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FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021
Aika:

Keskiviikko, 28.4.2021 klo 14:00 – 15:14.

Paikka:

Yhtiön pääkonttori, Keilalahdentie 2-4, Espoo.

Läsnä:

Fortum Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain
äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä
ennakkoon.
Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3)
ilmenevät osakkeenomistajat.
Läsnä kokouksessa paikan päällä olivat yhtiön toimitusjohtaja Markus Rauramo,
lakiasiainjohtaja Sirpa-Helena Sormunen, yhtiökokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja sekä teknistä henkilökuntaa. Yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja Kimmo Viertola, sekä yhtiökokouksessa valittu hallituksen uusi
puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala osallistuivat kokoukseen videoyhteyden
välityksellä. Yhtiön tilintarkastajan edustaja ja Euroclear Finland Oy:n edustaja
osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen toivotti videoyhteyden välityksellä osakkeenomistajat tervetulleiksi seuraamaan yhtiökokousta sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti
asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi johtava lakimies Henrik Hindersin.
Puheenjohtaja esitteli lyhyesti koronavirustilanteesta johtuvia erityisjärjestelyjä.
Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli ollut oikeus osallistua yhtiökokoukseen
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon, sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajilla oli ollut
mahdollisuus äänestää ennakkoon Euroclear Finland Oy:n tarjoamassa
ennakkoäänestyspalvelussa tai toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla ollut
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle. Todettiin, että
osakkeenomistajilla oli myös mahdollisuus seurata yhtiökokousta reaaliaikaisesti
videoyhteyden välityksellä, mutta videoyhteyden seuraaminen ei ollut osallistumista
yhtiökokoukseen, eikä yhtiökokousta seuranneiden osakkeenomistajien ollut
mahdollista esimerkiksi esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja, tehdä ehdotuksia
tai äänestää.
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Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi
verkkolähetyksen seuraajille.
Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 29.1.2021 (ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetyt ehdotukset 29.3.2021) sekä osana
29.3.2021 julkistettua yhtiökokouskutsua. Fortumin hallituksen ehdotukset
yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla osana
29.3.2021 julkistettua yhtiökokouskutsua. Suomen valtion ehdotus on kuvattu
yhtiökokouskutsussa ja julkistettu yhtiön internetsivuilla.
Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimielinten palkitsemisraportti ja kokouksessa
käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön
internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.
Todettiin, että määräaikaan 6.4.2021 klo 12:00 mennessä yhtiölle ei ollut tullut
äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle oli voitu
yhtiökokouskutsun mukaisesti esittää kysymyksiä 14.4.2021 mennessä, ja niihin on
vastattu yhtiön internetsivuilla 19.4.2021.
Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan
päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain
(677/2020) mukaisesti päätösehdotusta oli voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman
vastaehdotusta.
Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista
äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Puheenjohtaja totesi,
että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta
asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna
yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen
osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.
Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain ja sitä
koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden
neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon
ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä
tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja
ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa
noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN
VALITSEMINEN
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn
mukaisesti Veli Siitonen.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.3.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön
internetsivuilla. Yhtiökokouksesta oli julkaistu myös lehti-ilmoitus Helsingin
Sanomissa 8.4.2021.
Todettiin, että yhtiölle ei ollut kokousmenettelyn aikana esitetty kokouksen laillisuutta
koskevia huomautuksia.
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain sekä
väliaikaisen lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain
säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.
Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).
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LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon
ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja
joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 793 osakkeenomistajaa
edustaen 622 116 972 osaketta ja ääntä.
Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN
Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua
yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 16.3.2021 julkistama
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen, ja joka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty
yhtiökokoukselle.
Toimitusjohtaja Markus Rauramo esitteli tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja
hallituksen toimintakertomusta tilikaudelta 1.1.−31.12.2020. Katsaus otettiin
pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).
Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 56).
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TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 621 636 001 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,98 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta
annettiin 621 166 827 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 469 174 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista
äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli
478 166 kappaletta.
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TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA
OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,12 euroa osakkeelta. Jäljellä oleva osuus
voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallituksen arvion
mukaan osingon maksaminen ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.5.2021.
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 622 110 650 osaketta ja ääntä, vastaten noin
70,03 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta
annettiin 622 110 650 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen
ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden
asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 4 336
kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 30.4.2021 ja osinko maksetaan 7.5.2021.
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VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2020
Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 koskevan
kaikkia tilikaudella 2020 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:
Koko vuoden 2020 yhtiön hallituksen jäseninä toimineet:
Eva Hamilton
Essimari Kairisto
Matti Lievonen
Klaus-Dieter Maubach
Anja McAlister
Veli-Matti Reinikkala
Philipp Rösler
sekä
Kim Ignatius, 23.4.2020 saakka
Teppo Paavola, 23.4.2020 alkaen
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Annette Stube, 23.4.2020 alkaen
ja
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, 30.6.2020 saakka
Markus Rauramo, toimitusjohtaja, 1.7.2020 alkaen.
Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä
kaikille tilikauden 2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille
henkilöille.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 621 409 979 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,96 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen
puolesta annettiin 621 396 627 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja
vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 13 352 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia
annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei
äänestetty, oli 590 510 kappaletta.
Merkittiin, että tilikauden 2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana
toimineilla henkilöillä ei ollut oikeutta äänestää tässä asiakohdassa.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille
tilikauden 1.1. – 31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille
henkilöille.
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TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY
Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Matti Lievonen
esitti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä muun johdon ja henkilöstön palkitsemista kokonaisuutena.
Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 16.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut myös saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.
Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 613 910 575 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen
puolesta annettiin 574 283 789 ääntä vastaten noin 93,55 %:ia annetuista äänistä ja
palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 39 626 786 ääntä vastaten noin
6,45 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty, oli 8 171 664 kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava. Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta
koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.
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HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että yhtiöllä on yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien
nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola esitteli
nimitystoimikunnan työskentelyä sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen
jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ollut päässyt yksimielisyyteen hallituksen
jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä siten ollut tehnyt
ehdotusta palkkioista. Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi Suomen valtion
ehdottaneen hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan seuraavasti:
- puheenjohtajalle 77 200 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtajalle 57 500 euroa vuodessa, ja
- hallituksen jäsenelle 40 400 euroa vuodessa, sekä
- tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 500 euroa
vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana.
Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena
Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että
valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja
kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista
maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.
Suomen valtion ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 600 529 748 osaketta ja ääntä, vastaten noin
67,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Suomen valtion ehdotuksen puolesta
annettiin 600 388 104 ääntä vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja Suomen
valtion ehdotusta vastaan annettiin 141 644 ääntä vastaten noin 0,02 %:ia annetuista
äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli
14 320 246 kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkioita Suomen valtion tekemän ehdotuksen mukaisesti.
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HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8)
varsinaista jäsentä.
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Merkittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 29.3.2021
julkistetussa päivitetyssä ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
seitsemän (7) jäsentä.
Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 849 016 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen
puolesta annettiin 615 843 484 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja
nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 5 532 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia
annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei
äänestetty, oli 8 116 kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7), puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien.
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ
JÄSENTEN VALITSEMINEN
Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan
sekä varapuheenjohtajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Merkittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 29.3.2021
julkistetussa päivitetyssä ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
uudelleen Essimari Kairisto, Anja McAlister, Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala,
Philipp Rösler ja Annette Stube, ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Luisa
Delgado. Lisäksi todettiin nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Veli-Matti Reinikkala
valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Anja McAlister varapuheenjohtajaksi.
Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 613 431 516 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,06 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen
puolesta annettiin 572 479 528 ääntä vastaten noin 93,32 %:ia annetuista äänistä ja
nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 40 951 988 ääntä vastaten noin
6,68 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty, oli 2 411 049 kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja jäsenet nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
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TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.
Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).
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Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 826 368 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta
annettiin 615 357 436 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen
ehdotusta vastaan annettiin 468 932 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista äänistä.
Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 29 170
kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
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TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen
tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy ja että yhtiökokous
pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle sekä hallituksen
ehdotuksesta varojenjaoksi.
Todettiin Deloitte Oy:n ilmoittaneen yhtiölle, että KHT Jukka Vattulainen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön
tilintarkastajaksi.
Todettiin, että hallituksen ehdotus on täydellisenä kokousaineistossa.
Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 811 375 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta
annettiin 614 014 925 ääntä vastaten noin 99,71 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen
ehdotusta vastaan annettiin 1 796 450 ääntä vastaten noin 0,29 %:ia annetuista äänistä.
Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 33 012
kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta ja
tilintarkastajalta pyydettävistä lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
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Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättäisi, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voitaisiin käyttää muun
muassa johdannaisia. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 724 306 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,32 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta
annettiin 615 250 486 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja noin
99,90 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan
annettiin 473 820 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,08 %:ia
asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden
lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 120 698 kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN
OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla enintään
20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättäisi omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle,
millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden
luovuttaminen voisi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti).
Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 833 736 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta
annettiin 615 363 475 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja noin
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99,92 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan
annettiin 470 261 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,08 %:ia
asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden
lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 10 808 kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA
YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN
Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 824 803 osaketta ja ääntä, vastaten noin
69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta
annettiin 615 812 728 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen
ehdotusta vastaan annettiin 12 075 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä.
Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 24 981
kappaletta.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut. Osallistujilla ei ollut huomauttamista
asioiden käsittelyn osalta.
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja olisi
nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2021 alkaen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:14.
[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]
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TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI
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Palkitseminen 2020
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Palkitseminen 2020
Hyvä osakkeenomistaja,

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tärkeimmät tehtävät vuonna 2020
8XGHQWRLPLWXVMRKWDMDQMDWDORXVMRKWDMDQQLPLWW¦PLVHWMDKHLG¦Q
palkitsemisjärjestelynsä
-RKWRU\KP¦QSDONLWVHPLVHQPDUNNLQDYHUWDLOX
-RKWRU\KP¦QOLLNHWRLPLQWRMHQMD\NVLO¸NRKWDLVWHQVXRULXWXPLVWHQDUYLRLQWLMD
vastaavat palkkiototeumat
6XRULWXVPLWWDULHQWDYRLWWHLGHQMDSDONNLRWDVRMHQDVHWWDPLQHQYXRGHOOH
)RUWXPLQMRKWRU\KP¦QWDYRLWWHLGHQDVHWWDPLQHQYXRGHOOH
Toimielinten palkitsemispolitiikan määrittäminen
7\¸QWHNLM¸LGHQSDONLWVHPLVSROLWLLNDQNDQQXVWLPLHQMDSDONNDNXVWDQQXVWHQ
tarkastelu

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puolesta esittelen Fortumin
3DONLWVHPLVUDSRUWLQǆǄǆǄ5DSRUWLQUDNHQQHSRLNNHDDKLHPDQHGHOOLVWHQ
vuosien raporteista, koska olemme mukauttaneet raportointiamme
2VDNNHHQRPLVWDMLHQRLNHXNVLDNRVNHYDQPXXWRVGLUHNWLLYLQYDDWLPXVWHQ
PXNDLVHVWL5DSRUWLQWDUNRLWXNVHQDRQNHUWRDVHONH¦VWLMDO¦SLQ¦N\Y¦VWL
PLWHQ)RUWXPSDONLWVHHWRLPLHOLPL¦¦Q WRLPLWXVMRKWDMDMDKDOOLWXNVHQ
M¦VHQHW PXLWD)RUWXPLQMRKWRU\KP¦QM¦VHQL¦VHN¦KHQNLO¸VW¸¦5DSRUWWL
NXYDDP\¸VYXRQQDǆǄǆǄWHKW\M¦SDONLWVHPLVWDNRVNHYLDS¦¦W¸NVL¦
ŵ7RLPLHOLQWHQSDONLWVHPLVUDSRUWWLǆǄǆǄŵRVLRHVLWHW¦¦QYDUVLQDLVHOOH
\KWL¸NRNRXNVHOOHǆǄǆǅQHXYRDDQWDYDDS¦¦W¸NVHQWHNRDYDUWHQ
ŵ/LV¦WLHWRDPXLGHQ)RUWXPLQMRKWRU\KP¦QM¦VHQWHQMDKHQNLO¸VW¸Q
SDONLWVHPLVHVWDYXRQQDǆǄǆǄŵRVLRHVLWHW¦¦QP\¸VYDUVLQDLVHOOH
\KWL¸NRNRXNVHOOHPXWWDHLS¦¦W¸VDVLDQD8QLSHU6(MRNDRQVDNVDODLQHQ
OLVWDWWX\KWL¸MD)RUWXPLQW\W¦U\KWL¸MXONDLVHHSDONLWVHPLVUDSRUWWLQVD
HULNVHHQ
9XRQQDǆǄǆǄ&29,'ǅǍSDQGHPLDUDYLVWHOLPDDLOPDDMD
YDLNXWWLHULWRLPLDORLKLQMD\ULW\NVLLQK\YLQHULWDYDOOD)RUWXPLQ
OLLNHWRLPLQQDWROLYDWYDUVLQNHVW¦YL¦SDQGHPLDQVXKWHHQMDS\VW\LPPH
MDWNDPDDQV¦KN¸QMDO¦PP¸QWXUYDOOLVWDWXRWDQWRDMDWDUMRQWDD
WRLPLQQDVVDPPHYDLNNDOXRQQROOLVHVWLP\¸VOLLNHWRLPLQWRLKLPPH
YDLNXWWLYDWWDORXGHQ\OHLQHQWDDQWXPLQHQVHN¦HQHUJLDQMDSDOYHOXQ
N\V\QQ¦QDOHQHPLQHQ9XRGHQDLNDQDROHPPHWHKQHHWWLLYLVW¦
\KWHLVW\¸W¦8QLSHULQNDQVVDVWUDWHJLRLGHPPH\KGHQPXNDLVWDPLVHNVL
MDWLOLQS¦¦W¸VWHPPH\KGLVWHOHPLVHNVLKXKWLNXXVWDO¦KWLHQ
(ORNXXVVDOLV¦VLPPHRPLVWXVWDPPH8QLSHULVVDVDDYXWWDHQKLHPDQ
\OLǋǉbSURVHQWLQRPLVWXNVHQ-RXOXNXXVVDHVLWWHOLPPH)RUWXP
NRQVHUQLQ\KGHQPXNDLVWHWXQVWUDWHJLDQMRKRQNXXOXX8QLSHU\KWHQ¦
VHJPHQWHLVW¦PPH
$ONXYXRGHVWDǆǄǆǄWDSDKWXQHHQHURLOPRLWXNVHQVDM¦ONHHQHQWLQHQ
WRLPLWXVMRKWDMDPPH3HNND/XQGPDUNORSHWWLW\¸VNHQWHO\QV¦)RUWXPLVVD
NHV¦OO¦+DOOLWXVSHUXVWLY¦OLDLNDLVHQYDOLRNXQQDQWRLPLWXVMRKWDMDQ

UHNU\WRLQWLDYDUWHQMDVXRULWWLODDMDQNDQVDLQY¦OLVHQKDNXSURVHVVLQ
O¸\W¦HQXVHLWDHULQRPDLVLDHKGRNNDLWD,OPRLWLQHULWW¦LQPLHOHOO¦QL
0DUNXV5DXUDPRQQLPLW\NVHVW¦WRLPLWXVMRKWDMDNVLNRVNDK¦QROL
NRNHPXNVHOWDDQS¦WHY\\GHOW¦¦QMDOXRQWHHOWDDQVHOY¦VWLSDUDV
YDOLQWDWHKW¦Y¦¦Q-RXOXNXXVVDVDLPPHP\¸VLOPRLWWDD)RUWXPLQ
XXGHQWDORXVMRKWDMDQ%HUQKDUG*¾QWKHULQUHNU\WRLQQLVWD+¦QDORLWWL
)RUWXPLVVDǅǆǆǄǆǅ2OHQLORLQHQVLLW¦HWW¦VDLPPH%HUQKDUGLQ
)RUWXPLLQWXRPDDQK\YLQPHUNLW\NVHOOLVW¦NRNHPXVWDHQHUJLDDODOWDMD
PXXWRVSURVHVVHLVWD9DOLRNXQWDRQP\¸VWDUNDVWLVHXUDQQXW)RUWXPLQ
DYRLPHQMRKWDMXXVNXOWWXXULQNHKLW\VW¦YXRGHQǆǄǆǄDLNDQD
9XRGHQǆǄǆǄO\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLQMDNVRQVXRULWXVPLWWDULHQ
WRWHXPDHLYDOLWHWWDYDVWLVDDYXWWDQXWDVHWHWWXDWDYRLWHWWD
7DORXGHOOLVHQVXRULWXVPLWWDULQYHUWDLOXNHOSRLVHQOLLNHYRLWRQWRWHXPDROL
Y¦KLPP¦LVUDMDQMDWDYRLWWHHQY¦OLVV¦7XUYDOOLVXXVPLWWDULQSRLVVDRORRQ
MRKWDQHLGHQWDSDWXUPLHQWDDMXXVWXORVKXRQRQLHGHOOLVYXRGHVWDHLN¦
VDDYXWWDQXWNXQQLDQKLPRLVWDY¦KLPP¦LVUDMDD7XUYDOOLVXXVWDYRLWWHHPPH
RQHULWW¦LQNRUNHDHPPHN¦ROHW\\W\Y¦LVL¦YXRGHQǆǄǆǄ
VXRULXWXPLVHHQ7HHPPHMDWNRVVDNLQNDLNNHPPHVXRULXWXPLVHPPH
SDUDQWDPLVHNVL9XRVLHQǆǄǅǌŲǆǄǆǄSLWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQMDNVRVWD
VDDWLLQǊǋSURVHQWLQSDONNLRWRWHXPDS¦¦DVLDVVDYDKYDQRVDNHNRKWDLVHQ
WXORNVHQDQVLRVWD
)RUWXPLQQLPLW\VMDSDONLWVHPLVYDOLRNXQWDNHKLWW¦¦HGHOOHHQ
SDONLWVHPLVN¦\W¦QW¸M¦PPHMRWWDQHYDVWDLVLYDWNDLNNLHQ
VLGRVU\KPLHPPHRGRWXNVLD2WDQPLHOHOO¦QLYDVWDDQ)RUWXPLQ
3DONLWVHPLVUDSRUWWLDǆǄǆǄMDPXLWDNLQSDONLWVHPLVDVLRLWDNRVNHYLD
SDODXWWHLWDWDLNRPPHQWWHMD

Matti Lievonen
1LPLW\VMDSDONLWVHPLVYDOLRNXQQDQSXKHHQMRKWDMD

2

Toimielinten palkitsemisraportti 2020
Johdanto
)RUWXPLQKDOOLWXNVHQQLPLW\VMDSDONLWVHPLVYDOLRNXQWDRQYDOPLVWHOOXW
W¦P¦QUDSRUWLQYXRGHQǆǄǆǄYDUVLQDLVHVVD\KWL¸NRNRXNVHVVDHVLWHW\Q
WRLPLHOLQWHQSDONLWVHPLVSROLWLLNDQSHUXVWHHOOD3DONLWVHPLVUDSRUWWLRQ
YDOPLVWHOWX2VDNNHHQRPLVWDMLHQRLNHXNVLDNRVNHYDQPXXWRVGLUHNWLLYLQǅ
(8ǆǄǅǋǌǆǌ YDDWLPXVWHQPXNDLVHVWL0XXWRVGLUHNWLLYLQYDDWLPXNVHW
RQLPSOHPHQWRLWX6XRPHVVDYXRQQDǆǄǅǍS¦¦RVLQRVDNH\KWL¸ODNLLQ
DUYRSDSHULPDUNNLQDODNLLQYDOWLRYDUDLQPLQLVWHUL¸QDVHWXNVHHQRVDNNHHQ
liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista
ǊǄǌǆǄǅǍ MD+DOOLQQRLQWLNRRGLLQǆǄǆǄ/LV¦NVLRQRWHWWXKXRPLRRQ
YDOWLRQRPLVWDMDSROLWLLNNDDNRVNHYDQSHULDDWHS¦¦W¸NVHQRKMHLVWXV
3DONLWVHPLVUDSRUWWLHVLWHW¦¦Q)RUWXPLQYDUVLQDLVHVVD\KWL¸NRNRXNVHVVD
ǆǄǆǅMDYDUVLQDLVHQ\KWL¸NRNRXNVHQWHNHP¦S¦¦W¸VRQQHXYRDDQWDYD
)RUWXPLQXONRSXROLQHQWLOLQWDUNDVWDMD'HORLWWH2\RQYDKYLVWDQXWHWW¦
W¦P¦UDSRUWWLVLV¦OW¦¦YDOWLRYDUDLQPLQLVWHUL¸QDVHWXNVHQ ǊǄǌǆǄǅǍ 
YDDWLPDWWLHGRW
Palkitsemispolitiikka esitetään osakkeenomistajille neljän
YXRGHQY¦OHLQ1LPLW\VMDSDONLWVHPLVYDOLRNXQWDWDUNDVWHOHH
SDONLWVHPLVSROLWLLNNDDV¦¦QQ¸OOLVHVWLMRWWDVHS\V\\)RUWXPLQ
VWUDWHJLVWHQWDYRLWWHLGHQMDSLWN¦QDLNDY¦OLQWDYRLWWHLGHQPXNDLVHQD
HQQHQVHQVHXUDDYDDHVLWWHO\¦YXRGHQǆǄǆǈYDUVLQDLVHVVD
\KWL¸NRNRXNVHVVDHOOHLKDOOLWXVHQQHQYXRWWDǆǄǆǈKDUNLWVH
SDONLWVHPLVSROLWLLNNDDQWHKW¦Y¦NVLPHUNLWW¦YL¦PXXWRNVLDMDHVLW¦VLW¦
DLNDLVHPPDVVD\KWL¸NRNRXNVHVVDQHXYRDDQWDYDDS¦¦W¸NVHQWHNRD
YDUWHQ

5DSRUWLQWDUNRLWXNVHQDRQHVLWW¦¦PLWHQSDONLWVHPLVSROLWLLNNDDRQ
VRYHOOHWWXYXRQQDǆǄǆǄSDONNLRLGHQPDNVDPLVHQRVDOWDMDSDONLWVHPLVHQ
\KGHQPXNDLVWDPLVHNVLSLWN¦QDLNDY¦OLQVWUDWHJLDQMDNHVW¦Y¦Q
OLLNHWRLPLQQDQWXORVWHQRQQLVWXQHHQVDDYXWWDPLVHQNDQVVD
9XRQQDǆǄǆǄWRLPLWXVMRKWDMDQWDORXGHOOLVHWO\K\HQDLNDY¦OLQ
VXRULWXVPLWWDULWROLYDWYHUWDLOXNHOSRLQHQOLLNHYRLWWR &RPS23 MD
SRLVVDRORRQMRKWDQHLGHQWDSDWXUPLHQWDDMXXV /7,) 0HQHLOO¦¦Q
olevien pitkän aikavälin kannustinjaksojen suoritusmittarit perustuvat
RVDNHNRKWDLVHHQWXORNVHHQ (36 RVDNNHHQNRNRQDLVWXRWWRRQ 765 
VHN¦)RUWXPLQVWUDWHJLDQPXNDLVLLQKLLOLGLRNVLGLQY¦KHQW¦PLVHHQOLLWW\YLLQ
WRLPLLQ7DORXGHOOLVLOODVXRULWXVPLWWDUHLOODWXHWDDQYDQNDQUDKRLWXVDVHPDQ
VDDYXWWDPLVWDO\K\HOO¦MDSLWN¦OO¦DLNDY¦OLOO¦MD\PS¦ULVW¸OOLVHWVRVLDDOLVHW
MDK\Y¦QKDOOLQWRWDYDQPXNDLVHW (6* PLWWDULWWXNHYDWVWUDWHJLDQ
WRWHXWWDPLVWD
9XRQQDǆǄǆǄKDOOLWXNVHQSDONLWVHPLQHQSHUXVWXLUDKDQDPDNVHWWDYLLQ
NLLQWHLVLLQYXRVLSDONNLRLKLQMDNRNRXVSDONNLRLKLQ3DONLWVHPLVSROLWLLNDQ
PXNDLVHVWLNLLQWH¦WYXRVLSDONNLRWQRXVLYDWKLHPDQ

  (XURRSDQSDUODPHQWLQMDQHXYRVWRQGLUHNWLLYL (8 GLUHNWLLYLQ(<PXXWWDPLVHVWDRVDNNHHQRPLVWDMLHQSLWN¦DLNDLVHHQYDLNXWWDPLVHHQNDQQXVWDPLVHQRVDOWD
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Toimielinten palkitsemispolitiikka lyhyesti
Toimielinten palkitsemispolitiikka tarjoaa palkkiorakenteen, joka
\KGHQPXNDLVWDDWRLPLWXVMRKWDMDQSDONLWVHPLVHQMD)RUWXPLQSLWN¦Q
DLNDY¦OLQVWUDWHJLDQRQQLVWXQHHQWRWHXWWDPLVHQVHQSDONLWVHPLVMD
MRKWDPLVSHULDDWWHLGHQPXNDLVHVWL+DOOLWXNVHQSDONLWVHPLVHVWDS¦¦WW¦¦
YDUVLQDLQHQ\KWL¸NRNRXVRVDNNHHQRPLVWDMLHQQLPLW\VWRLPLNXQQDQ
HKGRWXNVHQSHUXVWHHOOD6HXUDDYDVVDWDXOXNRVVDNXYDWDDQ
SDONLWVHPLVSROLWLLNDQVLV¦OW¸O\K\HVWL

Palkitsemiselementti, tarkoitus ja
yhteys strategiaan
Kiinteä palkka
.RUYDXVWHKW¦Y¦QYDVWXLVWDKHQNLO¸Q
taitojen, tietojen ja kokemuksen
SHUXVWHHOOD
Eläke-etuus ja muut edut

Kohderyhmä
7RLPLWXVMRKWDMD

7RLPLWXVMRKWDMD

/DNLV¦¦WHLVL¦HO¦NNHLW¦W¦\GHQW¦Y¦HO¦NH
HWXXVSDLNDOOLVWHQPDUNNLQDN¦\W¦QW¸MHQ
PXNDLVHVWL7XNHHUHNU\WRLQWHMD
VLWRXWXPLVWDMDW\¸VV¦S\V\PLVW¦

Kiinteät palkkiot

Hallitus

9DUPLVWDDHWW¦)RUWXPYRLVDDGDMDSLW¦¦
KDOOLWXNVHQM¦VHQL¦MRLOODRQWDUSHHOOLVHW
WDLGRWDODQWLHW¦P\VMDNDQVDLQY¦OLQHQ
NRNHPXVYDOYRPDDQ\KWL¸QVWUDWHJLDDMD
S¦¦WW¦P¦¦QVLLW¦
Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

7RLPLWXVMRKWDMD

7XNHH)RUWXPLQWDORXGHOOLVWHQVWUDWHJLVWHQ
MDNHVW¦Y¦QNHKLW\NVHQYXRVLWDVRQ
WDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVWD
Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

7RLPLWXVMRKWDMD

Tukee kestävää pitkän aikavälin
WDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVWD
\KGHQPXNDLVWDDMRKGRQMD
osakkeenomistajien tavoitteet sekä auttaa
VLWRXWWDPDDQDYDLQKHQNLO¸LW¦MDSLW¦P¦¦Q
KHLG¦W\KWL¸QSDOYHOXNVHVVD
Osakeomistusvaatimus
9DUPLVWDDWRLPLWXVMRKWDMDQ
ja osakkeenomistajien etujen
\KGHQPXNDLVXXGHQ

Palkitsemispolitiikan keskeiset piirteet
.LLQWH¦¦SDONNDDWDUNDVWHOODDQ\OHHQV¦YXRVLWWDLQ
+DOOLWXVRWWDDKXRPLRRQXVHLWDHULWHNLM¸LW¦S¦¦WW¦HVV¦¦QPDKGROOLVLVWDNLLQWH¦QSDONDQPXXWRNVLVWD
1¦LW¦RYDWHVLPHUNLNVL\NVLO¸NRKWDLQHQVXRULXWXPLQHQOLLNHWRLPLQQDQWXORVWHKW¦Y¦QODDMXXV
W\¸QWHNLM¸LGHQSDONDW)RUWXPLVVDVHN¦SDONNRMHQPDUNNLQDWDVR
(O¦NHM¦UMHVWHO\WRYDWVRYHOWXYDQSDLNDOOLVHQPDUNNLQDN¦\W¦QQ¸QPXNDLVLD/LV¦HO¦NHWDUMRWDDQ
WRLPLWXVMRKWDMDOOHRVDQDNRNRQDLVSDONLWVHPLVWD1\N\LQHQWRLPLWXVMRKWDMDRQRLNHXWHWWX
PDNVXSHUXVWHLVHHQOLV¦HO¦NHM¦UMHVWHO\\QMRVVDHO¦NHPDNVXRQHQLQW¦¦QNLLQWH¦VW¦YXRVLSDONDVWD
0\¸QQHWW\MHQHWXMHQWDVRP¦¦U¦\W\\W\¸VNHQWHO\PDDQSDLNDOOLVHQPDUNNLQDN¦\W¦QQ¸QPXNDDQ
MDYRLYDLKGHOODYXRVLWWDLQ7RLPLWXVMRKWDMDRQRLNHXWHWWXRVDOOLVWXPDDQ)RUWXPLQW\¸QWHNLM¸LOOH
NXOORLQNLQWDUMRWWDYLLQRKMHOPLLQNXWHQRVDNHV¦¦VW¸RKMHOPDDQMDK¦QRQRLNHXWHWWXSURMHNWLMD
WXQQXVWXVSDONNLRLKLQMRNRUDKDQDWDLRVDNNHLQDPDNVHWWDYLLQVLWRXWWDPLVSDONNLRLKLQYDNXXWXVHWXLKLQ
NRNHPXNVHHQSHUXVWXYLLQSDONNLRLKLQVHN¦V\QW\P¦S¦LYLLQOLLWW\YLLQPXLVWDPLVLLQ
2VDNNHHQRPLVWDMLHQQLPLW\VWRLPLNXQQDQWHKW¦Y¦Q¦RQHVLWW¦¦YDUVLQDLVHOOH\KWL¸NRNRXNVHOOHHKGRWXV
KDOOLWXNVHQM¦VHQWHQSDONLWVHPLVHVWD

+DOOLWXVP¦¦ULWW¦¦YXRVLWWDLQVXRULWXVPLWWDULWSDLQRDUYRWMDWDYRLWWHHWYDOLWXLOOHPLWWDUHLOOH7¦OO¦
YDUPLVWHWDDQHWW¦QHWXNHYDWVWUDWHJLDD0LWWDULWYRLYDWYDLKGHOODYXRVLWWDLQOLLNHWRLPLQQDQ
HQVLVLMDLVWHQWDYRLWWHLGHQSHUXVWHHOOD<OHHQV¦QHNRRVWXYDW\KGLVWHOP¦VW¦PLWWDUHLWDMRWNDOLLWW\Y¦W
)RUWXPLQWDORXGHOOLVHHQVXRULXWXPLVHHQWXUYDOOLVXXWHHQMD\NVLO¸NRKWDLVLLQVWUDWHJLVLLQWDYRLWWHLVLLQ
9XRGHQS¦¦W\WW\¦KDOOLWXVDUYLRLVXRULWXNVHQMDP¦¦ULWW¦¦PLVV¦ODDMXXGHVVDNXNLQWDYRLWHRQ
VDDYXWHWWX/RSXOOLQHQPDNVHWWDYDSDONNLRP¦¦U¦\W\\W¦OO¦SHUXVWHHOOD
)RUWXPLQSLWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPDNRRVWXXYXRVLWWDLQDONDYLVWD\NVLWW¦LVLVW¦
NDQQXVWLQMDNVRLVWDMRLGHQDQVDLQWDNDXVLRQNROPHYXRWWD+DOOLWXVDVHWWDDVXRULWXVPLWWDULWVHN¦QLLGHQ
SDLQRDUYRWMDWDYRLWWHHW7¦OO¦YDUPLVWHWDDQHWW¦QHWXNHYDWVWUDWHJLDD6XRULWXVPLWWDULWSHUXVWXYDW
\OHHQV¦WDORXGHOOLVLLQPLWWDUHLKLQWDLRVDNHNXUVVLLQVHN¦YDVWXXOOLVXXWHHQ
$QVDLQWDNDXGHQS¦¦W\WW\¦KDOOLWXVDUYLRLVXRULWXNVHQMDP¦¦ULWW¦¦PLVV¦ODDMXXGHVVDNXNLQWDYRLWHRQ
VDDYXWHWWX/RSXOOLQHQPDNVHWWDYDSDONNLRP¦¦U¦\W\\W¦OO¦SHUXVWHHOOD

7RLPLWXVMRKWDMD

3LWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLPHQHQLPP¦LVSDONNLRLOPDLVWDDQRVDNNHLGHQNDSSDOHP¦¦U¦Q¦
7RLPLWXVMRKWDMDQRQNDUWXWHWWDYDMDSLGHWW¦Y¦)RUWXPLQRVDNNHLWDRPLVWXNVHVVDDQP¦¦U¦MRQND
VXXUXXVRQWRLPLWXVMRKWDMDOOHPDNVHWWDYDVWDNLLQWH¦VW¦EUXWWRSDONDVWD7RLPLWXVMRKWDMDQRQ
NXQNLQSDONNLRQPDNVXQ\KWH\GHVV¦SLGHWW¦Y¦RPLVWXNVHVVDDQRVDNNHLGHQQHWWRP¦¦U¦VW¦
YHURMHQM¦ONHHQ NXQQHVRVDNHRPLVWXVYDVWDDDNLLQWH¦VW¦EUXWWRSDONDVWD
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Palkitsemisen vuosiraportointi

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet,
maksetaan vuonna 2021

Palkkiototeumat
Vuoden 2019 lyhyen aikavälin kannustimet, maksettu vuonna 2020
9XRGHQǆǄǅǍNRQVHUQLQǅ vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuusMD\KWHLV\ULW\VWHQWXORNVHVWD 9UWOLLNHYRLWWR ROLY¦KLPP¦LVUDMDQMD
WDYRLWWHHQY¦OLVV¦)RUWXPLQYXRGHQǆǄǅǍW\¸WXUYDOOLVXXVWDYRLWH
SRLVVDRORRQMRKWDQHLGHQWDSDWXUPLHQWDDMXXV/7,) VLV¦OW¦HQRPDQ
KHQNLO¸VW¸QMDXUDNRLWVLMDWSDUDQLMDROLǅǋVDDYXWWDHQDVHWHWXQ
WDYRLWHWDVRQ Ʀǅǋ 
<NVLO¸WDLWLLPLWDYRLWWHLGHQ <NVLO¸WLLPL SHUXVWHHOODVDDYXWHWWX
VXRULWXVDUYLRLWLLQ\NVLO¸NRKWDLVHQWXORVDUYLRLQQLQ\KWH\GHVV¦MD
YDKYLVWHWWLLQYXRGHQǆǄǆǄDOXVVD7RLPLWXVMRKWDMD3HNND/XQGPDUNLOOD
ROLYXRQQDǆǄǅǍ\NVL\NVLO¸NRKWDLQHQWDYRLWHMRNDOLLWW\L\KWHLVW\¸K¸Q
8QLSHULQNDQVVDMD\NVL\KWHLQHQ)RUWXPLQMRKWRU\KP¦QWDYRLWHMRND
OLLWW\LWRLPLQQDQWHKRNNXXWHHQ7RLPLWXVMRKWDMD3HNND/XQGPDUNLQ
\NVLO¸MDWLLPLWDYRLWWHLGHQSDONNLRWRWHXPD\KWHHQV¦ROLWDYRLWWHHQMD
HQLPP¦LVUDMDQY¦OLVV¦
9XRGHOWDǆǄǅǍNHUW\QHHWSDONNLRWPDNVHWWLLQKXKWLNXXVVDǆǄǆǄ
$OODROHYDWDXOXNNRNXYDDWRLPLWXVMRKWDMD3HNND/XQGPDUNLQ
O\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLPHQWDYRLWHDVHWDQWDDMDSDONNLRWRWHXPDD
WLOLNDXGHOWDbǆǄǅǍ
 3RLVOXNLHQ8QLSHU
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9XRGHQǆǄǆǄNRQVHUQLQǅ vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuusMD\KWHLV\ULW\VWHQWXORNVHVWD YUWOLLNHYRLWWR ROLY¦KLPP¦LVUDMDQMD
WDYRLWWHHQY¦OLVV¦)RUWXPLQYXRGHQǆǄǆǄW\¸WXUYDOOLVXXVWDYRLWH
SRLVVDRORRQMRKWDQHLGHQWDSDWXUPLHQWDDMXXV/7,) VLV¦OW¦HQRPDQ
KHQNLO¸VW¸QMDXUDNRLWVLMDWKHLNNHQLHGHOOLVHVW¦YXRGHVWDMDROLǆǄHLN¦
VDDYXWWDQXWDVHWHWWXDY¦KLPP¦LVUDMDD
7RLPLWXVMRKWDMD3HNND/XQGPDUNLOODROLYXRQQDǆǄǆǄ\NVL
\NVLO¸NRKWDLQHQWDYRLWHMRNDOLLWW\L\KWHLVW\¸K¸Q8QLSHULQNDQVVDMDNDNVL
\KWHLVW¦)RUWXPLQMRKWRU\KP¦QWDYRLWHWWDMRWNDOLLWW\LY¦WWRLPLQQDQ
WHKRNNXXWHHQMDVWUDWHJLVWHQSULRULWHHWWLHQHGLVW\PLVHHQ7RLPLWXVMRKWDMD
3HNND/XQGPDUNLUWLVDQRXWXLMDPHQHWWLVLWHQRLNHXWHQVDO\K\HQDLNDY¦OLQ
NDQQXVWLPHHQYXRGHOWDǆǄǆǄ
7RLPLWXVMRKWDMD0DUNXV5DXUDPRQ\NVLO¸NRKWDLQHQWDYRLWWHHWOLLWW\LY¦W
)RUWXPNRQVHUQLQS¦LYLWHW\QVWUDWHJLDQYDOPLVWHOXXQPXNDDQOXNLHQ
8QLSHUMDLQWHQVLLYLVHQ\KWHLVW\¸QN¦\QQLVW¦PLVHHQ\KWL¸LVV¦7\¸Q
tulokset esiteltiin pääomamarkkinapäivänä joulukuussa, ja ne sisälsivät
S¦LYLWHW\QVWUDWHJLDQXXGHWWDORXGHOOLVHWWDYRLWWHHWMDLOPDVWRMD
WXUYDOOLVXXVWDYRLWWHHWVHN¦\KWHLVW\¸QK\¸W\MHQWDYRLWWHHW1¦LGHQ
WDYRLWWHLGHQRVDOWDO\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLPHQSDONNLRWRWHXPDVDDYXWWL
HQLPP¦LVUDMDQ
9XRGHOWDǆǄǆǄNHUW\QHHWSDONNLRWPDNVHWDDQKXKWLNXXVVDǆǄǆǅ
$OODROHYDWDXOXNNRNXYDDWRLPLWXVMRKWDMD0DUNXV5DXUDPRQO\K\HQ
DLNDY¦OLQNDQQXVWLPHQWDYRLWHDVHWDQWDDMDSDONNLRWRWHXPDDWLOLNDXGHOWDǆǄǆǄ
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Pitkän aikavälin kannustinjakso 2017–2019
(maksettu vuonna 2020)

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018–2020
(maksetaan vuonna 2021)

9XRVLHQǆǄǅǋŲǆǄǅǍSLWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQMDNVRQVXRULWXVPLWWDULW
ROLYDWRVDNNHHQNRNRQDLVWXRWWR 765 YHUUDWWXQDU\KP¦¦QHXURRSSDODLVLD
YHUURNNHMDMDRVDNHNRKWDLQHQWXORV (36 ǆǄǅǋŲǆǄǅǍSLWN¦Q
DLNDY¦OLQNDQQXVWLQMDNVRQYDKYDQSDONNLRWRWHXPDQǍǇSURVHQWWLD
HQLPP¦LVUDMDVWDMDYXRGHQǆǄǅǍO\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPDQ
K\Y¦QWXORNVHQYXRNVLQ¦LGHQNDQQXVWLQRKMHOPLHQ\KWHHQODVNHWXW
SDONNLRWROLVLYDW\OLWW¦QHHWDVHWHWXQSDONNLRNDWRQǅǆǄSURVHQWWLD
WRLPLWXVMRKWDMD3HNND/XQGPDUNLQYXRVLSDONDVWD+DOOLWXNVHQWHNHP¦Q
PXXWWXYDQSDONLWVHPLVHQHQLPP¦LVP¦¦U¦¦NRVNHYDQS¦¦W¸NVHQ
mukaisesti maksettavaa pitkän aikavälin kannustimen määrää leikattiin
siten, että muuttuvan palkitsemisen kokonaismäärä oli enintään
ǅǆǄbSURVHQWWLDWRLPLWXVMRKWDMDQSHUXVYXRVLSDONDVWD

9XRVLHQǆǄǅǌŲǆǄǆǄSLWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQMDNVRQVXRULWXVPLWWDULW
ROLYDWRVDNNHHQNRNRQDLVWXRWWR 765 YHUUDWWXQDU\KP¦¦QHXURRSSDODLVLD
YHUURNNHMDMDRVDNHNRKWDLQHQWXORV (36 ǆǄǅǌŲǆǄǆǄSLWN¦QDLNDY¦OLQ
NDQQXVWLQMDNVRQSDONNLRWRWHXPDROLǊǋSURVHQWWLDHQLPP¦LVUDMDVWD
O¦KLQQ¦YDKYDQRVDNHNRKWDLVHQWXORNVHQDQVLRVWD
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Toimitusjohtajan palkitseminen
+DOOLWXVRWWDDKXRPLRRQXVHLWDHULWHNLM¸LW¦S¦¦WW¦HVV¦¦Q
WRLPLWXVMRKWDMDQNLLQWH¦VW¦SDONDVWD1¦LW¦RYDWHVLPHUNLNVL
\NVLO¸NRKWDLQHQVXRULXWXPLQHQOLLNHWRLPLQQDQWXORVWHKW¦Y¦QODDMXXV
W\¸QWHNLM¸LGHQSDONDW)RUWXPLVVDVHN¦SDONNRMHQPDUNNLQDWDVR
7RLPLWXVMRKWDMD0DUNXV5DXUDPRQWRLPLWXVMRKWDMDVRSLPXNVHQHKGRW
MRWNDRYDWYRLPDVVDǅǋǆǄǆǄDONDHQQRXGDWWDYDW)RUWXPLQWRLPLHOLQWHQ
SDONLWVHPLVSROLWLLNNDD(QWLQHQWRLPLWXVMRKWDMD3HNND/XQGPDUN
PHQHWWLPDNVDPDWWRPDWSDONNLRQVDHURDPLVHQVDYXRNVL9XRQQDǆǄǆǄ
WRLPLWXVMRKWDMDQRVDOWDPXXWRVMDWDNDLVLQSHULQW¦RLNHXWWDHLN¦\WHWW\
+DOOLWXNVHQS¦¦W¸NVHQPXNDLVHVWLPXXWWXYDQSDONLWVHPLVHQP¦¦U¦
PDNVHWWDYDWO\K\HQMDSLWN¦QDLNDY¦OLQSDONNLRW UDMRLWHWWLLQHQLQW¦¦Q
ǅǆǄbSURVHQWWLLQWRLPLWXVMRKWDMDQNLLQWH¦VW¦YXRVLSDONDVWD
9XRQQDǆǄǆǄWRLPLWXVMRKWDMD3HNND/XQGPDUNLQNLLQWH¦
NXXNDXVLSDONNDROLǌǈǄǄǄHXURD7RLPLWXVMRKWDMD0DUNXV5DXUDPRQ
NLLQWH¦NXXNDXVLSDONNDRQKHLQ¦NXXVWDǆǄǆǄDONDHQǅǆǉǄǄǄbHXURD
.LLQWH¦¦QSDONNDDQVLV¦OW\\OXRQWDLVHWXLQDYDSDDDXWRMDSXKHOLQHWX
/LV¦NVLWRLPLWXVMRKWDMDVDL)RUWXPLQDXWRRKMHHQPXNDLVHQ
V¦KN¸DMRQHXYRWXHQMRQNDVXXUXXVROLǇǄSURVHQWWLDYDSDDQDXWRHGXQ
YHURWXVDUYRVWD7RLPLWXVMRKWDMD0DUNXV5DXUDPRRVDOOLVWXLKHQNLO¸VW¸Q
RVDNHV¦¦VW¸RKMHOPDQIRU6KDUHVLQV¦¦VW¸NDXWHHQǆǄǆǄ
.XWHQ)RUWXPLQWRLPLHOLQWHQSDONLWVHPLVSROLWLLNDVVDWRGHWDDQKDOOLWXV
YRLKDUNLQWDQVDPXNDDQQLPLW\VMDSDONLWVHPLVYDOLRNXQQDQVXRVLWXNVHVWD
SRLNHWDY¦OLDLNDLVHVWLPLVW¦WDKDQVDSDONLVHPLVSROLWLLNDQRVDVWD+DOOLWXV
S¦¦WWLHWW¦WRLPLWXVMRKWDMD0DUNXV5DXUDPRQǆǄǅǌŲǆǄǆǄSLWN¦Q
DLNDY¦OLQNDQQXVWLQMDNVRQSDONNLRODVNHWDDQK¦QHQWRLPLWXVMRKWDMDQD
VDDPDQVDNLLQWH¦QYXRVLSDONDQSHUXVWHHOOD

Markus Rauramo
$QVDLWWXǆǄǆǄPDNVXǆǄǆǅ
ǅǊǇ
ǅǄǄǍǆ
ǆǄǅǌŲǆǄǆǄ

1 000 euroa
Kiinteä palkka
Lisäeläke
/\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLQ
Pitkän aikavälin kannustin
Kokonaispalkitseminen
3LWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPD
$OORNRLWXMHQRVDNNHLGHQHQLPP¦LVP¦¦U¦ EUXWWR
Allokointipäivä
2VDNNHHQDOORNRLQWLS¦LY¦QKLQWD
$QVDLWWXMHQRVDNNHLGHQP¦¦U¦ EUXWWR
7RLPLWHWWXMHQRVDNNHLGHQP¦¦U¦ QHWWR
2VDNNHLGHQWRLPLWXVS¦LY¦
2VDNNHHQWRLPLWXVS¦LY¦QKLQWD
Osakeomistusvaatimus

ǌǄǌ
ǅǉǌ
-

Markus Rauramo
ǋŲǅǆǆǄǆǄ
ǌǈ
ǅǊ
Ǆ
Ǆ
ǍǊǉ
ǆǄǅǋŲǆǄǅǍ

ǅ

ǅ

ǅ

ǅ

ǅ

ǅ

ǈǌǋǋǄ

ǅ

Ǉ

ǅ

Ǉ

ǅ

Ǉ

ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta

2VDNHRPLVWXV

Pekka Lundmark
ǅŲǊǆǄǆǄ
ǆǊ
Ǌ
ǅǄ
ǉǌ
ǆǄǇǇ
ǆǄǅǋŲǆǄǅǍ
ǊǌǄǄǄ
ǅǄǇǆǄǅǋ
ǅǈǇǊ
ǉǇǅǌǅ
ǆǌǉǆǋ
ǅǋǆǆǄǆǄ
ǆǆǅǊ
ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta

ǉǆǅ
ǅǇǆ
ǆǄǄ
ǅǅǋǌ

ǅ

ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta
ǋǆǍǈǍ

ǅ

  (LMXONLVWHWWXHL)RUWXPLQWRLPLWXVMRKWDMDQDWDSDKWXPDKHWNHOO¦
 $UYLRLWXDQVDLWWXSLWN¦QDLNDY¦OLQSDONNLRSDONNLRWRWHXPDQDUYRMXONDLVWDDQSDONLWVHPLVUDSRUWLQMXONLVWDPLVHQM¦ONHHQ
 2VDNNHHWWRLPLWHWDDQSDONLWVHPLVUDSRUWLQMXONLVWDPLVHQM¦ONHHQ

7RLPLWXVMRKWDMD0DUNXV5DXUDPRVDL\OO¦ROHYDQWDXOXNRQWLHWRMHQOLV¦NVL
ǉǊǅǄǆHXURQSDONNLRQWRLPLPLVHVWD8QLSHU6(QKDOOLQWRQHXYRVWRQ
YDUDSXKHHQMRKWDMDQDKHLQ¦NXXVWDǆǄǆǄDONDHQ.RUYDXVWRLPLPLVHVWD
8QLSHULQKDOOLQWRQHXYRVWRVVDPDNVHWDDQ8QLSHULVVDYRLPDVVD
ROHYLHQN¦\W¦QW¸MHQPXNDDQ9DUDSXKHHQMRKWDMDQYXRVLSDONNLRRQ
ǅǈǄǄǄǄbHXURDMRVWDǆǄSURVHQWWLDRQPXXWWXYDDSDONNLRWDMRND
P¦¦ULWHOO¦¦Q8QLSHULQYXRVLNHUWRPXNVHVVDNXYDWXOODWDYDOODMDMRND
PDNVHWDDQV\QWHHWWLVLQ¦RVDNNHLQD
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Hallituksen palkitseminen ja osakeomistus
9XRQQDǆǄǆǄRVDNNHHQRPLVWDMLHQQLPLW\VWRLPLNXQWDWDUNDVWHOL
SXKHHQMRKWDMDQYDUDSXKHHQMRKWDMDQMDKDOOLWXNVHQM¦VHQWHQSDONNLRLWD
YHUUDWWXQDVDPDQNRNRLVLLQMDUDNHQWHHOWDDQVDPDQODLVLLQ\KWL¸LKLQPXWWD
HLS¦¦VV\W\NVLPLHOLVHHQHVLW\NVHHQSDONNLRLVWD9XRGHQǆǄǆǄYDUVLQDLVHQ
\KWL¸NRNRXNVHQS¦¦W¸NVHQSHUXVWHHOODKDOOLWXNVHQSDONNLRLWDNRURWHWWLLQ
KLHPDQMDQHROLYDWNLLQWHLW¦UDKDQDPDNVHWWDYLDYXRVLMDNRNRXVSDONNLRLWD
<KWL¸QRVDNNHLWDHLDQQHWWXSDONNLRLQDKDOOLWXNVHOOH.LLQWH¦WYXRVLSDONNLRW
jäivät pieniksi verrattuna samankokoisiin ja rakenteeltaan samanlaisiin
\KWL¸LKLQ+DOOLWXNVHQSDONNLRLGHQNRURWWDPLVHNVLMDPDUNNLQDWDVRQ
saavuttamiseksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti, että
YXRGHQǆǄǆǄORSSXXQPHQQHVV¦ODDGLWDDQYDLKHLWWDLQHQVXXQQLWHOPDMRWD
VXXULPPDWRVDNNHHQRPLVWDMDWNDQQDWWDYDW
ǆǇǈǆǄǆǄYXRGHQǆǄǆǄYDUVLQDLQHQ\KWL¸NRNRXVYDKYLVWLVHXUDDYDW
YXRVLSDONNLRWKDOOLWXNVHQM¦VHQLOOH
Euroa
3XKHHQMRKWDMD
9DUDSXKHHQMRKWDMD
7DUNDVWXVMDULVNLYDOLRNXQQDQSXKHHQMRKWDMD
Jos ei samanaikaisesti toimi puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana
-¦VHQHW
Kokouspalkkiot
6XRPHVVDDVXYDWM¦VHQHW
6XRPHQXONRSXROHOOD(XURRSDVVDDVXYDWM¦VHQHW
(XURRSDQXONRSXROHOODDVXYDWM¦VHQHW
3XKHOLQNRNRXNVHQDSLGHWW\NRNRXV

ǆǄǆǄ
ǋǋǆǄǄ
ǉǋǉǄǄ
ǉǋǉǄǄ
ǈǄǈǄǄ
ǊǄǄ
ǅǆǄǄ
ǅǌǄǄ
ǊǄǄ

+DOOLWXNVHQM¦VHQHWHLY¦WROOHHWW\¸WDLSDOYHOXVXKWHHVVD)RUWXPLLQ
HLN¦KHLOOHDQQHWWXPDKGROOLVXXWWDRVDOOLVWXD)RUWXPLQO\K\HQWDLSLWN¦Q
DLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPLLQHLN¦)RUWXPLOODROOXWHO¦NHM¦UMHVWHO\¦
MRKRQKHROLVLYDWYRLQHHWKDOXWHVVDDQRVDOOLVWXD0DWNDNXOXWNRUYDWWLLQ
KDOOLWXNVHQM¦VHQLOOH)RUWXPLQPDWNXVWXVV¦¦QQ¸QPXNDLVHVWL

1 000 euroa
Matti Lievonen
3XKHHQMRKWDMD
.ODXV'LHWHU0DXEDFK
9DUDSXKHHQMRKWDMD
DVWL
(YD+DPLOWRQ
(VVLPDUL.DLULVWR
$QMD0F$OLVWHU
Teppo Paavola
9HOL0DWWL5HLQLNNDOD
9DUDSXKHHQMRKWDMD
DONDHQ
3KLOLSS5¸VOHU
$QQHWWH6WXEH
Aiemmat hallituksen jäsenet
.LP,JQDWLXV
Yhteensä

Kiinteä
YXRVLSDONNLRǆǄǆǄ
ǋǋ

.RNRXVSDONNLRWǆǄǆǄ
ǆǈ

Kokonaispalkitseminen
ǆǄǆǄ
ǅǄǅ

Hallituksen
M¦VHQ\\VǆǄǆǄ
ǅǅŲǇǅǅǆ

Osakeomistus
ǇǅǅǆǆǄǆǄ
ǈǉǄǄ

ǈǊ

ǅǍ

Ǌǉ

ǅǅŲǇǅǅǆ

Ǆ

ǈǄ
ǉǆ
ǈǄ
ǇǄ
ǉǆ

ǅǉ
ǆǄ
ǅǋ
ǅǉ
ǆǉ

ǉǉ
ǋǆ
ǉǋ
ǈǉ
ǋǋ

ǅǅŲǇǅǅǆ
ǅǅŲǇǅǅǆ
ǅǅŲǇǅǅǆ
ǆǇǈŲǇǅǅǆ
ǅǅŲǇǅǅǆ

ǈǄ
Ǆ
Ǆ
Ǆ
ǉǄǄǄ

ǈǅ
ǇǄ

ǅǊ
ǅǆ

ǉǋ
ǈǆ

ǅǅŲǇǅǅǆ
ǆǇǈŲǇǅǅǆ

Ǆ
Ǆ

ǅǍ
ǈǆǋ

ǆ
ǅǊǊ

ǆǅ
ǉǍǇ

ǅǅŲǆǇǈ

 (LMXONLVWHWWX

<OO¦ROHYDVVDWDXOXNRVVDDQQHWWXMHQWLHWRMHQOLV¦NVL.ODXV'LHWHU
0DXEDFKVDLǅǅǋǇǉǉHXURQNRUYDXNVHQWRLPLPLVHVWD8QLSHU6(Q
KDOOLQWRQHXYRVWRQSXKHHQMRKWDMDQDKXKWLNXXVWDǆǄǆǄDONDHQ8QLSHULQ
KDOOLQWRQHXYRVWRVVDWRLPLPLVHVWDPDNVHWWLLQ8QLSHULVVDYRLPDVVD
ROHYLHQN¦\W¦QW¸MHQPXNDLVHVWL3XKHHQMRKWDMDQYXRVLSDONNLRROL
ǆǅǄǄǄǄbHXURDMRVWDǆǄSURVHQWWLDRQPXXWWXYDDSDONNLRWDMRND
P¦¦ULWHW¦¦Q8QLSHULQYXRVLNHUWRPXNVHVVDNXYDWXOODWDYDOODMDPDNVHWDDQ
YLUWXDDOLVLQDRVDNNHLQD

ǅ

ǍǉǈǄ
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Viiden vuoden palkitsemisen kehitys
6HXUDDYDVVDWDXOXNRVVDHVLWHOO¦¦QKDOOLWXNVHQMDWRLPLWXVMRKWDMDQ
SDONLWVHPLVHQNHKLW\VMDNHVNLP¦¦U¦LQHQW\¸QWHNLM¦QSDONLWVHPLVHQ
NHKLW\VVHN¦\KWL¸QWDORXGHOOLQHQWXORVYXRVLQDǆǄǅǊŲǆǄǆǄ

1 000 euroa
Nykyiset hallituksen jäsenet
Matti Lievonen
.ODXV'LHWHU0DXEDFK
(YD+DPLOWRQ
(VVLPDUL.DLULVWR
$QMD0F$OLVWHU
Teppo Paavola
9HOL0DWWL5HLQLNNDOD
3KLOLSS5¸VOHU
$QQHWWH6WXEH
Aiemmat hallituksen jäsenet
0LQRR$NKWDU]DQG
6DUL%DOGDXI
+HLQ]:HUQHU%LQ]HO
.LP,JQDWLXV
Tapio Kuula
0DUFR5\DQ
Petteri Taalas
-\UNL7DOYLWLH
Hallitus
Keskimääräinen kokonaispalkitseminen
Hallitus
Varsinaisen jäsenen kiinteä vuosipalkkio
President and CEO
0DUNXV5DXUDPR DONDHQ
3HNND/XQGPDUN DVWL
.HVNLP¦¦U¦LQHQW\¸QWHNLM¦QNRNRQDLVSDONLWVHPLQHQǅ
Vertailukelpoinen liikevoitto
2VDNHNRKWDLQHQWXORV(85

ǆǄǆǄ

ǆǄǅǍ

ǆǄǅǌ

ǆǄǅǋ

ǆǄǅǊ

ǅǄǅ
Ǌǉ
ǉǉ
ǋǆ
ǉǋ
ǈǉ
ǋǋ
ǉǋ
ǈǆ

ǌǍ
ǋǅ
ǉǈ
ǉǊ
ǉǍ
ǉǌ
ǈǈ
-

ǌǄ
ǉǈ
ǉǈ
ǈǆ
ǊǄ
ǉǈ
-

ǈǍ
ǉǈ
ǈǋ
ǉǌ
-

ǉǊ
ǈǈ
-

ǆǅ
ǉǍ

ǅǆ
Ǌǋ
ǅǍ
ǉǇ

ǆǄ
ǉǈ
Ǌǉ
ǉǈ

ǅǊ
ǌǈ
ǉǋ
Ǌǋ
ǈǇ
ǅǋ
ǈǍ

Ǌǅ
ǌǋ
Ǌǅ
ǋǄ
ǉǆ
ǅǋ
ǋǄ
ǉǌ

ǈǄ

ǈǄ

ǈǄ

ǈǄ

ǈǄ

ǍǊǉ
ǆǄǇǇ
ǉǍ
ǅǇǈǈ
ǆǄǉ

ǆǈǋǌ
ǉǊ
ǅǅǍǅ
ǅǊǋ

ǅǌǈǊ
ǉǄ
Ǎǌǋ
ǄǍǉ

ǅǊǇǈ
ǈǋ
ǌǅǅ
ǄǍǌ

ǅǇǊǌ
ǈǄ
Ǌǈǈ
ǄǉǊ

  /XYXWSHUXVWXYDWNRQVHUQLQWLOLQS¦¦W¸NVHHQ SRLVOXNLHQWRLPLWXVMRKWDMD 7LOLQS¦¦W¸VVLV¦OW¦¦YXRGHOOHMDNVRWHWXWNXOXW
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Lisätietoja muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön palkitsemisesta vuonna 2020
7¦P¦QUDSRUWLQRQODDWLQXWQLPLW\VMDSDONLWVHPLVYDOLRNXQWDKHQNLO¸VW¸Q
SDONLWVHPLVSROLWLLNDQMD+DOOLQWRNRRGLQǆǄǆǄPXNDLVHVWLMDVLLQ¦RQRWHWWX
KXRPLRRQYDOWLRQRPLVWDMDSROLWLLNNDDNRVNHYDQSHULDDWHS¦¦W¸NVHQ
PXNDLQHQRKMHLVWXV3DONLWVHPLVUDSRUWWLHVLWHOO¦¦Q)RUWXP2\MQYXRGHQ
ǆǄǆǅYDUVLQDLVHVVD\KWL¸NRNRXNVHVVDPXWWDVHHLROH\KWL¸NRNRXNVHQ
S¦¦W¸VDVLDQD
5DSRUWLVVDHVLWHW¦¦Q)RUWXPLQMRKWRU\KP¦QM¦VHQWHQ OXNXXQ
RWWDPDWWDWRLPLWXVMRKWDMDD SDONLWVHPLVWDYXRQQDǆǄǆǄNRVNHYDW
S¦¦W¸NVHWVHN¦YLLGHQYLLPHYXRGHQNRNRQDLVSDONLWVHPLQHQ

Palkitsemiselementti, tarkoitus ja
yhteys strategiaan
Kiinteä palkka

Kohderyhmä

Palkitsemispolitiikan keskeiset piirteet

.RNRKHQNLO¸VW¸

Kiinteää palkkaa tarkastellaan yleensä vuosittain, ja sen tarkoituksena on olla kilpailukykyisellä tasolla
YHUUDWWXQDYDVWDDYDDQYHUURNNLU\KP¦¦QPDUNNLQDDQ

.RUYDXVWHKW¦Y¦QYDVWXLVWDKHQNLO¸Q
taitojen, tietojen ja kokemuksen
SHUXVWHHOOD
Eläke-etuus ja muut edut

.RNRKHQNLO¸VW¸

/DNLV¦¦WHLVL¦HO¦NNHLW¦W¦\GHQW¦Y¦HO¦NH
HWXXVSDLNDOOLVWHQPDUNNLQDN¦\W¦QW¸MHQ
PXNDLVHVWL7XNHHUHNU\WRLQWHMD
VLWRXWXPLVWDMDW\¸VV¦S\V\PLVW¦

/LV¦HO¦NHWDUMRWDDQMRKWRU\KP¦QM¦VHQLOOHRVDQDNRNRQDLVSDONLWVHPLVWDVRYHOWXYDQPDUNNLQDN¦\W¦QQ¸Q
PXNDLVHVWL.DLNNLOLV¦HO¦NHM¦UMHVWHO\WRYDWYXRGHVWDO¦KWLHQROOHHWPDNVXSHUXVWHLVLD
OLV¦HO¦NHM¦UMHVWHO\M¦1LLGHQMRKWRU\KP¦QM¦VHQWHQMRWNDRQQLPLWHWW\MRKWRU\KP¦QM¦VHQLNVLYXRGHQ
ORSXQM¦ONHHQVHN¦Q\N\LVWHQMRKWRU\KP¦QM¦VHQWHQMRLGHQHO¦NHPDNVXRQROOXWDOOH
NLLQWH¦VW¦YXRVLSDONDVWDHO¦NHPDNVXRQNLLQWH¦VW¦YXRVLSDONDVWD

Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten ja
henkilöstön palkitsemiselementit
+HQNLO¸VW¸QSDONLWVHPLVSROLWLLNNDVLV¦OW¦¦SDONNLRUDNHQWHHQMRND
\KGHQPXNDLVWDDMRKWRU\KP¦QM¦VHQWHQMDKHQNLO¸VW¸QSDONLWVHPLVHQ
MD)RUWXPLQSLWN¦QDLNDY¦OLQVWUDWHJLDQRQQLVWXQHHQWRWHXWWDPLVHQ
)RUWXPLQSDONLWVHPLVMDMRKWDPLVSHULDDWWHLGHQPXNDLVHVWL6HXUDDYDVVD
WDXOXNRVVDNXYDWDDQSDONLWVHPLVSROLWLLNDQVLV¦OW¸O\K\HVWL

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

.RNRKHQNLO¸VW¸

7XNHH)RUWXPLQWDORXGHOOLVWHQVWUDWHJLVWHQ
MDNHVW¦Y¦QNHKLW\NVHQYXRVLWDVRQ
WDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVWD

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)
Tukee kestävää pitkän aikavälin
WDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVWD
\KGHQPXNDLVWDDMRKGRQMD
osakkeenomistajien tavoitteet sekä auttaa
VLWRXWWDPDDQDYDLQKHQNLO¸LW¦MDSLW¦P¦¦Q
KHLG¦W\KWL¸QSDOYHOXNVHVVD
Osakeomistusvaatimus
9DUPLVWDDMRKWRU\KP¦QMD
osakkeenomistajien etujen
\KGHQPXNDLVXXGHQ

-RKWRU\KP¦QM¦VHQWHQRVDOWDKDOOLWXVRWWDDKXRPLRRQXVHLWDHULWHNLM¸LW¦S¦¦WW¦HVV¦¦QPDKGROOLVLVWD
NLLQWH¦QSDONDQPXXWRNVLVWD1¦LW¦RYDWHVLPHUNLNVL\NVLO¸NRKWDLQHQW\¸SDQRVOLLNHWRLPLQQDQWXORV
WHKW¦Y¦QODDMXXVW\¸QWHNLM¸LGHQSDONDW)RUWXPLVVDVHN¦SDONNRMHQPDUNNLQDWDVR
(O¦NHM¦UMHVWHO\WRYDWVRYHOWXYDQSDLNDOOLVHQPDUNNLQDN¦\W¦QQ¸QPXNDLVLD

-RKWRU\KP¦MD
PXXWDYDLQKHQNLO¸W

0XLGHQP\¸QQHWW\MHQHWXMHQWDVRP¦¦U¦\W\\W\¸VNHQWHO\PDDQSDLNDOOLVHQPDUNNLQDN¦\W¦QQ¸Q
PXNDDQMDYRLYDLKGHOODYXRVLWWDLQ(ULODLVLDHWXMDP\¸QQHW¦¦Q\OHHQV¦VLWHQHWW¦QHRYDWVDPDQODLVLD
MDNRVNHYDWNDLNNLDN\VHLVHQPDDQW\¸QWHNLM¸LW¦OXNXXQRWWDPDWWDWLHWW\M¦DVHPDDQSHUXVWXYLDHWXMD
+HQNLO¸VW¸RQP\¸VRLNHXWHWWXRVDOOLVWXPDDQ)RUWXPLQW\¸QWHNLM¸LOOHNXOORLQNLQWDUMRWWDYLLQRKMHOPLLQ
NXWHQRVDNHV¦¦VW¸RKMHOPDDQMDKHQNLO¸VW¸RQRLNHXWHWWXP\¸VHWXLKLQMRLWDYRLGDDQWDUMRWDPLOORLQ
WDKDQVDNXWHQHVLPHUNLNVLSURMHNWLMDWXQQXVWXVSDONNLRWMRNRUDKDQDWDLRVDNNHLQDPDNVHWWDYDW
VLWRXWWDPLVSDONNLRWYDNXXWXVHGXWNRNHPXNVHHQSHUXVWXYDWSDONNLRWVHN¦V\QW\P¦S¦LYLLQOLLWW\Y¦W
PXLVWDPLVHW
/\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPDRQVXXQQLWHOWXSDONLWVHPDDQ\ULW\NVHQGLYLVLRRQDQ\NVLN¸Q
WRLPLQQDQWLLPLQMD\NVLO¸NRKWDLVHQVXRULXWXPLVHQVDDYXWWDPLVHVWD/\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLPHQ
WDYRLWHMDHQLPP¦LVDQVDLQWDPDKGROOLVXXGHW SHUXVSDONDQOLV¦NVL ULLSSXYDWDVHPDVWDMD
PDKGROOLVXXGHVWDYDLNXWWDD\ULW\NVHQWXORNVHHQ$QVDLQWDPDKGROOLVXXGHWYRLYDWYDLKGHOODSDLNDOOLVHQ
PDUNNLQDN¦\W¦QQ¸QMDDVHPDQHULW\LVOXRQWHHQPXNDDQ
+DOOLWXVP¦¦ULWW¦¦YXRVLWWDLQVXRULWXVPLWWDULWSDLQRDUYRWMDWDYRLWWHHWYDOLWXLOOHPLWWDUHLOOH7¦OO¦
YDUPLVWHWDDQHWW¦QHWXNHYDWVWUDWHJLDD
)RUWXPLQSLWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPDNRRVWXXYXRVLWWDLQDONDYLVWD\NVLWW¦LVLVW¦
NDQQXVWLQMDNVRLVWDMRLGHQDQVDLQWDNDXVLRQNROPHYXRWWD+DOOLWXVDVHWWDDVXRULWXVPLWWDULWVHN¦QLLGHQ
SDLQRDUYRWMDWDYRLWWHHW7¦OO¦YDUPLVWHWDDQHWW¦QHWXNHYDWVWUDWHJLDD6XRULWXVPLWWDULWSHUXVWXYDW
\OHHQV¦WDORXGHOOLVLLQPLWWDUHLKLQWDLRVDNHNXUVVLLQVHN¦YDVWXXOOLVXXWHHQ
$QVDLQWDNDXGHQS¦¦W\WW\¦KDOOLWXVDUYLRLVXRULWXNVHQMDP¦¦ULWW¦¦PLVV¦ODDMXXGHVVDNXNLQWDYRLWHRQ
VDDYXWHWWX/RSXOOLQHQPDNVHWWDYDSDONNLRP¦¦U¦\W\\W¦OO¦SHUXVWHHOOD

-RKWRU\KP¦

3LWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLPHQHQLPP¦LVSDONNLRLOPDLVWDDQRVDNNHLGHQNDSSDOHP¦¦U¦Q¦
-RKWRU\KP¦QM¦VHQHQRQNDUWXWHWWDYDMDSLGHWW¦Y¦)RUWXPLQRVDNNHLWDRPLVWXNVHVVDDQP¦¦U¦MRQND
VXXUXXVRQMRKWRU\KP¦QM¦VHQHOOHPDNVHWWDYDVWDNLLQWH¦VW¦EUXWWRSDONDVWD-RKWRU\KP¦Q
M¦VHQHQRQNXQNLQSDONNLRQPDNVXQ\KWH\GHVV¦SLGHWW¦Y¦RPLVWXNVHVVDDQRVDNNHLGHQ
QHWWRP¦¦U¦VW¦ YHURMHQM¦ONHHQ NXQQHVRVDNHRPLVWXVYDVWDDDNLLQWH¦VW¦EUXWWRSDONDVWD
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Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten palkitseminen
1 000 euroa
Kiinteä palkka
Lisäeläke
/\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLPHW
Pitkän aikavälin kannustimet
Kokonaispalkitseminen
Osakeomistusvaatimus

Muut Fortumin
johtoryhmän jäsenet
ǆǄǆǄ
ǇǅǍǉ
ǉǆǋ
Ǌǉǋ
ǇǉǍǌ
ǋǍǋǋ
ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta

Muut Fortumin
johtoryhmän jäsenet
ǆǄǅǍ
ǇǇǌǆ
ǉǌǊ
ǊǇǅ
ǆǇǊǄ
ǊǍǉǌ
ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta

Muut Fortumin
johtoryhmän jäsenet
ǆǄǅǌ
ǇǅǄǅ
ǉǇǇ
ǍǆǊ
ǌǌǉ
ǉǈǈǉ
ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta

Muut Fortumin
johtoryhmän jäsenet
ǆǄǅǋ
ǇǇǌǋ
ǊǇǊ
ǍǊǆ
ǌǋǋ
ǉǌǊǆ
ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta

Muut Fortumin
johtoryhmän jäsenet
ǆǄǅǊ
Ǉǉǌǅ
ǉǊǄ
ǆǇǇ
ǅǊǍǈ
ǊǄǊǌ
ǅǄǄKHQNLO¸Q
kiinteästä vuosipalkasta

/XYXLVVDRQPXNDQD0DUNXV5DXUDPRDMDOWDMRQNDK¦QROL)RUWXPLQ
MRKWRU\KP¦QM¦VHQǇǄǊǆǄǆǄDVWLPXWWDHLDMDOWDMROORLQK¦QROL
WRLPLWXVMRKWDMDǅǋǆǄǆǄDONDHQ
<OO¦ROHYDVVDWDXOXNRVVDDQQHWWXMHQWLHWRMHQOLV¦NVL0DUNXV5DXUDPR
HQQHQNXLQK¦QDORLWWLWRLPLWXVMRKWDMDQD7LLQD7XRPHODMD6LUSD+HOHQD
6RUPXQHQVDLYDWSDONNLRWD\KWHHQV¦ǅǆǊǋǈǄHXURDWHKW¦Y¦VW¦¦Q
8QLSHU6(QKDOOLQWRQHXYRVWRVVDKXKWLNXXVWDǆǄǆǄDONDHQ8QLSHULQ
KDOOLQWRQHXYRVWRVVDWRLPLPLVHVWDPDNVHWWLLQ8QLSHULVVDYRLPDVVD
ROHYLHQN¦\W¦QW¸MHQPXNDLVHVWL.XWHQ8QLSHULQYXRVLNHUWRPXNVHVVDRQ
NXYDWWXǆǄSURVHQWWLDSDONLWVHPLVHVWDRQPXXWWXYDDSDONLWVHPLVWDMD
PDNVHWDDQYLUWXDDOLVLQDRVDNNHLQD
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Tietoa kannustinjärjestelmistä
.RQVHUQLWDVRQO\K\HQDLNDY¦OLQVXRULWXVPLWWDULWMDSDONNLRWRWHXPDW
YXRVLOWDǆǄǅǍMDǆǄǆǄRQNXYDWWXWRLPLHOLQWHQSDONLWVHPLVUDSRUWLVVD
ǆǄǆǄ
9XRQQDǆǄǆǅNRQVHUQLWDVRQO\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPLHQ
WDYRLWWHHWSHUXVWXYDWNRQVHUQLQWDORXGHOOLVHQWXORNVHQGLYLVLRRQLHQ
WDYRLWWHLGHQVHN¦\NVLO¸NRKWDLVWHQWDLWLLPLNRKWDLVWHQWDYRLWWHLGHQ
VDDYXWWDPLVHHQ NXWHQYXRQQDǆǄǆǄ /\K\HQDLNDY¦OLQNDQQXVWLPLHQ
suoritusmittarit ovat vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja
\KWHLV\ULW\VWHQWXORNVHVWD ǊǄSDLQRDUYR SRLVVDRORRQMRKWDQHLGHQ
WDSDWXUPLHQWDDMXXV /7,) VLV¦OW¦HQRPDQKHQNLO¸VW¸QMDXUDNRLWVLMDW
ǅǄSDLQRDUYR VHN¦\NVLO¸NRKWDLVHWWDLWLLPLWDYRLWWHHW ǇǄ
SDLQRDUYR -RKWRU\KP¦QM¦VHQWHQRVDOWDWDORXGHOOLQHQVXRULWXVPLWWDULRQ
YHUWDLOXNHOSRLQHQOLLNHYRLWWR )RUWXPLOPDQ8QLSHULD RVXXVRVDNNXXV
MD\KWHLV\ULW\VWHQWXORNVHVWDMRKRQRQOLV¦WW\8QLSHULQRLNDLVWX
OLLNHYRLWWR
)RUWXPRWWLYXRVLHQǆǄǆǄŲǆǄǆǆSLWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQMDNVRVVD
HQVLPP¦LVW¦NHUWDDN¦\WW¸¸Q\PS¦ULVW¸OOLVHQVRVLDDOLVHQMDK\Y¦Q
KDOOLQWRWDYDQ (6* PXNDLVHQWDYRLWWHHQ(6*WDYRLWHOLLWW\\)RUWXPLQ
KLLOLGLRNVLGLS¦¦VW¸MHQY¦KHQW¦PLVHHQMDNLYLKLLOHQWXRWDQWRNDSDVLWHHWLQ
Y¦KHQW¦PLVHHQW¦KW¦¦YLLQWRLPLLQ)RUWXPLQVWUDWHJLDQPXNDLVHVWL
6XKWHHOOLQHQRVDNNHHQNRNRQDLVWXRWWR 765 YHUUDWWXQD
U\KP¦¦QHXURRSSDODLVLDYHUURNNHMDRQHGHOOHHQSLWN¦QDLNDY¦OLQ
NDQQXVWLQRKMHOPDQVXRULWXVPLWWDULQD5DSRUWRLWXRVDNHNRKWDLQHQ
WXORV (63 ROLVXRULWXVPLWWDULQDSLWN¦QDLNDY¦OLQNDQQXVWLQRKMHOPLVVD
ǆǄǅǋŲǆǄǅǍMDǆǄǅǌŲǆǄǆǄ

Pitkän aikavälin kannustinjakso
Ansaintakausi
2VDNNHLGHQWRLPLWXVYXRVL
6XRULWXVPLWWDULW
Palkkiototeuma
$OORNRLWXMHQRVDNNHLGHQOXNXP¦¦U¦
0HQHWHWW\MHQRVDNNHLGHQOXNXP¦¦U¦
7RLPLWHWWXMHQRVDNNHLGHQOXNXP¦¦U¦
2VDOOLVWXMLHQOXNXP¦¦U¦ RVDNNHLGHQWRLPLWXVKHWNHOO¦
Allokaatiopäivä
2VDNNHHQDOORNDDWLRS¦LY¦QKLQWD
2VDNNHHQWRLPLWXVS¦LY¦QKLQWD

ǆǄǅǋŲǆǄǅǍ
ǆǄǅǋŲǆǄǅǍ
ǆǄǆǄ
ǉǄ765
ǉǄ(36
ǍǇ
ǉǍǉǄǊǈ
ǅǅǅǌǋǌ
ǅǍǊǌǊǈ
Ǎǉ
ǅǄǇǆǄǅǋ
ǅǈǇǊ
ǆǆǅǊ

ǆǄǅǌŲǆǄǆǄ
ǆǄǅǌŲǆǄǆǄ
ǆǄǆǅ
ǉǄ765
ǉǄ(36
Ǌǋ
ǊǄǋǊǆǄ

ǆǄǅǍŲǆǄǆǅ
ǆǄǅǍŲǆǄǆǅ
ǆǄǆǆ
ǅǄǄ765

ǆǄǆǄŲǆǄǆǆ
ǆǄǆǄŲǆǄǆǆ
ǆǄǆǇ
ǌǄ765
ǆǄ(6*

ǆǄǆǅŲǆǄǆǇ
ǆǄǆǅŲǆǄǆǇ
ǆǄǆǈ
ǌǄ765
ǆǄ(6*

ǊǄǌǄǉǅ

ǊǆǊǈǋǉ

ǋǉǈǄǄǄ

ǆǌǆǆǄǅǍ
ǅǍǉǆ

ǆǌǆǆǄǆǄ
ǅǍǆǌ

ǆǌǆǆǄǆǅ
ǆǄǊǍ

ǆǄǅǋŲǆǄǅǍ
ǈǄǅǆ
ǇǊǈǅǋǆ
ǉǊǉǊ
ǊǊǅǆ
ǅǆǆǋǇ
ǉǇǍǆ
Ǌǋǌǋ
ǊǆǇǄ
ǋǆǇǍ
ǍǄǊǅǌ

ǆǄǅǌŲǆǄǆǄ

ǅ
ǅ
ǅ

ǆǌǆǆǄǅǌ
ǅǌǄǉ
ǅ

  2VDNNHHWWRLPLWHWDDQSDONLWVHPLVUDSRUWLQMXONLVWDPLVHQM¦ONHHQ

$OODROHYDVWDWDXOXNRVWDLOPHQHH)RUWXPLQMRKWRU\KP¦OOHWRLPLWHWWXMHQ
RVDNNHLGHQOXNXP¦¦U¦
Pitkän aikavälin kannustinjakso
$UXQ$JJDUZDO-RKWDMD%XVLQHVV7HFKQRORJ\
$OH[DQGHU&KXYDHY5XVVLDGLYLVLRRQDQMRKWDMD
3HU/DQJHU&LW\6ROXWLRQVGLYLVLRRQDQMRKWDMD
5LVWR3HQWWLQHQ-RKWDMD6WUDWHJ\3HRSOHDQG3HUIRUPDQFH
0DUNXV5DXUDPR7DORXVMRKWDMDDVWL
$UWR5¦W\-RKWDMD&RUSRUDWH$IIDLUVDQG&RPPXQLFDWLRQV
0LNDHO5¸QQEODG&RQVXPHU6ROXWLRQVGLYLVLRRQDQMRKWDMD
6LUSD+HOHQD6RUPXQHQ.RQVHUQLQODNLDVLDLQMRKWDMD
7LLQD7XRPHOD*HQHUDWLRQGLYLVLRRQDQMRKWDMD
Yhteensä

ǅ
ǅ
ǅ
ǅ
Ǉ
ǅ
ǅ
ǅ
ǅ
ǅ

Osakeomistus
ǇǅǅǆǆǄǆǄ
ǈǈǊǅ
ǉǈǊǄǆ
ǈǈǅǉǉ
ǇǄǉǉǍ
ǋǆǍǈǍ
ǅǄǉǍǆ
ǅǄǇǉǊ
ǆǅǅǍǉ
ǇǆǈǇǍ
ǆǄǌǇǉǍ

  2VDNNHHWWRLPLWHWDDQSDONLWVHPLVUDSRUWLQMXONLVWDPLVHQM¦ONHHQ
 $UYLRLWXRVDNNHLGHQOXNXP¦¦U¦SDLNDOOLVWHQYHURMHQMDYHURQOXRQWHLVWHQPDNVXMHQY¦KHQW¦PLVHQM¦ONHHQ3DLNDOOLVHVWDODLQV¦¦G¦QQ¸VW¦MRKWXHQRVDNHRLNHXGHWPDNVHWDDQRVDNNHLGHQVLMDVWDUDKDQD
 -XONLVWHWWXWRLPLHOLQWHQSDONLWVHPLVUDSRUWLVVD

/XYXLVVDRQPXNDQD0DUNXV5DXUDPRDMDOWDMRQNDK¦QROL)RUWXPLQ
MRKWRU\KP¦QM¦VHQǇǄǊǆǄǆǄDVWLPXWWDHLDMDOWDMROORLQK¦QROL
WRLPLWXVMRKWDMDǅǋǆǄǆǄDONDHQ
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Henkilöstön osakesäästöohjelma – forShares
)RUWXPLQKHQNLO¸VW¸QRVDNHV¦¦VW¸RKMHOPDQIRU6KDUHVLQWDUNRLWXNVHQD
RQNDQQXVWDDW\¸QWHNLM¸LW¦VLMRLWWDPDDQ\KWL¸QRVDNNHLVLLQMD
V¦LO\WW¦P¦¦QRPLVWXV\KWL¸VV¦2KMHOPDNRRVWXXYXRVLWWDLQDONDYLVWD
V¦¦VW¸NDXVLVWDMRLGHQDLNDQDW\¸QWHNLM¦WYRLYDWV¦¦VW¦¦RVDQ
SDONRLVWDDQMDNHUW\QHLOO¦V¦¦VW¸LOO¦KHLOOHRVWHWDDQ)RUWXPLQRVDNNHLWD
2PLVWXVMDNVRQM¦ONHHQRVDOOLVWXMLOOHDQQHWDDQOLV¦RVDNNHLWDVXKWHHVVD
RVWHWWXLKLQV¦¦VW¸RVDNNHLVLLQ
+DOOLWXNVHQS¦¦W¸NVHQPXNDLVHVWLV¦¦VW¸NDXVLHQǆǄǆǄMDǆǄǆǅ
OLV¦RVDNHNHUURLQROLǆǅ6¦¦VW¸NDXGHOODǆǄǆǄRVDOOLVWXPLVDVWHROL
ǈǅbSURVHQWWLDMDV¦¦VW¸NDXGHOODǆǄǆǅǈǇSURVHQWWLDQLLVW¦W\¸QWHNLM¸LVW¦
MRWNDROLYDWRLNHXWHWWXMDRVDOOLVWXPDDQRKMHOPDDQQ¦LOO¦V¦¦VW¸NDXVLOOD

Fortumin henkilöstörahasto
NDQQXVWLQRKMHOPDDQRYDWRLNHXWHWWXMDRVDOOLVWXPDDQ)RUWXPLQ
KHQNLO¸VW¸UDKDVWRRQ+HQNLO¸VW¸UDKDVWRRQYXRVLWWDLQPDNVHWWDYD
VXPPDSHUXVWXXYXRVLWWDLVWHQWDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVHHQ5DKDVWRRQ
YXRQQDǆǄǆǄPDNVHWXWVXPPDWROLYDW\KWHHQV¦ǅǋPLOMRRQDDHXURD
ǆǈPLOMRRQDDHXURDYXRQQDǆǄǅǍ 

Liite
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SUOMEN VALTION EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PÄIVITETYT EHDOTUKSET HALLITUKSEN
JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI, SEKÄ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI,
VARAPUHEENJOHTAJAKSI JA JÄSENIKSI

Fortum Oyj

Y-tunnus 1463611-4
ALV-NRO FI14636114
Kotipaikka Espoo
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HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI

Fortum Oyj

Y-tunnus 1463611-4
ALV-NRO FI14636114
Kotipaikka Espoo
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HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI

Fortum Oyj

Y-tunnus 1463611-4
ALV-NRO FI14636114
Kotipaikka Espoo
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HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Fortum Oyj

Y-tunnus 1463611-4
ALV-NRO FI14636114
Kotipaikka Espoo
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HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Fortum Oyj

Y-tunnus 1463611-4
ALV-NRO FI14636114
Kotipaikka Espoo
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HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Fortum Oyj

Y-tunnus 1463611-4
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Kotipaikka Espoo

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ

ÿ
ÿ

ÿ
!""#$%&'()ÿ( *+$%'ÿ!""#$%&'()ÿ,!"$%%$$!-#'(&'#ÿ.//$$/-//)ÿ
"! 0+#$%&'#'$!ÿ1"(#' 12*1""#'##)ÿ$!3&+#$%&'##)ÿ
ÿ
567789:;ÿ<=>?9966@ÿ<99Aÿ=67789:;ÿB679::9<966CÿDAA99AEAACÿF=9<<C;Aÿ<C8C9AACÿGHHÿHHHÿ<:I?Cÿ;::I:8;8;96ÿ
76=J?89:K;8;96ÿF7<8;=FL>F778;88Cÿ968ÿC88=8CÿI8CC6;9<996B88Cÿ96IK?89:K;88C@ÿ;<KAÿDAA99AEAACÿ76=J?89:;9<Cÿ
;66J8;96@ÿKAF99L96IK?89:K;8;96ÿJ6ÿE:8;96ÿ76=J?89:;9<Cÿ<=>?8;96Mÿÿ
N679::9:;ÿ?78;8ÿB?8E6;;6ÿ;<:I66B66CÿB6I;8C68;<<CÿF=98LK?K?:K;<<Cÿ;66KK6Mÿÿ
ÿ
O;D??@ÿPQMRMPHPSÿ
ÿ
T?I9:EÿUFJÿ
567789:;ÿ
ÿ

234567ÿ9 ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

566ÿÿ
9ÿ2ÿ
35ÿ33ÿ
ÿ

