 km pitkän jokijakson 
Bratta-joella, Norsälven-joen sivujoella Ruotsissa� Tavoite oli lisätä 
purotaimenen kutumahdollisuuksia joessa, joten painopiste on ollut 
kutusoraikkojen kunnostuksessa� Hankkeessa luotiin yhteensä 
28 kutualuetta� Bratta-joen elinympäristöjen kunnostustyössä on otettu 
huomioon läheiselle Rottnan-joelle suunniteltu kunnostushanke, jolla 
pyritään myös tukemaan paikallisia purotaimenia� 

Uhanalaisten lajien suojelu
Oulujärvellä, Suomessa, osallistumme luonnon monimuotoisuutta 
parantaviin toimiin Käkilahden Önkkörin alueella� Hankkeessa 
keskitytään liian rehevän vesikasvuston poistamiseen sekä 
kosteikkoelinympäristöjen luomiseen viitasammakoille, 
sudenkorennoille ja muille korentolajeille sekä useille lintulajeille�

Ruotsissa olemme syksyllä 2018 kunnostaneet Klarälven-joen 
rantapengertä, joka on uhanalaiseksi luokitellun rantakiitäjäinen-
nimisen kuoriaisen (Cicindela maritima) luontainen elinympäristö� 
Kuoriainen tarvitsee avointa hiekkaa mutta kärsii elinympäristön 
umpeenkasvusta� Kunnostettu ranta Klaraälven-joella on ainoa 
paikka joessa, missä kuoriaisesta on tehty havaintoja viime vuosina� 
Joen kunnostuksen lisäksi olemme kartoittaneet mahdollisia toimia 
Klarälven-joella olevien, kahdeksaa vesivoimalaitosta ympäröivien 
alueiden elinympäristöjen monimuotoisuuden tukemiseksi�

Gullspångsälven-joen alajuoksulla Ruotsissa meillä on yhteishanke 
alueen viranomaisten, kunnan sekä Karlstadin yliopiston kanssa 
uhanalaisen Gullspångin järvilohen elinkierron vahvistamiseksi� 
Hankkeessa pyrimme kunnostamaan jäljellä olevat ja potentiaaliset 
elinympäristöt Gullspångsälven-joen alaosalla� Vuoden 2018 
aikana mittasimme jokiuomaa, virtausnopeuksia ja koskipaikkojen 
pohjanlaatua, jotta voimme seuraavaksi suunnitella lohelle optimaaliset 
kunnostukset pitkälle kehitetyn 3D-elinympäristömallinnuksen avulla� 
Lisäksi neljänä perättäisenä vuonna olemme ottaneet näytteitä ja 

analysoineet koskipaikkojen kutupesistä otetun lohen mädin DNA:ta� 
Tulokset osoittavat positiivisen kehityssuunnan villilohen kutumäärissä 
Gullspångsälven-joella�

Biopolttoaineisiin liittyvät toimenpiteet
Metsäsertifiointijärjestelmillä on tulevaisuudessakin tärkeä rooli 
puuperäisen polttoaineen kestävyyden arvioinnissa� Sertifioitu 
puupolttoaine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä, jossa on 
kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuteen� Keräämme 
vuosittain tietoa Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan ja Baltian maiden 
voimalaitoksillamme käytetyn sertifioidun puupolttoaineen määrästä� 
Vuoden 2018 aikana kehitimme puuperäisen polttoaineen alkuperäketjun 
hallintajärjestelmää� Tavoitteenamme on, että 80 % käyttämästämme 
puuperäisestä polttoaineesta on kolmannen osapuolen verifioimaa 
vuoden 2020 loppuun mennessä� 

Vesivoimantuotannon ympäristövaikutukset
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Vuonna 2018 Chelyabinskin CHP4-
laitoksella Venäjällä otettiin käyttöön 
savukaasupäästöjen jatkuvatoiminen 
päästöseuranta, jota voi seurata 
julkisesti Internetin kautta.

Polttoaineiden käytöstä syntyy erilaisia päästöjä 
ilmaan. Pyrimme hallitsemaan toiminnoistamme 
aiheutuvia päästöjä sekä vähentämään niiden 
ympäristövaikutuksia polttoteknisten ratkaisujen ja 
savukaasujen puhdistustekniikoiden avulla.

Globaalia ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 
syntyy etenkin fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja fossiilista 
alkuperää olevien jätteiden polttamisesta� Paikallisia ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia aiheuttavia savukaasupäästöjä syntyy kaikesta 
polttamisesta� 

Ilmanlaadun parantaminen
Typenoksideja syntyy sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä 
typestä� Rikkidioksidia syntyy rikistä, jota on epäpuhtautena muun 
muassa kivihiilessä, turpeessa ja öljyssä� Hiukkaspäästöt ovat 
hienojakoista tuhkaa, jota syntyy ennen muuta kiinteiden polttoaineiden 
ja jätteiden poltossa� Polttoaineiden ja jätteiden alkuperästä riippuen 
hiukkaset sisältävät erilaisia raskasmetalleja� 

Typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä on mahdollista 
vähentää polttoainevalinnoilla, polttotekniikalla ja erilaisilla 
savukaasujen puhdistustekniikoilla� Fortumilla on korkeatasoista 
osaamista polttotekniikassa, ja olemme toimittaneet 
typenoksidipäästöjen vähentämiseen tarkoitettuja polttoteknisiä 
ratkaisuja useille asiakkaiden voimalaitoksille� Vuonna 2018 teimme 
typenoksidipäästöjen vähentämishankkeita asiakkaiden kivihiilikattiloilla 
Puolassa, Suomessa ja Intiassa sekä turvekattilalla Irlannissa� 

Suomessa Meri-Porin ja Suomenojan voimalaitoksemme on varustettu 
rikinpoistolaitoksella� Jätteenpolttolaitoksemme Riihimäellä Suomessa, 
Kumlassa Ruotsissa, Nyborgissa Tanskassa ja Oslossa Norjassa on 
varustettu tehokkailla savukaasujen puhdistusjärjestelmillä� Haitalliset 

päästöt ilmaan minimoidaan erilaisilla poltettavien jätteiden mukaan 
valituilla suodattimilla ja pesureilla�

Vaatimukset kiristyvät
EU-maissa savukaasupäästöille on asetettu hyvin tiukat päästörajat, 
joiden saavuttaminen edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknologian 
(Best available technology, BAT) käyttöä� Päästörajat tiukkenivat 
entisestään vuonna 2016 IE-direktiivin (Industrial Emissions directive) 
voimaantulon myötä� Euroopan tuotannossamme typenoksidi-, 
rikkidioksidi- ja hiukkaspäästömme ovat vähentyneet merkittävästi viime 
vuosikymmeninä�

Kaikki Fortumin voimalaitokset toimivat ympäristölupaehtojen 
mukaisesti, ja laitokset täyttävät pääosin uudet päästörajavaatimukset� 
Suomessa Suomenojan voimalaitoksella tehtiin typenoksipäästöjen 
vähentämiseksi hiilikattilan poltinmuutos sekä rikinpoistolaitoksen 
toiminnan tehostamisinvestointi vuonna 2018� Puolassa Rejtanan 
lämpölaitoksella investoidaan savukaasujen puhdistusjärjestelmään 
vuosien 2018–2019 aikana� Investoinneilla vähennetään typenoksidien 
päästöjä sekä rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä ilmaan�

Venäjän voimalaitoksilla päästöjä rajoitetaan maan lainsäädännön 
mukaisesti� Venäjällä päästövaatimukset saattavat kiristyä 
tulevaisuudessa uuden lainsäädännön valmistuttua� 

Savukaasupäästöt
Typenoksidien päästömme (NOx) olivat 26 100 (2017: 26 400) 
tonnia, rikkidioksidipäästömme (SO2) 16 800 (2017: 18 800) tonnia, 
ja hiukkaspäästömme 9 600 (2017: 15 800) tonnia� Typenoksidien 
päästöistä 80 % (2017: 80 %), rikkidioksidipäästöistä 75 % (2017: 77 %) 
ja hiukkaspäästöistä 97 % (2017: 98 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista� 
Argayashin CHP-laitos Venäjällä oli merkittävin hiukkaspäästöjen lähde: 
4 900 (2017: 9 200) tonnia� 

Vuonna 2018 SO2-päästömme vähenivät noin 11 % ja 
hiukkaspäästömme vähenivät noin 39 %� Venäjällä käytettiin 

parempilaatuista hiiltä, ja lisäksi Argayashin CHP-laitos käytti 
hiukkaspäästöjen märkäpuhdistusjärjestelmää� 

Euroopan voimalaitoksillamme rikkidioksidi-, typenoksidi- 
ja hiukkaspäästöjen raportointi perustuu jatkuvatoimiseen 
mittaukseen� Muilta osin savukaasupäästötiedot saadaan joko 
kertamittauksiin perustuen tai lasketaan polttoaineiden käytön ja 
ominaispäästökertoimien avulla� Ominaispäästökertoimet perustuvat 
määrävälein tehtäviin mittauksiin, laitetoimittajalta saatuihin tietoihin 
tai viranomaisnormeihin�

Hiilidioksidipäästöt on raportoitu kohdassa 
Kasvihuone kaasupäästöt�

Savukaasupäästöt vuosina 2016–2018 (GRI 3057)
t 2018 2017 2016
SO2, t 16 800 18 800 22 500
NOx, t 26 100 26 400 * 24 800 *
Hiukkaset, t 9 600 15 800 16 800
HCl, t 930 960 1 180
Lyijy, kg 4 240 3 990 4 140
Elohopea, kg 118 118 150
Kadmium, kg 103 96 116
Dioksiinit ja furaanit, mg 630 430 504

* Luku päivitetty

Päästöt ilmaan
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Vedenkäyttö

Seuraamme voimalaitostemme ja muiden 
toimintojemme vedenkäyttöä ja toteutamme 
tarvittaessa vedenkäyttöä tehostavia 
toimenpiteitä. Vedenkäytön tehostaminen 
vähentää ympäristövaikutuksia ja tuottaa myös 
kustannussäästöjä.

Vedenkäyttöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet
Fortumin veden saatavuuteen liittyvät riskit ovat arviomme 
mukaan suhteellisen pieniä� Suurin osa vedenotostamme on 
lauhdevoimalaitosten jäähdytysvedeksi otettua merivettä� Useimmissa 
tapauksissa toimintamme ei kuluta vettä, vaan vesi palautetaan samaan 
vesistöön, josta se otetaan� 

Vesivoimantuotannossa pystymme tehokkaalla vesien 
käytön hallinnalla optimoimaan tuotantoamme ja hallitsemaan 
ympäristölle ja sidosryhmille aiheutuvia vaikutuksia� Ruotsissa EU:n 
vesipuitedirektiivin toimeenpano vähentää maan vesivoimantuotannon 
kokonaismäärää enimmillään noin 2 %� Fortum on mukana toimijoiden 
yhteisessä vesivoiman ympäristörahastossa, joka mahdollistaa 
tuotannonmenetysten kompensoimisen ja tehokkaan kohdentamisen 
niin, että ympäristöhyödyt ovat mahdollisimman suuret mutta vaikutus 
uusiutuvaan energiantuotantoon mahdollisimman pieni�

Fortumilla on edistynyt riskienhallintaprosessi patoturvallisuuteen 
liittyvien riskien pienentämiseksi� Pitkän aikavälin ohjelmalla kehitetään 
patojen kunnonseurantaa ja varmistetaan turvallinen juoksutus myös 
äärimmäisissä tulvatilanteissa�

Varaudumme toiminnassamme veden saatavuuden muutoksiin myös 
tulevaisuudessa ilmaston muuttuessa� Varautuminen liittyy esimerkiksi 
tuotannonsuunnitteluun, investointeihin, patoturvallisuuteen, 
tulvasuojeluun ja jäähdytysveden lämpötilan nousuun� 

Vesivoimantuotannon suunnittelussa varaudumme ilmastonmuutokseen 
ottamalla huomioon sadannan ja lämpötilan muuttumisen sekä sään 
ääri-ilmiöt, jotka voivat aiheuttaa kuivuutta tai tulvia� Seuraamme myös 
säännöstelylupien muutostarpeita vuodenaikavaihtelun muuttuessa�

Loviisan ydinvoimalaitoksella on varauduttu sään ääri-ilmiöihin 
ja mahdolliseen merialueen öljyonnettomuuteen merivedestä 
riippumattomalla varajäähdytysjärjestelmällä, johon kuuluvat muun 
muassa ilmajäähdytteiset jäähdytystornit� Jäähdytysjärjestelmän 
poistoveden lämpötilan nousuun pystytään vastaamaan optimaalisella 
tuotannonsuunnittelulla�

Vedenkäytön tehostaminen voimalaitoksillamme voi pienentää 
ympäristövaikutuksia, tuottaa kustannussäästöjä, varmistaa 
toimintamme hyväksyttävyyden sekä varmistaa veden saatavuuden myös 
muihin käyttötarkoituksiin�

Vedenkäyttömme vesistressialueilla
Fortumin voimalaitoksista Tšeljabinskin neljä CHP-laitosta sekä 
Argayashin CHP-laitos Venäjällä sijaitsevat WRI Aqueduct Water 
Risk Atlaksen mukaan korkean vesistressitason (40–80 %) alueella� 
Kaikilla Tšeljabinskin CHP-laitoksilla on käytössä jäähdytysvesitornit, 
mikä vähentää lauhdutukseen tarvittavan veden määrää� Argayashin 
CHP-laitos ottaa käyttöönsä jäähdytysvettä, joka palautetaan makeaan 
pintaveteen� 

Argayashin CHP-laitos ottaa vettä läheisestä järvestä, jonka 
vesimäärää voidaan lisätä pumppaamalla järveen lisävettä toisesta 
järvestä� Vuoteen 2017 asti pumpatun lisäveden määrä ei ollut riittävä, 
ja veden pinta laski merkittävästi� Vuosina 2017–2018 voimassa olevilla 
lupaehdoilla on varmistettu veden riittävyys, ja veden pinta on jälleen 
noussut� Fortumilla on suunnitteilla investointihanke tuhkankäsittelyn 
vedenkäytön tehostamiseksi� Suunnitelman on tarkoitus valmistua 
vuonna 2019, jolloin sille voidaan hakea viranomaishyväksyntä� 
Investointihankkeen valmistuttua vettä palautetaan laitoksen 
tuotantoprosessiin, mikä vähentää vedenottoa�

Venäjän Chelyabinskin CHP2- ja CHP3- sekä Argayashin 
CHP-laitoksilla oli vuonna 2018 voimassa väliaikaiset luparajat 
jätevesipäästöille�

Elokuun lopussa 2018 Fortum myi enemmistöosuutensa Intian 
aurinkovoimaloista, jotka sijaitsevat korkean (40–80 %) tai erittäin 
korkean (> 80 %) vesistressitason alueilla� Aurinkovoimalaitoksilla vettä 
käytetään aurinkopaneelien puhdistamiseen� 

Vedenotto ja vedenkäyttömuodot
Sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteettimme on pääosin Pohjoismaissa, 
Venäjällä ja Puolassa� Tärkeimpiä energiantuotantolaitostemme 
vesilähteitä ovat Itämeri ja paikalliset makean veden vesistöt� Lisäksi 
CHP-laitoksilla ja jätteenkäsittelypalveluissa käytetään vesijohtovettä� 
Raportoidut vedenotto- ja vedenkäyttöluvut perustuvat mittauksiin ja 
laskelmiin vedenkulutuksesta�

Vedenotto tuotantotoiminnassa vuosina 
2016–2018 (GRI 3033) 1)

milj. m3  eli 1 000 megalitraa 2018 2017 2016
Merivesi 1 508 1 519 1 533
Makea pintavesi 626 605 * 605
Kunnallinen vesijohtovesi 3 2 2
Pohjavesi 0,1 0,1 0,1
Muu ulkopuolinen vedentoimittaja 0,3 0,3 0,2
Vedenotto yhteensä 2 140 2 130 * 2 140

1) Luvut sisältävät myös erikseen raportoidun vedenoton vesistressialueilla
*  Luku päivitetty
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Vedenotto vesistressialueilla vuosina 2016–2018 (GRI 3033)
milj. m3  eli 1 000 megalitraa 2018 2017 2016
Makea pintavesi 306 289 299
Kunnallinen vesijohtovesi 0,5 0,5 0,6
Pohjavesi 0,01 0,003 0,004
Vedenotto yhteensä 307 289 299

Vuonna 2018 vedenottomme oli 2 140 (2017: 2 130) miljoonaa m3 vettä, 
josta meriveden osuus oli noin 94 %� Vesistressialueilla vedenottomme 
oli 307 (2017: 289) miljoonaa m3 vettä, mikä oli noin 14 % koko 
vedenotostamme� Vesistressialueiden vedenotto tapahtuu lähes 
kokonaan Venäjällä�

Vuoden 2018 alusta elokuun loppuun asti Intian vedenottomme 
oli noin 22 000 (2017: 6 000) m3, eli vain noin 0,001 % koko 
vedenotostamme� Vaikka vedenottomme on ollut vähäistä Intiassa, 
olemme pyrkineet tehostamaan vedenkäyttöä� 

Vedenkäyttö tuotantotoiminnassa vuosina 2016–2018 1)

milj. m3  eli 1 000 megalitraa 2018 2017 2016
Jäähdytysvesi 2 003 1 990 * 2 031 *

josta merivettä 1 508 1 519 1 532
ja makeaa pintavettä 496 471 499

Prosessi- ja käyttövesi 125 125 * 97 *
josta kalanviljelylaitoksilla 37 43 33
ja ulkopuolisille asiakkaille toimitettua vettä 8 8 8

Kaukolämpöverkkojen lisävesi 9 11 12
Veden kierrätys 13 13 13

1) Luvut sisältävät myös erikseen raportoidun vedenkäytön vesistressialueilla
*  Luku päivitetty

Vedenkäyttö vesistressialueilla vuosina 2016–2018
milj. m3  eli 1 000 megalitraa 2018 2017 2016
Jäähdytysvesi, makea pintavesi 242 231 241
Prosessi- ja käyttövesi, makea pintavesi 65 59 58

josta ulkopuolisille asiakkaille toimitettua vettä 7 7 8
Kaukolämpöverkkojen lisävesi 8 6 7
Veden kierrätys 6 6 5

Jäähdytysvesi energiantuotannossa
Lauhdevoimatuotannossa tarvitaan paljon jäähdytysvettä, ja 
jäähdytysvesien osuus on yli 90 % vedenotostamme� Fortumilla on 
kaksi lauhdevoimalaitosta Suomessa: Loviisan ydinvoimalaitos ja Meri-
Porin voimalaitos� Molemmat sijaitsevat rannikolla ja käyttävät suoraa 
merivesijäähdytystä� Jäähdytys ei kuluta vettä, vaan merestä otettu 
vesi palautetaan takaisin mereen� Ainoa muutos on jäähdytysveden 
lämpötilan nousu noin kymmenellä asteella� Fortumilla on lisäksi 
Venäjällä Nyaganin lauhdevoimalaitos, joka käyttää jäähdytykseen 
jokivettä� 

Vuonna 2018 käytimme ottamastamme vedestä jäähdytysvetenä 2 003 
(2017: 1 990) miljoonaa m3� Loviisan ydinvoimalaitos otti käyttöön ja 
palautti takaisin mereen 1 311 (2017: 1 372) miljoonaa m3 jäähdytysvettä� 

Myös CHP-laitoksillamme tuotetaan ajoittain lauhdesähköä� 
Useimmissa tapauksissa jäähdytysvesi otetaan paikallisesta 
vesistöstä, kuten joesta tai järvestä� Venäjällä ja Puolassa useilla 
CHP-tuotantolaitoksilla käytetään jäähdytystorneja, joissa osa 
jäähdytysvedestä haihtuu ilmakehään�

Prosessivesi
Voimalaitoksilla tarvitaan vettä vesi-höyrypiirissä, kun sähköä 
tuotetaan höyryturbiinin avulla� Putkistojen vuotojen vuoksi vesi-
höyrypiiriin joudutaan ajoittain syöttämään lisävettä� Vettä tarvitaan 
myös voimalaitosten apujärjestelmissä, esimerkiksi savukaasujen 

puhdistamiseen märkämenetelmällä sekä radioaktiivisten jätteiden 
käsittelyyn ja varastointiin ydinvoimalaitoksella� Lisäksi vettä käytetään 
jätteenkäsittelykeskusten prosesseissa�

Kaukolämpöverkko
Fortum on merkittävä kaukolämmön toimittaja Suomessa, Norjassa, 
Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä� Fortumilla on näissä maissa 
yhteensä noin 3 400 kilometriä kaukolämpöputkia� Kaukolämmityksessä 
käytetään lämmönsiirtoaineena vettä� Kaukolämpöputkistojen vuotojen 
vuoksi kaukolämpöverkkoihin joudutaan syöttämään ajoittain lisävettä� 
Vuonna 2018 kaukolämpöverkkojen lisävesi oli 9 (2017: 11) miljoonaa m3�

Vesivoimantuotanto ja kalanviljely
Fortum tuottaa vesivoimaa joissa virtaavasta vedestä Suomessa ja 
Ruotsissa� Voimalaitoksemme sijaitsevat tyypillisesti suurissa 
runsasvetisissä joissa, joissa ei ole ongelmia veden riittävyyden suhteen� 
Vesivoimantuotannossa vettä ei kulu, veden laatu ei muutu, eikä vettä 
yleensä johdeta toiseen vesistöön� Vesivoimantuotantoon liittyy 
kuitenkin usein vesistön säännöstelyä, joka muuttaa vedenpinnan ja 
virtaaman vaihtelua luonnontilaan verrattuna� Sidosryhmien kanssa 
toteutetuista vedenkäyttöön liittyvistä ympäristöhankkeista on kerrottu 
kohdassa Yrityskansalaisuus�

Tunnemme tarkasti vesistöjen vesitilanteen niissä vesistöissä, joissa 
tuotamme vesivoimaa, ja käytämme reaaliaikaisia vesistöennusteita 
tuotannon suunnittelussa� Fortum ei raportoi jokien virtaamia 
vesivoimantuotantoon liittyvänä vedenottona�

Viljelemme ja istutamme kaloja vesivoimantuotannon vaikutusten 
kompensoimiseksi� Kalanviljelyyn otetusta makeasta vedestä suurin osa 
palautuu vesistöön laadultaan vain vähäisessä määrin muuttuneena�
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Vedenpurku
Johdamme pääosin jäähdytysvedet sekä merkittävän osan jätevesistä 
takaisin samaan vesistöön, josta vesi otetaan� Vuonna 2018 vedenpurku 
oli yhteensä 2 063 (2017: 2 054) miljoonaa m3, josta jäteveden osuus 
oli 3 %� Raportoidut jätevesi- ja muut vedenpurkuluvut perustuvat 
mittauksiin ja laskelmiin�

Vedenpurku kohteittain vuosina 2016–2018 (GRI 3034) 1)

milj. m3 eli 1 000 megalitraa 2018 2017 2016
Meri, jäähdytysvesi 1 508 1 519 1 532
Makea pintavesi, jäähdytysvesi 496 471 499
Jäähdytysvesi yhteensä 2 003 1 990 2 031
Meri, prosessivesi 0,7 0,7 0,7
Makea pintavesi, prosessivesi 57 62 54

josta kalanviljelylaitoksilta 37 43 33
Kunnallinen jätevedenpuhdistamo 1,7 1,7 1,3
Muu kohde 0,1 0,1 0,1
Jätevesi yhteensä 59 64 56
Vedenpurku yhteensä 2 063 2 054 2 087

1) Luvut sisältävät myös erikseen raportoidun vedenpurun vesistressialueilla

Vedenpurku vesistressialueilla vuosina 
2016–2018 (GRI 3034)
milj. m3 eli 1 000 megalitraa 2018 2017 2016
Makea pintavesi, jäähdytysvesi 242 231 241
Makea pintavesi, prosessivesi 12 11 14
Kunnallinen jätevedenpuhdistamo 0,5 0,6 0,6
Muu kohde 0,09 0,09 0,09
Vedenpurku yhteensä 255 242 256

Vedenkulutuksemme sisältää jäähdytysvesitorneissa ilmakehään 
haihtuvaa jäähdytysvettä Venäjällä ja Puolassa, kaukolämpöverkkoihin 
syötettävää lisävettä, voimalaitosten ja muiden tuotantolaitosten 
prosesseissa käytettävää vettä, sekä tuhkan kuljetukseen käytettyä vettä 
Venäjällä� Fortum ei sisällytä ulkopuolisille asiakkaille toimitettua 
vettä, 8 miljoonaa m3, omaan vedenkulutukseensa� Vuonna 2018 
oma vedenkulutuksemme oli noin 68 (2017: 65) miljoonaa m3� 

Vesistressialueella Venäjällä vedenkulutuksemme oli noin 44 (2017: 40) 
miljoonaa m3�

Jäähdytysvesien mukana vesistöihin purettu lämpökuorma oli 
16 (2017: 17) TWh� Loviisan ydinvoimalaitoksen osuus tästä oli 
15 TWh� Lämpötilamittausten mukaan lämmennyt jäähdytysvesi on 
nostanut pintaveden lämpötilaa 1–2 astetta 1–2 kilometrin säteellä 
vedenpurkupaikasta�  

Jätevesien käsittely ja jätevesipäästöt
Voimalaitoksilla ja muilla tuotantolaitoksilla syntyvät jätevedet käsitellään 
joko laitoksen omalla jätevesilaitoksella ja lasketaan ympäröivään 
vesistöön tai johdetaan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon 
edelleen käsiteltäviksi� Venäjällä käytetään tuhkan kuljetuksessa 
ns� märkämenetelmää, jossa tuhka pumpataan voimalaitokselta 
veden mukana tuhka-altaisiin� Osa vedestä kierrätetään takaisin 
voimalaitokselle, ja osa johdetaan selkeytyksen jälkeen vesistöön�

Laitosten jätevesiin voi jäädä käsittelyn jälkeenkin kiintoainetta, 
ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, sekä raskasmetalleja� 
Jätevesipäästöillä voi olla paikallisia vaikutuksia veden laatuun sekä 
vesistöjen ravinne- ja happitasapainoon� Vuonna 2018 laitoksillamme 
syntyi 59 (2017: 64) miljoonaa m3 jätevesiä, joista 97 % puhdistettiin 
tarvittaessa ja johdettiin ympäristöön, ja 3 % johdettiin kunnallisiin 
jätevedenpuhdistamoihin� Jätevesien mukana vesistöihin pääsi yhteensä 
noin 1,0 (2017: 1,0) tonnia öljyä�

Jätevesistä noin 62 % on kalanviljelylaitosten purkuvesiä� Purkuvedet 
puhdistetaan ja niiden ravinnepitoisuuksia seurataan lupaehtojen 
mukaisesti� Montan kalanviljelylaitoksella Suomessa prosessivedestä 
erotettu lietevesi on johdettu kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle 
vuodesta 2016 alkaen, mikä on vähentänyt ravinnekuormitusta 
vesistöihin�

Fortumin CDP Water Security 2018 -vastaus
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18 
Merkittävät EHS-poikkeamat
Tavoite: ≤ 20

Ympäristöpoikkeamat

Seuraamme konsernitasolla merkittävien  
EHS-poikkeamien lukumäärää, joka osaltaan  
kuvaa ympäristöasioiden hallinnan laatua. 

Vuonna 2018 merkittäviä EHS-poikkeamia oli 18 (2017: 20), joista 
6 (2017: 10) oli merkittäviä ympäristöpoikkeamia� Merkittäviä 
ympäristöpoikkeamia ovat yli 100 litraa ylittävät vuodot ympäristöön, 
merkittävät ympäristörikkomukset sekä muut ympäristöpoikkeamat, 
joilla on merkittävää vaikutusta ympäristöön�

Vuodot ympäristöön
Vuoden 2018 aikana tapahtui neljä (2017: 8) yli 100 litran vuotoa 
ympäristöön� Suomenojan lämpöpumppulaitoksella Suomessa tapahtui 
kaksi kylmäainevuotoa� Suomessa tapahtui myös suodosvesivuoto 
jätteiden käsittelylaitoksella� Kumlan jätteenpolttolaitoksella Ruotsissa 
tapahtui lentotuhkapäästö siilon tyhjentämisen yhteydessä� Tapahtumat 
on tutkittu ennakoivan kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi ja 
korjaavien toimenpiteiden löytämiseksi� Tapahtumilla ei ollut merkittäviä 
ympäristövaikutuksia�

Ympäristörikkomukset
Vuonna 2018 tapahtui kaksi (2017: 2) merkittävää ympäristölupaehtojen 
rikkomusta� Riihimäen jätteenpolttolaitoksella Suomessa tapahtui 
elohopean päästörajan ylitys savukaasupäästöissä sekä jätevedessä� 
Tapahtumat on tutkittu korjaavien toimenpiteiden löytämiseksi� 
Tapahtumilla ei ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia�

Vuonna 2018 alkoi myös yksi poliisitutkinta ja tehtiin yksi 
tutkintapyyntö mahdollisessa ympäristörikkomusasiassa� Ensimmäisessä 
asiassa poliisitutkinta koskee kesäkuun tulipalon sammutusvesien 
käsittelyä Kumlan jätteenpoltto- ja käsittelylaitoksella Ruotsissa� Toisessa 
asiassa valvova viranomainen teki poliisille tutkintapyynnön, joka koskee 

Suomessa Imatran voimalaitoksen patotyömaalla syntyneen betonipölyn 
mahdollista vaikutusta vesiympäristöön ja syytä tapahtumalle�

Tulipalot
Vuonna 2018 tapahtui 11 (2017: 5) merkittävää tulipaloa� Tulipaloista 
seitsemän tapahtui jätehuoltopalveluissa� Tulipalojen osasyynä oli 
kuuma ja kuiva kevät- ja kesäkausi, mikä lisää etenkin varastoitavien 
jätteiden tulipaloriskiä� Tulipalot on tutkittu toiminnan kehittämiseksi ja 
parantamiseksi� 

Ympäristötiedustelut ja valitukset
Voimalaitoksille tulee vuosittain ympäristötiedusteluja ja muita 
yhteydenottoja, jotka käsitellään pääosin paikallisesti� Tulevista 
toimista, jotka mahdollisesti aiheuttavat ympäristövaikutuksia, pyritään 
tiedottamaan jo etukäteen esimerkiksi paikallisten tiedotusvälineiden 
kautta ja avoimissa yleisötilaisuuksissa� 

Fortumin verkkosivuilla on myös palautekanava, jonka kautta 
sidosryhmämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista 
toimintamme aiheuttamista epäkohdista� Vuoden 2018 aikana 
tietoomme ei tätä kautta tullut uusia ympäristöön liittyviä valituksia�

Sakot 
Vuonna 2018 Fortumin työntekijälle langetettiin 400 zlotyn (94 euron) 
sakot Puolassa päästöraportointivelvoitteen rikkomisesta�

Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
Työ- ja laitosturvallisuus
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Henkilöstö ja yhteiskunta
Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja tarjota 
mahdollisimman turvallisen työpaikan kaikille fortumlaisille 
ja meille töitä tekeville urakoitsijoille. Vaikutamme miljoonien 
ihmisten arkeen turvaamalla yhteiskunnan häiriötöntä 
toimintaa luotettavalla energiantuotannolla. Käymme aktiivista 
vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrimme löytämään 
tasapainon sidosryhmien erilaisten odotusten välillä.
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2016 2017 2018 2019

Yhdistetty tapaturmataajuus (LWIF), oma henkilöstö ja 
urakoitsijat

 LWIF (oma henkilöstö ja urakoitsijat)

 Tavoite

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5
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Fortumin tuki yhteiskunnalle kohderyhmittäin, % 

 Urheilu, 28

 Ympäristö, 24

 Uusiutuva energia ja kiertotalous, 13

 Kulttuuri, 12

 Lapset ja nuoret, 10

 Muut, 13

Henkilöstö maittain 31.12.2018

 Suomi, 2 238

 Ruotsi, 981

 Norja, 667

 Venäjä, 2 941

 Puola, 754

 Muut maat, 705

Vaikutukset henkilöstöön ja yhteiskuntaan
Fortumin henkilöstövastuussa painottuvat erityisesti laitos- ja työturvallisuus sekä henkilöstön hyvinvointi ja 
kehittyminen� Taloudellisena toimijana yhtiöllä on merkittävä rooli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, 
Puolassa ja Baltian maissa� Energian toimitusvarmuus asiakkaille on olennaista yhteiskunnan häiriöttömän 
toiminnan turvaamiseksi� Tyytyväiset asiakkaat ovat Fortumille tärkeä menestystekijä, ja aktiivisilla kuluttajilla on 
merkittävä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä� 

Fortumilla on myös epäsuora vastuu toimitusketjustaan� Teemme yhteistyötä vastuullisesti toimivien yritysten 
kanssa, jotka noudattavat Fortumin Toimintaohjetta sekä Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille� 
Eettiset liiketoimintatavat ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen muodostavat 
Fortumin toimintaohjeiden perustan� Fortumin kestävän kehityksen lähestymistapaan kuuluvat myös hyvänä 
yrityskansalaisena toimiminen ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen�

Henkilöstö ja yhteiskuntavastuun tunnusluvut
Taulukossa ja kuvaajissa esitetään tärkeimmät henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät tunnuslukumme�

Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Henkilöstö ja yhteiskuntavastuun tärkeimmät tunnusluvut
2018 2017 2016

CHP-laitosten energiakäytettävyys, % 96,4 96,1 97,4
Henkilöstö keskimäärin 8 767 8 507 7 994
Henkilöstö 31.12. 8 286 8 785 8 108
Lähtövaihtuvuus, % 16,1 10,5 13,0
Naisia henkilöstöstä, % 32 32 29
Naisia johtotehtävissä, % 30 29 25
Sairauspoissaoloprosentti 2,8 2,2 * 2,3 *
Tapaturmataajuus (LWIF) 1), oma henkilöstö 0,2 1,2 1,0
Tapaturmataajuus (LWIF) 1), urakoitsijat 4,8 4,2 3,0
Vakavien työtapaturmien 2) lukumäärä, oma henkilöstö ja urakoitsijat 4 1 5
   joista kuolemantapauksia urakoitsijoille 2 0 0
Turvallisuussertifioidut 3) toiminnot sähkön- ja lämmöntuotannossa, % liikevaihdosta 97,0 98,4 99,9
Toimittaja-auditoinnit, lkm 13 11 13
Tuki yhteiskunnalle, milj. euroa 3,8 4,9 2,9

1) LWIF = Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Lost Workday Injury Frequency)
2) Kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtaneet tapaturmat ja tapaturmat, joista aiheutuu vakavia ja henkeäuhkaavia vammoja
3) OHSAS 18001 tai ISO 45001
* Ei sisällä: DUON, Hafslund
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Henkilöstö

Muutos kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää 
edellyttää uutta suuntaa energiantuotannossa. Tämän 
muutoksen saamme aikaan yhdessä. Haluamme 
olla vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa motivoivan 
työympäristön ja investoi koko henkilöstön kehitykseen 
ja hyvinvointiin.

Vuonna 2018 Fortumissa työskenteli keskimäärin 8 767 (2017: 8 507) 
työntekijää� Eniten työntekijöitä oli Venäjällä, keskimäärin 
3 378 (2017: 3 710) henkilöä� Keskimääräisessä ja vuoden lopun 
kokonaishenkilöstömäärässä on mukana 117 työntekijää, jotka eivät 
sisälly tässä raportissa esitettyihin muihin lukuihin ja taulukoihin� Nämä 
henkilöt ovat Consumer Solutions -divisioonassa Puolassa työskenteleviä 
henkilöyrittäjiä�

Vakituisessa työsuhteessa oli 95,9 % (2017: 95,2 %) henkilöstöstä� 
Näistä kokoaikaisten työntekijöiden osuus oli 98,2 % (2017: 98,1 %)� 
Vuoden aikana Fortumissa aloitti 799 (2017: 734) uutta työntekijää ja 
1 258 (2017: 855) työsuhdetta päättyi, näistä 692 työnantajan päättämänä� 
Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli 25� 
Vuonna 2018 lähtövaihtuvuus oli 16,1 % (2017: 10,5 %)� Vaihtuvuuden 
kasvuun vaikutti erityisesti noin 500 työntekijän siirtyminen Yustek-
yhteisyrityksen palvelukseen Venäjällä� Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus 
oli 7,2 % (2017: 5,4 %)�

Urakoitsijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin toimipaikoilla 
vuoden aikana yhteensä noin 1 007 500  (2017: 1 249 000) työpäivää� Luku 
perustuu urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon sekä urakkakustannusten 
ja keskimääräisten tuntihintojen pohjalta tehtyihin arvioihin� Luku on 
laskettu 8 tunnin työpäivälle�

Henkilöstötilastoja vuodelta 2018 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Norja Venäjä Puola Muut maat Yhteensä

Henkilöstö vuoden lopussa 2 238 981 667 2 941 754 705 8 286
miehiä 1 589 589 403 2 179 441 474 5 675
naisia 649 392 264 762 313 231 2 611

Henkilöstö keskimäärin 2 252 984 670 3 378 798 686 8 767
Henkilöstökulut, 1 000 euroa 194 835 80 853 60 848 68 780 17 848 36 044 459 207
Henkilöstökulut per henkilö, 1 000 euroa 86,5 82,2 90,8 20,4 22,4 52,5 52,4

Henkilöstön työsopimuksen ja työsuhteen tyyppi alueittain ja sukupuolittain jaoteltuna (GRI 1028)
Suomi Ruotsi Norja Venäjä Puola Muut maat Yhteensä

M N M N M N M N M N M N M N
Työsopimus lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Vakituinen 1 534 615 565 374 392 256 2 123 696 344 257 465 212 5 423 2 410
Määräaikainen 56 35 24 18 10 7 56 66 10 26 9 19 165 171
Työsuhteen tyyppi (vakituiset työntekijät) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Kokoaikainen 1 518 590 556 336 391 242 2 123 694 344 252 456 190 5 388 2 304
Osa-aikainen 16 25 9 38 1 14 0 2 0 5 9 22 35 106
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Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Edistämme henkilöstön tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkitsemisessa, kehittymisessä ja uralla 
etenemisessä riippumatta työntekijän etnisestä taustasta, uskonnosta, 
poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä�

Vakituisesti palveluksessamme olevien työntekijöiden keski-ikä 
oli 42,9 (2017: 43,6) vuotta� Yli 50-vuotiaiden työntekijöiden osuus 
oli 29 % (2017: 29 %)� Naisten osuus henkilöstöstämme oli 32 % 
(2017: 32 %)� Naisten osuus konserni- ja divisioonatason johdossa oli 
30 % (2017: 29 %)� Fortumin hallitukseen kuului vuoden 2018 lopussa 
kahdeksan jäsentä, joista kolme oli naisia�

Olemme aiemmin raportoineet henkilöstön jakauman ikäryhmittäin, 
sukupuolittain ja henkilöstöryhmittäin (työntekijät ja toimihenkilöt)� 
Vuodelta 2018 emme enää raportoi henkilöstöryhmäjakoa, sillä 
Fortumissa käytössä oleva tehtävien luokittelu on huomattavasti 
hienojakoisempi, eikä henkilöstön jakaminen edellä mainittuihin 
kahteen ryhmään ole perusteltua�

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja 
alueittain (GRI 4011)

Suomi Ruotsi Norja Venäjä Puola Muut maat
Työsuhteita alkoi M N M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 30 26 15 46 25 37 26 60 16 7 18 13 3
30–50 86 29 39 18 23 13 130 51 11 14 23 16
yli 50 10 1 6 3 3 1 15 8 0 1 5 1
Uudet työntekijät, % 8,0 7,3 16,1 12,3 16,1 15,6 9,7 10,8 5,2 12,8 8,8 9,4

Suomi Ruotsi Norja Venäjä Puola Muut maat
Työsuhteita päättyi M N M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 30 17 9 28 19 12 7 77 46 5 11 4 0
30–50 59 27 32 16 30 25 288 167 18 13 20 9
yli 50 7 4 7 6 3 2 188 80 1 0 17 4
Lähtövaihtuvuus, % 5,4 6,5 11,9 11,0 11,5 13,3 26,0 * 42,1 * 7,0 9,3 8,8 6,1

* Lähtövaihtuvuuteen vaikutti työntekijöiden siirtyminen yhteisyrityksen palvelukseen kaukolämpöliiketoiminnassa.

Suomi Ruotsi Norja Venäjä Puola Muut maat
Työsuhteita päättyi työntekijän aloitteesta M N M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 30 16 9 25 19 11 7 23 10 3 9 4 0
30–50 55 24 30 15 29 25 84 31 15 11 16 9
yli 50 4 5 6 4 3 2 33 18 1 0 7 3
Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus, % 4,9 6,2 10,8 10,2 11,0 13,3 6,6 8,5 5,5 7,8 5,8 5,7

Vakituisten työntekijöiden palvelusvuodet vuosina  
2016–2018, %
Palvelusvuodet 2018 2017 2016
0–5 39 37 33
6–10 18 20 21
11–15 13 10 10
16–20 8 10 10
21–25 7 8 9
26–30 7 7 8
31+ 8 7 8

Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja puutumme siihen välittömästi� 
Esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa ja Intiassa on käytössä erillinen 
ohjeistus työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän tilanteisiin� Vuonna 2018 
raportoitiin yksi syrjintätapaus� Tapaus tutkittiin, eikä se antanut aihetta 
toimenpiteisiin�
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Case  |  Yhdenvertaisuus ja tasaarvo vahvasti esillä Fortumissa
Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat olleet keskeisiä 

teemoja yhteiskunnallisessa keskustelussa vuonna 2018. Fortum on 

ottanut osaa keskusteluun osoittamalla tukensa työelämän tasa-arvon 

edistämiseksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.

Toukokuussa 2018 Fortum liittyi Kööpenhaminassa pidetyssä Clean 

Energy Ministerial -kokouksessa Equal by 30 -kampanjaan.  Kampanja 

pyrkii saamaan hallitukset, energiateollisuuden ja muut organisaatiot 

allekirjoittamaan tasa-arvoiseen palkitsemiseen, mahdollisuuksiin ja 

johtamiseen liittyvät periaatteet vuoteen 2030 mennessä YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 

Fortum osallistui vuonna 2018 myös Elinkeinoelämän keskusliiton 

aloittamaan Työ ei syrji -kampanjaan, joka tähtää asenteiden 

muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen suomalaisessa työelämässä. 

Aloitteen tavoitteena on tehdä työelämän tasa-arvosta Suomessa 

itsestäänselvyys.

Fortum sai vuonna 2018 myös tunnustusta työstään tasa-arvon 

edistämiseksi sijoittumalla Equileap Gender Equality TOP 200 yritysten 

joukossa sijalle 50, nousten yli 80 sijaa viime vuodesta. Equileap kerää 

tietoja vuosittain yli 3 000 yrityksestä 23 maassa. Sen arviointikriteerit 

liittyvät johdon ja henkilöstön sukupuolijakaumaan, tasa-arvoiseen 

palkitsemiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä sukupuolten 

tasa-arvoa tukeviin periaatteisiin muun muassa rekrytoinnissa ja 

urakehityksessä. 
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Tasaarvoinen palkitseminen
Fortumissa palkitsemisen lähtökohtana ovat kunkin maan lainsäädäntö, 
paikalliset käytännöt sekä toimialakohtaiset työehto- ja muut 
sopimukset�

Palkitseminen perustuu tehtävän vaativuuteen, suoritukseen 
ja henkilön osaamisen kehittymiseen� Palkitsemme henkilöstöä 
liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisesta ja muutosten 
onnistuneesta toteuttamisesta� Lyhyen aikavälin kannustinpalkkion 
osuus vuosipalkasta määräytyy henkilön tehtävän perusteella� 
Maksettavan kannustinpalkkion suuruus puolestaan määräytyy henkilön 
palkan sekä liiketoimintayksikön ja yksilön tavoitteiden saavuttamisen 
perusteella�

Globaali henkilötietojärjestelmä ja yhdenmukainen tehtävän 
vaativuuden luokittelujärjestelmä mahdollistavat palkkatasa-
arvon tarkastelun kaikissa toimintamaissamme peruspalkan 
osalta� Taulukossa olemme raportoineet henkilöstömäärältään 
merkittävimmät toimintamaat� Muista toimintamaista vertailua ei 
raportoida pienten henkilömäärien vuoksi� Vuosien 2017 ja 2018 aikana 
tehtyjen yrityskauppojen myötä Fortumiin liitetyt yhtiöt, joiden osalta 
vaativuusluokittelu ei ole valmistunut, eivät ole luvuissa mukana�

Raportointimme kattaa kaikki henkilöstöryhmät lukuun ottamatta 
työntekijätehtävissä toimivia, joiden osuus Fortumin koko henkilöstöstä 
on 29 %� Työntekijätehtävissä toimivien naisten ja miesten välistä 
vertailua ei raportoida pienten ryhmäkokojen vuoksi�

Henkilöstön kokonaismäärä vertailussa oli 3 068, joista naisia oli 
1 198 (39 %)� Naisten peruspalkkataso oli vuonna 2018 keskimäärin 
4 % alempi kuin miesten� Tarkasteltaessa eroja henkilöstöryhmittäin ja 
maittain erot vaihtelivat -21 %:n ja +8 %:n välillä�

Naisten peruspalkkojen ja palvelusvuosien vertailu miesten vastaaviin tekijöihin (GRI 4052)
Peruspalkkojen ero Palvelusvuosien ero

Maa Kaikki tehtävät, %
Operatiiviset asiantuntijat 

ja esimiehet, %
Itsenäiset asiantuntijat  

ja esimiehet, %

Taktiset ja strategiset 
asiantuntijat ja  

keskijohto, %
Keskimääräiset 
palvelusvuodet

Suomi -3 N/A * -1 -7 -1
Ruotsi -4 -3 -3 -9  0
Norja 1) -7 -2 -9                                N/A 2)  0
Tanska 2) -4 -5
Venäjä -16 -11 -21 -17  2
Puola -6 -9 -6                                N/A 2) -4
Viro 2) -9 -4
Latvia 2)  3  3
Liettua 2)  8  0

1) Ei sisällä Hafslund-yhtiöistä siirtynyttä henkilöstöä
2) Roolikohtaisia eroja ei raportoida pienen ryhmäkoon vuoksi
* Ei yhtenäistä vaativuusluokittelua

Konserni ja divisioonatason johdon ikä ja sukupuolijakauma 
(GRI 4051)
ikäryhmä Miehiä Naisia
alle 30 0 0
30–50 32 11
yli 50 25 14

Vakituisten työntekijöiden jakauma ikäryhmittäin ja sukupuolittain (GRI 4051)
Suomi Ruotsi Norja Venäjä Puola Muut maat Yhteensä

ikäryhmä M N M N M N M N M N M N M N
alle 30 136 59 108 82 88 57 224 52 24 81 35 17 615 348
30–50 909 358 283 189 225 156 1 328 443 161 140 256 133 3 162 1 419
yli 50 489 198 174 103 79 43 571 201 159 36 174 62 1 646 643
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Energise Your Day -ohjelma laajeni 
Fortum Recycling and Waste Solutionsin 
toimipisteisiin Suomessa, Ruotsissa 
ja Tanskassa ja on nyt käynnissä 
kymmenessä toimintamaassamme.

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
Fortumin liiketoimintoja kehitetään ja vahvistetaan hyvässä yhteistyössä 
henkilöstön kanssa� Uskomme, että liiketoiminnan menestyksekäs 
johtaminen perustuu johdon ja henkilöstön luottamukselliseen 
suhteeseen ja vapaaseen tiedonkulkuun� Fortum kunnioittaa henkilöstön 
järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan�

Toimintamaissamme järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus 
on taattu lainsäädännöllä� Tästä poikkeuksena on Intia, joka ei ole 
ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour 
Organisation) sopimusta järjestäytymisvapaudesta ja kollektiivisesta 
neuvotteluoikeudesta� Intiassa noudatamme samoja käytäntöjä 
kuin muissakin toimintamaissamme, emmekä rajoita tai estä 
järjestäytymisvapautta�

Sovellamme kaikissa toimintamaissamme paikallisia 
työehtosopimuksia kyseessä olevien sopimusten soveltamisalojen 
mukaisesti� Suurimmissa toimintamaissamme kollektiivisesti 
neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluu lähes 85 % henkilöstöstä 
kattavuuden vaihdellessa Latvian noin 4 %:sta Suomen, Ruotsin, 
Norjan ja Venäjän noin 100 %:iin� Liettuassa, Puolassa ja Intiassa ei 
ole kollektiivisesti neuvoteltuja työehtosopimuksia� Näissä maissa 
työsopimukset perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön ja yhtiön 
henkilöstöpolitiikkaan�

Fortum European Council
Fortum European Council (FEC) on Fortumin eurooppalaisten 
toimintojen yhteistyöelin, jossa henkilöstö- ja työnantajaedustajat 
kohtaavat� Vuonna 2018 FEC:n yleiskokous pidettiin Suomessa ja siihen 
osallistui henkilöstön edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Puolasta, 
Virosta ja Tanskasta� Neuvoston kokouksessa käsiteltiin muun muassa 
Fortumin strategiaa ja liiketoiminnan näkymiä, avoimen johtajuuden 
toimintakonseptia, työssäjaksamista ja työhyvinvointia muuttuvassa 
toimintaympäristössä sekä työturvallisuutta� 

FEC:n henkilöstöedustajat pitivät lisäksi vuoden aikana kaksi omaa, 
keskinäistä kokousta� Fortum European Councilin kokousten lisäksi 
paikallistason neuvotteluja käydään eri maissa useita kertoja vuodessa 
tarpeen mukaan�

Uudelleenjärjestelytilanteet
Organisaation muutostilanteissa neuvottelemme henkilöstön edustajien 
kanssa jokaisen maan paikallisen lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen 
mukaisesti� Irtisanomistilanteissa haluamme ensisijaisesti tukea 
henkilöstön uudelleentyöllistymistä�

Uudelleenjärjestelytilanteissa sovellettava neuvotteluvelvoiteaika 
riippuu tulevien muutosten laajuudesta ja vaihtelee Fortumin eri 
toimintamaissa� Neuvotteluvelvoiteaika on lyhimmillään kolme viikkoa 
(Suomi) ja pisimmillään 90 päivää (Intia)� Ruotsissa, Norjassa ja 
Liettuassa ei ole säädettyä neuvotteluvelvoiteaikaa�

Vähimmäisirtisanomisaika perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, 
kollektiivisiin työehtosopimuksiin tai työsopimuksiin, jotka ovat 
yhdenmukaisia paikallisen lainsäädännön ja sopimusten kanssa� 

Irtisanomistilanteissa tarjoamme tapaus- ja maakohtaisesti 
uudelleensijoituspalveluita ja selvitämme mahdollisuuksia järjestää 
ammatillista tai muuta työllistymistä edistävää koulutusta yhteistyössä 
paikallisten työvoimaviranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa� Työssä 
jatkavien työntekijöiden uudelleenkoulutus järjestetään organisaation ja 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti� Irtisanomistilanteissa tarjoamamme 
tukipaketin sisältö päätetään tapauskohtaisesti paikallisten tarpeiden 
mukaan� Paketin taloudellinen kompensaatio perustuu yleensä 
työvuosien määrään Fortumissa�

Henkilöstön hyvinvointi
Kehittämällä työhyvinvointia tuemme työympäristöä ja yrityskulttuuria, 
joka edistää työntekijöidemme terveyttä, työturvallisuutta ja työyhteisön 
toimivuutta�

Energise Your Day hyvinvointiohjelma
Energise Your Day -hyvinvointiohjelman tavoitteena on kannustaa ja 
rohkaista kaikkia fortumlaisia oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen�

Energise Your Day -ohjelma käynnistyy itsearviointiin perustuvalla 
hyvinvointikyselyllä, johon vastasi 400 fortumlaista vuonna 2018 
vastausprosentin ollessa 63� Vastausten perusteella tukea ja työkaluja 
kaivataan eniten palautumiseen ja stressin hallintaan�

Kyselyn tulosten perusteella henkilöstölle tarjotaan erilaisia 
hyvinvointipalveluita, kuten luentoja, valmennusklinikoita, kampanjoita 
ja muita hyvinvointiaktiviteetteja� Vuoden 2018 painopistealueita olivat 
uusia toimintatapoja tukevat älykkäät työtavat, hyvinvoinnin lisääminen 
aivotutkimuksen oppeja hyödyntämällä sekä uni ja palautuminen� 
Pääkonttorin muuton yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota 
ergonomisiin työpisteisiin sekä työpäivän aktivoimiseen muun muassa 
taukoliikuntapisteiden ja muiden liikuntamahdollisuuksien avulla�

Vuonna 2018 otimme käyttöön uuden henkilöstön hyvinvointiin 
liittyvän kyselyn� Wellbeing Pulse Survey toteutetaan kaksi kertaa 
vuodessa� Kyselyyn vastasi yhteensä 6 900 fortumlaista ja sen mukaan 
henkilöstö kokee työhyvinvoinnin tason hyväksi� Hyvinvointia voidaan 
henkilöstön mukaan lisätä vielä muun muassa kiinnittämällä huomiota 
työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen� 
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2,8 %
Sairauspoissaolot
Tavoite: ≤ 2,2

Edistämme hyvinvointia työpaikalla myös varhaisen välittämisen 
mallilla, jossa avointa vuorovaikutusta työntekijän ja esimiehen välillä 
lisätään keskustelemalla ja kartoittamalla poissaolojen syitä� Esimiehille 
järjestetään valmennusta työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa�

Työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto
Työsuojelu ja työterveyshuolto on järjestetty toimintamaissamme 
paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti� 
Työsuojelutoimikunnat edustavat kaikkia henkilöstöryhmiä, ja niissä 
käsitellään säännöllisesti työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä 
asioita�

Kaikki palveluksessamme olevat työntekijät kuuluvat 
työterveyshuollon piiriin� Korostamme ennaltaehkäisevän ja 
työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä� Suomessa 
työterveyshuollon kustannukset ennen Kelan palautuksia olivat 
485 (2017: 533) euroa henkilöä kohden�

Fortum tekee henkilöstölleen säännöllisiä terveystarkastuksia 
paikallisten lakien mukaisesti� Tarkastusten piiriin kuuluu henkilöstö, 
joka altistuu työssään esimerkiksi melulle, pölylle tai säteilylle tai tekee 
vuorotyötä� Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin 
ja tarkastuksiin työyhteisössä� Työterveyshuollon ammattilaiset 
tukevat esimiehiä tarjoamalla tietoa ennaltaehkäisevistä toimista 
sekä vaihtoehdoista työkyvyn heiketessä� Työterveyshuolto tarjoaa 
myös menetelmiä ja välineitä näitä tilanteita varten� Vuonna 2018 
Suomessa panostettiin erityisesti työfysioterapeutin palvelujen käyttöön 
ennaltaehkäisevästi�

Vuonna 2018 sairauspoissaoloprosentti oli 2,8 (2017: 2,2), mikä oli 
korkeampi kuin asetettu tavoite (≤ 2,2)� Sairauspoissaolot kasvoivat 
hieman kaikissa maissa, mutta erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja 
Puolassa� Miesten sairauspoissaoloprosentti oli 2,3 (2017: 1,9) ja naisten 
4,0,(2017: 2,9)� Sairauspoissaoloprosentti on laskettu vakituisten 
työntekijöiden teoreettisen työajan perusteella� Sairauspoissaolojen 

hallinta kuului vuoden 2018 painopistealueisiimme Energise Your Day 
-työhyvinvointiohjelman laajentamisen lisäksi� 

Ammattitautiepäilyjä oli Suomessa viisi (2017: 1)� Epäilyistä kolme 
liittyi meluun ja kaksi asbestiin� Kaikki ammattitautiepäilyt esiintyivät 
miehillä� Yksi meluun liittyvä ammattitautiepäily todettiin korvattavaksi 
ammattitaudiksi ja yksi ei-ammattitaudiksi� Yksi asbestiin liittyvä 
ammattitautiepäily todettiin korvattavaksi ammattitaudiksi� Muiden 
epäilyjen tutkimukset ovat kesken�

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen hyvästä tasosta Fortumissa 
kertoo keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, joka oli 62 (2017: 62) 
vuotta� Vuonna 2018 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä Suomessa oli 
työeläkejärjestelmässä 61,3 vuotta (Lähde: Eläketurvakeskus)�

Vakituisten työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti  
vuosina 2016–2018, %

2018 2017 2016
M N M N M N

Suomi  2,3  2,6 2,2 2,6 2,4 3,5
Ruotsi  3,6 9,5 2,8 8,0 2,6 6,3
Norja 1)  3,6 6,6 - - - -
Venäjä  1,5 1,9 1,5 1,5 1,8 1,6
Puola  3,1 5,9 2,7 3,1 2,6 3,8
Muut maat  3,0 2,2 2,5 2,3 2,2 3,5

1) Vuosien 2016 ja 2017 lukuja ei raportoida, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2018 
lukuun nähden henkilöstön määrän muutoksen vuoksi
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Henkilöstön kehittäminen
Tavoitteenamme on olla edelläkävijä tulevaisuuden energiajärjestelmässä� 
Tämä tarkoittaa, että meidän on jatkuvasti panostettava johtamisen 
ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä avoimen ja joustavan 
yrityskulttuurin tukemiseen�

Vuonna 2018 yli 800 esimiestä osallistui Strategy & Open Leadership 
-tilaisuuksiin, joissa painopiste oli strategian viestimisessä ja avoimen 
johtajuuden syventämisessä� Tilaisuuksien tavoitteena oli parantaa 
muun muassa itsensä johtamista, yhteistyötä ja verkostoitumista sekä 
esitellä näitä tukevia uusia työkaluja� Lisäksi vuoden aikana järjestettiin 
kiertotalouteen, datan hyödyntämiseen, viestintätaitoihin sekä 
hyvinvointiin ja stressinhallintaan liittyviä koulutusohjelmia johdolle, 
esimiehille ja asiantuntijoille�

Fortum käynnisti vuonna 2016 neljä niin sanottua Must-win 
battle -kehitysohjelmaa� Vuonna 2018 muokkasimme näitä ohjelmia 
vastaamaan paremmin nykyisiä kehitystarpeitamme ja nostimme 
avoimen johtajuuden omaksi ohjelmakseen� Muut ohjelmat keskittyvät 
muun muassa digitalisaatioon ja myynnin kehittämiseen�

Vuonna 2018 kaikkien koulutustuntien kokonaismäärä oli 64 831 
(2017: 62 189)� Olemme aiemmin raportoineet koulutustunnit myös 

henkilöstöryhmittäin (työntekijät ja toimihenkilöt)� Vuodelta 2018 emme 
enää raportoi henkilöstöryhmäjakoa, sillä Fortumissa käytössä oleva 
tehtävien luokittelu on huomattavasti hienojakoisempi, eikä henkilöstön 
jakaminen edellä mainittuihin kahteen ryhmään ole perusteltua� 
Työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutustuntien määrässä ei 
ole merkittävää eroa� Vuonna 2018 koulutuskustannukset olivat 
4,0 (2017: 3,6) miljoonaa euroa�

Suoritus ja kehityskeskustelut tukevat tavoitteiden 
saavuttamista ja ammatillista kasvua
Tuemme henkilöstön työssä kehittymistä vuosittaisilla suoritus- ja 
kehityskeskusteluilla, joiden piiriin kuuluvat kaikki työntekijät� 
Suoritus- ja kehityskeskustelujen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, 
että työntekijällä on selkeät liiketoiminnasta johdetut tavoitteet ja 
osaaminen, joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja ammatillista kasvua� 

Tavoitteiden saavuttaminen muodostaa pohjan maksettaville 
kannustinpalkkioille� Fortumin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat 
kaikki työntekijät, jotka ovat olleet Fortumin palveluksessa vähintään 
kolme kuukautta�

Nopeampaa palautetta henkilöstöltä
Fortumin johtamisen periaatteiden tärkeimpiin elementteihin kuuluu 
palautteen antaminen ja saaminen� Siksi käytämme henkilöstön 
mielipiteiden selvittämiseen reaaliaikaista ja joustavaa pulssityökalua, 
josta esimiehet ja työntekijät näkevät tulokset heti, kun vastaukset on 
annettu� Mahdollisuus seurata jatkuvasti asioiden kehittymistä tukee 
valmentavaa johtamistapaa�

Pyydämme henkilöstöltä palautetta erilaisista heitä koskevista 
asioista lähes kuukausittain� Puolivuosittain mittaamme henkilöstön 
sitoutumista ja tyytyväisyyttä kymmenellä kysymyksellä� Marraskuussa 
2018 toteutetun kyselyn vastausprosentti oli 60 (2017: 69)� Tulosten 
mukaan 66 % (2017: 68 %) henkilöstöstä kokee olevansa sitoutunut 
yritykseen ja 83 % (2017: 83 %) on ylpeä voidessaan työskennellä 
Fortumissa� Kyselyn vastausten perusteella henkilöstö näkee, että omien 
työtehtävien ja yhtiön tavoitteiden välillä on selvä yhteys� Fortumia 
pidetään myös innovatiivisena yrityksenä, joka etsii uusia tapoja toimia�

Kehityskohteiksi kyselyn tulosten perusteella nousivat 
edellisvuoden tapaan divisioonien ja yksiköiden välisen yhteistyön 
lisääminen, hallittuun riskinottoon kannustaminen sekä 
päätöksenteon hierarkkisuuden vähentäminen� Näihin kysymyksiin 
pyritään vaikuttamaan avoimella johtajuudella ja Must-win battle 
-kehitysohjelmilla�

Koulutustunnit vuonna 2018

Koulutustuntien 
kokonaismäärä

Keskimääräiset 
koulutustunnit 

työntekijää kohden

Koulutustuntien 
kokonaismäärä:  

naiset

Keskimääräiset 
koulutustunnit  
naista kohden

Koulutustuntien 
kokonaismäärä: 

miehet

Keskimääräiset 
koulutustunnit  
miestä kohden

Suomi 41 822 19 8 798 14 33 024 22
Muut maat 1) 23 009 4 7 829 4 15 183 4
Yhteensä 64 831 8 16 627 7 48 207 9

1) Ei sisällä Hafslund-yhtiöistä siirtynyttä henkilöstöä Norjassa

Vakituisten työntekijöiden koulutustaso vuosina 2016–2018, %
Koulutustaso 2018 2017 2016
Tohtori 1 1 1
Ylempi korkeakoulu- tai 
yliopistotutkinto 41 40 43
Alempi korkeakoulu- tai 
yliopistotutkinto 9 8 7
Ammattikorkeakoulu 18 19 24
Ammatillinen koulutus 18 18 17
Peruskoulu 3 3 3
Määrittelemätön 10 11 5
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Turvallisuus

Fortumille hyvä turvallisuus on liiketoiminnan 
perusta ja turvallisuudesta huolehtiminen on merkki 
ammattitaidosta. Haluamme olla turvallinen työpaikka 
sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville 
urakoitsijoille ja palveluntoimittajille.

Työ ja laitosturvallisuus
Uskomme, että kaikki työtapaturmat ja EHS-poikkeamat ovat 
ehkäistävissä, kun osaaminen ja asenne ovat kohdallaan, mahdolliset 
vaarat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan� 

Työturvallisuuden johtaminen 
Fortumissa on käytössä konsernitason EHS-ohjeet ja minimivaatimukset� 
Ne asettavat vaatimukset kaikille niille toiminnoille, joista olemme 
operatiivisessa vastuussa� Päivitämme vaatimukset säännöllisesti 
ja arvioimme, kuinka hyvin divisioonat noudattavat uusittuja 
ohjeita toiminnassaan� Fortumin päämääränä on korkeatasoinen 
ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinta kaikissa liiketoiminnoissa� 
Liikevaihdosta laskettuna sertifioitu   OHSAS 18001 tai ISO 45001 
-turvallisuusjohtamisjärjestelmä kattoi 97,0 % (2017: 98,4 %) Fortumin 
sähkön- ja lämmöntuotannosta vuoden 2018 lopussa�

Vuodelle 2018 asetimme konsernitasoiset tavoitteet seuraaville 
tunnusluvuille:
• Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) 1), 

oma henkilöstö ja urakoitsijat
• Vakavien työtapaturmien 2) lukumäärä
• Työtapaturmien, merkittävien EHS-poikkeamien ja läheltä piti 

-tapausten tutkinnan laatu 
• GAP-indeksi, EHS-minimivaatimusten käyttöönotto

1)  LWIF = Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti  
(Lost Workday Injury Frequency)

2) Kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtaneet tapaturmat ja tapaturmat,  
joista aiheutuu vakavia ja henkeäuhkaavia vammoja

Fortumin hallitus hyväksyi edellä mainituille tunnusluvuille 
konsernitavoitteet myös vuodelle 2019� Lisäksi uudeksi 
konsernitavoitteeksi hyväksyttiin urakoitsijoiden turvallisuutta mittaava 
indeksi� Indeksi perustuu urakoitsijaturvallisuudelle asetettuihin 
konsernivaatimuksiin� Niihin sisältyy esimerkiksi vaatimus tavata 
pääurakoitsijat ja keskustella heidän kanssaan turvallisuudesta sekä 
antaa palautetta korjaavien toimenpiteiden toteutumisen 
varmistamiseksi niissä tapauksissa, joissa turvallisuudessa on havaittu 
puutteita� Vaatimuksiin lukeutuu myös sekä palkitsemisen että 
sanktioiden käyttö� Turvallisuustavoitteet koskevat jokaista fortumlaista 
ja ne ovat osa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää� 

Työturvallisuustulokset
Vuosi 2018 oli työturvallisuudessa erinomaisten parannusten mutta 
myös haasteiden vuosi� Erityisesti sattuneet vakavat tapaturmat olivat 
meille suuri pettymys� Yhtiön toiminnassa tapahtui 4 (2017: 1) vakavaa 
työtapaturmaa: yksi Ruotsissa, yksi Liettuassa ja kaksi Venäjällä� 
Konsernitavoite vuodelle 2018 oli nolla vakavaa työtapaturmaa�

Sekä Ruotsissa että Liettuassa tapahtuneet vakavat työtapaturmat 
johtivat traagisesti urakoitsijan työntekijän kuolemaan� Fortum on 
tutkinut molemmat tapaturmat ja korjaavat toimenpiteet on toteutettu� 
Päivitimme myös konsernivaatimuksia vähentääksemme riskejä, jotka 
liittyvät erityistä ammattitaitoa vaativiin korkean riskin töihin�

Yhdistetty oman henkilöstön ja urakoitsijoiden poissaoloon 
johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) oli 1,8 (2017: 2,4), mikä oli 
selvästi parempi kuin asetettu tavoitetaso (≤ 2,1)� Tämä tulos osoittaa, 
että Fortum on onnistunut palaamaan takaisin ennen merkittäviä 
yritysostoja vallineelle turvallisuustasolle� Erityisesti Recycling and Waste 
Solutions -liiketoiminta paransi turvallisuustuloksiaan merkittävästi:  
poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus puolittui� Oman 
henkilöstömme turvallisuus oli ennätyskorkealla tasolla ja poissaoloon 
johtaneiden työtapaturmien taajuus oli 0,2 (2017: 1,2)�

Saavutimme asetetun tavoitetason (3,0) työtapaturmien, 
merkittävien EHS-poikkeamien ja läheltä piti -tapausten tutkinnan 
laadussa� GAP-indeksi, joka kuvaa konsernin EHS-minimivaatimusten 
toteutumista voimalaitoksilla, oli tasolla 2,0, joten asetettua tavoitetasoa 
(3,0) ei saavutettu� Merkittävimmät poikkeamat havaittiin yrityksissä, 
jotka Fortum on ostanut viime vuosina, sekä laitoksilla, joita urakoitsijat 
operoivat� Poikkeamat liittyivät työlupiin, korkean riskin töihin ja 
urakoitsijoiden hallintaprosesseihin�

Työturvallisuusriskien arviointi ja tapaturmien tutkinta
Fortumin ylin johto vastaa työturvallisuusriskien arvioinnin periaatteista 
ja tavoitteista sekä riskiarviointiprosessin ylläpidosta ja kehittämisestä, 
kuten myös riskienhallinnan tehokkuuden arvioinnista� Voimalaitoksen 
johto vastaa riskiarvioinnin toteuttamisesta ja sen huomioimisesta työn 
johtamisessa�

Yhteisillä työpaikoilla, kuten rakennustyömailla, Fortum vastaa 
yleisestä riskiarvioinnista� Rakennustyömailla työmaakohtaiset 
riskiarviot ja työsuunnitelmat ovat pääurakoitsijan vastuulla� Urakoitsijat 
vastaavat omaa työtään koskevista riskiarvioista�

Riskienhallintaprosessia kehitetään jatkuvan parantamisen 
periaatteiden mukaisesti� Kehitystyössä huomioidaan työtapaturmat ja 
poikkeamat, joita on todettu Fortumin ja muiden yritysten toiminnassa� 
Työtapaturmien tutkinnassa otetaan kantaa siihen, onko riskiarviointi 
ollut oikea ja ennalta ehkäisevät toimet riittäviä� 

Fortumin linjajohto vastaa työtapaturmien tutkinnasta, riittävien 
resurssien varmistamisesta ja tiedottamisesta� Tarvittaessa noudatetaan 
Fortumin kriisinhallinta- ja kriisiviestintäohjeita� Linjajohto vastaa 
tapaturmien luokittelusta vastaavien henkilöiden nimeämisestä, 
tutkintatason määrittämisestä ja tutkimusten suorittamisesta� Jokaisessa 
organisaatiossa on joukko koulutettuja tapaustutkijoita, jotka ovat 
aktiivisesti mukana tutkimuksissa� 
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Tutkimusten tulokset dokumentoidaan Fortumin tapaturmien ja 
poikkeamien käsittelyjärjestelmään FRIDAan� Tutkimuksista kertynyttä 
tietoa jaetaan organisaatiossa digitaalisilla turvallisuustiedotteilla� 
Divisioonat arvioivat toteutettujen tutkimusten laatua 
neljännesvuosittain prosessin kypsyysarvioinnilla�

Työturvallisuuden koulutus ja kehityshankkeet
Vuonna 2018 Fortum toteutti laajan koulutusohjelman työturvallisuuden 
parantamiseksi� Koulutuksen toteutti yksi maailman johtavista 
turvallisuuskonsultointia tarjoavista yrityksistä� Ohjelmassa koulutettiin 
kaikkien divisioonien johtoryhmät sekä Riihimäen tuotantolaitoksen 
ja Inkoon purkutyömaan henkilöstöä� EHS-asiantuntijoille ja 
hankintaorganisaatiolle annettiin myös erityisesti urakoitsijoiden 
turvallisuuden hallintaan keskittyvää koulutusta� Koulutus sisälsi sekä 
luentoja että käytännön harjoituksia� Koulutuksessa kiinnitettiin erityistä 
huomiota turvallisuutta vaarantavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn, 
ongelmanratkaisuun, positiivisen palautteen antamiseen ja 
turvallisuusjohtajuuteen� 

Otimme myös käyttöön työkaluja, joilla seurataan urakoitsijoiden 
turvallisuustuloksia osana kvalifiointia, sekä arvioimme 
systemaattisemmin heidän turvallisuuskäytäntöjään työn aikana� Valitut 
voimalaitokset tarkastettiin sen arvioimiseksi, kuinka hyvin ohjeet ja 
sovitut käytännöt on otettu käyttöön ja missä voimme parantaa�

Laitosturvallisuus
Seuraamme konsernitavoitteena merkittäviä EHS-poikkeamia, joihin 
kuuluvat tulipalot, 100 litraa ylittävät vuodot ympäristöön, räjähdykset 
sekä ydinturvallisuus-, patoturvallisuus- ja ympäristöpoikkeamat� 
Vuonna 2018 EHS-poikkeamia oli kaikkiaan 18 (2017: 20), tavoitteen 
ollessa ≤ 20� Suurin osa poikkeamista oli tulipaloja� Vuoden aikana 
ei tapahtunut yhtään (2017: 1) INES 1 -tasoista tai sen ylittävää 
tapahtumaa (INES = Ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko, International Nuclear and Radiological Event Scale)� 

18
Merkittävät EHS-poikkeamat
Tavoite: ≤ 20

1,8 
LWIF oma henkilöstö ja urakoitsijat
Tavoite: ≤ 2,1

Turvallisuustunnusluvut vuosina 2016–2018 (GRI 4039)
 Tavoite 2019 Tavoite 2018 2018 2017 2016

Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) 1), oma henkilöstö ja urakoitsijat ≤ 1,7 ≤ 2,1 1,8 2,4 1,8
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) 1), oma henkilöstö   0,2 1,2 1,0
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) 1), urakoitsijat   4,8 4,2 3,0
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat, oma henkilöstö   3 17 14
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat, urakoitsijat   39 42 27
Vakavien 2) työtapaturmien lukumäärä 0 0 4 1 5

joista kuolemantapauksia omalle henkilöstölle   0 0 0
joista kuolemantapauksia urakoitsijoille   2 0 0

Merkittävät EHS-poikkeamat 3) ≤ 18 ≤ 20 18 20 22

1) LWIF = Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Lost Workday Injury Frequency)
2) Kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtaneet tapaturmat ja tapaturmat, joista aiheutuu vakavia ja henkeäuhkaavia vammoja
3) Tulipalot, vuodot, räjähdykset, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölupapoikkeamat sekä INES-tapahtumat taso ≥ 1
INES = Ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko  (International Nuclear and Radiological Event Scale)

Työtapaturmat, tapaturmataajuudet ja poissaolot vuonna 2018 jaoteltuna alueittain (GRI 4039)
 Suomi Ruotsi Norja Venäjä Puola Muut

Oma henkilöstö
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat 0 0 0 1 0 2
LWIF 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,1
Työtapaturmista johtuneet poissaolopäivät 0 0 0 50 0 14
Urakoitsijat
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat 20 4 * 5 3 3 4 *
LWIF 9,1 4,7 18,3 1,4 1,5 6,5
Työtapaturmista johtuneet poissaolopäivät 272 20 76 65 48 19

* Sisältää kuolemaan johtaneen tapaturman
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Poikkeamista ei aiheutunut merkittävää vahinkoa ihmisille, toiminnalle 
tai ympäristölle�

Patoturvallisuus
Vuonna 2018 Fortumissa tehtiin korkeatasoista päivittäistä työtä patojen 
turvallisuuden varmistamiseksi� Samoin työ patoturvallisuuteen 
liittyvien prosessien ja käytäntöjen kehittämiseksi jatkui� 

Patoturvallisuusinvestointien valmistelu ja toteutus eteni 
suunnitelmien mukaisesti� Fortumilla on tällä hetkellä käynnissä kolme 
merkittävää patoturvallisuushanketta: Långströmmen ja Ljusneströmmar 
Ruotsissa ja Imatra Suomessa� Vuonna 2018 käynnistettiin myös uusi 
hanke Västerdalälven-joella Ruotsissa�

Hankkeiden merkittävimpiin toimiin kuuluvat olemassa olevien 
patojen päivittäminen vastaamaan nykyisiä patoturvallisuusvaatimuksia 
sekä turvallisen vesien hallinnan varmistaminen myös äärimmäisissä 
hydrologisissa oloissa� Vuoden 2018 aikana operatiivisia haasteita 
aiheuttivat suuret kevättulvat, vähäinen patosortuma Ruotsissa sekä 
Ruotsin erittäin lämmin kesä ja metsäpalot�

Ydinturvallisuus
Usean vuoden aikana toteutettu Loviisan ydinvoimalaitoksen 
automaatiouudistus saatiin päätökseen vuonna 2018� Projektin 
viimeisimmässä vaiheessa muun muassa laitoksen vanha 
pikasulkujärjestelmän osa korvattiin uusilla digitaalisilla järjestelmillä� 
Myös sekundääripiirin turvallisuustoimintojen varmentamiseen tehtiin 
muutoksia ja parannuksia� Tämän lisäksi Loviisa 2 -reaktorirakennuksen 
polarnosturi uusittiin, minkä ansiosta raskaiden taakkojen pudotusriskit 
pienenevät merkittävästi�

Yritysturvallisuus
Hyvällä yritysturvallisuudella pyrimme varmistamaan liiketoiminnan 
häiriöttömän jatkuvuuden sekä ihmisten, tiedon, omaisuutemme 
ja prosessien turvallisuuden normaali- ja poikkeustilanteissa� 

Energiantuotannon ja -jakelun häiriöttömyys on tärkeää sekä Fortumin 
liiketoiminnalle että energiasta riippuvaiselle yhteiskunnalle, samoin 
kuin asiakkaille tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen turvallisuus� 
Yritysturvallisuusyksikkömme vastaa konsernitasolla henkilöstö- ja 
liiketoiminnan turvaamisesta� Kyberturvallisuus on myös tärkeä osa 
yritysturvallisuutta�

Henkilöstön ja liiketoiminnan turvaaminen
Turvallisuuden minimivaatimusten noudattamisella parannetaan 
toimintamme häiriönsieto- ja palautumiskykyä ja vähennetään siten 
suunnittelemattomia huoltokatkoja ja parannetaan tuottavuutta�

Arvioimme ihmisiin, liiketoimintaan ja tietoon liittyviä riskejä kaikilla 
maantieteellisillä alueilla, joihin suunnittelemme toimintaa tai joihin 
matkustamme� Yhtiötä ja liiketoimintaa haittaavat riskit voivat liittyä 
poliittiseen tilanteeseen, terrorismiin, rikollisuuteen, konflikteihin ja 
liikekumppaneihin�

Yritysturvallisuutta parannetaan myös tarkentamalla turvallisuuden 
tilannekuvaa, jolloin voimme ennakoida ja torjua riskejä ennen niiden 
toteutumista�

Kyberturvallisuus
Käsittelemämme tiedon ja tietojärjestelmiemme turvallisuudella 
varmistamme, että voimme täyttää yhteiskunnan ja asiakkaiden 
odotukset� Kyberturvallisuusohjelmamme jakautuu tällä hetkellä 
tietojen, digitaalisten ja IT-palveluiden sekä automaatiojärjestelmien 
turvallisuuteen� Tavoitteena on taata sähkön- ja lämmöntuotannon sekä 
uusien asiakkaille tarjottavien digitaalisten palveluiden, esimerkiksi 
esineiden internet (Internet of Things) -sovellusten toiminta�

Tietoturvallisuudessa pyrimme varmistamaan kriittisen tiedon 
saatavuuden, loukkaamattomuuden ja luottamuksellisuuden� 
Suhtaudumme vakavasti henkilötietojen yksityisyyttä koskeviin 
määräyksiin� Asiakkaiden tietosuojaa on käsitelty kohdassa 

Tuotevastuu�

Teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien 
kanssa ymmärtääksemme ja torjuaksemme uudet ja kasvavat kyberuhat� 
Lisäämme henkilöstön tietoisuutta tietoturvariskeistä kampanjoilla� 
Edistämme henkilöstön tietoturvallisuuden huomioonottavia 
toimintatapoja muun muassa ohjeistuksilla ja verkkokoulutuksella�

Kriisitilanteisiin varautuminen
Keskeiset kriisi- ja poikkeustilanteet, joihin varaudumme, liittyvät 
operatiiviseen toimintaamme, kuten voimalaitos- ja patoturvallisuuteen 
sekä muuhun häiriöttömän toiminnan turvaamiseen�

Pato- ja ydinturvallisuuden osalta varautumisvelvoitteet 
perustuvat Suomessa ja Ruotsissa viranomaismääräyksiin, samoin 
varautumisvelvoitteet terrorismin osalta Venäjällä� Muutoin 
viranomaisten antamat varautumisvelvoitteet poikkeustilanteisiin 
ovat luonteeltaan yleisiä, ja Fortum määrittelee itsenäisesti omaan 
riskinarviointiinsa perustuen kriisi- ja poikkeustilanteet, joihin varautuu 
ja laatii toimintasuunnitelmat�

Fortumin kriisinhallinta on ohjeistettu konserni-, divisioona- ja 
laitostasolle� Päivitämme kriisinhallintaa vastaamaan liiketoiminnoissa 
ja organisaatioissa tapahtuneisiin muutoksiin� Kriisinhallinta- ja 
jatkuvuussuunnitelmien testaaminen ja päivittäminen on kunkin 
divisioonan ja linjaorganisaation vastuulla� Konsernin toimintaan 
laajemmin vaikuttavat kriisit johdetaan konsernitasolla� Kriisinhallinta- 
ja kriisiviestintäohjeet on laadittu muun muassa sähkön- ja 
lämmöntuotannon häiriöille sekä Loviisan ydinvoimalaitokselle� 
Yritysturvallisuusyksikkö vastaa kriisinhallinnan kehittämisestä 
kuten harjoitusten järjestämisestä ja kehittämisen tukemisesta� 
Konserniviestintä vastaa kriisiviestinnästä� Loviisan voimalaitoksella 
järjestettiin vuosittainen ydinvoimaonnettomuuteen liittyvä 
kriisiharjoitus�
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Omaisuuden myynnit

298 milj. €

Henkilöstö

459 milj. €
Julkinen sektori

270 milj. €
Toimittajat

3 276 milj. €

Rahoittajat ja osakkeenomistajat

923 milj. €
Investoinnit käyttöomaisuuteen

579 milj. €
Hankitut osakkeet

4 088 milj. €

2017: 749 milj. €

Asiakkaat

4 755 milj. €
2017: 4 643 milj. €

2017: 423 milj. €

2017: 1 270 milj. € 2017: 657 milj. € 2017: 972 milj. €

2017: 312 milj. € 2017: 2 622 milj. €

Taloudelliset vaikutukset

Fortum on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa, 
Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Norjassa ja Baltian 
maissa. Seuraamme jatkuvasti toimintamme 
vaikutuksia ja sen tuottamaa lisäarvoa eri 
sidosryhmille. Keskeisiin sidosryhmiimme kuuluvat 
rahoittajat ja osakkeenomistajat, asiakkaat, 
henkilöstö, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä 
julkinen sektori. 

Suorat ja epäsuorat vaikutukset
Fortumin toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät 
myyntituotoista asiakkailta, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta, 
korvauksista rahoittajille ja osingoista osakkeenomistajille, kasvu- ja 
ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä maksetuista veroista� 

Toiminnallamme on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia� 
Suomen valtio omistaa 50,8 % Fortumin osakkeista, ja osallistumme 
yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla veroja ja osinkoja� 
Näillä turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan 
hyvinvointia� Investoinnit ja tavaroiden ja palveluiden ostot työllistävät 
sekä paikallisesti että toiminta-alueidemme ulkopuolella� Uudet 
investointiesitykset arvioidaan kestävyyskriteerien perusteella� Palvelun- 
ja tavarantoimittajien osalta arvioimme myös globaaleja vaikutuksia 
kiinnittäen erityisesti huomiota riskimaissa toimiviin palvelun- ja 
tavarantoimittajiin� Maksetuilla palkoilla ja veroilla on positiivinen 
vaikutus paikallisiin yhteisöihin� Vuonna 2018 julkaisimme 

Verotuksen periaatteemme�

Taloudellisen lisäarvon jakaantuminen
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https://www.fortum.com/sites/g/files/rkxjap146/files/documents/fortum_tax_principles_19_dec_2018.pdf


Rahavirrat eri sidosryhmille vuosina 2016–2018 (GRI 2011)
milj. euroa 2018 2017 2016
Lisäarvon tuottaminen    
Tuotot asiakkailta Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot sekä rahoitustulot 4 755 4 643 3 705
Omaisuuden myynnit Osakkeiden, liiketoimintojen tai laitosten myynneistä saadut tulot 298 749 ** 49
Ostot tavarantoimittajilta Maksut raaka-aineiden, tavaroiden ja palveluiden toimittajille -3 276 -2 622 -2 128
Fortumin tuottama lisäarvo  1 777 2 770 1 627
Lisäarvon jakautuminen  
Korvaukset henkilöstölle Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut -459 -423 -334

Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille
Sijoittajille maksetut osingot, korot, realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 
sekä muut rahoituskulut -923 -1 270 -1 086

Julkinen sektori Maksetut tuloverot, valmisteverot, tuki yhteiskunnalle ja lahjoitukset -270 -312 -514
Jaettu sidosryhmille yhteensä  -1 652 -2 004 -1 934
Yli-/alijäämä 125 765 -307
Investoinnit käyttöomaisuuteen  -579 -657 -599
Hankitut osakkeet  -4 088 * -972 ** -695
Yli-/alijäämä sisältäen investoinnit  -4 542 -864 -1 601

* Vuonna 2018 hankitut osakkeet sisältää pääosin Uniper SE:n osakkeiden hankinnan. Lisätietoja Taloudelliset tiedot -raportin liitetiedossa 3 Yrityshankinnat ja -myynnit.
**  Vuonna 2017 omaisuuden myynnit ja hankitut osakkeet liittyvät pääosin Hafslundin omistuksen uudelleenjärjestelyyn 

Vuonna 2018 tuotetun ja sidosryhmille jaetun lisäarvon erotuksena oman 
toimintamme kehittämiseen jäi 125 (2017: 765) miljoonaa euroa� 

Toiminnastamme syntyvän taloudellisen lisäarvon jakautuminen 
merkittävimmille toiminta-alueille vuonna 2018 on raportoitu 
vuosiraportoinnin seuraavissa kohdissa:

Liikevaihto maittain asiakkaiden sijainnin mukaan:  
Taloudelliset tiedot, liitetieto 6
Henkilöstökulut maittain
Verojalanjälki 2018

Olemme sisällyttäneet investoinnit taloudellisten vaikutustemme 
arviointiin, koska niiden vuosittainen määrä ja vaikutus yhteiskuntaan 
on merkittävä� Vuonna 2018 investointimme CO2-päästöttömään 
energiantuotantoon olivat 278 (2017: 375) miljoonaa euroa� Investoinnit 
käyttöomaisuuteen maittain ja tuotantotyypeittäin on esitetty 
Taloudelliset tiedot -raportin liitetiedossa 18�2 Investoinnit� 

Ydinvoimaan liittyvät varaukset on käsitelty Taloudelliset tiedot 
-raportin liitetiedossa 29 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat� 
Ilmastonmuutokseen liittyvät taloudelliset vaikutukset, ja muut riskit ja 
mahdollisuudet sekä päästökauppa on raportoitu kohdassa  

Ilmastonmuutoksen hillintä� Eläkejärjestelymme noudattavat kunkin 
toimintamaan paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä, ja niitä käsitellään 
Taloudelliset tiedot -raportin liitetiedossa 31 Eläkevelvoitteet�

Tuki yhteiskunnalta
Saimme vuonna 2018 investointi-, T&K- ja muita merkittäviä 
tukia yhteensä 4,0 (2017: 1,7) miljoonaa euroa� Ilmaiseksi saadut 
päästöoikeudet ja sähkösertifikaatit sekä sähkön ja lämmön hintaan 
liittyvät tuet eivät sisälly lukuun�
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96,4 %
CHP-laitosten 
energiakäytettävyys 
Tavoite: > 95,0 %

Toimitusvarmuus

Yhteiskunnan toiminta edellyttää häiriötöntä ja 
luotettavaa energiansaantia. Fortum on sitoutunut 
työskentelemään puhtaamman energiantuotannon 
puolesta. Visiomme puhtaamman maailman puolesta 
– For a cleaner world – toteuttaminen edellyttää, 
että asiakkaille on tarjolla toimitusvarmaa ja 
kohtuuhintaista energiaa.

Vesivoima tasapainottaa muiden uusiutuvien energiamuotojen, kuten 
auringon ja tuulen, kasvavaa, mutta sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa� 
Vesivoiman säätöominaisuutta tarvitaan turvaamaan energiajärjestelmän 
ja sähköverkon toimintaa sekä tasapainottamaan sähkön hinnan 
heilahteluja�

Jos vesivoimaa ei ole riittävästi saatavilla, säädettävää 
kaasuvoimatuotantoa voidaan käyttää tasapainottamaan uusiutuvan 
energiantuotannon vaihteluita ja varmistamaan sähkön saatavuus� 
Suunnitellulla ennakkohuollolla ja kunnonvalvonnalla varmistamme, 
että voimalaitoksemme toimivat luotettavasti silloin, kun pitää tuottaa 
sähköä ja lämpöä asiakkaiden tarpeisiin�

Voimalaitosten käytettävyys hyvällä tasolla
Mittaamme CHP- ja vesivoimalaitostemme käytettävyyttä 
energiakäytettävyysindikaattorilla� Energiakäytettävyys lasketaan 
jakamalla tarkasteltavalla aikavälillä voimalaitoksen toteutunut 
tuotanto teoreettisella maksimituotannolla� Laskennassa ei huomioida 
suunniteltuja kunnossapitoseisokkeja� CHP-laitoksilla seisokin 
venyminen suunniteltua pidemmäksi huomioidaan tuotantohäiriönä, 
joka alentaa energiakäytettävyyttä� CHP-laitostemme energiakäytettävyys 
vuonna 2018 oli keskimäärin 96,4 % (2017: 96,1 %), kun tavoitteena oli 
saavuttaa yli 95,0 %:n taso�

Vesivoimalaitoksilla viat ja suunnittelemattomat tai pidentyneet 
seisokit laskevat käytettävyyttä vain silloin kun ne johtavat 
ohijuoksutuksiin� Vesivoimalaitostemme energiakäytettävyys oli 
98,5 % (2017: 98,2 %)�

Loviisan ydinvoimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin 
on painevesireaktorivoimalaitoksista kansainvälisesti parhaimpia 
maailmassa� Vuonna 2018 Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttökerroin oli 
88,4 % (2017: 92,7 %)�

Lämmön jakelukeskeytykset
Fortumilla on noin 3 400 kilometriä kaukolämpöverkkoa Suomessa, 
Norjassa, Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä� Kaukolämmön 
jakelukeskeytykset pyritään pitämään mahdollisimman 
lyhyinä suunnittelemalla ja ennakoimalla verkon saneeraus- ja 
kunnossapitotoimenpiteet etukäteen�
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Asiakasvastuu ja maine

Vastuullisena sähkö-, lämpö- ja kiertotalous-
liiketoimijana Fortum tarjoaa kuluttajille ympäristö-
ystävällisiä ja kustannustehokkaita tuotteita ja 
palveluita, sekä huolehtii luotettavuudesta kaikessa 
markkinoinnissa ja viestinnässä. Asiakastyytyväisyyden 
ja maineen kautta Fortum peilaa liiketoimintansa 
vastuullisuutta eri sidosryhmien keskuudessa. 

Tuotevastuu
Fortum on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja ja suurin 
sähkönmyyjä� Lämmöntuottajana lukeudumme maailman suurimpiin� 
Tarjoamme myös kaukojäähdytystä, energiatehokkuuspalveluita, 
kierrätys- ja jäteratkaisuja sekä Pohjoismaiden kattavimman 
sähköautojen latausverkoston�

Hiilidioksidipäästötöntä ja alkuperämerkittyä sähköä 
Kaksi kolmasosaa sähköntuotannostamme on vesi- ja ydinvoimaa, 
joten kuulumme Pohjoismaiden johtaviin hiilidioksidipäästöttömän 
ja alkuperämerkityn sähkön myyjiin� Vuonna 2018 kaikki Suomessa ja 
Ruotsissa kotiasiakkaille myymämme sähkö oli hiilidioksidipäästötöntä 
vesi-, tuuli-, aurinko- tai ydinvoimaa� Uusiutuvilla energianlähteillä 
tuotetun sähkön alkuperä on varmennettu alkuperätakuilla (Guarantee 
of Origin)� Osa myymästämme sähköstä on varmennettu myös 
yleiseurooppalaisella luonnonsuojelujärjestöjen Ekoenergia-merkillä ja 
Ruotsissa Bra Miljöval -merkillä�

Palveluita asiakkaille 
Fortum on viime vuosina tuonut markkinoille useita uusia palveluita, jotka 
vähentävät ympäristövaikutuksia ja parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia 
hallita sähkönkulutustaan ja kustannuksiaan� Tarjoamme kestäviä ja 
kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja niin energiantuotantoon, liikenteeseen 

kuin jätehuoltoonkin� Energiantuotantoon osallistuvien kuluttajien 
määrä on kasvamassa� Fortumin tällä alueella tarjoamat ratkaisut liittyvät 
kotiautomaatioon, sähköautojen älykkääseen lataukseen, paikalliseen 
energiantuotantoon ja varastointiin sekä kysyntäjoustoon� Lisäksi 
tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluita energiajärjestelmiin, sähkön 
ja lämmön tuotantoon ja prosessiteollisuuteen�

Markkinointiviestintä ja asiakkaiden tietosuoja 
Tavoitteenamme on esitellä tuotteet ja palvelut todenmukaisesti kaikessa 
markkinointi- ja viestintäaineistossamme� Noudatamme vastuullisen 
markkinointiviestinnän ohjeita, emmekä esitä harhaanjohtavia 
väittämiä� Ympäristöasioita koskevissa väitteissä noudatamme 
ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä�

Vuonna 2018 Fortum sai Suomessa Energiavirastolta vaatimuksen 
täsmentää eräitä kuluttajia koskevia sopimusehtoja� Nämä muutokset 
on toteutettu� Lisäksi Fortum on saanut Energiavirastolta eräitä 
selvityspyyntöjä kuluttajatuotteisiin liittyen� Näihin selvityspyyntöihin on 
vastattu määräajan puitteissa� 

Ruotsissa kuluttajaviranomainen on velvoittanut Fortumia tekemään 
eräitä muutoksia markkinointiviestintään ja myyntikäytäntöihin� 
Fortum on käynyt keskustelua kuluttajaviranomaisen kanssa ja on 
parhaillaan toteuttamassa pyydettyjä muutoksia� Tuoteportfolion 
muutoksista johtuen Fortum ei jatka valitusmenettelyä liittyen 
energiamarkkinaviranomaisen aikaisempaan päätökseen� 

Norjassa Fortum sai kuluttajaviranomaiselta eräitä kyselyitä ja 
ohjeita liittyen kuluttaja-asiakkaiden myyntiprosesseihin� Fortum on 
käynyt keskustelua kuluttajaviranomaisen kanssa ja on parhaillaan 
toteuttamassa pyydettyjä muutoksia� 

Puolassa Fortum on saanut kuluttajaviranomaiselta ohjeita siitä, 
miten tarjota riittävät ja luotettavat tiedot kuluttajatuotteiden ehdoista� 
Fortum on parhaillaan ottamassa näitä ohjeita käyttöön�

Tietosuojalait ovat uudistuneet viime vuosina� Vuonna 2016 EU julkaisi 
tietosuoja-asetuksen, joka tuli voimaan vuoden 2018 toukokuussa� 
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Vastasimme näihin muutoksiin käynnistämällä 2017 tietosuojaohjelman 
sekä useita henkilötietojen käsittelyn kehittämisprojekteja, jotka 
on saatettu valmiiksi� Fortumin tietosuojaohjelma varmistaa, että 
meillä on asianmukaiset prosessit, joiden avulla asiakkaiden oikeudet 
toteutuvat ja että liiketoimintamme kykenee hyödyntämään tietoja ja 
käsittelee niitä lainmukaisesti� Puolassa ja Suomessa Fortum on saanut 
tietosuojaviranomaiselta selvityspyyntöjä liittyen henkilötietojen käsittelyyn 
markkinointitoiminnassa� Fortum on vastannut näihin selvityspyyntöihin�

Tuotteet ja palvelut kotiasiakkaille
Tuotteet ja palvelut yrityksille ja yhteisöille

Asiakastyytyväisyys ja maine
Asiakastyytyväisyys ja maine ovat Fortumille ensiarvoisen tärkeitä 
yhtiön strategian toteuttamiselle ja liiketoiminnan kasvattamiselle� 
Olemme asettaneet konsernitasoiset tavoitteet asiakastyytyväisyydelle ja 
maineellemme�

Asiakas keskiössä
Konserninlaajuinen Customer in the centre -kehitysohjelma 
käynnistettiin vuonna 2015 tavoitteena edistää asiakaskeskeistä kulttuuria 
yrityksessämme� Ohjelma jatkui edelleen vuonna 2018� Ohjelma sisältää 
konkreettisia hankkeita, joilla pyrimme parantamaan asiakaskokemusta 
ja tarjontaamme eri liiketoiminnoissa hyödyntämällä muun muassa 
digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja yhteistyötä innovatiivisten 
startup-yhtiöiden kanssa� 

One Fortum tutkimuksella tietoa kaikista 
sidosryhmistä
Mittaamme asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön maineen kehitystä ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien keskuudessa laajan One Fortum 
-tutkimuksen avulla� Tutkimus tehdään vuosittain keväällä ja se kattaa 
asiakkaat, julkishallinnon, pääomamarkkinat, kansalaisjärjestöt ja 

mielipidevaikuttajat, sekä Fortumin henkilöstön� Suomessa, Ruotsissa ja 
Norjassa tutkimme myös suuren yleisön sekä median näkemyksiä� Syksyisin 
teemme seurantatutkimuksen kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa� 

Vuonna 2018 toteutimme One Fortum -tutkimuksen Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Baltian maissa, Venäjällä ja Intiassa� 
Yli 8 000 asiakasta ja lähes 4 700 muihin sidosryhmiimme kuuluvaa 
henkilöä haastateltiin tutkimusta varten� Consumer Solutions 
-divisioona käytti sähkönmyyntiasiakkaiden asiakastyytyväisyyden 
mittaamiseen myös Net Promoter Score -menetelmää (NPS)�

Asiakastyytyväisyys
Kevään 2018 One Fortum -tutkimuksen vuosimittauksessa tutkimuksen 
piiriin tuli useita uusia liiketoimintoja: Fortum Nuclear Services, 
Fortum HorsePower, Fortum Charge & Drive ja sähkönmyyntipuolen 
suurasiakkaat� Kokonaisuutena voidaan todeta, että suurella osalla 
Fortumin liiketoiminnoista asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla  
(> 70, asteikolla 0–100) tai erittäin hyvällä tasolla (> 75)� 

Kaikista Fortumin asiakasryhmistä tyytyväisimmät asiakkaat ovat 
Fortum HorsePowerilla, jonka tulos oli vuonna 2018 erinomainen (83)� 
Kaukolämpöasiakkaidemme keskuudessa tyytyväisyys säilyi lähes 
ennallaan ja oli useimmissa maissa hyvällä tasolla� Uutena kohteena 
lämpöliiketoiminnassa mittasimme ensimmäistä kertaa Fortum Oslo 
Varmen asiakastyytyväisyyden, joka oli muita maita alemmalla tasolla� 

Sähkön vähittäismyyntiasiakkaiden keskuudessa tyytyväisyys 
nousi selvästi Fortumin Ruotsin asiakkaiden keskuudessa� Vastaavasti 
Fortumin Norjan ja Puolan asiakkaiden tyytyväisyys laski kuten laskivat 
myös Fortumin omistamien kuluttajabrändien Kotimaan Energian ja 
NorgesEnergin tulokset� 

Fortum eNext -liiketoimintayksikkömme asiakkaat antoivat tänä vuonna 
edellisvuoteen verrattuna hieman korkeampia arvioita ja tyytyväisyys oli 
erittäin hyvällä tasolla� Fortum Nuclear Services saavutti myös erittäin 
hyvän tuloksen� Recycling and Waste Solutions -asiakkaiden tyytyväisyys 
laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta pysyi silti erittäin 

korkealla tasolla (78)� Eniten parannettavaa eri liiketoiminta-alueista 
meillä on sähköautojen latausratkaisuja tarjoavalla Fortum 
Charge & Drivellä, jonka asiakastyytyväisyys oli tyydyttävällä tasolla� 

Vuonna 2018 asiakastyytyväisyyden konsernitasoinen tavoite oli, että 
kaikkien liiketoiminta-alueiden asiakastyytyväisyys on One Fortum 
-tutkimuksessa tasolla ”hyvä”, eli välillä 70–74, asteikolla 0–100� 
Tavoite saavutettiin kaikilla muilla liiketoiminta-alueilla paitsi sähkön 
vähittäismyynnissä suurasiakkaille sekä sähköautojen latausratkaisuissa 
kuluttajille ja yrityksille� Asiakastyytyväisyystavoitetta NPS-menetelmällä 
(-6) ei myöskään saavutettu sähkönmyyntiasiakkaiden keskuudessa, vaan 
tulos oli -18�

Vuodelle 2019 sovittu asiakastyytyväisyystavoite on sama kaikille 
liiketoiminta-alueille, eli taso ”hyvä” One Fortum -tutkimuksella 
mitattuna� NPS-menetelmää ei enää käytetä konsernitason mittarina� 

Muut julkiset asiakastyytyväisyystulokset
Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain sähkön 
vähittäismyyntiyritysten asiakkaiden tyytyväisyyttä Suomessa, Ruotsissa 
ja Norjassa�

Asiakastyytyväisyys 1) vuosina 2016–2018
2018 2017 2016

Suomi
Fortum 74,1 75,6 73,3
Ruotsi
Fortum 59,8 56,1 53,4
Göta Energi 2) 64,4 64,7 62,9
SverigesEnergi 2) 58,2 60,5 61,0
Norja
Fortum - 71,1 72,7

Hafslund Strøm 2) 66,5 68,2 70,3
NorgesEnergi 2) 68,6 71,9 71,3

1) Suomessa ja  Norjassa tutkimuksen suorittaa EPSI Rating. Ruotsissa tutkimuksen suorittaa  
Svenskt Kvalitetsindex, joka on osa kansainvälistä EPSI Rating Groupia.

2) Hafslundin oston kautta saadut brändit
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63–83
Asiakastyytyväisyys 
Tavoite: 70–74

72,5
Maine 
Tavoite: 73,0

Maine
Maineemme vahvistui vuoden 2018 aikana eniten päättäjien 
keskuudessa saaden maineindeksin nousemaan erinomaiselle tasolle 
(81, asteikolla 0–100)� Myös henkilöstön osalta kehitys oli myönteistä ja 
saavutimmekin kaikkien aikojen korkeimman tuloksemme (79)� 

Sijoittajien (74) ja median (67) tulokset pysyivät vakaina viime vuoteen 
verrattuna� Maine laski eniten mielipidevaikuttajien (76) keskuudessa ja 
etenkin Suomen osalta tulos laski merkittävästi� Maineindeksi on viime 
vuosien tavoin matalin suuren yleisön keskuudessa (58)� 

Maineen kannalta merkittävimmät vahvuutemme ovat operatiivinen 
osaamisemme ja luotettavuus työnantajana� Eniten parannettavaa meillä 
on puolestaan sosiaalisessa vastuullisuudessa ja asiakaslähtöisyydessä� 

Konsernitasoinen tavoite maineellemme vuonna 2018 oli One 
Fortum -tutkimuksessa taso 73,0 mitattuna kaikkien One Fortum 
-tutkimukseen osallistuvien sidosryhmien, paitsi asiakkaiden, antamien 
arviointien keskiarvona� Emme ota asiakkaiden antamaa arviota mukaan 
maineindeksin laskemiseen, koska asiakastyytyväisyys käsitellään 
omana kokonaisuutenaan� Vuonna 2018 saavutimme tason 72,5 näiden 
sidosryhmien keskuudessa� Vuodelle 2019 asetettu tavoitteemme (73,0) 
kattaa samat sidosryhmät kuin vuonna 2018�

Brändi
Seuraamme jatkuvasti myös brändin kehitystä, eli mielikuvaa 
tavaramerkistämme� Tutkimukseen kuuluu mm� tunnettuuden, 
preferenssin sekä brändiattribuuttien mittaamista� Tutkimus tehdään 
suuren yleisön keskuudessa�
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Case  |  Biomassasta arvokkaita tuotteita
Biomassa sisältää paljon arvokkaita raaka-aineita, joita Fortumin 

Bio2X-ohjelma tutkii tavoitteenaan raaka-aineen resurssitehokas 

hyödyntäminen. Ohjelma kehittää puun ja biotalouden tähteiden 

jalostamista korkean arvon tuotteiksi. Fraktiointiteknologiaan 

perustavassa biojalostamossa näitä lignoselluloosaa sisältäviä raaka-

aineita voidaan käsitellä kolmeksi puhtaaksi jakeeksi: selluloosaksi, 

hemiselluloosaksi ja ligniiniksi. Näitä välituotteita voidaan jatkojalostaa 

esimerkiksi tekstiileiksi, kosmetiikaksi ja teollisiksi tuotteiksi, kuten 

liimoiksi. 

Uudet biojalostamotuotteet säästävät luonnonvaroja. Samalla 

voidaan vähentää riippuvuutta uusiutumattomista tai muuten 

kestämättömistä raaka-aineista. Esimerkiksi lignoselluloosasta 

kestävästi valmistettu tekstiilikuitu käyttää vähemmän vettä kuin 

puuvilla. Kuitu ei myöskään kuormita vesistöjä mikromuovilla, kuten 

polyesteri tai muut tekokuidut. Etu biomassan energiakäyttöön 

verrattuna on, että monet biojalostamotuotteista varastoivat 

biomassaan sitoutunutta hiilidioksidia vuosikausiksi. 

Bio2X:n tehtävänä on löytää ja varmistaa kestävät tavat käyttää 

biomassaa. Tutkimme muun muassa mahdollisuutta käyttää 

kierrätysmateriaaleja ja maatalouden tähteitä, kuten vehnän- ja 

riisinolkea, biojalostamon raaka-aineena. Etenkin kehittyvissä 

maissa olki poltetaan useimmiten pellolla, mikä lisää ilmansaasteita 

merkittävästi; pahimmillaan ihmiselle haitalliset pienhiukkaspitoisuudet 

kasvavat yli 30-kertaisiksi suosituksista. Oljen toimiessa biojalostamon 

raaka-aineena vältytään poltolta ja samalla voidaan luoda viljelijöille 

mahdollisuuksia ansaita lisätuloja. Fortumin tavoitteena on luoda oljen 

hankintaketjun kautta positiivisia vaikutuksia paikallisille yhteisöille 

vaarantamatta peltojen ravinne- ja hiilitasapainoa.
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Hankinnat, milj. euroa

 Polttoaineet, 561

 Investoinnit, 579

 Muut hankinnat, 2 566

Toimitusketjun hallinta

Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden 
hankkija. Pyrimme aktiivisesti vähentämään 
toimitusketjuumme liittyviä ympäristövaikutuksia sekä 
parantamaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. 
Samalla hallitsemme toimitusketjuumme liittyviä 
riskejä. Tavoitteena on, että avoin ja tehokas yhteistyö 
luo arvoa molemmille osapuolille.

Sähköostot ja investoinnit merkittävässä roolissa
Vuonna 2018 Fortumin hankintavolyymi oli 3,7 (2017: 3,2) miljardia 
euroa� Suurimman osan hankinnoista muodostivat pohjoismaisilta 
sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostettu sähkö, investoinnit 
sekä polttoainehankinnat�

Hankinnoistamme 579 (2017: 657) miljoonaa euroa kohdistui erilaisiin 
investointeihin� Suurimmat investoinnit tehtiin Suomessa, 218 miljoonaa 
euroa� Suuri osa investoinneista toteutetaan kokonaisurakkana, jolloin 
materiaali, asennus ja muu palvelu sekä urakoitsijoiden työ sisältyvät 
ostokokonaisuuteen�

Vuonna 2018 Fortumin polttoainehankintojen arvo oli yhteensä 
561 (2017: 564) miljoonaa euroa� Ostamme polttoaineita sekä 
kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta� Fossiilisia polttoaineita 
ostimme noin 496 (2017: 498) miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 
61 (2017: 48) miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 32 (2017: 35) 
miljoonalla eurolla� 

Loppuosa hankinnoistamme, 2,6 (2017: 2,0) miljardia euroa 
koostui muiden tavaroiden ja palveluiden hankinnasta� Lukuun 
sisältyy pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin 
ostettu sähkö� Muut tavaroiden ja palveluiden hankinnat liittyivät 
esimerkiksi käyttöön ja kunnossapitoon sekä muihin palveluihin, kuten 
tietoliikenneratkaisuihin, markkinointiin ja matkustukseen�

Yli puolet hankinnoista Euroopasta 
Hankintojen kokonaisvolyymistä yli puolet, 59 %, ostettiin Euroopassa, 
pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa toimivilta toimittajilta� Luku 
ei sisällä ostoja sähkön pohjoismaisilta tukkumarkkinoilta� Fortumin 
ostot riskimaista olivat 39 % (2017: 47 %) hankinnoista� Näistä ostoista 
valtaosa tehtiin Venäjältä�

Riskimaissa työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät rikkomukset ovat 
todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa� Fortumin riskimaiden luokittelu 
perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n Human Development 
-indeksiin sekä Transparency Internationalin Corruption Perceptions 
-indeksiin�

Vuonna 2018 meillä oli noin 14 000 (2017: 16 000) palvelun- ja 
tavarantoimittajaa� Toimittajista noin 1 400 oli riskimaissa� Russia-
divisioonan paikalliset toimittajat pois lukien riskimaissa oli noin 
300 toimittajaa�

Vastuullista polttoaineiden hankintaa 
Toimitusketjumme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät 
pääasiassa polttoaineisiin, erityisesti hiileen ja biomassoihin� 
Hiilen avolouhintaan liittyy merkittäviä ympäristönäkökohtia kuten 
luonnonvarojen käytön resurssitehokkuus, päästöt ilmaan, veteen 
ja maaperään sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen� 
Maanalaisissa kaivoksissa työskentelyyn voi liittyä merkittäviä työterveys- 
ja -turvallisuusriskejä� Biomassojen hankinnan vastuullisuusnäkökohdat 
liittyvät ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuteen, mutta etenkin EU:n 
ulkopuolella riskeinä voivat olla myös esimerkiksi laittomat hakkuut tai 
ihmisoikeusloukkaukset�

Polttoaineiden hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 
polttoaineiden alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon� Vuonna 2018 
polttoainetoimitusketjussamme oli noin 110 toimittajaa, joista 6 % toimi 
riskimaissa�

Hankinnat 1) ilman investointeja vuosina 2016–2018
milj. euroa 2018 2017 2016
Pohjoismaat 2 184 1 548 1 106
Venäjä 588 586 505
Puola 286 375 279
Muut maat 69 56 53
Yhteensä 3 127 2 565 1 943

1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut
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Maakaasu
Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa käytetty maakaasu oli peräisin 
Venäjältä useilta eri toimittajilta� Puolassa käytetty maakaasu oli hankittu 
pääosin Puolasta ja Norjassa käytetty maakaasu Norjasta�

Kivihiili
Suomessa käytetty kivihiili oli peräisin Venäjältä� Puolassa käytetty hiili 
oli peräisin pääasiassa Puolasta� Venäjän voimalaitokset käyttivät 
Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä� Fortum on 

Bettercoal-aloitteen jäsen ja käyttää Bettercoalin toimintaohjetta ja 
työkaluja hiilenhankintaketjun vastuullisuuden arvioinnissa� Bettercoal-
arvioinneista on kerrottu lisää kohdassa Toimittaja-auditoinnit  
arvioinnin tukena�

Biomassa
Käyttämämme biomassa oli pääasiassa metsätähde- ja kokopuuhaketta 
sekä teollisuuden puutähdettä, jotka olivat peräisin Suomesta, Venäjältä, 
Baltian maista, Norjasta ja Puolasta� Vuonna 2018 yli 60 % Fortumin 
käyttämästä puuperäisestä biopolttoaineesta oli peräisin sertifioiduista 
lähteistä� Suomessa tämä osuus oli lähes 80 %�

Tavoitteenamme on, että 80 % käyttämästämme puuperäisestä 
biopolttoaineesta on kolmannen osapuolen verifioimaa vuoden 2020 
loppuun mennessä� Vuoden 2018 aikana rakensimme puuperäisen 
polttoaineen alkuperäketjun hallintajärjestelmää dokumentoimalla 
järjestelmän, kehittämällä polttoainehankinnan tietojärjestelmää sekä 
käynnistämällä toimitusketjuihin ja hankintamaihin liittyvien riskien 
systemaattisen arvioinnin�

Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroidun bioöljylaitoksen 
tuotannolla on Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä� 
Kestävyysjärjestelmän avulla osoitetaan kansallisen lainsäädännön 
mukainen kestävyyskriteerien täyttyminen�

Jäteperäiset polttoaineet
Käytämme jäteperäisiä polttoaineita voimalaitoksillamme 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa ja Puolassa� 
Polttoaineena käytetään pääosin paikallisesti kerättävää yhdyskunta- ja 
teollisuusjätettä� 

Uraani
Loviisan voimalaitoksessa käytettävät ydinpolttoaineniput ovat 
kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä� Polttoainetoimittaja hankkii 
polttoainenippuihin käytettävän uraanin Fortumin sopimuksen 
mukaisesti venäläisistä kaivoksista� Vuonna 2018 uraani tuli 
Krasnokamenskin, Khiagdan ja Dalurin kaivoksilta� 

Kaikilla kolmella uraanikaivoksella on sertifioitu ISO 14001 
-ympäristöjärjestelmä� Khiagdan kaivoksella on lisäksi sertifioitu 
OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä� Uraania 
tuottavalla kaivosyhtiöllä (ARMZ Uranium Holding Co�) ja uraanin 
jatkojalostuksesta ja valmistuksesta vastaavalla TVELillä on sertifioidut 
ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät kaikilla laitoksillaan, samoin 
kuin zirkonimateriaalia, uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja 
valmistavilla tehtailla�

Arvioimme säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiemme laatu-, 
ympäristö-, työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmiä sekä 
ydinpolttoainenippujen valmistusta� Kesällä 2018 Fortumin edustajat 
arvioivat Fortumin venäläisen polttoainetoimittajan uraanikaivoksen 
toimintoja� Kaivos oli teknisesti hyvässä kunnossa ja sen laatu- ja 
ympäristöjärjestelmät oli sertifioitu�

Polttoaineiden käyttö

Fortumin vuonna 2018 käyttämien polttoaineiden alkuperä 1)

Polttoaine Alkuperämaa
Biomassa Suomi, Puola, Venäjä, Norja, Baltian maat 
Hiili Venäjä, Kazakstan, Puola
Maakaasu Venäjä, Puola, Norja
Uraani Venäjä
Öljy Venäjä, Norja
Turve Suomi, Viro

1) Merkittävimmät alkuperämaat vuoden 2018 hankintavolyymien mukaan

 
Toimitusketjun vastuullisuus 
Edellytämme liiketoimintakumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja 
noudattavan Fortumin Toimintaohjetta sekä Toimintaohjetta palvelun- 
ja tavarantoimittajille� Fortumin keskeiset työkalut toimitusketjun 
hallinnassa ovat maa- ja vastapuoliriskin arviointi, toimittajien 
kvalifiointi sekä toimittaja-auditoinnit�

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset 
Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) muodostaa Fortumin 
liiketoimintatapojen eettisen perustan ja määrittelee yleiset periaatteet, 
joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa 
ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta� Vuonna 2018 Code of Conduct 
-verkkokoulutus päivitettiin ja sen teki yli 90 % konsernin
henkilöstöstä maailmanlaajuisesti�

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of 
Conduct) sisältää palvelun- ja tavarantoimittajia koskevat kestävän 
kehityksen perusvaatimukset� Toimintaohje perustuu YK:n Global 
Compact -aloitteen periaatteisiin, ja se on jaettu neljään osioon: 
korruptionvastaisuus, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö� 
Maa- ja vastapuoliriskin arviointi noudattaa samaa rakennetta�

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille on käytössä kaikissa 
toimintamaissamme, ja se liitetään hankintasopimuksiin, joiden arvo 
on 50 000 euroa tai sen yli� Toimintaohjeeseen liittyvää koulutusta 
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https://bettercoal.org/


Toimittaja-auditoinnit toimittajatyypeittäin

 Polttoaineet, 6

 Materiaalit, 5

 Urakoitsijat, 1

 Palvelut, 1

Toimittaja-auditoinnit maittain

 Venäjä, 4

 Intia, 3

 Puola, 2

 Vietnam, 1

 Alankomaat, 1

 Liettua, 1

 Suomi, 1

Olemme sitoutuneet 
ostamaan vuoteen 2020 
mennessä 70 % hiilestä 
toimittajilta, joiden 
kaivoksille on tehty 
Bettercoal-arviointi.

järjestettiin vuonna 2018 Recycling and Waste Solutions -liiketoiminnan 
henkilöstölle Tanskassa sekä Fortum Oslo Varmen henkilöstölle 
Norjassa�

Toimittajien kvalifiointi 
Arvioimme liiketoimintakumppaneidemme toiminnan tasoa toimittajien 
kvalifioinnin ja toimittaja-auditointien avulla� Toimittaja kvalifioidaan, 
kun hankinnan volyymi on 50 000 euroa tai sen yli� Kvalifioinnissa 
toimittajat vastaavat kyselyyn, jolla selvitämme muun muassa toimittajan 
mahdollista toimintaa riskimaissa, sertifioituja johtamisjärjestelmiä ja 
urakoitsijoiden työturvallisuustasoa� Kiinnitämme erityistä huomiota 
myös korruptionvastaisiin toimintatapoihin�

Jos toimittajan toiminnassa tunnistetaan kyselyn perusteella 
potentiaalisia riskejä, jatkotoimenpiteenä voidaan lähettää laajempi 
itsearviointikysely tai tehdä toimittaja-auditointi� Polttoainetoimittajille 
sekä Fortumin Intian liiketoiminnan toimittajille lähetetään suoraan 
laaja itsearviointikysely�

Russia-divisioonalla on käytössä oma toimittajien valintaprosessi, 
joka perustuu Venäjän hankintalakiin� Asetamme Venäjän toiminnoissa 
toimittajavaatimuksia sekä liiketoimintaperiaatteille, eettisyydelle, 
ympäristöjohtamiselle että työterveys- ja -turvallisuuskäytännöille�

Toimittajaauditoinnit arvioinnin tukena 
Toimittaja-auditoinneilla arvioidaan, onko toimittajan toiminta Fortumin 
Toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille esitettyjen vaatimusten 
mukaista� Auditoinnit tehdään aina toimittajan tiloissa, ja ne sisältävät 
tuotannon tarkastuksen, työntekijähaastattelut sekä dokumenttien 
tarkastuksen� Mikäli poikkeamia löytyy, toimittaja tekee suunnitelman 
korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme�

Fortum käyttää auditointien tekemiseen kansainvälistä 
palveluntarjoajaa etenkin riskimaissa� Fortumin omissa toimintamaissa 
auditoinnit tekee pääosin oma henkilöstö�

Vuoden 2018 aikana tehtiin yhteensä 13 (2017: 11) toimittaja-
auditointia Suomessa, Liettuassa, Puolassa, Alankomaissa, Venäjällä, 
Vietnamissa ja Intiassa� 

Auditoinneissa havaittiin eniten poikkeamia työturvallisuudessa, 
ylityötunneissa ja palkkauksessa� Työntekijöiden kollektiiviseen 
neuvotteluoikeuteen liittyen havaittiin poikkeama vietnamilaisella ja 
intialaisella toimittajalla� Emme löytäneet poikkeamia syrjintään, pakko- 
tai lapsityövoimaan liittyvien vaatimusten noudattamisesta, mutta 
annoimme vietnamilaiselle ja intialaiselle toimittajalle suosituksen 
vahvistaa käytäntöjään mahdollisen syrjinnän, pakko- ja lapsityövoiman 
torjumiseksi�

Fortum käyttää Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja 
hiilenhankintaketjun vastuullisuuden arvioinnissa� Bettercoal-
arviointiohjelmaan sisältyy toimittajien sitoutumiskirje (Letter of 
Commitment), itsearviointi sekä kaivostoiminnan arviointi� Kaivosten 
arvioinnin tekee aina Bettercoalin hyväksymä ulkopuolinen arvioija� 
Vuonna 2018 kahden Fortumin venäläisen hiilentoimittajan kaivokset 
arvioitiin Bettercoalin toimintaohjetta vasten ja kazakstanilainen 
hiilentoimittaja teki itsearvioinnin� Lisäksi kahden Fortumin 
hiilentoimittajan kaivokset on arvioitu aikaisempina vuosina� 
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Ihmisoikeudet

Fortum tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka sisältyvät 
keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin. Vaikutamme 
toiminnallamme suoraan ja välillisesti oman 
henkilöstömme, toimitusketjussa työskentelevien 
sekä paikallisyhteisöjen jäsenten ihmisoikeuksien 
toteutumiseen.

Ihmisoikeuskysymysten johtaminen ja henkilöstön 
koulutus
Tavoitteenamme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien 
ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja käyttää näitä periaatteita oman 
operatiivisen toimintamme ohella maa- ja kumppaniriskin arvioinneissa 
sekä toimittaja-auditoinneissa�

Fortumin lähestymistapa ihmisoikeusasioiden johtamiseen on kuvattu 
tarkemmin liitteessä 4: Kestävän kehityksen johtaminen 
aihealueittain, Ihmisoikeudet�

Fortumin kestävän kehityksen yksikkö (Corporate Sustainability) 
vastaa kestävän kehityksen, mukaan lukien ihmisoikeusasiat, 
koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla�

Ihmisoikeuskysymyksiä käsitellään osana Fortumin Toimintaohjeeseen 
(Code of Conduct) liittyvää verkkokoulutusta, joka on osa uusien 
työntekijöiden perehdytystä� Vuonna 2018 verkkokoulutus päivitettiin ja 
sen teki yli 90 % konsernin henkilöstöstä maailmanlaajuisesti.

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code 
of Conduct) sisältää palvelun- ja tavarantoimittajia koskevat 
ihmisoikeusvaatimukset ja niitä käsitellään osana Toimintaohjeeseen 
liittyvää koulutusta� Koulutuksia järjestettiin vuonna 2018 Recycling and 
Waste Solutions -liiketoiminnan henkilöstölle Tanskassa sekä Fortum 
Oslo Varmen henkilöstölle Norjassa�

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi
Investointihankkeillemme tehdään kestävän kehityksen arviointi, jossa 
huomioidaan hankkeen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutukset 
sekä sosiaaliset vaikutukset� Kestävän kehityksen arviointiin 
sisältyy ihmisoikeusarviointi erityisesti uusilla toiminta-alueilla� 
Ihmisoikeusarviointi on myös osa maa- ja vastapuoliriskien arviointia 
hankkeita suunniteltaessa�

Prosessissa on kaksi osaa: kevyt ja syvällinen arviointi� Kevyt arviointi 
tehdään kaikista uusista maista, joihin jokin liiketoimintayksiköistämme 
on suunnittelemassa tuotteiden tai palveluiden myyntiä, ja se perustuu 
julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin� Näitä arviointeja tehtiin vuoden 
2018 aikana seitsemän� Lisäksi yhtä jo vuonna 2017 aloitettua syvällistä 
arviointia jatkettiin�

Fortumin toimittaja-auditointi kattaa hankintamme kannalta oleelliset 
ihmisoikeusnäkökohdat� Vuonna 2018 tehdyistä toimittaja-auditoinneista 
ja niiden tuloksista on kerrottu kohdassa Toimitusketjun vastuullisuus�

Tunnistetut ihmisoikeusvaikutukset, korjaavat 
toimenpiteet ja valitukset
Kaikki lapsi- ja pakkotyövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin 
Fortumin Toimintaohjetta� Omassa toiminnassamme emme ole 
tunnistaneet lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä� 
Työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja työehtosopimustoimintaa on 
käsitelty kohdassa Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet�

Fortumin Isossa-Britanniassa toimivat tytäryhtiöt julkaisivat Modern 
Slavery Act -lain edellyttämän raportoinnin kesäkuussa 2018 

Fortumin verkkosivuilla� Tuemme laissa määriteltyjä periaatteita ja 
tuomitsemme käytännöt, jotka ovat lainvastaisia� Varmistamme 
periaatteidemme ja Toimintaohjeidemme noudattamisen sisäisillä 
seuranta- ja raportointikäytännöillä sekä toimittaja-auditoinneilla�

Fortumin Toimintaohjeessa on määritelty sisäiset raportointikanavat, 
joita käytetään myös työoloihin tai ihmisoikeuksiin liittyvien 
väärinkäytösepäilyjen raportoimiseen� Sisäisten raportointikanavien 

lisäksi Fortumissa on käytössä ulkoinen ”Raportoi väärinkäytöksistä” 
-kanava, joka on avoin kaikille sidosryhmille�

Vuoden aikana vastaanotettiin yksi syrjintään liittyvä valitus, joka on 
raportoitu kohdassa Monimuotoisuus ja tasavertaiset 
mahdollisuudet� Muita virallisia valituskanavia pitkin tulleita 
ihmisoikeuksiin tai työoloihin liittyviä valituksia tai edellisvuodelta 
siirtyneitä valituksia ei ollut�
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https://www.fortum.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys/eettisella-toiminnalla-kohti-muutosta


Fortumin tuki yhteiskunnalle kohderyhmittäin, % 

 Urheilu, 28

 Ympäristö, 24

 Uusiutuva energia ja kiertotalous, 13

 Kulttuuri, 12

 Lapset ja nuoret, 10

 Muut, 13

Fortumin tuki yhteiskunnalle maittain, %

 Suomi, 18

 Ruotsi, 13

 Norja, 22

 Venäjä, 42

 Puola, 3

 Muut maat, 2

Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa on Fortumin 
toiminnan kulmakiviä. Vaikutamme paikallisyhteisöihin 
laitospaikkakunnilla ja teemme monenlaista 
yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa. Tuemme 
yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä 
toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä 
toimintamaissamme. Fortum tekee myös merkittävää 
yhteistyötä yliopistojen kanssa erilaisissa tutkimus- ja 
kehityshankkeissa. 

Paikalliset vaikutukset ja yhteistyö paikallisyhteisöjen 
kanssa
Olemme toiminta-alueillamme tärkeä työllistäjä ja merkittävä 
veronmaksaja� Lisäksi investointimme parantavat paikallista 
infrastruktuuria� Energiantuotantomuodoistamme vesivoimalla on 
merkittävimmät vaikutukset paikallisyhteisöihin ja paikalliseen 
maankäyttöön� Vesivoiman rakentaminen ja käyttö saattavat muuttaa 
vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväliä ja -rytmiä sekä 
kalastoa� Näillä muutoksilla on vaikutuksia kalastukseen, 
virkistyskäyttöön ja veneilyyn� Kompensoimme ja korvaamme 
vesivoimantuotannon aiheuttamia haittoja lukuisilla toimenpiteillä, 
kuten istuttamalla kaloja ja rakentamalla veneenlaskupaikkoja�

Viestimme avoimesti, rehellisesti ja ennakoivasti ja käymme 
vuoropuhelua voimalaitostemme lähiympäristön sidosryhmien kanssa� 
Teemme yhteistyöhankkeita paikallisyhteisöjen kanssa� Teemme 
hankkeissamme ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti� Sidosryhmien kuuleminen on osa YVA-
menettelyä� Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa 
lupamenettelyissä�

Esimerkkejä toiminnastamme paikallisyhteisöjen kanssa vuonna 2018:
• Järjestimme eri toimintamaissamme voimalaitosten avointen ovien 

päiviä, joihin osallistui tuhansia paikallisia asukkaita�
• Jatkoimme Loviisassa Naapurina ydinvoimala -lehden julkaisemista ja 

keskustelimme aktiivisesti alueen asukkaiden ja kaupungin edustajien 
kanssa�

• Riihimäellä käymme aktiivista vuoropuhelua paikallisten asukkaiden 
kanssa yhteistyöneuvostossa, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa� 
Puolan Wrocławissa Fortumin ja paikallisyhteisön yhteistyöneuvosto 
kehitti ”Puhdasta energiaa Wrocławiin” -nimisen ohjelman, jonka 
päätavoitteena on kaukolämpöverkon kehittäminen kaupungin 
keskustassa ilmanlaadun parantamiseksi�

• Vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia lieventäviä hankkeita 
oli käynnissä Suomessa ja Ruotsissa yhteistyössä kuntien, 
viranomaisten, tutkimuslaitosten, kalastajien ja yliopistojen kanssa� 
Oulujoen vesistössä jatkettiin monivuotisen puitesopimuksen 
perusteella ympäristöolojen ja virkistyskäytön kehittämistä yhdessä 

paikallisten toimijoiden kanssa� Vuoksella osallistuimme Suomen 
ympäristökeskuksen järjestämään seurantaan Kaupunkipurolla� 
Rakennettujen vesien kalantutkimusohjelma saa jatkoa, kun yhdessä 
muiden energia-alan yritysten ja viranomaisten kanssa sovimme 
uuden monivuotisen tutkimusohjelman käynnistämisestä 
Luonnonvarakeskuksen kanssa� Gullspångsälven-joen alajuoksulla 
Ruotsissa meillä on yhteishanke alueen viranomaisten, kunnan sekä 
Karlstadin yliopiston kanssa uhanalaisen Gullspångin järvilohen 
elinkierron vahvistamiseksi�

• Ruotsissa järjestimme kuudetta kertaa Älvstädarna-hankkeen 
urheiluseuroille� Yli 1 850 lasta ja aikuista keräsi varoja seuransa 
toimintaan siivoamalla 30 tonnia roskia neljän joen (Dalälven, 
Klarälven, Ljusnan ja Gullspångälven) lähiympäristössä, missä 
Fortumilla on voimalaitoksia�

• Virossa Fortum liittyi jäseneksi Corporate Social Responsibility 
-foorumiin, joka edistää yritysvastuuasioita� Fortum osallistui muun 
muassa kansalliseen työturvallisuuskampanjaan� 
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• Puolassa järjestimme ja tuimme paikallisyhteisöille suunnattua 
kiertotalouteen liittyvää koulutusta� Venäjällä jatkoimme About 
Energy -ohjelmaa, joka oli vuonna 2018 käytössä 60 koulussa 
Tjumenissa, Tšeljabinskissa, Nyaganissa ja Uljanovskin alueella ja 
tavoitti noin 6 000 oppilasta� Ohjelman tavoitteena on opettaa lapsille 
resurssien tehokasta käyttöä ja kannustaa ympäristöasiat huomioivaan 
ajatteluun� 

• Jatkoimme paikallisyhteisöjen tukemista useilla hankkeilla Intiassa 
Kapelin ja Amritin aurinkovoimalaitosten läheisyydessä� Fortum on 
parantanut muun muassa vesihuoltoa ja sähkönjakelua sekä tukenut 
paikallisia kouluja rakentamalla uuden luokkahuoneen ja varustamalla 
keittiön lounasjakelua varten� Bhadlan aurinkovoimalaitoksen 
läheisyydessä sijaitsevissa kylissä jatkettiin yhteisöjen kehityshanketta, 
jonka puitteissa on opetettu kylien aikuisia lukemaan, toteutettu 
opettajien ja oppilaiden digitaalista lukutaitoa tukeva ohjelma, 
annettu terveyteen ja hygieniaan liittyvää neuvontaa sekä tuettu 
erityisesti naisten toimeentuloa opettamalla heille räätälöintiä 
ja vaatteiden ompelua ompelukoneella� Edellisvuonna aloitettu 
paikallisten naisten oma-apuryhmä on myös jatkanut toimintaansa�

Tuki yhteiskunnalle
Fortum keskittyy sponsorointi- ja lahjoituspolitiikkansa mukaisesti 
tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia, uusiutuvaan energiaan
liittyviä hankkeita sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita, jotka 
tukevat Fortumin strategiaa� Lisäksi tuemme kierrätykseen,
hyötykäyttöön ja uudelleenkäyttöön liittyviä hankkeita� Vuonna 
2018 Fortumin tuki yleishyödylliseen toimintaan oli yhteensä noin 
3,8 (2017: 4,9) miljoonaa euroa� Lisäksi tuemme luonnontieteellistä, 
teknistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä 
energia-alalla Fortumin säätiön kautta� Fortumin säätiön myöntämät 
apurahat olivat vuonna 2018 noin 680 000 (2017: 696 000) euroa� 
Fortumin säätiö ei kuulu Fortum-konserniin�

Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena 
on kehittää Fortumin liiketoimintaa, edistää energia-alan tutkimusta ja 
kehitystä sekä edistää Fortumin rekrytointi- ja koulutusmahdollisuuksia� 
Vuonna 2018 osallistuimme muun muassa kahteen EU Horizon 
2020 -rahoitusta saavaan tutkimushankkeeseen Baltiassa� Viron 
RELaTED-hankkeessa kehitetään Ultra-Low Temperature (ULT) 
kaukolämpöverkkoratkaisua� Konseptissa hyödynnetään matalan 
lämpötilan lämmönlähteitä ja se mahdollistaa esimerkiksi hukkalämmön 
tehokkaamman hyödyntämisen ja CO2-päästöjen vähentämisen� 
Latviassa osallistumme THERMOS (Thermal Energy Resource Modelling 
and Optimisation System) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa 
tietoa lämmönjakeluverkon suunnitteluun nopeuden, tehokkuuden ja 
kustannustehokkuuden lisäämiseksi�

Sponsorointihankkeet
Fortumilla on vuoden 2019 loppuun asti kestävä yhteistyösopimus 
Espoon kuudesluokkaisille suunnatun Yrityskylän kanssa� Yrityskylä 
on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilaat 
työskentelevät omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä� 
Lisäksi oppilaat toimivat kuluttajina ja kansalaisina osana suomalaista 
yhteiskuntaa� Fortumin pienoisyrityksessä oppilaat toimivat erilaisissa 
uusiutuvaan energiaan liittyvissä tehtävissä�

Vuonna 2018 aloitimme yhteistyön CMI:n (Crisis Management 
Initiative) kanssa� CMI on riippumaton suomalainen järjestö, joka 
ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja 
vuoropuhelun avulla� Marraskuussa järjestettävien Ahtisaari-päivien 
aikana järjestön edustajat vierailivat Espoon kouluissa tavoitteena 
opettaa koululaisille ristiriitojen ratkaisemiseen ja neuvottelemiseen 
liittyviä taitoja sekä tutustuttaa heitä rauhanvälitykseen�
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Liite 1: Raportointiperiaatteet

Raportoimme kestävästä kehityksestä tässä  
Kestävän kehityksen raportissa. Kirjanpitolain 
mukainen selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 
sisältyy Taloudelliset tiedot -raportin Hallituksen 
toimintakertomukseen. Lisäksi kuvaamme kestävän 
kehityksen hallintokäytäntöjä myös Hallinnointi-
raportissa. Strategiaa ja toimitusjohtajan näkemyksiä 
kuvaamme Toimitusjohtajan liiketoimintakatsauksessa. 
Raportointikokonaisuuteemme kuuluu myös erillinen 
Verojalanjälki-raportti. 

Käytämme olennaisiksi tunnistamiamme GRI Sustainability 
Reporting Standards -raportointiohjeiston aihekohtaisten standardien 
tunnuslukuja� 

Tietoa sidosryhmiemme näkemyksistä keräämme One Fortum 
-tutkimuksella, kestävän kehityksen sidosryhmätutkimuksella sekä 
muulla sidosryhmäyhteistyöllä� Olennaisten näkökohtien valintamme 
perustuu sekä Fortumin omaan että sidosryhmiemme näkemyksiin 
Fortumin vaikutusten merkittävyydestä� 

Raportoimme kestävän kehityksen tiedot vuosittain suomeksi ja 
englanniksi� Vuosiraportoinnissa kerromme Fortumin toiminnasta 
vuonna 2018 sekä lisäksi joitakin tietoja tammi–helmikuulta 2019� 
Edellinen raportointi julkaistiin maaliskuussa 2018 ja seuraava 
raportointimme julkaistaan helmi–maaliskuussa 2020� Vuosiraportoinnin 
lisäksi raportoimme kestävään kehitykseen liittyvistä toimistamme 
Fortumin osavuosikatsauksissa� 

Raportoinnin rajaus ja yhdistelyperiaatteet 
Toimintaa ja johtamista koskeva raportointi kattaa kaikki Fortumin 
määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryritykset kaikissa 
toimintamaissa� Sähkön- ja lämmöntuotantoon ja investointeihin 

liittyvät luvut sisältävät myös luvut Fortumin osuuksista osakkuus- ja 
yhteisyrityksissä, jotka myyvät tuotantonsa omistajilleen 
tuotantokustannushintaan� Mahdolliset poikkeamat näistä periaatteista 
on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä� Luettelo 
Fortumin tytäryrityksistä on Taloudelliset tiedot -raportin 
liitetiedossa 40 Tytäryritykset segmenteittäin 31�12�2018� 

Edellisten vuosien tiedot on pääosin esitetty pro forma -tietoina eli 
kunkin vuoden organisaation ja toimintojen mukaisesti, eikä esimerkiksi 
tuotantolaitosten omistussuhteiden muutosten vaikutuksia ole 
jälkeenpäin päivitetty aiempiin tunnuslukuihin� 

Stockholm Exergi on luokiteltu tilinpäätöksessä yhteisyritykseksi ja 
Uniper osakkuusyritykseksi� Molemmat yhtiöt yhdistellään konserniin 
pääomaosuusmenetelmällä�

Stockholm Exergi ja Uniper eivät sisälly Fortumin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja tunnuslukuihin eivätkä myöskään johtamiskäytäntöjen 
kuvauksiin� Stockholm Exergin ja Uniperin kestävän kehityksen tiedot 
ovat saatavilla yritysten kestävän kehityksen raporteista, jotka löytyvät 
yritysten omilta verkkosivuilta� 

Poikkeukset laskentakäytännöistä on esitetty kunkin tunnusluvun 
yhteydessä�

Kapasiteetin muutokset
Vuonna 2018 Fortum otti käyttöön 123 MW uutta tuulivoimakapasiteettia 
Venäjällä, Norjassa ja Ruotsissa� Uusi kapasiteetti on mukana 
raportoinnissa käyttöönotosta alkaen� Fortum otti koekäyttöön uuden 
Zabrzen CHP-laitoksen (75 MW sähköä ja 145 MW lämpöä) Puolassa 
loppuvuonna 2018� Uusi Zabrzen laitos on mukana raportoinnissa 
käynnistämisestä alkaen� Fortum myi enemmistöosuutensa Intian 
185 MW aurinkovoimaloista syksyllä 2018� Vuoden aikana myyty 
kapasiteetti on poistettu raportoinnista myynnin toteuduttua� 

Mittaus ja laskentaperiaatteet 
Tiedot taloudellisia tunnuslukuja varten on kerätty tilintarkastajien  
tarkastamasta tilinpäätöksestä sekä kirjanpito- ja 
konsolidointijärjestelmistä�

Ympäristötietojen osalta raportointi kattaa ne laitokset, joista Fortum 
on juridisesti vastuussa ympäristöluvan haltijana� Näissä tapauksissa 
laitosten tiedot raportoidaan kokonaisuudessaan� Poikkeuksena on Meri-
Porin voimalaitoksen hiilidioksidin ominaispäästön ja polttoaineiden 
käytön laskenta, joihin otetaan mukaan vain Fortumin osuus luvuista 
Fortumin ja Teollisuuden Voima Oy:n välisen käyttösopimuksen 
mukaisesti� 

Fortumilla on käytössä konserninlaajuinen tietokanta ohjeineen 
toimipaikkatason ympäristötietojen keräämistä varten� Toimipaikat 
ovat vastuussa tietojen syöttämisestä, päästölaskennasta ja annettujen 
tietojen oikeellisuudesta� Kestävän kehityksen yksikkö kokoaa tiedot 
konsernitasolla ja vastaa julkaistavista kestävän kehityksen tiedoista� 

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin CO2-päästöt 
verifioidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen tahon toimesta� 
Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu Greenhouse 
Gas (GHG) -protokollan mukaisesti perustuen ulkoisen konsultin 
tekemään kasvihuonekaasupäästöjen analyysiin�

Fortumin henkilöstöjohtamisen järjestelmä on käytössä kaikissa 
toimintamaissamme, ja sillä kerätään työntekijöiden henkilö- ja 
työsuhdetiedot� Venäjällä yhteinen henkilötietojärjestelmä kattaa 
pääsääntöisesti esimiehet, ja sen lisäksi Venäjällä on käytössä oma, 
paikallinen tietojärjestelmä�

Muut sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tiedot, kuten työterveystiedot, 
tulevat useista eri tietojärjestelmistä�

Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät tiedot ja toimittavat ne kestävän 
kehityksen yksikölle pääosin GRI-standardien suosittelemassa 
muodossa�

Taloudelliset tiedot 2018
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Varmennus
Deloitte Oy on antanut rajoitetun varmuuden Greenhouse Gas (GHG) 
-protokollan mukaisille kasvihuonekaasupäästöjen laskelmille  
(Scope 1, 2 ja 3) CDP:n julkaisemien vaatimusten mukaisesti  
(Verification of Climate Data) raportointijaksolle 1�1�2018–31�12�2018�

Global Compact ja Caring for Climate raportointi
Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen vuodesta 2010 
lähtien� Kestävän kehityksen vuoden 2018 raportissamme kuvaamme 
Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista 
toiminnassamme luvuissa: Ilmasto ja resurssit, Henkilöstö ja  
yhteiskunta sekä Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus� 
Käytämme GRI Sustainability Reporting Standards -tunnuslukuja 
mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja 
korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista�

Fortum liittyi YK:n Caring for Climate -aloitteeseen vuonna 2013� 
Fortum täyttää Caring for Climate -aloitteen raportointivaatimukset 
osallistumalla vuosittain CDP Climate Change -kyselyllä tehtävään 
arviointiin ja julkaisemalla vastauksensa CDP:n verkkosivuilla�
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Liite 2: Raportoidut GRItunnusluvut

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
GRI 103: JOHTAMISMALLI
103-1 Olennaisten näkökohtien kuvaus Vastuullinen tapa toimia / Tärkeimmät kestävän kehityksen 

teemat 
Liite 4: Kestävän kehityksen johtaminen aihealueittain 

Lisäksi raportoitu aihepiireittäin
103-2 Johtamismalli ja sen komponentit Vastuullinen tapa toimia / Hallinto ja johtaminen 

Vastuullinen tapa toimia / Politiikat ja sitoumukset 
Liite 4: Kestävän kehityksen johtaminen aihealueittain 
Vastuullinen tapa toimia / Liiketoiminnan eettisyys ja  

määräystenmukaisuus 
Ilmasto ja resurssit / Ympäristöpoikkeamat 
Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

103-3 Johtamismallin arviointi Liite 4: Kestävän kehityksen johtaminen aihealueittain
Lisäksi raportoitu aihepiireittäin

 Tässä Kestävä kehitys 2018 -raportissamme olemme raportoineet taulukossa esitetyt GRI-standardien mukaiset aihekohtaisen perussisällön tunnusluvut�
Kaikki muut standardit paitsi Vesi ja jätevesi (GRI 303) sekä Työterveys ja -turvallisuus (GRI 403) ovat vuoden 2016 versioita� Uudet standardit, GRI 303 ja GRI 403, ovat vuoden 2018 versioita�

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
TALOUDELLINEN VASTUU
GRI 201: Taloudellinen suorituskyky
201-1  Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen 

lisäarvo
Henkilöstö ja yhteiskunta / Taloudelliset vaikutukset

201-2  Ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja 
mahdollisuudet

Ilmasto ja resurssit / Ilmastonmuutoksen hillintä 
Taloudelliset tiedot / Hallituksen toimintakertomus / 

Riskienhallinta
201-3 Eläkesitoumukset ja muu eläketurva Taloudelliset tiedot / Konsernitilinpäätöksen liitetiedot /  

31 Eläkevelvoitteet
201-4  Valtiolta saadut avustukset Henkilöstö ja yhteiskunta / Taloudelliset vaikutukset
GRI 205: Korruptionvastaisuus
205-1  Korruptioon liittyvän riskinarvioinnin 

läpikäyneet liiketoimintayksiköt 
Vastuullinen tapa toimia / Liiketoiminnan eettisyys ja 

määräystenmukaisuus
205-2  Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja 

menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja 
koulutus

Vastuullinen tapa toimia / Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja toteutetut 
toimenpiteet

Vastuullinen tapa toimia / Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

GRI 206: Kilpailun rajoittaminen
206-1  Kilpailuoikeudellisten säännösten 

rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät 
oikeustoimet

Vastuullinen tapa toimia / Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
103 Johtamismalli Taloudelliset tiedot / Konsernitilinpäätöksen liitetiedot /  

29 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
Järjestelmätehokkuus
EU11  Lämpövoimalaitosten keskimääräinen 

hyötysuhde 
Ilmasto ja resurssit / Energiatehokkuuden parantaminen / 

Energiaintensiteetti
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TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
YMPÄRISTÖVASTUU
GRI 301: Materiaalit
301-1 Materiaalien käyttö painon tai määrän 

mukaan
Ilmasto ja resurssit / Energiatehokkuuden parantaminen / 

Polttoaineiden käyttö
301-2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö Ilmasto ja resurssit / Energiatehokkuuden parantaminen / 

Polttoaineiden käyttö
Ilmasto ja resurssit / Kiertotalous

GRI 302: Energia
302-1  Organisaation oma energiankulutus Ilmasto ja resurssit / Energiatehokkuuden parantaminen / 

Polttoaineiden käyttö
Ilmasto ja resurssit / Kestävä energiantuotanto
Ilmasto ja resurssit / Energiatehokkuuden parantaminen / 

Energiaintensiteetti 
302-3  Energiaintensiteetti Ilmasto ja resurssit / Energiatehokkuuden parantaminen / 

Energiaintensiteetti 
302-4  Energiankulutuksen vähentäminen Ilmasto ja resurssit / Energiatehokkuuden parantaminen
GRI 303: Vesi ja jätevedet 
303-1 Vaikutukset vedenkäyttöön yhteisenä 

resurssina
Ilmasto ja resurssit / Vedenkäyttö
Henkilöstö ja yhteiskunta / Yrityskansalaisuus

303-3 Vedenotto Ilmasto ja resurssit / Vedenkäyttö
303-4 Vedenpurku Ilmasto ja resurssit / Vedenkäyttö

Ilmasto ja resurssit / Ympäristöpoikkeamat
303-5 Veden kulutus Ilmasto ja resurssit / Vedenkäyttö
GRI 304: Biodiversiteetti
304-3  Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt Ilmasto ja resurssit / Luonnon monimuotoisuus
GRI 305: Päästöt 
305-1  Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) Ilmasto ja resurssit / Ilmastonmuutoksen hillintä / 

Kasvihuonekaasupäästöt
305-2 Energian epäsuorat 

kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) 
Ilmasto ja resurssit / Ilmastonmuutoksen hillintä / 

Kasvihuonekaasupäästöt
305-3  Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt  

(Scope 3)
Ilmasto ja resurssit / Ilmastonmuutoksen hillintä / 

Kasvihuonekaasupäästöt
305-4  Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ilmasto ja resurssit / Ilmastonmuutoksen hillintä / 

Kasvihuonekaasupäästöt
305-7 Typen- (NOx) ja rikinoksidien (SOx) päästöt 

sekä muut merkittävät päästöt ilmaan
Ilmasto ja resurssit / Päästöt ilmaan

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
GRI 306: Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan 

mukaisesti
Ilmasto ja resurssit / Kiertotalous / Jätteet ja sivutuotteet

306-3 Merkittävät vuodot Ilmasto ja resurssit / Ympäristöpoikkeamat
GRI 307: Määräystenmukaisuus
307-1 Ympäristölainsäädännön ja -säännösten 

rikkominen
Ilmasto ja resurssit / Ympäristöpoikkeamat

GRI 308: Toimittajien ympäristöarvioinnit
308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset 

toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Toimitusketjun hallinta / 
Toimitusketjun vastuullisuus

SOSIAALINEN VASTUU
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista 

työntekijöistä 
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö

102-41 Kollektiivisesti neuvotellut 
työehtosopimukset 

 Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön ja 
työnantajan väliset suhteet

GRI 401: Työllistäminen
401-1 Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön 

vaihtuvuus
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö

GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja 

laitosturvallisuus
403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskiarviointi ja 

tapahtumien tutkinta
Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja 

laitosturvallisuus
403-3 Työterveyshuolto  Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön 

hyvinvointi
403-5 Työntekijöiden työterveys- ja 

-turvallisuuskoulutus
Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja 

laitosturvallisuus
403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön 

hyvinvointi
403-9 Työtapaturmat Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja 

laitosturvallisuus
403-10 Ammattitaudit Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön 

hyvinvointi
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TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
GRI 404: Koulutus
404-1  Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa 

työntekijää kohden 
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön 
kehittäminen

404-2 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat 
ja muutostilanteiden tukiohjelmat 

 Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön 
kehittäminen

404-3  Säännöllisten suoritusarviointien ja 
kehityskeskustelujen piirissä olevan  
henkilöstön osuus

Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön 
kehittäminen

GRI 405: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
405-1  Hallintoelinten ja henkilöstön 

monimuotoisuus
Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja 

tasavertaiset mahdollisuudet 
Hallinnointi / Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä / 

Fortumin hallintoelimet / Hallitus
405-2  Naisten ja miesten peruspalkan ja 

palkitsemisen suhde
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja 
tasavertaiset mahdollisuudet

GRI 406: Syrjinnän kielto
406-1  Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet  Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja 

tasavertaiset mahdollisuudet
GRI 407:  Järjestäytymis- ja työehtosopimusoikeudet  
407-1 Toiminnot ja toimittajat, joiden kohdalla 

järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen 
neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna 

Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön ja 
työnantajan väliset suhteet 

Henkilöstö ja yhteiskunta / Toimitusketjun hallinta / 
Toimitusketjun vastuullisuus

GRI 408: Lapsityövoima
408-1 Toiminnot ja toimittajat, joiden kohdalla 

lapsityövoiman käytön riski on merkittävä 
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

GRI 409: Pakko- tai rangaistustyövoima
409-1 Toiminnot ja toimittajat, joiden kohdalla 

pakko- tai rangaistustyövoiman käytön riski  
on merkittävä 

 Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
GRI 412: Ihmisoikeusarvioinnit
412-1  Toiminnot, joissa on toteutettu 

ihmisoikeuksien läpikäynti tai 
vaikutusarviointi

 Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

412-2  Ihmisoikeuspolitiikkoihin tai 
menettelytapoihin liittyvä työntekijöiden 
koulutus 

 Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

412-3 Merkittävät investointisopimukset ja muut 
sopimukset, joissa on ihmisoikeuksiin 
liittyviä ehtoja tai joista on tehty 
ihmisoikeusarviointi 

 Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

GRI 413: Paikallisyhteisöt
413-2  Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia 

negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Yrityskansalaisuus

GRI 414: Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi
414-2 Negatiiviset sosiaaliset vaikutukset 

toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet  
 Henkilöstö ja yhteiskunta / Toimitusketjun hallinta / 
Toimitusketjun vastuullisuus

GRI 415: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
415-1 Poliittiset tuet Vastuullinen tapa toimia / Liiketoiminnan eettisyys ja 

määräystenmukaisuus
GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät
417-3  Markkinointiviestintään liittyvien säädösten 

ja periaatteiden rikkomukset 
Henkilöstö ja yhteiskunta / Asiakasvastuu ja maine / 

Tuotevastuu
GRI 419: Sosioekonominen määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säännösten rikkomukset sosiaali- 

ja talousasioissa 
Vastuullinen tapa toimia / Liiketoiminnan eettisyys ja 

määräystenmukaisuus 
Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja 

tasavertaiset mahdollisuudet 
Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet 
Henkilöstö ja yhteiskunta / Asiakasvastuu ja maine / 

Tuotevastuu
Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen
103 Johtamismalli Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Yritysturvallisuus
Saatavuus
EU30  Voimalaitosten keskimääräinen 

käytettävyys
Henkilöstö ja yhteiskunta / Toimitusvarmuus
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Liite 3: Riippumaton rajoitetun varmuuden antava varmennusraportti  
Fortumin kasvihuonekaasupäästöistä 2018
 Fortum Oyj:n johdolle 
Olemme Fortum Oyj:n (jäljempänä: Fortum) johdon pyynnöstä 
suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena 
ovat olleet Fortumin Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaiset 
kasvihuonepäästöjen laskelmat (Scope 1, 2 ja 3) CDP:n julkaisemien 
vaatimusten mukaisesti (Verification of Climate Data) raportointikaudelta 
1�1�–31�12�2018 (jäljempänä: Kasvihuonekaasupäästötiedot)� Varmennuksen 
kohteena oleva raportointi on esitetty ”Ilmastonmuutoksen hillintä” 
-osiossa Fortumin Kestävän kehityksen raportoinnissa 2018 (jäljempänä: 
Kasvihuonekaasupäästöraportointi)� 

Johdon vastuu
Fortumin johto vastaa kasvihuonekaasupäästöraportoinnin laatimisesta 
raportointikriteeristön eli Fortumin raportointiperiaatteiden ja 
Greenhouse Gas -protokollan (jäljempänä GHG-protokolla) mukaisesti� 
Tämä vastuu sisältää kasvihuonekaasupäästöraportoinnin valmistelun 
ja oikeellisuuden kannalta oleellisten sisäisten kontrollien suunnittelun, 
täytäntöönpanon sekä ylläpidon, jotka varmistavat sen, että raportointi 
on vapaa olennaisista virhelausumista� Lisäksi vastuuseen sisältyy 
asiaankuuluvan kriteeristön valinta ja soveltaminen sekä olosuhteisiin 
nähden kohtuullisten arvioiden tekeminen�

Varmentajan velvollisuudet
Meidän velvollisuutenamme on, suorittamamme työn perusteella,  esittää 
rajoitetun varmuuden antava johtopäätös Fortumin kasvihuone kaasu-
päästötiedoista, jotka on esitetty kasvihuonekaasupäästöraportoinnissa� 
Tämä varmennusraportti on laadittu toimeksiantomme ehtojen mukaisesti� 
Vastaamme työstämme, varmennusraportista ja esittämistämme 
johtopäätöksistä vain Fortumille, emme kolmansille osapuolille�

Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen 
varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3410 mukaisesti 
antaaksemme rajoitetun varmuuden kasvihuonekaasupäästötiedoista� 

Tämä standardi edellyttää eettisten vaatimusten noudattamista ja 
varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että 
saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tietoomme ole tullut seikkoja, 
jotka antaisivat aiheen olettaa, etteivät kasvihuonekaasupäästötiedot olisi 
kaikilta olennaisilta osin laadittu raportointikriteeristön mukaisesti�
Tehtävänämme ei ole ollut varmentaa tulevaisuuteen liittyvää tietoa, kuten 
tavoitteita, odotuksia tai päämääriä, ja näin ollen emme tee johtopäätöksiä 
näihin tietoihin liittyen�

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto sisältää toimenpiteitä 
evidenssin hankkimiseksi kasvihuonekaasupäästötiedoista� Toimenpiteiden 
valinta perustuu varmentajan harkintaan, mutta toimenpiteet ovat 
rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa� 
Toimenpiteet eivät sisällä yksityiskohtaista lukujen tai prosessien ja sisäisten 
kontrollien toiminnallisen tehokkuuden testaamista, minkä vuoksi on 
mahdollista, että tietoomme ei tule kaikkia merkittäviä asioita, jotka 
tunnistettaisiin kohtuullisen varmuuden toimeksiannossa�

Olemme suorittaneet toimeksiannossa muun muassa seuraavat 
toimenpiteet:
• Käyneet läpi johtamisjärjestelmiä, raportointia ja datan keräysprosessia
• Haastatelleet valittuja henkilöitä, jotka vastaavat Scope 1, 2 ja 3 

analysoinnista ja raportoinnin keräämisestä
• Analysoineet olettamuksia ja päästökertoimia, joita laskelmissa on 

käytetty
• Analyyttisesti testanneet yhdisteltyä tietoa
• Alkutietojen testaamista pistokokein
Uskomme, että keräämämme evidenssi on riittävää ja asianmukaista 
johtopäätöksemme tekemiseksi�

Varmentajan riippumattomuus, laadunvalvonta ja 
pätevyys
Olemme noudattaneet Deloitten riippumattomuussääntöjä ja 
muita eettisiä vaatimuksia, jotka pitävät sisällään ja osin ylittävät 

IESBA:n (the International Ethics Standards Board for Accountants) 
antamien eettisten sääntöjen vaatimukset� Erityisesti säännöt estävät 
meitä olemasta taloudellisessa, kaupallisessa, hallinnollisessa tai 
omistusasemassa, joka saattaisi vaikuttaa tai joka koettaisiin vaikuttavan 
meidän riippumattomuuteemme ja puolueettomuuteemme� Säännöt 
myös estävät meitä osallistumasta raportin laadintaan� Olemme olleet 
riippumattomia yhteisöstä varmennusjakson ajan, ja olemme ylläpitäneet 
objektiivisuutemme� Varmennusjakson aikana ei ole ollut tapahtumia 
tai emme ole tuottaneet kiellettyjä palveluita, jotka voisivat vaarantaa 
riippumattomuuttamme ja objektiivisuuttamme�

Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia (ISQC1) 
ja siten ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon 
sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja 
koskien eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä 
sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten 
noudattamista� Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista 
kasvihuonekaasupäästöraportoinnin ja varmentamisen asiantuntijoista, 
joilla on vaadittava osaaminen ja ammatilliset pätevyydet varmennuksen 
suorittamiseen� 

Johtopäätös
Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut 
seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei varmennuksen kohteena 
oleva raportointi olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu GHG-protokollan 
mukaisesti tai että kasvihuonekaasupäästötiedot eivät olisi kaikilta 
olennaisilta osiltaan luotettavaa raportointikriteeristön perusteella�

Varmennusraporttiamme luettaessa on otettava huomioon 
kasvihuonekaasupäästöraportoinnin tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat 
luontaiset rajoitteet�

Helsingissä 28� päivänä helmikuuta 2019
Deloitte Oy

 Reeta Virolainen      Lasse Ingström 
  KHT         KHT
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 Kestävän kehityksen johtaminen taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla on 
kuvattu oheisissa taulukoissa� Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta sekä 
toimenpiteistä, prosesseista ja hankkeista on esitetty tässä raportissa aihepiireittäin� Fortumin ”Raportoi 
väärinkäytöksistä” -kanava on kuvattu raportin kohdassa Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus� 
Kestävän kehityksen johtamistavan tarkoitus on varmistaa toimintamme määräystenmukaisuus sekä välttää, 
lieventää ja kompensoida toimintamme kielteisiä vaikutuksia ja lisätä myönteisiä vaikutuksia�

Taloudellisen vastuun johtaminen
Kuvaus

Tavoitteet ja 
toimintatapa

Fortumille taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukykyä, vahvaa suoritustasoa ja markkinalähtöistä 
tuotantoa, jotka luovat arvoa sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat kestävän kasvun. 
Tyytyväiset asiakkaat ovat Fortumille tärkeä menestystekijä, ja aktiivisilla kuluttajilla on merkittävä 
rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Fortumilla on epäsuora vastuu toimitusketjustaan. Teemme 
yhteistyötä vastuullisesti toimivien yritysten kanssa.
Jokainen uusi tutkimus- ja kehityskohde arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden 
kriteereillä. Samoin uusia investointiehdotuksia arvioidaan kestävän kehityksen kriteereillä osana 
Fortumin investointien arviointi- ja hyväksyntämenettelyä. Haemme investoinneissa sellaista taloudellisesti 
kannattavaa vaihtoehtoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä.
Mittaamme taloudellista menestystä sijoitetun pääoman tuotolla (pitkän aikavälin tavoite: vähintään 
10 %) sekä pääomarakenteella (pitkän aikavälin tavoite: vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 
2,5x).
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2018 on raportoitu Taloudelliset tiedot -raportin 
kohdassa Tuloskehitys ja taloudellinen asema.

Politiikat ja 
sitoumukset

Talouden johtamisjärjestelmä perustuu konsernitason politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin sekä 
hyvään hallinnointitapaan, tehokkaaseen riskienhallintaan, riittäviin kontrolleihin ja niitä tukeviin sisäisen 
tarkastuksen periaatteisiin. Muista talousjohtamisen keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu 
kohdassa Politiikat ja sitoumukset sekä liitteessä 5. 

Vastuut 
organisaatiossa

Talousjohtaja ja konsernin talousyksikkö, divisioonien johto ja viime kädessä toimitusjohtaja
sekä hallitus vastaavat talouteen ja tilinpäätökseen sekä laajempiin taloudellisen vastuun
kysymyksiin liittyvistä asioista.
Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

Seuranta Hallitus päättää yhtiön taloudelliset tavoitteet osana liiketoiminnan vuosisuunnitteluprosessia. Niiden 
toteutumista seurataan kuukausittain sekä divisioona- että johtoryhmätasolla. Fortumin johto seuraa 
taloudellisten tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain osana liiketoiminnan tuloksellisuuden 
arviointia ja avaintunnusluvut raportoidaan säännöllisesti Fortumin hallitukselle. Investointeihin liittyviä 
taloudellisia tunnuslukuja seurataan divisioonien investointifoorumeissa sekä johtoryhmätasolla.
Raportoimme säännöllisesti tärkeimpiin sidosryhmiimme kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia. 
Taloudellisen vastuun mittaamiseen käytämme myös GRI Sustainability Reporting Standards 
-tunnuslukuja.

Ympäristövastuun johtaminen
Kuvaus

Tavoitteet ja 
toimintatapa

Fortumin tavoitteena on tarjota asiakkaille ympäristöystävällisiä ja luotettavia tuotteita ja palveluita. 
Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme vaikutuksia ympäristöön hyödyntämällä parhaita 
käyttökelpoisia käytäntöjä ja teknologioita. Painotamme toiminnassamme kiertotaloutta, parempaa 
resurssi- ja energiatehokkuutta sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Hiilidioksidipäästöttömän vesi- ja 
ydinvoimatuotannon sekä energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon osaaminen, investoinnit 
uusiutuvaan energiantuotantoon, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, sekä kiertotalous ja resurssitehokkuus 
ovat ympäristövastuussamme avainasemassa.
Mittaamme ympäristövastuun toteutumista seuraavilla mittareilla, joille olemme asettaneet

konsernitason tavoitteet:
• CO2-ominaispäästöt
• Energiatehokkuus
• Merkittävät EHS-poikkeamat
• Työtapaturmien, merkittävien EHS-poikkeamien ja läheltä piti -tapausten tutkinnan laatu
• GAP-indeksi, EHS-minimivaatimusten käyttöönotto
Lisäksi meillä on tavoite toimittaja-auditointien lukumäärälle.

Politiikat ja 
sitoumukset

Ympäristöjohtaminen perustuu Fortumin kestävän kehityksen politiikkaan. Muista ympäristöjohtamisen 
keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset sekä liitteessä 5.
Arvioimme ympäristöriskejä osana konsernin riskinarviointimenettelyjä. Riskinarviointimenettelyistä on 
kerrottu Taloudelliset tiedot -raportin kohdassa Hallituksen toimintakertomus/Riskienhallinta. 
Ilmastoriskeistä on kerrottu lisäksi kohdassa Ilmastonmuutoksen hillintä.

Vastuut 
organisaatiossa

Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen. 

Seuranta Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin 
osavuosikatsauksissa. Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain merkittävät EHS-poikkeamat, 
neljännesvuosittain hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt ja merkittävien EHS-poikkeamien tutkinnan laatu 
sekä vuosittain energiatehokkuuden parantuminen ja GAP-indeksi.
Divisioonat ja toimipaikat seuraavat ja kehittävät toimintaansa ympäristöjärjestelmien edellyttämien 
auditointien avulla. Sisäiset ja ulkoiset tarkastajat auditoivat säännöllisesti ISO 14001 -standardin mukaiset 
ympäristöjohtamisjärjestelmämme.
EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten CO2-päästöt auditoidaan vuosittain laitoskohtaisesti 
ulkopuolisen, päästökauppaviranomaisen hyväksymän todentajan toimesta. Todentamisen kohteena 
on tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja -tiedot. 
Laitosten on toimitettava viranomaiselle vuosittain todennettu päästöselvitys edellisen kalenterivuoden 
hiilidioksidipäästöistä.
Toimitusketjuun liittyvät seurantajärjestelmämme kattavat myös ympäristövastuun ja niistä on kerrottu 
kohdassa Henkilöstö ja yhteiskunta: Toimitusketjun vastuullisuus.
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella ja erillisellä kestävän 
kehityksen tutkimuksella.

Liite 4: Kestävän kehityksen johtaminen aihealueittain
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Sosiaalisen vastuun johtaminen: Henkilöstö
Kuvaus

Tavoitteet ja 
toimintatapa

Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka panostaa henkilöstön kehittymiseen ja hyvinvointiin. 
Tavoitteenamme on olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville 
urakoitsijoille ja palveluntoimittajille.
Mittaamme sosiaalisen vastuun toteutumista seuraavilla mittareilla, joille olemme
asettaneet konsernitason tavoitteet:
• Poissaoloon johtaneiden tapaturmien yhdistetty taajuus (LWIF), oma henkilöstö ja urakoitsijat
• Vakavien työtapaturmien lukumäärä
• Työtapaturmien, merkittävien EHS-poikkeamien ja läheltä piti -tapausten tutkinnan laatu
• GAP-indeksi, EHS-minimivaatimusten käyttöönotto
• Urakoitsijoiden turvallisuuden parantamista mittaava indeksi (2019)
• Sairauspoissaoloprosentti

Politiikat ja 
sitoumukset

Turvallisuusjohtaminen perustuu Fortumin kestävän kehityksen politiikkaan. Muista henkilöstöä, 
turvallisuutta ja työoloja koskevista keskeisistä ohjaavista periaatteista on kerrottu kohdassa 

Politiikat ja sitoumukset sekä liitteessä 5.
Turvallisuusriskien arvioinnista on kerrottu kohdassa Turvallisuus.
Jokapäiväistä turvallisuusjohtamista ohjataan noin 20:llä konsernitason ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusohjeistuksella (EHS-ohjeet).

Vastuut 
organisaatiossa

Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

Seuranta Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus 
ja vakavien työtapaturmien lukumäärä. Turvallisuuden avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös 
Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa. Divisioonat ja toimipaikat seuraavat 
ja kehittävät toimintaansa turvallisuus- ja laatujärjestelmien edellyttämien auditointien avulla. Sisäiset ja 
ulkoiset tarkastajat auditoivat säännöllisesti OHSAS 18001 tai ISO 45001 -standardin mukaisen
johtamisjärjestelmämme.
Työhyvinvointia mitataan sairauspoissaoloprosentilla ja se raportoidaan johtoryhmälle 
neljännesvuosittain. Lisäksi työhyvinvointia seurataan muilla konsernitason mittareilla, kuten toteutuneen 
eläköitymisiän ja lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella. Palautetta henkilöstön 
hyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä saadaan myös osana Energise Your Day -ohjelmaa toteutettavista 
hyvinvointikyselyistä sekä henkilöstökyselystä.
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella ja erillisellä kestävän 
kehityksen tutkimuksella.

Sosiaalisen vastuun johtaminen: Ihmisoikeudet
Kuvaus

Tavoitteet ja 
toimintatapa

Fortum tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka sisältyvät keskeisiin 
ihmisoikeussopimuksiin. Tavoitteenamme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti.
Sosiaaliseen vastuuseemme sisältyvät omasta henkilökunnasta ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen. 
Edistämme vastuullista toimintaa hankintaketjussamme ja laajemmin yhteiskunnassa.
Olemme asettaneet tavoitteen toimittaja-auditointien lukumäärälle. Omaan henkilöstöön liittyvät 
tavoitteet on esitetty kohdassa Henkilöstö ja yhteiskunta: Henkilöstö.

Politiikat ja 
sitoumukset

Ihmisoikeuksia koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset 
sekä liitteessä 5.

Vastuut 
organisaatiossa

Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

Seuranta Ihmisoikeusvaikutusten seurannan keskeisiä työkaluja ovat maa- ja kumppaniriskin arvioinnit, toimittajien 
kvalifiointi ja toimittaja-auditoinnit. Investointihankkeillemme tehdään kestävän kehityksen arviointi, jossa 
huomioidaan myös ihmisoikeudet. Arvioinnit esitellään Fortumin johtoryhmälle ja hallitukselle tarvittaessa.
Fortum on asettanut tavoitteen auditointien lukumäärälle ja tehdyt auditoinnit raportoidaan 
osavuosikatsauksissa. Hiilen osalta käytämme Bettercoal -aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja 
hankintaketjun vastuullisuuden arvioinnissa.
Omaan henkilöstöön liittyvistä seurantajärjestelmistä on kerrottu kohdassa Henkilöstö ja yhteiskunta: 
Henkilöstö.
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella ja erillisellä kestävän 
kehityksen tutkimuksella.
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Sosiaalisen vastuun johtaminen: Liiketoiminnan eettisyys  
(sis. korruption ja lahjonnan torjunta)

Kuvaus
Tavoitteet ja 
toimintatapa

Uskomme, että erinomainen taloudellinen tulos ja eettinen liiketoiminta ovat kytköksissä toisiinsa. 
Noudatamme Toimintaohjeessamme määriteltyjä hyviä liiketoimintatapoja ja eettisiä periaatteita 
kaikessa toiminnassamme. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja Fortumin kilpailuoikeusohjeistoa. 
Vältämme tilanteita, joissa oma henkilökohtainen etumme saattaa olla ristiriidassa Fortumin etujen 
kanssa. Emme koskaan, emmekä mistään syystä ota vastaan tai tarjoa lahjuksia tai muita asiattomia 
maksuja.
Asiakassuhteemme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Kohtelemme tavarantoimittajiamme 
ja alihankkijoitamme reilusti ja tasapuolisesti. Valitsemme heidät ansioiden perusteella ja odotamme, 
että he noudattavat johdonmukaisesti vaatimuksiamme ja Fortumin Toimintaohjetta palvelun- ja 
tavarantoimittajille.

Politiikat ja 
sitoumukset

Yhteiskuntaa ja määräystenmukaisuutta koskevan johtamistapamme elementeistä on
kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset sekä liitteessä 5.

Vastuut 
organisaatiossa

Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

Seuranta Epäillyt väärinkäytökset sekä liiketoimintaeettiset ja määräysten noudattamiseen liittyvät toimenpiteet 
raportoidaan säännöllisesti Fortumin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle.
Fortumilla on kaikille sidosryhmille suunnattu kanava väärinkäytösten ilmoittamista varten.
Toimitusketjuun liittyvistä seurantajärjestelmistä on kerrottu kohdassa 

Henkilöstö ja yhteiskunta: Toimitusketjun vastuullisuus

Sosiaalisen vastuun johtaminen: Tuotevastuu
Kuvaus

Tavoitteet ja 
toimintatapa

Keskeytymätön energiansaanti on yhteiskunnan toiminnalle välttämätöntä. Varmistamme 
voimalaitostemme luotettavan toiminnan ennakkohuollolla ja kunnonvalvonnalla.
Tavoitteenamme on esitellä tuotteet ja palvelut todenmukaisesti kaikessa markkinointi- 
ja viestintäaineistossamme. Noudatamme vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita ja 
ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä. Kannamme vastuun asiakkaiden tietosuojasta ja 
noudatamme asiakastiedon käsittelyssä voimassa olevia määräyksiä.
Olemme asettaneet konsernitason tavoitteet CHP-laitosten energiakäytettävyydelle sekä 
asiakastyytyväisyys- ja maineindeksille.

Politiikat ja 
sitoumukset

Tuotevastuuta koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset 
sekä liitteessä 5.

Vastuut 
organisaatiossa

Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

Seuranta Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin 
osavuosikatsauksissa.
Voimalaitosten käytettävyyteen liittyvät tunnusluvut raportoidaan Fortumin johtoryhmälle kuukausittain.
Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain One Fortum -tutkimuksella. Tutkimuksen tulokset esitellään 
Fortumin johdolle, ja niitä käytetään liiketoiminnan kehittämiseen.

Liite 5: Fortumin keskeisimmät sisäiset kestävää 
kehitystä ohjaavat politiikat ja ohjeistukset

Yhteystiedot

Sosiaalinen vastuu

Taloudellinen 
vastuu

Ympäristö- 
vastuu

Sosiaaliset ja 
henkilöstöasiat Ihmisoikeudet

Korruption 
ja lahjonnan 

torjunta
Arvot x x x x x
Toimintaohje (Code of Conduct) x x x x x
Toimintaohje palvelun- ja 
tavarantoimittajille  
(Supplier Code of Conduct) x x x x x
Tiedonantopolitiikka x x
Riskipolitiikka x x x x x
Kestävän kehityksen politiikka 
(sisältäen ympäristö- sekä 
työterveys- ja turvallisuuspolitiikan) x x x x x
EHS-johtamisen 
minimivaatimukset x x x
Biodiversiteettimanuaali x
Kestävän kehityksen arviointeja 
koskeva manuaali x x x x
Henkilöstöpolitiikka x x
Johtamisen periaatteet x x
Laskentamanuaali x x x
Investointimanuaali x x x x
Verotuksen periaatteet x x
Lahjonnanvastainen ohje x x x
Ohje omaisuuden suojaamisesta x x x
Eturistiriitaohje x x x
Rahanpesun vastainen manuaali x x x
Kilpailuoikeusohjeet x x x
Turvallisuusohjeet x x x
Sponsorointi- ja lahjoituspolitiikka x x x x
Ohje määräystenmukaisuuden 
hallintaan x x x x x

Kestävän kehityksen yhteystiedot verkkosivuilla
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https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/arvot-ohjaavat-toimintaamme/toimintaohjeemme/raportoi-vaarinkaytoksesta
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-yhteystiedot
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