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Palkitseminen 2021

Hyvä osakkeenomistaja,

Esittelen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puolesta Fortumin 
Palkitsemisraportinvuodelta2021.Raportissakäydäänläpi,miten
Fortum palkitsee hallintoelimiä (toimitusjohtaja ja hallitus), muita 
Fortuminjohtoryhmänjäseniäjahenkilöstöä.
Vuonna2021toteutimmestrategiaammemäärätietoisesti: 

jatkoimme liiketoimintaportfoliomme optimointia mukaan lukien 
useidendivestointientoteuttaminen.Näidenseurauksenataloudel-
linenasemammevahvistui.Vuodenloppuakohdennäimmetoiminta
ympäristössämme poikkeuksellista markkina dynamiikkaa ja raaka- 
aineiden hintojen äärimmäisiä liikkeitä, ja nämä vaativat ennätyksellisen 
suurialikviditeettivaroja.Myllerryksenkeskelläpystyimmetaloudellisesti
vahvanaryhmänäjatkamaanvalitsemallammetiellä.
Kiihdyttääkseenstrategiantoteuttamistakokokonsernissaja

edistääkseensiirtymääpuhtaaseenenergiaanEuroopassaFortumja
Unipertoteuttivatkonkreettisiatoimenpiteitä.Julkistimmeesimerkiksi
suunnitelmatrakentaatiimitkolmellestrategiselleyhteistyöalueelle:
vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointiin Pohjoismaissa, tuuli- 
jaaurinkovoimaansekävetyliiketoimintaan.Kaikenyhteistyömme
perustana on, että ne luovat lisäarvoa sekä Fortumille että Uniperille ja 
erityisestimolempienyhtiöidenasiakkaille.Myösjohtamistasollayhteis-
työmmetiivistyi.Lisäsimmemonimuotoisuuttasekäyhteiseurooppa-
laista näkökulmaa ylimmässä johdossa hyödyntääksemme konsernissa 
olevaa osaamista ja kokemusta entistä paremmin ja rakentaaksemme 
yhteisestäyrityskulttuuria.VuodenaikanatoivotimmeFortuminjohto-
ryhmään tervetulleiksi Generation-divisioonan johtajan Simon-Erik 
Olluksen, talousjohtajan Bernhard Güntherin, henkilöstö- ja hankinta-
johtajanEveliinaDahlin,lakiasiainjohtajanNoraSteinerForsberginja
yhteiskuntasuhteista, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaavan 
johtajanNebahatAlbayrakin.

Ilmastotavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja tavoitteemme on 
saavuttaahiilineutraaliusvuoteen2050mennessä.Allevuodessa
olemme voineet ilmoittaa sulkevamme nopeutetussa aikataulussa 
kuusihiilivoimalaitostaSaksassajaIsossaBritanniassa.MyösFortumin

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tärkeimmät tehtävät vuonna 2021
Uusien johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja heidän palkitsemisjärjestelynsä
Johtoryhmänpalkitsemisenmarkkinavertailu
Johtoryhmänliiketoimintojenjayksilökohtaistensuoriutumistenarviointija
vastaavat palkkiototeumat
Lyhyenjapitkänaikavälinkannustimiensuoritusmittarien,tavoitteidenja
palkkiotasojen asettaminen vuodelle 2022 
Fortumin johtoryhmän tavoitteiden asettaminen vuodelle 2022 
Työntekijöiden kannustimien ja palkkakustannusten tarkastelu
Osaamisen kehittäminen, talenttien arviointi ja seuraajasuunnittelu

Russiadivisioonallaonmyösselkeäpolkuluopuahiilenkäytöstävuoden
2022loppuunmennessä,kunTšeljabinskinCHP2yksikkösiirtyykäyt-
tämäänhiilensijaankaasuapolttoaineena.Lisäksijulkistimmevuoden
2021lopussa,ettäolemmesitoutuneetvähentämäänarvoketjumme
epäsuoriaScope3päästöjä35%:llavuoden2021tasostaviimeistään
vuoteen2035mennessä.
Vuoden2021aikanakoronapandemiavaikuttiedelleenmeihinkaik-

kiin.Panostimmeedelleentyöntekijöidemmehyvinvoinninturvaami-
seen, ja työntekijöidemme sitoutuminen mahdollistikin hyvän tuloksen 
saavuttamisen, mutta ennen kaikkea pystyimme varmistamaan sähkön 
jalämmönturvallisentuotannonjatarjonnan.Pandemianaikana
keskeisiä tekijöitä henkilöstömme sitoutumisen ja hyvinvoinnin varmis-
tamisessa ovat olleet avoimen johtamisen periaatteemme ja vahva 
yrityskulttuurimme,jotkarakentuvatvastuullisuudellejaluottamukselle.
Henkilöstötutkimuksemme tulokset osoittavat, että nämä periaatteet 
ohjaavat meitä jokapäiväisessä työssämme ja antavat tukea muuttuvissa 
sekävaativissatilanteissa.
Vuoden2021lyhyenaikavälinkannustinjärjestelmäntulosolierittäin

hyvä taloudellisen suoritusmittarin, vertailukelpoisen liikevoiton, osalta ja 
sesaavuttimaksimitason.Turvallisuusmittari,poissaoloonjohtaneiden
työtapaturmien taajuus, jäi valitettavasti selvästi alle asetetun tavoite-
tason.Turvallinenjaterveellinentyöympäristöonmeilleetusijalla,ja
teemmejatkossakinkaikkemmeparantaaksemmetätä.Fortuminosak-
keenkokonaistuotto(TSR)verrattunaeurooppalaisiinverrokkiyhtiöihintoi
vuosien2019–2021pitkänaikavälinkannustinjaksolle46%:ntoteuman.
Fortumillaonhyvätedellytyksethyödyntääenergiamuutoksenmuka-

naantuomiamahdollisuuksiajahillitäilmastonmuutosta.Yhtiömme
menestys rakentuu työntekijöidemme vahvasta omistautumisesta ja 
kovastatyöstä.Haluammeollayritys,jossaihmisetkasvavat,menes-
tyvätjaylittävätmeidän–jaheidänomat–odotuksemme.Luotamme
siihen, että tämä on paras tapa saavuttaa kestävää kehitystä pitkällä 
aikavälillä.

Veli-Matti Reinikkala 
Nimitysjapalkitsemisvaliokunnanpuheenjohtaja
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Johdanto
Fortumin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on valmis-
telluttämänraportintoimielintenpalkitsemispolitiikanperusteella.
Palkitsemis raportti on valmisteltu Osakkeenomistajien oikeuksia 
koskevan muutosdirektiivin 1)(EU2017/828)vaatimustenmukaisesti.
MuutosdirektiivinvaatimuksetonimplementoituSuomessavuonna
2019pääosinosakeyhtiölakiin,arvopaperimarkkinalakiin,valtiovarain
ministeriön asetukseen osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemis-
politiikastajapalkitsemisraportista(608/2019)jaHallinnointikoodiin
2020.Lisäksionotettuhuomioonvaltionomistajapolitiikkaakoskevan
periaatepäätöksenohjeistus.Palkitsemisraportti2020esiteltiinvuoden
2021varsinaiselleyhtiökokouksellejasehyväksyttiinneuvoaantavalla
äänestyksellä.PalkitsemisraporttiesitetäänFortuminvarsinaisessa
yhtiökokouksessa2022javarsinaisenyhtiökokouksentekemäpäätös
onneuvoaantava.FortuminulkopuolinentilintarkastajaDeloitteOy
on vahvistanut, että tämä raportti sisältää valtiovarainministeriön 
asetuksen(608/2019)vaatimattiedot.

Palkitsemispolitiikka esitetään osakkeenomistajille neljän vuoden 
välein.Nimitysjapalkitsemisvaliokuntatarkasteleepalkitsemis
politiikkaasäännöllisesti,jottasepysyyFortuminstrategisten
tavoitteiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisena ennen sen 
seuraavaaesittelyävuoden2024varsinaisessayhtiökokouksessa,ellei
hallitusennenvuotta2024harkitsepalkitsemispolitiikkaantehtäväksi
merkittäviä muutoksia ja esitä sitä aikaisemmassa yhtiökokouksessa 
neuvoaantavaapäätöksentekoavarten.
Raportintarkoituksenaonesittää,mitenpalkitsemispolitiikkaaon

sovellettuvuonna2021palkkioidenmaksamisenosaltajapalkitsemisen
yhdenmukaistamiseksipitkänaikavälinstrategianjakestävänliike
toiminnantulostenonnistuneensaavuttamisenkanssa.

1) Euroopanparlamentinjaneuvostondirektiivi(EU)2017/828,direktiivin2007/36/EY
muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta 

Toimielinten palkitsemisraportti 2021
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Toimielinten palkitsemispolitiikka lyhyesti
Toimielinten palkitsemispolitiikka tarjoaa palkkiorakenteen, joka 
yhdenmukaistaa toimitusjohtajan palkitsemisen ja Fortumin pitkän 
aikavälinstrategianonnistuneentoteuttamisensenpalkitsemisja
johtamisperiaatteidenmukaisesti.Hallituksenpalkitsemisestapäättää
varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotuksenperusteella.Seuraavassataulukossakuvataanpalkitse-
mispolitiikansisältölyhyesti. Palkitsemispolitiikka on kokonaisuudes-
saan luettavis sa Fortumin nettisivuilta osoitteessa4www.fortum.fi/ 
tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/palkitseminen.

Palkitsemiselementti, tarkoitus ja yhteys strategiaan Kohderyhmä Palkitsemispolitiikan keskeiset piirteet
Kiinteä palkka

Korvaus tehtävän vastuista henkilön taitojen, tietojen ja 
kokemuksenperusteella.

Toimitusjohtaja Kiinteääpalkkaatarkastellaanyleensävuosittain.

Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päättäessään mahdollisista kiinteän palkan 
muutoksista.Näitäovatesimerkiksiyksilökohtainensuoriutuminen,liiketoiminnantulos,
tehtävänlaajuus,työntekijöidenpalkatFortumissasekäpalkkojenmarkkinataso.

Eläke-etuus ja muut edut

Lakisääteisiäeläkkeitätäydentäväeläkeetuuspaikallisten
markkinakäytäntöjenmukaisesti.Tukeerekrytointeja,
sitoutumistajatyössäpysymistä.

Toimitusjohtaja Eläkejärjestelytovatsoveltuvanpaikallisenmarkkinakäytännönmukaisia.Lisäeläke
tarjotaantoimitusjohtajalleosanakokonaispalkitsemista.Nykyinentoimitusjohtajaon
oikeutettumaksuperusteiseenlisäeläkejärjestelyyn,jossaeläkemaksuonenintään20%
kiinteästävuosipalkasta.

Myönnettyjenetujentasomääräytyytyöskentelymaanpaikallisenmarkkinakäytännön
mukaanjavoivaihdellavuosittain.ToimitusjohtajaonoikeutettuosallistumaanFortumin
työntekijöille kulloinkin tarjottaviin ohjelmiin, kuten osakesäästöohjelmaan ja hän on 
oikeutettu projekti- ja tunnustuspalkkioihin, joko rahana tai osakkeina maksettaviin 
sitouttamispalkkioihin, vakuutusetuihin, kokemukseen perustuviin palkkioihin sekä 
syntymäpäiviinliittyviinmuistamisiin.

Kiinteät palkkiot

Varmistaa, että Fortum voi saada ja pitää hallituksen 
jäseniä, joilla on tarpeelliset taidot, alan tietämys ja 
kansainvälinenkokemusvalvomaanyhtiönstrategiaaja
päättämäänsiitä.

Hallitus Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on esittää varsinaiselle 
yhtiökokoukselleehdotushallituksenjäsentenpalkitsemisesta.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

TukeeFortumintaloudellisten,strategistenjakestävän
kehityksenvuositasontavoitteidensaavuttamista.

Toimitusjohtaja Hallitus määrittää vuosittain suoritusmittarit, painoarvot ja tavoitteet valituille 
mittareille.Tällävarmistetaan,ettänetukevatstrategiaa.Mittaritvoivatvaihdella
vuosittainliiketoiminnanensisijaistentavoitteidenperusteella.Yleensänekoostuvat
yhdistelmästä mittareita, jotka liittyvät Fortumin taloudelliseen suoriutumiseen, 
turvallisuuteenjayksilökohtaisiinstrategisiintavoitteisiin.

Vuoden päätyttyä hallitus arvioi suorituksen ja määrittää, missä laajuudessa kukin 
tavoiteonsaavutettu.Lopullinenmaksettavapalkkiomääräytyytälläperusteella.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Tukee kestävää pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista, 
yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteet 
sekä auttaa sitouttamaan avainhenkilöitä ja pitämään 
heidätyhtiönpalveluksessa.

Toimitusjohtaja Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä 
kannustinjaksoista,joidenansaintakausionkolmevuotta.Hallitusasettaa
suoritusmittaritsekäniidenpainoarvotjatavoitteet.Tällävarmistetaan,ettänetukevat
strategiaa.Suoritusmittaritperustuvatyleensätaloudellisiinmittareihintaiosakekurssiin
sekävastuullisuuteen.

Ansaintakaudenpäätyttyähallitusarvioisuorituksenjamäärittää,missälaajuudessa
kukintavoiteonsaavutettu.Lopullinenmaksettavapalkkiomääräytyytälläperusteella.

Pitkänaikavälinkannustimenenimmäispalkkioilmaistaanosakkeidenkappalemääränä.
Osakeomistusvaatimus

Varmistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien etujen 
yhdenmukaisuuden.

Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan on kartutettava ja pidettävä Fortumin osakkeita omistuksessaan määrä, 
jonkasuuruuson100%toimitusjohtajallemaksettavastakiinteästäbruttopalkasta.
Toimitusjohtajan on kunkin palkkionmaksun yhteydessä pidettävä omistuksessaan 
50 %osakkeidennettomäärästä(verojenjälkeen),kunnesosakeomistusvastaa100%:a
kiinteästäbruttopalkasta.
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Palkitsemisen vuosiraportointi

Palkkiototeumat
Lyhyenaikavälinkannustimetvuosille2020ja2021perustuivat 
vertailu kelpoiseen liikevoittoon + osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksesta(CompOP)japoissaoloonjohtaneidentapahtumientaajuu-
teen(LTIF).Lisäksihallitusasettitoimitusjohtajalleyksilökohtaiset
tavoitteetjatiimitavoitteet.Pitkänaikavälinkannustinjaksonmittarit
perustuivatosakekohtaiseentulokseen(EPS)ja/taiosakkeenkokonais
tuottoon(TSR).Vuodesta2020alkaenkäynnissäolevienpitkänaikavälin
kannustinjärjestelmien tulosmittarit perustuvat osakkeen kokonais-
tuottoon(TSR)jahiilidioksidipäästöjenvähentämiseensekähiileen
perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin 
strategianmukaisesti.Taloudellisetmittarittukevatvakaantaloudellisen
aseman saavuttamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan (ESG) liittyvät mittarit 
tukevatstrategian toteuttamista.

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet,  
maksettu vuonna 2021
Vuoden2020konsernin(poislukienUniper)vertailukelpoinenliike-
voitto+osuusosakkuusjayhteisyritystentuloksesta(vrt.liikevoitto)
oli19 %maksimitasosta.Fortuminvuoden2020työturvallisuustavoite
(poissaoloonjohtaneidentapaturmientaajuus,LTIF),sisältäenoman
henkilöstönjaurakoitsijat,laskiedellisestävuodestaollen2,0eikä
saavuttanutasetettuavähimmäistasoa.
ToimitusjohtajaMarkusRauramollaolikaksiyhteistäFortumin 

johtoryhmän tavoitetta, jotka liittyivät toiminnan tehokkuuteen ja  
strategistenprioriteettienedistymiseen.Yksilökohtaisettavoitteet
liittyivätFortumkonserninpäivitetynstrategianvalmisteluun,mukaan
lukienUniper,jaintensiivisenyhteistyönkäynnistämiseenyhtiöissä. 
Työntuloksetesiteltiinpääomamarkkinapäivänäjoulukuussa2020, 
janesisälsivätpäivitetynstrategian,uudettaloudellisettavoitteetja
ilmastojaturvallisuustavoitteetsekäyhteistyönhyötyjentavoitteet.
Näidentavoitteidenosaltapalkkiototeumasaavuttienimmäistason.
Yksilöjatiimitavoitteidenmittareihinperustuvatulosarvioitiinhenkilö
kohtaisen suoritus arvioinnin yhteydessä, ja jonka hallitus vahvisti 
vuoden2021 alussa.
Vuodelta2020kertyneetpalkkiotmaksettiinhuhtikuussa2021.
AllaolevakaaviokuvaatoimitusjohtajaMarkusRauramon

lyhyen aikavälin kannustimen tavoiteasetantaa ja palkkiototeumaa 
tilikaudelta 2020.

Vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustimet,  
maksetaan vuonna 2022
Vuoden2021konsernin(sisältäenUniper)vertailukelpoinenliikevoitto
+osuusosakkuusjayhteisyritystentuloksesta(vrt.liikevoitto)oli
100 prosenttiaenimmäistasosta.Fortumin(sisältäenUniper)vuoden
2021työturvallisuustavoite(poissaoloonjohtaneidentapaturmien
taajuus,LTIF),sisältäenomanhenkilöstönjaurakoitsijatoli1,5ja
2 prosenttiaenimmäistasosta.
ToimitusjohtajaMarkusRauramollaolivuonna2021yksiyhteinen

Fortuminjohtoryhmäntavoite,jokaliittyistrategistenprioriteettien
edistymiseen ja yksi yksilökohtainen tavoite, joka liittyi yhteistyöhön 
Uniperinkanssa.Tämätavoiteliittyiedistymiseenstrategisillayhteistyö-
alueilla (pohjoismainen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointi, 
aurinko- ja tuulivoima sekä vety) sekä edistymiseen arvonluonnissa ja 
strategisenportfolionkehittämisessä.Lyhyenaikavälinkannustimiin
liittyvät johtoryhmän yhteisen ja henkilökohtaisen tavoitteen mittarit 
saavuttivat64%enimmäistasosta.
Vuodelta2021kertyneetpalkkiotmaksetaanhuhtikuussa2022.
AllaolevakaaviokuvaatoimitusjohtajaMarkusRauramon

lyhyen aikavälin kannustimen tavoiteasetantaa ja palkkiototeumaa 
tilikaudelta 2021.

* vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 

**työturvallisuustavoite(poissaoloonjohtaneidentapaturmientaajuus,LTIF), 
sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat     
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Pitkän aikavälin kannustinjakso 2019–2021  
(maksetaan vuonna 2022)
Vuosien2019–2021pitkänaikavälinkannustinjaksonsuoritusmittarit
olivatosakkeenkokonaistuotto(TSR)verrattunaryhmääneurooppalaisia
verrokkeja.2019–2021pitkänaikavälinkannustinjaksonpalkkiototeuma
oli46%enimmäisrajasta.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018–2020  
(maksettu vuonna 2021)
Vuosien2018–2020pitkänaikavälinkannustinjaksonsuoritusmittarit
olivatosakkeenkokonaistuotto(TSR)verrattunaryhmääneurooppalaisia
energiayhtiöitäsekäosakekohtainentulos(EPS).Vuosien2018–2020
pitkänaikavälinkannustinjaksonpalkkiototeumaoli67%enimmäis
tasostajohtuenpääasiassavahvastaosakekohtaisestatuloksesta.
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Toimitusjohtajan palkitseminen
Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päättäessään toimitus-
johtajankiinteästäpalkasta.Näitäovatesimerkiksiyksilökohtainen
suoriutuminen, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden 
palkatFortumissasekäpalkkojenmarkkinataso.
ToimitusjohtajaMarkusRauramontoimitusjohtajasopimuksenehdot

noudattavatFortumintoimielintenpalkitsemispolitiikkaa.Vuonna2021
toimitusjohtajanosaltamuutosjatakaisinperintäoikeuttaeikäytetty.
Hallituksen päätöksen mukaisesti muuttuvan palkitsemisen määrä 
yhteensä (maksettavat lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot) rajoitetaan 
enintään120prosenttiintoimitusjohtajankiinteästävuosipalkasta.
Lyhyenaikavälinkannustimetonrajoitettu40prosenttiinvuotuisesta
kiinteästäpalkitsemisesta.
Vuonna2021toimitusjohtajaMarkusRauramonkiinteäkuukausi-

palkkaoli125000euroa.Kiinteäänpalkkaansisältyyluontaisetuina 
vapaaautojapuhelinetu.LisäksitoimitusjohtajasaiFortuminauto 
ohjeenmukaisensähköajoneuvotuen,jonkasuuruusoli30 prosenttia
vapaanautoedunverotusarvosta.ToimitusjohtajaMarkus Rauramo
osallistui henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, 
säästökauteen 2021.

Kuten Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikassa todetaan,  
hallitus voi harkintansa mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
suosituksesta poiketa väliaikaisesti mistä tahansa palkisemispolitiikan 
osasta.Hallituspäätti,ettätoimitusjohtajaMarkusRauramon 
2018–2020pitkänaikavälinkannustinjaksonpalkkiolasketaan 
hänentoimitusjohtajanasaamansakiinteänvuosipalkanperusteella.

1 000 euroa 
Markus Rauramo

2021
Markus Rauramo

Ansaittu2021,maksu2022
Kiinteä palkka 50% 1559 -
Lisäeläke 10% 315 -
Lyhyenaikavälinkannustin 5% 163 4231)

Pitkän aikavälin kannustin 35% 1099 5552)

Kokonaispalkitseminen 100 % 3 136

1) Lyhyenaikavälinkannustimiinperustuvapalkitseminenolituloskriteeriensaavuttamisenperusteella476,000euroa.Vuodelta2021maksettavassalyhyenaikavälinkannustinpalkkiossaonhuomioitu
maksettavankorvauksenmuutosliittyenMarkusRauramonrooliinUniperinhallintoneuvostossajatämäontarkemminkuvattualla.

2)Arvioituansaittupitkänaikavälinpalkkio,palkkiototeumajulkaistaanvuoden2021palkitsemisraportinjulkistamisenjälkeen.

Yhteenveto toimitusjohtajalle myönnetyistä, ansaituista ja toimitetuista osakeperusteisista kannustimista 
 
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018–2020 2019–2021 2020–2022 2021–2023 2022–2024
Myönnettyjenosakkeidenenimmäismäärä(brutto) 1) 52000 63000 85000 62000
Myöntämispäivä 1) 28.2.2019 28.2.2020 28.2.2021 28.2.2022
Osakkeen myöntämispäivän hinta 1) 19,52 19,28 20,69 18,84
Ansaittujenosakkeidenmäärä(brutto) 48770 2) - - -
Toimitettujen osakkeiden määrä (netto)) 25921 2) - - -
Osakkeiden toimituspäivä 22.3.2021 - - - -
Osakkeen toimituspäivän hinta 22,54 2) - - -
Osakeomistusvaatimus 3) 100%henkilön

kiinteästä  
vuosipalkasta

100%henkilön
kiinteästä  

vuosipalkasta

100%henkilön
kiinteästä  

vuosipalkasta

100%henkilön
kiinteästä  

vuosipalkasta

100%henkilön
kiinteästä  

vuosipalkasta

1) Eijulkistettu;eiFortumintoimitusjohtajanatapahtumahetkellä.

2)Palkkiototeumajulkaistaanvuoden2021palkitsemisraportinjulkistamisenjälkeen.

3)ToimitusjohtajaMarkusRauramonFortuminosakeomistusoli99308osaketta31.12.2021jatäyttitoimitusjohtajalleasetetutosakeomistusvaatimukset

Ylläolevissataulukoissaannettujentietojenlisäksitoimitusjohtaja
MarkusRauramosaipalkkiotatoimestaanUniperSE:nhallintoneuvoston
varapuheenjohtajana29.3.2021saakka,jolloinhänetvalittiinUniper
SE:nhallintoneuvostonpuheenjohtajaksi.PalkkioUniperinhallinto
neuvostossa toimimisesta maksetaan Uniperin voimassa olevien käytän-
töjenmukaisesti.Varapuheenjohtajanvuosipalkkioon140000euroaja
puheenjohtajan210000euroa.Edellämainitunhallintoneuvoston 

tehtävämuutoksenjohdostaFortuminhallituspäätti,ettäMarkus
Rauramonkokonaispalkkioeinousehallintoneuvostoroolinmuuttuessa
ja siksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkion välinen erotus 
vähennetäänFortuminkannustinpalkkioista.
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Hallituksen palkitseminen ja osakeomistus
Vuonna2021osakkeenomistajiennimitystoimikuntaeipäässytyksi-
mieliseen palkkioista eikä näin ollen tehnyt esitystä hallituksen jäsenten 
tulevankaudenpalkkioista.Suomenvaltionesityksenmukaisesti
varsinainenyhtiökokouspäättipitääpalkkiotennallaan.Palkkiotolivat
kiinteitärahanamaksettaviavuosijakokouspalkkioita.Yhtiönosakkeita
eiannettupalkkioinahallitukselle.Kiinteätvuosipalkkiotjäivätpieniksi
verrattunasamankokoisiinjarakenteeltaansamanlaisiinyhtiöihin.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kuitenkin päätti vaiheittaisesta 
suunnitelmasta hallituksen palkkioiden korottamiseksi ja markkinatason 
saavuttamiseksivuoteen2026mennessä.
28.4.2021vuoden2021varsinainenyhtiökokousvahvistiseuraavat

vuosipalkkiothallituksenjäsenille:

Euroa 2021
Puheenjohtaja 77200
Varapuheenjohtaja 57500
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Jos ei samanaikaisesti toimi puheenjohtajana tai 
varapuheenjohtajana 57500
Jäsenet 40400
Kokouspalkkiot

Suomessa asuvat jäsenet 600
Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvat jäsenet 1200
Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 1800
Puhelinkokouksena pidetty kokous 600

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai palvelusuhteessa Fortumiin eikä 
heille annettu mahdollisuutta osallistua Fortumin lyhyen tai pitkän aika-
välin kannustinohjelmiin, eikä Fortumilla ollut eläkejärjestelyä, johon he 
olisivatvoineethalutessaanosallistua.Matkakulutkorvattiinhallituksen
jäsenilleFortuminmatkustussäännönmukaisesti.

YlläolevassataulukossaannettujentietojenlisäksiKlausDieter
Maubachsai84294euronkorvauksentoimimisestaUniperSE:n
hallintoneuvostonpuheenjohtajana29.3.2021saakka.Uniperinhallinto
neuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olevien 
käytäntöjenmukaisesti.Puheenjohtajanvuosipalkkiooli210000euroa.

 
1 000 euroa

Kiinteä 
vuosipalkkio 2021

Kokouspalkkiot  
2021

Kokonaispalkitseminen 
2021

Hallituksen jäsenyys  
2021

Osakeomistus  
31.12.2021

VeliMattiReinikkala
Puheenjohtaja 28.4.2021 alkaen

71 22 92 1.1.–31.12. 5000

LuisaDelgado 27 7 34 28.4–31.12. 0
Essimari Kairisto 57 19 76 1.1.–31.12. 0
AnjaMcAlister
Varapuheenjohtaja 28.4.2021 alkaen

52 13 65 1.1.–31.12. 0

Teppo Paavola 40 17 58 1.1.–31.12. 0
PhilippRösler 40 15 55 1.1.–31.12. 0
AnnetteStube 40 16 57 1.1.–31.12. 0
Aiemmat hallituksen jäsenet      
MattiLievonen 26 6 32 1.1.–28.4. 1)

KlausDieterMaubach 10 5 15 1.1.–29.3. 1)

Eva Hamilton 13 6 19 1.1.–28.4. 1)

Yhteensä 378 126 504 5 000

 1) Ei julkistettu
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Viiden vuoden palkitsemisen kehitys
Seuraavassa taulukossa esitellään hallituksen ja toimitusjohtajan  
palkitsemisen kehitys ja keskimääräinen työntekijän palkitsemisen 
kehityssekäyhtiöntaloudellinentulosvuosina2017–2021.

1 000 euroa 2021 2020 2019 2018 2017
Nykyiset hallituksen jäsenet
VeliMattiReinikkala 92 77 58 54 58
AnjaMcAllister 65 57 59 60 47
LuisaDelgado 34 - - - -
Essimari Kairisto 76 72 56 42 -
Teppo Paavola 58 45 - - -
PhilippRösler 55 57 44 - -
AnnetteStube 57 42 - - -

Aiemmat hallituksen jäsenet
MattiLievonen 32 101 89 80 49
KlausDieterMaubach 15 65 71 54 -
Eva Hamilton 19 55 54 54 54
MinooAkhtarzand - - - - 16
Sari Baldauf - - - 20 84
HeinzWernerBinzel - - 12 54 57
KimIgnatius - 21 67 65 67
Tapio Kuula - - - - 43
MarcoRyan - - 19 - -
JyrkiTalvitie - - - - 17

Hallitus
Keskimääräinen kokonaispalkitseminen

50 59 53 54 49

Hallitus
Varsinaisen jäsenen kiinteä vuosipalkkio

40 40 40 40 40

Toimitusjohtaja
MarkusRauramo 3136 965 - - -

Keskimääräinen työntekijän kokonaispalkitseminen 1) 76 67 56 50 47
Vertailukelpoinen liikevoitto, miljoonaa euroa 2536 1344 1191 987 811
Osakekohtainentulos,EUR 0.83 2,05 1,67 0,95 0,98

1) Luvutperustuvatkonsernintilinpäätökseen(poislukientoimitusjohtaja).Tilinpäätössisältäävuodellejaksotetutkulut.Vuotta2020koskevaavertailulukuaontarkistettuhuomioidenUniperinyhdistely
31.3.2020alkaen

Hallituksenkiinteitävuosipalkkioitakorotettiinhiemanvuonna2020.
Fortumin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tulos-
tavoitteet ovat vahvasti sidoksissa yhtiön kannattavuuteen, Fortumin 
osakekurssinkehitykseenjaasetettujenESGtavoitteidenkehitykseen.
Liiketoiminnantulosheijastuusuoraantoimitusjohtajallemaksettaviin
tulospalkkioihin.
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Tämän raportin on laatinut nimitys- ja palkitsemisvaliokunta henkilöstön 
palkitsemispolitiikanjaHallintokoodin2020mukaisestijasiinäonotettu
huomioon valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 
mukainenohjeistus.PalkitsemisraporttiesitelläänFortumOyj:nvuoden
2022varsinaisessayhtiökokouksessa,muttaseeioleyhtiökokouksen
päätösasiana.
RaportissaesitetäänFortuminjohtoryhmänjäsenten(lukuunotta-

mattatoimitusjohtajaa)palkitsemistavuonna2021koskevatpäätökset
sekäviidenviimevuodenkokonaispalkitseminen.

Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten ja 
henkilöstön palkitsemiselementit
Henkilöstön palkitsemispolitiikka sisältää palkkiorakenteen, joka 
yhdenmukaistaa johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön palkitsemisen 
jaFortuminpitkänaikavälinstrategianonnistuneentoteuttamisen
Fortuminpalkitsemisjajohtamisperiaatteidenmukaisesti.Seuraavassa
taulukossakuvataanpalkitsemispolitiikansisältölyhyesti.

Palkitsemiselementti, tarkoitus ja yhteys strategiaan Kohderyhmä Palkitsemispolitiikan keskeiset piirteet
Kiinteä palkka

Korvaus tehtävän vastuista henkilön taitojen, tietojen ja 
kokemuksenperusteella.

Koko henkilöstö Kiinteää palkkaa tarkastellaan yleensä vuosittain, ja sen tarkoituksena on olla 
kilpailukykyisellätasollaverrattunavastaavaanverrokkiryhmään/markkinaan.

Johtoryhmänjäsentenosaltahallitusottaahuomioonuseitaeritekijöitäpäättäessään
mahdollisistakiinteänpalkanmuutoksista.Näitäovatesimerkiksiyksilökohtainen
työpanos, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden palkat Fortumissa sekä 
palkkojenmarkkinataso.

Eläke-etuus ja muut edut

Lakisääteisiäeläkkeitätäydentäväeläkeetuuspaikallisten
markkinakäytäntöjenmukaisesti.Tukeerekrytointeja,
sitoutumistajatyössäpysymistä.

Koko henkilöstö Eläkejärjestelytovatsoveltuvanpaikallisenmarkkinakäytännönmukaisia.

Lisäeläketarjotaanjohtoryhmänjäsenilleosanakokonaispalkitsemistasoveltuvan
markkinakäytännönmukaisesti.Kaikkilisäeläkejärjestelytovatvuodesta2008lähtien
olleetmaksuperusteisialisäeläkejärjestelyjä.Vuoden2016jälkeennimitettyjen
johtoryhmänjäsenteneläkemaksuon20%kiinteästävuosipalkasta.

Muidenmyönnettyjenetujentasomääräytyytyöskentelymaanpaikallisen
markkinakäytännönmukaanjavoivaihdellavuosittain.Erilaisiaetujamyönnetään
yleensä siten, että ne ovat samanlaisia ja koskevat kaikkia kyseisen maan työntekijöitä, 
lukuunottamattatiettyjäasemaanperustuviaetuja.Henkilöstöonmyösoikeutettu
osallistumaan Fortumin työntekijöille kulloinkin tarjottaviin ohjelmiin, kuten 
osakesäästöohjelmaan ja henkilöstö on oikeutettu myös etuihin, joita voidaan tarjota 
milloin tahansa, kuten esimerkiksi projekti- ja tunnustuspalkkiot, joko rahana tai 
osakkeina maksettavat sitouttamispalkkiot, vakuutusedut, kokemukseen perustuvat 
palkkiotsekäsyntymäpäiviinliittyvätmuistamiset.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

TukeeFortumintaloudellisten,strategistenjakestävän
kehityksenvuositasontavoitteidensaavuttamista.

Koko henkilöstö Lyhyenaikavälinkannustinohjelmaonsuunniteltupalkitsemaanyrityksen,divisioonan,
yksikön,toiminnan,tiiminjayksilökohtaisensuoriutumisensaavuttamisesta.Lyhyen
aikavälin kannustimen tavoite- ja enimmäisansaintamahdollisuudet (peruspalkan 
lisäksi)riippuvatasemastajamahdollisuudestavaikuttaayrityksentulokseen.
Ansaintamahdollisuudetvoivatvaihdellapaikallisenmarkkinakäytännönjaaseman
erityisluonteenmukaan.

Hallitus määrittää vuosittain suoritusmittarit, painoarvot ja tavoitteet valituille 
mittareille.Tällävarmistetaan,ettänetukevatstrategiaa.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Tukee kestävää pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista, 
yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteet 
sekä auttaa sitouttamaan avainhenkilöitä ja pitämään 
heidätyhtiönpalveluksessa.

Johtoryhmäja 
muut avainhenkilöt

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä 
kannustinjaksoista,joidenansaintakausionkolmevuotta.Hallitusasettaa
suoritusmittaritsekäniidenpainoarvotjatavoitteet.Tällävarmistetaan,ettänetukevat
strategiaa.Suoritusmittaritperustuvatyleensätaloudellisiinmittareihintaiosakekurssiin
sekävastuullisuuteen.

Ansaintakaudenpäätyttyähallitusarvioisuorituksenjamäärittää,missälaajuudessa
kukintavoiteonsaavutettu.Lopullinenmaksettavapalkkiomääräytyytälläperusteella.

Pitkänaikavälinkannustimenenimmäispalkkioilmaistaanosakkeidenkappalemääränä.
Osakeomistusvaatimus

Varmistaa johtoryhmän ja osakkeenomistajien etujen 
yhdenmukaisuuden.

Johtoryhmä JohtoryhmänjäsenenonkartutettavajapidettäväFortuminosakkeitaomistuksessaan
määrä,jonkasuuruuson100%johtoryhmänjäsenellemaksettavastakiinteästä
bruttopalkasta.Johtoryhmänjäsenenonkunkinpalkkionmaksunyhteydessäpidettävä
omistuksessaan50%osakkeidennettomäärästä(verojenjälkeen),kunnesosakeomistus
vastaa100%:akiinteästäbruttopalkasta.

Lisätietoja muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön palkitsemisesta vuonna 2021

9



Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten 
palkitseminen
Luvutsisältävätvuoden2021aikanaFortuminjohtoryhmässätapahtu-
neetseuraavatmuutokset:BernhardGünthernimitettiintalousjohtajaksi
1.2.2021alkaen,SimonErikOllusGenerationdivisioonanjohtajaksi
29.3.2021alkaen,EveliinaDahlHenkilöstöjahankintajohtajaksi

YlläolevassataulukossaannettujentietojenlisäksiBernhardGüntherja
NoraSteinerForsberg(19.5.2021alkaen)toimivatUniperSE:nhallinto-
neuvostonjäseninä.SirpaHelenaSormunentoimiUniperSE:nhallinto
neuvostonjäsenenä30.4.2021saakkajaTiinaTuomela19.5.2021
saakka.Edellämainitutsaivatyhteensä260067euroapalkkiotatehtä-
västäänUniperSE:nhallintoneuvostossavuoden2021aikana.Uniperin
hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin palkkioita Uniperissa 
voimassaolevienkäytäntöjenmukaisesti.

1 000 euroa

Muut Fortumin 
johtoryhmän jäsenet 

2021

Muut Fortumin 
johtoryhmän jäsenet 

2020

Muut Fortumin 
johtoryhmän jäsenet 

2019

Muut Fortumin 
johtoryhmän jäsenet 

2018

Muut Fortumin 
johtoryhmän jäsenet 

2017
Kiinteä palkka 3727 3195 3382 3101 3387
Lisäeläke 513 527 586 533 636
Lyhyenaikavälinkannustimet 478 657 631 926 962
Pitkän aikavälin kannustimet 2250 3598 2360 885 877
Kokonaispalkitseminen 6 968 7 977 6 958 5 445 5 862
Osakeomistusvaatimus 100%henkilön

kiinteästä vuosipalkasta
100%henkilön

kiinteästä vuosipalkasta
100%henkilön

kiinteästä vuosipalkasta
100%henkilön

kiinteästä vuosipalkasta
100%henkilön

kiinteästä vuosipalkasta

jaNora SteinerForsberglakiasiainjohtajaksi1.5.2021alkaensekä
Nebahat Albayrakyhteiskuntasuhteista,turvallisuudestajavastuul-
lisuudestavastaavaksijohtajaksi1.6.2021alkaen.Tiina Tuomelaoli
Fortuminjohtoryhmänjäsen29.3.2021asti,SirpaHelenaSormunen
jaRisto Penttinen30.4.2021asti,ArtoRäty31.5.2021astija
Arun Aggarwal17.11.2021 asti.
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Tietoa kannustinjärjestelmistä
Konsernitason lyhyen aikavälin suoritusmittarit ja palkkiototeumat vuosilta 
2020ja2021onkuvattutoimielintenpalkitsemisraportissa20214sivulla 4.
Vuonna2022konsernitasonlyhyenaikavälinkannustinohjelmientavoit-

teet perustuvat konsernin taloudellisen tuloksen, divisioonien tavoitteiden 
sekä yksilökohtaisten tai tiimikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen (kuten 
vuonna2021).Lyhyenaikavälinkannustimiensuoritusmittaritovatvertailu-
kelpoinenliikevoitto+osuusosakkuusjayhteisyritystentuloksesta(60%
painoarvo),kaksiturvallisuuteenliittyväätavoitetta(10%painoarvo)sekä
yksilökohtaisettaitiimitavoitteet(30%painoarvo).Turvallisuuteenliittyvät
tavoitteetovatpoissaoloonjohtaneidentapaturmientaajuus,LTIF),sisäl-
täen oman henkilöstön ja urakoitsijat (Uniper mukaan lukien) ja suoritetut 
turvallisuusjohtamiskoulutukset(ilmanUniperia).Molempienpainoarvoon
5%.Johtoryhmänjäsentenosaltataloudellinensuoritusmittarionvertailu-
kelpoinen liikevoitto (Fortum ilman Uniperia) + osuus osakkuus- ja yhteisyri-
tystentuloksesta,johononlisättyUniperinoikaistuliikevoitto.

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain käynnis-
tettävistäkolmenvuodenmittaisistakannustinjaksoista.Fortumottivuosien
2020–2022pitkänaikavälinkannustinjaksossaensimmäistäkertaakäyttöön
ympäristöllisen,sosiaalisenjahyvänhallintotavan(ESG)mukaisentavoitteen.
JaksonESGtavoiteliittyyFortuminhiilidioksidipäästöjenvähentämiseenja
kivihiileen pohjautuvan sähköntuotannon vähentämiseen tähtääviin toimiin 
Fortuminstrategianmukaisesti.Taloudellinentavoite,suhteellinenosakkeen
kokonaistuotto(TSR)verrattunaryhmääneurooppalaisiaverrokkeja,onedel-
leenpitkänaikavälinkannustinohjelmansuoritusmittarina.
2021–2023LTIjaksolleasetettuESGtavoitesidottiinFortuminhiileen

perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin hiilestä 
luopumissuunnitelman mukaisesti siten, että vähimmäistason saavuttaminen 
edellyttääilmoitetuntavoitteenylittämistä.Fortuminosakkeenkokonaistuoton
kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöihin säilytettiin mittarina, 
javalittujenyhtiöidenverrokkiryhmäänlisättiinmyösvalikoidutkaasuyhtiöt.
Vuosien2022–2024LTIjaksonESGtavoiteliittyysähköntuotannon

absoluuttistenhiilidioksidipäästöjenvähentämiseenyhtiönfossiilisiapoltto-
aineitakäyttävissävoimalaitoksissaEuroopassakonserninvuosille2030ja
2035asettamienilmastotavoitteidenmukaisesti.MyösFortuminosakkeen
kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppa laisiin sähkö- ja 
kaasuyhtiöverrokkeihinsäilyymittarina.
Vuodesta2020lähtienFortumontäydentänytpitkänaikavälinkannustin

ohjelmaarajoitetullaosakeohjelmalla(RestrictedShareohjelma,RS). 

RSohjelmanoudattaayleisenLTIohjelmanpääehtojasilläpoikkeuksella,
ettäallokoidutosakkeettoimitetaankolmivuotisenRSjaksonjälkeenilman
erillisiäsuorituskriteereitä.2020–2022RSohjelmanpuitteissaonallokoitu

yhteensä25800osakettajavuosien2021–2023RSohjelmanpuitteissa
14 500osaketta.
AllaolevassataulukossaonesitettyFortuminpitkänaikavälinkannus-

tinjaksontunnusluvut.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018–2020 2019–2021 2020–2022 2021–2023 2022–2024
Ansaintakausi 2018–2020 2019–2021 2020–2022 2021–2023 2022–2024
Osakkeiden toimitusvuosi 2021 2022 2023 2024 2025
Suoritusmittarit 50%TSR

50%EPS
100%TSR 80%TSR

20%ESG
80%TSR
20%ESG

80%TSR
20%ESG

Palkkiototeuma 67%
Allokoitujenosakkeidenlukumäärä 607620 608051 626475 754000 577400
Menetettyjenosakkeidenlukumäärä 104420 1)

Toimitettujen osakkeiden lukumäärä 221880 1)

Osallistujien lukumäärä (osakkeiden toimitushetkellä) 105
Allokaatiopäivä 28.2.2018 28.2.2019 28.2.2020 28.2.2021 28.2.2022
Osakkeen allokaatiopäivän hinta 18,05 19,52 19,28 20,69 18,84
Osakkeen toimituspäivän hinta 22,54 1)

1) Osakkeettoimitetaanvuoden2021palkitsemisraportinjulkistamisenjälkeen.

AllaolevassataulukossaovatnähtävissäFortuminjohtoryhmänjäsenilletoimitetutosakkeet
 
Pitkän aikavälin kannustinjakso

 
2018–2020

 
2019–2021

Osakeomistus 
31.12.2020

NebahatAlbayrak,yhteiskuntasuhteista.turvallisuudestajavastuullisuudestavastaavajohtaja -  1) 0
AlexanderChuvaev,Russiadivisioonanjohtaja 200132) 1) 54602
Eveliina Dahl, henkilöstöstä ja hankinnoista vastaava johtaja - 1) 806
Bernhard Günther, talousjohtaja - 1) 0
PerLanger,CitySolutionsdivisioonanjohtaja 4555 1) 48971
Simon-Erik Ollus, Generation-divisioonan johtaja 3046 1) 3854
MarkusRauramo,toimitusjohtaja 25921 1) 99308
MikaelRönnblad,ConsumerSolutionsdivisioonanjohtaja 5985 1) 16454
NoraSteinerForsberg,lakiasiainjohtaja - 1) 374
Yhteensä 59 520  1) 224 369

Aikaisemmat johtoryhmän jäsenet
ArunAggarwal 5304 - -
RistoPenttinen 4906 - -
ArtoRäty 4476 - -
Sirpa-Helena Sormunen 4992 -

Yhteensä 19 678 - - 

1) Osakkeettoimitetaanvuoden2021palkitsemisraportinjulkistamisenjälkeen.

2)Arvioituosakkeidenlukumääräpaikallistenverojenjaveronluonteistenmaksujenvähentämisenjälkeen.Paikallisestalainsäädännöstäjohtuenosakeoikeudetmaksetaanosakkeidensijastarahana.
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Henkilöstön osakesäästöohjelma – forShares
Fortumin henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, tarkoituksena 
on kannustaa työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja  
säilyttämäänomistusyhtiössä.Ohjelmakoostuuvuosittainalkavista
säästökausista, joiden aikana työntekijät voivat säästää osan palkois-
taan,jakertyneilläsäästöilläheilleostetaanFortuminosakkeita.
Omistus jakson jälkeen osallistujille annetaan lisäosakkeita suhteessa 
ostettuihinsäästöosakkeisiin.
Hallituksenpäätöksenmukaisestisäästökausien2021ja2022

lisäosakekerroinoli2:1.Säästökaudella2021osallistumisasteoli
43 prosenttiajasäästökaudella2022,45prosenttianiistätyön-
tekijöistä, jotka olivat oikeutettuja osallistumaan ohjelmaan näillä 
säästökausilla.

Fortumin henkilöstörahasto
NeFortumintyöntekijätSuomessa,jotkaeivätosallistupitkänaika-
välin kannustinohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Fortumin 
henkilöstörahastoon.Henkilöstörahastoonvuosittainmaksettava
summaperustuuvuosittaistentavoitteidensaavuttamiseen.Rahastoon
vuonna 2021maksetutsummatolivatyhteensä0,42miljoonaaeuroa 
(1,7miljoonaaeuroavuonna2020).
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