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Kestävän kehityksen verkkosivumme kuuluvat Fortumin vuoden 2015 
integroidun raportoinnin kokonaisuuteen. Tämä pdf-julkaisu sisältää 
kestävän kehityksen verkkosivujemme raportointisisällön. 
Pdf-raporttia on päivitetty 31.5.2016 vastaamaan verkkosivujen 
sisältöä.
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Kestävän kehityksen raportointi 
Noudatamme kestävän kehityksen raportoinnissamme integroidun raportoinnin periaatteita ja käytämme 
olennaisiksi tunnistamiamme Global Reporting Initiative (GRI) G4-raportointiohjeiston erityisen perussisällön 
indikaattoreita. Toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) vaatimuksia sovellamme niiltä 
osin kuin katsomme tiedon olevan olennainen sidosryhmillemme.

Tietoa sidosryhmiemme näkemyksistä keräämme One Fortum -tutkimuksella, kestävän kehityksen sidos-
ryhmätutkimuksella ja EPSI-asiakastyytyväisyystutkimuksella sekä muulla sidosryhmäyhteistyöllä. Olennaisten 
näkökohtien valintamme perustuu sekä Fortumin omaan että sidosryhmiemme näkemyksiin vaikutusten 
merkittävyydestä.

Vuoden 2015 raportointikokonaisuuteemme kuuluvat:
Vuosikatsaus
Tilinpäätös
Hallinnointi (sis. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Palkka- ja palkkioselvitys)
Verojalanjälki

Fortumin verkkosivuilla olevat osiot:
Kestävä kehitys alasivuineen
Raportoidut GRI-indikaattorit
Energiantuotanto
Fortum maailmalla
Sidosryhmät
Tuotteet ja palvelut

Raportoimme kestävän kehityksen tiedot vuosittain suomeksi ja englanniksi. Vuosiraportoinnissa kerromme 
Fortumin toiminnasta vuonna 2015 sekä lisäksi joitakin tietoja tammi–helmikuulta 2016. Edellinen raportointi 
julkaistiin maaliskuussa 2015 osana verkkovuosikertomusta ja seuraava raportointimme julkaistaan keväällä 
2017. Vuosiraportoinnin lisäksi raportoimme kestävään kehitykseen liittyvistä toimistamme Fortumin osa-
vuosikatsauksissa.

Sisäinen raportointi
Fortumin kestävän kehityksen ympäristötavoitteisiin kuuluvat konsernin hiilidioksidipäästöt tuotettua 
kilowattituntia kohden, energiatehokkuuden parantaminen sekä merkittävien EHS-poikkeamien lukumäärä. 
Sosiaalisen vastuun suoritustasoa mitataan konsernitasolla energian toimitusvarmuuden ja työturvallisuuden 
mittareilla. Myös asiakastyytyväisyyttä ja mainetta seurataan konsernitasoisilla mittareilla.

Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain EHS-poikkeamat, henkilöstön ja urakoitsijoiden tapa-
turmataajuus, vakavien työtapaturmien lukumäärä ja voimalaitosten käytettävyys. Johtoryhmä käsittelee jokai-
sen työtapaturman ja merkittävän EHS-poikkeaman sekä onnettomuuksiin johtaneet syyt. Hiilidioksidin 
ominaispäästöt ja vuoden 2016 uudeksi konsernitavoitteeksi valittu työhyvinvointi sairauspoissaoloprosentilla 
mitattuna raportoidaan johtoryhmälle neljännesvuosittain. Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti 
myös Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa.

Global Compact -raportointi
Fortum on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 lähtien. 
Kestävän kehityksen verkkosivuillamme kuvaamme Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen 
toteutumista toiminnassamme vuonna 2015 ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kuvauksien yhtey-
dessä. Käytämme GRI G4 -tunnuslukuja mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja 
korruption vastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista. 

Fortum liittyi YK:n Caring for Climate –aloitteeseen marraskuussa 2013. Fortum täyttää Caring for 
Climate –aloitteen raportointivaatimukset osallistumalla vuosittain CDP:n ilmastonmuutoskyselyn puitteissa 
tehtävään arviointiin ja julkaisemalla vastauksensa CDP:n verkkosivuilla.

Kestävän kehityksen arvioinnit ja kyselyt
Fortum vastaa vuosittain useisiin kestävän kehityksen arviointeihin ja kyselyihin, joita tekevät muun muassa 
sijoittajat. Vastaamme esimerkiksi globaaliin, yritysten ilmastonmuutosta hillitseviä toimia kartoittavaan 
CDP-kyselyyn (aikaisemmin Carbon Disclosure Project) ja olemme mukana CDP:n julkaisemassa pohjois-
maisessa CDLI-indeksissä kahdeksatta vuotta peräkkäin. Osa vastauksista on julkisia ja osa ainoastaan sen 
organisaation käytössä, joka tekee arvioinnin ja asettaa vastaajat paremmuusjärjestykseen.

Lue lisää
Raportointiperiaatteet
Fortumin CDP-raportointi (pdf, in english)
Osavuosikatsaukset
Global Compact -raportointi

http://annualreport2015.fortum.com/fi
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Hallinnointi_ja_Palkitseminen_2015.pdf
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Veronmaksajana.pdf
http://www.fortum.com/fi/kestava-kehitys/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-raportointi/gri-tunnusluvut/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/fortum-maailmalla/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/sidosryhmat/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/tuotteetjapalvelut/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/SiteCollectionDocuments/Sustainability/2015/150625 CDP Response 2015.pdf
https://www.fortum.fi/fi/sijoittajat/raportitjaesitykset/osavuosikatsaukset/pages/default.aspx
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/12021#cop
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Kestävän kehityksen indeksit
Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen merkittä-
vissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne 
tukevat toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Lisäksi 
ne tuottavat Fortumista kiinnostuneille sijoittajille puolueetonta tietoa 
yhtiön toiminnan tasosta kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-
alueella: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu.   

Yhteensä 822 institutionaalista sijoittajaa edustava CDP on 
 arvioinut Fortumin parhaimpien yritysten joukkoon Pohjoismaisessa 
 ilmastoindeksissä CDLI vuonna 2015. Fortum sai arvioinnissa 
100/100 pistettä. Fortum on mukana pohjoismaisessa CDLI- 
indeksissä kahdeksatta vuotta peräkkäin.
 

Saksalainen oekom research AG on antanut Fortumille prime-luoki-
tuksen B-. Prime-luokitus tarkoittaa, että Fortum kuuluu toimialansa 
parhaimpiin yrityksiin ja täyttää toimialakohtaiset Best in class -vaati-
mukset. Oekom research AG arvioi vuosittain runsaat 3 000 yritystä.
 

Fortum on mukana STOXX Global ESG Leaders -indekseissä, joihin on 
listattuna maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen 
vastuun ja vastuullisen hallintotavan (environmental, social, gover-
nance; ESG) kriteereillä mitattuna. Indeksit sisältävät edellä mainitut 
kolme indeksikategoriaa sekä yleisindeksin, joka summaa näiden 
tulokset. 

Fortum on hyväksytty NASDAQ OMX:n ja GES Investment Servicen 
uuteen OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Se antaa sijoittajille 
luotettavaa ja puolueetonta tietoa yritysten suoriutumisesta kestävän 
kehityksen näkökulmasta. GES Investment Services vertailee 
NASDAQ OMX Helsinki pörssiin listautuneita johtavia yrityksiä ja 
niiden vastuullisuutta ympäristöllisissä ja sosiaalisissa asioissa sekä 
hallinnossa. Indeksiin valikoidaan 40 arvioinnissa parhaiten menes-
tynyttä yritystä.

Joulukuussa 2013 Fortum hyväksyttiin ECPI-indekseihin. Näitä 
indeksejä käytetään vertailuindekseinä, temaattisiin investointeihin, 
riskienhallintatarkoituksiin ja indeksisijoitusstrategioiden tai ETF:ien 
(pörssinoteeratut rahastot) luomiseen. ECPI on johtava reittaus- ja 
indeksiyhtiö, joka on keskittynyt ESG-tutkimukseen (ympäristö, 
 sosiaalinen sekä hyvä hallintotapa) vuodesta 1997 lähtien.

Lue lisää
CDP
CDP-kunniakirja
NASDAQ OMX
oekom research AG
ECPI indices

http://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
https://www.fortum.fi/SiteCollectionImages/Sustainability/CDP.pdf
https://indexes.nasdaqomx.com/
http://www.oekom-research.de/index_en.php
http://www.ecpigroup.com/ecpi
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 Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat Hallinto ja johtaminen Politiikat ja sitoumukset Liiketoiminnan eettisyys

Kestävän kehityksen johtaminen
Toimintamme tarkoitus on tarjota asiakkaillemme energiaratkaisuja, 
jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää, ja samalla 
tuottaa merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Arvomme – 
vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys – muodostavat kaiken 
toimintamme perustan.

Kestävä kehitys on integroitu osaksi Fortumin strategiaa. Liike-
toiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa korostaen 
kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna. Otamme toimin-
noissamme tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympäristövastuun.

Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu sidosryhmien 
 näkemys ten jatkuva kartoittaminen ja tasapainon hakeminen 
 sidosryhmiem me erilaisten odotusten välillä. Kerromme sidosryhmä-
yhteistyöstämme erillisellä verkkosivustolla.

Taloudellinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Ympäristövastuu
Pitkän aikavälin 

arvonluonti ja kasvu

Toimitusketjun 
vastuullisuus

Energia- ja 
resurssitehokkuus

Taloudellinen 
lisäarvo 

sidosryhmille

Ilmastomyönteinen 
energiantuotanto ja 

järjestelmät

Ympäristövaikutusten 
vähentäminen

Lämmön ja sähkön 
toimitusvarmuus

Kaupunkien 
kestävät ratkaisut

Laitos- ja 
työturvallisuus

Liiketoiminnan 
eettisyys ja 

määräystenmukaisuus

Asiakastyytyväisyys

Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat 
 
Olemme määritelleet tärkeimmät kestävän kehityksen painopistealueemme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla:

Painopistealueemme perustuvat sekä Fortumin omaan että sidosryhmiemme näkemyksiin vaikutusten merkittävyydestä yhtiölle ja sen kyvylle luoda 
arvoa sidosryhmilleen sekä ympäristölle. Käsityksemme sidosryhmien näkemyksistä perustuvat vuosittain tehtävän laajan sidosryhmätutkimusten 
tuloksiin sekä muusta sidosryhmäyhteistyöstä saamaamme tietoon.

Vuonna 2015 erilliseen kestävän kehityksen kyselyymme vastasi 2 133 sidosryhmien edustajaa, joista runsas 60 % edusti henkilöstöä. Vuoden 2015 
kestävän kehityksen sidosryhmäkyselyssä päättäjät, järjestöt, työntekijät ja suuri yleisö painottivat erityisesti lämmön ja sähkön toimintavarmuuden, 
kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnan sekä kestävien toimintatapojen merkitystä. Henkilöstömme korosti operatiivisten toimintojen turval-
lisuutta. Suurelle yleisölle oli tärkeää uusiutuvien energianlähteiden käyttö.

Lue lisää
Fortumin visio, missio, strategia ja arvot

http://www.fortum.com/fi/konserni/sidosryhmat/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/fi/konserni/strategia-ja-arvot/visio-missio-strategia-arvot/pages/default.aspx
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Kestävän kehityksen konsernitavoitteet ja niiden toteutuminen

• Suoriutumisemme sidosryhmiemme näkökulmasta kehittyi positiivisesti ja sekä maineemme että asiakastyytyväisyys paranivat.
• Saavutimme tavoitteemme myös hiilidioksidin ominaispäästöjen osalta. Vuonna 2015 sähköntuotannon ominaispäästömme olivat EU-alueella 

21 gCO2/kWh ja kokonaisenergiantuotannon ominaispäästöt 181 gCO2/kWh.
• Suomenojan lämpöpumppulaitos ja Joensuun voimalaitoksen savukaasulauhdutin paransivat tuotantomme energiatehokkuutta Suomessa. 

Turbiinilaitosten toiminnan tehostaminen paransi energiatehokkuutta Argayashin ja Chelyabinskin CHP3 –voimalaitoksilla Venäjällä. Toteute-
tuilla hankkeilla saavutettiin noin 559 GWh:n vuotuinen energiansäästö.

• Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä omille että urakoitsijoidemme työntekijöille. Vuonna 2015 oman henkilöstön  tapaturmataajuus pysyi 
hyvällä tasolla ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus parani, mutta vakavia tapaturmia sattui yhä liikaa. Vuoden aikana ei sattunut yhtään kuole-
maan johtanutta tapaturmaa.

• Toimitusketjun vastuullisuuden varmistamiseksi tavoitteenamme oli auditoida 15 polttoaineiden ja tavarantoimittajaa. Intiassa keskityimme 
osana urakoitsijoiden valintaprosessia auditoimaan  potentiaaliset aurinkovoimalaitosurakoitsijat. Yhteensä auditoimme yhdeksän toimittajaa 
viidessä maassa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen vuonna 
2015
Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän 
kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Lopullisesti 
tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus. Johtoryhmä seuraa tavoittei-
den toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa 
tuloskatsauksissa. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännölli-
sesti myös Fortumin hallitukselle. Fortumin hallituksen hyväksymien 
konsernitason tavoitteiden lisäksi Fortumilla on myös divisioonatason 
tavoitteita.
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Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista  
fortumlaista
Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ne 
ovat osa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Fortumin hallitus 
päättää vuosittain kannustinjärjestelmään sisällytettävät kestävän 
kehityksen tavoitteet. Vuonna 2015 kannustinjärjestelmässä oli 
mukana indeksi, joka mittasi oman henkilöstön ja urakoitsijoiden 
tapaturmataajuutta, vakavien tapaturmien lukumäärää, merkittävien 
ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspoikkeamien (EHS-poikkeamat) 
lukumäärää sekä Fortumin kykyä parantaa suoritustaan Dow Jones 
Sustainability Assessment –arvioinnissa.

Vuonna 2016 kannustinjärjestelmään sisältyvät oman henki-
löstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus ja vakavien tapaturmien 
lukumäärä. Vuonna 2016 kestävän kehityksen indeksin painoarvo 
kannustinjärjestelmässä on 10 % (2015: 20 %).

Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2016

Lue lisää
Asiakastyytyväisyys ja maine
Kasvihuonekaasupäästöt
Energiatehokkuuden parantaminen
Toimitusvarmuus
Laitos- ja työturvallisuus

Tavoitteemme vuodelle 2016
Kestävän kehityksen tavoitteemme perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Toiminnoissamme sattuu edelleen liikaa vakavia, yli 30 päivän 
poissaoloon johtavia tapaturmia, ja tärkein tavoitteemme on näiden tapaturmien puolittaminen. Tavoitteenamme on päästä eroon vakavista tapatur-
mista vuoteen 2020 mennessä. 

Uskomme, että hyvinvoiva työyhteisö tukee strategisten tavoitteidemme toteutumista ja tästä syystä sairauspoissaoloprosentti hyväksyttiin 
uudeksi konsernitavoitteeksi vuoden 2016 alusta alkaen. Tavoitteemme on pitää sairauspoissaolomme (2,4 % raportoidusta työajasta) nykyisellä 
hyvällä tasolla.

Tuotantomme hiilidioksidin ominaispäästöjen (gCO2/kWh) osalta päätimme konsernitasolla keskittyä mittaamaan koko energiantuotantomme 
(sähkön- ja lämmöntuotanto kaikissa maissa) ominaispäästöjä. Aikaisemmin mittasimme myös EU-alueen sähköntuotannon ominaispäästöjä, mutta 
tämä luku kattaa vain noin 10 % hiilidioksidipäästöistämme, joten sen tuotantoa ohjaava vaikutus on vähäinen.
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Hallinto ja johtaminen

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä 
ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct),   
Toimintaohjeeseen tavaran- ja palveluntoimittajille (Supplier Code 
of Conduct) sekä konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä 
tarkentaviin ohjeistuksiin. Noudatamme lakeja ja asetuksia. Hyvä 
 hallinnointitapa, tehokas riskienhallinta, riittävät kontrollit ja niitä 
 tukevat sisäisen tarkastuksen periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa.

Fortumin päämääränä on korkeatasoinen ympäristö- ja turvallisuus-
asioiden hallinta kaikissa liiketoiminnoissa. Vuoden 2015 lopussa 
liikevaihdosta laskettuna 99,9 %:lla Fortumin sähkön- ja lämmön-
tuotannosta oli sekä ISO 14001 -sertifikaatti että OHSAS 18001 
-sertifikaatti. Divisioonat ja toimipaikat kehittävät toimintaansa ympä-
ristö-, työturvallisuus- ja laatujärjestelmien edellyttämien sisäisten ja 
ulkoisten auditointien avulla.

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

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestä-
vän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Lopullisesti 
tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus. Johtoryhmä seuraa tavoitteiden 
toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa tulos-
katsauksissa. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännöllisesti 
myös Fortumin hallitukselle.

Vastuu kestävän kehityksen johtamisesta on Fortumin linjajohdolla 
ja tavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin tulospalkkiojärjestelmää.

Kestävän kehityksen yksikkö 
Fortumin kestävän kehityksen yksikkö (Corporate Sustainability) 
vastaa kestävän kehityksen asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä 
konsernitasolla. Kestävän kehityksen yksikkö tekee liiketoimintojen 
lisäksi tiivistä yhteistyötä riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuk-
sesta sekä kontrolleista vastaavien tahojen kanssa. Yhteistyö myös 
lakiasioista, yrityskaupoista, strategiasta, hankinnasta sekä yhteis-
kuntasuhteista ja edunvalvonnasta vastaavien yksiköiden kanssa on 
jatkuvaa.

Yksikkö antaa kestävään kehitykseen liittyvän hyväksynnän 
kaikille merkittäville investoinneille, yritysostoille ja käyttöomaisuus-
myynneille osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksymisme-
nettelyä. Yksikkö on lisäksi mukana konsernin markkinanäkymä- ja 
edunvalvontaprosesseissa sekä tukee sijoittajasuhdetoimintaa 
asiantuntemuksellaan.   

Lue lisää
Kestävän kehityksen tavoitteet
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Palkka- 
ja palkkioselvitys 2015

Kestävän kehityksen johtaminen aihealueittain
Kestävän kehityksen johtaminen taloudellisen vastuun, ympäristövas-
tuun ja sosiaalisen vastuun alueilla on kuvattu tarkemmin oheisissa 
taulukoissa. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja 
vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme 
aihepiireittäin.

Kuva: Lehtikuva

https://www.fortum.fi/fi/konserni/hallinto-ja-johtaminen/pages/default.aspx
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Hallinnointi_ja_Palkitseminen_2015.pdf
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Hallinnointi_ja_Palkitseminen_2015.pdf
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat Hallinto ja johtaminen Politiikat ja sitoumukset Liiketoiminnan eettisyys

Talous
Tällä sivulla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa 
taloudellisen vastuun alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri 
näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen 
sivustollamme aihepiireittäin.   

Lue lisää
Taloudellinen vastuu

 Taloudellisen vastuun 
johtaminen

Kuvaus

 Tavoitteet ja toimintatapa  Tavoitteenamme on saavuttaa vahvalla osaamisella ja vastuullisilla toimintatavoilla erinomaisia taloudellisia tuloksia 
strategisesti valikoiduilla ydinalueilla. Uskomme, että kilpailukyky, toimitusvarmuus ja markkinalähtöinen tuotanto 
mahdollistavat pitkän aikavälin kannattavan kasvun. Taloudellisesti vahva yhtiö pystyy kantamaan vastuunsa 
ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, valvomaan hankintaketjuaan ja vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin sekä 
tuottamaan erinomaista arvoa osakkeenomistajilleen.
 
Jokainen uusi tutkimus- ja kehityskohde arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden kriteereillä. 
Samoin jokainen uusi investointiehdotus arvioidaan kestävän kehityksen kriteereillä osana Fortumin investointien 
arviointi- ja hyväksyntämenettelyä. Haemme investoinneissa sellaista taloudellisesti kannattavaa vaihtoehtoa, joka antaa 
mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä.
 
Mittaamme taloudellista menestystä sijoitetun pääoman tuotolla (tavoite:10 %) sekä pääomarakenteella (tavoite: 
vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5).
 
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2015 on raportoitu tilinpäätöksen osiossa Tuloskehitys ja 
taloudellinen asema.

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

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

Seuranta Hallitus päättää yhtiön taloudelliset tavoitteet osana liiketoiminnan vuosisuunnitteluprosessia. Niiden toteutumista 
seurataan kuukausittain sekä divisioona- että johtoryhmätasolla. Fortumin johto seuraa taloudellisten tavoitteiden 
toteutumista neljännesvuosittain osana liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia ja avaintunnusluvut raportoidaan 
säännöllisesti Fortumin hallitukselle. Investointeihin liittyviä taloudellisia tunnuslukuja seurataan investointifoorumeissa.

http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat Hallinto ja johtaminen Politiikat ja sitoumukset Liiketoiminnan eettisyys

Ympäristö 
Tällä sivulla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa 
ympäristövastuun alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri 
näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen 
sivustollamme aihepiireittäin.  

Lue lisää
Ympäristövastuu

 Ympäristövastuun 
johtaminen

 Kuvaus

 Tavoitteet ja toimintatapa  Painotamme ympäristövastuussa energia- ja resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja ympäristövaikutusten 
vähentämistä. Osaamisemme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa ja energiatehokkaassa CHP-
tuotannossa, panostuksemme aurinko- ja tuulivoimaan sekä kestävien ratkaisujen tarjoaminen kaupungeille auttavat 
meitä ympäristövastuun toteuttamisessa. Tutkimus- ja kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille 
energiaratkaisuille.
 
Mittaamme ympäristövastuun toteutumista seuraavilla mittareilla, joille olemme asettaneet konsernitason tavoitteet 
(vuosien 2015 ja 2016 tavoitteet):
• CO2-ominaispäästöt
• Energiatehokkuus
• Merkittävät ympäristöpoikkeamat

Lisäksi meillä on konsernitasoinen tavoite toimittaja-auditointien lukumäärälle (näkökulmana toimittajien 
ympäristöarvioinnit).  

 Politiikat Ympäristöjohtaminen perustuu Fortumin kestävän kehityksen politiikkaan. 
Muista ympäristöjohtamisen keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa 
Politiikat ja sitoumukset.
 
Ympäristöriskejä arvioimme osana konsernin riskinarviointimenettelyjä (Tilinpäätös/Hallituksen toimintakertomus/
Riskienhallinta). 

 Vastuut organisaatiossa  Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

 Seuranta Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain EHS-poikkeamat, neljännesvuosittain hiilidioksidin ominaispäästöt ja 
vuosittain energiatehokkuuden parantaminen. Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin 
hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa.

Divisioonat ja toimipaikat kehittävät toimintaansa ympäristöjärjestelmien edellyttämien auditointien avulla. 
Sisäiset ja ulkoiset tarkastajat auditoivat säännöllisesti ISO 14001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmämme. EU:n 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten CO2-päästöt auditoidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen, 
päästökauppaviranomaisen hyväksymän todentajan toimesta. Todentamisen kohteena on tarkkailujärjestelmän 
luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja -tiedot. Laitosten on toimitettava viranomaiselle 
vuosittain todennettu päästöselvitys edellisen kalenterivuoden hiilidioksidipäästöistä.

Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. Hiilen osalta 
käytämme Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja hankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa 
arvioinnissa. Bettercoal-aloitteen mukaiset auditoinnit ovat aina kolmannen osapuolen tekemiä.
 
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella sekä erityisillä kestävän kehityksen 
tutkimuksilla.

http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat Hallinto ja johtaminen Politiikat ja sitoumukset Liiketoiminnan eettisyys

Henkilöstö ja työolot
Tällä sivulla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa 
 sosiaalisen vastuun Henkilöstö ja työolot -alueella. Lisäksi yksityis-
kohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on 
esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin. 

Lue lisää
Sosiaalinen vastuu

 Sosiaalisen 
vastuun johtaminen: 
Henkilöstö ja työolot

 Kuvaus

 Tavoitteet ja 
toimintatapa

 Haluamme olla haluttu ja turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja 
palveluntoimittajille. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Sosiaalisen vastuun tavoitteemme liittyvät 
henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen, työ- ja prosessiturvallisuuteen, vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja  
vastuulliseen toimintaan hankintaketjussamme sekä hyvään yrityskansalaisuuteen.
Mittaamme sosiaalisen vastuun toteutumista seuraavilla mittareilla, joille olemme asettaneet konsernitason tavoitteet 
(vuosien 2015 ja 2016 tavoitteet):
• Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapaturmien taajuus (TRIF) ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF), 

Fortumin henkilöstö
• Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF), urakoitsijat
• Vakavien työtapaturmien lukumäärä, oma henkilöstö ja urakoitsijat
• Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti (vuonna 2016)
Lisäksi meillä on konsernitasoinen tavoite toimittaja-auditointien lukumäärälle (näkökulmana toimittajien työolot).

 Politiikat  Turvallisuusjohtaminen perustuu Fortumin kestävän kehityksen politiikkaan. Muista henkilöstöä, turvallisuutta ja työoloja 
koskevista keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset.
Turvallisuusriskejä arvioimme osana konsernin riskinarviointimenettelyjä. Jokapäiväistä turvallisuusjohtamista ohjataan 
noin 20:llä konsernitason ympäristö-, terveys- ja turvallisuus -ohjeistuksella (EHS-ohjeet) sekä EHS-koulutuksilla. 
Konsernitason ohjeistuksia tukevat paikallisen tason ohjeistukset, jotka käsittelevät yksityiskohtaisemmin olennaisia 
turvallisuusasioita ja paikallisia erityisvaatimuksia. Näihin sisältyvät muun muassa ydinvoimalaitosten turvallisuus ja 
patoturvallisuus. Ohjeistukset koskevat sekä Fortumin omia että urakoitsijoiden henkilöstöä. 
Henkilöstöjohtaminen perustuu Fortumin henkilöstöpolitiikkaan ja sitä tukeviin konsernitasoisiin henkilöstöprosesseihin: 
strateginen suunnittelu, rekrytointi, henkilöstön kehittäminen, suorituksen johtaminen, palkitseminen sekä työsuhteen ja 
henkilöstötietojen hallinta.

 Vastuut organisaatiossa  Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

 Seuranta  Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus ja vakavien 
työtapaturmien lukumäärä. Turvallisuuden avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle ja 
julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa.
Divisioonat ja toimipaikat kehittävät toimintaansa työturvallisuus- ja laatujärjestelmien edellyttämien auditointien avulla. 
Sisäiset ja ulkoiset tarkastajat auditoivat säännöllisesti OHSAS 18001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmämme.
Työhyvinvointia mitataan vuoden 2016 alusta alkaen sairauspoissaoloprosentilla ja se raportoidaan johtoryhmälle 
neljännesvuosittain. Työhyvinvointia seurataan myös muilla konsernitason mittareilla, kuten toteutuneen eläköitymisiän ja 
lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella.
Työhyvinvoinnin seuranta on myös osa Fortum Sound -henkilöstötutkimusta. Tutkimuksen työhyvinvointi-indeksi mittaa muun 
muassa työyhteisön keskustelun avoimuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja työtehtävien haasteellisuutta koskevia 
näkemyksiä.
Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. Työelämän 
oikeuksien ja käytäntöjen toteutumista arvioivat toimittajakyselyt ja auditointitulokset korjaavine toimenpiteineen 
tallennetaan toimittajatietokantaan, joka on avoin kaikille fortumlaisille. Fortum on asettanut konsernitavoitteen 
auditointien lukumäärälle ja tehdyt auditoinnit raportoidaan operatiiviselle johdolle neljännesvuosittain.
Hiilen osalta käytämme Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja hankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa 
arvioinnissa. Bettercoal-aloitteen mukaiset auditoinnit ovat aina kolmannen osapuolen tekemiä. 
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella sekä erityisillä kestävän kehityksen 
tutkimuksilla. 
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Ihmisoikeudet
  Tällä sivulla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen                        
Fortumissa  sosiaalisen vastuun Ihmisoikeudet -alueella. Lisäksi 
yksityis kohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta 
on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.

Lue lisää
Ihmisoikeudet

 Sosiaalisen vastuun 
johtaminen: 
Ihmisoikeudet

 Kuvaus

Tavoitteet ja 
toimintatapa 

Tavoitteenamme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja käyttää näitä 
periaatteita oman operatiivisen toimintamme ohella maa- ja kumppaniriskin arvioinneissa sekä toimittaja-auditoinneissa.  
 
Sosiaaliseen vastuuseemme sisältyvät hyvänä yrityskansalaisena toimiminen sekä omasta henkilökunnasta ja ympäröivistä 
yhteisöistä huolehtiminen. Edistämme työyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta, yksilön arvostamista ja keskinäistä 
luottamusta sekä vastuullista toimintaa hankintaketjussamme ja laajemmin yhteiskunnassa.
 
Olemme asettaneet konsernitasoisen tavoitteen toimittaja-auditointien lukumäärälle.    

Politiikat  Ihmisoikeuksia koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset. 

 Vastuut organisaatiossa  Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.  

 Seuranta  Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. 
 
Ihmisoikeuksien toteutumista arvioivat toimittajakyselyt ja auditointitulokset korjaavine toimenpiteineen tallennetaan 
toimittajatietokantaan, joka on avoin kaikille fortumlaisille. Fortum on asettanut konsernitavoitteen auditointien 
lukumäärälle ja tehdyt auditoinnit raportoidaan operatiiviselle johdolle neljännesvuosittain.
 
Hiilen osalta käytämme Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja hankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa 
arvioinnissa. Bettercoal-aloitteen mukaiset auditoinnit ovat aina kolmannen osapuolen tekemiä.
 
Divisioonat ja toimipaikat kehittävät toimintaansa työturvallisuus- ja laatujärjestelmien edellyttämien sisäisten ja ulkoisten 
auditointien avulla. 
  
Maakohtaiset raportit, jotka käsittelevät myös ihmisoikeuksia, esitellään Fortumin johtoryhmälle sekä hallitukselle 
tarvittaessa.
 
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella sekä erityisillä kestävän kehityksen 
tutkimuksilla.   
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat Hallinto ja johtaminen Politiikat ja sitoumukset Liiketoiminnan eettisyys

Yhteiskunta
 Tällä sivulla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa 
sosiaalisen vastuun Yhteiskunta -alueella. Lisäksi yksityis kohtai-
sempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty 
kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.

Lue lisää
Sosiaalinen vastuu

 Sosiaalisen vastuun 
johtaminen: Yhteiskunta

 Kuvaus

Tavoitteet ja 
toimintatapa 

Uskomme, että erinomainen taloudellinen tulos ja eettinen liiketoiminta ovat kytköksissä toisiinsa. Noudatamme hyviä 
liiketoimintatapoja ja eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassamme. Kilpailemme rehdisti ja reilusti. Noudatamme 
kilpailulainsäädäntöä ja Fortumin kilpailuoikeusohjeistoa. Vältämme tilanteita, joissa oma henkilökohtainen etumme 
saattaa olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. Emme koskaan, emmekä mistään syystä ota vastaan tai tarjoa lahjuksia 
tai muita asiattomia maksuja.

Asiakassuhteemme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Kohtelemme tavarantoimittajiamme ja alihankkijoitamme 
reilusti ja tasapuolisesti. Valitsemme heidät ansioiden perusteella ja odotamme, että he noudattavat johdonmukaisesti 
vaatimuksiamme ja Fortumin Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille.

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

 Vastuut organisaatiossa  Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

 Seuranta Määräystenmukaisuuden riskiarviointi on osa konsernin riskiarviointiprosessia ja tulokset raportoidaan kahdesti vuodessa 
osana liiketoimintojen tuloksellisuuden arviointiprosessia. Merkittävät riskit ja rikkomukset raportoidaan säännöllisesti 
tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Fortumilla on kaikille sidosryhmille suunnattu kanava väärinkäytösten ilmoittamista varten. 

Tuotevastuu
Tällä sivulla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortu-
missa sosiaalisen vastuun Tuotevastuu -alueella. Lisäksi yksityis-
kohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on 
esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.

Sosiaalisen vastuun 
johtaminen: Tuotevastuu 

Kuvaus 

Tavoitteet ja 
toimintatapa 

Tavoitteenamme on esitellä tuotteet ja palvelut todenmukaisesti kaikessa markkinointi ja viestintäaineistossamme. Emme 
esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita. Ympäristöasioita 
koskevissa väitteissä noudatamme ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä.
Olemme asettaneet konsernitasoisia tavoitteita (vuosien 2015 ja 2016 tavoitteet): 
• Asiakastyytyväisyys
• Maine

Politiikat  Tuotevastuuta koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset.

Vastuut organisaatiossa  Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.

Seuranta Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain tulokset voimalaitosten käytettävyyden osalta. Konsernin avainmittarit 
raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa. 
 
Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain One Fortum -tutkimuksella ja EPSI-asiakastyytyväisyystutkimuksilla. 
Tutkimusten tulokset esitellään Fortumin johdolle ja niitä käytetään liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakastyytyväisyys ja 
Fortumin maine ovat osa konsernitason kestävän kehityksen tavoiteasetantaa, ja ne raportoidaan hallitukselle vuosittain.
 
Määräystenmukaisuuden noudattaminen raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osana liiketoimintojen tuloksellisuuden 
arviointia.

http://www.fortum.com/fi/konserni/toimintaohje/raportoi-vaarinkaytoksesta/pages/default.aspx
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Politiikat ja sitoumukset
 
Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja 
perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), 
Toimintaohjeeseen tavaran- ja palveluntoimittajille (Supplier Code 
of Conduct) sekä konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä 
tarkentaviin ohjeistuksiin. Yhtiön konsernitasoiset politiikat hyväksyy 
Fortumin hallitus. Konsernitasoiset ohjeet hyväksyy joko toimitus-
johtaja tai ohjeesta vastaavan toiminnon vetäjä.

Kansainväliset sitoumukset ja aloitteet
Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 
2010 alkaen ja liittyi YK:n Caring for Climate –aloitteeseen vuonna 
2013. Fortum tukee ja kunnioittaa seuraavia kansainvälisiä aloitteita 
ja sitoumuksia sekä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita ja ne ohjaavat 
toimintaamme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen 
vastuun alueilla.

Kansainväliset ja kansalliset aloitteet, sitoumukset ja ohjeet

  Taloudellinen 
vastuu

Ympäristö-
vastuu

 Sosiaalinen 
vastuu: 
Henkilöstö ja 
työolot

 Sosiaalinen 
vastuu: 
Ihmis-
oikeudet

 Sosiaalinen 
vastuu: 
Yhteiskunta

 Sosiaalinen 
vastuu: 
Tuotevastuu

YK:n ihmisoikeuksien julistus    x  x   

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus 

 x   x  x   

 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus

   x  x   

 YK:n sopimus lapsen oikeuksista    x  x   x

 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
perussopimukset

   x  x   

 YK:n Global Compact -aloite  x  x  x  x  x  

 YK:n Caring for Climate -aloite   x     

 YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat 
ohjaavat periaatteet

   x  x  x  

 OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille  x  x  x  x  x  x

 Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan 
ja korruption vastaiset ohjeet

 x     x  

 Bettercoal-aloitteen toimintaohje 
vastuullisesta hiilenlouhinnasta

 x  x  x  x  x  

 Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän 
ohjeistus

      x

 Ympäristömarkkinoinnin ohjeistus       x
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Fortumin sisäiset politiikat ja ohjeistukset
Fortumin keskeisimmät kestävää kehitystä ohjaavat politiikat ja 
ohjeistukset on listattu oheisessa taulukossa. Julkisiin dokumentteihin 
pääset tutustumaan linkkien kautta.

Ohjeistuksiin liittyvä kehitys ja koulutus vuonna 2015
Fortumin Toimintaohje ja siihen liittyvä verkkokurssi päivitettiin 
vuonna 2015. Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille päivitettiin 
puolestaan vuoden 2014 lopussa. Toimintaohjeiden päivityksiin liitty-
vistä koulutuksista kerromme osiossa ”Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus”.
 
Kilpailuoikeuskoulutusta annamme erillisellä verkkokurssilla ja 
räätälöidyillä luokkahuonekoulutuksilla. Lisäksi kilpailuoikeus on osa 
Toimintaohjeen verkkokoulutuskurssia.
 
Fortumissa on käytössä konsernitason EHS-ohjeet ja minimivaatimuk-
set, jotka asettavat vaatimukset kaikille toiminnoille, joista olemme 
operatiivisessa vastuussa. Vuoden 2015 aikana päivitimme nämä 
ohjeet ja koulutimme uudistetut vaatimukset yli 500 työntekijälle. 

Lue lisää
Laitos- ja työturvallisuus

Fortumin sisäiset politiikat ja ohjeistukset

 
 Taloudellinen 
vastuu

Ympäristö-
vastuu

 Sosiaalinen 
vastuu: 
Henkilöstö ja 
työolot

 Sosiaalinen 
vastuu:  
Ihmis-
oikeudet

 Sosiaalinen 
vastuu: 
Yhteiskunta

 Sosiaalinen 
vastuu: 
Tuotevastuu

 Arvot  x  x  x  x  x  x

 Toimintaohje (Code of Conduct)  x  x  x  x  x  x

 Toimintaohje palvelun- ja 
tavarantoimittajille (Supplier Code of 
Conduct)

 x  x  x  x  x  x

 Riskipolitiikka  x  x  x  x  x  x

 Kestävän kehityksen politiikka 
(sisältäen ympäristö- sekä työterveys- ja 
turvallisuuspolitiikan)

 x  x  x  x  x  x

 EHS-johtamisen minimivaatimukset   x  x  x  x  

 Biodiversiteettiohje   x    x  

 Ohje kestävän kehityksen mukaisesta 
investointien arviointimenettelyistä

  x  x  x  x  

 Henkilöstöpolitiikka    x  x  x  

 Laskentamanuaali  x     x  

 Investointimanuaali  x     x  

 Lahjonnanvastainen ohjeistus  x     x  

 Ohjeistus omaisuuden suojaamisesta  x     x  

 Eturistiriitaohjeistus  x     x  

 Kilpailuoikeusohje  x     x  

Turvallisuusohjeet   x x  x  x  

 Sponsorointiohje      x  

http://www.fortum.com/fi/konserni/strategia-ja-arvot/visio-missio-strategia-arvot/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/toimintaohje/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/hankinta/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/hankinta/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Sustainability/080713 Fortum Sustainability Policy_FINAL_fin.pdf
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Liiketoiminnan eettisyys ja määräysten
mukaisuus
Uskomme, että erinomainen taloudellinen tulos ja eettinen liiketoi-
minta ovat kytköksissä toisiinsa. Alan johtavana toimijana emme 
ainoastaan noudata sääntöjä, vaan toimimme tinkimättömän rehelli-
sesti ja noudatamme eettisiä liiketoimintatapoja kaikissa toiminnois-
samme.

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset
Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) sekä Toimintaohje tavaran- 
ja palveluntoimittajille (Supplier Code of Conduct) määrittele vät ne 
yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoi-
tam me liiketoimintaa, huolehdimme yhtiön omaisuudesta sekä miten 
edellytämme tavaran- ja palveluntoimittajiemme ja liiketoiminta-
kumppaniemme toimivan. Noudatamme nollatoleranssia korruption 
ja petosten suhteen. Fortumin hallitus vastaa yhtiön missiosta ja 
arvoista ja on hyväksynyt Fortumin Toimintaohjeen. Toimintaohje 
tavaran- ja palveluntoimittajille perustuu YK:n Global Compact 
–hankkeen 10 periaatteeseen ja sen on hyväksynyt ostojohtaja 
yhdessä hankintatoimen ohjausryhmän kanssa.

Fortumin Toimintaohje ja siihen liittyvä verkkokurssi päivitettiin 
vuonna 2015. Vuoden loppuun mennessä päivitetyn verkkokurssin oli 
suorittanut yli 95 % henkilöstöstä. Myös Fortumin hallituksen jäsenet 
suorittivat verkkokurssin. Toimintaohjeeseen kuuluvan verkkokurssin 
läpikäyminen on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.

Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille päivitettiin vuoden 
2014 lopussa päivittämällä mm. lahjonnanvastaiset ohjeet. Toiminta-
ohjeeseen liittyvää koulutusta järjestettiin vuoden 2015 aikana 
Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa sekä Intiassa tammikuussa 2016. 
Muiden maiden osalta koulutus tapahtuu vuoden 2016 aikana. 
Toimintaohje on otettu käyttöön uusissa sopimuksissa ja se liitetään 
kaikkiin hankintasopimuksiin, joiden arvo ylittää 50 000 euroa. Nämä 
sopimukset vastaavat noin 95 %:a koko hankintavolyymistamme 
ja alueellisesti ne kohdistuvat pääsääntöisesti Suomeen, Ruotsiin, 

Venäjälle, Puolaan ja Viroon.
 Toimintaohjeen mukaisesti Fortum ei anna lahjoituksia puolueille 

tai minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, 
viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon.

Riskien tunnistaminen ja hallinta
Liiketoimintaamme kohdistuvat määräysten noudattamiseen liittyvät 
riskit (compliance-riskit) liittyvät mahdollisiin lahjonta- tai korruptio-
tilanteisiin, petokseen ja kavallukseen, lainsäädännön tai yhtiön 
ohjeiden noudattamatta jättämiseen, eturistiriitatilanteisiin, yhtiön 
omaisuuden epäasialliseen käyttämiseen sekä alkoholin tai huumei-
den vaikutuksen alaisena työskentelemiseen. Näiden riskien hallinta 
on osa Fortumin operatiivista riskienhallintaa ja kontrollitoimenpiteitä. 
Sama prosessi kattaa myös kestävään kehitykseen liittyvien riskien 
hallinnan. Systemaattinen compliance-riskienhallinta on osa vuosit-
taista liiketoiminnan suunnitteluprosessia ja raportointi sekä seuranta 
osa liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Väärinkäytösten raportointi
Sisäisten raportointikanavien lisäksi Fortumissa on käytössä ulkoinen 
”Raportoi väärinkäytöksestä” –kanava. Sama kanava on käytössä 
kaikkien ympäristöön, työoloihin tai ihmisoikeuksiin liittyvien väärin-
käytösepäilyjen raportoimiseen ja se on avoin kaikille sidosryhmille. 
Venäjällä on toiminnassa oma erillinen compliance-organisaatio, ja 
siellä Fortumin henkilöstöä kannustetaan käyttämään compliance-
organisaation tarjoamia kanavia. Venäjän henkilöstö voi halutessaan 
käyttää myös konsernin ”Raportoi väärinkäytöksistä” –kanavaa.

Epäillyt väärinkäytökset sekä eettiseen liiketoimintaan ja määräys-
ten noudattamiseen liittyvät toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti 
Fortumin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastus- ja riskivaliokun-
nalle.

Epäillyt väärinkäytökset vuonna 2015
Epäillyistä väärinkäytöksistä tehtiin yhteensä 159 (2014: 225) 
ilmoitusta. Tapauksista 115 (2014: 98) johti tutkintaan, joista vuoden 
lopussa oli kesken 26.

Yli puolet tutkituista tapauksista liittyi joko yhtiön ohjeiden tai 
lain ja säädösten noudattamatta jättämiseen. Näissä tapauksissa 
korjaavina toimenpiteinä tarkastettiin ja parannettiin käytössä olevia 
prosesseja ja ohjeita sekä koulutettiin henkilöstöä. Fortum noudattaa 
nollatoleranssia alkoholin ja huumeiden käytön suhteen. Noin kolman-
nes tutkituista tapauksista liittyi alkoholin väärinkäyttöön työaikana.

 
Tutkintojen tuloksena 9 (2014: 9) työsuhdetta päätettiin joko 

työnantajan toimesta tai yhteisesti sopimalla. Kirjallisia varoituksia 
annettiin 7 (2014: 11). Poliisille ilmoitettiin 8 (2014: 4) väärinkäytöstä. 
Tutkituista tapauksista 5 (2014: 23) ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

Vuoden 2015 aikana ei havaittu yhtään Fortumin toimintaan 
liittyvää korruptio- tai lahjontaepäilyä. Vuonna 2014 raportoiduista 
kahdesta väärinkäytöstapauksesta saatiin lopullinen tuomioistuin-
päätös. Molemmissa tapauksissa Fortumin entiset työntekijät todet-
tiin syyllisiksi lahjuksen vastaanottamiseen.  

Fortum edellyttää nollatoleranssia korruption ja lahjonnan 
suhteen myös tavaran- ja palveluntoimittajilta sekä liiketoimintakump-
paneilta.  Osana hankintaketjun valvontaa pyysimme muutamalta 
palvelun- ja tavarantoimittajalta selvityksen mahdollisista väärin-
käytöstapauksista ja tehdyistä korjaavista toimenpiteistä liittyen 
toimittajan omaan toimintaan. Selvitykset katsottiin riittäviksi eivätkä 
ne johtaneet sopimuksen päättämiseen. 

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

Kilpailun rajoittaminen
Venäjällä oli vuoden aikana käynnissä kolme tutkintaa, jotka kohdis-
tuivat Russia-divisioonan lämpöliiketoimintaan. Kaikissa tapauksissa 
oli kyse teknisistä riitaisuuksista liittyen asiakkaan kytkeytymiseen 
lämpöverkkoon. Venäjän lainsäädännössä tämänkaltaiset tapaukset 
arvioidaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttösääntelyn 
puitteissa.

Tutkinnoista yksi päättyi vuoden aikana. Venäjän kilpailuviran-
omainen totesi, ettei Russia-divisioonan lämpöliiketoiminta ollut 
rikkonut kilpailuoikeuden säädöksiä.

Vuoden aikana Fortum ei saanut merkittäviä kilpailulainsäädän-
nön rikkomisesta johtuvia rahallisia sakkoja.

Muut merkittävät sakot
Ruotsissa Värmlannin käräjäoikeus antoi lopullisen tuomion ja langetti 
Fortumille kahden miljoonan Ruotsin kruunun (210 000 euron) suu-
ruiset sakot vesivoimalaitoksella toukokuussa 2014 tapahtuneesta 
onnettomuudesta, jossa menehtyi yksi urakoitsijan työntekijä.
 

Lue lisää
Ympäristöasioihin liittyvät valitukset
Työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät valitukset
Syrjintätapaukset
Ympäristöpoikkeamiin liittyvät sakot

http://www.fortum.com/fi/konserni/toimintaohje/raportoi-vaarinkaytoksesta/pages/default.aspx
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Taloudellinen vastuu
Fortumille taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukykyä, vahvaa 
suoritus tasoa ja markkinalähtöistä tuotantoa, jotka luovat arvoa 
sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat kannattavan 
kasvun. Hallitsemme toimitusketjuamme vastuullisesti. Fortumin 
tavoitteena on vahva tuloksellisuus, johon pyrimme parantamalla 
jatkuvasti  toimintamme tehokkuutta ja kehittämällä ydinprosesseja. 
Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, 
huolehtimaan henkilöstöstään, vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin 
ja palvelemaan koko yhteiskunnan kehitystä.

Fortum mittaa taloudellista menestystään seuraamalla sijoitetun 
pääoman tuottoa ja pääomarakennetta. Raportoimme säännöllisesti 
tärkeimpiin sidosryhmiimme kohdistuvia suoria ja epäsuoria taloudel-
lisia vaikutuksia. Taloudellisen vastuun mittaamiseen käytämme edellä 
mainittujen mittareiden lisäksi GRI:n (Global Reporting Initiative) 
mukaisia tunnuslukuja. Toimintamme vastuullisuuden kehittämistä ja 
jatkuvaa parantamista mittaavat myös erilaiset kestävän kehityksen 
indeksit sekä oma One Fortum -sidosryhmätutkimuksemme.

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

Fortumin toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät 
myyntituotoista asiakkailta, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta, 
korvauksista rahoittajille ja osingoista osakkeenomistajille, kasvu- ja 

ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä maksetuista veroista.
Toiminnallamme on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. 

Suomen valtio omistaa Fortumin osakkeista 50,76 %, ja osallistumme 
yhteiskunnan toimintaan mm. maksamalla veroja ja osinkoja. Näillä 
turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. 
Investoinnit ja tavaroiden ja palveluiden ostot työllistävät sekä paikal-
lisesti että toiminta-alueidemme ulkopuolella. Palvelun- ja tavarantoi-
mittajien osalta arvioimme myös globaaleja vaikutuksia kiinnittäen 
erityisesti huomiota riskimaissa toimiviin palvelun- ja tavarantoimitta-
jiin. Maksetuilla palkoilla ja veroilla on positiivinen vaikutus paikallisiin 
yhteisöihin.

Lisäarvo sidosryhmittäin

RAHOITTAJAT JA OSAKKEENOMISTAJAT 

1 119 milj. € 
(951 MILJ. €)

TOIMITTAJAT 

1 623 milj. € 
(2 105 MILJ. €)

INVESTOINNIT 

570 milj. € 
(691 MILJ. €)

JULKINEN SEKTORI 

351 milj. € 
(455 MILJ. €)

HENKILÖSTÖ 

351 milj. € 
(369 MILJ. €)

Taloudellinen näkökulma

Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona vuonna 2015. Vertailuvuoden 2014 luvut on oikaistu vastaavasti. 
Lopetettujen toimintojen vaikutus sisältää myydyn sähkönsiirtoliiketoiminnan nettorahavirran, liiketoiminnan myynnin vaikutus mukaan lukien.

ASIAKKAAT 

3 517 milj. € 
(4 309 MILJ. €)

OMAISUUDEN MYYNNIT 

55 milj. € 
(499 MILJ. €)

LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS 

6 457 milj. € 
(2 911 MILJ. €)

Taloudellinen lisäarvo sidosryhmittäin 2015

Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona vuonna 2015. Vertailuvuoden 2014 kuvut on oikaistu vastaavasti. 
Lopetettujen toimintojen vaikutus sisältää myydyn sähkönsiirtoliiketoiminnan nettorahavirran, liiketoiminnan myynnin vaikutus mukaan lukien.
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Vuonna 2015 tuotetun ja sidosryhmille jaetun lisäarvon erotuksena 
oman toimintamme kehittämiseen jäi 128 (2014: 928) miljoonaa 
euroa.

Lue lisää
Ilmastonmuutoksen aiheuttaman taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet sekä päästökauppa
Kestävän kehityksen indeksit
Tilinpäätös 2015

Toiminnastamme syntyvän taloudellisen lisäarvon jakautuminen 
 merkittävimmille toiminta-alueille vuonna 2015 on raportoitu vuosi-
raportoinnin seuraavissa kohdissa
• Liikevaihto maittain asiakkaiden sijainnin 

 mukaan:  Tilinpäätös, Liitetieto 5
• Henkilöstökulut maittain
• Verojalanjälki

Olemme sisällyttäneet investoinnit taloudellisten vaikutustemme 
arviointiin, koska niiden vuosittainen määrä ja vaikutus yhteiskuntaan 
on merkittävä. Investoinnit käyttöomaisuuteen maittain ja tuotanto-
tyypeittäin on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 19.2 Investoinnit.

Ydinvoimaan liittyvät varaukset on käsitelty tilinpäätöksen liite-
tiedossa 30, Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat.

Saimme vuonna 2015 tuotanto-, investointi-, T&K- ja muita 
merkittäviä, yli 0,5 miljoonan euron tukia yhteensä kuusi (2014: 3) 
miljoonaa euroa. Ilmaiseksi saadut päästöoikeudet ja sähkösertifikaa-
tit sekä sähkön ja lämmön hintaan liittyvät tuet eivät sisälly lukuun.

Rahavirrat eri sidosryhmille vuosina 2013-2015 (GRI G4-EC1)

http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Veronmaksajana.pdf
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Lue lisää
Asiakkaat sidosryhmänämme
Sidosryhmäyhteistyö

Asiakastyytyväisyys ja maine

Fortumilla on useita miljoonia asiakkaita ja asiakastyytyväisyys on 
ensiarvoisen tärkeää Fortumin arvonluonnille. Olemme asettaneet 
konsernitasoiset tavoitteet asiakastyytyväisyydelle ja Fortumin 
maineelle.

Panostimme asiakaskeskeisyyteen vuonna 2015
Konserninlaajuinen Customer in the center -kehitysohjelmamme on 
parantanut asiakaskeskeistä kulttuuriamme ja lisännyt yhteistyötä 
ja yhteisiä toimintatapoja toimintamaidemme välillä. Myös käyttäjä-
ystävällisten palvelukanavien ja asiakassovellusten kehittäminen on 
parantanut asiakastyytyväisyyttä. Vuoden aikana uudistimme verkko-
sivustomme responsiiviseksi ja mobiiliasiakkaiden osuus on kasvanut. 
Myös uusia energiatehokkuuspalveluita on kehitetty aikaisempaa 
läheisemmässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Panostuksemme asiakaskeskeiseen toimintaan tuotti tuloksia 
parantuneena asiakastyytyväisyytenä.

  
One Fortum -tutkimuksella tietoa kaikista sidosryhmistä
Mittaamme asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön maineen kehitystä ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien keskuudessa vuosittain 
laajan One Fortum -tutkimuksen avulla. Tutkimus kattaa asiakkaat, jul-
kishallinnon, pääomamarkkinat, kansalaisjärjestöt ja mielipidevaikut-
tajat sekä Fortumin henkilökunnan. Suomessa ja Ruotsissa tutkimme 
myös suuren yleisön näkemyksiä.

Vuonna 2015 toteutimme tutkimuksen edellisvuoden tapaan 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä. 
Yli 4 000 asiakasta ja 3 500 muihin sidosryhmiimme kuuluvaa haasta-
teltiin One Fortum -tutkimusta varten.
 
Parantunut asiakastyytyväisyys ja maine One Fortum 
-tutkimuksessa
Vuonna 2015 Fortumin asiakastyytyväisyys parani lähes kaikissa 
asiakasryhmissä. Sähkön myynnin, kaukolämmön ja Power Solutions 
-yksikön yritysasiakkaat olivat aikaisempaa tyytyväisempiä toimin-

taamme. Myös sähkönmyynnin yksityisasiakkaat olivat aiempaa tyy-
tyväisempiä, kun taas kaukolämmön yksityisasiakkaiden keskuudessa 
asiakastyytyväisyys pysyi aikaisemmalla tasolla. Olemme tyytyväisiä 
asiakastyytyväisyyden positiiviseen trendiin viimeisen viiden vuoden 
aikana, jolloin One Fortum -tutkimus on toteutettu.

Fortumilla on vahva maine julkishallinnon edustajien keskuu-
dessa. Tässä ryhmässä maineemme parani eniten edellisestä vuo-
desta. Maineemme parani myös kansalaisjärjestöjen, mielipidevaikut-
tajien, henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa ja on nyt hyvä kaikissa 
näissä ryhmissä. Maineemme on heikoin suuren yleisön keskuudessa; 
maineemme pysyi aikaisemmalla tasolla Suomessa ja parani hieman 
Ruotsissa. Fortumilla on erittäin hyvä maine pääomamarkkinoilla, 
mutta analyytikot eivät kuuluneet tänä vuonna kyselyn piiriin. Kyselyn 
tulosten perusteella meidän tulisi tulevaisuudessa keskittyä erityi-
sesti sosiaaliseen vastuuseen ja asiakkaiden entistäkin parempaan 
huomioimiseen.
 
Sähkönmyyntiasiakkaidemme tyytyväisyys parani
Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain sähkö-
myyntiyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä Suomessa, Ruotsissa ja 
Norjassa. Vuoden 2015 EPSI-tutkimuksen mukaan Fortumin asia-
kastyytyväisyys parani kaikissa kolmessa maassa, joissa tarjoamme 
sähkötuotteita ja -palveluita.

Norjassa asiakkaidemme tyytyväisyys nousi tasolle 75,6, joka on 
selvästi alan keskimääräistä arvoa (72,0) parempi ja maan sähkö-
yhtiöiden kolmanneksi paras tulos. Myös Suomessa saavutimme 
 kaikkien aikojen parhaan tuloksemme. Ruotsissa saavutimme 
tuloksen 64,4, mikä merkitsi 1,8 pisteen parannusta vuoteen 2014 
verrattuna.

Asiakastyytyväisyys1) vuosina 2013-2015 (GRI G4-PR5)

https://www.fortum.fi/fi/konserni/sidosryhmat/asiakkaat/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/fi/konserni/sidosryhmat/sidosryhmayhteistyo/pages/default.aspx
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Toimitusketjun hallinta

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

Polttoaineostot ja investoinnit merkittävässä roolissa
Vuonna 2015 Fortumin hankintavolyymi oli 2,2 (2014: 2,6) miljardia 
euroa. Suurimman osan hankinnoista muodostivat polttoaineet ja inves-
toinnit sekä Electricity Sales –liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta säh-
kön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostama sähkö. Vuosien 2014 ja 
2015 hankintaluvut eivät sisällä myytyä Distribution-liike toimintaa.  

 Vuonna 2015 Fortumin polttoainehankintojen arvo oli yhteensä 
567 (2014: 782) miljoonaa euroa. Ostamme polttoaineita sekä 

kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Fossiilisia polttoaineita 
ostimme noin 482 (2014: 689) miljoonalla eurolla, biopolttoaineita 
noin 46 (2014: 55) miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 39 
(2014: 38) miljoonalla eurolla.

Hankinnoistamme 527 (2014: 622) miljoonaa euroa kohdistui 
erilaisiin investointeihin. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä, 285 
miljoonaa euroa. Suuri osa investoinneista toteutetaan kokonaisurak-
kana, jolloin materiaali, asennus ja muu palvelu sekä urakoitsijoiden 
työ sisältyvät ostokokonaisuuteen.

Loppuosa hankinnoistamme, 1,1 (2014: 1,2 ) miljardia euroa 
koostuu muiden tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Lukuun 
sisältyy Electricity Sales –liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön 
tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostettu sähkö. Muut tavaroiden 
ja palveluiden hankinnat liittyivät operatiiviseen toimintaan, kuten 
käyttöön ja kunnossapitoon, sekä muihin palveluihin, kuten tietoliiken-
neratkaisuihin, markkinointiin ja matkustukseen.

Hankinnat, miljoonaa euroa  Hankinnat ilman investointeja 2013-20151)

Puolet hankinnoista Euroopasta
Hankintojen kokonaisvolyymistä noin puolet -  48 % - ostettiin Euroo-
passa, pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa toimivilta toimit-
tajilta. Luku ei sisällä ostoja sähkön pohjoismaisilta tukku markkinoilta. 
Fortumin ostot riskimaista olivat 52 % hankinnoista. Näistä ostoista 
valtaosa tehtiin Venäjältä.

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

 Vuonna 2015 meillä oli noin 9 700 (2014: 10 500) tavaran- ja 
palveluntoimittajaa, joista 1 300 oli riskimaissa. Russia-divisioonan 
paikalliset toimittajat pois lukien riskimaissa oli noin 270 toimittajaa.
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Vastuullista polttoaineiden hankintaa
Toimitusketjumme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät pää-
asiassa polttoaineisiin, erityisesti hiileen ja biomassoihin. Tiedostamme, 
että hiilen avolouhinta voi olla ympäristönsuojelun kannalta haastavaa, 
kun taas maanalaisten kaivosten työskentelyolosuhteet voivat aiheuttaa 
työterveys- ja turvallisuushaittoja. Biomassojen hankintaan liittyy ympä-
ristöriskejä, kuten laittomat hakkuut ja monimuotoisuuden häviäminen, 
mutta myös taloudellisia, sosiaalisia ja maineriskejä liittyen esimerkiksi 
ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin ja maan omistukseen.
 
Polttoaineiden hankinta vuonna 2015
Polttoaineiden hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota polttoainei-
den alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon. Vuonna 2015 polttoaine-
toimitusketjussamme oli 117 toimittajaa, joista 8 % toimi riskimaissa.

Maakaasu
Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa käytetty maakaasu oli peräisin 
Venäjältä useilta eri toimittajilta. Puolassa käytetty maakaasu oli 
hankittu pääosin Puolasta.
 
Kivihiili
Suomessa käytetty kivihiili oli peräisin Venäjältä. Puolassa käytetty 
hiili oli peräisin pääasiassa Puolasta. Venäjän voimalaitokset käyttivät 
Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.

Suomessa meillä on lakisääteinen velvollisuus varastoida 
polttoaineita kolmen kuukauden keskimääräistä energiantuotantoa 
vastaava määrä. Muissa maissa vastaavaa lakisääteistä velvollisuutta 
ei ole, mutta ylläpidämme energiantuotannon keskeytymättömyyden 
kannalta riittäviä varmuusvarastoja kaikissa maissa.

Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen ja käyttää Bettercoalin 
toiminta ohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävän kehityksen 
mukaisessa arvioinnissa. Vuoden 2015 Bettercoal-auditoinneista on 
kerrottu yksityiskohtaisemmin kohdassa Toimitusketjun vastuulli-
suus.

 
Biomassa
Käyttämämme biomassa oli puupellettejä, haketta, teollisuuden 
metsätähteitä ja agrobiomassaa, jotka olivat peräisin Suomesta, 
Baltian maista, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Puolasta. Kehitämme 
toimenpiteitä biopolttoaineiden jäljitettävyyden ja kestävyyden 
varmistamiseksi. Vuonna 2016 vahvistamme ja yhtenäistämme 
puupohjaisen biopolttoaineen alkuperään liittyviä sopimusvaatimuksia 
ja pyrimme asettamaan tavoitteen sertifioiduista lähteistä olevan 
puupohjaisen biopolttoaineen käytölle.

Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroidun bioöljylaitoksen 
kestävyysjärjestelmä bioöljyn tuotannolle hyväksyttiin vuoden 2014 
lopussa. Kestävyysjärjestelmän avulla osoitetaan kansallisen lainsää-
dännön mukainen kestävyyskriteerien täyttyminen. Vuonna 2015 
luovutettiin ensimmäiset Fortum Otso® kestävyystodistukset koti- ja 
ulkomaisille asiakkaille. Asiakkaat voivat osoittaa kestävyystodistuk-
silla, että poltettava Fortum Otso® on hiilidioksidivapaa polttoaine.
 
Uraani
Loviisan voimalaitoksessa käytettävät ydinpolttoaineniput ovat 
 kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Polttoainetoimittaja hank-
kii polttoainenippuihin käytettävän uraanin Fortumin sopimuksen 
mukaisesti venäläisistä kaivoksista. Vuonna 2015 uraani tuli Krasno-
kamenskin, Khiagdan ja Dalurin kaivoksilta.

Sekä uraania tuottavalla kaivosyhtiöllä (ARMZ Uranium Holding 
Co.) että uraanin jatkojalostuksesta ja valmistuksesta vastaavalla 
 TVELillä on ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät kaikilla laitoksil-
laan. Kaikilla kolmella uraanikaivoksella on ISO 14001 –ympäristö-
sertifikaatti. Khiagdan kaivoksella on sertifioitu OHSAS 18001 
-työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmä, ja sertifointi on työn 

Fortumin vuonna 2015 käyttämien polttoaineiden alkuperä1)

alla Dalurin kaivoksilla. Myös zirkonimateriaalia valmistava tehdas 
sekä uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja valmistava tehdas on 
sertifioitu ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän ja OHSAS 18001 
-työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti.

 Arvioimme säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiemme laatu-, 
ympäristö-, työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmiä sekä 
ydinpolttoainenippujen valmistusta. Osana polttoaineeksi valmistet-
tavan uraanin arvoketjussa toimivien eri yhtiöiden välistä yhteistyötä 
Fortumin edustajat arvioivat Fortumin venäläisen uraanitoimittajan 
osaksi omistaman uraanikaivoksen toimintaa Kazakstanissa kesällä 
2015. Kaivoksen kestävän kehityksen mukainen toiminta edusti alan 
parhaita käytäntöjä ja sen laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvalli-
suushallintajärjestelmät sekä energiatehokkuuden hallintajärjestelmä 
oli sertifioitu.

Lue lisää
Polttoaineet
Polttoaineiden käyttö 2015

http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/polttoaineet/pages/default.aspx
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Toimitusketjun vastuullisuus
 Edellytämme liiketoimintakumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja 
noudattavan Fortumin Toimintaohjetta sekä Toimintaohjetta palvelun- 
ja tavarantoimittajille. Fortumin keskeiset työkalut toimitusketjun hal-
linnassa ovat maa- ja vastapuoliriskin arviointi, toimittajien esivalinta 
sekä toimittaja-auditoinnit.

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset
Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) muodostaa eettisten 
liiketoimintatapojen perustan, ja Toimintaohje palvelun- ja tavaran-
toimittajille (Supplier Code of Conduct) sisältää palvelun- ja 
tavaran toimittajia koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset. 
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global 
Compact -aloitteen periaatteisiin, ja se on jaettu neljään osioon: 
liiketoimintatavat, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. Maa- 
ja vastapuoliriskin arviointi noudattaa kestävän kehityksen osalta 
samaa perusrakennetta ja ottaa kantaa mm. ihmisoikeuksia koskevien 
ohjaavien periaatteiden toteutumiseen.

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille on käytössä kaikissa 
toimintamaissamme, ja se liitetään yli 50 000 euron suuruisiin 
 hankintasopimuksiin. Toimintaohje päivitettiin vuonna 2014, ja aloi-
timme vuoden 2015 alussa sisäisen koulutuksen uudistetun Toiminta-
ohjeen vaatimuksista. Vuonna 2015 koulutus järjestettiin Suomessa, 
Ruotsissa ja Puolassa. Intian henkilöstö koulutettiin  vuoden 2016 
alussa. Muissa toimintamaissamme koulutus järjestetään vuoden 
2016 aikana.
 
Toimittajien esivalinta uudistettiin
Arvioimme liiketoimintakumppaneidemme toiminnan tasoa esivalin-
nan ja toimittaja-auditointien avulla. Esivalintaprosessi uudistettiin 
vuoden 2015 aikana ja se tehdään aina, kun hankinnan volyymi ylittää 
50 000 euroa. Tavoitteena on tunnistaa entistä paremmin riskitoi-
mittajat ja suunnata jatkotoimenpiteet näihin toimittajiin. Esivalinnan 
ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan toimittajan luottokelpoisuus 
sekä lähetetään lyhyt kirjallinen kysely, jolla selvitämme muun muassa 
toimittajan mahdollista toimintaa riskimaissa, sertifioituja johtamisjär-
jestelmiä ja urakoitsijoiden työturvallisuustasoa. Kiinnitämme erityistä 
huomiota myös korruptionvastaisiin toimintatapoihin.

Jos toimittajan toiminnassa tunnistetaan kyselyn perusteella 
potentiaalisia riskejä, jatkotoimenpiteenä voidaan lähettää laajempi 

itsearviointikysely tai tehdä toimittaja-auditointi. Polttoainetoimittajille 
lähetetään suoraan laaja itsearviointikysely. 

Russia-divisioonalla on käytössä oma toimittajien esivalinta. 
Esivalinta tehdään Venäjän hankintalain mukaisesti, ja tarjouskilpailu 
on avoin kaikille yhtiöille. Asetamme Venäjän toiminnoissa toimittaja-
vaatimuksia sekä liiketoimintaperiaatteille että eettisyydelle.
 
Toimittaja-auditoinnit arvioinnin tukena
Toimittaja-auditoinnissa arvioimme, kuinka toimittaja vastaa Fortumin 
Toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille esitettyihin vaati-
muksiin. Toimittaja-auditoinnit tekee oma henkilöstömme. Auditoinnit 
tehdään aina toimittajan tiloissa, ja ne sisältävät tuotannon tarkas-
tuksen, työntekijähaastattelut sekä dokumenttien ja tallenteiden 
tarkastuksen. Mikäli poikkeamia löytyy, toimittaja tekee suunnitelman 
korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme.

Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen ja käyttää Bettercoalin 
toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävän kehityksen 
mukaisessa arvioinnissa. Bettercoal-auditoinnit tekee aina kolmas, 
akkreditoitu osapuoli. Vuonna 2015 yksi Fortumin venäläisistä hiilen-
toimittajista auditoitiin ja toisen auditointiprosessi oli vuoden lopussa 
kesken.

 
Toimittaja-auditoinnit vuonna 2015
Vuonna 2015 auditoimme yhteensä yhdeksän toimittajaa Puolassa, 
Tšekin tasavallassa, Venäjällä, Kazakstanissa ja Intiassa, jossa keski-
tyimme osana urakoitsijoiden valintaprosessia auditoimaan potentiaa-
liset aurinkovoimalaitosurakoitsijat.

Auditoinneissa havaittiin eniten poikkeamia työturvallisuudessa, 
ylityötunneissa ja palkkauksessa sekä toimittajien omien alihankki-
joiden hallinnassa. Järjestäytymisvapauden, syrjinnän, lapsi- tai pak-
kotyövoiman osalta emme löytäneet poikkeamia, mutta annoimme 
intialaiselle urakoitsijalle suosituksen vahvistaa käytäntöjään 
työntekijöiden iän varmentamiseksi uusia työntekijöitä palkattaessa. 
Ympäristöasioissa annoimme muun muassa päästöjen mittaamiseen, 
ympäristötavoitteiden asettamiseen, veden käytön vähentämiseen, 
lajittelun tehostamiseen ja kemikaaliturvallisuuden parantamiseen 
liittyviä suosituksia.

Vuonna 2016 tavoitteenamme on auditoida 15 toimittajaa. 
Tavoitteenamme on myös ottaa käyttöön yksinkertaistettu, kevyempi 
auditointimalli. Kevyemmän mallin avulla myös ostajan on mahdollista 
tarkastaa toimittajan käytäntöjä. Lisäksi arvioimme mahdollisuutta 
lisätä toimittaja-auditointien määrää tekemällä auditoinneissa yhteis-
työtä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa.

 

Vuonna 2015 auditoidut toimittajat 
toimittajatyypeittäin

Vuonna 2015 auditoidut toimittajat 
maittain
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Fortum haluaa olla mukana rakentamassa kestävää energiatule-
vaisuutta. Ympäristövastuussamme painottuvat energia- ja resurs-
sitehokkuus, ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristövaikutusten 
vähentäminen. Hiilidioksidipäästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotan-
non sekä energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
osaamisemme, panostuksemme aurinko- ja tuulivoimaan sekä kestä-
vien ratkaisujen tarjoaminen kaupungeille ovat tässä avainasemassa. 
Tutkimus- ja kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille 
energiaratkaisuille.

Energian tuotannosta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Niistä 
osa on globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja, toiset taas alueellisia 
tai paikallisia. Fortumin toiminnan kannalta keskeisiä ympäristövaiku-
tuksia ovat:
• ilmastonmuutos
• happamoituminen
• uusiutumattomien polttoaineiden väheneminen
• luonnon monimuotoisuuden väheneminen

Näiden ympäristövaikutusten hallinta ja vähentäminen ovat keskei-
nen osa ympäristövastuutamme. Olemme asettaneet konsernitason 
tavoitteet seuraaville ympäristövastuun mittareille:
• energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt
• energiatehokkuuden parantaminen 
• merkittävät ympäristöpoikkeamat
Toimintamme vastuullisuuden kehittämistä ja jatkuvaa parantamista 
mittaavat myös erilaiset kestävän kehityksen indeksit sekä oma One 
Fortum -sidosryhmätutkimuksemme.    

Lisää päästötöntä energiaa   
Ilmastonmuutos on seurausta hiilidioksidipäästöistä, joita aiheutuu 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Voimme vähentää hiilidioksidi-
päästöjämme ennen muuta lisäämällä uusiutuvien ja vähähiilisten 
energialähteiden käyttöä. Fortumin vahvuuksia ovat osaaminen 
hiilidioksidipäästöttömän vesivoiman ja ydinvoiman tuotannossa 
sekä uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytössä yhdistetyssä 
sähkön ja lämmön tuotannossa. Kehitämme myös uuden sukupolven 
energiaratkaisuja, kuten aurinko- tuuli- ja aaltovoimaa. Vuonna 2015 
tuottamastamme sähköstä 64 % oli hiilidioksidipäästötöntä.
 
Polttotekniset ratkaisut
Maaperän ja vesistöjen happamoitumista aiheuttavat rikkidioksidin ja 
typen oksidien päästöt. Näitä päästöjä voimme vähentää savukaasu-
jen puhdistuslaitteistojen avulla. Rikkipäästöihin voimme lisäksi 
vaikuttaa valitsemalla vähärikkisempiä polttoaineita. Typen oksidien 
päästöjä voidaan puolestaan vähentää polttotekniikkaa kehittämällä. 
Fortumin vahvuutena onkin polttotekniikan erityisosaaminen. Omien 
voimalaitostemme lisäksi olemme toimittaneet polttoteknisiä ratkai-
suja lukuisille muille energiayhtiöille.
 
Energiaa tehokkaasti
Fortum käyttää sähkön ja lämmön tuotannossaan runsaasti sekä 
uusiutuvia että uusiutumattomia polttoaineita. Vaikka maailman kivi-
hiili- ja maakaasuvarat riittävät vielä useiksi vuosikymmeniksi, edellyt-
tää kestävä energiantuotanto ja ilmastonmuutoksen hillintä siirtymistä 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Visiomme aurinkotaloudesta 
tukee juuri tätä kehitystä. Myös energiatehokkuuden jatkuva paran-
taminen on keskeistä luonnonvarojen riittävyyden kannalta. Oman 
toimintamme tehostamisen myötä meille on kehittynyt erityisosaa-
mista energiatehokkuuden parantamisessa, ja olemme toimittaneet 
energiatehokkuuspalveluja myös useille muille energiayhtiöille.
 

Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja
Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia 
ovat lämmityksen, jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja 
alhainen tehokkuus, kasvavat jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum haluaa tarjota osaamisensa 
ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta 
edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja luotettavat 
kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön kuluttaja-
ratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen ener-
gian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden 
latausjärjestelmien avulla.
 
Huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta
Luonnon monimuotoisuus on Fortumille merkittävä näkökohta ennen 
muuta vesivoiman tuotannossa. Jokien patoaminen ja vesivoiman tuo-
tannosta johtuva vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelun muuttumi-
nen aiheuttavat muutoksia vesistöjen elinympäristöissä. Osallistumme 
aktiivisesti alan tutkimustoimintaan ja toteutamme vapaaehtoisia ja 
lupiimme perustuvia toimenpiteitä rakennettujen vesistöjen monimuo-
toisuuden ja virkistyskäytön kehittämiseksi.
 
Selvitämme hankintojen ympäristövaikutuksia
Hankintatoiminnassamme ympäristövaikutukset ovat olennaisia 
ennen muuta polttoaineiden hankinnassa. Fortum hankkii erityyppi-
siä polttoaineita lukuisilta toimittajilta. Edellytämme polttoaineiden 
toimittajien noudattavan Fortumin toimintaohjetta palvelun- ja 
tavarantoimittajille. Selvitämme polttoaineiden hankintaan liittyviä 
ympäristövaikutuksia osana toimittajien esivalintaa ja toimittaja-audi-
toinnin avulla.

Ympäristövastuu

Lue lisää
Energiantuotantomme
Kestävän kehityksen tavoitteemme
Polttotekniset ratkaisut
Energiatehokkuuspalvelut yritysasiakkaille
Energiatehokkuuspalvelut yksityisasiakkaille
Toimitusketjun hallinta

https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/countries/fi/yritysasiakkaat/asiantuntijapalvelut/lampovoimalaitokset/palamisen-hallinta/Pages/default.aspx
http://www.fortum.com/countries/fi/yritysasiakkaat/asiantuntijapalvelut/lampovoimalaitokset/energiatehokkus/Pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/fi/tuotteetjapalvelut/energiatehokkuuspalvelut/pages/default.aspx
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Ympäristövastuun tunnusluvut

 Taulukossa esitetään keskeiset ympäristövastuun tunnuslukumme 
vuonna 2015. Lisää tietoa näistä ja muista tunnusluvuista löytyy 
raportoinnistamme aihealueittain.

Ympäristövastuun tunnusluvut

EU:n alueella hiilidioksidipäästömme laskivat noin 1,4 miljoonaa ton-
nia. Lasku johtui pääosin hiililauhdutusvoiman tuotannon vähenemi-
sestä Suomessa. Päästöjen lasku tukee sekä Suomen kansallisia että 
EU:n yhteisiä tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Venä-
jällä hiilidioksidipäästömme kasvoivat lähes 300 000 tonnia ennen 
muuta Nyaganin voimalaitoksen kaikkien yksiköiden käyttöönoton 
myötä.

Energiatehokkuuden parantaminen on edistynyt odotettua 
nopeammin muun muassa Venäjällä toteutettujen energiatehok-
kuushankkeiden ansiosta. Vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta on 
saavutettu jo 89 %. Energiatehokkuuden parantuminen säästää poltto-
aineita ja vähentää päästöjä ympäristöön.

Edellä mainituista tekijöistä johtuen myös hiilidioksidin ominais-
päästömme laskivat. Sähköntuotantomme hiilidioksidin ominaispääs-
tön viiden vuoden keskiarvo EU:ssa oli 50 g/kWh, mikä alittaa selvästi 
tavoitteena olleen 80 g/kWh. Energian kokonaistuotannon hiilidiok-
sidin ominaispäästön viiden vuoden keskiarvo oli puolestaan 191 g/
kWh, mikä on tavoitetason 200 g/kWh alapuolella.

Sähköntuotantomme hiilidioksidin ominaispäästö on alhainen 
muihin eurooppalaisiin sähköntuottajiin verrattuna. Vuonna 2014 hiili-
dioksidin ominaispäästömme EU:n alueella oli noin yksi kahdeksasosa 
suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden keskimääräisestä ominais-
päästöstä 313 g/kWh. Venäjä mukaan lukien päästömme olivat alle 
60 % eurooppalaisesta keskiarvosta. Vuoden 2015 eurooppalaiset 
vertailutiedot eivät ole vielä saatavilla.

Fortumin koko energian-
tuotannon hiilidioksidin 
ominaispäästö vuosina 
2013-2015

Energiatehokkuus-
toimenpiteillä saavutettu 
energiansäästö vuosina 
2013-2015

Merkittävät EHS-poikkeamat 
vuosina 2013-2015
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Kestävä energiantuotanto

Fortumin energiantuotannon kulmakiviä ovat hiilidioksidipäästötön vesi- ja ydinvoima sekä energiatehokas 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto.

Fortumin koko sähköntuotanto vuonna 2015 oli 75,9 TWh ja koko lämmöntuotanto oli 32,2 TWh. 
Sähkön- ja lämmöntuotanto energialähteittäin on esitetty oheisissa taulukoissa. Taulukoiden tiedot noudat-
tavat Fortumin taloudellisen raportoinnin laskentarajoja ja niissä on sähköntuotannon osalta mukana myös 
tuotanto-osuuksia osakkuusyhtiöiden vesi-, tuuli- ja ydinvoimalaitoksista.

64 % (2014: 64 %) koko sähköntuotannostamme oli hiilidioksidipäästötöntä ja 34 % (2014: 32 %) tuotettiin 
uusiutuvilla energialähteillä. Lämmöntuotannostamme puolestaan noin 8 % tuotettiin uusiutuvilla, hiilidioksidi-
päästöttömillä energialähteillä.

Lue lisää
Energiantuotanto

Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 2013-2015 
(GRI G4-EN3)  

Lämmöntuotanto energialähteittäin vuosina 2013-2015 
(GRI G4-EN3)

Uutta energiatehokasta tuotantokapasiteettia
Vuoden 2015 aikana otimme uutta uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia käyttöön seuraavasti:
• Kapelin aurinkovoimalaitos Intiassa, 10 MW
• Vesivoimalaitosten perusparannukset Ruotsissa ja Suomessa, 31 MW.

Lämmöntuotannossa otimme käyttöön uutta energiatehokasta kapasiteettia seuraavasti:
• Suomenojan lämpöpumppulaitos, kaukolämpökapasiteetti 40 MW, jäähdytyskapasiteetti 15 MW
• Joensuun voimalaitoksen savukaasulauhdutin, kaukolämpökapasiteetti 30 MW

Venäjällä valmistui Chelyabinsk GRES -voimalaitoksen ensimmäinen uusi yksikkö. Se käyttää polttoaineena 
maakaasua ja sen  sähköntuotantokapasiteetti on 247 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 174 MW. Toinen 
samankokoinen voimalaitosyksikkö valmistuu vuoden 2016 alkupuolella.
 
Vuoden aikana käynnistimme uuden CHP-laitoksen rakentamisen Puolaan. Laitos valmistuu vuoden 
2018 aikana. Se voi käyttää polttoaineena jäteperäisiä polttoaineita ja kivihiiltä sekä erilaisia biomassoja. 
Laitos korvaa Zabrzen ja Bytomin vanhat kivihiilikäyttöiset voimalaitokset. Investointi parantaa huomatta-
vasti sähkön- ja lämmöntuotannon tehokkuutta alueella ja vähentää samalla hiilidioksidi- ja muita päästöjä 
ympäristöön.
 
Lisää tuulivoimaa
Vuoden 2015 aikana päätimme kasvattaa osuuttamme Blaikenin tuulivoimapuistossa Ruotsissa 
kolmella tuuliturbiinilla, jotka otetaan käyttöön vuonna 2017. Päätimme myös 35 MW:n tuulivoimapuiston 
rakentamisesta Uljanovskin alueella Venäjällä. Myös tämän tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 
2017 aikana.
 
Kehittyvä aaltovoima
Aaltovoiman tutkimushankkeemme Ruotsin Sotenäsissä eteni, kun ensimmäiset aaltovoimageneraattorit 
alkoivat tuottaa sähköä Ruotsin valtakunnanverkkoon.

https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/case-tarinat/vastuullista-aurinkoenergiaa/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumin-suomenojan-lampopumppulaitos-ottaa-jateveden-hukkalammon-talteen-espoossa.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/case-tarinat/energiatehokkuutta-lauhdutinteknologialla/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumin-chelyabinsk-gres-voimalaitoksen-ykkosyksikko-aloitti-kaupallisen-tuotannon-venajalla-kakkosyksikko.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-investoi-uuteen-yhdistettyyn-sahkon-ja-lammon-tuotantolaitokseen-zabrzessa-puolassa.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-rakentaa-lisaa-tuulivoimaa-ruotsissa.aspx
https://www.fortum.fi/fi/media/Pages/fortum-rakentaa-35-mwn-tuulipuiston-venajalle.aspx
https://www.fortum.fi/fi/media/Pages/fortum-rakentaa-35-mwn-tuulipuiston-venajalle.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/Aaltovoimaa-ensimmaista-kertaa-pohjoismaiseen-sahkoverkkoon.aspx
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Ilmastonmuutoksen hillintä

Mielestämme ilmastonmuutoksen tieteellinen perusta on selkeä ja 
viimeisimmän IPCC-raportin (marraskuu 2014) viesti voimakkaampi 
kuin koskaan: nyt on aika toimia. Kansainvälisessä ilmastoyhteis-
työssä saavutettiin merkittävä edistysaskel joulukuussa 2015, jolloin 
Pariisissa saatiin aikaan kaikki maailman maat kattava, vuonna 2020 
voimaantuleva ilmastosopimus.

Maailmanlaajuisesti energiantuotanto on merkittävä kasvihuo-
nekaasujen lähde. Samaan aikaan kuitenkin uusiutuvilla energialäh-
teillä tuotettu sähkö sekä kaukolämpö ja -jäähdytys ovat merkittäviä 
ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
 
Ilmastonmuutos on uhka ja mahdollisuus
Toimintoihimme kohdistuu ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä 
riskejä, mukaan lukien sääolosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka 
voivat muuttaa energian kysyntää ja tarjontaa. Lisääntyvä sadanta ja 
lämpötilan nousu voivat vaikuttaa vesivoiman tuotantoon, pato-
jen turvallisuuteen sekä bioenergian tarjontaan ja saatavuuteen. 
Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi olemme myös sopeuttamassa 
toimintaamme ilmastonmuutokseen ja otamme ilmaston muuttumi-
sen huomioon muun muassa tuotannonsuunnittelussa ja kasvuhank-
keiden arvioinnissa.

Oletamme huolen ilmastonmuutoksesta kasvattavan vähäpääs-
töisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysyntää. 
Uskomme osaamisemme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoi-
massa, energiatehokkaassa CHP-tuotannossa ja tuuli- ja aurinkoener-
giassa sekä tulevaisuuden energiajärjestelmän ja sen teknologioiden 
tutkimuksessa ja kehityksessä osoittautuvan yhtiölle kilpailueduksi.
 

Kohti vähäpäästöistä tuotantoa
Fortumin keskeisin keino ilmastonmuutoksen hillinnässä on tuotannon 
kehittäminen vähäpäästöisemmäksi. Investoimme hiilidioksidipääs-
töttömään tuotantoon Euroopassa, siirrymme vähäpäästöisempiin 
polttoaineisiin nykyisillä laitoksillamme ja parannamme tuotantomme 
energiatehokkuutta. Näemme liiketoimintamahdollisuuksia myös 
ilmastomyönteisten energiaratkaisujen tuottamisessa kestävää kau-
punkiasumista ja liikenteen sähköistymistä varten.

Euroopassa tuotamme hiilidioksidipäästötöntä sähköä vesi- ja 
ydinvoimalaitoksissa sekä biomassaa, bionesteitä ja jätepolttoaineita 
käyttävissä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (Combined 
Heat and Power, CHP). EU:n alueella 97 % sähköntuotannostamme oli 
hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2015. Loppuosa sähköstä tuotettiin 
pääasiassa kivihiilellä.

Venäjällä sähköntuotantomme perustuu kokonaan fossiilisiin 
polttoaineisiin, etupäässä maakaasuun. Uudet laitosyksikkömme 
Venäjällä perustuvat kaasuturbiiniteknologiaan, joka edustaa parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa maakaasun poltossa. Venäjä mukaan 
lukien sähköntuotannostamme on hiilidioksidipäästötöntä noin 64 %.
 
Uutta ilmastomyönteistä tuotantoa
Vuoden 2015 aikana valmistuivat seuraavat energiatehokkuutta 
parantavat ja hiilidioksidipäästöjä vähentävät hankkeet:
• Kapelin aurinkovoimalaitos Intiassa
• Suomenojan lämpöpumppulaitos Espoossa
• Joensuun voimalaitoksen savukaasulauhdutin
• Vesivoimalaitosten perusparannushankkeet Ruotsissa ja Suo-

messa
• Turbiinilaitosten energiatehokkuuden parantamistoimet Argay-

ashin ja Chelyabinskin CHP 3 -voimalaitoksilla Venäjällä

Olemme laskeneet näiden hankkeiden vähentävän hiilidioksidi-
päästöjä noin 150 000 tonnia vuodessa.

Rakenteilla olevista ja uusista päätetyistä voimalaitoshankkeista 
kerrotaan kohdassa Kestävä tuotanto.
 
Innovatiivisia polttoaineita
Joensuun voimalaitokselle rakennetun bioöljylaitoksen tuotanto 
käynnistyi vuoden 2015 aikana ja bioöljyä tuotettiin noin 8 300 
tonnia. Pääosa tästä käytettiin Fortumin omilla lämpölaitoksilla. Öljyä 
toimitettiin myös Savon Voimalle sekä koekäyttöön E.ONin Karlsham-
nin voimalaitokselle Ruotsiin.

Vuoden 2015 aikana käynnistimme Suomessa koeluontoi-
sesti ”HorsePower”-palvelun, jossa Fortum toimittaa hevostalleille 
kuivikkeen sekä noutaa lannan ja kuivikkeen poltettavaksi Järvenpään 
voimalaitoksella. Kokeilu jatkuu maaliskuulle 2016, jonka jälkeen 
päätetään jatkosta.
 
Ilmastomyönteiset tuotteet ja palvelut
Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia energiatuotteita ja -palveluita, 
joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa energiankäyttöään ja 
pienentää hiilijalanjälkeään.

Päästöjen hinnoittelu ja päästökauppa
Ilmastosääntely vaikuttaa Fortumiin ensisijaisesti EU:n pääst ö-
kaupassa määräytyvän hiilidioksidin hinnan kautta. Tämä määrittää 
 taloudellisen arvon myös päästövähennyksille. Suurin osa päästö-
oikeuden hinnasta on pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla siirtynyt 
 sähkön hintaan. Päästökaupan tavoitteen mukaisesti hiilidioksidi-
päästön hinta on taloudellinen kannuste tuottaa sähköä päästöt-
tömillä tuotantomuodoilla sekä parantaa energiantuotannon ja 
-käytön  tehokkuutta. Hiilidioksidin hinta lisää fossiilisiin polttoaineisiin 
 perustuvan energian tuotanto kustannuksia, mutta nostaa toisaalta 
energiatuotteiden hintoja. Paras keino vähentää hiilidioksidin hintaan 
liittyvää riskiä on lisätä  hiilidioksidi päästötöntä ja vähäpäästöistä 
tuotantoa.

Venäjällä ei ole päästökauppaa vastaavaa kasvihuonekaasujen 
sääntelyjärjestelmää eikä hiilidioksidipäästöillä toistaiseksi ole talou-
dellista arvoa.

 Haluamme edistää globaalia päästöjen hinnoittelua ja maailman-
laajuisen päästömarkkinan syntyä. Fortum on allekirjoittanut kansain-
välisen elinkeinoelämän julkilausuman - Carbon Price Communiqué 
- hiilidioksidipäästöjen hinnoittelusta. Olemme mukana myös useassa 
kansainvälisessä elinkeinoelämän aloitteessa, joilla edistetään 
liike-elämän roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä, muun muassa 
YK:n Global Compact –aloitteen Caring For Climate -hankkeessa ja 
Maailmanpankin Carbon Pricing Leadership -koalitiossa.
  

http://www.fortum.com/fi/konserni/case-tarinat/vastuullista-aurinkoenergiaa/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumin-suomenojan-lampopumppulaitos-ottaa-jateveden-hukkalammon-talteen-espoossa.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/case-tarinat/energiatehokkuutta-lauhdutinteknologialla/pages/default.aspx
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EU:n päästökauppajärjestelmä
Yli 95 % energiantuotantomme hiilidioksidipäästöistä Suomessa, Puo-
lassa ja Baltian maissa kuuluu EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin. 
Meillä oli vuonna 2015 yhteensä 48 (2014: 49) EU:n päästökaup-
pajärjestelmään kuuluvaa laitosta viidessä jäsenvaltiossa. Fortumille 
oli myönnetty ilmaisia päästöoikeuksia 1,3 (2014: 1,4) miljoonaa 
tonnia vastaava määrä vuodessa. Hiilidioksidipäästömme EU:n 
päästökauppa järjestelmässä olivat 2,1 (2014: 3,6) miljoonaa tonnia. 
Päästöoikeuksien suhteen olimme siten alijäämäinen ja jouduimme 
ostamaan puuttuvat päästöoikeudet markkinoilta.

 Fortumin näkemyksen mukaan päästökauppa on kustannuste-
hokkain keino päästötavoitteiden toteutuksessa. Mielestämme EU:n 
päästökaupan tulisi olla keskeisin EU:n ilmastotavoitteiden toteutus-
keino myös tulevaisuudessa, mutta sen toimintaa ja päästökattoa 
tulee edelleen kehittää. EU hyväksyi vuoden 2014 loppupuolella kasvi-
huonekaasupäästöjen vähennystavoitteen vuodelle 2030. Vuonna 
2015 hyväksyttiin vuoden 2019 alussa käynnistyvä päästökaupan 
vakausmekanismi ja lisäksi EU-komissio antoi ehdotuksensa päästö-
kauppadirektiivin uudistamiseksi vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.
 
Hiilirahastot
Fortum on tällä hetkellä osakkaana Prototype Carbon Fund -ilmas-
torahastossa (PCF). Vuonna 2015 saimme yhteensä 180 000 
CER-päästövähennysyksikköä tästä rahastosta. Kaikkiaan olemme 
tähän mennessä saaneet 1 240 000 päästövähennysyksikköä ja 
arvioimme saavamme tulevaisuudessa vielä noin 170 000 yksikköä 
PCF:n toiminta-aikana.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2013-2015 
(GRI G4-EN15)

Suorat hiilidioksidipäästöt maittain 2013-2015 
(GRI G4-EN15)

Kasvihuonekaasupäästöt 2015
Kasvihuonekaasupäästömme olivat vuonna 2015 yhteensä 24,1 miljoonaa tonnia. Scope 1 -päästöt olivat 19,3 miljoonaa tonnia, scope 2 -päästöt 
0,1 miljoonaa tonnia ja Scope 3 -päästöt 4,7 miljoonaa tonnia.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt - Scope1 
Suorat kasvihuonekaasupäästömme olivat 19,3 (2014: 20,5) miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Hiilidioksidin osuus suorista kasvihuonekaasu-
päästöistämme oli yli 99 %. Suorien kasvihuonekaasupäästöjen osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöstämme oli 80,1 %. Suorista hiili-
dioksidipäästöistä 89 % (2014: 82 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista ja 7 % (2014: 11 %) Suomesta. Hiilidioksidipäästöt kasvoivat  Venäjällä uuden 
kapasiteetin käyttöönoton myötä ja laskivat Suomessa lauhdutusvoiman tuotannon vähenemisen vuoksi. Fortumin suorat biogeeniset hiilidioksidi-
päästöt olivat 1,3 (2014: 1,3) miljoonaa tonnia.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta kattaa hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin, fluoratut hiilivedyt ja SF6:n. Hiilidioksidipäästöt sekä metaani- 
ja typpioksiduulipäästöt on laskettu laitoskohtaisten polttoainetietojen perusteella. HFC-yhdisteiden ja SF6:n määrät raportoidaan laitteistoihin 
lisättyjen kaasumäärien perusteella. Kaasujen ominaispäästökertoimet perustuvat IPCC:n julkaisuihin.
 

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt - Scope 2
Omaan käyttöön ostamamme sähkön tuottamisesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat 85 400 (2014: 136 000) tonnia hiilidioksidi-
ekvivalenttina. Hiilidioksidipäästöjen osuus tästä oli yli 99 %.

Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli 0,4 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme.
Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu maakohtaisten sähköntuotantojakaumien perusteella.
 

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN16)

Lue lisää
Energiantuotantomme
Ilmastomyönteiset tuotteet ja palvelut
Fortumin kannanotto EU:n ilmastopolitiikan  
kehitykseen

https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/tuotteetjapalvelut/energiatehokkuuspalvelut/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/ajankohtaista3/Kannanotot-ja-vastineet4/Pages/Fortumin-kannanotto-EUn-ilmastopolitiikan-kehitykseen.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/ajankohtaista3/Kannanotot-ja-vastineet4/Pages/Fortumin-kannanotto-EUn-ilmastopolitiikan-kehitykseen.aspx
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Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt - Scope 3
Valtaosa Scope 3 -päästöistämme aiheutuu polttoaineiden tuotan-
nosta ja kuljetuksesta, tavaroiden ja palvelujen hankinnasta sekä 
investoinneista. Muiden toimintojen (esim. henkilöstön matkusta-
minen ja jätehuolto) osuus on alle 1 %.

Vuonna 2015 Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöiksemme on 
arvioitu 4,7 (2014: 5,0) miljoonaa tonnia. Scope 3 -päästöjen osuus 
oli 19,5 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme. Scope 3 
-päästöjemme on arvioitu aiheutuvan kokonaisuudessaan fossiilisista 
energialähteistä.

Raportoimme Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt Corporate Value 
Chain (Scope 3) Accounting and Reporting -standardin mukaisesti. 
Eri toimintojen laajuutta kuvaavat määreet on saatu seuranta- ja 
raportointijärjestelmistämme. ”Tavaroiden ja palvelujen hankinta” ja 
”Investoinnit” -kategorioiden osalta laskennassa on huomioitu vain 
hankintatoimemme määrittelemiin hankintakategorioihin kuuluvat 
hankinnat. Vuonna 2015 noin 37 % (2014: 30 %) kokonaishankin-
nastamme oli tarkemmin määrittelemätöntä ja jätettiin lähtötietojen 
puutteen vuoksi laskennan ulkopuolelle.  

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytetyt ominaispäästö-
kertoimet perustuvat eri kirjallisuuslähteisiin. Hankintojemme kate-
gorisointia kehitetään edelleen muun muassa määrittelemättömien 
hankintojen osuuden pienentämiseksi.  

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) vuosina 
2013-2015 (GRI G4-EN17)

Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominais-
päästöt (Scope 1) vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN18)

Hiilidioksidin ominaispäästöt
Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästömme (Scope 1) 
oli 181 (2014: 189) g/kWh. Vuosi 2015 mukaan lukien viiden vuoden 
keskiarvo oli 191 (2014: 198) g/kWh. Energian kokonais tuotannon hiili-
dioksidin ominaispäästön viiden vuoden keskiarvo kääntyi viime vuonna 
laskuun ja alitti nyt selvästi tavoitetason 200 g/kWh. Syynä oli ennen 
muuta lauhdutusvoiman tuotannon väheneminen Suomessa.

Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästömme (Scope 1) 
EU:ssa oli 21 (2014: 39) g/kWh ja vuosi 2015 mukaan lukien viiden 
vuoden keskiarvo oli 50 (2014: 60) g/kWh. Sähköntuotantomme 
hiilidioksidin ominaispäästö on alhainen muihin eurooppalaisiin sähkön-
tuottajiin verrattuna. Vuonna 2014 ominaispäästömme oli noin yksi kah-
deksasosa suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden keski määräisestä 
ominaispäästöstä 313 g/kWh.

Venäjän sähköntuotantomme mukaan lukien ominaispäästömme 
vuonna 2015 oli 166 (2014: 177) g/kWh, mikä oli noin 60 % eurooppa-
laisten sähköyhtiöiden keskimääräisestä tasosta vuonna 2014. Vuoden 
2015 eurooppalaiset vertailutiedot eivät ole vielä saatavilla.

 
Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden hiilidioksidin ominaispäästöt, g/kWh sähköä vuonna 2014

Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöjen laskentaraja 
poikkeaa muusta ympäristöraportoinnista. Mukaan on otettu myös 
Fortumin tuotanto-osuudet osakkuusyhtiöistä. Tämä tuotanto perus-
tuu vesi- ja ydinvoimaan eikä siitä aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.

Sähköntuotannon ominaispäästöjen laskennassa CHP-laitosten 
päästöt on allokoitu sähkölle ja lämmölle käyttäen Greenhouse Gas 
Protocol -ohjeistuksessa esitettyä hyötysuhdemenettelyä lämmöntuo-
tannon hyötysuhteella 90 % ja sähköntuotannon hyötysuhteella 40 %.

Lue lisää
Päästöt ilmaan
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Huom! Sähköntuotanto ainoastaan Euroopassa, paitsi ”Koko Fortum” sisältää myös Venäjän.
Fortumin sähköntuotannon ominaispäästöt vuonna 2015 EU:ssa 21 g/kWh ja kokonaisuudessaan 166 g/kWh.
Lähde: PWC, Novembre 2015, Changement climatique et Électricité, Fortum

Keskiarvo 313 g/kWh
177

39

Hiilidioksidipäästömme Euroopan matalimpia, g CO2/kWh sähköä, 2014
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Lue lisää
Energiatehokkuuspalvelut yksityisasiakkaille
Energiatehokkuuspalvelut yritysasiakkaille

Energiatehokkuuden parantaminen
 
Energiantuotannossa energiatehokkuus on toiminnan keskeisiä 
lähtökohtia sekä talouden että ympäristön näkökulmasta. Energia-
tehokkuuden parantaminen voimalaitoksilla tarkoittaa toimintaa, jolla 
nostamme tuotantoprosessin hyötysuhdetta tai vähennämme laitos-
ten tai laitteiden omaa energiankulutusta. Näin saamme samasta 
polttoainemäärästä enemmän sähköä tai lämpöä asiakkaillemme.

Voimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan lisätä teknisillä 
muutoksilla, järjestelmällisellä ja ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla 
sekä kouluttamalla henkilökuntaa laitoksen optimaalisessa käytössä 
ja voimalaitoksen käyttötalouden seurannassa. Myös voimalaitosten 
 käytettävyyden parantaminen lisää energiatehokkuutta, kun tarpeetto-
mat käynnistykset vähenevät.

Energiatehokkaita investointeja
Polttoaineisiin perustuvassa energiantuotannossa pyrimme hyödyntä-
mään polttoaineen energian niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tärkein 
keinomme parantaa polttoaineiden käytön energiatehokkuutta on 
lisätä yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa (CHP). Siinä poltto-
aineiden energiasisällöstä saadaan talteen jopa 90 %, kun erillisen 
sähköntuotannon hyötysuhde on parhaimmillaankin noin 60 %.

Vuoden 2015 lopulla otimme käyttöön uuden maakaasukäyttöi-
sen CHP-yksikön Chelyabinsk GRES -voimalaitoksellamme Venäjällä. 
Uuden yksikön sähköteho on 247 MW ja lämpöteho 174 MW. Toinen 
samanlainen yksikkö valmistuu vuoden 2016 alkupuolella. Zabrzessa 
Puolassa käynnistyi uuden CHP-voimalaitoksen rakentaminen. 
Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Uudet voimalai-
tokset korvaavat olemassa olevia vanhoja laitoksia ja parantavat näin 
energiantuotannon tehokkuutta alueella.

Vuoden 2015 aikana valmistuivat muun muassa seuraavat energia-
tehokkuutta parantavat hankkeet:
• Kapelin aurinkovoimalaitos Intiassa
• Suomenojan lämpöpumppulaitos
• Joensuun voimalaitoksen savukaasulauhdutin
• Vesivoimalaitosten perusparannukset Ruotsissa ja Suomessa
• Turbiinilaitosten perusparannukset Venäjällä

Kaikkiaan vuoden 2015 aikana toteutettujen energiansäästöhankkei-
den on laskettu tuottavan 559 GWh:n vuotuisen energiansäästön.
 
Tavoite saavutettavissa
Fortumin tavoitteena on saavuttaa yli 1 400 GWh:n vuotuinen 
energian säästö vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2012. 
Vuoden 2015 loppuun mennessä tästä tavoitteesta oli saavutettu 
noin 1 240 GWh.

Olemme mukana Euroopan sähköalan Energy Wisdom    
-ohjelmassa ja raportoimme ohjelmaan energiatehokkuutta paranta-
vista ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä hankkeistamme.
 

Energiatehokkuuspalveluita yrityksille...
Olemme kehittäneet käyttö- ja kunnossapitovastuullamme olevien 
asiakaslaitosten energiatehokkuutta jo vuosikymmenien ajan. 
Energia tehokkuuspalvelumme ja -asiantuntemuksemme tuovat 
 asiakkaillemme sekä taloudellista hyötyä että säästävät ympäristöä.
 
…ja koteihin
Olemme tuoneet markkinoille useita yksityisasiakkaan energia-
tehokkuutta parantavia palveluita Suomessa ja Ruotsissa. Uusien 
palveluiden avulla Fortumin asiakkaat voivat esimerkiksi seurata 
energian kulutustaan reaaliaikaisesti ja optimoida kodin lämmitystä.

http://www.fortum.com/fi/tuotteetjapalvelut/energiatehokkuuspalvelut/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/countries/fi/yritysasiakkaat/asiantuntijapalvelut/lampovoimalaitokset/pages/default.aspx
http://www.eurelectric.org/EWP/
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Lue lisää
Käyttämämme polttoaineet

Energiaintensiteetti 2015
 Vuonna 2015 käytimme sähkön- ja lämmöntuotannossamme poltto-
aineita yhteensä 116 000 GWh (417 PJ). Lisäksi hankimme sähköä 
ulkopuolisilta energiantoimittajilta 398 (2014: 401) GWh. Näillä 
energiaresursseilla tuotimme sähköä 35 741 GWh, lämpöä 31 229 
GWh, jäähdytystä 18 GWh ja bioöljyä 39 GWh. Energiaresurssien 
hankinnan ja energian nettotuotannon erotuksena saatava energian 
kokonaiskulutus oli 49 300 GWh, eli 178 (2014: 167) PJ.

Polttoon perustuvassa energiantuotannossa pyrimme hyödyntä-
mään polttoaineen niin tehokkaasti kuin mahdollista. Vuonna 2015 
keskimääräinen polttoaineen käytön hyötysuhteemme oli 64 % (2014: 
64 %). Hyötysuhde on laskettu jakamalla polttoaineella tuotettu 
energia (sähkö ja lämpö) tuotantoon käytettyjen polttoaineiden 
energiasisällöllä.

Oman tuotantomme energiaintensiteetti oli 1,33 (2014: 1,37) 
Intensiteettiluku on laskettu jakamalla käytettyjen energiaresurssien 
määrä energiatuotteiden koko nettotuotannolla. Tuotantoon on tässä 
laskettu mukaan myös vesivoima ja aurinkovoima.

Polttoaineiden käyttö 2015
 Polttoaineiden kulutus omassa energiantuotannossamme oli 116 
terawattituntia (TWh), eli 417 (2014: 422) petajoulea (PJ). Merkittävin 
polttoaine oli maakaasu, jonka osuus polttoaineiden kokonaiskulutuk-
sesta oli 65 % (2014: 65 %). Uraanin ja hiilen osuudet olivat vastaa-
vasti 22 % (2014: 19 %) ja 9 % (2014: 11 %).

Polttoaineiden käyttö vuosina 2013-2015, energia (GRI G4-EN-3)

Biomassan ja bionesteiden osuus koko poltto-
aineiden kulutuksestamme oli 2,7 % (2014: 3,0 
%), ja jäteperäisten polttoaineiden osuus 0,6 % 
(2014: 0,5 %).

Polttoaineiden energiamääräinen kulutus on las-
kettu voimalaitoksilla mitattujen käyttömäärien ja 
polttoaineiden lämpöarvomittausten perusteella. 
Uraanin kulutus on laskettu reaktoreiden lämpö-
energian tuotosta.

Polttoaineiden käyttö vuosina 2013-2015, massa tai tilavuus (GRI G4-EN1)

Polttoaineiden käyttö maittain vuonna 2015 (GRI G4-EN1)

Venäjän osuus maakaasun käytöstämme oli  99 
% ja kivihiilen käytöstä 53 %. Energiamääräisesti 
Venäjän osuus koko polttoaineiden käytöstämme 
oli noin 70 %.

https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/polttoaineet/pages/default.aspx
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Lue lisää
Vapaaehtoiset vesivoimantuotantoon liittyvät ympäristö-
hankkeet
Vesivoiman ympäristövaikutukset
Ympäristömerkittyyn Bra Miljöval -energiaan liittyvät 
hankkeet (ruotsiksi)
Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on maailmanlaajuisesti 
yksi suurimpia ympäristöongelmia. Meidän tulee tuntea luonnon 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvät vaikutuksemme 
ja riippuvuussuhteemme voidaksemme arvioida niihin liittyviä riskejä 
ja mahdollisuuksia.
 
Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen
Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ennen muuta 
vesivoiman tuotantoon, jota yhtiöllä on Suomessa ja Ruotsissa. Vesi-
voimarakentaminen ja siihen liittyvä säännöstely muuttavat vesistöjen 
olosuhteita ja vaikuttavat siten paikallisesti vesiluonnon monimuo-
toisuuteen erityisesti kalaston osalta. Myös fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvan energiantuotannon päästöt saattavat heikentää paikallista 
luonnon monimuotoisuutta erityisesti Venäjällä. Lisäksi  polttoaineiden 
hankintamme voi vaikuttaa haitallisesti rikkaan biodiversiteetin 
alueisiin. Hiilidioksipäästöttömän energian tuotantomme kuitenkin 
korvaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa ja siten hillitsee 
ilmastonmuutosta, joka on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia uhkia 
luonnon monimuotoisuudelle.
 
Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon toimin-
nassamme
Biodiversiteettiohjeessamme on määritelty periaatteet, joilla otetaan 
huomioon luonnon monimuotoisuus ja joilla hallitaan yhtiön toiminto-
jen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Olemme vuodesta 2014 
asti osallistuneet Suomen yritysvastuuverkoston (FIBS) Yritykset ja 
biodiversiteetti -ohjelman toimintaan.

Fortum on laatinut kannanoton ja määritellyt toimenpiteet 
sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävän bioenergian kestävälle 
käytölle. Nämä edistävät kyseisten polttoaineiden jäljitettävyyttä ja 
vastuullista polttoainehankintaa. Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen 
ja käytämme Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankinta-
ketjun kestävyyden arvioinnissa. Bettercoal-arvioinnit kattavat hiilen 
louhimisen biodiversiteettinäkökohdat.

 Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutuksemme luonnon 
monimuotoisuuteen ja arvioimme uusien hankkeidemme vaikutukset. 
Kompensoimme ja pienennämme vesivoiman tuotannosta aiheutuvia 
vaikutuksia monimuotoisuuteen kalaistutuksilla ja vapaaehtoisilla 
ympäristöhankkeilla. Ruotsissa toteutamme luonnon monimuotoi-
suuteen liittyviä hankkeita ympäristömerkityn Bra Miljöval -sähkön 
myyntituotoilla.
 
Toimenpiteemme vuonna 2015

Luhtarantojen kunnostukset Kiantajärvellä
Kiantajärven rantavyöhykkeelle säännöstelyn vaikutuksesta syntyneitä 
laajoja luhta-alueita kunnostettiin yhteistyöhankkeessa vuosina 
2013–2015. Luhta-alueiden kokonaispinta-ala on noin 2,1 km2, mistä 
vuoden 2015 toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat noin neljännek-
seen. Kunnostus toteutettiin lisäämällä luhta-alueiden rikkonaisuutta 
ja vesipinta-alaa.

Laajat luhtarannat ovat tärkeitä muutonaikaisia levähdys- ja 
 ruokailualueita monille lintulajeille. Alueella on lintulaskennoissa 
havaittu yhteensä 105 lintulajia, kun vastaavilla lähialueilla tavataan 
yleensä 50–70 lajia. Paikallisen ympäristöviranomaisen mukaan 
kunnostuksissa sekä lisättiin muuttolinnuille elintärkeää ympäristöä 
että parannettiin kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueita.
 
Jokijaksojen ennallistaminen patoja purkamalla
Vuonna 2015 purimme Ruotsissa kaksi vanhaa patoa kunnostaak-
semme jokijakson luonnonmukaisempaan tilaan.

Getaån-joki on aiemmin ruopattu uittoa varten, mutta purkamalla 
pato saatiin kunnostettua biodiversiteetin kannalta tärkeät jokijaksot. 
Jokeen palautettiin kiviä, jolloin elinympäristöt muuttuvat monipuoli-
semmiksi ja virtaus luonnonmukaisemmaksi. Luonnon monimuotoi-
suus ja virtavesikalojen kuten taimenen elinolosuhteet parantuivat. 
Luonnollisempi virtaus myös todennäköisesti hyödyttää alavirran 
kosteikkoja.

Ljungan vesivoimalaitoksen alavirran puolella sijainnut 

Brodammen -pato purettiin. Vaikka voimalaitoksen käyttö muuttaa 
jokijakson virtaamavaihtelua, siellä on kuitenkin hyvät elinmahdol-
lisuudet pohjaeläimille ja harjukselle. Padon purkamisella ja joen 
kunnostuksella ennallistettiin harjukselle ja monille hyönteislajeille 
sopivia elinympäristöjä ja luotiin kaloille vapaa nousureitti.
 
Biopolttoaineisiin liittyvät toimenpiteet
Keräämme vuosittain tietoa Suomen, Ruotsin, Puolan ja Baltian 
voimalaitoksillamme käytetyn sertifioidun puupolttoaineen määrästä. 
Sertifioitu puupolttoaine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä, 
jossa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuu-
teen. Vuonna 2016 vahvistamme ja yhtenäistämme puupohjaisen 
biopolttoaineen alkuperään liittyviä sopimusvaatimuksia ja pyrimme 
asettamaan tavoitteen sertifioidun puun käytölle.

Muut luonnon monimuotoisuuteen liittyvät hankkeet
Vuonna 2015 teimme ympäristöarvojen kartoituksen suurimmalle 
osalle niistä Ruotsin joista, joilla Fortum on tärkeä vesivoiman  tuottaja. 
Tärkeiden ympäristöarvojen indikaattorina käytimme uhanalaisten 
lajien ja herkkien kalapopulaatioiden esiintymistä. Selvityksessä 
määritettiin biodiversiteetiltään arvokkaimmat paikat ja toimenpiteet, 
joilla voidaan säilyttää ja parantaa uhanalaisten lajien leviämistä 
kuitenkin vesivoimantuotanto säilyttäen. Mahdollisia toimenpiteitä 
ovat esimerkiksi rantojen ja sivujokien kunnostus ja  sellaisten patojen 
poistaminen, joilla ei ole merkittävää käyttöä. Kartoitus ja toimen-
piteiden valinta jatkuvat vuonna 2016.
 
Fortum on myös osallistunut useisiin luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviin pitkäkestoisiin hankkeisiin, esimerkiksi:
• Dalälven-joen alaosalla yhteistyössä Upplandsstiftelsen-säätiön 

kanssa hanke, jossa noin 330 ha aluetta hoidetaan suojellen ja 
kehittäen alueen tärkeitä ympäristöarvoja. Toteutettuja toimen-
piteitä ovat muun muassa hallitut metsäpalot ja kuusten hakkuut 
lehtipuumetsien suosimiseksi.

• Eldbäckenin biouoma: Eri vesieliölajien leviämisen ja kalatien 
toimivuuden seuranta yhteistyössä Karlstadin yliopiston kanssa. 
Biouoma rakennettiin vuonna 2011 kompensoimaan Eldforsenin 
vesivoimalaitoksen rakentamisen yhteydessä menetettyä luonnon 
monimuotoisuutta.

• Geneettisesti ainutlaatuisen Klarälvenin lohen alasvaelluksen 
tutkimus.

https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymparistorahasto/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymparistorahasto/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutukset/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/hallbart/miljofond/Pages/default.aspx
http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/hallbart/miljofond/Pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymparistorahasto/Kiantajarvi/Pages/default.aspx
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Lue lisää
Kasvihuonekaasupäästöt

Päästöt ilmaan

Polttoaineiden käyttöön perustuvassa energiantuotannossa syntyy 
päästöjä ilmaan: globaalia ilmastonmuutosta edistävää hiilidioksidia 
sekä paikallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia aiheuttavia savu-
kaasupäästöjä, kuten rikkidioksidia, typen oksideja ja hiukkasia.

Typen oksideja syntyy kaikessa polttamisessa sekä polttoaineen 
että palamisilman sisältämästä typestä. Rikkidioksidi puolestaan 
syntyy polttoaineen sisältämästä rikistä. Rikkiä on epäpuhtautena 
muun muassa kivihiilessä, turpeessa ja öljyssä. Hiukkaspäästöt ovat 
hienojakoista tuhkaa, jota syntyy ennen muuta kiinteiden polttoainei-
den käytöstä.

Vaatimukset kiristyvät
Typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöjä on mahdollista vähentää polttoaine-
valinnoilla ja erilaisilla savukaasujen puhdistustekniikoilla. EU-maissa 
näille päästöille on asetettu hyvin tiukat päästörajat, joiden saavutta-
minen edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknologian (Best Available 
Technology, BAT) käyttöä. Euroopan tuotannossamme typpi-, 
rikki- ja hiukkaspäästömme ovatkin vähentyneet merkittävästi viime 
vuosikymmeninä. Päästörajoitukset tiukkenivat entisestään vuonna 
2016 IED-direktiivin (Industrial Emissions Directive) voimaantulon 
myötä. Voimalaitoksemme täyttävät pääosin uudet päästövaati-
mukset. Suomenojan voimalaitoksella ja Rejtanan lämpölaitoksella 
Puolassa joudutaan investoimaan ilmansuojeluun lähivuosina.
 
Huippuluokan polttotekniikkaa
Voimalaitostemme typenoksidipäästöjä on vähennetty ensisijaisesti 
polttotekniikkaa kehittämällä. Meri-Porin voimalaitoksellamme on 
lisäksi katalyyttinen typenpoistojärjestelmä. Meillä on huippuluokan 
osaamista polttotekniikassa ja olemme toimittaneet polttoteknisiä 
ratkaisuja myös muille voimayhtiöille.
 
Rikkipäästöt vähenevät
Meri-Porin ja Suomenojan voimalaitoksemme on varustettu rikinpois-
tolaitoksella. Muilla hiili- ja turvevoimalaitoksillamme rikkipäästöjä 
on vähennetty hankkimalla vähärikkisiä polttoaineita ja lisäämällä 

biomassan käyttöä. Joensuun voimalaitokselle vuonna 2015 valmis-
tunut savukaasulauhdutin vähentää merkittävästi laitoksen rikki- ja 
hiukkaspäästöjä. Puolassa rakennamme uutta CHP-laitosta, joka 
tulee korvaamaan Zabrzen ja Bytomin vanhat voimalaitokset vuoden 
2018 loppuun mennessä. Uusi laitos vähentää merkittävästi kaikkia 
päästöjä ilmaan.
 
Vaatimukset kiristyvät Venäjällä
Tällä hetkellä yli 70 % SO2- ja NOx -päästöistämme ja yli 95 % hiuk-
kaspäästöistämme on peräisin Venäjän tuotantolaitoksiltamme, joilla 
päästöjä rajoitetaan Venäjän lainsäädännön mukaisesti. Venäjällä 
on valmisteilla uutta lainsäädäntöä, joka kiristää päästövaatimuksia 
tulevaisuudessa. Myös Venäjällä kykenemme vaikuttamaan päästöihin 
polttamalla parempilaatuista kivihiiltä.
 
Päästöt vuonna 2015
Vuonna 2015 lämpövoimatuotannossamme syntyi 26 800 (2014: 
28 700) tonnia typenoksidien päästöjä (NOX), 19 900 (2014: 20 400) 
tonnia rikkidioksidipäästöjä (SO2) ja 17 800 (2014: 21 300) tonnia 
hiukkaspäästöjä. Rikki- ja typpipäästöjen lasku johtui ennen muuta 
lauhdutusvoiman tuotannon vähenemisestä Suomessa. Hiilidioksidi-
päästöt on raportoitu kohdassa Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 
2015.

SO2- NOX- ja hiukkaspäästöt  vuosina 2013-2015 
(GRI G4-EN21)  

Savukaasupäästöistä (SO2 ja NOX) 85 % (2014: 77 %) ja hiukkaspääs-
töistä 98 % (2014: 98 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista. Merkittävin 
hiukkaspäästöjen lähde (12 700 tonnia vuonna 2015) oli Argayashin 
voimalaitos Venäjällä.

Elohopeapäästömme ilmaan olivat 105 (2014: 126) kg.
Euroopan voimalaitoksillamme päästöjen raportointi perustuu 

jatkuvatoimiseen mittaukseen. Venäjän voimalaitoksillamme ja 
useimmilla lämpölaitoksillamme päästöt lasketaan polttoaineiden 
käytön ja ominaispäästökertoimien avulla. Ominaispäästökertoimet 
voivat perustua määrävälein tehtäviin mittauksiin tai laitetoimittajalta 
saatuihin tietoihin.
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Lue lisää
Ympäristöpoikkeamat

Vedenkäyttö
 
Fortum käyttää runsaasti vettä erityyppisillä voimalaitoksilla ja kauko-
lämpöverkoissa. Useimmissa tapauksissa laitoksemme eivät kuluta 
vettä, vaan vesi palautetaan samaan vesistöön josta se otetaan. Veden 
ominaisuudet voivat muuttua prosessin aikana, mutta veden määrä säi-
lyy yleensä muuttumattomana. Joissain tapauksissa vettä siirtyy toiseen 
kohteeseen, esimerkiksi kun vettä haihtuu ilmaan jäähdystystornista, 
vuotaa maaperään kaukolämpöputkistosta tai kun jätevettä lasketaan 
kunnalliseen viemäriin.

Vesivoimantuotanto on erityinen veden käytön muoto. Joessa 
virtaava vesi johdetaan turbiinin läpi sähkön tuottamiseksi. Tässä 
prosessissa vettä ei kulu eivätkä veden ominaisuudet muutu. Vesi-
voimantuotantoon liittyy kuitenkin usein vesistön säännöstelyä, joka 
muuttaa vedenpinnan ja virtaaman vaihtelua luonnontilaan verrattuna. 
Fortum ei raportoi jokien virtaamia vesivoimantuotantoon liittyvänä 
veden käyttönä.

Jäähdytysvesi
Lauhdutusvoiman tuotannossa tarvitaan paljon jäähdytysvettä. 
Jäähdytysvesien osuus onkin yli 90 % Fortumin kaikesta vuotuisesta 
vedenotosta.

Fortumin suuret lauhdutusvoimalaitokset Suomessa sijaitsevat ran-
nikkoalueilla ja käyttävät suoraa merivesijäähdytystä. Jäähdytys ei kuluta 
vettä, vaan merestä otettu vesi palautetaan takaisin mereen. Ainoa 
muutos on jäähdytysveden lämpötilan nousu noin kymmenellä asteella.

Myös CHP-laitoksillamme tuotetaan ajoittain lauhdutussähköä. 
Useimmissa tapauksissa jäähdytysvesi otetaan paikallisesta vesistöstä. 
Venäjällä ja Puolassa käytetään jäähdytystorneja, joissa osa jäähdytys-
vedestä haihtuu ilmakehään.
 
Kaukolämpöverkko
Fortum on merkittävä kaukolämmön toimittaja Suomessa, Venäjällä, 
Puolassa ja Baltian maissa. Fortumilla on näissä maissa yhteensä noin 
2 700 kilometriä kaukolämpöputkia. Kaukolämmityksessä käytetään 
lämmönsiirtoaineena vettä. Kaukolämpöputkistojen vuotojen vuoksi 
kaukolämpöverkkoihin on syötettävä aika ajoin lisävettä.
 

Prosessivesi ja muu veden käyttö
Lämpövoimalaitoksella tarvitaan vettä vesi-höyrypiirissä, kun sähköä 
tuotetaan höyryturbiinin avulla. Putkistojen vuotojen vuoksi vesi- 
höyrypiiriin joudutaan ajoittain syöttämään lisävettä. Vettä tarvitaan 
myös erilaisissa voimalaitosten apujärjestelmissä, esimerkiksi savu-
kaasujen rikinpoistoon märkäpesurilla ja nestemäisten radioaktiivisten 
jätteiden käsittelyyn ja varastointiin ydinvoimalaitoksilla.
 
Vedenotto
Fortumin tärkeimpiä vesilähteitä ovat Itämeri ja paikalliset makean 
veden vesistöt. Vesijohtovettä käytetään pääasiassa CHP-laitoksilla 
suurissa kaupungeissa. Joissain tapauksissa vesi hankitaan läheiseltä 
toisen yhtiön teollisuuslaitokselta.

Pääosa Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteetista on 
Suomessa, Venäjällä ja Puolassa. Lämpövoimalaitoksemme eivät 
sijaitse vesikriittisellä alueella missään toimintamaassamme. Intian 
aurinkovoimalaitoksillamme vettä käytetään aurinkopaneelien 
puhdistamiseen. Vaikka vesimäärät ovat suhteellisen pieniä, Intiassa 
selvitetään vaihtoehtoisia vesilähteitä ja puhdistusmenetelmiä.
 
Jätevedet
Voimalaitoksilla syntyvät jätevedet käsitellään joko voimalaitoksen 
omalla jätevesilaitoksella ja lasketaan ympäröivään vesistöön tai 
johdetaan kunnalliseen jätevesijärjestelmään edelleen käsiteltäväksi. 
Venäjällä käytetään tuhkan kuljetuksessa ns. märkämenetelmää, 
jossa tuhka pumpataan voimalaitokselta veden mukana tuhka-al-
taisiin. Osa vedestä kierrätetään takaisin voimalaitokselle ja osa 
johdetaan selkeytyksen jälkeen vesistöön.

Jätevesissä on kiintoainetta, ravinteita kuten typpeä ja fosforia 
sekä raskasmetalleja. Jätevesipäästöillä voi olla paikallisia vaikutuksia 
veden laatuun sekä vesistöjen ravinne- ja happitasapainoon.
 
Vedenotto vuonna 2015
Vuoden aikana otimme käyttöömme 2 138 (2014: 2 186) miljoonaa 
kuutiometriä vettä. Tästä meriveden osuus oli noin 70 %.

Valtaosan ottamastamme vedestä, 2 060 (2014: 2 094) miljoo-
naa kuutiometriä, käytimme jäähdytysvetenä. Loviisan ydinvoima-
laitos otti ja päästi takaisin mereen 1 403 miljoonaa kuutiometriä 
jäähdytysvettä.

Raportoidut vedenotto- ja vedenkäyttöluvut perustuvat virtaama-
mittauksiin voimalaitoksilla ja lämpölaitoksilla.

Vedenotto vuosina 2013–2015 (GRI G4-EN8)

 Vedenkäyttö vuosina 2013–2015 (GRI G4-EN8)

 
Jätevedet vuonna 2015
Laitoksillamme syntyi jätevesiä 34 (2014: 33) miljoonaa m3, joista 
96 % johdettiin puhdistamisen jälkeen ympäristöön ja 4 % johdettiin 
kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin.

Jätevesien mukana vesistöihin pääsi öljyä noin 1,2 tonnia. Lisäksi 
vesivoimalaitoksilta pääsi jokivesiin noin 3,8 tonnia öljyä.

Venäjän voimalaitoksillamme on viime vuosina ollut toistuvia 
jätevesien lupaehtojen ylityksiä. Niitä on tarkasteltu lähemmin 
sivulla Ympäristöpoikkeamat.

Jäähdytysvesien mukana vesistöihin purettu lämpökuorma oli 17 
(2014: 18) TWh. Loviisan ydinvoimalaitoksen osuus tästä oli 16 TWh. 
Lämpötilamittausten mukaan jäähdytysvesi on nostanut pintaveden 
lämpötilaa 1–2 astetta 1–2 kilometrin säteellä vedenpurkupaikasta.
Raportoidut jätevesimäärät perustuvat virtaamamittauksiin voimalai-
toksillamme ja lämpölaitoksillamme.

Jätevesipäästöt kohteittain vuosina 2013–2015 
(GRI G4-EN22)
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Lue lisää
Ydinjätehuolto
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

Jätteet ja sivutuotteet
 
Sähkön ja lämmön tuotannossa syntyy erityyppisiä sivutuotteita ja 
jätteitä. Polttoaineiden käytöstä syntyy sivutuotteena tuhkaa ja savu-
kaasujen rikinpoistosta kipsiä tai muuta rikinpoistotuotetta. Tuhkan 
ja rikinpoistotuotteiden osuus energiantuotantomme sivutuotteista ja 
jätteistä on keskimäärin yli 90 %.

Voimalaitosten kunnossapidosta syntyy metalliromua ja muuta 
tavanomaista teollisuusjätettä sekä vähäisemmässä määrin jäteöljyjä 
ja muita vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä. Pyrimme toimittamaan 
sivutuotteet ja jätteet hyötykäyttöön aina kun se on mahdollista. 
Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet toimitamme sijoitettavaksi 
kaatopaikoille. Hankimme jätehuoltopalveluja vain luotettavilta, asian-
mukaisesti luvitetuilta jätehuoltoyrityksiltä.

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

Vuonna 2015 voima- ja lämpölaitoksillamme syntyi sivutuotteita 
ja jätteitä yhteensä noin 601 000 (2014: 697 000) tonnia. Näistä 33 
% toimitettiin hyötykäyttöön.

Tuhka ja kipsi
Tuhkaa muodostuu kaikkien kiinteiden polttoaineiden poltossa. Yli 
puolet Euroopassa toimivien laitostemme tuhkasta menee hyötykäyt-
töön: raaka-aineeksi esimerkiksi rakennusteollisuuteen, tienraken-
nukseen ja maanparannusaineeksi sekä kaivostäyttöön.  Venäjällä 
voimalaitostemme tuhka varastoidaan tuhka-altaisiin, koska siellä 
märälle tuhkalietteelle ei ole löydetty hyötykäyttöä.

 Rikinpoistossa syntyy joko märän tai puolikuivan prosessin 
lopputuotetta. Meri-Porin voimalaitoksellamme märän rikinpoiston 
tuotteena syntyvä kipsi soveltuu rakennusteollisuuden raaka-aineeksi, 
ja siitä menee hyötykäyttöön keskimäärin yli 90 %. Suomenojan 
voimalaitoksella syntyvä rikinpoistotuote ei sovellu sellaisenaan 
hyötykäytettäväksi.

Vuonna 2015 tuhkaa syntyi noin 570 000 (2014: 659 000) 
tonnia, kipsiä 2 300 (2014: 9 800) tonnia ja muuta rikinpoistotuotetta 
8 800 (2014: 9 800) tonnia. Noin 60 % tuhkasta syntyi Venäjän 
laitoksilla, 15 % Puolassa ja 11 % Suomessa. Tuhkan ja kipsin määrän 
pieneneminen johtui ennen muuta vähäisemmästä lauhdesähkön 
tuotannosta Suomessa. Tuhkan hyötykäyttöaste oli 33 % (2014: 34 %) 
ja kipsin 100 % (2014: 100 %).

 Sivutuotteet, joita ei voida hyödyntää, sijoitetaan kaatopaikalle 
tai välivarastoidaan. Vuonna 2015 kaatopaikoille vietiin noin 390 000 
(2014: 444 000) tonnia sivutuotteita.

Euroopan voimalaitoksillamme raportoidut tuhkan ja kipsin 
määrät perustuvat autokuormien punnitukseen. Venäjän voimalaitok-
sillamme tuhkamäärät lasketaan hiilen tuhkapitoisuuden perusteella.
 
Radioaktiiviset jätteet
Ydinvoimalaitoksen toiminnasta syntyy sekä tavanomaista jätettä 
että radioaktiivisen jätehuollon piiriin kuuluvaa jätettä. Tavanomaista 
jätettä syntyy esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa, rakentamisessa ja 
kunnossapidossa sekä toimistotöissä.

Loviisan voimalaitoksemme matala- ja keskiaktiivisten jätteiden 
käsittelyä on kuvattu Loviisan voimalaitoksen sivuilla.

 Korkea-aktiivinen käytetty ydinpolttoaine varastoidaan tois-
taiseksi Loviisan voimalaitoksella ja sijoitetaan aikanaan Fortumin 

Tuhkan ja kipsin käsittely vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN23)

ja Teollisuuden Voiman omistaman Posiva Oy:n loppusijoitus-
laitokseen Eurajoen Olkiluodossa. Vuonna 2015 Loviisan voima-
laitoksen reaktoreista poistettiin 21,8 (2014: 22,7) tonnia käytettyä 
ydinpolttoainetta. Tuotettua energiayksikköä kohti laskettuna käytettyä 
polttoainetta kertyi 2,7 (2014: 2,9) g/MWh.
 
Muut jätteet
Voimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa syntyvät tavanomaiset 
jätteet lajitellaan ja hyödyntämiskelpoinen jäte (esimerkiksi romume-
talli) toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Jätteet, joita ei voida hyödyn-
tää, sijoitetaan kaatopaikalle tai varastoidaan siten, ettei haitallisia 
aineita pääse leviämään ympäristöön, ilmaan, maaperään tai pinta- ja 
pohjavesiin. Vaaralliset jätteet toimitetaan luvanvaraisille vaarallisten 
jätteiden käsittelylaitoksille.

Toiminnoissamme syntyi jätteitä (pois lukien kaatopaikalle 
mennyt kipsi ja tuhka) yhteensä 27 200 (2014: 27 700) tonnia, 
josta vaarallista jätettä oli 1 700 (2014: 2 500) tonnia. Tämän lisäksi 
poistettiin pilaantunutta maata noin 2 100 tonnia.

 Muiden jätteiden osalta raportoidut jätemäärät perustuvat 
pääosin jätehuoltoyritysten raportoimiin tietoihin.

Jätteiden käsittely vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN23)

https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/ydinvoima/Loviisan_voimalaitos/Ymparistovaikutukset/Sivut/default.aspx
http://www.posiva.fi/
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/loviisan_voimalaitos/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/loppusijoitus/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/loppusijoitus/pages/default.aspx
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Lue lisää
Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
Laitos- ja työturvallisuus

Ympäristöpoikkeamat

 Seuraamme konsernitasolla merkittävien EHS-poikkeamien luku-
määrää. Merkittäviä ympäristöpoikkeamia ovat suuret (yli 100 litraa) 
vuodot ympäristöön, selkeät poikkeamat ympäristölupien ehdoista 
sekä muut poikkeamat, joilla on merkittävää vaikutusta ympäristössä.

Vuodot ja ympäristöpoikkeamat vuonna 2015
Vuoden 2015 aikana tapahtui kaksi yli 100 litran vuotoa ympäris  -
töön (2014: 3). Chelyabinsk CHP2-voimalaitoksella pääsi noin 3 m3 

tuhkankuljetusvettä maaperään. Tyumenin kaukolämpöverkossa 
tapahtui vuoto, jonka seurauksena kuumaa vettä ja höyryä pääsi 
maan pinnalle. Tapahtumilla ei ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Tyumenin kaukolämpöverkon vuoto aiheutti palovamman ohikulkijalle, 
joka tunkeutui tahallisesti aidatulle vahinkoalueelle.

Kivenlahden lämpökattiloiden muutostyön yhteydessä tapahtui 
tuhkapäästöjä, joiden seurauksena tuhkaa laskeutui talojen katoille 
ja pysäköityjen autojen päälle. 24 autoa pestiin ja vahattiin Fortumin 
toimesta.
 
Luparikkomukset vuonna 2015
Euroopan toiminnoissamme ei tapahtunut vuonna 2015 merkittä-
viä ympäristöluparikkomuksia. Venäjällä ympäristölupiin liittyvien 
lupaehtorikkomusten kokonaismäärä oli 14 (2014: 15). Näistä 12 
liittyi jätevesipäästöihin. Selvitykset toimenpiteistä lupaehtoylitysten 
vähentämiseksi jatkuivat.
 
Valitukset 
Fortumin verkkosivuilla on palautekanava, jonka kautta sidosryh-
mämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista väärinkäy-
töksistä tai toimintamme aiheuttamista epäkohdista. Vuoden 2015 
aikana tietoomme ei tätä kautta tullut uusia ympäristöön liittyviä 
valituksia.

Vuoden aikana jatkoimme toimenpiteitä Jelgavan voimalaitoksen 
joidenkin naapureiden aiemmin ilmoittaman liiallisen yöaikaisen 
valaistuksen sekä meluhaitan vähentämiseksi. Voimalaitokselle on 
myös valitettu lauantaisin ja vapaapäivinä tapahtuvista biopolttoaine-
kuljetuksista, jotka ovat välttämättömiä talviaikana.

Valaistusongelma saatiin ratkaistua alkuvuodesta 2015 vaihta-
malla osa valoista lämpimämmälle värilämpötila-alueelle. Asukkaiden 
kokeman meluhaitan vähentämiseksi jatkoimme mm. laitteistojen 
kotelointia ja muita teknisiä ratkaisuja, vaikkei voimalaitoksen toimin-
nasta aiheutuva melu ylittänyt sallittuja raja-arvoja.

Tiedotimme asukkaille toimenpiteiden edistymisestä asukasko-
kouksissa, henkilökohtaisesti sähköpostitse sekä paikallisten tiedotus-
välineiden avulla. Toimenpiteiden valmistuttua kutsuimme asukkaat 
sertifioidun laboratorion tekemään viralliseen melumittaukseen. 
Kuusi lähialueiden asukasta osallistui tutkimukseen. Tulosten mukaan 
voimalaitos ei ylitä sallittuja melutasoja, ja lähinaapureista kaikki yhtä 
perhettä lukuun ottamatta ovat sitä mieltä, että myös melukysymys 
on nyt ratkaistu.
 
Sakot
Vuonna 2015 Fortum maksoi sakkoja jätevesien päästörajojen ylityk-
sistä Venäjällä yhteensä 11,5 miljoonaa ruplaa (167 000 euroa).
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Lue lisää
Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien 
ihmisten kanssa. Käymme aktiivista vuoropuhelua eri sidosryh-
mien kanssa ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmien 
erilaisten odotusten välillä. Fortumin sosiaalisessa vastuussa 
painottuvat  sähkön ja lämmön toimitusvarmuus, kaupungeille 
tarjottavat kestävät ratkaisut, laitos- ja työturvallisuus sekä liiketoimin-
nan  eettisyys ja  määräystenmukaisuus. 
 

Fortumin toiminnan tärkeimpiä sosiaalisia vaikutuksia ovat:
• sähkön ja lämmön häiriötön saatavuus
• kestävän kehityksen  ja kiertotalouden edistäminen tuotteiden ja 

palveluiden avulla
• laitosten häiriötön toiminta ja turvalliset työolosuhteet
• henkilöstön hyvinvointi
• omien ja toimitusketjun työntekijöiden ihmisoikeuksiin liittyvät 

vaikutukset
• yleishyödyllisen toiminnan tukeminen ja vaikutukset paikallis-

yhteisöihin

Fortumin kehittämät innovaatiot sekä sähkön ja lämmön toimitusvar-
muus tukevat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvoinnin lisäämistä. 
Fortum haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvu-
keskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tar-
jonta kattaa tehokkaat ja luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmärat-
kaisut, monipuoliset sähkön kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden 
käsittelyn ja hyödyntämisen energian tuotannossa sekä sähköisen 
liikenteen edistämisen älykkäiden latausjärjestelmien avulla.

Fortum edistää laitos- ja työturvallisuutta sekä työyhteisön 

hyvinvointia. Fortumin kestävän kehityksen lähestymistapaan 
kuuluvat myös hyvänä yrityskansalaisena toimiminen ja ympäröivistä 
yhteisöistä huolehtiminen. Haluamme tukea vastuullista toimintaa 
Fortumin hankintaketjussa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Fortum mittaa sosiaalista vastuutaan seuraamalla CHP-laitosten 
energiakäytettävyyttä, oman henkilöstön ja urakoitsijoiden poissa-
oloon johtaneiden työtapaturmien taajuutta (LWIF), oman henkilöstön 
lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuutta (TRIF), 
vakavien työtapaturmien lukumäärää sekä sairauspoissaoloprosenttia.

Toimintamme vastuullisuuden kehittämistä ja jatkuvaa paranta-
mista mittaavat lisäksi erilaiset kestävän kehityksen indeksit sekä oma 
One Fortum -sidosryhmätutkimuksemme. 

Sosiaalinen vastuu

Kuva: Lehtikuva
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Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Taulukossa esitetään keskeiset sosiaalisen vastuun tunnuslukumme vuonna 2015. 
Lisää tietoa näistä ja muista tunnusluvuista löytyy raportoinnistamme aihealueittain.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Energian toimitusvarmuus on Fortumille ensisijaisen tärkeää ja varmistaa myös mahdollisuuden luoda arvoa 
sidosryhmillemme. CHP-laitostemme keskimääräinen energiakäytettävyys pysyi vuonna 2015 hyvällä tasolla 
(96,4 %) ja ylitimme sille asetetun tavoitteen.

Turvalliset työolosuhteet ja henkilöstön hyvinvointi ovat ehdoton edellytys tehokkaalle ja häiriöttömälle 
toiminnalle. Fortumin omien työntekijöiden työturvallisuus on vakiintunut hyvälle tasolle. Lääkinnällistä 
hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuus laski vuonna 2015 ja saavutimme sille asetetun tavoitteen. Myös 
urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuudelle asetettu tavoite saavutettiin. Vuonna 
2015 ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

Tapaturmataajuus (TRIF), Fortumin henkilöstö Henkilöstö toimintamaittain 31.12.2015

Fortumin tuki yhteiskunnalle vuonna 2015 kohderyhmittäin, %

Sairauspoissaoloprosentti pysyi hyvällä tasolla ja oli 2,4 (2014: 2,4). Vuoden 2016 alusta lähtien sairaus-
poissaoloprosentti on yksi konsernin kestävän kehityksen mittareista.

Avoin tiedonkulku ja tiivis yhteistyö Fortumin ja sen tavaran- ja palveluntoimittajien välillä hyödyttää 
molempia osapuolia. Haluamme huolehtia toimitusketjumme vaikutuksista ja edistää vastuullisia toiminta-
tapoja. Vuonna 2015 Fortum auditoi yhteensä yhdeksän toimittajaa Puolassa, Tšekin tasavallassa, Venäjällä, 
Kazakstanissa ja Intiassa. 

Fortum tukee yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhtei-
söjen työtä toimintamaissamme. Tavoitteenamme on, että yhteistyöstä on hyötyä molemmille osapuolille. 
Vuonna 2015 tukemme yleishyödylliseen toimintaan oli noin 3,6 (2014: 3,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2015 
ja 2014 luvut eivät sisällä myytyä Distribution-liiketoimintaa.
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Toimitusvarmuus

Häiriötön energiansaanti on nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnan perusedellytyksiä. Ennakoivalla kunnon-
valvonnalla ja suunnitelmallisella kunnossapidolla pidämme huolta siitä, että voimalaitoksemme toimivat 
luotettavasti aina kun energiaa on tarpeen tuottaa.
 
Toimitusvarmuus vuonna 2015
Mittaamme CHP- ja vesivoimalaitostemme käytettävyyttä energiakäytettävyysindikaattorilla. Se lasketaan 
jakamalla voimalaitoksen toteutunut tuotanto teoreettisella maksimituotannolla tarkasteltavalla aikavälillä. 
Suunnitellut huoltoseisokit eivät vaikuta käytettävyyteen. CHP-laitoksilla seisokin venyminen suunniteltua 
pidemmäksi katsotaan kuitenkin häiriöksi, joka alentaa käytettävyyttä. CHP-laitostemme keskimääräinen 
energiakäytettävyys vuonna 2015 oli 96,4 % (2014: 94,7 %), kun tavoite oli 95 %.

Vesivoimalaitoksilla viat ja suunnittelemattomat tai pidentyneet seisokit laskevat käytettävyyttä vain silloin 
kun ne johtavat ohijuoksutuksiin. Vesivoimalaitostemme energiakäytettävyys oli 99,16 % (2014: 99,96 %).

 Loviisan ydinvoimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli kansainvälisesti mitattuna korkea, 
92,9 % (2014: 90,9 %).
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Henkilöstö
 
 Olemme merkittävä työllistäjä toimintapaikkakunnillamme. Haluamme 
olla vastuullinen työnantaja, joka panostaa henkilöstön kehittymiseen 
ja hyvinvointiin.

Henkilöstön määrä vuonna 2015
Vuonna 2015 Fortumissa työskenteli keskimäärin 8 009 
(2014: 8 821) työntekijää. Eniten työntekijöitä oli Venäjällä, 
 keskimäärin 4 180 (2014: 4 196) henkilöä. Vakituisessa työ -
suhteessa 31.12.2015 oli 7 522 (2014: 8 260) henkilöä eli 96,0 % 
(2014: 96,1 %) henkilöstöstä. Näistä kokoaikaisten työntekijöiden 
määrä oli 7 395 (2014: 8 078) ja osa-aikaisten 127 (2014: 182). 
Fortum ei pääsääntöisesti käytä vuokratyövoimaa.

 Fortum käyttää urakoitsijoita lähinnä rakennus- ja kunnossa-
pitotöissä. Urakoitsijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin 
 toimipaikoilla vuoden aikana yhteensä noin 1 327 000 (2014: 
1 359 000) työpäivää. Luku perustuu urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon 
sekä urakkakustannusten ja keskimääräisten tuntihintojen pohjalta 
tehtyihin arvioihin. Luku on laskettu 8 tunnin työpäivälle.

Henkilöstötilastoja vuodelta 2015 toimintamaittain eriteltyinä

Henkilöstön määrä 31.12. Henkilöstö toimintamaittain 31.12.2015   

Henkilöstön työsopimuksen ja työsuhteen tyyppi alueittain ja sukupuolittain jaoteltuna (GRI G4-10)
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Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2015
Vuoden aikana Fortumissa aloitti 375 (2014: 619) uutta työntekijää 
ja 650 (2014: 668) työsuhdetta päättyi, näistä 248 työnantajan päät-
tämänä. Yrityskaupat ja ulkoistukset vähensivät henkilöstön määrää 
yhteensä 184 (2014: 468) henkilöllä. Vuonna 2015 lähtövaihtuvuus 
oli 8,6 % (2014: 8,1 %). Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 4,2 %.

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus (GRI G4-LA1)

Vakituisten työntekijöiden palvelusvuodet vuosina 2013-2015, %   
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Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Edistämme henkilöstön tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdol-
lisuuksia rekrytoinnissa, palkitsemisessa, kehittymisessä ja uralla 
etenemisessä riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista 
mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaali-
sesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä.

Henkilöstön monimuotoisuus vuonna 2015
Vakituisesti palveluksessamme olevien keski-ikä oli 44,5 vuotta. Yli 
50-vuotiaiden työntekijöiden osuus oli 33 %. Naisten osuus koko 
henkilöstöstämme oli 29 % (2014: 28 %). Naisten osuus konserni- 
ja divisioonatason johtoryhmissä oli 33 % (2014: 33 %). Fortumin 
hallitukseen kuului kahdeksan jäsentä, joista kolme, mukaan lukien 
puheenjohtaja, oli naisia.

Syrjintätapaukset vuonna 2015
Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja puutumme siihen välittömästi. 
Suomessa ja Ruotsissa on käytössä erillinen ohjeistus työpaikkahäi-
rinnän ja -syrjinnän tilanteisiin. Vuoden 2015 aikana raportoitiin yksi 
epäasiallisen käytöksen tapaus, joka johti siihen syyllistyneen henkilön 
työsuhteen päättämiseen. Yksi vuonna 2014 raportoitu syrjintäväite 
oli tuomioistuinkäsittelyssä vuonna 2015. Tuomioistuinpäätök-
sen mukaisesti työnantaja ei ollut syyllistynyt syrjintään ja kanne 
hylättiin.
 
Tasa-arvoinen palkitseminen
Tarjoamme palkitsemispolitiikkamme mukaisesti oikeudenmukaisen, 
läpinäkyvän ja kilpailukykyisen palkitsemisjärjestelmän henkilöstöl-
lemme. Palkkaus noudattaa kunkin maan voimassaolevia käytäntöjä 
ja perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä työmarkkinasopimuksiin. 
Palkkataso perustuu henkilökohtaiseen työsuoritukseen, tehtävän 
vaativuuteen sekä kunkin maan markkinatilanteeseen.

 Henkilötietojärjestelmän kattava käyttöönotto mahdollistaa palk-
katasa-arvon raportoinnin kaikkien toimintamaiden osalta. Keskitetyn 
henkilötietojärjestelmän lisäksi Venäjällä on käytössä myös oma, 
paikallinen tietojärjestelmä, minkä vuoksi tiedot Venäjän palkkata-
sa-arvosta on raportoitu erikseen.

 Raportointimme kattaa muut henkilöstöryhmät paitsi työntekijät. 
Tässä ryhmässä vertailua ei pystytä tekemään liian pienten ryhmä-
kokojen vuoksi. Osassa toimintamaistamme henkilöstömäärät ovat 
niin pieniä, ettei maakohtainen vertailu ole luotettavaa. Nämä maat 
olemme raportoineet kootusti kohdassa Muut maat.

Vakituisten työntekijöiden jakauma ikäryhmittäin, sukupuolittain ja henkilöstöryhmittäin (GRI G4-LA12)

Konserni- ja divisioonatason johdon ikä- ja sukupuolijakauma, henkilöä

 
Palkitseminen vuonna 2015
Toimintamaissamme naisten peruspalkat olivat vuonna 2015 kaikissa 
henkilöstöryhmissä keskimäärin 12 % (2014: 10 %) pienempiä kuin 
miesten peruspalkat. Henkilöstön kokonaismäärä vertailussa oli 3 
089, joista naisia oli 1 111 (36 %). Erot vaihtelivat maittain ja eniten 
eroihin vaikuttivat tehtävien vaativuusluokat ja palvelusvuodet.

 Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) sisältää 
henkilökohtaisen suoriutumisen mittarin. Olemme ottaneet STI:n 

henkilökohtaisen bonuskertoimen mukaan tasa-arvoisen palkitse-
misen vertailuun. Naisten ja miesten välillä ero henkilökohtaisessa 
bonuskertoimessa oli +3 %.

Venäjällä naisten palkkaero miehiin verrattuna oli +0,6 % ver-
tailukelpoisten vaativuusluokkien osalta (1 728 henkilöä). Vertailua 
henkilökohtaisen bonuskertoimen osalta ei ole tehty.

Naisten peruspalkkojen, palkitsemisen sekä muiden avaintekijöiden vertailua miesten vastaaviin tekijöihin, % 
(GRI G4-LA13)
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Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
Fortumin liiketoimintoja kehitetään ja vahvistetaan hyvässä yhteis-
työssä henkilöstön kanssa. Uskomme, että liiketoiminnan menestyk-
sekäs johtaminen perustuu johdon ja henkilöstön luottamuksellisiin 
suhteisiin ja vapaaseen tiedonkulkuun. Fortum kunnioittaa henkilös-
tön järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan.

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

Sovellamme kaikissa toimintamaissamme paikallisia työehto-
sopimuksia ko. sopimusten soveltamisalojen mukaisesti. Kollek-
tiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluu noin 90 % 
Fortumin henkilöstöstä.
 
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluvan 
 henkilöstön osuus toimintamaittain:
• Latvia, Ruotsi ja Venäjä: 100 %
• Suomi: 100 % (pois lukien ylin johto)
• Viro: 25 %
• Puola: 32 %  
Liettuassa ei ole kollektiivisesti neuvoteltuja työehtosopimuksia. 
Työsopimukset perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön ja yhtiön 
henkilöstöpolitiikkaan.

Fortum European Council
Fortum European Council (FEC) kokoontuu pääsääntöisesti kerran 
vuodessa. FEC on eurooppatasoinen yhteistyöelin, jossa henkilöstö- 
ja työnantajaedustajat kohtaavat keskustellakseen Fortumia koske-
vista asioista. Vuonna 2015 FEC kokoontui toukokuussa Suomessa ja 
siihen osallistui henkilöstön edustajia Suomesta, Ruotsista, Puolasta 
ja Virosta. Neuvoston kokouksessa käsiteltiin erityisteemoina muun 
muassa energia-alan tulevaisuuden näkymiä, työturvallisuutta sekä 
terveyttä ja hyvinvointia. Fortum European Councilin kokousten lisäksi 
paikallistason neuvotteluja käydään eri maissa useita kertoja vuosit-
tain tarpeen mukaan.
 
Uudelleenjärjestelytilanteet
Organisaation muutostilanteissa neuvottelemme henkilöstön edusta-
jien kanssa jokaisen maan paikallisen lainsäädännön ja sopimuskäy-
täntöjen mukaisesti. Irtisanomistilanteissa haluamme ensisijaisesti 
tukea henkilöstön uudelleentyöllistymistä.

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

Vähimmäisirtisanomisaika perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, 
kollektiivisiin työehtosopimuksiin tai työsopimuksiin, jotka ovat yhden-
mukaisia paikallisen lainsäädännön ja sopimusten kanssa.

Irtisanomistilanteissa tarjoamme uudelleensijoituspalveluita ja 
selvitämme tapauskohtaisesti mahdollisuuksia järjestää ammatillista 

koulutusta yhteistyössä paikallisten työvoimaviranomaisten ja palve-
luntarjoajien kanssa. Työssä jatkavien työntekijöiden uudelleenkoulu-
tus järjestetään organisaation ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

 Irtisanomistilanteissa tarjoamamme tukipaketin sisältö päätetään 
tapauskohtaisesti paikallisten tarpeiden mukaan. Paketin taloudellinen 
kompensaatio perustuu yleensä työvuosien määrään Fortumissa.
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Henkilöstön hyvinvointi
 Vahva ja terve organisaatio on menestyksekkään liiketoiminnan 
perusedellytys. Fortumissa tuetaan työntekijöiden hyvinvointia ja 
jaksamista ennaltaehkäisevästi.

ForCARE-työhyvinvointimalli
ForCARE-työhyvinvointimallin tavoitteena on edistää työntekijöidemme 
terveyttä ja työturvallisuutta kehittämällä työtä ja työympäristöä sekä 
edistämällä työyhteisön toimivuutta.

 Otimme vuonna 2015 käyttöön globaalit ForCare työhyvinvointi-
teemat. Kevään teemana oli ”aktiivisuus ja energia” ja syksyn teemana  
”positiivinen palaute ja vuorovaikutus”. Teemat olivat esillä tiimipala-
vereissa ja niihin liittyen toteutettiin luentoja, hyvinvointitapahtumia 
ja aktiivisuuskilpailuja. Vuositeemoja jatketaan vuonna 2016, jolloin 
aiheina ovat ”palautuminen ja uni” sekä ”aktiivisuus ja energia”. 

ForCare työhyvinvointiohjelman uutena työkaluna otamme vuoden 
2016 alussa lähes kaikissa toimintamaissamme käyttöön HeiaHeia 
online- ja mobiiliratkaisun. HeiaHeia tarjoaa monenlaista hyvinvointisi-
sältöä, joka motivoi terveellisempään elämään, kirjaamaan liikunta- ja 
hyvinvointisuorituksia, kannustamaan kollegoita ja osallistumaan 
yhteisiin kampanjoihin.

Wellbeing Booster -hanke
Osallistuimme vuonna 2015 Sitran koordinoimaan Wellbeing Booster 
-pilottihankkeeseen Suomessa. Hankkeessa testattiin digitaalisia 
terveyttä mittaavia ja tukevia ratkaisuja. Hankkeessa oli mukana 180 
fortumlaista Suomenojan ja Järvenpään voimalaitoksilta ja taloushal-
linnon yksiköstä. Lisäksi mukana oli 130 henkilöä vertailuryhmässä.

Wellbeing Booster -konseptin toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioi-
tiin muun muassa käyttäjäkyselyn avulla. Kyselyn mukaan osallistujien 
tietoisuus omasta hyvinvoinnista parantui ja liikkuminen lisääntyi val-
mennuksen myötä. Puolet testiryhmäläisistä tunsi myös hyvinvointinsa 
lisääntyneen selvästi tai jonkin verran.
 
Varhaisen välittämisen malli
Edistämme hyvinvointia työpaikalla myös niin sanotulla varhaisen 
välittämisen mallilla, jossa avointa vuorovaikutusta työntekijän ja 
esimiehen välillä lisätään keskustelemalla ja kartoittamalla poissaolo-
jen syitä. Vuonna 2015 kiinnitimme huomiota varhaisen välittämisen 
mallin toimivuuteen ja kehitimme siihen liittyvää esimiesraportointia. 
Myös uusi esimiesten Johda Työkykyä MASTER -valmennus käynnis-

Vakituisten työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti vuosina 2013-2015 (GRI G4-LA6)  

tyi. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa esimiesten osaamista 
työkykyjohtamisessa.

Työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto
Työhyvinvointia ja työturvallisuutta käsitellään säännöllisesti paikallisen 
tason työsuojelutoimikunnissa, jotka toimivat paikallisen lainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti ja edustavat kaikkia henkilöstöryhmiä. Työ-
suojelutoimikuntia toimii kaikissa merkittävissä toimintamaissamme.

Kaikki palveluksessamme olevat työntekijät kuuluvat työterveys-
huollon piiriin. Työterveyshuoltomme on järjestetty kaikissa toiminta-
maissa paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Korostamme 
ennaltaehkäisevän ja työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan 
merkitystä. Suomessa työterveyshuollon kustannukset Fortumin  
 maksamasta osuudesta laskettuna olivat 509 (2014: 542) euroa 
henkilöä kohden.

Fortum tekee henkilöstölleen määräaikaistarkastuksia paikallisten 
lakien mukaisesti. Tarkastusten piiriin kuuluu henkilöstö, joka altistuu 
työssään esimerkiksi melulle, pölylle, säteilylle tai tekee vuorotyötä. 
Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin ja tarkastuk-
siin työyhteisössä. Työterveyshuollon ammattilaiset tukevat esimiehiä 
 tarjoamalla tietoa ennaltaehkäisevistä toimista sekä vaihtoehdoista 
työkyvyn heiketessä. Työterveyshuolto tarjoaa myös menetelmiä ja 
välineitä näitä tilanteita varten.

Sairauspoissaolot, ammattitaudit ja keskimääräinen 
 eläköitymisikä vuonna 2015
Sairauspoissaoloprosentti oli Fortumissa 2,4 (2014: 2,4), mikä on 
alhaisempi kuin energia-alalla keskimäärin. Miesten sairauspoissa-
oloprosentti oli 2,2 (2014: 2,2) ja naisten 3,0 (2014: 2,9). Sairaus-
poissaoloprosentti on laskettu vakituisten työntekijöiden raportoidun 
työajan perusteella. Sairauspoissaoloprosentti otettiin uudeksi 
konsernimittariksi vuodelle 2016 mittaamaan henkilöstön hyvinvoin-
tia. Vuoden 2016 painopistealueisiimme kuuluu sairauspoissaolojen 
hallinta ja erityisesti esimiesten varhainen tukeminen sairauspoissa-
olojen hallinnassa ja muissa työkykyhaasteissa.

Ammattitautiepäilyjä oli Suomessa 8 (2014: 8), joista meluun liit-
tyviä tapauksia oli 3 ja asbestiin liittyviä tapauksia 5. Meluun liittyvistä 
ammattitautiepäilyistä kaksi todettiin ei-ammattitaudiksi. Yksi asbes-
tialtistumiseen liittyvä epäily todettiin ammattitautina korvattavaksi. 
Muiden epäilyjen tutkimukset ovat kesken. Kaikki ammattitautiepäilyt 
esiintyivät miehillä.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen hyvästä tasosta Fortu-
missa kertoo keskimääräinen eläköitymisikä, joka oli 62 (2014: 62) 
vuotta.
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Henkilöstön kehittäminen
 Fortumissa kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan tietojen, taitojen ja 
osaamisen kehittämiseen. Sen mahdollistamiseksi olemme keskitty-
neet kehittämään johtajuutta ja organisaatiokulttuuria valmentavan 
lähestymistavan avulla. Valmentava lähestymistapa lisää osallistavaa 
johtamista, joka innostaa työntekijöitämme ottamaan vastuuta työs-
sään. Yhtenä keskeisenä elementtinä valmentavassa lähestymistavassa 
on palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Valmentava johtaminen ja perehdytys vuonna 2015
Esimiehille suunnattuja johtajuuden ja organisaatiokulttuurin kehittämi-
seen tähtääviä koulutusohjelmia oli vuonna 2015 käynnissä kolme:
• Leadership Impact -valmennus
• MASTER Growing Leader -koulutus
• Fortum Navigator -kehitysohjelma
Yhteensä näihin ohjelmiin osallistui vuoden 2015 aikana 116 esimiestä.

Kaikki uudet työntekijämme käyvät läpi perehdytyksen, jonka yksi 
osa on Fortum Passport -verkkoperehdytysohjelma. Vuoden 2015 
aikana 131 (2014: 136) henkilöä tutustui Fortumin toimintaan Fortum 
Passport - ohjelman kautta.
 
Koulutustunnit ja -kustannukset vuonna 2015
Vuonna 2015 koulutustuntien kokonaismäärä oli 50 466. Kurssit ja 
lisenssit rekisteröidään toistaiseksi Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja 
Norjassa. Vuonna 2015 koulutuskustannukset olivat noin 3,5 (2014: 
3,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2014 ja 2015 koulutuskustannukset eivät 
sisällä myytyä Distribution-liiketoimintaa.

Suoritus- ja kehityskeskustelut tukevat tavoitteiden 
 saavuttamista ja ammatillista kasvua
Henkilöstön työssä kehittymistä tuetaan vuosittaisilla suoritus- ja 
kehitys keskusteluilla, joiden piiriin kuuluvat kaikki työntekijät. Suoritus- 
ja kehityskeskustelujen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että työn-
tekijällä on selkeät liiketoiminnasta johdetut tavoitteet ja osaaminen, 
joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja ammatillista kasvua.

Tavoitteiden saavuttaminen muodostaa pohjan maksettaville 
tulospalkkioille. Fortumin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki 
työntekijät, jotka ovat olleet Fortumin palveluksessa vähintään kolme 
kuukautta.
 
Suoritus- ja kehityskeskustelut vuonna 2015
Vuoden 2015 osalta raportoimme kehityskeskustelujen  kattavuuden 

Koulutustunnit 2015 (GRI G4-LA9)  

Vakituisten työntekijöiden koulutustaso vuosina 2013-2015

helmikuulta, mihin edellisvuoden kehityskeskustelusykli päättyy. Suori-
tus- ja kehityskeskusteluissa käytettävää sähköistä työkalua pystyi käyt-
tämään noin 67 % henkilöstöstä. Heistä suoritus- ja  kehityskeskustelut 
käytiin 93 %:lla. Kehityskeskustelut toteutuivat lähes yhtä hyvin naisilla 
ja miehillä: naisten ryhmässä toteutumisprosentti oli 95 ja miesten 
ryhmässä 92. Tavoitteena on saada kaikki toimintamaat ja henkilöstö-
ryhmät sähköisen työkalun piiriin.
 
Fortum Sound -henkilöstötutkimus
Fortum Sound -henkilöstötutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. 
Lokakuussa 2014 järjestetyn tutkimuksen vastausprosentti nousi 84 
%:iin (2012: 79 %). Tulosten mukaan 70 % työntekijöistä kokee olevansa 
sitoutunut yritykseen (2012: 65 %).

Tutkimuksen tulosten perusteella henkilöstö kokee, että Fortumin 
työntekijöiden asiakaskeskeinen ajattelu sekä kestävä kehitys osana 
Fortumin toimintaa ovat hyvällä tasolla. Myös kokonaisvaltainen 
työ hyvinvointi sekä tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välillä 

 koetaan hyväksi. Fortumin Toimintaohjeen ja työturvallisuuden ohjeis-
tusten mukainen työskentelytapa on osa fortumlaisten työpäivää.

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa nousivat strategian 
selkeyttäminen ja läpinäkyvyys sekä muutoksista viestiminen. Tähän 
tarpeeseen vastattiin muun muassa aloittamalla Fortum Dialogi 
-keskustelutilaisuudet johdon ja henkilöstön välillä. Keskustelutilaisuus 
pidetään kaksi kertaa vuodessa.

Lisäksi käynnistettiin muutosjohtamiskyvykkyyden kehittämishanke, 
jonka ensimmäisessä vaiheessa luotiin esimiesten käyttöön tukimateri-
aali ja valmennettiin HR- ja viestintäorganisaatiot toimimaan esimiesten 
tukena muutostilanteissa.

Pekka Lundmarkin aloittaessa Fortumin toimitusjohtajana 
syyskuussa 2015 toteutettiin kysely, jossa yli 3 200 fortumlaista kertoi 
havaintojaan ja kehitysehdotuksiaan toiminnan tehostamiseksi ja tule-
van menestyksen rakentamiseksi. Vastauksista kävi ilmi, että henkilös-
töllä on vahva luottamus Fortumin toimintaan, mutta yhtiöön kaivataan 
selkeämpää suuntaa, joustavuutta ja nopeutta päätöksentekoon.
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Laitos ja työturvallisuus

Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että 
meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille. Uskomme, 
että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja 
asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä 
suojaudutaan. Hyvä laitosturvallisuus on työntekijöiden ja ympäristön 
kannalta turvallisen ja tehokkaan toiminnan ehdoton edellytys.

Olemme asettaneet konsernitasoiset tavoitteet seuraaville tunnus-
luvuille:  
• Oman henkilöstön (TRIF*, LWIF**) ja urakoitsijoiden (LWIF) 

tapaturmataajuus
• Vakavien työtapaturmien lukumäärä
• Merkittävät ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspoikkeamat  

(EHS–poikkeamat)

Turvallisuustavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ne ovat osa 
lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää.

Oman henkilöstön turvallisuus hyvällä tasolla vuonna 
2015
Oman henkilöstömme turvallisuus on vakiintunut hyvälle tasolle ja 
poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia 
kohti (LWIF) oli 1,1 (2014: 1,0). Oman henkilöstön lääkinnällistä 
hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuudessa (TRIF) saavutimme 
kaikkien aikojen parhaan tuloksemme 1,6 (2014: 2,0).

Onnistuimme myös parantamaan urakoitsijaturvallisuutta 
edellisvuoteen verrattuna. Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF) oli 
2,7 (2014: 3,2). Vuonna 2015 Fortumin toiminnoissa ei tapahtunut 
yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa.

Valitettavasti sekä omille työntekijöillemme että urakoitsijoille 
tapahtui edelleen liian monta vakavaa tapaturmaa emmekä onnis-
tuneet tavoitteessamme puolittaa vakavien tapaturmien määrä alle 
kahdeksaan. Vakavia työtapaturmia tapahtui yhteensä 16 (2014: 
16).Tärkeimmät syyt vakaviin onnettomuuksiin olivat putoaminen ja 
loukkaantuminen työkalujen ja koneiden käytön yhteydessä. Olemme 
tutkineet kaikki tapaturmat ja ryhtyneet toimenpiteisiin vastaavien 
onnettomuuksien välttämiseksi.

Turvallisuustunnusluvut vuosina 2013-2015 (GRI G4-LA6)

Työtapaturmat, tapaturmataajuudet ja poissaolot vuonna 2015 maittain ja sukupuolen mukaan 
(GRI G4-LA6)

Noudatamme tapaturmien raportoinnissa Yhdysvaltojen Occupational Safety & Health Administrationin (OSHA) periaatteita 
sekä ILO:n Practice on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases -ohjeita siltä osin, kun ne ovat 
Fortumin toimintamaiden lainsäädännön mukaisia.

*TRIF: Total Recordable Injury Frequency, lääkinnällistä hoitoa vaatineet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti 
**LWIF: Lost Workday Injury Frequency, poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, tapaturma on johtanut tapahtumapäivän lisäksi yhden tai useamman työpäivän tai -vuoron poissaoloon.
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Laitosturvallisuus vuonna 2015
Konsernitavoitteena seuraamme merkittäviä EHS-poikkeamia, joihin 
kuuluvat tulipalot, yli 100 litran vuodot ympäristöön, räjähdykset 
sekä ydinturvallisuus-, patoturvallisuus- ja ympäristölupapoikkeamat. 
Vuonna 2015 EHS-poikkeamia oli kaikkiaan 18 (2014: 27), tavoit-
teen ollessa ≤27. Poikkeamista ei aiheutunut merkittävää vahinkoa 
toiminnalle, ihmisille tai ympäristölle. Suurin osa (12) poikkeamista 
oli Venäjällä tapahtuneita jätevesipäästöihin liittyviä luparikkomuksia. 
Vuoden 2016 aikana Venäjällä tutkitaan kahdella voimalaitoksella 
mahdollisuutta siirtyä suljettuun vesikiertoon.
 
Yhteiset vaatimukset ohjaavat toimintaa
Fortumissa on käytössä konsernitason EHS-ohjeet ja minimivaatimuk-
set, jotka asettavat vaatimukset kaikille toiminnoille, joista olemme 
operatiivisessa vastuussa. Vuoden 2015 aikana päivitimme nämä 
ohjeet ja koulutimme uudistetut vaatimukset yli 500 työntekijälle. 
Koulutuksissa korostimme johdon roolia ja koulutimme liiketoiminta-
yksiköiden johtoryhmät, projektijohdon, voimalaitosten johdon sekä 
käytön ja kunnossapidon henkilöstön. Hankintatoimella on keskeinen 
rooli urakoitsijoiden valinnassa ja siksi myös hankinnan johtoryhmä 
koulutettiin.

Osana uusien ohjeiden jalkautusta arvioimme, kuinka hyvin divi-
sioonat toimivat ohjeiden mukaisesti. Puutteet kirjattiin ja korjaavat 
toimenpiteet ovat osa divisioonien vuoden 2016 toimintasuunni-
telmia. Toimintasuunnitelmiin kirjattiin myös toimenpiteet vakavien 
tapaturmien estämiseksi.

Urakoitsijoiden kyky toimia turvallisesti on meille tärkeää ja 
arvioimme urakoitsijoita myös turvallisuuden näkökulmasta. Fortu-
missa on käytössä yhteinen urakoitsijoiden hallintamalli, joka huomioi 
urakoitsijan turvallisuustason sopimusvaiheesta työn loppuunsaatta-
miseen. Tavoitteena on ottaa hallintamalli systemaattiseen käyttöön 
kaikissa divisioonissa vuoden 2016 aikana.
 
Parannamme turvallisuutta jatkuvasti
Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintamme tasoa ja 
turvallisuutta. Vuodelle 2016 olemme asettaneet  kunnianhimoiset 
 turvallisuustavoitteet. Vakavien onnettomuuksien määrä tulee 
puolittaa, oman henkilöstön turvallisuus tulee pitää hyvällä tasolla 
ja urakoitsijaturvallisuuden tavoitetasomme kiristyy. Olemme myös 
kiristäneet EHS-poikkeamien tavoitetta.

Poikkeustilanteisiin varautuminen
 Keskeiset kriisi- ja poikkeustilanteet, joihin varaudumme, liittyvät opera-
tiiviseen toimintaamme, kuten voimalaitos- ja patoturvallisuuteen sekä 
muuhun häiriöttömän toiminnan turvaamiseen.

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

Poikkeustilanteisiin varautumisen vastuut
Fortumin kriisinhallinta ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on ohjeis-
tettu konserni-, divisioona- ja laitostasolle. Kriisinhallinta- ja jatkuvuus-
suunnitelmien testaaminen ja päivittäminen on kunkin  divisioonan ja 
linjaorganisaation vastuulla. Konsernin toimintaan  laajemmin vaikutta-
vat kriisit johdetaan konsernitasolla. Kriisin hallinta- ja viestintäohjeet 
on laadittu mm. sähkön- ja lämmöntuotannon häiriöille sekä Loviisan 
ydinvoimalaitokselle. Yritysturvallisuusyksikkö vastaa kriisinhallinnan 
kehittämisestä kuten harjoitusten järjestämisestä ja suunnittelun 
tukemisesta. Konserniviestintä vastaa kriisiviestinnästä.
 
Kriisiharjoitukset ja muu kehittäminen vuonna 2015
Vuoden 2015 aikana pidettiin kriisiharjoitus muun muassa HESS- 
divisioonan johtoryhmälle. Suomessa järjestettiin Loviisan voima-
laitoksella vuosittainen ydinvoimaonnettomuuteen liittyvä kriisihar-
joitus. Harjoituksessa keskityttiin viestintään Loviisan voimalaitoksen, 
Keilaniemen pääkonttorin kriisinhallinnan organisaatioiden ja keskeis-
ten viranomaisten, kuten hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen, poliisin ja 
Säteilyturvakeskuksen välillä.

 Venäjän, Suomen, Ruotsin, Puolan ja Baltian päätoimipaikoille 
luotiin palo- ja pelastussuunnitelmat. Näiden suunnitelmien pohjalta 
pidettiin tiedotustilaisuuksia toimipaikoilla. Vuoden aikana luotiin myös 
prosessi tietoturvariskien määrittämiseksi ja analysoimiseksi.

Vuoden 2016 tavoitteena on kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautu-
misen osalta parantaa mm. voimalaitosten tietoturvaan sekä palo- ja 
pelastustoimintaan liittyvien riskien hallintaa.
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Yrityskansalaisuus

Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa on Fortumin toiminnan kulma-
kiviä. Toimintamme vaikuttaa paikallisyhteisöihin voimalaitospaikka-
kunnilla, ja teemme monenlaista yhteistyötä paikallisten sidosryhmien 
kanssa.

Tuemme yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, 
esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme. 
Sponsorointiohjelmamme painottuu tulevaisuuteen – lapsiin ja nuoriin 
sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan. Fortum tekee myös merkittävää 
yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten yliopistojen kanssa erilaisissa 
tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Toimimme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä 
 järjestöissä. Yhteiskuntasuhteet ja yhteistyö viranomaisten kanssa 
ovat ensisijaisen tärkeitä energia-alalla.

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

Viestimme avoimesti, rehellisesti ja ennakoivasti ja käymme 
vuoropuhelua voimalaitostemme lähiympäristön sidosryhmien kanssa. 
Teemme yhteistyöhankkeita paikallisyhteisöjen kanssa. Teemme 
hankkeissamme ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsää-
dännön vaatimusten mukaisesti. Sidosryhmien kuuleminen on osa 
YVA-menettelyä. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa 
lupamenettelyissä.
 
Esimerkkejä toiminnastamme paikallisyhteisöjen kanssa 
vuonna 2015:
• Asiakasraateja ja -tapaamisia järjestettiin Suomessa, Ruotsissa, 

Virossa ja Puolassa. Tapaamiset asiakkaiden kanssa ovat yksi 
tapa saada suoraa palautetta ja kehitysideoita. Haluamme vastata 
jatkossa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Lue lisää
Vesivoimantuotannon ympäristövaikutukset

• Voimalaitosten avointen ovien päiviä järjestettiin eri toiminta-
maissa, ja niihin osallistui tuhansia paikallisia asukkaita.

• Fortum jatkoi Loviisassa Naapurina ydinvoimala -lehden julkai-
semista ja keskusteli aktiivisesti alueen asukkaiden ja kaupungin 
edustajien kanssa.

• Vesivoimatuotannon ympäristöhaittojen vähentämiseen pyrki-
viä hankkeita oli käynnissä Suomessa ja Ruotsissa yhteistyössä 
kuntien, tutkimuslaitosten, kalastajien, yliopistojen ja ympäristöjär-
jestöjen kanssa.

• Koululaisille suunnattu Älvstädarna-hanke järjestettiin Ruotsissa 
kolmatta kertaa. Yli 2 000 nuorta keräsi varoja virkistystoimintaan 
siivoamalla 35 tonnia roskia neljän joen (Dalälven, Klarälven, 
Ljusnan ja Gullspångälven) lähiympäristössä, jossa Fortumilla on 
vesivoimalaitoksia.

• Virossa käynnistettiin yhteistyö useiden paikallisten sidosryhmien 
kanssa kaukokylmäratkaisuihin sekä älykkääseen ja energiatehok-
kaaseen uudelleenrakentamiseen liittyen.

• Fortum jatkoi paikallisyhteisöjen tukemista useilla  hankkeilla   
Intiassa Kapelin ja Amritin  aurinkovoimalaitosten läheisyydessä.

• Fortum tukee yhteisöjä voimalaitospaikkakunnilla monipuolisesti 
erilaisin lahjoituksin. Vuonna 2015 tuettiin muun muassa asun-
nottomia lapsia ja nuoria Ruotsissa, lahjakkaita, vaikeissa oloissa 
kasvaneita lapsia työpajoin ja apurahoin Puolassa, sekä lasten 
urheilukoulua, jääkiekkojoukkuetta, kulttuuri- ja asukastapahtumia 
Venäjällä.

http://www.fortum.com/fi/konserni/yhteiskuntasuhteet/linkit/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/konserni/yhteiskuntasuhteet/linkit/pages/default.aspx
https://www.fortum.fi/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutukset/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymparistorahasto/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/fi/media/pages/fortum-parantaa-kapelin-kylan-sahkon--ja-vedenjakelua-intiassa.aspx
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Lue lisää
Sponsorointi

Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena 
on kehittää Fortumin liiketoimintaa, edistää energia-alan tutkimusta 
ja kehitystä sekä edistää Fortumin rekrytointi- ja koulutusmahdolli-
suuksia.
 
Esimerkkejä yhteistyöstämme yliopistojen ja korkeakoulujen 
kanssa eri toimintamaissa:
• Suomessa rahoitamme Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

aurinkotalousprofessuuria (75 % rahoitus viiden vuoden ajan eli 
vuoteen 2017 asti).

• Ruotsissa tutkimme Karlstadin yliopiston kanssa vaelluskalojen 
elinolosuhteiden parantamismahdollisuuksia jokiympäristöissä. 
Lisäksi käynnissä on monivuotinen hanke, jonka tavoitteena 
on tarjota yli 4 000 opettajalle kestävään kehitykseen liittyvää 
koulutusta. Fortumin yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat 
Pedagog Värmland ja Karlstadin kunta sekä uusina kumppaneina 
konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF ja Chalmersin teknillinen 
yliopisto.

• Puolassa Fortum tekee yhteistyötä Wroclawin teknillisen yliopiston 
kanssa kaukokylmäratkaisujen parissa ja Czestochowan teknilli-
sen yliopiston bioteknologian ja ympäristöteknologian laitoksen 
kanssa. Fortumilla on myös yhteistyösopimus Sleesian teknillisen 
yliopiston kanssa.

• Venäjällä osallistumme AboutEnergy-koulutusohjelmaan, jossa 
tuetaan opettajia energiansäästöön liittyvän koulutuksen antami-
sessa.  Tarjoamme myös harjoittelupaikkoja ja tutustumiskäyntejä 
yliopisto-opiskelijoille voimalaitospaikkakunnillamme.

• Baltiassa Fortum on jäsen BIRTI:ssä (Baltic Innovative Research 
and Technology Infrastructure) joka koordinoi yhteistyötä yliopisto-
jen, tieteellisten instituuttien ja yrittäjien välillä.

• Latviassa toimimme yhteistyössä Riian teknillisen yliopiston ja 
Latvian maatalousyliopiston kanssa sekä Liettuassa Klaipedan 
teknillisen koulun, Klaipedan yliopiston ja Kaunasin teknillisen 
yliopiston kanssa. Järjestämme opiskelijoille harjoituspaikkoja ja 
tutustumiskäyntejä sekä tuemme energia-alan kongresseja ja 
seminaareja. 

Sponsorointihankkeet vuonna 2015 
Vuonna 2015 sponsoroimme Suomessa juniorijalkapalloa ja juniori-
lentopalloa Fortum Tutor -ohjelman puitteissa. Tavoitteena on taata 
lapsille innostava ja kannustava valmentaja. Noin 120 tutoria sparraa 
valmentajia ja antaa heille hyödyllisiä välineitä valmennustyöhön. Seit-
semän toimintavuoden aikana Fortum Tutor -ohjelma on tavoittanut yli 
100 000 lasta. Toukokuussa 2015 järjestettiin ensimmäinen koulutus 
erityisryhmien jalkapallojoukkueiden valmentajille.

Vuonna 2015 Fortum Tutor -ohjelma käynnistyi myös Latviassa, 
missä Fortum sponsoroi paikallista lentopalloseuraa Jelgavassa. 
Ohjelman puitteissa ammattilentopalloilijat ja Fortumin työntekijät 
vierailivat paikallisissa kouluissa ja opettivat koululaisille lentopalloilu-
taitoja. Lyhyitä Fortum Tutor -projekteja on toteutettu jalkapallossa ja 
jääkiekossa myös Venäjän Tšeljabinskissa. 

 Puolassa, Baltiassa ja Venäjällä on ollut käytössä Fortum 
Honorary Energy Donor –mobiilisovellus, joka kannustaa ihmisiä 
liikkumaan. Liikutun matkan voi muuttaa energiaksi, josta maksetun 
summan Fortum lahjoittaa valittuihin hyväntekeväisyyskohteisiin.

Fortumin tuki yhteiskunnalle vuonna 2015 
kohderyhmittäin, %

Fortumin tuki yhteiskunnalle vuonna 2015 
maittain, %  

Tuki yhteiskunnalle vuonna 2015
Vuonna 2015 tukemme yleishyödylliseen toimintaan oli noin 
3,6 (2014: 3,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2014 ja 2015 luvut ei sisällä 
myytyä Distribution-liiketoimintaa. Fortumin säätiön myöntämien 
apurahojen osuus tuesta oli noin 706 000 (2014: 550 000) euroa.  
Fortumin säätiö tukee luonnontieteellistä, teknistieteellistä sekä 
taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla.

https://www.fortum.fi/fi/konserni/sponsorointi/pages/default.aspx
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Lue lisää
Toimitusketjun vastuullisuus
Sidosryhmät

Ihmisoikeudet

Fortum tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja 
 ihmis oikeuksia, jotka sisältyvät keskeisiin ihmisoikeussopimuk-
siin.  Vaikutamme toiminnallamme suoraan ja välillisesti oman 
 henkilöstömme, toimitusketjussa työskentelevien sekä paikallis-
yhteisöjen jäsenten ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Ihmisoikeuskysymysten johtaminen
Tavoitteenamme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koske-
vien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja käyttää näitä periaatteita 
oman operatiivisen toimintamme ohella maa- ja kumppaniriskin 
arvioinneissa sekä toimittaja-auditoinneissa. Fortumin lähestymistapa 
ihmisoikeusasioiden johtamiseen on kuvattu tarkemmin kohdassa 
Sosiaalisen vastuun johtaminen: Ihmisoikeudet. 

Fortumin kestävän kehityksen yksikkö (Corporate Sustainability) 
vastaa kestävän kehityksen, mukaan lukien ihmisoikeusasiat, koordi-
noinnista ja kehittämisestä konsernitasolla.
 
Henkilöstön koulutus ihmisoikeusasioissa vuonna 2015
Toimittaja-auditointeja tekevät fortumlaiset saavat 1,5 päivää kestävän 
sisäisen koulutuksen, jossa he käyvät läpi Fortumin Toimintaohjeen 
palvelun- ja tavarantoimittajille asettamat vaatimukset, auditoitavat 
osa-alueet sekä vaatimusten todentamiseen käytettävät työkalut. 
Vuonna 2015 koulutimme yhteensä kolme auditoijaa Suomesta ja 
Intiasta. Sisäisen auditoijakoulutuksen käyneitä suositellaan käymään 
myös Social Accountability (SA8000) -standardin auditoijakoulutus.

Myös Fortumin Toimintaohjeen verkkokurssi käsittelee ihmis-
oikeuksiin liittyviä asioita. Vuonna 2015 Toimintaohje päivitettiin ja 
työntekijät suorittivat verkkokurssin, jonka avulla pääsi harjoittele-
maan Toimintaohjeeseen liittyviä arkipäivän tilanteita. Verkkokurssi on 
myös osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Vuonna 2015 osallistuimme Suomen yritysvastuuverkoston 
(FiBS) yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevaan koulutukseen.
 
Ihmisoikeusvaikutusten arviointi vuonna 2015
Kaikille investointihankkeillemme tehdään kestävän kehityksen 
arviointi, jossa huomioidaan hankkeen ympäristö-, työterveys- ja tur-
vallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. Kestävän kehityksen 
arviointiin sisältyy ihmisoikeusarviointi erityisesti uusilla toimin-
ta-alueilla. Ihmisoikeusarviointi on myös osa systemaattista maa- ja 
vastapuoliriskien arviointia hankkeita suunniteltaessa.

Prosessissa on kaksi osaa: kevyt ja syvällinen arviointi. Kevyt 
arviointi tehdään kaikista uusista maista, joihin jokin liiketoiminta-
yksiköistämme on suunnittelemassa esimerkiksi käytön tai kunnossa-
pidon palveluiden myyntiä, ja se perustuu julkisesti saatavilla oleviin 
lähteisiin. Näitä arviointeja tehtiin vuoden 2015 aikana seitsemän. 
Syvällinen arviointi tehtiin yhdestä maasta.

Fortumin toimittaja-auditointi kattaa hankintamme kannalta 
oleelliset ihmisoikeusnäkökohdat. Toimittaja-auditoinnit tekee oma 

henkilöstömme. Tekemällä auditoinnit itse saamme paremman 
käsityksen toimittajan käytännöistä ja voimme samalla kasvattaa 
toimittajan osaamista ihmisoikeuksiin liittyen.

Arvioimme vuonna 2016 mahdollisuutta lisätä toimittaja- 
auditointien määrää tekemällä auditoinneissa yhteistyötä ulkopuolisen 
palveluntarjoajan kanssa.

Vuonna 2015 tehdyistä toimittaja-auditoinneista ja niiden tulok-
sista on kerrottu yksityiskohtaisemmin kohdassa Toimitusketjun 
vastuullisuus.
 
Tunnistetut ihmisoikeusvaikutukset, korjaavat toimenpi-
teet ja valitukset vuonna 2015
Kaikki lapsi- ja pakkotyövoiman muodot on ankarasti kielletty ja 
vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Toimintamaistamme Intia ei ole 
 ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia vähimmäis-
iästä ja lapsityövoiman pahimpien muotojen kieltämisestä. Intian 
toiminnoissamme työllistymisen ehtona on työntekijän täysi-ikäisyys. 
Omassa toiminnassamme emme ole tunnistaneet pakkotyövoiman 
käyttöön liittyviä riskejä. Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työ-
ehtosopimustoiminnan tukemista on käsitelty kohdassa  Henkilöstön 
ja työnantajan väliset suhteet. 

Vuoden aikana vastaanotettiin yksi syrjintään liittyvä valitus, 
joka on raportoitu kohdassa Monimuotoisuus ja tasavertaiset 
mahdollisuudet. Muita virallisia valituskanavia pitkin tulleita ihmis-
oikeuksiin tai työoloihin liittyviä valituksia tai edellisvuodelta siirtyneitä 
valituksia ei ollut.

https://www.fortum.fi/fi/konserni/sidosryhmat/pages/default.aspx
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Lue lisää
Asiakastyytyväisyys ja maine
Tuotteet ja palvelut

Tuotevastuu

Fortumin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja 
jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Kehitämme strate-
giamme mukaisesti kestäviä energiaratkaisuja, jotka hyödyttävät koko 
yhteiskuntaa.

Olemme yksi Pohjoismaiden johtavista sähkönmyyntiyhtiöistä ja 
myymme sähköä yksityis- ja yritysasiakkaille Ruotsissa, Suomessa ja 
Norjassa. Fortum on yksi maailman suurimmista lämmöntuottajista 
ja  -myyjistä. Myymme lämpöä yrityksille, julkiselle sektorille sekä 
yksityisasiakkaille Suomessa, Puolassa, kaikissa Baltian maissa ja 
erityisesti Venäjällä. Lisäksi myymme kaukojäähdytystä Suomessa 
ja Virossa, jossa ensimmäiset asiakkaat liittyvät kaukojäähdytyksen 
piiriin vuoden 2016 aikana.

Alkuperämerkittyä ja uusiutuvaa sähköä
Fortum kuuluu Pohjoismaiden johtaviin hiilidioksidipäästöttömän ja 
alkuperämerkityn sähkön myyjiin ja pystyy tarjoamaan yhä useam-
malle asiakkaalle sähkösopimuksen, jonka sähkö on tuotettu uusiu-
tuvalla energialla. Vuonna 2015 kaikki Suomessa yksityisasiakkaille 
myymämme sähkö oli uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä vesi- tai 
tuulivoimaa. Vesi- ja tuulisähkön alkuperä varmennettiin euroop-
palaisilla sähkön alkuperätakuilla. Osa tuotannosta varmennettiin 
lisäksi yleiseurooppalaisella luonnonsuojelujärjestöjen myöntämällä 
EKOenergia-merkillä ja Ruotsissa Bra Miljöval -merkillä.
 
Palveluita asiakkaille
Fortum on viime vuosina tuonut markkinoille useita uusia ratkaisuja, 
jotka tehostavat asiakkaiden energiankäyttöä ja vähentävät ympäris-
tövaikutuksia. Haluamme tarjota kasvukeskuksille kestäviä ja kierto-
taloutta edistäviä ratkaisuja. Älykkäät ratkaisut parantavat asiakkaiden 
mahdollisuuksia hallita sähkönkulutustaan ja kustannuksiaan. Fortum 
kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan asiakkaiden 
tarpeita. Uudet ratkaisut liittyvät esimerkiksi energiatehokkuuteen, 
sähköautoihin, aurinkovoimaan ja avoimeen kaukolämpöön.

Tarjoamme monipuolisia käytön ja kunnossapidon asiantuntija-
palveluita voimalaitosomistajille ja teollisuusasiakkaille. Lisäksi 
 tarjoamme vesivoimaan, ydinturvallisuuteen ja ydinjätteiden käsitte-
lyyn liittyviä tuotteita ja konsultointipalveluita.
 

Markkinointiviestintä
Tavoitteenamme on esitellä tuotteet ja palvelut todenmukaisesti 
kaikessa markkinointi ja viestintäaineistossamme. Emme esitä 
harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen 
markkinointiviestinnän ohjeita. Ympäristöasioita koskevissa väitteissä 
noudatamme ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä.

Vuonna 2015 Fortumin markkinointiviestinnässä ei havaittu 
määräysten tai vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia.

https://www.fortum.fi/fi/tuotteetjapalvelut/pages/default.aspx
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 Raportointiperiaatteet Raportoidut GRI-tunnusluvut

Kestävän kehityksen vuosiraportoinnissa 2015 noudatamme 
 seuraavia periaatteita:

Raportoinnin rajaus ja yhdistelyperiaatteet
Toimintaa ja johtamista koskeva raportointi kattaa kaikki Fortumin 
määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryritykset 
kaikissa toimintamaissa. Tytäryrityksiä ovat ne yhtiöt, joissa Fortum 
Oyj:llä on määräysvalta. Mahdolliset poikkeamat tästä periaatteesta 
on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä. Luettelo 
Fortumin tytäryrityksistä on tilinpäätöksen liitteessä 43 Tytäryrityk-
set segmenteittäin.

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

Tästä poikkeuksen muodostaa aiemmin tytäryrityksenä yhdistelty 
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad -yhtiö (Fortum 
Värme), joka on luokiteltu tilinpäätöksessä yhteisyritykseksi ja yhdis-
tellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 1.1.2014 alkaen. Myös 
tässä raportissa esitetyt tiedot on muutettu edellä mainitun laskenta-
käytännön mukaisiksi vuodesta 2013 alkaen, silloin kun mahdollista. 
Poikkeukset vuoden 2013 lukujen muuntamisesta uuden laskenta-
käytännön mukaisiksi on kerrottu kunkin tunnusluvun osalta erikseen. 
Siten Fortum Värme ei sisälly Fortumin kestävän kehityksen tavoittei-
siin ja tunnuslukuihin eikä myöskään johtamiskäytäntöjen kuvauksiin, 
ellei toisin ole mainittu. Fortum Värmen kestävän kehityksen tiedot on 
saatavissa Fortum Värmen kestävän kehityksen raportissa.

Fortum sai Distribution-liiketoiminnan myynnin  päätökseen 
1.6.2015. Tässä raportissa esitetyt tiedot vuodelle 2015 on 
pääsääntöisesti esitetty ilman Distribution-liiketoimintaa.  Vuosien 
2013 ja 2014 tunnusluvuissa Distribution-liiketoiminta on 
mukana. Poikkeukset laskentakäytännöistä on esitetty kunkin 
 tunnusluvun yhteydessä. 

Kapasiteetin muutokset
Joulukuussa 2015 Fortum otti Chelyabinsk GRESin yhdistetyn 
lämmön- ja sähköntuotantolaitoksen (CHP) ykkösyksikön kaupalliseen 
käyttöön Venäjällä. Tammikuussa 2015 Fortumin uusi lämpö-
pumppulaitos aloitti toimintansa Espoon Suomenojalla Suomessa. 
Vuoden aikana rakennettu uusi kapasiteetti ja käyttöön otetut uudet 
laitokset ovat mukana raportoinnissa käyttöönotosta alkaen.

Fortum luopui Distribution-liiketoiminnasta Ruotsissa 1.6.2015. 
Raportointisäännöt Distribution-liiketoiminnan osalta on esitetty 
kohdassa raportoinnin rajaus ja yhdistelyperiaatteet.

Mittaus- ja laskentaperiaatteet
Tiedot taloudellisia tunnuslukuja varten on kerätty tilintarkastajien 
tarkastamasta tilinpäätöksestä sekä kirjanpito- ja konsolidointijärjes-
telmistä.

Ympäristötietojen osalta raportointi kattaa ne laitokset, joista 
 Fortum on juridisesti vastuussa ympäristöluvan haltijana. Näissä 
tapauksissa laitosten tiedot raportoidaan kokonaisuudessaan. 
 Poikkeuksena on Meri-Porin voimalaitoksen hiilidioksidin ominais-
päästön laskenta, johon otetaan mukaan vain Fortumin osuus 
laitoksen tuotannosta ja päästöistä Fortumin ja Teollisuuden Voima 
Oy:n välisen käyttösopimuksen mukaisesti. Ominaispäästöjen lasken-
nassa kokonais tuotantoon lasketaan mukaan myös tuotanto-osuudet 
vähemmistöomisteisista yhtiöistä.

Fortumilla on käytössä konsernin laajuinen tietokanta ohjeineen 
toimipaikkatason ympäristötietojen keräämistä varten. Toimipaikat 
ovat vastuussa tietojen syöttämisestä, päästölaskennasta ja annet-
tujen tietojen oikeellisuudesta. Kestävän kehityksen yksikkö kokoaa 
tiedot konsernitasolla ja vastaa julkaistavista kestävän kehityksen 
tiedoista.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin CO2-päästöt 
verifioidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen tahon toimesta. 
Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu Green-
house Gas -protokollan mukaisesti perustuen ulkoisen konsultin 
tekemään kasvihuonekaasupäästöjen analyysiin.

 

Fortumin henkilöstöjohtamisen järjestelmä on käytössä kaikissa 
toimintamaissamme, ja sillä kerätään työntekijöiden henkilö- ja 
työsuhdetiedot. Venäjällä yhteinen henkilötietojärjestelmä kattaa 
pääsääntöisesti esimiehet ja sen lisäksi Venäjällä on käytössä oma, 
paikallinen tietojärjestelmä. Muut sosiaaliseen vastuuseen liittyvät 
tiedot, kuten työterveystiedot, tulevat useista eri tietojärjestelmistä.

Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät tiedot ja toimittavat ne kestävän 
kehityksen yksikölle pääosin GRI:n suosittelemassa muodossa.  

Raportointiperiaatteet

http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Raportointiperiaatteet Raportoidut GRI-tunnusluvut

 Vuoden 2015 kestävän kehityksen raportoinnissa olemme raportoineet 
taulukossa esitetyt GRI G4 –raportointiohjeiston mukaiset erityisen perus-
sisällön tunnusluvut.

Raportoidut GRI-tunnusluvut
 

TUNNUS KUVAUS SIJAINTI

JOHTAMISTAVAN KUVAUS 

G4-DMA  Johtamistavan kuvaus Kestävän kehityksen johtaminen / Hallinto ja johtaminen

 TALOUDELLINEN VASTUU

 G4-DMA  Taloudellisen vastuun johtamistavan kuvaus Kestävän kehityksen johtaminen / Hallinto ja johtaminen / Talous

 Taloudelliset tulokset  
 G4-EC1  Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo Taloudellinen vastuu / Taloudelliset vaikutukset

 G4-EC2  Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä 
muut riskit ja mahdollisuudet

Ympäristövastuu / Ilmastonmuutoksen hillintä 
Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta

  G4-EC3   Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Tilinpäätös / Konsernitilinpäätöksen liitetiedot / 32. Eläkevelvoitteet

G4-EC4  Valtiolta saadut avustukset Taloudellinen vastuu / Taloudelliset vaikutukset

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto      

G4-DMA  Johtamistavan kuvaus   Tilinpäätös / Konsernitilinpäätöksen liitetiedot / 30. Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat

 Järjestelmätehokkuus     

 EU11  Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde Ympäristövastuu / Energiatehokkuuden parantaminen / Energiaintensiteetti 2015

YMPÄRISTÖVASTUU

 G4-DMA   Ympäristövastuun johtamistavan kuvaus Kestävän kehityksen johtaminen / Hallinto ja johtaminen / Ympäristö

 Materiaalit    

 G4-EN1  Materiaalien käyttö Ympäristövastuu / Energiatehokkuuden parantaminen / Polttoaineiden käyttö 2015

 G4-EN2  Kierrätettyjen materiaalien osuus Ympäristövastuu / Energiatehokkuuden parantaminen / Polttoaineiden käyttö 2015

 Energia    

 G4-EN3  Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu / Energiatehokkuuden parantaminen / Polttoaineiden käyttö 2015 (kulutus)  
Ympäristövastuu / Kestävä energiantuotanto (tuotanto) 
Ympäristövastuu / Energiatehokkuuden parantaminen / Energiaintensiteetti 2015 

 G4-EN5  Energiaintensiteetti Ympäristövastuu / Energiatehokkuuden parantaminen / Energiaintensiteetti 2015

G4-EN6  Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristövastuu / Energiatehokkuuden parantaminen

Vesi 

 G4-EN8  Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Ympäristövastuu / Vedenkäyttö

http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Tilinpaatos_2015.pdf
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Raportointiperiaatteet Raportoidut GRI-tunnusluvut

TUNNUS KUVAUS SIJAINTI

Luonnon monimuotoisuus     

 G4-EN13  Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt Ympäristövastuu / Luonnon monimuotoisuus

Päästöt  

G4-EN15   Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) Ympäristövastuu / Ilmastonmuutoksen hillintä / Kasvihuonekaasupäästöt 2015

 G4-EN16  Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) Ympäristövastuu / Ilmastonmuutoksen hillintä / Kasvihuonekaasupäästöt 2015

G4-EN17  Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) Ympäristövastuu / Ilmastonmuutoksen hillintä / Kasvihuonekaasupäästöt 2015

 G4-EN18   Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristövastuu / Ilmastonmuutoksen hillintä / Kasvihuonekaasupäästöt 2015

G4-EN21  Typenoksidien ja rikkidioksidin päästöt sekä muut merkittävät 
päästöt ilmaan

Ympäristövastuu / Päästöt ilmaan

 Jätevedet ja jätteet    

 G4-EN22  Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen 
mukaan

Ympäristövastuu / Vedenkäyttö

 G4-EN23  Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja 
käsittelytavan mukaisesti

Ympäristövastuu / Jätteet ja sivutuotteet

 G4-EN24  Merkittävien vuotojen lukumäärä ja tilavuus Ympäristövastuu / Ympäristöpoikkeamat

Määräystenmukaisuus     

 G4-EN29  Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten 
rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot

Ympäristövastuu / Ympäristöpoikkeamat

Toimittajien ympäristöarvioinnit     

 G4-EN33  Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset 
ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut 
toimenpiteet

 Taloudellinen vastuu / Toimitusketjun hallinta / Toimitusketjun vastuullisuus

Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit     

G4-EN34  Ympäristöasioihin liittyvän valitusmekanismin kautta 
rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien 
lukumäärä

Ympäristövastuu / Ympäristöpoikkeamat  
Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Raportointiperiaatteet Raportoidut GRI-tunnusluvut

TUNNUS KUVAUS SIJAINTI

SOSIAALINEN VASTUU: HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOT 

 G4-DMA  Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, henkilöstö ja 
työolot

Kestävän kehityksen johtaminen / Hallinto ja johtaminen / Henkilöstö ja työolot

 G4-10  Henkilöstön määrä Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö

 G4-11  Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

 Työllistäminen    

G4-LA1  Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä 
henkilöstön vaihtuvuus

Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö

 Työterveys ja -turvallisuus    

 G4-LA6  Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, 
menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät 
kuolemantapaukset

Sosiaalinen vastuu / Laitos- ja työturvallisuus 
Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Henkilöstön hyvinvointi

 Koulutus    

G4-LA9  Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Henkilöstön kehittäminen

 G4-LA10  Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen 
oppimisen ohjelmat

Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Henkilöstön kehittäminen

G4-LA11  Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen 
piirissäolevan henkilöstön osuus

Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Henkilöstön kehittäminen

 Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet    

 G4-LA12  Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 
Hallinnointi / Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä / Fortumin hallintoelimet / Hallitus

 Tasa-arvoinen palkitseminen    

 G4-LA13  Naisten ja miesten peruspalkan ja palkitsemisen suhde Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Toimittajien työolojen arviointi   

 G4-LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja 
toteutetut toimenpiteet 

Taloudellinen vastuu / Toimitusketjun hallinta / Toimitusketjun vastuullisuus

Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit     

G4-LA16  Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, 
käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet 
Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Hallinnointi_ja_Palkitseminen_2015.pdf
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Raportointiperiaatteet Raportoidut GRI-tunnusluvut

TUNNUS KUVAUS SIJAINTI

SOSIAALINEN VASTUU: IHMISOIKEUDET

 G4-DMA  Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, ihmisoikeudet Kestävän kehityksen johtaminen / Hallinto ja johtaminen / Ihmisoikeudet

 Investoinnit     

 G4-HR1   Ihmisoikeuksia koskevia ehtoja sisältävät 
investointisopimukset ja ihmisoikeusarvioinnit

Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet

 G4-HR2  Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet

Syrjinnän kielto     

 G4-HR3  Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

 Järjestäytymis- ja työehtosopimusoikeudet    

 G4-HR4  Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja 
työehtosopimustoiminnan tukeminen riskialueilla

Sosiaalinen vastuu / Henkilöstö / Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

 Lapsityövoima    

 G4-HR5  Lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet 
riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa

 Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet

 Pakko- ja rangaistustyövoima     

G4-HR6  Pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut 
toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa

Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet

Ihmisoikeusarvioinnit     

G4-HR9  Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai 
vaikutusarviointi

Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet

Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit     

 G4-HR11  Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin 
liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Taloudellinen vastuu / Toimitusketjun hallinta / Toimitusketjun vastuullisuus

 Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit     

 G4-HR12  Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta 
rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien 
lukumäärä

Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet  
Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
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  Kestävän kehityksen raportointi Kestävän kehityksen indeksit Kestävän kehityksen johtaminen Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Sanasto ja yksiköt Yhteystiedot

 Raportointiperiaatteet Raportoidut GRI-tunnusluvut

TUNNUS KUVAUS SIJAINTI

SOSIAALINEN VASTUU: YHTEISKUNTA

 G4-DMA  Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, yhteiskunta Kestävän kehityksen johtaminen / Hallinto ja johtaminen / Yhteiskunta

 Paikallisyhteisöt    

 G4-SO2  Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia 
vaikutuksia paikallisyhteisöihin

Sosiaalinen vastuu / Yrityskansalaisuus

 Korruptionvastaisuus    

G4-SO3  Korruptioon liittyvän riskinarvioinnin läpikäyneet 
liiketoimintayksiköt ja tunnistetut merkittävät riskit

Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

 G4-SO4  Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin 
liittyväkommunikointi ja koulutus

Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

G4-SO5  Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät 
toimenpiteet

Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Poliittinen vaikuttaminen     

 G4-SO6  Poliittisten tukien kokonaisarvo Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Kilpailun rajoittaminen      

 G4-SO7  Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien 
oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

Kestävän kehityksen johtaminen / Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Määräystenmukaisuus     

G4-SO8  Merkittävät lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvät 
sakot ja sanktiot 

Kestävän kehityksen johtaminen /  Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen      

G4-DMA  Johtamistavan kuvaus Sosiaalinen vastuu / Laitos- ja työturvallisuus / Poikkeustilanteisiin varautuminen

SOSIAALINEN VASTUU: TUOTEVASTUU

G4-DMA  Sosiaalisen vastuu johtamistavan kuvaus, tuotevastuu Kestävän kehityksen johtaminen / Hallinto ja johtaminen / Tuotevastuu

 Tuote- ja palvelutiedot    

 G4-PR5  Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Taloudellinen vastuu / Asiakastyytyväisyys ja maine

Markkinointiviestintä      

G4-PR7  Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien 
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten 
lukumäärä

Sosiaalinen vastuu / Tuotevastuu

Saatavuus     

EU30  Voimalaitosten keskimääräinen käytettävyys Sosiaalinen vastuu / Toimitusvarmuus
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Sanasto

Alkuperätakuu   
EU-direktiivin mukainen sähkön alkuperätakuu sisältää tiedon sähkön 
tuotantotavasta ja sen energialähteistä sekä maininnan tuotantoajan-
kohdasta ja -paikasta. 
  
Aurinkotalous      
Aurinkotalous on Fortumin visio tulevaisuuden energiajärjestelmästä. 
Aurinkotalous perustuu korkeaan resurssi- ja järjestelmätehokkuuteen 
sekä päästöttömiä ja ehtymättömiä energialähteitä hyödyntävään 
sähkön- ja lämmöntuotantoon. Aurinkotaloudessa auringon energiaa 
hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä tai -lämpönä tai epäsuo-
rasti vesi-, valtameri-, tuuli- ja bioenergiana tai maalämpönä.    
 
Biodiversiteetti 
Luonnon monimuotoisuus, elollisen luonnon monimuotoisuus kaikilla 
tasoillaan (elinympäristöjen vaihtelu, lajistollinen vaihtelu ja lajinsisäi-
nen geneettinen vaihtelu). 
 
Happamoituminen 
Elinympäristön kuten järven tai metsämaan vähentynyt kyky neut-
raloida ilmasta tulevaa hapanta laskeumaa, minkä seurauksena pH 
alenee eli vesi tulee happamaksi. Savukaasupäästöt kuten rikkidiok-
sidi ja typen oksidit vaikuttavat happamoitumiseen. 
 
Hiilidioksidi 
Fossiilisten polttoaineiden sisältämän hiilen palamisessa syntyvä 
kaasu, kts. Kasvihuoneilmiö. 
 
Hiilidioksidipäästötön tuotanto 
Fortumin raportoinnissa hiilidioksidipäästötön tuotanto tarkoittaa 
 tuotantovaiheessa päästötöntä vesi-, ydin-, tuuli-, aurinko- ja aaltovoi-
maa sekä biomassan energiahyötykäyttöä ja lämpöpumppujen maa-
perästä, vesistöstä tai hukkalämmöstä ottamaa lämpöenergiaa. 
 
Ilmastonmuutos 
Pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ilmastossa, esim. 

sadannoissa, lämpötiloissa ja tuulisuudessa. Ilmastonmuutos voi 
aiheutua muun muassa merien lämpömekanismeihin, auringon aktii-
visuuteen, vulkaaniseen toimintaan, ja ihmisen toimintaan liittyvistä 
tapahtumista. Yleiskielessä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisen 
toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoi-
suudesta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä. 
 
Jäähdytysvesi 
Voimalaitoksella sähköntuotantoon käytetyn höyryn lauhduttamiseen 
käytettävä vesi. Jäähdytysvesi otetaan vesistöstä (meri, järvi) ja palau-
tetaan sinne noin 10 oC lämmenneenä. 
 
Kasvihuonekaasu 
Kaasu, joka estää lämpösäteilyn maapallolta avaruuteen ja voimistaa 
näin kasvihuoneilmiötä. Tärkeimpiä kasvihuonekaasuja ovat hiilidiok-
sidi ja metaani. 
 
Kasvihuoneilmiö 
Ilmakehän alimpien osien lämpeneminen hiilidioksidin ja muiden 
kasvihuonekaasujen johdosta. Kasvihuonekaasut päästävät auringon 
tulosäteilyn maanpintaan, mutta hidastavat sen poissäteilyä infra-
puna-alueella. Kasvihuoneilmiön voimistumisella tarkoitetaan sitä, 
että kasvihuonekaasujen lisääntyessä niiden ilmakehää lämmittävä 
vaikutus voimistuu. 
 
Kestävä kehitys 
Kehitys, joka täyttää nykyisten sukupolvien tarpeet heikentämättä 
tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. Kestä-
vän kehityksen katsotaan käsittävän kolme dimensiota: taloudellinen, 
ympäristöllinen ja sosiaalinen. 
 
Korkea-aktiivinen ydinjäte 
Ydinreaktorista poistettu käytetty polttoaine on korkea-aktiivista 
jätettä.
 
Lauhdutussähkö 
Sähkön tuotanto voimalaitoksessa, jossa lämpöenergiaa ei hyödyn-
netä, vaan se jäähdytetään jäähdytysveden avulla. 

 
Lentotuhka 
Kiinteän polttoaineen polton yhteydessä syntyvä sivutuote. Lento-
tuhkaa voidaan hyödyntää mm. maanrakennusteollisuudessa sekä 
kaivostäytteenä.
 
Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuus 
(TRIF) 
Lääkinnällistä hoitoa vaatineet työtapaturmat miljoonaa työtuntia 
kohti. LWI-tapaturmien lisäksi tähän kuuluvat lääkinnällistä hoitoa vaa-
tineet tapaturmat sekä korvaavaan työhön johtaneet tapaturmat.
 
Matala- ja keskiaktiivinen ydinjäte 
Ydinvoimalaitoksen käytön aikana syntyy korkea-aktiivisen ydinjätteen 
lisäksi vähemmän aktiivista, niin sanottua voimalaitosjätettä, joka on 
matala- tai keskiaktiivista. Vastaavanlaista jätettä syntyy myös, kun 
ydinvoimalaitos puretaan.
 
Metaani 
Hiilivety-yhdiste, jota maakaasu sisältää yli 99 prosenttisesti. Metaani 
on kasvihuonekaasu. 
 
Ominaispäästö 
Laitoksen päästömäärä suhteutettuna tuotettuun energiamäärään. 
Ominaispäästöluku (esim. g/kWh) kertoo sen, miten tehokkaasti 
päästöjä rajoitetaan.
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 
Käsitteellä ’’paras käyttökelpoinen tekniikka’’ tarkoitetaan prosessien, 
laitteistojen ja käyttömenetelmien viimeisintä kehitysvaihetta, joka 
soveltuu käytännössä päästöjen ja jätteiden rajoittamiseen ja on 
kaupallisesti saatavilla. BAT on keskeinen periaate laitosten lupakäsit-
telyssä.

Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) 
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, 
tapaturma on johtanut tapahtumapäivän lisäksi yhden tai useamman 
työpäivän tai -vuoron poissaoloon.
 

Kestävän kehityksen sanasto, lyhenteet ja yksiköt
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Primäärienergia 
Jalostamaton luonnon energia. Polttoaineen energiasisällöstä käyte-
tään yleisnimitystä primäärienergia. 

Päästökauppa 
Toiminta, jossa päästöillä on taloudellinen arvo ja jossa päästöoikeuk-
sia tai -vähennyksiä ostetaan ja myydään. Tällä hetkellä merkittävin 
päästökauppajärjestelmä on EU:n hiilidioksidin päästökauppa. 
 
Rikkidioksidi 
Rikin palamistuote, jota muodostuu rikkiä sisältävien polttoaineiden 
käytöstä. 
 
Sertifiointi 
Ympäristö-, turvallisuus- tai laatujärjestelmän todentaminen stan-
dardin (esim. ISO 14001) vaatimusten mukaiseksi. Todentamisen 
suorittaa siihen oikeutettu (akkreditoitu) organisaatio. 
 
Sivutuote 
Sähkö- ja lämpöenergian tuotannon yhteydessä tai savukaasujen 
puhdistuksessa syntyvä tuote, jota voidaan hyötykäyttää. Esimerk-
keinä tuhka ja kipsi. 
 
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
Laitoksessa samanaikaisesti tapahtuva sähkön ja lämmön tuotanto, 
jossa sähköntuotantoon käytetyn turbiinihöyryn lämpöenergia käyte-
tään hyödyksi teollisuudessa tai kaukolämpönä. Yhteistuotannossa 
saavutetaan korkea hyötysuhde (jopa 90 %) eli tuotannossa tarvittavat 
polttoaineet saadaan käytettyä tehokkaammin hyödyksi. 
 
Sähkön tukkumarkkina 
Tukkumarkkinalla sähkön tuottajat, vähittäismyyjät ja suuret sähkön 
käyttäjät ostavat ja myyvät sähköä pörssissä. Pohjoismainen 
sähköpörssi Nord Pool on tärkeä osa sähkön tukkumarkkinoita. 
Sähköpörssin yhteiseen markkina-alueeseen kuuluvat Tanska, Norja, 
Ruotsi ja Suomi. Tukkumarkkinoilla käydään sekä spot-kauppaa että 
johdannaiskauppaa. 
 
Sähkön vähittäismarkkina 
Sähkön vähittäismarkkinoilla kuluttaja voi valita sähkönmyyjän oman 
maansa sisällä. Sähkön jälleenmyyjät tekevät sähkösopimukset kulut-
tajien kanssa. Sähkön myyntihinta perustuu tukkuhintaan ja myyjän 

marginaaliin. Kuluttajahinnat seuraavat viiveellä pörssissä määräyty-
vän tukkuhinnan vaihteluita.

Toimintaohje (Code of Conduct) 
Toimintaohjeessa, Code of Conduct, määritellään perusta Fortumin 
tavalle toimia kaikkialla. Hallitus on hyväksynyt toimintaohjeen ja se 
perustuu Fortumin yhteisiin arvoihin. 
 
Typenoksidit 
NO ja NO2, typen palamistuotteita, joita syntyy polttoaineen palami-
sessa sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. 
 
Uusiutuvan energian sertifikaatti 
Uusiutuvan energian sertifikaattien (vihreiden sertifikaattien) järjes-
telmän tarkoituksena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
siellä, missä se on kustannustehokkainta. Kaupattavat sertifikaatit 
ovat todistus siitä, että tietty määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla 
energialähteillä. 
 
Uusiutuvat energianlähteet 
Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioe-
nergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa 
energiaa. Uusiutuvat energianlähteet eivät aiheuta kasvihuonekaasu-
päästöjä. 
 
Ympäristömerkitty sähkö 
Tiettyjen kriteerien mukaisesti ympäristömyönteisesti ja uusiutuvilla 
energiamuodoilla tuotettua sähköä. Esimerkiksi Suomessa ”Ekoener-
gia” ja Ruotsissa ”Bra miljöval”. 
 
Älykäs sähköverkko
Sähköverkko, jossa sähköä siirretään tulevaisuudessa sekä tuotanto-
laitoksesta kuluttajalle että kuluttajan omasta tuotantolaitteesta säh-
köverkkoon päin. Älykäs sähköverkko on markkinapaikka hajautetulle 
energiantuotannolle ja kuluttajille. Kaikki tapahtuu reaaliaikaisesti, 
verkko sopeutuu, skaalautuu, ennakoi ja korjaa itseään automaation 
avulla. Älykkäät ratkaisut yhdistävät myös informaatio- ja viestintätek-
nologian sähköinfrastruktuuriin.
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Yksiköt

Energia
1 terawattitunti (TWh) 
= 1 000 gigawattituntia (GWh) 
= 1 000 000 megawattituntia (MWh) 
= 1 000 000 000 kilowattituntia (kWh)

1 terawattitunti (TWh) 
= 3 600 terajoulea (TJ)

1 terajoule (TJ) 
= 278 megawattituntia (MWh)

1 petajoule (PJ) 
= 1000 terajoulea (TJ)
 
Teho
1 megawatti (MW)
= 1 000 kilowattia (kW) 
= 1 000 000 wattia (W)
 
Tilavuus
1 kuutiometri (m3) 
= 1 000 litraa (l)

1 normaalikuutiometri (Nm3) 
= 1 m3 kaasua normaalissa  ilmanpaineessa (1,0 bar) ja 
lämpötilassa 0 oC
 
Massa
1 tonni (t) 
= 1 000 kilogrammaa (kg)

1 megatonni (Mt) 
= 1 000 000 tonnia (t) 
= 1 000 000 000  kilogrammaa (kg)

 
Aktiivisuus
1 becquerel (Bq) 
= 1 ydinmuutos sekunnissa

1 terabecquerel (TBq) 
= 1 000 gigabecquereliä (GBq) 
= 1 000 000 000 000 becquereliä

Lyhenteet
 
CCS hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
  (carbon capture and storage) 

CDM puhtaan kehityksen mekanismi 
 (Clean Development Mechanism) 

CHP yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 
 (combined heat and power production) 
 
CH4 metaani  

CO2 hiilidioksidi 
 
IEA kansainvälinen energiajärjestö 
 (International Energy Agency) 
 
LWIF lost workday injury frequency, 
 poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus 
 
NO2 typpidioksidi 

N2O dityppioksidi 

SO2 rikkidioksidi  
 
TRIF total recordable injury frequency, 
 lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuus
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Otamme mielellämme vastaan palautetta Fortumin kestävän 
 kehityksen asioista sekä toiminnastamme yhteiskunnan jäsenenä. 
Palaute on meille erittäin tärkeää. Sen avulla voimme kehittää 
kestävän kehityksen työtämme sekä siihen liittyvää viestintää entistä 
paremmaksi.

Fortum Power and Heat Oy  
Corporate Sustainability  
PL 1  
Keilaniemi  
00048 FORTUM   
sähköposti: etunimi.sukunimi@fortum.com

Yhteystiedot
Ulla Rehell  
Vice President, Sustainability  
p. 010 45 29251

 Hannu Härkönen   
Project Manager, Safety and EHS management  
p. 010 45 24162

 Marjut Lovio   
Sustainability Manager, Social and Economic Responsibility  
p. 010 45 23154

 Igor Tjurlik  
Corporate EHS Manager  
p. +37 2512 1204

 Minna Torsner  
Project Manager, Sustainability  
p. 010 45 34776

 Anja Roinila  
Assistentti  
p. 010 45 29222
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