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Kestävän kehityksen raportti 2012
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Kestävä kehitys on integroitu
osaksi strategiaamme, ja
uskomme sen olevan yksi
liiketoimintamme
menestystekijöistä.
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Vuonna 2012 jatkoimme strategiamme toteuttamista
tuottamalla energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien
sukupolvien elämää.

Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskenteli vuoden
2012 lopussa noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Euroopan talouden epävakaus on lisännyt
liiketoimintaympäristömme haasteellisuutta.

Säilyttääksemme strategisen joustavuutemme ja
turvataksemme kilpailukykymme käynnistimme toiminnan
tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa
kassavirtaa yli miljardilla eurolla vuosina 2013–2014.

Tammikuun lopulla 2013 Fortum päätti käynnistää
sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen
selvittämisen. Arvioimme saattavamme tarkastelun
päätökseen vuoden 2013 kuluessa.

Suomi
5 040 MWSähköntuotantokapasiteetti

2 804 MWLämmöntuotantokapasiteetti

633Sähkönjakeluasiakkaita (tuhatta)

16 %Osuus sähkönmyyntiasiakkaista

2 647Henkilöstö 31.12.2012

100 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

70 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

43 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

2,4 MtCO2-päästöt

Ruotsi
5 822 MWSähköntuotantokapasiteetti

3 772 MWLämmöntuotantokapasiteetti

898Sähkönjakeluasiakkaita (tuhatta)

12 %Osuus sähkönmyyntiasiakkaista

2 050Henkilöstö 31.12.2012

100 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

68 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

32 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

0,7 MtCO2-päästöt

Venäjä
3 404 MWSähköntuotantokapasiteetti

13 396 MWLämmöntuotantokapasiteetti

4 252Henkilöstö 31.12.2012

79 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

79 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

0 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

15,6 MtCO2-päästöt

Luomme arvoa vastuullisin toimenpitein

Fortumin toiminta-alueet

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltian maihin. Tulevaisuudessa
kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat.
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Puola
1 278 MWLämmöntuotantokapasiteetti

687Henkilöstö 31.12.2012

82 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

82 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

82 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

1,0 MtCO2-päästöt

Liettua
36 MWLämmöntuotantokapasiteetti

103Henkilöstö 31.12.2012

100 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

100 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

100 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

0,01 MtCO2-päästöt

Latvia
4 MWSähköntuotantokapasiteetti

191 MWLämmöntuotantokapasiteetti

103Henkilöstö 31.12.2012

95 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

95 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

95 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

0,06 MtCO2-päästöt

Norja
209 MWLämmöntuotantokapasiteetti

102Sähkönjakeluasiakkaita (tuhatta)

3 %Osuus sähkönmyyntiasiakkaista

145Henkilöstö 31.12.2012

100 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

0 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

100 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

0,004 MtCO2-päästöt

Iso-Britannia
140 MWSähköntuotantokapasiteetti

250 MWLämmöntuotantokapasiteetti

55Henkilöstö 31.12.2012

100 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

90 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

90 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

0,6 MtCO2-päästöt

Viro
48 MWSähköntuotantokapasiteetti

495 MWLämmöntuotantokapasiteetti

204Henkilöstö 31.12.2012

44 %Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja

44 %Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja

44 %Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja

0,1 MtCO2-päästöt
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Konsernin liiketoimintarakenne (31.12.2012)

Divisioona Power Heat Russia
Electricity Solutions and Distribution

(ESD)

Liiketoiminta Divisioonaan kuuluvat
Fortumin sähköntuotanto
ja -myynti
tukkumarkkinoilla,
sähköntuotanto-
kapasiteetin
kehittäminen sekä
asiantuntijapalvelut
sähkön- ja
lämmöntuottajille.

Divisioona sisältää
sähkön ja lämmön
yhteistuotannon (CHP),
kaukolämpötoiminnan
sekä yritysten
lämpöratkaisut
Pohjoismaissa ja
Itämeren alueella.

Divisioona koostuu
sähkön ja lämmön
tuotannosta ja
myynnistä Venäjällä. Se
sisältää OAO Fortumin ja
Fortumin hieman yli 25
%:n omistusosuuden
TGC-1:ssä.

Divisioona vastaa Fortumin sähkön
vähittäismyynnistä sekä sähkönsiirrosta ja
muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta:
Distribution ja Electricity Sales.

Raportointi-
segmentti

Power Heat Russia Distribution Electricity Sales

Maantieteellinen
toiminta-alue,
tuotantolaitokset,
verkot ja/tai asiakkaat

Tuotanto Suomessa,
Ruotsissa ja Isossa-
Britanniassa.
Asiantuntijapalveluja
maailmanlaajuisesti.
Suomessa ja Ruotsissa
191 kokonaan tai osittain
omistettua
vesivoimalaitosta, kolme
omaa
lauhdevoimalaitosta ja
joitakin kymmeniä
tuulivoimalaitoksia. Kaksi
omaa ydinvoimalaitos-
yksikköä ja osuudet
kahdeksassa yksikössä.
Yksi CHP-laitos Isossa-
Britanniassa.

Suomi, Ruotsi, Norja,
Puola, Liettua, Latvia,
Viro
18 CHP-laitosta ja useita
satoja lämpölaitoksia.
Lämmön toimitus
miljoonaan kotitalouteen
Pohjoismaissa, Puolassa
ja Baltiassa.

Venäjä
Kahdeksan CHP-laitosta,
useita lämpölaitoksia,
~500 km runkoverkkoa ja
172 000 lämpöasiakasta.
Sis. > 25 % osuuden
(oikeuttaa määrä-
vähemmistöosuuteen)
TGC-1:ssä Luoteis-
Venäjällä.

Suomi, Ruotsi, Norja
156 500 km
sähköverkkoa, 53 000
muuntajaa, kolme
käyttökeskusta sekä
1,6 miljoonaa
sähkömittaria ja
asiakasta.

Suomi, Ruotsi, Norja
1,2 miljoonaa asiakasta.

Markkina-asema Kolmanneksi suurin
sähköntuottaja
Pohjoismaissa, 15
suurimman joukossa
Euroopassa ja Venäjällä.

Johtava
lämmöntoimittaja
Pohjoismaissa ja
Baltiassa, kasvavat
toiminnot Puolassa ja
Baltiassa.

Yksi johtavista sähkön-
ja lämmöntuottajista
Länsi-Siperiassa ja
Uralin alueella.

Suurin toimija
sähkönsiirrossa
Pohjoismaissa.

Toiseksi suurin
sähkönmyyjä ja yksi
johtavista
ympäristömerkityn ja
CO2-päästöttömän
sähkön myyjistä
Pohjoismaissa.

Tuotantokapasiteetti Sähkö 9 702 MW
Lämpö 250 MW

Sähkö 1 569 MW
Lämpö 8 785 MW

Sähkö 3 404 MW
Lämpö 13 396 MW

- -

Volyymit Kokonaissähköntuotanto
50,3 TWh/a
Pohjoismainen
sähköntuotanto
49,2 TWh/a

Sähkönmyynti
4,2 TWh/a
Lämmönmyynti
19,7 TWh/a

Sähkönmyynti
23,3 TWh/a
Lämmönmyynti
26,4 TWh/a

Paikallisverkkosiirto
26,6 TWh/a
Alueverkkosiirto
17,3 TWh/a

Sähkönmyynti
13,0 TWh/a

Liikevaihto 2 415 milj. euroa 1 628 milj. euroa 1 030 milj. euroa 1 070 milj. euroa 722 milj. euroa

Osuus Fortumin
liikevaihdosta

35 % 23 % 15 % 15 % 10 %

Vertailukelpoinen
liikevoitto

1 144 milj. euroa 266 milj. euroa 68 milj. euroa 317 milj. euroa 38 milj. euroa

Vertailukelpoinen
käyttökate

1 258 milj. euroa 476 milj. euroa 189 milj. euroa 526 milj. euroa 39 milj. euroa

Sidottu pääoma 6 454 milj. euroa 4 335 milj. euroa 3 846 milj. euroa 3 911 milj. euroa 59 milj. euroa

-
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Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)

Raportointi-segmentti Power Heat Russia Distribution Electricity Sales

Vertailukelpoinen
sidotun pääoman
tuotto

18,2 % 6,8 % 2,7 % 8,7 % 148,4 %

Käyttöomaisuus-
investoinnit

190 milj. euroa 464 milj. euroa 568 milj. euroa 324 milj. euroa 1 milj. euroa

Henkilöstö 1 846 2 212 4 253 870 509

Liiketoiminnan ja
tuloksen ajurit

- Pohjoismaisen
kysynnän ja tarjonnan
tasapaino, volatiliteetti ja
hinta; vakautta
suojauksilla
- Noin 90 % tuotannosta
vesi- ja ydinvoimaa:
vesivarastot, ydinvoiman
käytettävyys ja
polttoaineiden sekä
päästöoikeuksien hinnat
tärkeitä
- Kapasiteetin
kunnossapidon ja
käyttöiän hallinta ja
kustannukset
- Investoinnit uuteen tai
nykyiseen tuotantoon

- Vakaata kasvua
investointien avulla;
äskettäin käyttöön otetut
CHP-laitokset alkaneet
tuottaa tulosta
- Polttoaineiden ja
päästöoikeuksien hinnat
ja saatavuus,
tuotantoketjun
joustavuus ja tehokkuus
avainasemassa
- Tuotantoa ensisijaisesti
CHP-laitoksissa, joissa
sähkö tärkeä
tuloksentekijä: sähkön
kysynnän ja tarjonnan
tasapaino, volatiliteetti,
hinnan vaikutus
kannattavuuteen;
vakautta suojausten
avulla
- Lämmön ja
oheistuotteiden hinnat
- Lämmön kysyntä:
sääolosuhteet ja
makrotalous sekä
paikallinen talouskehitys
vaikuttavat
- Kapasiteetin
kunnossapidon ja
käyttöiän hallinta ja
kustannukset

- Investointiohjelma:
tulosta uuden
kapasiteetin ja
suuremman volyymin
kautta
- Sähköntuotannon
kapasiteettihinnat,
sähkön kysynnän ja
tarjonnan tasapaino,
hinta ja volatiliteetti
- Tuotantoa ensisijaisesti
CHP-laitoksissa, joissa
sähkö tärkein
tuloksentekijä: sähkön
kysynnän ja tarjonnan
tasapaino ja hintataso ja
volatiliteetti Länsi-
Siperiassa ja Uralin
alueella
- Laitosten käytettävyys,
tuotannon suunnittelu ja
tehonkorotukset
- Polttoaineiden hinnat ja
saatavuus sekä kaasun
ja sähkön hinnan suhde
- Lämpömarkkinoiden
kehittyminen pitkällä
aikavälillä ja lämmön
kysyntä ja tariffit lyhyellä
aikavälillä
- Kapasiteetin
kunnossapidon ja
käyttöiän hallinta ja
kustannukset

-Kasvua investointien
avulla
- Sähköverkon
kunnossapito ja
investoinnit pitkällä
aikavälillä
- Sähkönsiirron volyymi:
sääolosuhteet ja
makrotalous sekä
paikallinen talouskehitys
vaikuttavat
- Vakaa tuotto
säännellyillä hinnoilla
- Kustannustehokkuus ja
palveluiden laatu
- Verkon käytettävyys ja
palvelutaso:
jakeluhäiriöiden korvaus-
velvollisuus
- Kapasiteetin
kunnossapidon ja
käyttöiän hallinta ja
kustannukset

- Asiakaskunnan kasvu
uusien tuotteiden ja
innovatiivisten
palveluiden avulla
- Marginaali Nord Poolin
tukkuhintatason ja
vähittäismyyntihintojen
välillä; vakautta
tehokkaiden suojausten
avulla

Strategian ajurit - Nykyinen CO2-
päästötön, joustava ja
markkinalähtöinen
tuotantorakenne
- Vahva asema ja
osaaminen vesivoima- ja
ydinvoimatuotannossa
pohjoismaisilla sähkö-
markkinoilla
- Eurooppalaisten sähkö-
markkinoiden
vapautuminen ja
yhdentyminen

- Tarve luonnonvarojen
tehokkaampaan käyttöön
parantaa CHP-tuotannon
kilpailukykyä
- Mahdollisuus lisätä
paikallisten
biopolttoaineiden ja
jätteiden käyttöä
polttoaineena
- Vahva asema ja
osaaminen
polttoaineiden
joustavassa käytössä
CHP-tuotannossa

- Sähkö- ja lämpö-
markkinoiden
vapautuminen ja
yksityistäminen
- Talouskasvu ja
lisääntyvä sähkön
kysyntä
- Nykyisten toimintojen
tehokkuuden
parantaminen ja
meneillään olevan
investointiohjelman
saattaminen loppuun
- Lämpömarkkinoiden
kehittyminen
- Mahdollisuus
toimintojen
kehittämiseen
modernisoimalla nykyistä
kapasiteettia

- Kustannustehokkuutta
suuruuden tuomilla
eduilla ja tehokkailla
liiketoimintaprosesseilla
- Tekninen kehitys
mahdollistaa
tehokkaamman,
luotettavamman ja
älykkäämmän
sähköverkon ja kestäviä
sekä energiatehokkaita
ratkaisuja asiakkaille
- Sähkönsiirron
eriyttämis- ja
harmonisointikehitys
Pohjoismaissa ja
Euroopassa

- Kustannustehokkuutta
suuruuden tuomilla
eduilla ja tehokkailla
liiketoimintaprosesseilla
- Älykkäät verkot ja
järjestelmät tarjoavat
uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia
- Vahva asema ja
osaaminen
pohjoismaisen sähkön
arvoketjun
asiakaspäässä
- Sähkön
vähittäismyynnin
vapauttaminen,
yhdentyminen ja
harmonisointi
Pohjoismaissa ja
Euroopassa
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Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)

Raportointi-segmentti Power Heat Russia Distribution Electricity Sales

Riskit 1) - Sähkön tukkuhinta
Pohjoismaissa tärkein
tuloksentekijä:
hintakehityksen
avaintekijöitä ovat
kysynnän ja tarjonnan
tasapaino, polttoaineiden
ja CO2-päästöoikeuksien
hinnat ja vesivarastot
- Liiketoimintamalli
perustuu yhteisiin
vapaasti kilpailtuihin
pohjoismaisiin
markkinoihin. Muutokset
markkinamallissa ja/tai
kansallisessa politiikassa
/ sääntelyssä,
tukijärjestelmissä,
verotuksessa tai muissa
maksuissa ovat riskejä
- Viivästykset
kapasiteetin korotus- ja
rakennushankkeissa
voivat aiheuttaa
tuotannonmenetyksiä
- Polttoaineiden hinnat ja
voimalaitosten
käytettävyys vaikuttavat
kannattavuuteen
- Muutokset
käyttöehtoihin ja lupiin
saattavat vaikuttaa
tuotantoon ja
omaisuuden käyttöikään

- Sähkön tukkuhinta
merkittävä tuloksentekijä:
hintakehityksen
avaintekijöitä ovat
kysynnän ja tarjonnan
tasapaino, polttoaineiden
ja CO2-päästöoikeuksien
hinnat ja vesivarastot
- Tuotettu sähkö
myydään ensisijaisesti
vapailla markkinoilla;
muutoksilla
markkinamalliin saattaisi
olla negatiivisia
vaikutuksia
- Poliittiset päätökset ja
muutokset sääntelyyn,
tukijärjestelmät, verotus
tai muut maksut ovat
riskejä sekä sähkö- että
lämpöliiketoiminnalle
- Lämmön kysynnän
kehittyminen ja hinta
kansallisilla markkinoilla
- Kaukolämpö-
markkinamalli ja
hintakilpailukyky
- Rakennusten
energiatehokkuus ja
vaihtoehtoiset
lämmitysratkaisut
- Polttoaineiden hinnat ja
voimalaitosten
käytettävyys vaikuttavat
kannattavuuteen
- Muutokset
käyttöehtoihin ja lupiin
saattavat vaikuttaa
tuotantoon ja
omaisuuden käyttöikään

- Viivästykset meneillään
olevan investointi-
ohjelman loppuun
saattamisessa
- Sähkön tukkuhintaan
vaikuttavat kysynnän ja
tarjonnan tasapaino sekä
polttoaineiden hinnat
- Liiketoimintamalli
perustuu vapaisiin
sähkömarkkinoihin ja
kapasiteettimarkkinoihin.
Muutoksilla
markkinamalliin ja/tai
markkinoiden sääntöihin
saattaisi olla negatiivisia
vaikutuksia
- Poliittiset päätökset ja
muutokset sääntelyyn,
verotus tai muut maksut
ovat riskejä sekä sähkö-
että lämpöliiketoiminnalle
- Kaukolämmön
hintasääntely, lämmön
kysyntä ja hinnoittelu
vaikuttavat lämpöliike-
toimintaan, jonka
taloudellinen painoarvo
on sähköntuotantoa
pienempi
- Muutokset
käyttöehtoihin ja lupiin
saattavat vaikuttaa
tuotantoon ja
omaisuuden käyttöikään

- Säännelty liiketoiminta-
malli: tuloksentekoon
vaikuttavat muutokset
kohtuullisen tuoton
sääntelyssä, investointi-
velvoitteissa ja muissa
toiminnan kannalta
keskeisissä tekijöissä
- Sää ja erityisesti
myrskyt saattavat
vahingoittaa omaisuutta
ja velvoittaa maksamaan
korvauksia asiakkaille

- Liiketoiminnalle
luonteenomaista
mittakaavaedut ja pienet
marginaalit: Nord Poolin
tukkuhinnan ja
vähittäismyyntihintojen
välisen marginaalin
onnistunut suojaus
keskeinen tuloksentekijä
- Liiketoimintamalli
perustuu vapaasti
kilpailtuihin vähittäis-
markkinoihin: muutokset
markkinamallissa ja/tai
kansallisessa politiikassa
/ sääntelyssä voivat
vaikuttaa
kannattavuuteen
- Asiakasvaihtuvuuteen
vaikuttavat asiakas-
tyytyväisyys ja palvelu
sekä mielletty hinta-
laatusuhde ja yrityskuva

1) Lista ei ole kaikenkattava, eikä asioita ole esitetty tärkeysjärjestyksessä.
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Power-divisioona

Fortumin Power-divisioona vastaa sähkön tuotannosta
ja kaupankäynnistä pohjoismaisilla tukkusähkömarkkinoilla sekä
asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta sähkön- ja lämmöntuottajille
maailmanlaajuisesti.

Suurin osa Fortumin tuotannosta on vesi- ja ydinvoimaa. Vuonna 2012
sähköntuotannosta noin 97 % oli hiilidioksidipäästötöntä ja 50 % perustui
uusiutuviin energianlähteisiin. Voimalaitokset Suomessa ja Ruotsissa tuottivat
49,2 terawattituntia (TWh) sähköä vuonna 2012 (2011: 48,1).

Fortumilla on Suomessa vesivoimakapasiteettia noin 1 500 megawattia (MW) ja
Ruotsissa noin 3 100 MW. Vuoden 2012 lopussa yhtiö omisti kokonaan tai osittain
191 vesivoimalaitosta.

Keskittyminen suuren kokoluokan
vesivoimaan

Fortum toteuttaa parhaillaan vesivoimalaitosten perusparannusohjelmaa, joka
lisää vesivoiman tuotantoa sekä parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta. Ohjelman
myötä Fortumin vesivoimakapasiteetti kasvaa noin 100 MW vuoteen 2020
mennessä.

Vuonna 2012 Fortum aloitti Suomessa Pyhäkosken voimalaitoksen monivuotiset
peruskorjaukset. Ruotsissa peruskorjattiin muun muassa Gammalängen ja
Långån voimalaitoksia. Fortum aloitti Ruotsissa myös Höljesin voimalaitospadon
mittavan perusparannushankkeen, jonka myötä pato kunnostetaan uusimpien
patoturvallisuusvaatimuksien mukaiseksi.

Vuoden 2012 aikana ja alkuvuodesta 2013 Fortum luopui 100 pienestä
vesivoimalaitoksesta Suomessa ja Ruotsissa. Myytyjen pienvesivoimalaitosten
kapasiteetti oli yhteensä noin 102 MW eli noin 2 % Fortumin koko
vesivoimakapasiteetista.

Vuonna 2012 Fortum jatkoi valmisteluja vesivoiman käyttöoikeuksien
tarjouskilpailua varten Ranskassa.

Ydinvoiman turvallisuusselvitykset ja
parannukset jatkuivat

Fortum omistaa Suomessa Loviisan voimalaitoksen kokonaisuudessaan sekä
26,6 %:n osuuden Olkiluodon kahdesta reaktorista. Ruotsissa Fortumilla on
22 %:n osuus Forsmarkin voimalaitoksen ja 43 %:n osuus Oskarshamnin
voimalaitoksen tuotannosta. Vuoden 2012 lopulla yhtiön ydinvoimakapasiteetti oli

Fortum
toteuttaa vesivoima-
laitosten perus-
parannusohjelmaa,
joka lisää vesivoiman
tuotantoa sekä
parantaa tehokkuutta
ja turvallisuutta.
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yhteensä 3 247 MW. Modernisointeihin ja tehonkorotuksiin liittyvät hankkeet
jatkuivat vuonna 2012 Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimalaitoksilla.

Fukushiman onnettomuuden vuoksi ydinturvallisuus ja erityisesti valmiudet
äärimmäisten ulkoisten tapahtumien varalta nousivat huolenaiheeksi vuonna
2012. Ydinvoiman osalta käynnistetyt kansalliset turvallisuusarvioinnit ja
Euroopan unionin ydinvoiman stressitestit jatkuivat vuonna 2012.

Fortum on osallistunut Japanissa Fukushiman vahingoittuneen Daiichi
-voimalaitoksen radioaktiivisten vesien puhdistamiseen toimittamalla laitokselle
tuhansia kiloja raemaisessa muodossa olevaa ioninvaihtomateriaalia NURES®.

Suomessa Fortumin ja Teollisuuden Voima Oy:n omistama Posiva Oy jätti vuoden
2012 lopussa rakennuslupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle koskien
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta.

Tunnusluvut, Power-divisioona >
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Heat-divisioona

Fortumin Heat-divisioona keskittyy sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon (CHP) sekä kaukolämmön jakeluun. Vuoden
aikana Fortum jatkoi investointeja uuteen CHP-tuotantoon ja uusien
kaukolämpö- ja kaukokylmätuotteiden kehittämistä.

Fortum omistaa 18 CHP-laitosta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Yhtiöllä
on laaja kokemus CHP-tuotannosta, jätteistä tuotettavasta energiasta sekä
kaukolämmityksestä ja -jäähdytyksestä. Fortumin asiakkaita ovat yritykset ja
yksityiset kuluttajat. Yhtiö on volyymiltaan (sisältäen raportoidun lämmön
tuotannon Heat- ja Russia-divisioonissa) yksi maailman
suurimmista lämmöntuottajista.

Vuonna 2012 Heat-divisioonaan kuuluva lämmönmyynti oli 19,7 TWh (2011:
22,6). Sähkönmyynti oli yhteensä 4,2 TWh (2011: 6,2). Lämpö tuotettiin
pääasiassa Pohjoismaissa.

Vuonna 2012 Fortum myi lämpöliiketoimintojansa Suomessa ja Virossa. Myös
Turun seudun energiatuotannon uudelleenjärjestely laski volyymeja. Suomessa
myös sähköntuotanto oli vähäisempää johtuen alhaisesta sähkön hinnasta. CO2-
päästöoikeuksien korkeampi myyntitulo vaikutti myönteisesti tulokseen ja tasoitti
hieman alentuneen volyymin vaikutusta.

Rakenteilla uutta CHP-tuotantoa

Vuonna 2012 jatkettiin neljän CHP-laitoksen rakentamista Suomen
Järvenpäässä, Ruotsin Bristassa, Latvian Jelgavassa ja Liettuan Klaipedassa
suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi Fortum teki investointipäätöksen uuden
biopolttoainetta käyttävän CHP-laitoksen rakentamisesta Värtanin CHP-laitokselle
Tukholmaan. Uuden laitoksen vuosituotannon arvioidaan olevan noin 1 700 GWh
(gigawattituntia) lämpöä ja 750 GWh sähköä. Bioenergian osuus Värtanin
laitoksella kasvaa nykyisestä 45 %:sta 70 %:iin uuden laitoksen valmistuttua
arviolta vuonna 2016.

Tukholmassa aloitettiin myös uuden biopolttoainesiilon ja kuljetusjärjestelmän
rakentaminen Värtanin laitoksen yhteyteen. Hankkeen on määrä valmistua
vuoden 2013 lopussa. Operatiivinen testaus aloitetaan vuoden 2014 alussa.
Investointi lisää biopolttoaineen käyttöä laitoksella ja sen myötä vähentää alueen
vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 50 000 tonnilla.

Uusia lämpötuotteita ja etuja asiakkaille

Vuonna 2012 Fortum avasi Tukholmassa asiakkailleen mahdollisuuden myydä
tuottamansa ylijäämälämpö Fortumin lämpöverkkoon markkinahintaan.
Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat voivat halutessaan myydä ylijäämälämpönsä
verkkoon vuodesta 2014 alkaen.

Sähkön ja lämmön
yhteistuotanto on
tehokas keino
vähentää
energiantuotannon
ympäristövaikutuksia
ja CO2-päästöjä.

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 10

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/

http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-investoi-uuteen-biopolttoaineita-kayttavaan-laitokseen-tukholmassa.aspx


Fortum toi markkinoille myös uusia tuotteita kaukolämpöasiakkaille Ruotsissa ja
Suomessa. Asiakkaat ja asukasomistajayhdistykset voivat nyt valita eri tuotteiden
välillä kulutusprofiiliinsa ja mieltymystensä mukaisesti aiemman yhden
vaihtoehdon sijaan. Kaukolämpötarjontaa kehitetään aktiivisesti, ja Suomessa
käynnistettiin lokakuussa 2012 palveluiden kehitysprojekti kolmen pilottiasiakkaan
kanssa.

Tutkimuksella ja kehityksellä uusia CHP-
ratkaisuja

Energia- ja resurssitehokas CHP on tehokas keino vähentää energiantuotannon
ympäristövaikutuksia ja CO2-päästöjä. CHP-tuotannossa voidaan käyttää
joustavasti erilaisia, myös paikallisia polttoaineita, jolloin polttoaineiden
kuljetukseen liittyvä ympäristövaikutus pienenee.

Maaliskuussa 2012 Fortum päätti investoida 20 miljoonaa euroa uuden
teknologian kaupallistamiseen rakentamalla bioöljylaitoksen Joensuun
voimalaitoksen yhteyteen. Investoinnin valmistuttua laitos tuottaa sähkön ja
lämmön lisäksi bioöljyä, jolla voidaan korvata energiantuotannossa käytettyjä
fossiilisia polttoaineita. Myöhemmässä vaiheessa bioöljyä voidaan hyödyntää
mahdollisesti myös erilaisten biokemikaalien tai liikenteessä käytettävien
polttoaineiden raaka-aineena. Bioöljyllä tuotettu energia vähentää
kasvihuonepäästöjä yli 70 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Fortum tutkii ja kehittää aktiivisesti myös muita uusia ja entistä kestävämpiä CHP-
ratkaisuja, kuten uusia biopolttoaineita. Heat-divisioona on testannut muun
muassa oliivinkivien ja olkien käyttöä polttoaineena. Częstochowan CHP-
laitoksella Puolassa on testattu uusia biomassoja yhteistyössä paikallisen
teknisen yliopiston kanssa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään biomassan
käyttöä laitoksella ja hiilen korvaamista biomassalla.

Tunnusluvut, Heat-divisioona >
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Russia-divisioona

Fortumin Russia-divisioona tuottaa ja myy sähköä sekä lämpöä
Venäjän suurimmilla teollisuusalueilla. Sähkö myydään
tukkumarkkinoilla ja lämpö paikallisilla markkinoilla.

Vuonna 2012 Russia-divisioonaan kuuluva sähkönmyynti oli 23,3 TWh ja
lämmönmyynti 26,4 TWh. Divisioonan voimalaitosten kokonaiskapasiteetti oli
vuoden lopussa 3 404 MW sähköä ja 13 396 MW lämpöä.

Russia-divisioonaan kuuluu metalliteollisuudesta tunnetulla Uralin alueella ja
Länsi-Siperian öljyn- ja kaasutuotantoalueilla toimiva tytäryhtiö OAO
Fortum. Sillä on kahdeksan voimalaitosta, jotka ovat pääasiassa maakaasua
polttoaineenaan käyttäviä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia (CHP).
Divisioonaan kuuluu myös Fortumin yli 25 %:n osuus Luoteis-Venäjällä toimivasta
alueellisesta sähköntuotantoyhtiöstä, TGC-1:stä.

Elokuussa 2012 OAO Fortumin toiminnot Venäjällä saivat ISO 14001
-ympäristösertifioinnin. Sen myötä Fortumin kaikkien toimintojen ISO 14001
-sertifiointiaste on 95 %.

Joulukuussa 2012 Fortumin tytäryhtiö OAO Fortum poisti osakkeensa Moskovan
pörssistä. OAO Fortumin osakkeet poistettiin Moskovan pörssin B-listalta jo
lokakuussa 2008, ja ne olivat siitä asti olleet noteeraamattomien osakkeiden
listalla. Yli 90 % OAO Fortumista on ollut Fortum-konsernin omistuksessa
vuodesta 2008 asti.

Investointiohjelma eteni

Fortumin kasvun tärkeimpänä tekijänä Venäjällä on laaja investointiohjelma,
josta sovittiin osana Venäjän hallituksen vuonna 2008 energiayhtiöiden kanssa
tekemää investointivelvoitesopimusta (CSA, Capacity Supply Agreement).
Tavoitteena on saada investointiohjelma päätökseen vuoden 2014 loppuun
mennessä. Ohjelman valmistumisen jälkeen OAO Fortumin
sähköntuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu ja nousee yli 5 100
megawattiin (MW) nykyaikaista kaasuturbiiniteknologiaa hyödyntävien
voimalaitosyksiköiden ansiosta.

Investointiohjelman suurimmat yksiköt rakennetaan Länsi-Siperian Njaganiin.
Kolmen energiatehokasta kaasuturbiiniteknologiaa hyödyntävän 418 MW:n
voimalaitosyksikön rakentaminen jatkui vuonna 2012. Näistä kahden
ensimmäisen yksikön käyttöönottoa lykättiin hieman. Arvion mukaan Nyaganin
yksiköt otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana.

Fortum ilmoitti vuoden 2012 toisella neljänneksellä rakentavansa
investointivelvoitesopimuksen mukaiset kaksi viimeistä yksikköä Tšeljabinskiin,
jossa metalliteollisuuden energiantarve kasvaa. Alun perin yksiköt oli tarkoitus
rakentaa Tjumenin alueelle. Uudet yksiköt rakennetaan Chelyabinsk GRES -
laitokselle ja otetaan kaupalliseen käyttöön arvion mukaan vuoden 2014 loppuun
mennessä. Lisäksi voimalaitoksen nykyinen laitteisto uudistetaan sekä tehoa

Venäjän
investointiohjelman
kaksi viimeistä
yksikköä rakennetaan
Tšeljabinskiin, jossa
metalliteollisuuden
energiantarve kasvaa.
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korotetaan. Hankkeiden jälkeen Chelyabinsk GRES:n kokonaiskapasiteetti
nousee 750 MW:iin.

Modernisaatioprojektit jatkuivat

Investointiohjelman lisäksi Fortum uudistaa ja modernisoi Venäjällä jatkuvasti
voimalaitoksiaan sekä lämmönjakeluverkkoja. Päämääränä on tehostaa
resurssien käyttöä, vähentää lämpöenergian hukkaa, varmistaa energian
saatavuus kaupungeissa ja palvella asiakkaita paremmin.

OAO Fortumin voimalaitosten energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä
projekteja jatkettiin vuonna 2012. Chelyabinsk CHP-1:llä aloitettiin uusien
kaasuturbiinilaitteiden asennus, minkä ansiosta laitoksen sähköntuotannon
kapasiteetti nousee 88 MW:lla. Laitosten uudistaminen auttaa vastaamaan alueen
teollisuuden sähköntarpeeseen sekä parantaa energian toimitusvarmuutta ja
energiatehokkuutta.

Lämpöverkot energiatehokkaiksi

Fortum rakentaa toiminta-alueensa kaupunkeihin Venäjällä nykyaikaisia ja
energiatehokkaita lämmönjakelujärjestelmiä. Tšeljabinskin kaukolämpöverkkojen
modernisointia jatkettiin vuonna 2012. Projektissa kaupungin
lämmönsiirtoverkosto muutetaan kehämäiseksi entisen säteittäisen verkon sijaan,
jolloin kuormitusta voidaan jakaa tasaisemmin.

Nykyaikaisen lämmönjakelujärjestelmän kehittäminen jatkuu myös Tjumenissa.
Aluehallituksen kanssa yhdessä toteutettavassa infrastruktuurin
kehittämisohjelmassa parannetaan lämmönjakelun luotettavuutta ja vähennetään
hukkalämmön määrää kolmanneksella pääjakeluverkon tietyissä osissa.

Tunnusluvut, Russia-divisioona >
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ESD-divisioona: Distribution

Fortumin Distribution-liiketoiminta-alue omistaa, hoitaa ja kehittää
alueellisia ja paikallisia sähköverkkoja ja toimittaa sähköä yhteensä
1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Fortumin sähkönjakeluverkko on yhteensä noin 156 000 km pitkä, mikä vastaa
melkein neljää maapallon ympärysmittaa. Fortumin tavoitteena on taata
asiakkailleen luotettava ja tasalaatuinen sähkönjakelu. Sähköverkon
toimintavarmuutta parannettiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä yli
4 000 verkostoprojektilla vuoden 2012 aikana.

Tammikuun lopulla 2013 Fortum päätti käynnistää sähkönsiirtoliiketoiminnan
tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen. Fortum arvioi saattavansa tarkastelun
päätökseen vuoden 2013 kuluessa.

Verkon luotettavuus entistä
merkittävämmässä asemassa

Fortum investoi jatkuvasti sähköverkkojen uudistamiseen, kunnossapitoon ja
sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen. Sähkön toimitusvarmuus on
Pohjoismaissa erittäin hyvällä tasolla. Fortumin osalta jakelun luotettavuus on
noussut yli 99,98 %:iin.

Talvimyrskyt vuoden 2011 lopulla Suomessa nostivat esiin entisestään luotettavan
sähköntoimituksen tärkeyden. Helmikuussa 2012 Fortum aloitti sähkönjakelun
toimintavarmuuden nopeutettuun vahvistamiseen tähtäävän hankkeen.
Distribution-liiketoiminta-alueen investoinnit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
olivat yhteensä 324 miljoonaa euroa vuonna 2012. Suurin osa näistä
investoinneista kohdistui ilmajohtoja korvaaviin ja eristäviin uusiin sähkölinjoihin,
maanalaisiin kaapeleihin, sähköverkon kriittisten osien automaatioon ja
etäluettavien sähkömittareiden käyttöönottoon.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat
sähköverkkojen kehittämistä

Uusiutuvan energian osuuden kasvu ja hajautettujen energiajärjestelmien
yleistyminen sekä energiatehokkuuden parantaminen asettavat sähköverkolle
uusia vaatimuksia. Fortum jatkoi vuonna 2012 älykkäämpien ja joustavampien
sähköverkkojen tutkimista, jotta sähköverkon kehitys vastaa myös tulevia tarpeita.

Fortum on mukana Tukholman Norra Djurgårdsstadenin tutkimushankkeessa
rakentamassa kestävää kaupunkialuetta, joka soveltuu joustavampien verkkojen,
energian varastoinnin ja älykotiratkaisujen testaamiseen. Vuonna 2012 hanke
siirtyi toteutusvaiheeseen. Lisäksi Fortum sai päätökseen Skanskan, ABB:n ja
KONEen kanssa toteutetun yhteishankkeen, jossa kehitettiin ympäristötietoista ja
urbaania asumisratkaisua Espooseen.

Distribution-
liiketoiminta-alueen
investoinnit
Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa olivat
yhteensä 324
miljoonaa euroa
vuonna 2012.
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Verkkotoiminnan sääntelyn tulee tukea
yhteiskunnan kehitystä

Kansalliset viranomaiset sääntelevät sähköverkkotoimintaa tukeakseen
yhteiskunnan kehitystä. Kun sekä kuluttajat että yhteiskunta vaativat
sähkönjakelulta yhä parempaa luotettavuutta ja joustavuutta, myös
sääntelymallien tulisi sisältää investointeja tukevia kannustimia.

Uusi sähkönsiirron tuottoa säätelevä valvontajakso alkoi sekä Suomessa että
Ruotsissa 1.1.2012. Suomessa Energiamarkkinavirasto (EMV) esitti joitakin
muutoksia regulaatiomallin kolmanteen valvontajaksoon (2012−2015). Toimiala
piti osaa muutoksista kohtuuttomina ja valitti asiasta markkinaoikeuteen.
Joulukuussa 2012 annetussa markkinaoikeuden päätöksessä edellytettiin, että
valvontamallin sisältämille sanktioille on asetettava vuotuinen maksimimäärä
suurten myrskyjen varalta.

Ruotsissa energiamarkkinaviranomainen, Energimarknadsinspektionen (EI), esitti
uutta regulaatiomallia, jonka ensimmäinen valvontajakso olisi 2012−2015. Uuden
mallin myötä Ruotsi siirtyi ex-ante-malliin, jossa EI päättää neljän vuoden sallitun
tuoton etukäteen. Uusi malli sisältää muun muassa siirtymäsäännön, jolta Fortum
ja noin puolet Ruotsin verkkoyhtiöistä arvioi puuttuvan lainmukaisen perustan.
Verkkoyhtiöt ovat valittaneet uudesta regulaatiomallista. Syksyn 2012 aikana EI
suostui tiettyihin muutoksiin, mutta prosessi on vielä kesken.

Sähkönkulutuksen etämittauksen
käyttöönotto jatkuu

Sähkönkulutuksen etämittaukseen siirtyminen jatkuu Suomessa. Vuoden 2012
loppuun mennessä 434 000 asiakasta oli saanut etäluettavat sähkömittarit, ja
vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä 620 000 asiakkaalle on asennettu uusi
sähkömittari. Ajantasaiseen kulutukseen perustuvat palvelut ja laskutus ovat
mittarinvaihdon merkittävimmät muutokset. Tuntikohtaista mittarinluentaa
koskeva lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2014.

Ruotsissa siirryttiin sähkönkulutuksen kuukausiperusteiseen mittaukseen vuonna
2009. Ruotsin parlamentti hyväksyi vuonna 2012 uuden lain tuntikohtaisesta
mittarinluennasta, ja sähkönmyyntisopimuksessa tuntikohtaisesta
mittarinluennasta sopineille asiakkaille on tarjottu tuntikohtainen mittarinluenta
1.10.2012 alkaen.

Uusien etäluettavien sähkömittareiden asentamisen on suunniteltu alkavan
Norjassa vuonna 2014. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä kaikki
Fortumin verkkoalueen 100 000 asiakasta Norjassa on liitetty järjestelmään.
Tuntikohtaista mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö astuu voimaan Norjassa
1.1.2019.

Tunnusluvut, Electricity Solutions and Distribution >
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ESD-divisioona: Electricity Sales

Fortum on yksi Pohjoismaiden johtavista sähkönmyyntiyhtiöistä.
Yhtiö markkinoi ja myy sähköä 1,2 miljoonalle asiakkaalle
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Fortum kuuluu Pohjoismaiden johtaviin hiilidioksidipäästöttömän ja
alkuperämerkityn sähkön myyjiin. Vuonna 2012 yhtiö myi sähköä yhteensä 13,0
terawattituntia (TWh) (2011: 14,4). Sähkön myyntivolyymin lasku johtui vuonna
2011 loppuun saatetusta yritysasiakassegmentin uudelleenjärjestelystä.

Vuonna 2012 Fortum jatkoi sähkönmyyntinsä keskittämistä oman brändinsä alle.
Syyskuussa Fortum myi 18,7 %:n omistuksensa ruotsalaisesta sähkön
vähittäismyyntiyhtiöstä, Dala Kraft AB:sta, ruotsalaiselle energiayhtiölle Jämtkraft
AB:lle.

Vähittäismyyntimarkkinat muutoksessa

Fortum ostaa vähittäismarkkinoilla myymänsä sähkön pohjoismaisesta
sähköpörssistä Nord Poolista. Sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapaino
muodostavat markkinahinnan perustan tukkumarkkinoilla.

Noin 350 sähköntuottajaa myy sähköä pohjoismaisille sähkön tukkumarkkinoille,
josta suunnilleen sama määrä vähittäismyyjiä hankkii sähköä ja myy sitä edelleen
asiakkailleen kansallisilla vähittäismarkkinoilla. Kuluttajat voivat valita
sähköntoimittajansa, ja yhtiöt kilpailevat asiakkaista. Mittakaavaedut ja pienet
marginaalit ovat liiketoiminnalle luonteenomaisia.

Lähivuosien tavoitteena on siirtyä kansallisista vähittäismarkkinoista
yhteispohjoismaisiin sähkön vähittäismarkkinoihin. Kehitystyö tähtää malliin, jossa
sähkön toimittaja on pääasiallinen asiakkaan yhteystaho myös sähkönjakeluun
liittyvissä kysymyksissä, eli mahdollisesti toisen yhtiön sähköntoimitukseen
liittyvissä asioissa. Uusi toimintamalli parantaisi asiakasystävällisyyttä ja
tehokkuutta, mutta edellyttää vielä huomattavaa prosessi- ja
järjestelmäkehitystyötä.

Vuonna 2012 Pohjoismaiden energiaministerit tukivat yhteisten pohjoismaisten
kuluttajamarkkinoiden muodostamisen jatkokehitystä. Myös Fortum tukee
yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden luomista.

Älykkäät palvelut säästävät energiaa

Vuonna 2012 hyväksytty EU:n energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että
sähköyhtiöt auttavat asiakkaitaan pienentämään energiankulutustaan. Samalla
asiakkaiden muuttuvat tarpeet vaativat sähköyhtiöiltä älykkäämpiä
sähkönkulutusratkaisuja. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut sähkön
tuntimittauksen, aurinkopaneelien käytön osana omaa sähkönkäyttöä sekä
helppokäyttöiset asiakaspalvelun mobiilisovellukset. Nämä lähtökohdat

Kiinnostus ja kysyntä
uusiutuvilla
energialähteillä
tuotettua sähköä
kohtaan on kasvanut
tasaisesti.
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mahdollistavat uudet tuotteet ja palvelut, jotka täydentävät perinteistä tuote- ja
palveluvalikoimaa.

Vuonna 2012 Fortum toi markkinoille uusia älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat
asiakkaiden mahdollisuuksia hallita sähkönkulutustaan sekä pienentää
kustannuksiaan. Fortumin aurinkopaneelipaketin käyttäjä voi pientuottajana
myydä tuottamansa ylimääräisen sähköenergian Fortumille. Suomessa myytävä
Fortum Fiksu pienentää asiakkaiden kustannuksia valitsemalla sähköpörssistä
vuorokauden edullisimmat tunnit vesivaraajan lämmittämiseen.

Sähkön alkuperällä on merkitystä

Viime vuosina kiinnostus ja kysyntä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua,
ympäristömerkittyä ja alkuperäsertifioitua sähköä kohtaan on kasvanut tasaisesti.

Fortum on rakentanut tästä kilpailuedun, ja yhtiö kuuluu Pohjoismaiden johtaviin
hiilidioksidipäästöttömän ja alkuperämerkityn sähkön myyjiin. Fortum tarjoaa
sähköä myös Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkillä Suomessa ja
Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen Bra Miljöval-merkillä Ruotsissa. Fortum on
tarjonnut vuodesta 2009 kaikille kotitalousasiakkailleen Suomessa ja Ruotsissa
pelkästään sähkösopimuksia, jotka perustuvat ilman hiilidioksidipäästöjä
tuotettuun sähköön.

Tunnusluvut, Electricity Solutions and Distribution >
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Toimitusjohtajan katsaus

Euroopan- ja maailmanlaajuinen epävakaa taloustilanne sekä
epävarmuus sen kestosta vaikuttivat Fortumin toimintaan vuonna
2012. Tavoitteenamme on varmistaa kasvuedellytyksemme myös
haasteellisen markkinatilanteen jatkuessa. Siksi jatkoimme
investointeja pitkän aikavälin tavoitteiden tukemiseksi samalla kun
tehostimme nykyisiä toimintojamme.

Eurooppa tarvitsee energian sisämarkkinat ja
toimivaa päästökauppaa

Euroopalla on edessään mittavia energia-alan investointeja. Tuotantolaitoksia on
uudistettava, uusia laitoksia rakennettava ja lisättävä maiden välisiä
sähkönsiirtoyhteyksiä. Tarvitsemme myös älykkäitä sähköverkkoja vastaamaan
yhteiskunnan ja muuttuvien markkinoiden kasvaviin tarpeisiin.

Energia-alan investoinnit tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin, mikä edellyttää
vakaata energiapolitiikkaa. Kunnianhimoinen päästövähennystavoite olisi
erityisen myönteinen pitkän aikavälin toimintaympäristöä ja ennustettavuutta
vahvistava signaali CO2-markkinoille ja kannustaisi investoimaan
vähäpäästöiseen energian tuotantoon. Päästökaupan vaihtoehtona olisivat
lähinnä kansalliset hiilidioksidiverot, jotka rapauttaisivat sisämarkkinoiden
toimintaa entisestään ja johtaisivat verokilpailuun jäsenmaiden välillä.

Voimakkaasti vaihteleva uusiutuvan sähkön tuotanto ja sen etuoikeutettu pääsy
verkkoon on aiheuttanut jopa negatiivisia sähkön markkinahintoja. Tämä
rapauttaa perinteisen sähköntuotannon kilpailukykyä. Pahimmillaan joudutaan
tilanteeseen, jossa tuetaan sekä uusiutuvan energian tuotantoa että jo
rakennettua, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa kapasiteettia. Siksi monet maat
ovat ottaneet tai suunnittelevat ottavansa käyttöön ns. kapasiteettimaksuja
korvaamaan kansallisten uusiutuvan energian tukien vaikutuksia.
Kapasiteettimaksuilla pyritään varmistamaan, että sähköä olisi tarjolla myös
silloin, kun aurinko- ja tuulivoimaa ei kyetä tuottamaan.

Energia-alan tulevaisuutta ei voida rakentaa kansallisten ratkaisujen eikä julkisen
rahoituksen ja tukien varaan. Ratkaisuja on haettava yhtenäisiltä EU:n
energiasisämarkkinoilta, markkinaehtoisten ratkaisujen pohjalta ja meidän on
edettävä määrätietoisesti kohti Euroopan energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita.
Energiasisämarkkinat ja harmonisoidut uusiutuvan energian ohjauskeinot toisivat
EU:ssa merkittävät säästöt kansallisiin toimiin verrattuna.

Kohtuullisen hyvä vuosi haastavassa
toimintaympäristössä

Fortum suoriutui vuodesta 2012 kohtuullisen hyvin, vaikka liiketoimintaympäristö
oli vaativa eikä sähkön kysyntä elpynyt. Pohjoismaissa sähkön hinnat jäivät
kolmanneksen edellisvuotta alemmiksi, mihin vaikuttivat osaltaan

Tapio Kuula, Fortumin
toimitusjohtaja
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poikkeuksellisen suuret sademäärät. Onnistuneiden hintasuojausten ansiosta
Fortum saavutti kuitenkin tyydyttävän sähkön hintatason.

Vuoden 2012 tuloksesta muodostui tyydyttävä 1,59 euroa osaketta kohti. Ruotsin
yhteisöverokannan alentamisen osakekohtainen vaikutus oli 0,22 euroa.
Tavoitteenamme on pitää vertailukelpoinen nettovelka suhteessa
käyttökatteeseen (EBITDA) tasaisena nykyisessäkin toimintaympäristössä. Viime
vuonna velan määrä kasvoi hieman tavoitetasoa suuremmaksi, pääosin
meneillään olevien investointihankkeidemme vuoksi.

Näiden taloudellisten haasteiden ja toimintaympäristöön liittyvien
epävarmuustekijöiden vuoksi käynnistimme syksyllä kaksivuotisen
tehostamisohjelman. Sen tavoitteena on kustannusrakenteen keventäminen,
kilpailukyvyn parantaminen sekä strategiamme mukaisten toimintaedellytysten
vahvistaminen. Ohjelma on viety toimintasuunnitelmiin ja etenee suunnitellusti.
Viimeisen vuosineljänneksen tuloksessa näimme jo tehostamisohjelman
ensimmäisiä vaikutuksia.

CO2-päästötöntä sähköä pohjoismaisille markkinoille

Pohjoismaiden merkittävästi alempaa sähkön hintatasoa kompensoi kaikkien
aikojen ennätyksellisin vesivoimatuotantomme, runsaat 25 terawattituntia (TWh).
CO2-päästötön vesivoima on Fortumin vahvuus ja sen osuus tuotannostamme oli
runsas kolmannes. Uusiutuvan energian osuuden kasvaessa markkinoilla sähkön
tarjonta vaihtelee aiempaa enemmän, jolloin joustavan ja tuotantoa
tasapainottavan vesivoiman merkitys kasvaa.

Toisaalta ydinvoimatuotantomme käytettävyys jäi selvästi odotuksista vuonna
2012. Ydinvoiman osuus tuotannostamme oli vajaa kolmannes. Erityisesti
osaomisteisen ruotsalaisen Oskarshamnin ykkösyksikön pitkä huoltoseisokki oli
pettymys. Seisokista aiheutui tuotannonmenetysten muodossa Fortumille noin 50
miljoonan euron ylimääräinen painolasti. Siirrämme kuluvana vuonna Fortumin
ydinvoimateknologian osaamista enemmän myös osakkuusvoimaloidemme
käyttöön.

Fortumin Loviisan voimalaitoksen käytettävyys ja turvallisuus on perinteisesti ollut
maailman huipputasoa. Käytettävyys jäi kuitenkin edellisvuosien tasosta, mikä
johtui ykkösyksikön kahdeksan vuoden välein suoritettavasta laajasta
vuosihuollosta sekä kolmesta tuotantokatkoksesta. Käytettävyyden ja
turvallisuuden jatkuva parantaminen ovat tavoitteitamme myös alkaneena
vuonna, jolloin investoimme muun muassa jäähdytyksen moninkertaisten
varajärjestelmien rakentamiseen. Jatkuva turvallisuuden parantaminen on
ydinvoiman käytettävyyden edellytys.

Fortum on mukana 25 prosentin omistusosuudella myös Teollisuuden Voima
Oyj:n (TVO) kolmannen ydinvoimalaitosyksikön rakennushankkeissa. Olkiluoto 3
-projekti on osoittautunut haastavaksi ja on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta
edelleen.
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Ydinvoima-alan erityisosaamisellemme on kysyntää

Vuonna 2012 Fortum teki merkittävän kaupallisen sopimuksen kehittämänsä
Nures-ioninvaihtomateriaalin toimittamisesta Fukushimaan
Japaniin. Materiaalin käytöllä voidaan vähentää radioaktiivisten nesteiden määrää
murto-osaan aiemmasta. Fortumin vuoden 2012 innovaatiopalkinto myönnettiin
Nures-materiaalin kehittämisestä. Innovaatio kuvaa hyvin erityisosaamistamme,
joka luo arvoa ympäröivään yhteiskuntaan ja vie energia-alan kehitystä
eteenpäin.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) tuo
resurssitehokkuutta

Vesi- ja ydinvoiman lisäksi Fortum on maailman suurimpia lämmöntuottajia.
Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa polttoaineen energiasta saadaan
hyödynnettyä lähes 90 prosenttia. Käytämme CHP-tuotannossamme eri
energialähteitä monipuolisesti ja joustavasti sekä pyrimme lisäämään uusiutuvien
polttoaineiden käyttöä. Biomassan sekä yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden
hyödyntäminen eurooppalaisilla laitoksillamme korvaa muita polttoaineita ja
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Maailman ensimmäisen teollisen mittakaavan bioöljylaitoksen peruskivi muurattiin
Fortumin Joensuuhun rakennettavalla laitoksella marraskuun alussa. CHP-
laitokseen integroitava bioöljylaitos käynnistyy kuluvan vuoden syksyllä. Integroitu
CHP/bioöljylaitos tuottaa metsäbiomassasta sähkön ja kaukolämmön lisäksi
muun muassa lämmöntuotantoon soveltuvaa bioöljyä 50 000 tonnia vuodessa.

Tuotamme energiaa CHP-laitoksissa ja erillisissä lämpölaitoksissa seitsemässä
maassa. Tukholmasta Fortumilla on myös lähes 20 vuoden kokemus modernin
kaupunkiasumisen kaukokylmäratkaisuista. Venäjällä Fortum toimii Uralin ja
Länsi-Siperian kehittyneillä teollisuusalueilla, missä olemme alueen johtava
kaukolämmön toimittaja.

Venäjällä on alettu kiinnittää huomiota sähkötukkumarkkinoiden uudistamisen
jälkeen myös lämpösektorin modernisointiin. Tavoitteena on lisätä maan
lämpösektorin kiinnostavuutta myös investointien osalta.

Säävarmasti sähköä asiakkaille

Vuonna 2012 jatkoimme sähkönjakeluverkkomme säävarmuuden parantamista
loppuvuoden 2011 myrskyjen osoitettua Suomessa konkreettisesti sähkönjakelun
haavoittuvuuden.

Olemme parantaneet varautumistamme sähkön- ja lämmönjakelun
häiriötilanteisiin ottamalla käyttöön tekstiviestipohjaiset ilmoitukset asiakkaille,
parantamalla häiriötilanteiden käytäntöjä sekä kouluttamalla henkilöstöä.
Parempia valmiuksia testattiin syksyn Antti-myrskyssä, jonka aiheuttamat häiriöt
asiakkaillemme jäivät vähäisiksi. Vuonna 2012 Fortumin sähkönjakelun
luotettavuus nousi 99,98 prosenttiin edellisvuoden 99,90 prosentista.
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Enemmän ja tyytyväisempiä asiakkaita

Viime vuonna asiakkaamme arvioivat Fortumia aiempaa myönteisemmin
asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jolla mitataan Suomen, Ruotsin ja Norjan
sähkönmyynnin ja -jakelun asiakkaiden tyytyväisyyttä. Ruotsin ja Norjan osalta
saavutimme kaikkien aikojen parhaimman tuloksen. Suomessa
asiakastyytyväisyys laski hieman loppuvuoden 2011 myrskyjen seurauksena.
Pitkällä aikavälillä asiakastyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti kaikissa
kolmessa toimintamaassa.

Fortumin sähköasiakkaiden määrä kasvoi vuonna 2012. Meillä on nyt Suomessa
enemmän asiakkaita kuin koskaan aiemmin. Uskon, että uudet tuotteet, kuten
aurinkopaneelit ja energiatehokkuuspalvelut, vaikuttivat merkittävästi
onnistumiseemme. Kehitämme jatkossakin ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme
voivat myydä sähköä ja lämpöä myös takaisin Fortumille, sekä muita uusia
tuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat halutessaan aktiivisesti vaikuttaa
omaan energiankulutukseensa.

Kestävän kehityksen tavoitteet uudistettiin

Kestävä kehitys on oleellinen osa Fortumin strategiaa. Tavoitteenamme on viedä
kehitystä eteenpäin kaikilla sen osa-alueilla. Olemme myös sitoutuneet
noudattamaan toiminnassamme YK:n Global Compactin periaatteita.

Hyvän vesivuoden ansiosta saavutimme vuonna 2012 ilmastotavoitteemme ja
CO2-päästöttömän sähköntuotannon osuus kasvoi edellisvuodesta.
Energiatehokkuuden osalta jäimme hieman tavoitteestamme. Jatkamme
ponnisteluja muun muassa laitosten käytettävyyden, energiatehokkuuden ja
polttoaineiden laadun parantamiseksi. Venäjällä, missä toimimme erityisesti öljyn
ja maakaasun tuotantoalueilla, päästömme ovat nousseet toiminnan volyymien
kasvaessa.

Vuoden 2013 alusta otimme käyttöön uudistetut kestävän kehityksen tavoitteet.
Painotamme Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mittaamme ympäristötavoitteiden
lisäksi yhtiön mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä sähkön ja lämmön
toimitusvarmuutta.

Työturvallisuutta on parannettava joka päivä

Työturvallisuuden kehitykseen olen toisaalta tyytyväinen, toisaalta pettynyt. Oman
henkilöstömme turvallisuus parani edelleen ja tapaturmataajuus laski kaikkien
aikojen parhaimpaan tulokseen. Urakoitsijoiden työturvallisuuden kehitys ei sen
sijaan edennyt oikeaan suuntaan: vuoden aikana tapahtui kuolemaan johtanut
tapaturma Venäjällä ja useita vakavia tapaturmia. Esitän osanottoni uhrin
omaisille ja työtovereille.

Jotta vakavat onnettomuudet saadaan estettyä ja myös lievemmät tapaturmat
vähenevät, jatkamme määrätietoista työtä työturvallisuuden parantamiseksi.
Jatkuvan parantamisen asenteen on oltava osa jokaisen fortumlaisen ja
urakoitsijamme päivittäistä työskentelyä.
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Myönteistä kehitystä kuvaavat tytäryhtiömme OAO Fortumin toimintojen saama
ISO 14001 -ympäristösertifikaatti sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva
OHSAS 18001 -sertifikaatti.

Sitoutunut henkilöstö on oleellinen osa strategian
toteuttamista

Vuonna 2012 mittasimme henkilöstömme tyytyväisyyttä Fortum Sound -
tutkimuksella. Tulosten mukaan henkilöstömme sitoutuminen vahvistui selvästi
verrattuna edelliseen tutkimukseen kolme vuotta sitten. Tutkimuksen mukaan
vahvuuksiamme ovat yhteistyö kollegoiden kanssa, mahdollisuus osallistua omaa
työtä koskevaan päätöksentekoon sekä henkilöstön tasavertainen kohtelu.
Tutkimus tehtiin kaikissa toimintamaissamme.

Kaikkien fortumlaisten toimintaa ohjaava eettinen Toimintaohje päivitettiin
päättyneenä vuonna. Helmikuun 2013 loppuun mennessä 99 prosenttia
henkilöstöstä oli suorittanut ohjeeseen liittyvän koulutuksen.

Investoimme voimakkaasti kasvuun

Fortumin toiminnan tarkoituksena on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten
ja tulevien sukupolvien elämää. Päästöttömän vesi- ja ydinvoiman sekä
yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon rinnalla kehitämme biopolttoaineiden
käyttöä sekä tutkimme aurinko-, tuuli- ja aaltovoiman mahdollisuuksia. Nämä
kaikki ovat osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, joka siirtyy pitkällä aikavälillä
auringon energiaan perustuviin ratkaisuihin.

Vuonna 2013 otamme käyttöön Järvenpään biovoimalaitoksen Suomessa,
Jelgavan biovoimalaitoksen Latviassa sekä jätettä hyödyntävät uudet
voimalaitokset Bristassa Ruotsissa ja Klaipedassa Liettuassa. Kaikki neljä laitosta
ovat energiatehokkaita sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia, jotka
vähentävät CO2-päästöjä sekä lisäävät paikallisten polttoaineiden käyttöä.
Loppuvuodesta 2012 päätimme biopolttoaineilla toimivan CHP-laitoksen
investoinnista Tukholmaan. Laitos otetaan käyttöön vuonna 2016.

Tavoitteenamme on saattaa mittava Venäjän investointiohjelmamme valmiiksi
vuoden 2014 loppuun mennessä. Kolmen jo valmistuneen laitoksen lisäksi
käynnistämme alkuperäisen kokonaisaikataulun puitteissa seuraavaksi kolme
runsaan 400 megawatin (MW) voimalaitosta Njaganissa ja sen jälkeen kaksi
lähes 250 MW:n voimalaitosta Tšeljabinskissa.

Venäjän sähkötukkumarkkinoiden uudistus on toteutunut maan hallituksen
lupausten mukaisesti, ja markkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan
positiivisempia kuin Euroopassa.

Haemme kasvua nykyisen markkina-alueemme ohella myös yhdentyviltä
Euroopan ja nopeasti kasvavilta Aasian markkinoilta. Jatkamme valmistautumista
Ranskan tulevaan vesivoimaoikeuksien huutokauppaan, koska siinä
menestyminen antaisi mahdollisuuden kasvattaa päästötöntä
vesivoimakapasiteettia. Intiassa tutkimme teollisuudelle tarjottavan CHP-
tuotannon mahdollisuuksia sekä aurinkovoimatuotantoa.
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Selvitämme sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden
vaihtoehdot

Kuluvan vuoden alussa käynnistimme sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden
vaihtoehtojen selvittämisen. Tarkasteltavien vaihtoehtojen joukossa on myös
myynti.

Sähkönsiirto on säädeltyä liiketoimintaa, joka tarjoaa vakaan tuoton.
Sähköverkkoliiketoiminta pääsisi kuitenkin parempaan arvonmuodostukseen
toisenlaisessa yritysrakenteessa, joka mahdollistaisi suuremman vieraan
pääoman osuuden. Arviointiin vaikutti myös lainsäätäjän pitkäaikainen tavoite
eriyttää sähkön jakelu sähkön tuotannosta ja myynnistä selkeästi erilliseksi,
itsenäiseksi infrastruktuuriliiketoiminnaksi.

Arvioinnin tuloksista tiedämme tämän vuoden loppuun mennessä. Päädyimme
asian julkistamiseen jo tarkastelun alkuvaiheessa, jotta voimme selvittää
avoimesti kaikki vaihtoehdot ja keskustella niistä niin Fortumin sisäisten kuin
ulkopuolistenkin tahojen kanssa sekä käyden vuoropuhelua ympäröivän
yhteiskunnan tarpeista ja näkemyksistä.

Sähkönsiirtoliiketoiminnan vaihtoehtojen selvittäminen ei vaikuta asiakkaisiimme.
Jatkamme myös säävarman sähköverkon rakentamista suunnitelmien mukaan.
Sähkön myynnin asiakkaille kehitämme uusia tuotteita ja aiomme viedä
sähkömarkkinatuotteiden kehitystä eteenpäin alan edelläkävijänä.

Vahvalta perustalta eteenpäin

Vuonna 2013 jatkamme strategiamme toteuttamista. Viime vuosien
investointipäätösten ansiosta avaamme tänä vuonna merkittävän määrän uutta
kapasiteettia. Kehitämme tulevaisuuden energiantuotantomuotoja, kuten aurinko-
ja aaltoenergiaa, päästöttömän vesi- ja ydinvoiman sekä CHP-tuotannon lisäksi.
Myös tehostamisohjelmamme etenee ja parantaa Fortumin valmiuksia reagoida
muuttuvien energiamarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kiitän fortumlaisia kaikissa toimintamaissamme päättyneestä vuodesta ja
työskentelystä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Kiitos myös
osakkeenomistajiemme panostuksesta − jatkamme työtä omistaja-arvon
kasvattamiseksi myös alkaneena vuonna.
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Fortumin toiminta vuonna 2012

Fortumin toiminta

13.1. Fortum Oyj:n teknologiajohtaja Petra
Lundström valittiin vuoden 2012
teknologiajohtajaksi

27.1. Fortumin uuden biovoimalaitoksen
peruskivi muurattiin Järvenpäässä

27.1. Venäjän markkinaneuvosto valitsi
Fortumin johtavaksi investointiohjelman
toteuttajaksi

Tapahtumia

1.1. EU-puheenjohtajuus siirtyi Tanskalle

17.1. Euroopan
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä
ENSREG järjesti Brysselissä ydinvoiman
stressitestejä ja vertaisarviointeja
käsittelevän seminaarin

Tammikuu
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Fortumin toiminta

1.2. Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja
Fortum Termest AS:n myynti saatiin
päätökseen

2.2. Fortum ja Nissan aloittivat yhteistyön
sähköautojen kotilatausyksikön
kehittämiseksi

16.2. Markus Rauramo nimitettiin Fortumin
talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

23.2. Fortum aloitti VahvaVerkko-
hankkeen sähkönjakelun
toimintavarmuuden vahvistamiseksi
kaikissa sääolosuhteissa

Tapahtumia

24.2. Svenska Kraftnät julkisti
suunnitelmansa investoida Ruotsin
sähköverkkoon 15,8 miljardia kruunua
vuosina 2013−2015

Helmikuu
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Fortumin toiminta

1.3. Fortum otti käyttöön asiakkaille
suunnatun sähkökatkojen
tekstiviestipalvelun

7.3. Fortum päätti rakentaa ensimmäisen
teollisen mittakaavan bioöljylaitoksen
Joensuuhun

8.3. Fortum laski liikkeelle 2,75 miljardin
Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainat

8.3. Fortumin Säätiö jakoi apurahoja yli
puolen miljoonan euron arvosta

15.3. Fortum teki myyntisopimuksen
radioaktiivisten nesteiden
puhdistusmateriaalin toimittamisesta
Fukushimaan

30.3. Fortum sai päätökseen pienten
vesivoimalaitosten myynnit Suomessa

Tapahtumia

16.3. Tapani-myrskyn seurauksena työ- ja
elinkeinoministeriö julkaisi lakiehdotuksia
sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi
ja sähkökatkojen vaikutusten
pienentämiseksi

22.3. Ruotsin hallitus julkisti päätelmänsä
koskien selvitystä kaukolämpöverkkojen
avaamisesta kolmansille osapuolille

Maaliskuu
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Fortumin toiminta

10.4. Venäjä hyväksyi kolme Fortumin
voimalaitosyksikköä
yhteistoteutushankkeiksi

11.4. Fortum piti varsinaisen
yhtiökokouksensa

23.4. Fortum liittyi Bettercoal-järjestöön
hiilen hankintaketjun vastuullisuuden
parantamiseksi

27.4. Fortum ja Finavia avasivat Helsinki-
Vantaan lentokentälle 15 sähkölaitteiden
latauspistettä

Tapahtumia

26.4. ENSREG esitteli raporttinsa
ydinvoiman stressitesteistä

Huhtikuu

Fortumin toiminta

11.5. Fortum päätti toteuttaa mittavat
peruskorjaukset Imatran voimalaitoksella,
minkä jälkeen laitoksesta tulee Suomen
suurin vesivoimalaitos

16.5. Fortum Tutor -ohjelma sai UEFA
Grassroots -tunnustuksen

Tapahtumia

8.5. EU-komissio julkisti tiedonannon
valtiontukisääntöjen uudistamisesta

Toukokuu
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Fortumin toiminta

4.6. Fortum aloitti aurinkosähkön
myymisen yhdestä Pohjoismaiden
suurimmista aurinkopuistosta, Glavan
energiakeskuksesta Ruotsin Värmlannissa

27.6. Fortum myi lämpöverkkonsa
Surgutissa Venäjällä

28.6. Fortum päätti rakentaa Venäjän
investointiohjelmansa kaksi viimeistä
investointivelvoitesopimukseen sisältyvää
yksikköä Tjumenin sijaan Tšeljabinskiin

Tapahtumia

6.6. EU-komissio julkaisi uusiutuvia
energialähteitä koskevan tiedonannon,
joka käsittelee erityisesti uusiutuvan
energian integroimista energian
sisämarkkinoihin

13.6. EU-tasolla saavutettiin poliittinen
yhteisymmärrys
energiatehokkuusdirektiivin (EED)
sisällöstä

18.6. Euroopan unionin neuvosto julkaisi
päätelmänsä Energia 2050 -tiekartasta

Kesäkuu

Fortumin toiminta

10.7. Fortum sopi typenoksidien
vähentämisjärjestelmän toimituksesta
Narvan voimalaitoksille Viroon

Tapahtumia

1.7. EU-puheenjohtajuus siirtyi
Kyprokselle

25.7. EU-komissio ilmoitti aikomuksensa
selventää päästökauppadirektiivin
säännöksiä koskien päästöoikeuksien
huutokauppojen ajoitusta

Heinäkuu
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Fortumin toiminta

14.8. Fortum toi markkinoille kuluttajille
suunnatun aurinkopaneelipaketin

29.8. Fortumin vuosikertomus voitti
e.comin kansainvälisen arvioinnin

30.8. Fortum laski liikkeelle miljardin euron
joukkovelkakirjalainan

Tapahtumia

28.8. EU ja Australia ilmoittivat
suunnitelmistaan yhdistää
päästökauppajärjestelmänsä heinäkuuhun
2018 mennessä

Elokuu

Fortumin toiminta

3.9. Fortum ja Sitra päättivät
jatkorahoituksesta AWE Energyn
aaltoenergiahankkeeseen Portugalissa

12.9. Fortum toi markkinoille Fortum Fiksu
-tuotteen

14.9. Fortum hyväksyttiin jälleen Dow
Jonesin kestävän kehityksen indeksiin
DJSI World sekä globaaliin Carbon
Disclosure Leadership -indeksiin

21.9. Fortum myi vähemmistöosuutensa
ruotsalaisesta Dala Kraftista

Tapahtumia

20.9. Ruotsin parlamentti päätti laskea
yhtiöiden tuloverokantaa 26,3 %:sta
22 %:iin

Syyskuu
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Fortumin toiminta

16.10. Fortum saavutti jaetun 1. sijan
pohjoismaisessa Carbon Disclosure
Leadership -indeksissä

19.10. Helena Aatinen nimitettiin Fortumin
viestintäjohtajaksi ja yhtiön johtoryhmän
jäseneksi

19.10. Fortum käynnisti
tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja
vahvistaakseen strategista joustavuutta ja
kilpailukykyä sekä parantaakseen yhtiön
kassavirtaa yli miljardilla eurolla

Tapahtumia

4.10. EU-komissio julkaisi oman
tiedonantonsa ydinvoiman stressitesteistä

Lokakuu

Fortumin toiminta

2.11. Fortumin uuden bioöljylaitoksen
peruskivi muurattiin Joensuussa

2.11. Fortum päätti modernisoida Loviisan
ydinvoimalaitoksen turbiinit, minkä
ansiosta sähköteho kasvaa 24 MW

6.11. Fortum sai hyödynnettäväkseen
ensimmäiset Kioton
yhteistoteutusmekanismin mukaiset
päästövähennysyksiköt (ERU) Venäjältä

8.11. Fortumin kestävän kehityksen
raportti valittiin Suomen
vastuullisuusraportointikilpailun voittajaksi

Tapahtumia

14.11. EU-komissio julkaisi suunnitelman
Euroopan vesivarojen turvaamiseksi
(Blueprint to Safeguard Europe’s Water
Resources), vesipuitedirektiivin
implementoinnin helpottamiseksi EU:n
jäsenmaissa

14.11. EU-komissio julkaisi ehdotuksensa
EU:n päästökauppajärjestelmän
uudistamisesta ja päästöoikeuksien
huutokaupan lykkäämisestä sekä
hiilimarkkinaraportin

15.11. EU-komissio julkaisi tiedonannon
energian sisämarkkinoiden toimivuuden
parantamisesta

Marraskuu
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Fortumin toiminta

20.12. Fortum päätti investoida 500
miljoonaa euroa uuteen biopolttoaineita
käyttävään CHP-laitokseen Tukholmassa

Tapahtumia

3.12. EU-neuvosto julkaisi päätelmät EU-
komission uusiutuvien energialähteiden
tiedonannosta

26.11.-8.12. Dohan kansainvälinen
ilmastokokous päättyi vaatimattomiin
tuloksiin. Tuloksena päätös Kioton
sopimuksen jatkamisesta 2013-2020 ja
tavoite saada valmiiksi kansainvälinen
ilmastosopimus vuoteen 2015 mennessä

Joulukuu

-
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Myynti ja tuotanto

-
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Sähköntuotanto lähteittäin
TWh 2012 2011 2010
Vesivoima 25,2 21,0 22,0
Ydinvoima 23,4 24,9 22,0
Lämpövoima 5,3 9,4 9,7
EU:n alueella ja Norjassa yhteensä 53,9 55,3 53,7
Lämpövoima Venäjällä 19,2 17,4 16,1
Yhteensä 73,1 72,7 69,8

Sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2012
MW Suomi Ruotsi Venäjä Muut Yhteensä
Vesivoima 1 501 3 126 4 627
Ydinvoima 1 460 1 787 3 247
Sähkön ja lämmön
yhteistuotanto 598 518 3 404 407 4 927
Lauhdevoima 1 481 297 1 778
Muut 0 94 2 96
Yhteensä 5 040 5 822 3 404 409 14 675

Lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2012
MW Suomi Ruotsi Venäjä Muut Yhteensä
Lämpö 2 804 3 772 13 396 2 459 22 431
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Markkina-asema

-
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Taloudelliset tunnusluvut

Taloudelliset tunnusluvut
Milj. euroa tai kuten on merkitty 2012 2011 2010
Liikevaihto 6 159 6 161 6 296
Käyttökate 2 525 3 008 2 271
Vertailukelpoinen käyttökate 2 403 2 374 2 396
Liikevoitto 1 861 2 402 1 708
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 739 1 802 1 833
Emoyhtiön omistajille kuuluva
tilikauden voitto 1 409 1 769 1 300
Sijoitettu pääoma 19 598 17 931 16 124
Korollinen nettovelka 7 814 7 023 6 826
Nettovelka/käyttökate 3,1 2,3 3,0
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate 3,3 3,0 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,0 14,8 11,6
Oman pääoman tuotto, % 14,3 19,7 15,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 558 1 408 1 222

Ympäristö- ja
turvallisuusinvestoinnit 63 82 91

Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 16 74 27
Liiketoiminnan kassavirta 1 382 1 613 1 437
EU:n päästökaupan alaiset päästöt,
milj. tonnia CO2 4,8 8,0 9,7
Myönnetyt päästöoikeudet EU:n
päästökaupassa, milj. tonnia CO2 5,4 6,8 5,6
Yleishyödyllinen tuki yhteiskunnalle 5,8 4,6 5,2

Osakekohtaiset tunnusluvut
Euroa tai kuten merkitty 2012 2011 2010
Osakekohtainen tulos 1,59 1,99 1,46
Kassavirta/osake 1,56 1,82 1,62
Oma pääoma/osake 11,49 10,84 9,24

Osakekohtainen osinko 1,00 (1 1,00 1,00

Osinko/osakekohtainen tulos, % 62,9 (1 50,3 68,5

Efektiivinen osinkotuotto, % 7,1 (1 6,1 4,4
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 9.4.2013
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Rahavirrat eri sidosryhmille
Milj. euroa 2012 2011 2010
Lisäarvon tuottaminen

Tuotot asiakkailta Tuotteista ja palveluista
asiakkailta saatavat tulot,
rahoitustulot sekä toimintojen tai
tuotantolaitosten myyntituotot 6 398 7 129 6 432

Ostot
tavarantoimittajilta

Käteismaksut raaka-aineiden,
tavaroiden ja palveluiden
toimittajille -2 989 -3 272 -2 923

Fortumin tuottama
lisäarvo 3 409 3 920 3 509

Lisäarvon jakautuminen
Korvaukset
henkilöstölle

Palkat, palkkiot ja muut
henkilösivukulut -556 -529 -507

Korvaukset
rahoittajille ja
osakkeenomistajille

Sijoittajille maksetut osingot,
korot ja muut rahoituskulut

-1 514 -1 431 -1 657
Julkinen sektori Maksettu tulovero, valmisteverot,

tuki yhteiskunnalle ja lahjoitukset -593 -728 -642
Jaettu sidosryhmille -2 663 -2 688 -2 806

Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen 746 1 232 703
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Kestävän kehityksen indeksit

Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen
merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille
tärkeitä, sillä ne tukevat toiminnan kehittämistä ja jatkuvaa
parantamista.

Vuonna 2012 Fortum saavutti Carbon Disclosure Leadership -indeksin (CDLI)
arvioinnissa kaikkien aikojen parhaimman tuloksensa: 98/100 pistettä.
Pohjoismaisessa CDLI-indeksissä Fortum sijoittui jaetulle ensimmäiselle
sijalle. Fortum valittiin lisäksi kymmenennen perättäisen kerran Dow Jones
Sustainability World -indeksiin.

Fortum oli mukana myös SAM Groupin Sustainability Yearbook 2012 -julkaisussa,
jossa Fortumin kestävän kehityksen mukaiselle työlle myönnettiin pronssisija
(SAM Bronze Class). Lisäksi saksalainen oekom research AG on myöntänyt
Fortumille Prime Status (B-) -luokituksen. Fortum on nimetty myös pankkikonserni
Storebrandin SRI-rahastojen (Socially Responsible Investments) kriteerit
täyttäväksi Best in Class -yritykseksi.

Fortum on mukana myös STOXX Global ESG Leaders -indekseissä, joihin on
listattuna maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja
vastuullisen hallintotavan kriteereillä mitattuna, sekä NASDAQ OMX:n ja GES
Investment Servicen OMX GES Sustainability Finland -indeksissä, joka vertailee
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssiin listautuneita johtavia yrityksiä ja niiden
vastuullisuutta.
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Ympäristövastuun tunnusluvut

2012 2011 2010
Hiilidioksidipäästöt, miljoonaa tonnia 20,7 23,5 25,3
Rikkidioksidipäästöt, tonnia 19 800 24 900 20 700
Typenoksidien päästöt, tonnia 29 400 36 000 36 700
Hiukkaspäästöt, tonnia 16 000 16 600 16 800
ISO14001-ympäristösertifioidut toiminnot,
% liikevaihdosta 95 95 86
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt,
g/kWh 171 192 189

5 vuoden keskiarvo EU:ssa, g/kWh 60 67 69
Energian kokonaistuotannon CO2-
ominaispäästöt, g/kWh 177 192 196

5 vuoden keskiarvo, g/kWh 179 169 157
Polttoaineiden käytön
kokonaishyötysuhde, % 64 67 68

5 vuoden keskiarvo, % 67 68 69
CO2-päästöttömän energian osuus
sähköntuotannossa, % 68 65 66
Uusiutuvan energian osuus
sähköntuotannossa, % 36 31 35
Uusiutuvan energian osuus
lämmöntuotannossa, % 20 16 18
Primäärienergian kulutus, TWh 149 157 166
Kipsin hyötykäyttö, % 42 89 92
Tuhkan hyötykäyttö, % 51 52 59
Ympäristöluparikkomukset, kpl 12 20 21

Vedenotto, miljoonaa m3 3 679 3 853 3 860

josta jäähdytysvettä, miljoonaa m3 3 582 3 746 3 550
Lämpökuorma vesistöihin, TWh 17 21 23
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Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

2012 2011 2010
Henkilöstö keskimäärin 10 600 11 010 11 156
Henkilöstö 31.12. 10 371 10 780 10 585

joista vakituisessa työsuhteessa 9 899 10 379 10 307
Lähtövaihtuvuus, % 12,0 13,7 -
Naisia henkilöstöstä, % 28 29 29
Naisia johtotehtävissä, % 35 34 27
Työterveyshuollon kustannukset,

euro/henkilö (1 580 560 501

Sairauspoissaolopäivät 74 188 69 654 (2 9 281 (3

Sairauspoissaoloprosentti 3,1 - -

Tapaturmataajuus (LWIF)(4, Fortumin
henkilöstö 1,5 1,6 2,4

Tapaturmataajuus (LWIF)(4, urakoitsijat 3,8 3,2 5,0
Kuolemantapaukset 1 1 1
OHSAS 18001 -sertifioidut toiminnot
(% liikevaihdosta) 70 60 27
1) Sisältää Suomen
2) Sisältää Suomen, Ruotsin, Puolan ja Venäjän
3) Sisältää Suomen ja Ruotsin
4) Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia
kohti

Fortumin henkilöstötilastoja vuodelta 2012 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat

Henkilöstö vuoden
lopussa 2 647 2 050 4 252 687 735

miehiä 1 931 1 419 3 041 526 524
naisia 716 631 1 211 161 211

Henkilöstö
keskimäärin 2 698 2 068 4 299 807 728
Henkilöstökulut,
1000 euroa 221 048 192 751 83 375 17 747 40 633
Henkilöstökulut
per henkilö, 1000
euroa 81,9 93,2 19,4 22,0 55,8
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Strategiamme mukaisesti
ydintoimintamme perustuvat
hiilidioksidi-
päästöttömän vesi- ja
ydinvoimatuotannon sekä
energiatehokkaan sähkön ja
lämmön yhteistuotannon
vahvaan osaamiseen.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka
edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää.
Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja
tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Fortumin arvot – vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja
rehellisyys – muodostavat kaiken toimintamme perustan.

Fortumin strategian ytimessä on vahva osaamisemme CO2-
päästöttömässä vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa sekä
tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP).
Lisäksi vahvuutenamme on vankka kokemus
energiamarkkinoilla toimimisesta.

Kestävä kehitys on integroitu osaksi Fortumin strategiaa.
Liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa
korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna.
Fortum ottaa tasapainoisesti huomioon taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristövastuun toiminnoissaan.
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Tulevaisuuden energiajärjestelmä

Fortum uskoo, että tulevaisuuden energiajärjestelmän lähtökohtina
ovat päästöttömät ja ehtymättömät energialähteet sekä
energiajärjestelmän kokonaistehokkuus.

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä – aurinkotaloudessa – auringon energiaa
hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä ja -lämpönä tai epäsuorasti vesi-,
valtameri-, tuuli- ja bioenergiana. Matkalla kohti aurinkotaloutta kehitetään
perinteisiä tuotantomuotoja, ja ne toimivat aurinkoon perustuvan tuotannon rinnalla.
Aurinkotalouden energiajärjestelmä on nykyistä dynaamisempi ja älykkäämpi, jolloin
sähköä voidaan tuottaa sekä keskitetysti että hajautetusti − sähkönkäyttäjien
aktiivisen osallistumisen ansiosta.

Energiajärjestelmä muuttuu hitaasti

Pääomavaltaisessa energiateollisuudessa investointeja ei voida toteuttaa ilman
vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä. Energiajärjestelmän muutokset ovat
hitaita, ja teknologian kehittymisen ohella muutos nykyisestä energiajärjestelmästä
kohti aurinkotaloutta edellyttää energiamarkkinoiden, poliittisen toimintaympäristön,
yhteiskunnan infrastruktuurin sekä kulutuskäyttäytymisen muutoksia useiden
vuosikymmenten aikajänteellä. Toimintaympäristön kehitys on välttämätöntä
energiajärjestelmän muutokseen tarvittaville investoinneille, ja siirtymäajan pituus
sekä kustannukset riippuvat poliittisista päätöksistä, yhteiskunnan prioriteeteista
sekä tuotantomuotojen teknisestä kehityksestä.

Fortum tutkii tulevaisuuden
energiamuotoja

Fortum haluaa edistää energiajärjestelmän sekä lyhyen että pitkän aikavälin
kehitystä yhtäaikaisesti. Nykyisillä päästöttömillä energialähteillä ei kuitenkaan vielä
pystytä tyydyttämään nykyaikaisen ja kehittyvän yhteiskunnan energiantarvetta, ja
siksi lyhyellä aikavälillä hyödynnämme edelleen laajasti myös perinteisiä
energiamuotoja. Tavoitteemme on tehdä se entistä tehokkaammin.

Fortum tutkii ja kehittää uusia energiamuotoja, jotka pidemmällä aikavälillä voivat
tarjota huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia. T&K-toiminnoissamme keskitymme
ensisijaisesti kehityskohteisiin, jotka tarjoavat Fortumille kasvumahdollisuuksia ja
samalla vähentävät päästöjä. Tällaisia ovat muun muassa aurinko- ja aaltovoima,
uudet CHP-konseptit sekä uudet ratkaisut asiakkaille.

Euroopassa
energiantuotantomme
perustuu pääosin
CO2-päästöttömiin

energialähteisiin.
Venäjällä
tuotantomme
perustuu fossiilisiin
polttoaineisiin.
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Fortumin nykyinen energiantuotantorakenne on vielä kaukana päästöttömästä
energiatulevaisuudesta. Tuotantojakaumamme on kahtiajakoinen: Euroopassa se
keskittyy voimakkaasti CO2-päästöttömiin energialähteisiin ja Venäjällä se perustuu
fossiilisiin energialähteisiin. Nykyinen kapasiteetti on käytössä vielä vuosikymmeniä,
ja siksi sen aiheuttamat päästöt jatkuvat myös pitkälle tulevaisuuteen.

Euroopassa pääosin CO2-päästötöntä
tuotantoa

Euroopassa Fortumin energiantuotanto perustuu pääosin CO2-päästöttömiin
energiamuotoihin: sähköntuotannossa vesi- ja ydinvoimaan ja lämmöntuotannossa
merkittävässä määrin biomassaan ja jätepolttoaineisiin. Vuonna 2013
käyttöönotettava uusi kapasiteetti on lähes yksinomaan CO2-päästötöntä. Vuoden
2012 lopussa tehty investointipäätös Tukholman Värtanille rakennettavasta uudesta
biopolttoaine-CHP-laitoksesta sekä Joensuun voimalaitoksen yhteyteen rakenteilla
oleva pyrolyysilaitos lisäävät tulevaisuudessa päästöttömien energialähteiden
käyttöämme.

Venäjällä tuotantomme perustuu fossiilisiin
polttoaineisiin

Fortumin toiminta-alueilla Venäjällä fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkuu pitkälle
tulevaisuuteen, ja uuden kapasiteetin käyttöönoton myötä kokonaispäästömme ovat
kasvussa.

Venäjällä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä lainsäädännöllinen ja poliittinen
toimintaympäristö poikkeaa merkittävästi eurooppalaisesta. Venäjä ei ole sitoutunut
Kioton pöytäkirjan toiseen kauteen, eikä päästöillä ole taloudellista arvoa.
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Vähäpäästöisten energiamuotojen laajamittainen kehittäminen ja kannattavuus
Venäjällä edellyttää toimintaympäristön muutosta.

Polttoaineiden hintasuhteista ja saatavuudesta johtuen kivihiilen osuus venäläisten
laitostemme polttoainekäytössä on lähivuosina kasvamassa. Samanaikaisesti
pyrimme siirtymään parempilaatuisen hiilen käyttöön, jolloin paikallisia
ympäristövaikutuksia saadaan vähennettyä.

Pidemmällä aikavälillä mahdolliset lainsäädännön muutokset ja tavoitteet
hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi voivat parantaa uusiutuvien
energiantuotantomuotojen kilpailukykyä ja edistää CO2-päästöttömien
energialähteiden käyttöä. Tämä voisi aikanaan johtaa mahdollisuuteen käyttää
Venäjän tuotantolaitoksillamme laajempaa polttoainevalikoimaa, esimerkiksi bio- ja
jätepolttoaineita.

Venäjällä painopiste energiatehokkuudessa

Koska Fortumin nykyisellä tuotantokapasiteetilla ja polttoaineilla CO2-päästöjen
olennainen vähentäminen ei ole mahdollista, Fortum pyrkii parantamaan
energiatehokkuutta ja sitä kautta hillitsemään ominaispäästöjen kasvua.
Energiatehokkuutta voidaan parantaa uusia voimalaitoksia rakennettaessa,
kun uudet korvaavat vanhoja vähemmän tehokkaita laitoksia, sekä olemassa olevia
laitoksia perusparannettaessa. Keskeisessä osassa energiatehokkuuden
parantamisessa on myös kaukolämpöverkkojen uudistaminen ja lämmön jakelun
tehostaminen.

Investointiohjelmamme uudet laitokset perustuvat valtaosin
kaasuturbiiniteknologiaan (CCGT), joka edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa
maakaasun poltossa. Tämäntyyppinen laitos tuottaa sähköä kaasu- ja
höyryturbiineilla, ja sen hyötysuhde sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on
luokkaa 80–85 %. Osa investointiohjelman laitoksista, kuten Nyaganin kolme
yksikköä (3*418 MW), ovat kuitenkin maantieteellisestä sijainnista johtuen pelkkää
sähköä tuottavia yksiköitä, jolloin polttoaineen käytön kokonaishyötysuhde jää
alhaisemmaksi. Laitoksen lähialueella ei ole asiakkaita, jotka voisivat
hyödyntää lämpöä. Lauhdesähkön tuotantolaitokset eivät paranna Fortumin
energiankäytön kokonaistehokkuutta eivätkä myöskään alenna Venäjän
energiantuotantomme CO2-ominaispäästöä.
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Strategian ydinalueet

Strategiamme ytimessä on vahva osaamisemme CO2-
päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa
sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Lisäksi vahvuutenamme on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta.
Liiketoimintaamme kehitetään myös jatkossa tältä perustalta.

Vahvistamme ydinliiketoimintaamme
Pohjoismaissa

Vesi- ja ydinvoima ovat CO2-päästöttömiä tuotantomuotoja ja kilpailukykyisiä
muuttuvien kustannusten osalta. Vesi- ja ydinvoimalla on merkittävä rooli
Fortumin tuotantorakenteessa. Vuonna 2012 noin 90 % Fortumin Euroopan
sähköntuotannosta perustui pohjoismaiseen vesi- ja ydinvoimaan. Vesivoima on
erityisen arvokasta Euroopan yhdentyvillä energiamarkkinoilla, joilla sen avulla
voidaan tasapainottaa kulutushuippuja sekä tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon
vaihteluja.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on liiketoiminnassamme keskeisessä
roolissa koko Itämeren alueella. Kaukolämmön yhteydessä tuotettu sähkö
mahdollistaa bio- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisen ja myös
energiatehokkaimman tavan hyödyntää perinteisiä fossiilisia polttoaineita.

Tammikuun lopulla 2013 Fortum päätti käynnistää sähkönsiirtoliiketoiminnan
tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen. Fortum arvioi saavansa tarkastelun
päätökseen vuoden 2013 kuluessa. Fortumilla on sähkönsiirtoliiketoimintaa
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Selvityksellä ei ole vaikutusta Fortumin
sähkönjakeluasiakkaisiin, eikä tarkastelu koske yhtiön
sähkönmyyntiliiketoimintaa.

Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä

Venäjällä kulutetaan neljänneksi eniten sähköä maailmassa, ja maan sähkön
tarve kasvaa EU-aluetta nopeammin. Fortumin investointiohjelma tuo markkinoille
uusia energiatehokkaita tuotantoyksiköitä, jotka tulevat kasvattamaan Venäjän
liiketoiminnan osuutta Fortumin liikevaihdosta ja tuloksesta merkittävästi.
Ohjelman loppuunsaattaminen on keskeinen prioriteettimme.

Rakennamme perustaa tulevalle kasvulle

Nykyisten liiketoimintojemme ohella haemme uutta kasvua ja vastaamme
tulevaisuuden energiahaasteisiin. Tutkimme sähkön ja lämmön yhteistuotannon
mahdollisuuksia teollisuuspuistoihin Intiassa, missä energiateollisuuden tulee
reagoida kasvavaan sähkön kysyntään, jota väestön ja talouden kasvu lisää.

Sähkön ja lämmön
yhteistuotanto on
liiketoiminnassamme
keskeisessä roolissa.
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Ranskassa jatkamme valmistautumista tulevaan vesivoimaoikeuksien
huutokauppaan.

Kehitämme myös aurinkoenergialiiketoimintaa keskitetyn suurtuotannon,
yritysratkaisujen ja hajautettujen kotitaloussovellusten kautta. Lisäksi tutkimus- ja
kehitystoimintamme tukee etenemistä kohti hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta
edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa.
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Strategian toteuttaminen

Strategian ydinalueet Saavutukset vuonna 2012

Vahvistamme ydinliiketoimintaamme
Pohjoismaissa

• Tuottavuuden ja kassavirran turvaaminen optimoidun kaupankäynnin
ja tuotantolaitosten hyvän käytettävyyden avulla

• Vesivoimakapasiteetin perusparannusohjelman jatkaminen
Suomessa ja Ruotsissa

• Pienten vesivoimalaitosten myynti Suomessa ja Ruotsissa
• Radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaalien toimittaminen

Japanin Fukushimaan
• Naantalin voimalaitoksen myynti Turun Seudun Maakaasu ja

Energiantuotanto Oy:lle
• Erillisen lämpöliiketoiminnan myynnin loppuunsaattaminen

Suomessa ja Virossa
• Järvenpään ja Latvian Jelgavan bio-CHP-laitosten rakentamisen

aloittaminen
• Investointipäätös uuteen bio-CHP-laitokseen Tukholmassa
• Sähkön vähittäismyyntiyhtiö Dala Kraftin vähemmistöosuuden myynti

Ruotsissa
• VahvaVerkko-hankkeen investoinnit sähkönjakelun säävarmuuden

parantamiseen

Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä • Keskittyminen investointiohjelman päätökseen saattamiseen
• Investointiohjelmassa Tjumeniin suunniteltujen yksiköiden siirto

Tšeljabinskiin
• Surgutin lämpöverkon myynti
• Ensimmäisten päästövähennysten siirtäminen Venäjältä Fortumin

hyödynnettäväksi

Rakennamme perustaa tulevalle kasvulle • Aurinkoenergialiiketoiminnan kehittäminen
• Liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen Intiassa
• Vesivoiman käyttöoikeushuutokauppaan valmistautuminen

Ranskassa
• Päätös Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon perustettavan

aurinkotalous-professuurin tukemisesta
• Joensuun bioöljylaitoksen rakentamisen aloittaminen
• Kuluttajille suunnattujen aurinkopaneelipakettien sekä älykkään

Fortum Fiksu -tuotteen tuominen markkinoille
• Tutkimus- ja kehitystoiminta ydinvoimaan, aurinkoenergiaan,

aaltovoimaan, älykkäisiin sähköverkkoihin, pyrolyysiin, biomassan
kuivatislaukseen sekä CHP-laitosten ja bioetanolituotannon
integrointimahdollisuuksiin liittyen
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Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Fortumissa liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa
toisiinsa, mikä korostaa kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna.
Pyrimme löytämään tasapainon taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristövastuun osalta toiminnoissamme.

Fortumille taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukykyä, vahvaa suoritustasoa ja
markkinalähtöistä tuotantoa, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat
kannattavan kasvun. 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.

Fortumin ympäristövastuussa painottuvat resurssien tehokas käyttö ja tarve hillitä
ilmastonmuutosta. CO2-päästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotannon sekä energia-
tehokkaan CHP-tuotannon osaamisemme ovat tässä avainasemassa. Tutkimus- ja
kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.

Sosiaalisen vastuun osa-alueella Fortumin kehittämät innovaatiot sekä sähkön ja
lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvoinnin
lisäämistä. Fortumin kestävän kehityksen lähestymistapaan kuuluvat myös hyvänä
yrityskansalaisena toimiminen sekä omasta henkilökunnasta ja ympäröivistä
yhteisöistä huolehtiminen. Fortum edistää työyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta,
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yksilön arvostamista ja keskinäistä luottamusta sekä vastuullista toimintaa Fortumin
hankintaketjussa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Kestävän kehityksen tavoiteasetannan periaatteet

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän
kehityksen linjauksista ja konsernitason kestävän
kehityksen tavoiteasetannasta.

Divisioonat määrittelevät yksityiskohtaiset tavoitteet sekä tavoitteita tukevat
toimintasuunnitelmat ja huolehtivat siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet on
sisällytetty osaksi liiketoiminnan tavoitteita. Konsernitasoiset kestävän kehityksen
avainmittarit raportoidaan neljännesvuosittain, yksityiskohtaiset turvallisuus- ja
ympäristömittarit kuukausittain. Fortumin johtoryhmä seuraa säännöllisesti
tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa
tuloskatsauksissa.

Kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
Tavoitteet uudistettiin vuonna 2012, ja ne astuivat voimaan vuoden 2013 alusta.
Tavoitteissa painotetaan Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mitataan
ympäristötavoitteiden lisäksi Fortumin mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä
sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta. Vuoden 2013 alusta alkaen kestävän
kehityksen avainmittareiden tulokset raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin
hallitukselle.

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ovat osa Fortumin
lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Vuoden 2012 kannustinjärjestelmään
sisältyi indeksi, joka mittasi Fortumin mainetta, toimittajien tyytyväisyyttä yhtiön
viestintään sekä kestävän kehityksen mukaista suorituskykyä. Vuonna 2013
mukana on One Fortum -tutkimukseen perustuva indeksi, joka mittaa Fortumin
mainetta suuren yleisön keskuudessa sekä asiakastyytyväisyyttä.

Kestävän kehityksen
tavoitteet perustuvat
toiminnan jatkuvaan
parantamiseen.
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Kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset

Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat konsernitason avainmittareista sekä divisioonatason
mittareista. Näiden lisäksi Fortum on asettanut tavoitteita koko konsernia käsittäville hankkeille kuten
toimitusketjun valvonnalle ja työhyvinvoinnin edistämiselle sekä minimivaatimuksia ympäristölle,
työterveydelle ja turvallisuudelle.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Tavoite 2012 2011 2010
Muutos

12/11
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12 10,0 14,8 11,6 -32 %
Oman pääoman tuotto, % 14 14,3 19,7 15,7 -27 %
Pääomarakenne:
Vertailukelpoinen nettovelka / Käyttökate (EBITDA) Noin 3 3,3 3,0 2,8 10 %
Nettovelka / Käyttökate (EBITDA) 3,1 2,3 3,0 35 %

Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2012

Tavoitejakso Tavoiteasettelu Tavoite
Tilanne vuoden
2012 lopussa Lisähuomiot vuodelle 2012

Ilmastotavoitteet
seuraaville viidelle
vuodelle

Sähköntuotannon CO2-
ominaispäästö EU:ssa kilowattituntia
kohden viiden vuoden keskiarvona

< 80 g/kWh 60 g/kWh

Päästöt vuonna 2012 olivat
42 g/kWh. Viiden vuoden
keskiarvo oli 60 g/kWh (2011:
67).

Energian kokonaistuotannon CO2-
ominaispäästö kilowattituntia kohden
viiden vuoden keskiarvona < 200 g/kWh 179 g/kWh

Päästöt vuonna 2012 olivat
177 g/kWh. Viiden vuoden
keskiarvo oli 179 g/kWh (2011:
169 ). Viiden vuoden keskiarvo
on ollut kasvussa vuodesta 2008.

Muut
ympäristötavoitteet
seuraaville viidelle
vuodelle

Energiatehokkuus:
kokonaishyötysuhde polttoaineiden
käytössä viiden vuoden keskiarvona
(tuotettu energia jaettuna polttoaineen
primäärienergialla)

> 70 % 67 %

Hyötysuhde vuonna 2012 oli
64 %. Viiden vuoden keskiarvo oli
67 % (2011: 68). Viiden vuoden
keskiarvo ollut laskussa vuodesta
2008.

Vuoden 2012 loppuun
mennessä

Ympäristösertifiointi Venäjän
toiminnoille

100 % 79 %
OAO Fortumin toiminnat saivat
sertifikaatin elokuussa.

Vuonna 2012 Tapaturmataajuus (LWIF) omalle
henkilöstölle

< 1 1,5

29 oman henkilöstön
työtapaturmaa vuonna 2012, yhtä
monta kuin vuonna 2011. Yksi
urakoitsijan kuolemaan johtanut
onnettomuus huhtikuussa.

Vuosittain Fortum mukana Dow Jonesin
kestävän kehityksen indekseissä
World ja Europe

World &
Europe

1/2
Mukana World-indeksissä, mutta
ei Europe-indeksissä.
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Muut kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 2012 2011 2010

Työturvallisuus
Tapaturmataajuus (TRIF) (1, Fortumin henkilöstö < 3,0 3,4 3,5 4,6

Tapaturmataajuus (LWIF)(2 , urakoitsijat < 3,5 3,8 3,2 5
Kuolemantapaukset, oma henkilöstö 0 0 0 1
Kuolemantapaukset, urakoitsijat 0 1 1 0
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, oma henkilöstö - 29 29 45
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, urakoitsijat - 57 45 43
Turvallisuuden havainnointikierrokset 8 920 17 507 15 324 8 790
Parannusehdotuksia ja läheltä piti -raportteja 7 800 6 362 10 087 4 440
Ympäristötapahtumat ja -poikkeamat
Tulipalot (3 9 15 15

Haitallisten aineiden vuodot ympäristöön, > 100 l (3 11 28 15
Merkittävät ympäristöpoikkeamat ja luparikkomukset < 16 12 20 21
INES > 0 -tapahtumat 0 3 0 2
Toimitusketjun hallinta
Toimittaja-auditoinnit 9 (4 10 - -
1) TRIF = kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus, miljoonaa työtuntia kohti
2) LWIF = poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, miljoonaa työtuntia kohti
3) Tavoite = tulipalojen ja vuotojen yhteenlaskettu lukumäärä < 35
4) Kolme riskimaatoimittajaa / divisioona, pois lukien Russia-divisioona

Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2013
Tavoite

Maineindeksi Tavoitetaso 69,6 One Fortum -tutkimuksessa
Asiakastyytyväisyysindeksi (CSI) Divisioonien CSI-tulos tasolla "hyvä" (70-74)

One Fortum -tutkimuksessa
Ympäristövastuu Tavoite
CO2-ominaispäästöt
Sähköntuotanto EU:ssa < 80 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo
Kokonaisenergiantuotanto (sähkö & lämpö, kaikki maat) < 200 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo
Energiatehokkuus
Polttoaineisiin perustuvan tuotannon hyötysuhde:
(Määritelmä: tuotettu energia jaettuna polttoaineen
primäärienergialla) > 70 %, viiden vuoden keskiarvo
Ympäristöpoikkeamat < 40 koko Fortumissa

(sis. tulipalot, vuodot, räjähdykset, INES(1 0 -tason ylittävät tapahtumat, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölainsäädännön
rikkomukset)
Sosiaalinen vastuu Tavoite
Toimitusvarmuus

SAIDI(2 < 110 min
CHP-laitosten käytettävyys Euroopassa > 92%

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) < 1
1) Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko (International Nuclear Event Scale)
2) Sähkökatkojen keskimääräinen aika asiakasta kohden (System Average Interruption Duration Index)
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Markkinoiden kehitys

Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2012 aikana, ja Euroopan
taloustilanne oli heikko. Venäjällä kehitys oli vakaampaa. Euroopan
energiamarkkinoiden yhdentymiskehitys taantui kansallisten intressien
voimistumisen vuoksi.

Eurooppalaiset sähkön tuottajat ovat sitoutuneet vaativaan hiilidioksidipäästöjen
vähentämistavoitteeseen, mutta sääntely-ympäristön epävarmuus vaikeuttaa
etenemistä toivottuun suuntaan.

Vuonna 2012 Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymisen sijaan kansallisten
intressien voimistuminen johti tukijärjestelmien lisääntymiseen, ennakoimattomiin
muutoksiin ja päällekkäisiin yhteisvaikutuksiin, jotka ovat ristiriidassa eurooppalaisen
energia- ja ilmastopolitiikan kanssa. Samalla päästöoikeuksien ylitarjonta ja matalat
hinnat horjuttavat päästökauppajärjestelmän toimivuutta. Poliittisen riskin kasvua
onkin pidetty suurimpana investointien esteenä eurooppalaisten sähköyhtiöiden
investointikyselyssä.

Uusiutuvan energian
tuotanto pohjautuu
pitkälti poliittisiin
päätöksiin ja
taloudellisiin tukiin.
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Globaalit megatrendit vaikuttavat energia-alan toimintaan

Väestön lisääntyessä ja talouden kasvaessa yleensä myös energian kysyntä lisääntyy. Energiasektorin
tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että kasvu on kestävää. Fortum pyrkii vastaamaan globaaleihin haasteisiin
pitkäjänteisellä, vankkaan energiaosaamiseen perustuvalla strategiallaan.

Väestön vaurastuessa ja energiatehokkuuden kasvaessa sähkön osuus energiankulutuksesta on kasvanut entisestään. Sähkön
avulla on mahdollista edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja talouden kestävää kehitystä.

Globalisaatio
Globalisaation myötä maailman
taloudet ovat yhä
riippuvaisempia toisistaan, ja
suhdannevaihtelut ovat yhä
harvemmin vain paikallisia
ilmiöitä. Maailmantalouden
yleinen kehitys vaikuttaa
energiatoimialaan muun muassa
rahamarkkinoiden, poltto-
aineiden hintakehityksen sekä
teollisuuden sijoittumisen ja
sähkönkysynnän kautta.

Kuluttajien uudet
vaatimukset
Kaupungistuminen ja väestön
elintason nousu etenkin Aasian
suurissa kasvukeskuksissa
muuttaa kulutustottumuksia ja
lisää energiankulutusta.
Euroopassa kuluttajien kasvava
ympäristötietoisuus kannustaa
energiayhtiöitä kehittämään
toimintaansa ja
palvelutarjontaansa yhä
ympäristömyönteisemmäksi.

Sähkön rooli kasvaa
Hupenevat luonnonvarat,
kasvavat ympäristöongelmat ja
polttoaineiden hinnan nousu
vahvistavat sähkön osuutta
kokonaisenergiankulutuksesta.
Kun sähkö korvaa muuta
energiankäyttöä,
kokonaisenergiantarve
pienenee, koska sähkön käyttö
on tehokkaampaa. Myös päästöt
vähenevät, jos sähkö tuotetaan
ilman CO2-päästöjä
hyödyntämällä uusiutuvia
energianlähteitä tai ydinvoimaa.
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Muutokset
lainsäädännössä
Sähkömarkkinoiden
vapauttaminen ja markkinoiden
yhdentyminen ovat esimerkkejä
muutoksista, joilla valtiot
pyrkivät tehostamaan
energiantuotantoa ja
markkinoiden toimintaa sekä
houkuttelemaan investointeja
uuteen ja korvaavaan
kapasiteettiin.

Luonnonvarojen
niukkuus ja energiapula
Maailman väkiluvun kasvu ja
energian kysynnän nopea
lisääntyminen kehittyvissä
talouksissa asettavat suuria
haasteita luonnonvarojen ja
energian riittävyydelle. Tällä
hetkellä maailman väestön
arvioidaan kuluttavan maapallon
resursseja neljänneksen
enemmän kuin on sen
kestokyky. Nykykehityksen
valossa maapallon resurssivaje
syvenee voimakkaasti.

Uudet talousmahdit
Maailmantalouden painopiste on
siirtymässä läntiseltä
pallonpuoliskolta Aasiaan
Kiinan ja Intian johdolla. Kiina
on jo ottanut paikkansa
maailman toiseksi suurimpana
taloutena, ja sen odotetaan
ohittavan Yhdysvallat
2020-luvulle tultaessa.
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Teknologia kehittyy
Teknologian − etenkin
informaatioteknologian −
kehitys on viime
vuosikymmeninä ollut erittäin
nopeaa, ja se on
parustavanlaatuisesti muuttanut
liiketoimintaa
maailmanlaajuisesti.
Teknologian kehitys on myös
avainasemassa, kun etsitään
ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Kasvavat
ympäristöongelmat
Ilmastonmuutos ja paikalliset
ympäristöongelmat ovat
haasteita, joihin
energiatoimialan on osaltaan
löydettävä ratkaisuja. Keskeistä
on hyödyntää käytettävissä
olevia luonnonvaroja ja
energialähteitä mahdollisimman
tehokkaasti sekä kehittää ja
ottaa käyttöön uutta energiaa
säästävää ja vähäpäästöistä
teknologiaa.

Väestönkasvu
Nopea väestönkasvu
kehittyvissä maissa lisää
energian kysyntää ja vaatii
mittavia uusinvestointeja.
Kehittyneissä maissa
puolestaan hiipuva
väestönkasvu ja huoltosuhteen
muuttuminen luovat paineita
julkisen sektorin
menokehitykselle ja
rahoitukselle. Energiasektorilla
ikääntyvä tuotantokapasiteetti
vaatii mittavia
korvausinvestointeja.
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Euroopalla edessään mittavat energiainvestoinnit

Energia-alalla investoinnit tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin, ja
silloin politiikan ennustettavuus on tärkeää. Taloudellisesti
epävarmoina aikoina valtion halu lisätä verotuloja kuitenkin kasvaa,
mikä osaltaan lisää energia-alan toimintaympäristön epävarmuutta.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) ja Euroopan komission mukaan Euroopassa
tarvitaan tulevien 20 vuoden aikana suuria energiainvestointeja. Sähkön tuotantoon,
siirtoon, jakeluun ja varastointiin tarvitaan lähes biljoonan eli tuhannen miljardin
euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä ja kolmen biljoonan investoinnit ennen
vuotta 2030. Euroopan sähköalan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaation
Eurelectricin hiljattain tekemän kyselyn mukaan 45 eurooppalaisen sähköyhtiön
toimitusjohtajaa 46:sta arvioi, että vain puolet näistä välttämättömistä
investoinneista saadaan toteutettua.

Saman kyselyn mukaan energiasektorin johtajat pitivät huonosti ennustettavaa
politiikkaa heikkojen investointiolosuhteiden pääsyynä. Muita osatekijöitä olivat
korkeat pääomakustannukset sekä matalat hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat,
jotka eivät ohjaa riittävästi tulevia investointeja. Lisäksi kasvanut velkataakka
vaikuttaa investointihalukkuuteen.

Ennakoimattomat ja yleisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa
ristiriitaiset markkinainterventiot ilmentävät kasvavaa energia-alan poliittista riskiä.
Esimerkkinä tästä ovat kansallisella tasolla nykyisiin ja uusiin voimalaitoksiin
tehtäviä investointeja hankaloittavat suunnitellut verot, kuten Suomessa
hallitusohjelmaan sisältyvä, vanhoihin, päästöttömiin vesi- ja ydinvoimaloihin
kohdistuva windfall-vero. Myös Ruotsissa nostettiin vesi- ja ydinvoiman verotusta.
Lisäksi kummassakin maassa rajoitetaan konsernien sisäisen rahoituksen
korkovähennysoikeuksia, mikä vaikuttaa erityisesti eriytettyihin ja pääomavaltaisiin
energiayhtiöihin. Fortum peräänkuuluttaa verojen yhdenmukaistamista muiden
poliittisten tavoitteiden kanssa ennakoitavuuden parantamiseksi. Kansallisen tason
mekanismit haittaavat osaltaan myös EU:n sisäisten energiamarkkinoiden kehitystä.

Lue lisää pohjoismaisista sähkömarkkinoista >

Pohjoismaiset sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoiden toimintoja ovat sähkön tuotanto, siirto ja jakelu sekä sähkön
myynti. Sähkön tuotanto ja myynti ovat kilpailtuja liiketoimintoja, siirto ja jakelu
säänneltyjä.

Pohjoismaat perustivat ensimmäisinä maailmassa useita maita kattavat sähkön
tukkumarkkinat. Noin kolme neljäsosaa Pohjoismaissa tuotetusta sähköstä myydään
pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) kautta. Tuottajat käyttävät loppuosan
sähköstä itse tai myyvät sen suoraan suurille teollisuusasiakkaille.

Sähkön tuotantoon,
siirtoon, jakeluun ja
varastointiin tarvitaan
lähes biljoonan
euron investoinnit
vuoteen 2020
mennessä.
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Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on noin 350 toimijaa. Tukkuhintaan vaikuttavat
kysynnän ja tarjonnan tasapaino, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä
vesitilanne. Sekä myyjät että ostajat voivat suojata sähkön tukkumyynti- ja
ostohintojaan johdannaissopimuksilla.

Sähkön siirto- ja jakeluyritykset toimivat alueellisesti, sillä ei ole kustannustehokasta
rakentaa useita sähköverkkoja samalle alueelle. Viranomaiset valvovat sähkön
siirtoa ja jakelua, sen kustannuksia sekä tätä liikentoimintaa harjoittavien yritysten
toimintatapoja. Siirto- ja jakeluyritysten tulee kohdella kaikkia sähkön tuottajia ja
ostajia tasavertaisesti riippumatta siitä, kenen tuottamaa tai ostamaa sähköä ne
siirtävät.

Sähkön vähittäismyyjät ostavat pääsääntöisesti sähkönsä Nord Pool Spot -
sähköpörssistä sekä myyvät sen kotitalouksille ja yrityksille. Suurin vaikutus
vähittäishintaan on sähkön tukkuhinnalla. Siihen vaikuttavat myös verot ja
veronluonteiset maksut (mm. uusiutuvan energian tuet).
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Sähkömarkkinamallit herättäneet
kysymyksiä Euroopassa

EU:n energiamarkkinalainsäädännön ja teknisten markkinasääntöjen
toimeenpanossa otettiin askel eteenpäin vuonna 2012. Samalla aiempien poliittisten
päätösten seuraukset, kuten vaihtelevan uusiutuvan energian osuuden nopea
kasvu, alkoivat vaikuttaa yhä selvemmin. Uusiutuvan energian tukeminen on
laskenut useissa maissa markkinaperusteisen ja joustavan varakapasiteetin
kannattavuutta. Jotkut jäsenvaltiot ovat suunnitelleet kapasiteettimekanismeja
varakapasiteetin ylläpitämiseksi markkinoilla. Ilman selkeää EU-tason koordinointia
ne saattavat pahimmassa tapauksessa murentaa nykyisen, sähköenergian hintaan
perustuvan markkinamallin.

Euroopan komissio antoi marraskuussa selonteon energian sisämarkkinoiden
kehityksestä Euroopassa. Raportissa komissio kehottaa jäsenvaltioita investoimaan
riittävästi sähkönsiirtoon yli rajojen resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi ja
toimitusvarmuuden parantamiseksi. Komissio näkee mahdolliset
kapasiteettimekanismit toissijaisena vaihtoehtona, ja jos niihin päädytään, komissio
kannustaa kehittämään yhteiseurooppalaista käytäntöä. Fortumin näkemyksen
mukaan komission tulisikin määrittää selkeät kriteerit mahdollisten kansallisten
kapasiteettimekanismien käytölle.

Energiamarkkinoiden kehitys Venäjällä

Keskustelut sekä sähkö- että lämpömarkkinoiden uudistamisesta
ovat käynnistyneet Venäjällä.

Venäjän energiaministeri on aloittanut keskustelun tulevaisuuden
sähkömarkkinoiden rakenteesta ja ehdottanut uutta markkinamallia, jota
sovellettaisiin vuodesta 2014 lähtien. Sääntelyviranomaisia on huolestuttanut se,
että kapasiteettimarkkinat eivät nykyisessä muodossaan kannusta parantamaan
vanhojen voimalaitosten tehokkuutta tai uusinvestointeihin pitkän aikavälin
investointivelvoitesopimusten ulkopuolella. Nykyistä järjestelmää pidetään
loppukuluttajien kannalta kalliina.

Vuoden 2011 alussa voimaan astuneen, lämmöntuotantoa koskevan lain
täytäntöönpano jatkuu Venäjällä. Samalla on edistetty sähkön ja lämmön sekä
suurten teollisten käyttäjien ja pienten kotitalouksien välisten ristikkäisten
tukiaisten poistamista. Maassa on myös otettu käyttöön pitkän aikavälin
lämpötariffimalleja, mutta kuten lämmöntuotantoa koskevan lain osalta, niiden
täytäntöönpano on vielä kesken. Lämpösektorin modernisointi on Venäjällä
tärkeää, sillä maan energiatehokkuudelle asettamia tavoitteita on hyvin vaikeaa
saavuttaa ilman sitä.

Lue lisää Venäjän sähkömarkkinoista >
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Venäjän sähkömarkkinat

Venäjällä sähkön tukkumarkkinat vapautettiin vuoden 2011 alussa. Kaikki
sähköntuotantoyhtiöt myyvät kotitalouksien kulutusta vastaavan osan
sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan edelleen säännellyillä hinnoilla.
Kotitalouksien osuus tukkumarkkinoista on noin 10 %.

Sähkön tukkumarkkinoiden lisäksi Venäjällä on käytössä sähkön
kapasiteettimarkkinat, joissa sähköntuottaja saa tuloa markkinoiden käyttöön
tarjoamastaan tuotantokapasiteetista. Kapasiteettimarkkinoiden avulla pyritään
kannustamaan sähköntuottajia uusiin investointeihin.

Venäjän hallitus hyväksyi uudet pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinasäännöt
vuonna 2010, ja niitä on sovellettu vuoden 2011 alusta lähtien.
Kapasiteettimaksut ennen vuotta 2007 rakennetulle, ns. vanhalle kapasiteetille
määräytyvät huutokaupassa. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen pitkän
aikavälin kapasiteettimarkkinoiden huutokauppa pidettiin joulukuussa 2010.
Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA) perusteella
rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan.
Takuuhinnat on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi.
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Sähkön kulutus ja hintakehitys

Makrotalouden epävarmuudesta huolimatta sähkön osuus
kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa kasvuaan. Pohjoismaissa
sähkön kysyntä elpyi hieman vuodesta 2011. Teollinen kysyntä pysyi
suhteellisen ennallaan, mutta yksityinen kulutus jatkoi kasvuaan.
Myös Venäjällä kulutus kasvoi hieman.

Vuonna 2012 sähkönkulutus Pohjoismaissa oli 391 (2011: 384) terawattituntia
(TWh) eli noin 2 % edellisvuotta enemmän. Vuosi 2012 oli alueella sateinen ja
vesivarastot historiallisen suuret aina marraskuun loppuun saakka. Ennätyksellisen
vesitilanteen vuoksi myös sähkön pohjoismaiset hinnat painuivat alas.

Vuonna 2012 keskimääräinen systeemihinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord
Pool Spotissa laski kolmanneksella ja oli 31,2 EUR/MWh (2011: 47,1).
Pohjoismaiden sähkönhinnat olivat Manner-Euroopan hintoja alemmat, minkä
vuoksi sähköä vietiin lähes jatkuvasti Pohjoismaista Manner-Eurooppaan. Saksassa
keskimääräinen spot-hinta vuonna 2012 oli 42,6 EUR/MWh (2011: 51,1).

Pohjoismaisten sähkön tukkumarkkinoiden aluehintaerot olivat merkittävät, mikä
johtui lukuisista kaapeliongelmista aiheutuneista sähkönsiirron pullonkauloista.
Aluehinnat olivat vuonna 2012 etenkin Suomessa, mutta myös Ruotsissa,
huomattavasti pohjoismaista systeemihintaa korkeammat. Suomen aluehintaan
vuonna 2012 vaikutti myös sähköntuonnin väheneminen Venäjältä verrattuna
edelliseen vuoteen.

Vuoden keskimääräinen aluehinta Suomessa (FI) oli 36,6 EUR/MWh (2011: 49,3).
Ruotsi jaettiin neljään hinta-alueeseen vuoden 2011 loppupuolella. Keskimääräinen
aluehinta Tukholman alueella (SE3) oli 32,3 EUR/MWh (2011: 47,9) ja Sundsvallin
alueella (SE2) 31,8 EUR/MWh.

Vuoden 2012 alussa CO2-päästöoikeuksien (EUA) markkinahinta oli noin 6,6 EUR/
tonni. Vuoden aikana CO2-päästöoikeuksilla käytiin kauppaa hintaan noin 5,7−9,5
EUR/tonni, ja vuoden päätöskurssi oli noin 6,7 EUR/tonni.

Sähkön hinta Venäjällä nousi hieman

Vuonna 2012 Venäjällä kulutettiin sähköä 1 037 TWh (2011: 1 020). Vastaava luku
Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue
ja Uralin alue), oli 769 TWh (2011: 760).

Venäjällä sähkön spot-hinta, kapasiteettihinta pois lukien, kasvoi 1 %,
1 001 ruplaan/MWh (2011: 990) hintavyöhykkeellä 1 vuonna 2012. Spot-hinnan
nousuun vaikutti Venäjän hallituksen päätös korottaa kaasun hintoja 1.7.2012
lähtien. Korotus oli noin 15 %. Spot-hinnan kehitystä vuoden alussa puolestaan
painoivat vaalien alla asetetut rajoitukset. Loppuvuodesta hintoja painoi myös
runsas ydin- ja vesivoimatuotanto yhdistettynä hieman laskeneeseen kysyntään.

Ennätyksellisen
vesitilanteen vuoksi
sähkön
pohjoismaiset
systeemihinnat
painuivat alas.
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Sähkönhinnan kapasiteettikomponentin hinta Venäjällä määräytyy huutokaupassa
niin sanotun vanhan, ennen vuotta 2008 rakennetun kapasiteetin osalta. Vuoden
2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten perusteella rakennetulle
tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan.
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Kohti kansainvälistä ilmastoratkaisua

Vuonna 2012 neuvottelut YK:n uudesta ilmastosopimuksesta
etenivät hitaasti. EU:ssa kehitettiin edelleen tiekarttaa kohti
vähäpäästöistä taloutta. Samalla päästöoikeuksien ylitarjonta ja
matalat hinnat horjuttivat päästökauppajärjestelmän toimivuutta.

Kansainväliset neuvottelut YK:n uudesta ilmastosopimuksesta jatkuivat vuonna
2012. Qatarin Dohassa pidetyssä 18. sopimusosapuolten konferenssissa
(COP18) vuoden 2012 lopulla saavutettiin vaatimaton, mutta kuitenkin yksi
edistysaskel neuvotteluissa. Kioton sopimus jatkuu vuosina 2013−2020 ja
globaalin sopimuksen työstämiseksi vuoteen 2015 mennessä laadittiin
työohjelma. Tällöin sopimus astuisi voimaan vuonna 2020.

Yhdysvallat suhtautuu kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin sekä kansallisen
päästökauppajärjestelmän kehittämiseen ilmeisen varovaisesti seuraavan neljän
vuoden aikana. Yhdysvaltojen sitoutuminen maailmanlaajuiseen sopimukseen
riippuu paljolti siitä, hyväksyvätkö Kiina ja Intia absoluuttiset päästöjen
vähentämistavoitteet. Yhdysvalloissa, kuten muillakin mantereilla, on kuitenkin
kehitteillä alueellisia kauppajärjestelmiä. Vuonna 2012 EU ja Australia sopivat
päästökauppajärjestelmiensä linkittämisestä toisiinsa: järjestelmät on tarkoitus
kytkeä toisiinsa osittain vuonna 2015 ja kokonaan vuonna 2018.

EU:n tiekartta vähäpäästöiseen talouteen

Euroopassa jatkettiin keskustelua komission vuonna 2011 esittämistä neljästä
tiekartasta, joilla pyritään etenemään kohti vähäpäästöistä taloutta vuonna 2050.
Keskusteluissa keskityttiin vuoden 2020 jälkeisten päästötavoitteiden
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asettamiseen. Suurimmat vähentämisvaatimukset kohdistuvat energiasektorille,
jonka pitäisi olla käytännöllisesti katsoen hiilidioksidipäästötön vuoteen 2050
mennessä.

Ilmastopolitiikasta ja vuoden 2020 jälkeisistä tavoitteista on tärkeää saada
varmuus mahdollisimman pian. EU:n on mahdollisimman pian asetettava
kunnianhimoinen hiilidioksidipäästötavoite vuodelle 2030. Vuoden 2020 jälkeiselle
ajalle ei kuitenkaan pidä asettaa päällekkäisiä tavoitteita esimerkiksi uusiutuvalle
energialle. Lisäksi kansallinen uusiutuvien energialähteiden tuki tulee vähitellen
poistaa.

Tarve uudistaa EU:n
päästökauppajärjestelmä

Useat kansalliset uusiutuvan energian tukimekanismit ovat syrjäyttäneet
päästökaupan roolia ja siten vaikeuttaneet markkinaehtoisten ratkaisujen ja
yhteismarkkinan kehitystä. EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) rooli
vähäpäästöisen energiatulevaisuuden edistäjänä kyseenalaistettiin entistä
voimakkaammin vuonna 2012. ETS on jäänyt heikentyneen talouden sekä
kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden varjoon. Lisäksi päästöoikeuksien
ylitarjonta sekä arvioitua vaihtelevammat ja matalammat hinnat ovat horjuttaneet
järjestelmää. Tämä johtuu talouden kasvun hidastumisesta sekä päällekkäisistä
ohjausmekanismeista esimerkiksi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden
osalta.

Vuonna 2012 komissio ehdotti muutoksia päästöoikeuksien huutokauppaan ja
järjestelmän rakenteeseen. Tarkoituksena on siirtää 900 miljoonan
päästöoikeuden huutokauppaamista kauden 2013−2020 alkupuolelta kauden
loppuun (ns. back-loading). Päästökaupan rakenteellisten muutosten vaihtoehtoja
ovat muun muassa päästöjen vähentämistavoitteen nostaminen vuodelle 2020,
vuotuisen lineaarisen päästövähennyskertoimen kiristäminen ja ETS-järjestelmän
laajentaminen uusille sektoreille. Huutokauppojen ajoitusten muuttamisesta
päätetään vuonna 2013.

Päästökauppajärjestelmä on syytä säilyttää ensisijaisena ilmastoinstrumenttina.
Järjestelmän pitkän aikavälin rakenneuudistuksen lisäksi tarvitaan myös lyhyen
aikavälin muutoksia. Päästöoikeuksien huutokauppojen siirtämisen jälkeen
päästöoikeudet tulisi mitätöidä pysyvästi (ns. set-aside).

Ehdotus biopolttoaineiden
kestävyyskriteereiksi

Komissio valmistelee parhaillaan kiinteän biomassan ja biokaasun
kestävyyskriteerejä, ja ehdotuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2013 aikana.
Tämän jälkeen biomassaa, joka ei täytä kestävyysvaatimuksia, ei enää
luokiteltaisi hiiliidioksidipäästöttömäksi, vaan hiilidioksidipäästöt laskettaisiin
palamisen perusteella. Kyseistä biomassaa ei myöskään otettaisi huomioon
uusiutuvan energian tavoitteiden toteutumaa laskettaessa, eikä sille myönnettäisi
uusiutuvan energian tukia.
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Tutkimus ja kehitys liiketoiminnan tukena

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on parantaa
kilpailukykyä ja luoda uuden, tuloksellisen liiketoiminnan perustaa.
Arvioimme jokaista uutta kehityshanketta liiketoimintapotentiaalin,
hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden näkökulmasta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) auttaa Fortumia kehittämään kestävän
kehityksen mukaista, hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta. T&K:n
painopistealueet ovat liiketoiminnan jatkuva parantaminen,
kasvumahdollisuuksien luominen ja päästöttömän energiajärjestelmän
kehittäminen pitkällä aikavälillä.

T&K-toiminnan keskeiset osa-alueet ovat:

• Fortumin nykyiseen energiajärjestelmään sisältyvien edistyksellisten
teknologioiden tutkimus: tärkein tutkimuskohteemme on
ydinvoima. Lisäksi kehitämme muun muassa integroituja sähkön ja
lämmön yhteistuotantojärjestelmiä eli CHP+-laitoksia.

• Uudet teknologiat ja ratkaisut, jotka tukevat energiajärjestelmän
kehittymistä kohti tulevaisuuden aurinkotaloutta: kehitämme muun
muassa aurinko- ja valtamerienergiaa sekä kestävän kehityksen
mukaisia kaupunkiratkaisuja.

Fortumin tutkimus- ja kehitysmenot olivat yhteensä 41 miljoonaa euroa (2011:
38), mikä vastaa 0,7 % liikevaihdosta (2011: 0,6 %).

Turvallisuus ydinvoiman
tutkimustoiminnan keskiössä

Vuonna 2012 Fortumin ydinvoiman T&K-toiminta keskittyi tutkimukseen, joka
tähtää käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen loppusijoitukseen. Lisäksi
painotimme ydinvoimalaitosten turvallista ja häiriötöntä sähköntuotantoa
kehittämällä muun muassa ydinvoimalaitosten ja betonirakenteiden ikääntymisen
hallintaa.

Turvallisuuden parantamisen lisäksi Fortumin ydinvoimatutkimuksen lähtökohtana
on nykyisten ja mahdollisten uusien ydinvoimateknologioiden osaamisen ylläpito
ja kehittäminen. Fortumin pitkäjänteisen tutkimustyön tuloksena kehittämiä
ioninvaihtomateriaaleja toimitettiin radioaktiivisten vesien puhdistamiseen
Fukushiman vahingoittuneelle Daiichi-voimalaitokselle Japaniin.

Fortum toimitti
kehittämiään
ioninvaihtomateriaaleja
radioaktiivisten vesien
puhdistamiseen
Japaniin.
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Sähkön ja lämmön yhteistuotannon uudet
ratkaisut

Vuonna 2012 Fortum päätti rakentaa Joensuussa sijaitsevan CHP-laitoksensa
yhteyteen integroidun nopeapyrolyysiteknologiaan perustuvan bioöljylaitoksen,
joka on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Lisäksi tutkittiin biohiilen valmistusta ja käyttöä, bioetanolin valmistusprosesseja
ja testattiin voimalaitoksen savukaasujen käyttämistä levänkasvatukseen. Fortum
osallistui myös CLEEN Oy:n hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS)
ohjelmaan, jonka painopistealueena olivat CHP-laitosten ratkaisut ja alan
tulevaisuuden innovaatiot.

Aalto- ja aurinkoenergiaa sekä kestävää
kaupunkiasumista

Aaltoenergiaan liittyvä tutkimus ja kehitys jatkui vuonna 2012. Jatkoimme AW-
Energy Oy:n kanssa aaltoenergiateknologian kehittämiseen liittyvää yhteistyötä.
Lisäksi aloitimme aaltovoimapuiston rakentamisen Ruotsin Sotenäsiin yhdessä
Seabased AB:n kanssa. Valmistuttuaan aaltovoimapuistosta tulee maailman
suurin täysimittainen demonstraatiohanke. Ranskassa jatkoimme aaltovoiman
tutkimus- ja kehitysyhteistyötä DCNS:n kanssa. Vuonna 2012 aloitimme myös
aurinkoenergiaan liittyvän liiketoiminnan kehittämisen.

Vuonna 2012 jatkoimme kestävien kaupunkiratkaisujen tutkimusta ja palvelujen
kehittämistä asiakkaille. Esimerkiksi Tukholmassa älykästä sähköverkkoa
kehittävä Norra Djurgårdstaden -hanke eteni toteutusvaiheeseen. Lisäksi
osallistuimme energian tehokasta käyttöä (EFEU) koskevaan uuteen
tutkimusohjelmaan CLEEN Oy:n kanssa. Fortumin tärkeimmät osa-alueet EFEU-
ohjelmassa ovat ekotehokkaat lämmitys- ja jäähdytysratkaisut, ilmastomyönteiset
sähkön ja lämmön tuotantoketjut ja energiatehokkaat palveluliiketoimintamallit
uuteen teknologiaan integroituina. Jatkoimme myös sähköisen liikenteen
ratkaisujen kehittämistä aloittamalla sähköautojen pikalataukseen liittyvän
yhteistyön Nissanin kanssa.
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Fortumin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Tuotamme sähköä ja lämpöä ympäristömyönteisesti
hyödyntämällä monipuolisesti eri energialähteitä. Jakelemme
energian asiakkaillemme ottaen samalla huomioon pitkän
aikavälin kestävän yhteiskuntasuunnittelun.

Energiayhtiöillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä, sillä suurin osa kasvihuonekaasuista syntyy
energiantuotannossa ja -kulutuksessa. Fortumin investoinneissa
haetaan taloudellisesti kannattavaa tasapainoa, joka antaa
mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä.
Investointimme perustuvat strategiamme mukaisesti
hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon sekä
energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP).

Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme. Tuemme
yhteiskunnan toimintaa muun muassa maksamalla korvauksia
pääomasta rahoittajille ja osakkeenomistajille, maksamalla veroja,
työllistämällä sekä tukemalla yleishyödyllistä toimintaa. Pyrimme
minimoimaan liiketoimintamme kielteiset vaikutukset osana
päivittäistä liiketoimintaamme. Toimimme vastuullisesti ja lisäksi
pyrimme varmistamaan, että liiketoimintakumppanimme toimivat
vastuullisesti ja noudattavat vastuullisen toiminnan ohjeitamme
(Code of Conduct ja Supplier Code of Conduct).
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Energialähteiden vaikutuksia

Ilmasto

• Biomassan korjuu vähentää hiilinieluja, jollei uudelleenistutuksesta huolehdita.
• Kaivostoiminnassa ja biomassan korjuussa käytetään fossiilisia polttoaineita, joista aiheutuu kasvihuonekaasuja.
• Maakaasuputkistoista vuotaa jonkin verran metaania, joka on kasvihuonekaasu.
• Meri- ja maantiekuljetuksissa sekä maakaasun pumppauksessa käytetään fossiilisia polttoaineita, joista aiheutuu kasvi-

huonekaasuja.

Terveys ja turvallisuus

• Kaivostoiminta aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä työntekijöille ja lähiseudun asukkaille.
• Hiilen käsittely, erityisesti lastaus ja purkaminen, voi vaikuttaa lähiympäristöön ja työntekijöihin.

Vesistöt

• Joen patoaminen ja vesivoiman rakentaminen muuttavat vesistön luonnollista tilaa.
• Vesivoiman tuotanto voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen sekä vesistön kalastus- ja virkistyskäyttöön.
• Hiilikaivoksista ja turvesoilta voi päästä epäpuhtauksia vesistöihin.
• Polttoaineiden kuljetuksiin vesiteitse liittyy ympäristöriskejä, kuten öljyvuodot.
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Muut ympäristönäkökohdat

• Fossiiliset polttoaineet ja uraani ovat ehtyviä luonnonvaroja. Myös biomassavarat ovat rajalliset.
• Kaivostoiminta ja turvesoiden ojittaminen vaikuttavat paikallisesti maaperään, pohjaveteen ja maisemaan.
• Biomassan korjuu voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan.
• Jätteiden energiahyötykäyttö säästää luonnonvaroja ja vähentää kaatopaikkakuormitusta.

Yhteiskunta

• Polttoaineiden louhinnalla, korjuulla ja käsittelyllä on merkittävä työllistävä vaikutus, ja ne lisäävät sosiaalista ja
taloudellista hyvinvointia.

• Niihin sisältyy myös sosiaalisia riskejä, jotka koskevat maanomistusta, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja
tuotantoalueen lähistön yhteisöjen elinolosuhteita.

• Polttoaineiden kuljetuksella ja jakelulla on positiivinen vaikutus paikalliseen työllisyyteen, mikä lisää hyvinvointia.

Fortumin toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi vuonna 2012

1. Polttoaineiden alkuperään ja kestävyyteen kiinnitettiin hankinnassa yhä enemmän huomiota. Arvioimme polttoaine-
toimittajiemme toiminnan tasoa mm. esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla: teimme yhteensä 264 esivalintaa kaikille
toimittajille ja auditoimme niistä kymmenen.

2. Fortum liittyi Forest Stewardship Councilin (FSC) jäseneksi ja jatkoi aktiivista vuoropuhelua WWF:n Global Forest & Trade
-verkoston ja Roundtable of Sustainable Palm Oil -järjestön puitteissa.

3. Fortum liittyi Bettercoal-aloitteeseen edistääkseen kestävän kehityksen periaatteita hiilenlouhinnassa. Bettercoalin
toimintaohjeeseen (Code of Conduct) liittyvä sidosryhmätilaisuus järjestettiin Venäjällä marraskuussa.

4. Fortumin asiantuntijat arvioivat syyskuussa polttoainetoimittajan uraanikaivoksen toimintoja Venäjällä. Fortum arvioi
säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiensa laatu-, ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuushallintajärjestelmiä sekä ydin-
polttoainenippujen valmistusta.

5. Fortumin ostoista polttoaineiden osuus oli noin 1 057 miljoonaa euroa, josta fossiilisten polttoaineiden osuus oli noin 910
miljoonaa euroa ja biomassan ja muiden biopolttoaineiden osuus noin 130 miljoonaa euroa.

6. Fortum käytti 6,1 terawattituntia biomassaa ja muita biopolttoaineita energiantuotannossa, ja bioenergian käytön edelleen
lisäämistä tutkittiin useilla voimalaitoksillamme.

7. Fortum käytti reilut 800 000 tonnia jätepolttoainetta Ruotsissa ja Suomessa, mikä vastasi 1,8 %:a kokonaispolttoaine-
energiasta. Jätepolttoaineen käyttö vähentää luonnonvarojen käyttöä.

8. Fortum raportoi polttoaineketjun kasvihuonekaasupäästöistä, mukaan lukien polttoainetuotannosta ja -kuljetuksista,
aiheutuvat epäsuorat päästöt GHG-protokollan mukaisesti. Kivihiilen, öljyn ja puupolttoaineiden kuljetuksesta syntyneet
epäsuorat CO2-päästöt olivat noin 125 000 tonnia.

Energiantuotannon vaikutuksia

Ilmasto

• Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen.
• Vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto ei aiheuta CO2-päästöjä tuotantovaiheessa.
• Bioenergian käyttö on CO2-neutraalia.
• Jätteiden ja sivutuotteiden kuljetuksissa käytetään fossiilisia polttoaineita, joista aiheutuu kasvihuonekaasuja.
• Kaatopaikoilta vapautuu metaania.
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Yhteiskunta

• Energiantuotanto mahdollistaa nyky-yhteiskunnan toimimisen, ja sillä on monia taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan.
• Energiayhtiöt luovat yhteiskuntaan tasaista ja pitkäaikaista taloudellista hyvinvointia.
• Ydinjätehuolto ja ydinjätteen loppusijoitus ovat erittäin herkkiä asioita yhteiskunnassa, ja ne edellyttävät poliittista ja

julkista hyväksyntää.
• Jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa vähentää yhteiskunnan kustannuksia.

Terveys ja turvallisuus

• Savukaasupäästöillä voi olla vaikutuksia ilmanlaatuun ja terveyteen.
• Ydinpolttoaine on radioaktiivista, mutta ydinvoiman tuotannolla ei normaalikäytössä ole vaikutusta ihmisten terveyteen tai

ympäristöön.
• Vaarallisen jätteen sekä radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyy terveys- ja turvallisuusriskejä. Erityisesti käytetyn ydin-

polttoaineen käsittely vaatii pitkäjänteistä tutkimusta ja suunnittelua ennen loppusijoitusta.

Muut ympäristönäkökohdat

• Tuotannossa ja kunnossapidossa syntyy muun muassa tuhkaa, kipsiä, metalliromua ja jäteöljyjä.
• Tuotantolaitoksilla on vaikutuksia maisemaan ja maankäyttöön.
• Tuhkan ja kipsin hyötykäyttö pienentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja luonnonmateriaalien tarvetta.
• Kaatopaikoilla ja lajitusalueilla on vaikutuksia maisemaan ja maankäyttöön. Niistä voi päästä epäpuhtauksia maaperään

ja pohjaveteen.
• Jätteiden energiakäyttö säästää luonnonvaroja ja pienentää kaatopaikkakuormitusta.

Vesistöt

• Vesivoiman säännöstely vaikuttaa virtaamiin ja pinnankorkeuksiin sekä voi vaikuttaa kalastus- ja virkistyskäyttöön.
• Jäähdytysvedet lämmittävät vesistöjä paikallisesti, kun taas lämpöpumput jäähdyttävät vesistöjä.
• Tuotantolaitoksilta pääsee vesistöihin jätevesien mukana pieniä määriä epäpuhtauksia.
• Kaatopaikoilta tai tuhka-altaista saattaa päästä epäpuhtauksia vesistöihin.

Fortumin toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi vuonna 2012

1. Fortumin sähköntuotannosta 68 % oli hiilidioksidipäästötöntä ja osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.
2. Vesivoimalaitosten ja patojen perusparannukset sekä vapaaehtoiset vesivoiman tuotannon vaikutusten lieventämistoimet

jatkuivat. Fortum aloitti mittavan voimalaitospadon perusparannushankkeen Höljesissä Ruotsissa. Pyhäkosken
voimalaitoksella Suomessa käynnistyi monivuotinen perusparannushanke. Ruotsissa peruskorjattiin muun muassa
Gammelängen ja Långån voimalaitoksia. Vuoden aikana toteutetuilla vesivoiman perusparannuksilla aikaansaatiin 9,5
MW lisätehoa, ja vuosittainen vesivoimatuotannon lisäys on noin 9,1 GWh.

3. Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttamien ympäristövaikutusten kompensoimiseksi Fortum istutti noin 1,2
miljoonaa kalanpoikasta vesistöihin Ruotsissa ja Suomessa.

4. Loviisan ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan noin 15 000 kuutiometrin laajennus otettiin
käyttöön loppuvuodesta.

5. Fortumin ja Teollisuuden Voima Oy:n yhdessä omistama Posiva Oy jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta
koskevan rakentamislupahakemuksen Suomen ydinturvallisuusviranomaiselle vuoden lopussa.

6. CHP-tuotannon osuus sähköntuotannostamme oli 32 % ja lämmöntuotannostamme 79 %. Uusia, biopolttoainetta ja
jätettä hyödyntäviä CHP-laitoksia oli rakenteilla Liettuassa Klaipedassa, Latviassa Jelgavassa, Ruotsissa Bristassa ja
Suomessa Järvenpäässä.

7. Fortum käynnisti pyrolyysiteknologiaan perustuvan bioöljyn tuotantolaitoksen rakentamisen Joensuun CHP-laitoksen
yhteyteen Suomessa. Bioöljy korvaa fossiilisen öljyn käyttöä lämmöntuotannossa.
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8. Fortumin tuottamasta tuhkasta hyödynnettiin 51 % ja kipsistä 42 %. Sivutuotteiden hyötykäyttö vähentää
luonnonmateriaalien käyttöä.

9. Venäjän lämpövoimalaitosten ympäristökuormitusta vähennettiin lisäämällä parempilaatuisen kivihiilen käyttöä. Kahden
suurimman päästölähteen osalta saavutettiin 44 % vähennys hiukkaspäästöissä ja 34 %:n vähennys SO2-päästöissä
käytettyä hiilitonnia kohti vuoteen 2010 verrattuna. Vesistökuormituksen vähentämiseksi tehtiin laitoksilla parannuksia
jätevesien käsittelyyn, muun muassa hiilivoimalaitosten tuhka-altaiden läpi meneviä vesivirtoja erottamalla ja
vähentämällä.

10. Fortum käynnisti aaltovoimapuiston rakentamisen Ruotsin Sotenäsiin yhdessä Seabased Ab:n kanssa. Fortum alkoi myös
kehittää aurinkoenergiaan liittyvää liiketoimintaa.

Energianjakelun vaikutuksia

Terveys ja turvallisuus

• Sähkö- ja magneettikentillä voi olla haitallisia terveysvaikutuksia voimajohtojen ja muuntajien välittömässä läheisyydessä.

Muut ympäristökohdat

• Ilmajohtojen rakentaminen ja kunnossapito vaikuttavat ympäristöön, maankäyttöön ja maisemaan.
• Maakaapelit parantavat sähkönjakelun luotettavuutta ja vähentävät ympäristövaikutusta.
• Kaukolämpöverkon rakentaminen häiritsee lähiympäristöä tilapäisesti, mutta verkon toiminnalla ei tiedetä olevan

merkittävää vaikutusta ympäristöön.

Yhteiskunta

• Ilmajohdot ovat alttiimpia sääolosuhteille, kuten myrskyille.
• Sähkökatkoksilla on huomattavia vaikutuksia nyky-yhteiskuntaan, joka on riippuvainen sähköstä.
• Häiriöt lämmöntoimituksessa aiheuttavat haittaa lämmönkuluttajille.

Fortumin toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi vuonna 2012

1. Distribution-liiketoiminta-alue investoi yhteensä 324 miljoonaa euroa, joista valtaosan etäluettaviin mittareihin,
maakaapeleihin, ilmajohtoihin sekä sähköasemiin. Sähkökatkon keskimääräinen kesto asiakasta kohden (SAIDI) oli
Fortumin sähköverkossa 103 minuuttia.

2. Paransimme tiedonkulkua sähkönjakelun häiriötilanteissa tuomalla asiakkaiden käyttöön Pohjoismaissa
tekstiviestipalvelun, jonka avulla sähkönjakeluasiakkaat saavat tietoa sähkökatkoista. Laajoista jakelukeskeytyksistä
tarjotaan myös tietoa sosiaalisen median kanavissa ja Fortumin internet-sivuilla. Myös asiakaspalvelun kapasiteettia
lisättiin laajojen sähkökatkojen varalle.

3. Suomessa Fortum käynnisti VahvaVerkko-hankkeen sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on saada
säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi vuoden 2014 loppuun
mennessä. Vuoteen 2020 mennessä tavoite on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman
sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä. Ruotsissa jatkettiin SäkraNät-investointiohjelman toteuttamista.

4. Sähkönjakelun häviöitä vähennettiin automaattisen mittarinhallinnan lisäämisellä, optimoimalla verkkojen käyttöä,
lisäämällä siirtokapasiteettia kuormitetuimmilla linjoilla ja korvaamalla vanhentuneita muuntajia uusilla ja
energiatehokkaammilla.

5. Venäjällä Fortum jatkoi vuonna 2012 Tšeljabinskin ja Tjumenin kaukolämpöverkkojen nykyaikaistamista.
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Energiankäytön vaikutuksia

Ilmasto

• Ilmastovaikutukset vähenevät, kun sähköllä ja kaukolämmöllä korvataan vähemmän tehokkaiden energiamuotojen
käyttöä esimerkiksi sähköistämällä liikennettä.

Yhteiskunta

• Sähkö on toimivan ja turvallisen yhteiskunnan edellytys. Tulevaisuuden älykkäässä energiajärjestelmässä kuluttajilla voi
olla aktiivinen rooli sekä sähköntuottajana että -kuluttajana. Kuluttajat voivat aktiivisesti vaikuttaa energiankäyttöönsä ja
energiakustannuksiinsa.

Muut ympäristönäkökohdat

• Sähkön käyttö muiden energialähteiden sijaan parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää ympäristökuormitusta.
• Kaukolämmitys vähentää ilman saastumista ja paikallista ympäristökuormitusta, kun se korvaa hajautettua

lämmöntuotantoa.

Fortumin toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi vuonna 2012

1. Suomessa kaikki yksityisasiakkaille myyty sähkö oli CO2-päästötöntä ja tuotettiin vesi- ja tuulivoimalla. Kaikki sähkö
Ruotsissa myytiin yhdessä ympäristöarvon kanssa.

2. Fortum oli vuoden 2012 loppuun mennessä asentanut etäluettavat älymittarit 434 000 asiakkaalle Suomessa. Ruotsissa
uudet mittarit oli asennettu kaikille asiakkaille jo vuonna 2009. Norjassa uusien mittareiden asentaminen on suunniteltu
alkavaksi vuonna 2014.

3. Latviassa Jelgavassa aloitettiin automaattisten etämittareiden asennus. Kaikki Fortumin kaukolämpöasiakkaat Suomessa
ja suurin osa Ruotsissa ja Latviassa ovat jo etäluennan piirissä. Etäluettavat mittaus- ja säätöjärjestelmät tarjoavat
lämpöverkkoasiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan lämmönkulutukseensa.

4. Suomessa ja Ruotsissa Fortumin hiilineutraali lämpötuote tarjosi asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa
hiilidioksidipäästöihinsä.

5. Fortum tarjosi asiakkailleen energianeuvontaa, energiatehokkuuskonsultointia sekä energiaa säästäviä tuotteita, kuten
energiankulutuksen mittauslaitteita (esim. Kotinäyttö).
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Vesivoima säästää niukkoja luonnonvaroja

Vesivoima on perinteisin ja merkittävin uusiutuvan energian muoto
maailmanlaajuisesti. Fortumin vuosittaisesta sähköntuotannosta noin
kolmannes on vesivoimaa.

Hiilidioksidipäästötön ja uusiutuva vesivoima on yksi tärkeimmistä keinoista hillitä
ilmastonmuutosta ja säästää niukkoja luonnonvaroja. Vesivoiman energia on
peräisin auringon aikaansaamasta veden jatkuvasta kiertokulusta.

Sähköjärjestelmään tarvitaan säätövoimaa

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vesivoima on tärkein sähköntuotantoa ja
-kulutusta tasapainottava tuotantomuoto. Muut uusiutuvan energian muodot, kuten
tuuli- ja aurinkovoima, tarvitsevat vesivoimaa säätövoimakseen. Vesivoima soveltuu
erityisesti kaikkein nopeimpaan säätöön, koska vesivoimalaitokset voidaan
käynnistää tai pysäyttää nopeasti. Varastoaltaiden vesivarojen avulla tuotanto
voidaan siirtää hetkeen, jolloin sähkönkulutus on suurinta. Vesivoiman avulla
voidaan hallita myös sähköverkossa tapahtuvia äkillisiä häiriötilanteita.

Kolmannes Fortumin sähköntuotannosta
vesivoimaa

Vuonna 2012 vesivoimatuotantomme oli Pohjoismaissa 25,2 TWh eli 34 % yhtiön
sähköntuotannosta. Osuus vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan.

Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoiman tuotantokapasiteettia noin 4 600 MW.
Vuoden 2012 lopussa omistimme Ruotsissa ja Suomessa kokonaan tai osittain 191
vesivoimalaitosta. Teholtaan suurimmat voimalaitokset sijaitsevat Keski-Ruotsin
Dalälven-, Indalsälven- ja Ljusnan-joissa ja Suomen Oulujoessa, Kemijoessa ja
Vuoksessa.

Vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana myimme 100 pientä vesivoimalaitosta
Suomessa ja Ruotsissa. Myytyjen pienvesivoimalaitosten kapasiteetti oli
yhteensä 102 MW, mikä vastaa yhteensä noin 2 % Fortumin koko
vesivoimakapasiteetista. Luovuimme pienistä vesivoimalaitoksista keskittääksemme
resurssimme suuren kokoluokan vesivoimaan. Vuonna 2012 jatkoimme myös
valmisteluja vesivoiman käyttöoikeuksien tarjouskilpailua varten Ranskassa.

Pohjoismaisilla
sähkömarkkinoilla
vesivoima on tärkein
sähköntuotantoa ja -
kulutusta
tasapainottava
tuotantomuoto.
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Vesivoiman perusparannukset vuonna
2012

Nykyisen vesivoimakapasiteetin perusparannusohjelmamme jatkui vuonna 2012,
jolloin aloitettiin monivuotinen perusparannushanke Pyhäkosken voimalaitoksella
Suomessa. Ruotsissa peruskorjattiin muun muassa Gammelängen ja Långån
voimalaitoksia. Peruskorjauksilla voidaan parantaa vesivoimalaitosten
hyötysuhdetta ja lisätä niiden turvallisuutta sekä pienentää ympäristöriskejä
nykyaikaisen, ympäristömyönteisemmän tekniikan ansiosta. Vuonna 2012
toteutetuilla perusparannuksilla aikaansaatiin 9,5 MW lisätehoa, ja vuosittainen
vesivoimatuotannon lisäys on noin 9,1 GWh.
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Vesivoiman ympäristövaikutusten vähentäminen

Fortum osallistuu aktiivisesti vesivoiman vaikutusten lieventämiseen
ja vaikutuksiin liittyvään tutkimukseen. Huolellisen käytön ansiosta
Fortumin vesivoimalaitoksilla ei ollut yhtään merkittävää
lupaehtopoikkeamaa vuonna 2012.

Vesivoiman merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat laitosten ja patojen
rakentamisesta sekä jokien perkaamisesta. Vesivoima voi muuttaa jokivesistöä,
rantoja, jokien kulkua ja luontaisia virtaamia. Järvien ja jokien vedenpinnan
korkeuden säännöstely vaikuttaa vesiympäristöön ja vesistöjen muuhun käyttöön.

Fortumin vesivoimalaitoksille ja järvisäännöstelylle asetetut lupaehdot määräävät
vesistöjen vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelujen rajat. Luvissa on määrätty
myös velvoitteita ympäristövaikutusten estämiseen ja kompensointiin.

Suomessa Oulujoen vesistöalueella oli kesällä 2012 poikkeuksellisen suuri
kesätulva, mutta säännöstely oli tulvatilanteessakin luvan mukaista. Myös
Vuoksen vesistössä vettä oli normaalia enemmän, ja Fortum joutui turvautumaan
runsaisiin ohijuoksutuksiin.

Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttamien ympäristövaikutusten
kompensoimiseksi Fortum istutti Suomessa vuonna 2012 noin 260 000 lohen ja
meritaimenen vaelluspoikasta sekä 330 000 vaellussiianpoikasta. Sisävesillä
järvitaimenen, kuhan, harjuksen ja siian istutukset suunniteltiin kalastusalueiden
ja osakaskuntien toiveiden pohjalta. Ruotsissa istutettiin vesistöihin noin 520 000
lohen ja taimenen poikasta sekä 50 000 ankeriasta.

Vesivoiman ympäristövaikutuksia pienennettiin myös vapaaehtoisilla hankkeilla
Fortumin ympäristörahaston puitteissa. Suomessa kunnostettiin muun muassa
Kiantajärven tulvaniittyjä ja Vuokselle suunniteltiin virtavesikalojen elinympäristön
kunnostamista. Ruotsissa toteutettiin lukuisia kalojen elinolosuhteita parantavia
hankkeita ja tutkimuksia. Taalainmaalla poistettiin kaksi patoa Oreälven-joen
sivujoista, jotta kalojen vaellus helpottuu. Fortum osallistui myös vuonna 2012
vaelluskalatutkimuksiin muun muassa Oulujoen vesistön alueella Suomessa ja
Klarälven-joella Ruotsissa.

Patoturvallisuuden parantaminen

Vesivoimapatojen omistaja vastaa niiden turvallisuudesta, ja patojen kuntoa
seurataan patoviranomaisen hyväksymien turvallisuustarkkailuohjelmien
mukaisesti.

Fortum parantaa jatkuvasti vesivoimalaitospatojensa turvallisuutta. Ruotsissa
Fortum aloitti mittavan voimalaitospadon perusparannushankkeen yhdellä
Ruotsin suurimmista padoista Höljesissä. Hankkeen aikana pato uudistetaan
vastaamaan nykyisiä patoturvallisuusvaatimuksia.

Fortum istutti
vesistöihin Ruotsissa
ja Suomessa noin 1,2
miljoonaa
kalanpoikasta
vesivoiman
ympäristövaikutusten
kompensoimiseksi.
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Ydinvoimalla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä

Ydinvoimalla tuotetaan sähköä ilmastomyönteisesti ja turvallisesti.
Ydinvoimalla on keskeinen asema Fortumin energiantuotannossa.

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta oli 13 % ja EU:ssa 28 % vuonna
2010. Alan uusinvestoinnit ovat edenneet hitaasti erityisesti Euroopassa
Fukushiman onnettomuuden ja talouskriisin takia. Vaikka eräät yksittäiset maat
ovat luopumassa ydinvoimasta, uskomme sen säilyttävän asemansa
maailmanlaajuisesti. Hiilidioksidipäästöttömällä ydinvoimalla on tärkeä rooli
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ydinvoiman tehokkuutta voitaisiin
tulevaisuudessa vielä parantaa merkittävästi sähkön ja lämmön
yhteistuotannossa.

Fortumin ydinvoima

Vuonna 2012 Fortumin ydinvoimatuotanto oli 23,4 terawattituntia (TWh) eli 32 %
yhtiön sähköntuotannosta. Suomessa omistamme Loviisan voimalaitoksen lisäksi
26,6 %:n osuuden Olkiluodon kahdesta reaktorista sekä 25 %:n osuuden
rakenteilla olevasta kolmannesta reaktorista. Ruotsissa Fortumilla on 22 %:n
osuus Forsmarkin ja 43 %:n osuus Oskarshamnin voimalaitoksen tuotannosta.
Ydinvoimakapasiteettia Fortumilla on yhteensä 3 247 MW.

Hiilidioksidipäästöttö-
mällä ydinvoimalla on
tärkeä rooli
ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä.
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Käytettävyys ja turvallisuus

Vuonna 2012 Loviisan ydinvoimalaitoksemme käytettävyyttä kuvaava
käyttökerroin oli kansainvälisesti hyvä, 87,4 %. Edellisvuosiin verrattuna
käytettävyys oli kuitenkin alhaisempi, mikä johtui ykkösyksikön laajasta, kerran
kahdeksassa vuodessa tehtävästä vuosihuollosta sekä kolmesta
tuotantokatkoksesta käyttöjakson aikana. Loviisan voimalaitos tuotti 7,61 TWh
sähköä, mikä oli noin 10 % Suomen sähköntuotannosta. Laitoksella kirjattiin
vuoden aikana kolme poikkeuksellista turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
(INES 1 -luokka kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n käyttämällä
asteikolla). Tapahtumista ei ollut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle.
IAEA:n määritelmän mukaan INES 1 -luokan tapahtumat eivät vaaranna
turvallisuutta, mutta kuitenkin osoittavat puutteita turvallisuuteen vaikuttavissa
tekijöissä.

Käytettävyys osaomisteisissa ydinvoimalaitoksissa oli hyvä lukuun ottamatta
Oskarshamn 1:tä ja Oskarshamn 3:a. Pitkittyneet korjaustoimet Oskarshamn 1:llä
jatkuivat, ja laitos oli koko vuoden pois tuotannosta.

Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen (SSM) päätti joulukuussa vahvistaa
Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen valvontaa asettamalla laitoksen
erityistarkkailuun. Voimalaitoksella on aloitettu toiminnan parantamiseen tähtäävä
ohjelma.

Modernisoinnit ja tehonkorotukset
jatkuivat

Loviisan voimalaitoksen korkeapaineturbiinit on päätetty modernisoida vuosina
2014−2017. Modernisoinnin myötä laitoksen sähköteho kasvaa yhteensä noin
24 MW. Varmistamme hankkeella laitosyksiköiden luotettavan sähköntuotannon
niiden käyttöiän loppuun saakka.

Tehonkorotuksiin liittyvät hankkeet jatkuivat Forsmarkin ja Oskarshamnin
ydinvoimalaitoksilla. Forsmark 2:n suunnitellun tehonkorotuksen koekäyttöjakso
siirtyi kevääseen 2013. Oskarshamn 3:n tehonkorotuksen koekäyttöohjelma
vietiin suunnitellusti päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä.
Tehonkorotuksen jälkeen Oskarshamn 3:sta tuli maailman suurin
kiehutusvesilaitos, teholtaan 1400 MW. Oskarshamn 2:n modernisointi- ja
tehonkorotushankkeessa keskityttiin vuosina 2013 ja 2015 tehtävien
laitosmuutosten suunnitteluun.

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalan tehoa korotettiin ja turvallisuutta parannettiin
vuosina 2010-2012. Sähköntuotantokapasiteetti kasvoi Olkiluoto 1 ja 2 -
yksiköissä noin 20 MW yksikköä kohti.
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Ydinvoiman ympäristövaikutusten vähentäminen

Ydinvoiman tuotannolla ei normaaliolosuhteissa ole vaikutusta
ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Merkittävimmät tekijät liittyvät
ydinturvallisuuteen, ydinjätteiden hallintaan ja jäähdytysvesien
lämpökuormaan.

Ydinvoiman merkittävin käytön aikainen ympäristövaikutus on jäähdytysvesien
aiheuttama veden lämmönnousu ydinvoimalaitoksen välittömässä ympäristössä,
kun käytössä on merivesijäähdytys. Vuonna 2012 Loviisan voimalaitoksen
lämpökuorma mereen oli 15,2 TWh. Lämpömittausten mukaan jäähdytysvesi on
nostanut pintaveden lämpötilaa 1−2 astetta 1−2 kilometrin etäisyydellä
jäähdytysveden purkupaikasta.

Lämpökuormaa vesistöön voitaisiin vähentää toteuttamalla ydinvoimalaitos
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksena. Tämä nostaisi voimalaitoksen
energiahyötysuhdetta useilla kymmenillä prosenteilla. Tämäntyyppistä ratkaisua
ei toistaiseksi maailmalla ole toteutettu suuressa mittakaavassa.

Ydinjätehuollon kehittäminen

Ydinvoimalaitoksen toiminnassa syntyvä jäte kuuluu joko tavanomaisen (ei-
radioaktiivisen) tai radioaktiivisen jätehuollon piiriin. Tavanomaista jätettä syntyy
normaalin työympäristön tavoin esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa ja
toimistotöissä ja siitä huolehtii ulkopuolinen jätehuoltoyritys. Radioaktiivinen jäte
jaetaan aktiivisuutensa perusteella joko matala-, keski- tai korkea-aktiiviseen
jätteeseen. Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivinen jäte sijoitetaan
laitosalueelle rakennettuun loppusijoitustilaan, jonka noin 15 000 kuutiometrin
laajennus otettiin käyttöön loppuvuodesta 2012. Nestemäisen jätteen
käsittelyjärjestelmä on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2014. Korkea-
aktiivinen ydinjäte loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan
ydinjätteen loppusijoitustilaan.

Ydinturvallisuus on
oleellinen osa
Fortumin tutkimus- ja
kehitystoimintaa
vastaten yli puolta
tutkimus- ja
kehitysmenoistamme.
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Ydinjätteen loppusijoitus

Suomessa ja Ruotsissa ydinjätteen tuottajat ovat vastuussa
ydinjätehuollosta ja loppusijoituksesta sekä niihin liittyvistä
kustannuksista.

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii Posiva Oy, jonka Fortum ja
Teollisuuden Voima Oyj omistavat. Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan Olkiluodon
loppusijoitustilaan Eurajoelle. Posiva Oy jätti loppusijoituslaitosta koskevan
rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 lopussa.
Valmius loppusijoitustoiminnan aloittamiseen on arvioitu olevan noin vuonna
2020.

Ruotsissa Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) huolehtii nykyisten laitosten
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Yhtiön maaliskuussa 2011 jättämä
loppusijoitustilan ja kapselointilaitoksen rakentamista koskeva lupahakemus on
viranomaisten käsiteltävänä. Loppusijoitustilaa suunnitellaan Forsmarkiin.

Ydinvoiman turvallisuuden kehittäminen

Ydinvoiman turvallisuuden kehittäminen perustuu tekniikan ja
toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ydinturvallisuus on oleellinen
osa Fortumin tutkimus- ja kehitystoimintaa vastaten yli puolta
tutkimus- ja kehitysmenoistamme.

Ydinturvallisuus ja erityisesti valmiudet äärimmäisten ulkoisten tapahtumien varalta
nousivat keskustelun aiheeksi Fukushiman onnettomuuden jälkeen vuonna 2011.
Sen myötä Euroopan unioni käynnisti ydinvoiman turvallisuusarvioinnit, niin sanotut
stressitestit, joiden rinnalla on tehty myös kansallisia selvityksiä. Euroopan komissio
julkaisi ydinvoiman stressitestejä koskevan loppuraporttinsa lokakuussa 2012.
Turvallisuusarviointien mukaan Fortumin ydinvoimalaitoksilla Suomessa ja
Ruotsissa ulkoisiin tapahtumiin liittyvät suunnitteluperusteet ovat oikeat.

Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK) luovutti joulukuussa 2012 kansallisen
toimintasuunnitelmansa Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmälle,
ENSREGille (European Nuclear Safety Regulators Group). Loviisan voimalaitokselle
suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa vuotuisten investointiohjelmien
puitteissa. Tärkeimmät kehityskohteet liittyvät merivedestä riippumattomien
jäähdytystornien suunnitteluun ja tulvasuojelun parantamiseen erittäin
epätodennäköisen poikkeuksellisen korkean merivedenpinnan varalta.
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Ruotsissa Oskarshamnin ja Forsmarkin laitokset ovat esittäneet suunnitelmansa
turvallisuuden parantamiseksi säteilyturvallisuusviranomaiselle. Viranomaiset tulevat
edellyttämään laitoksilta muun muassa riippumatonta hätäsyöttövesijärjestelmää ja
voimakkaampaa keskittymistä laitosten ikääntymisen analysointiin.

Ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen

Kehitämme ydinvoimalaitostemme turvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteen
mukaisesti. Vuonna 2012 Loviisan voimalaitoksen teknisiin turvallisuusparannuksiin
kuuluivat muun muassa ykkösyksikön ulospuhallusventtiilin vaihto, paineistimen
ruiskutusjärjestelmän uusinta sekä tulvariskiä pienentävä merivesijärjestelmän
sulkuluukkumuutos.

Fortumin ydinvoimaan liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on taata
ensiluokkainen ydinturvallisuus ja ydinjätteen hallinta sekä hyvä polttoaineen käytön
hyötysuhde. Omien tutkimusohjelmiensa lisäksi Fortum on mukana Suomen
kansallisissa tutkimusohjelmissa sekä osallistuu ruotsalaisen ydinvoimatutkimuksen
kehittämiseen.

Riippumaton ydinturvallisuuden arviointi

Kansainvälisesti on yleistynyt käytäntö, jossa ydinvoimayhtiöillä itsellään on
riippumaton ydinturvallisuuden arviointiyksikkö. Fortumissa tästä vastaa Nuclear
Safety Oversight -yksikkö, jonka tehtävänä on käydä läpi laajasti eri tekijöiden
vaikutusta turvallisuuteen. Omien ja muiden ydinvoimalaitosten käyttökokemuksia
sekä vertais- ja viranomaisarviointien tuloksia yhdistetään laitos- ja yhtiökohtaiseen
ydinturvallisuus- ja laatuasiantuntemukseen.
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Tehokkuutta sähkön ja lämmön
yhteistuotannolla

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) parantaa primäärienergian
käytön tehokkuutta merkittävästi. Fortumilla on vahva CHP-
tuotannon osaaminen.

CHP-teknologia yhdistää sähkön- ja lämmöntuotannon sekä joissakin
tapauksissa myös jäähdytysenergian tuotannon yhdeksi prosessiksi. CHP on
polttoaineiden suhteen joustava energiantuotantotapa, ja sen tarjoamat edut eri
tuotteiden – kuten kaukolämmön, höyryn, jäähdytyksen ja bioöljyn kaltaisten
uusien tuotteiden – osalta mahdollistavat kestävän energiantuotannon.

CHP parantaa primäärienergian
tehokkuutta

Maailman luonnonvarojen ehtymisen myötä resurssitehokkuutta korostetaan
entistä enemmän sekä energian tuotannossa että käytössä. Ympäristön
kuormituksen kannalta keskeistä on hyödyntää käytettävissä olevia
luonnonvaroja ja energialähteitä mahdollisimman tehokkaasti. CHP:lla on tärkeä
tehtävä resurssitehokkuuden parantamisessa, sillä sen avulla primäärienergian
tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti: CHP-prosessissa polttoaineen
energiasta saadaan hyödynnettyä lähes 90 %.

Fortumilla vahvaa CHP-osaamista

Fortumilla on laajaa kokemusta CHP-tuotannosta Suomessa, Ruotsissa,
Venäjällä, Puolassa, Baltian maissa ja Isossa-Britanniassa. Omistamme 19 CHP-
laitosta Euroopassa ja kahdeksan pääasiassa kaasukäyttöistä CHP-laitosta
Venäjällä. Vuonna 2012 CHP-tuotantomme osuus koko sähköntuotannostamme
oli 32 % ja lämmöntuotannostamme 79 %.

Fortum tuottaa kaukolämpöä kymmenissä kaupungeissa, mukaan
lukien Tukholma (Ruotsi), Espoo (Suomi), Wrocław ja Częstochowa (Puola) sekä
Tšeljabinsk, Tjumen ja Tobolsk (Venäjä). Merkittävä osuus Fortumin
kaukolämmöstä tuotetaan CHP-laitoksissa. Fortum tuottaa myös lämpöä, höyryä
ja jäähdytystä teollisuudelle CHP-laitoksillaan.

Monipuolista polttoaineiden käyttöä

Fortum hyödyntää CHP-tuotannossaan monipuolisesti ja joustavasti eri
energialähteitä ja pyrkii lisäämään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.
Euroopassa käytämme polttoaineena biomassaa ja nestemäisiä biopolttoaineita,
turvetta, jäteperäisiä polttoaineita, maakaasua, hiiltä ja öljyä. Venäjällä
polttoaineena käytetään maakaasua ja hiiltä. Vuonna 2012 Fortum käytti 6,1
terawattituntia biopolttoaineita. Määrä väheni hieman vuodesta 2011.

Fortum hyödyntää
CHP-tuotannossaan
monipuolisesti ja
joustavasti eri
energialähteitä.
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Bioenergian käytön lisäämistä tutkittiin useilla voimalaitoksilla vuonna 2012.
Värtanin laitoksella Ruotsissa jatkettiin oliivinkivien testausta
polttoaineseoksessa. Yhteensä oliivinkiviä poltettiin 14 400 tonnia ja niiden osuus
polttoainekäytöstä oli 4 %. Częstochowan CHP-laitoksella Puolassa biomassan
osuus polttoainekäytöstä on noussut 22 %:sta 32 %:iin vuoden 2012 kuluessa.
Fortum on myös merkittävä yhdyskuntajätteen hyödyntäjä Pohjoismaissa sekä
Baltiassa. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on olennainen osa kestävää
jätehuoltoa, koska sen avulla voidaan vähentää muutoin kaatopaikalle päätyvän
jätteen määrää.

CHP-laitosten käytettävyys hyvällä tasolla

Voimalaitoksen hyvä käytettävyys on erittäin tärkeää sekä talouden että
ympäristön kannalta. Hyvä käytettävyys mahdollistaa voimalaitoksen tehokkaan
ja turvallisen käytön sekä luotettavan energian toimituksen. Suunnittelemattomat
pysäytykset aiheuttavat tuotannonmenetyksiä sekä voimalaitoksen
komponenttien rasittumista ja energiahäviötä. Voimalaitosten käytettävyys
vaikuttaa näin ollen suoraan energiantuotannon kannattavuuteen.

Yleisimmin voimalaitosten käytettävyydestä raportoitaessa puhutaan
energiakäytettävyydestä. Fortum on vuoden 2013 alusta alkaen asettanut
kestävän kehityksen yhdeksi indikaattoriksi eurooppalaisten CHP-laitostensa
käytettävyyden, jonka tavoitearvo on 92 %. Vuonna 2012 käytettävyys oli 87 %.

Uutta CHP-kapasiteettia rakenteilla

Fortum rakentaa jatkuvasti uutta sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteettia.
Pitkän aikavälin investointiohjelmamme painottuu yksinomaan lämpöä tuottavien
laitosten korvaamiseen uusilla CHP-laitoksilla. Uusia, biopolttoainetta ja jätettä
hyödyntäviä CHP-laitoksia on parhaillaan rakenteilla Liettuassa Klaipedassa,
Latviassa Jelgavassa, Ruotsissa Bristassa ja Suomessa Järvenpäässä. Lisäksi
Fortum rakentaa Suomessa Joensuun CHP-laitokselle pyrolyysiteknologiaan
perustuvaa bioöljyn tuotantolaitosta.

CHP:n ympäristövaikutusten vähentäminen

Korkean energiatehokkuutensa ansiosta CHP-tuotannon päästöt
tuotettua energiayksikköä kohden ovat alhaiset verrattuna sähkön ja
lämmön erillistuotantoon.

CHP-tuotanto perustuu polttoaineiden polttoon ja sen merkittävimmät
ympäristövaikutukset liittyvät savukaasupäästöihin, päästöihin vesistöön sekä
jätteisiin ja sivutuotteisiin, kuten tuhka ja rikinpoistotuote. CHP-tuotannon
vaikutuksia ympäristöön vähennetään polttotekniikan avulla, savukaasujen
puhdistusteknologioilla sekä siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin
polttoaineisiin.
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CHP-tuotannon polttoaineen käytön kokonaishyötysuhde on korkea verrattuna
sähkön ja lämmön erillistuotantoon ja tämän ansiosta päästöt tuotettua
energiayksikköä kohden ovat alhaisemmat. Erillistuotantoon verrattuna CHP
vähentää näin ollen ympäristövaikutuksia, kun laitoksen tuottamaa lämpöä
voidaan hyödyntää tuotantolaitoksen ympäristössä. CHP:n myötä myös
hukkalämpönä vesistöön johdettava lämpökuorma vähenee olennaisesti.

Keskeisin keino CHP-tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi on
siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Tällöin
hiilidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt vähenevät ja myös typen
oksidien päästöjä voidaan vähentää polttotekniikasta riippuen. CHP-laitosten
ympäristövaikutuksia säännellään laitoskohtaisissa ympäristöluvissa, joissa
asetetaan rajoituksia päästöille sekä velvoitteita päästöjen tarkkailulle ja
raportoinnille.

Vuonna 2012 Fortum jatkoi uusien päästövaatimusten edellyttämien
investointien valmistelua EU-maissa olevilla laitoksillaan. Uusista, vuonna 2016
voimaantulevista päästövaatimuksista on säädetty teollisuuden päästöjä
koskevassa direktiivissä (IED). Direktiivi tiukentaa käytännössä kaikkien Fortumin
lämpövoimalaitosten (sekä CHP-laitokset että lauhdevoimalaitokset)
päästövaatimuksia. Venäjällä Fortumin CHP-tuotannon ympäristövaikutuksia
pyritään vähentämään ottamalla käyttöön parempilaatuista kivihiiltä, jolloin
rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt tuotettua energiayksikköä kohden alenevat.

Fortumin Euroopan laitoksilla sivutuotteet ja jätteet hyödynnetään ja kierrätetään
mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2012 tuhkan hyötykäyttöaste oli 51 % ja
kipsin 42 %. Venäjällä tuhka varastoidaan tuhka-altaisiin, koska sille ei ole
hyötykäyttökohteita.

Lämpövoimalaitosten vaikutukset vesistöihin aiheutuvat vesistöön johdettavan
jäähdytysveden lämpökuormasta, kiintoaineesta sekä typpi-, fosfori- ja
raskasmetallipäästöistä. CHP-tuotannossa jäähdytysveden tarve on vähäinen, ja
näin ollen lämpökuormitus vesistöön alhainen. Voimalaitosten jätevesiä
puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti ennen niiden johtamista
vesistöön. Joidenkin laitosten jätevedet johdetaan kunnalliseen
jätevesiverkostoon. Fortumin Venäjän laitoksilla on viime vuosina ollut jätevesien
lupaehtojen toistuvia ylityksiä, ja tilanteen parantamiseksi on vuonna 2012
laitoksilla tehty parannuksia jätevesien käsittelyyn, muun muassa
hiilivoimalaitosten tuhka-altaiden läpi meneviä vesivirtoja erottamalla ja
vähentämällä.
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Kaukolämmöllä energiatehokkuutta

Kaukolämpö sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto ovat
osoittautuneet avainratkaisuiksi Euroopan
energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.

Uusien investointien toteuttamiseksi ja paremman energiatehokkuuden
saavuttamiseksi tarvitaan tehokkaita kannustinmekanismeja. Tavoitteena tulisi
olla kilpaillut, paikalliset lämpömarkkinat, joilla kaukolämpö olisi yksi vaihtoehto
muiden lämmitystapojen, kuten sähkön, lämpöpumppujen sekä erillisten puulla,
pelleteillä tai kaasulla toimivien lämmityskattiloiden joukossa.

Suurin osa Itä-Euroopan kaukolämpöjärjestelmistä on peruskorjauksen
tarpeessa. Monissa maissa käydäänkin jatkuvaa poliittista keskustelua parhaista
lämpömarkkinamalleista sekä kaukolämmön hinnoittelusta. Fortum on tutkinut ja
vertaillut eri puolella Eurooppaa sovellettuja sääntelykäytäntöjä. Arvioinnin
tuloksena on selvää, että kaukolämpöyhtiölle tulisi tarjota tehokkaita ja
asianmukaisia taloudellisia kannustimia kilpailukykyisen kaukolämmön
tukemiseksi ja lämmönjakelun varmistamiseksi. Vuonna 2012 Fortum on
osallistunut keskusteluihin lukuisten yleiseurooppalaisten ja paikallisten
organisaatioiden kanssa kaukolämmön ja CHP:n kehityksestä. Tavoitteena tulisi olla

kilpaillut, paikalliset
lämpömarkkinat, jossa
kaukolämpö olisi yksi
vaihtoehto muiden
lämmitys-tapojen
joukossa.
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Energianjakelun luotettavuuden varmistaminen

Energian toimitusvarmuus on Fortumille ensisijaisen tärkeää.
Jakeluverkon kehittämisessä otamme huomioon sekä asiakkaiden
tarpeet että pitkän aikavälin kestävän yhteiskuntasuunnittelun.

Fortum omistaa ja käyttää sähkön alue- ja jakeluverkkoja sekä toimittaa sähköä
kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Yhtiön sähköverkon pituus on yhteensä noin 156 000 kilometriä eli melkein neljä
kertaa maapallon ympäri.

Tammikuussa 2013 Fortum käynnisti sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden
vaihtoehtojen selvittämisen. Tarkasteltavien vaihtoehtojen joukossa on myös
sähkönsiirtoliiketoimintojen myynti. Fortum arvioi saattavansa tarkastelun
päätökseen vuoden 2013 kuluessa.

Sähköverkon lisäksi Fortum omistaa ja käyttää noin 1 400 km
kaukolämpöverkkoa Suomessa, 2 400 km Ruotsissa, 860 km Puolassa, 300 km
Baltian maissa ja 480 km Venäjällä. Lisäksi Fortum omistaa Tukholmassa
maailman laajimman, 204 kilometriä käsittävän kaukokylmäverkon, jonka
kapasiteetti on 350 MW.
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Sähkönjakeluun toimitusvarmuutta ja älykkyyttä

Sähkönjakelun luotettavuus on yhä tärkeämpää paljon sähköä
käyttävässä yhteiskunnassa. Sekä kuluttajien että yhteiskunnan
tarpeet edellyttävät myös älykkyyden lisäämistä sähköverkkoon.

Fortum investoi jatkuvasti sähköverkon uudistamiseen, kunnossapitoon ja
toimitusvarmuuteen. Vuonna 2012 Distribution-liiketoiminta-alueen investoinnit
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa olivat yhteensä 324 miljoonaa euroa. Suurin
osa näistä investoinneista kohdistui etäluettaviin mittareihin, maakaapeleihin,
ilmajohtoihin sekä sähköasemiin, jotka toimivat sähkönjakelun solmupisteinä.
Myös verkon kriittisten osien verkostoautomaatiota on lisätty.

Tavoitteena sähkökatkojen lyhentäminen
ja vähentäminen

Fortum pyrkii sähköverkkoinvestoinneillaan lisäämään verkon älyä sekä
vähentämään ja lyhentämään sähkökatkoja. Vuonna 2012 sähkökatkon
keskimääräinen kesto asiakasta kohden (SAIDI) oli Fortumin
sähköverkossa 103 minuuttia, ja yksittäisen sähkökatkon keskimääräinen pituus
(CAIDI) oli 61 minuuttia. Vuodelle 2013 Fortum on asettanut SAIDI-
tavoitteekseen < 110 minuuttia.

Fortum keskittyy verkon säävarmuuden kehittämiseen. Sähköverkon
maakaapelointi yleistyy koko ajan, ja se on Fortumin ensisijainen tapa rakentaa
uutta verkkoa.

Suomessa Fortum käynnisti vuonna 2011 raivonneen, laajoja tuhoja
aiheuttaneen talvimyrskyn jälkeen VahvaVerkko-hankkeen, jonka tavoitteena on
parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014
loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin Suomessa noin 90 000
Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on
puolittaa Suomessa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman
sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Ruotsissa jatkettiin SäkraNät-investointiohjelman toteuttamista. Hanke on
perustettu Gudrun-talvimyrskyn jälkeen vuonna 2006. Alun perin sillä tähdättiin
taajamien ulkopuolella asuvien Fortumin asiakkaiden sähkökatkojen
puolittamiseen viidessä vuodessa. Tavoite saavutettiin vuonna 2010, mutta
ohjelmaa jatketaan edelleen. Vuoden 2012 aikana Fortum lisäsi toimenpiteitä
Hälsinglandin alueella Keski-Ruotsissa, jossa sähköverkko kärsi loppuvuoden
2011 myrskyjen aikana pahimmat vauriot.

Fortumin
sähköverkkoinvestoinnit
parantavat
sähkönjakelun
luotettavuutta ja tuovat
verkkoon lisää
älykkyyttä.
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Etäluettavat mittarit tuovat verkkoon
älykkyyttä

Älykäs sähköverkko parantaa sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa
omaan energiankulutukseensa. Käytännössä tämä tarkoittaa joustavaa,
kulutuksen vaihteluihin mukautuvaa sähkönsiirtoa. Fortum asentaa parhaillaan
etäluettavia, älykkäitä sähkömittareita sähköverkkoasiakkailleen
Suomessa. Tavoitteena on asentaa uudet mittarit noin 620 000 asiakkaalle
vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2012 loppuun mennessä mittarit oli
asennettu jo 434 000 asiakkaalle.

Ruotsissa Fortum on asentanut uudet etäluettavat älymittarit kaikille
asiakkailleen vuonna 2009. Norjassa uusien mittareiden asentaminen on
suunniteltu alkavaksi vuonna 2014. Kaiken kaikkiaan 100 000 Fortumin
sähköverkkoalueella olevaa kotitaloutta ja pienyritystä liitetään uuteen
järjestelmään vuoteen 2016 mennessä.
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Energianjakelun ympäristövaikutusten vähentäminen

Energianjakelu on keskeinen osa yhteiskunnan infrastruktuuria, ja
häiriötön energianjakelu tukee yhteiskunnan toimivuutta.

Energianjakeluverkon rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuu
vaikutuksia lähiympäristöön. Ympäristövaikutuksia vähennetään toiminnan
huolellisella suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla sekä noudattamalla
ympäristömyönteisiä toimintatapoja.

Sähkön jakeluverkkotoiminta

Jakeluverkon suunnittelussa otetaan huomioon vaikutukset maankäyttöön,
maisemaan ja luontoon. Suunnittelun, kaavoituksen ja lupamenettelyjen avulla
pyritään löytämään yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu sähkönjakelun
varmistamiseksi.

Jakeluverkon rakentamisvaiheessa ympäristövaikutuksia aiheutuu muun
muassa puuston poistosta sekä työmaa-aikaisesta liikenteestä, melusta ja
pölyämisestä. Jakeluverkon rakentamisvaiheessa jäte- ja ympäristönäkökohdat
otetaan huomioon jo urakoitsijoiden valintaprosessissa, ja ympäristövaikutuksia
vähennetään toiminnan huolellisella suunnittelulla ja noudattamalla
ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Jakeluverkkoa tarkastetaan, kunnossapidetään ja uusitaan säännöllisesti.
Sähkönjakelun luotettavuutta parannetaan muun muassa maakaapeloinnilla,
siirtämällä linjoja metsäalueilta teiden varsiin ja julkisille alueille aina kun
mahdollista sekä johtoalueiden raivauksilla.

Maakaapelointi turvaa myös luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia
maisemaan ja lintuihin. Lintujen törmäyksiä vähennetään merkkipallojen
kiinnittämisellä ilmajohtoihin sekä laskeutumisorsien asentamisella pylväisiin.

Jakeluverkon rakentamisessa ja uusinnassa syntyvä jätemateriaali pyritään
kierrättämään. Vuonna 2012 Fortumin jakelutoiminnassa syntyi 7 800 tonnia
jätettä, josta 86 % hyödynnettiin ja 14 % sijoitettiin kaatopaikalle. Muuntajien
öljyvuotojen johdosta likaantuneet maa-alueet puhdistetaan niin pian kuin
mahdollista. Uudet muuntamot on varustettu muuntajan alle tulevalla
öljykaukalolla, joka estää öljyn pääsyn ympäristöön vahinkotilanteissa. Norjassa
pohjavesialueilla sijaitsevissa muuntajissa pyritään käyttämään biohajoavaa öljyä.

Kaukolämpöverkkotoiminta

Kaukolämmön jakelun ympäristövaikutukset liittyvät verkon
rakentamisvaiheeseen, jolloin muiden yhteiskunnan rakentamishankkeiden
tapaan rakentamisesta on tilapäistä häiriötä rakentamisalueella.

Jakeluverkkoa
tarkastetaan,
kunnossapidetään ja
uusitaan
säännöllisesti.
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Kaukolämpöverkon käytöstä ei aiheudu vaikutuksia ympäristöön satunnaisia
vesivuotoja lukuun ottamatta.

Prioriteettina häiriötön lämmönjakelu

Kaukolämmön häiriötön saatavuus on varsinkin pohjoisen kylmissä
olosuhteissa tärkeää. Fortum parantaa jatkuvasti
kaukolämpöverkkonsa luotettavuutta korjaamalla säännöllisten
kunnossapitotöiden yhteydessä havaittuja vikoja sekä investoimalla
tarvittaessa uuteen verkkoon.

Eri syistä johtuvien keskeytysten takia kaukolämpöasiakas on Pohjoismaissa
keskimäärin vain noin 1−2 tuntia vuodessa ilman lämmöntoimitusta.
Keskeytyksistä noin puolet aiheutuu verkon vaurioista ja niiden korjaustöistä ja
puolet muista syistä, kuten verkon perusparannustöistä sekä uusien asiakkaiden
liittämisestä kaukolämmön piiriin. Pääsääntöisesti uudet liittymät ja
kaukolämpöverkon haaroitukset pystytään tekemään lämmönjakelua
katkaisematta.

Jakelukeskeytyksiä aiheuttavat korjaustyöt pyritään ajoittamaan lämmityskauden
ulkopuolelle.

Lämpöhäviöt haasteena Venäjällä

Venäjällä Fortum tuottaa yli 90 % Tjumenin, Tšeljabinskin, Tobolskin ja Ozerkin
kaupunkien kaukolämmön tarpeesta. Fortum pyrkii rakentamaan toiminta-
alueensa kaupunkeihin nykyaikaisia ja energiatehokkaita
lämmönjakelujärjestelmiä. Kaukolämpöverkon lämpöhäviöitä voidaan vähentää
kunnostustoimilla jopa 20−30 %.

Fortum jatkoi vuonna 2012 Tšeljabinskin kaukolämpöverkkojen infrastruktuurin
nykyaikaistamista. Kaupungin lämmönsiirtoverkosto muutetaan kehämäiseksi
entisen säteittäisen verkon sijaan. Nykyaikaisen lämmönjakelujärjestelmän
kehittäminen jatkui myös Tjumenissa.

Etäluettavia mittareita myös
lämpöverkkoon

Etäluettavat mittaus- ja säätöjärjestelmät tarjoavat myös lämpöverkkoasiakkaille
mahdollisuuden vaikuttaa omaan lämmönkulutukseensa. Etämittareilla
mittaustiedot saadaan reaaliaikaisesti ja lämmönkulutuksen seuranta on
tehokkaampaa.

Kaikki Fortumin kaukolämpöasiakkaat Suomessa ovat olleet etäluennan piirissä
vuoden 2010 alusta alkaen. Myös Ruotsissa ja Latviassa suurin osa asiakkaista

Kaukolämpö on
erittäin energiatehokas
asutuskeskusten
lämmitysmuoto.
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on etäluennan piirissä. Latviassa Jelgavassa aloitettiin automaattisten
etämittareiden asennus vuonna 2012.
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Hankinnat ja investoinnit

Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija.
Investoinnit ja polttoaineet muodostavat tärkeän osan Fortumin
hankinnoista.

Hankinnoistamme 1,6 miljardia euroa (2011: 1,4) kohdistui erilaisiin
investointeihin. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä (568 miljoonaa euroa) ja
Ruotsissa (492 miljoonaa euroa).

Investointien ohella polttoaineet (1 057 miljoonaa euroa vuonna 2012)
muodostavat merkittävän osan Fortumin hankinnoista. Ostamme polttoaineita
sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Fossiilisia polttoaineita ostettiin
noin 910 miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 130 miljoonalla eurolla ja
ydinpolttoainetta noin 20 miljoonalla eurolla.

Loppuosa hankinnoistamme (1,6 miljardia euroa vuonna 2012) koostuu muista
tavaroiden ja palveluiden hankinnoista. Luku pitää sisällään Electricity Sales
-liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin
ostetun sähkön. Muut tavaroiden ja palveluiden hankinnat liittyvät operatiiviseen
toimintaan kuten käyttöön ja kunnossapitoon sekä muihin palveluihin, kuten
IT:hen, markkinointiin ja matkustukseen.

Vuonna 2012 Fortumilla oli noin 15 200 tavaran- ja palveluntoimittajaa. Fortumin
hankintavolyymi oli 4,2 miljardia euroa (2011: 4,3). Hankintojen
kokonaisvolyymistä noin puolet ostettiin Euroopassa, pääasiassa Suomessa,
Ruotsissa ja Puolassa toimivilta toimittajilta. Luku ei sisällä ostoja sähkön
pohjoismaisilta tukkumarkkinoilta. Noin kolmasosa hankinnoista oli peräisin
riskimaista. Nämä hankinnat koostuivat pääosin polttoaineiden ostoista
riskimaista sekä Russia-divisioonan paikallisista hankinnoista Venäjältä.

Hankinnat 1) ilman investointeja 2011-2012
Milj. euroa 2012 2011
Pohjoismaat 1 612 1 903
Venäjä 769 692
Puola 161 148
Viro 36 64
Muut maat 99 44
Yhteensä 2 677 2 851
1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut.
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Investoinnit

Fortumin kasvustrategia perustuu hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja
ydinvoimatuotantoon sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon.

Vuonna 2012 Fortum investoi käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin 1 574 miljoonaa
euroa (2011: 1 482). Investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 558 miljoonaa euroa
(2011: 1 408), josta hiilidioksidipäästöttömän* tuotannon osuus oli 482 miljoonaa
euroa (2011: 278).

Vesivoiman osalta Fortum jatkoi vuoden aikana valmisteluja vesivoiman
käyttöoikeuksien tarjouskilpailua varten Ranskassa. Lisäksi jatkettiin
perusparannuksia nykyisillä vesivoimaan perustuvilla tuotantolaitoksilla
Suomessa ja Ruotsissa.

Vuonna 2012 investoinnit ydinvoimaan jatkuivat. Fortum investoi tehonkorotuksiin
osittain omistamillaan laitoksilla Forsmarkissa ja Oskarshamnissa Ruotsissa.
Lisäksi Fortum omistaa noin 25 % TVO:sta (Teollisuuden Voima Oyj), joka
rakentaa parhaillaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä Suomessa. Tämän
lisäksi olemme mukana TVO:n hankkeessa neljännen ydinvoimalaitosyksikön
rakentamiseksi Olkiluotoon. Hankkeessa alkoi vuonna 2012 tarjouskilpailu- ja
suunnitteluvaihe.

*) sisältää vesi-, ydin, tuuli-, aalto- ja aurinkovoiman sekä bioenergiaan ja
jätepolttoaineisiin perustuvan sähkön- ja lämmöntuotannon

Uusia CHP-laitoksia Suomeen ja Ruotsiin

Vuonna 2012 Fortum jatkoi suunnitelmien mukaisesti neljän sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksen (CHP) rakennustöitä Ruotsin Bristassa, Suomen
Järvenpäässä, Latvian Jelgavassa ja Liettuan Klaipedassa.

Yhtiö päätti myös investoida noin 20 miljoonaa euroa uuteen bioöljylaitokseen,
joka rakennetaan Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Joulukuussa Fortumin
yhdessä Tukholman kaupungin kanssa omistama tytäryhtiö Fortum Värme päätti
investoida uuteen biomassaa hyödyntävään CHP-laitokseen Tukholmassa.
Investoinnin arvo on noin 500 miljoonaa euroa, ja laitoksen oletetaan valmistuvan
tuotantokäyttöön vuonna 2016.

Investoinnit sähkönjakeluun

Pohjoismaissa Distribution-liiketoiminta-alue investoi vuoden aikana
324 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytettiin sähköverkkojen parantamiseen.
Suomessa aloitettiin mittavia vahinkoja aiheuttaneen talvimyrskyn jälkeen
sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti parantava VahvaVerkko-hanke. Lisäksi
Suomessa jatkettiin etäluettavien mittareiden asentamista

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 96

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/

http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/liiketoimintamme/fortumin-arvoketju/ydinvoima/
http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/esimerkkeja/biooljy-korvaa-polttooljya/
http://www.fortum.fi/vahvaverkko


sähköverkkoasiakkaille. Ruotsissa SäkraNät-investointiohjelma verkon
parantamiseen jatkui.

Venäjän investointiohjelman
toteuttaminen jatkui

Fortumilla on käynnissä 2,5 miljardin euron investointiohjelma Venäjällä
tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Ohjelma koostuu kahdeksasta
voimalaitosyksiköstä, joista kolme on jo otettu kaupalliseen käyttöön.
Investointiohjelman jäljellä olevien osien arvo joulukuun 2012 lopun
valuuttakurssilla laskettuna oli tammikuussa 2013 noin 540 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman suurimmat yksiköt (3 x 418 MW) rakennetaan Nyaganiin
Länsi-Siperiaan. Fortum arvioi, että yksiköt valmistuvat kaupalliseen käyttöön
vuoden 2013 aikana.

Fortum ilmoitti kesällä 2012, että investointiohjelman kaksi viimeistä 250 MW:n
yksikköä rakennetaan Chelyabinsk GRES -laitokselle Uralille. Yksiköt on
suunniteltu otettavaksi kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä.
Lisäksi voimalaitoksen nykyinen laitteisto uudistetaan ja tehoa korotetaan.

Strategiaan kuulumattomien toimintojen
myyminen

Vuoden 2012 aikana Fortum on myynyt useita omistuksiaan, jotka eivät ole yhtiön
strategian kannalta keskeisiä. Muun muassa Suomessa ja Ruotsissa
myytiin pieniä vesivoimalaitoksia resurssien keskittämiseksi suuren kokoluokan
vesivoimaan. Lisäksi myytiin pieniä lämpöliiketoimintoja resurssien
keskittämiseksi suuremman mittakaavan CHP-tuotantoon.

Vuoden aikana myytiin myös sähköverkkotoiminta Virossa (Fortum Elekterin
myynti Imatran Seudun Sähkölle) sekä osuus Taalainmaan sähkön
vähittäismyyntiyhtiöstä Ruotsissa. Venäjällä Fortum myi Surgutissa sijaitsevan
lämpöverkkonsa kaupungin sähkö- ja lämpöverkkoyhtiölle, sillä Surgut sijaitsee
kaukana Fortumin muista toiminnoista, eikä Fortumilla myöskään ollut
Surgutissa omaa CHP-tuotantoa.
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Fortumin investointiohjelma Euroopassa vuoteen 2014

Fortumin lähiajan investoinnit lisäkapasiteettiin vuoden 2012 lopussa

Tyyppi

Sähkön-
tuotanto-

kapasiteetti
MW

Lämmön-
tuotanto-

kapasiteetti
MW

Toimitus-
aika 1)

Power
Vesivoimalaitosten perusparannus Vesivoima 10 2013
Blaiken, Ruotsi Tuulivoima 30 2013
Heat
Klaipeda, Liettua Jäte (CHP) 20 60 Q1 2013
Järvenpää, Suomi Biopolttoaine (CHP) 23 63 Q2 2013
Jelgava, Latvia Biopolttoaine (CHP) 23 45 Q3 2013
Brista, Ruotsi Jäte (CHP) 20 57 Q4 2013
1) Kaupallisen käytön aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne.

Fortumin investointiohjelma Venäjällä vuoteen 2014

Fortumin lähiajan investoinnit lisäkapasiteettiin vuoden 2012 lopussa

Tyyppi

Sähkön-
tuotanto-

kapasiteetti MW

Lämmön-
tuotanto-

kapasiteetti
MW 2)

Toimitus-
aika 1)

Russia
Nyagan 1 Kaasu (CCGT) 418 Q1 2013
Nyagan 2 Kaasu (CCGT) 418 1H 2013
Nyagan 3 Kaasu (CCGT) 418 2H 2013
Chelyabinsk GRES Kaasu (CCGT) 2 *248 2 *175 2H 2014
1) Kapasiteettimaksujen aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne.
2) Uutta lämpökapasiteettia on jo rakennettu Chelyabinsk CHP-3:ssa (56 MW) ja Tyumen CHP-1:ssä (256 MW). Yhteenlaskettu
uusi lämpökapasiteetti on 662 MW.
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Toimitusketjun kestävä hallinta

Fortum edellyttää liiketoimintakumppaneidensa toimivan
vastuullisesti ja noudattavan Fortumin Toimintaohjetta (Code of
Conduct) ja toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier
Code of Conduct).

Fortumin Toimintaohje muodostaa eettisten liiketoimintatapojen perustan, ja
toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille summaa palvelun- ja
tavarantoimittajia koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset. Toimintaohje
palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen
periaatteisiin. Ohje on jaettu neljään osioon, jotka ovat liiketoimintatavat,
ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. Toimintaohje on käytössä kaikissa
Fortumin toimintamaissa ja se liitetään yli 50 000 euron suuruisiin
hankintasopimuksiin.

Esivalinnat ja toimittaja-auditoinnit
arvioinnin tukena

Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-
auditoinnin avulla. Esivalinta koostuu kirjallisesta kyselystä ja luottokelpoisuuden
tarkastuksesta. Toimittajakyselyllä selvitetään sekä yleisiä että kestävään
kehitykseen liittyviä käytäntöjä, ja kysely auttaa toimittajia ymmärtämään, mitä
Fortum tarkoittaa toimintaohjeen mukaisella toiminnalla. Toimittajakysely auttaa
myös tunnistamaan riskialttiit toimittajat ja selvittää mahdollisten
lisätoimenpiteiden tarpeen.

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille on ohjeistettu myös Russia-
divisioonan käyttöön, ja vuonna 2013 tavoitteena on ottaa käyttöön konsernin
ohjeistus toimittajien esivalinnasta. Vuonna 2012 selvitettiin olemassa olevia
käytäntöjä liittyen toimittajien valintaan.

Aloitimme kestävään kehitykseen liittyvät toimittaja-auditoinnit vuonna 2012.
Tavoitteeksi asetettiin auditoida jokaisesta divisioonasta kolme riskimaatoimittajaa
pois lukien Russia-divisioona. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n
Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä
Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin.
Asetettu tavoite saavutettiin Heat-divisioonan (yhteensä 5 auditointia) ja Power-
divisioonan osalta (3 auditointia), mutta ESD-divisioonassa (1 auditointi)
tavoitteeseen ei päästy. Vuonna 2013 Fortum jatkaa toimittaja-auditointeja
tavoitteenaan auditoida jokaisesta divisioonasta vielä kolme riskimaatoimittajaa
lisää tai muuten riskitoimittajiksi luokiteltua toimittajaa. Auditoinnit on tarkoitus
aloittaa myös Russia-divisioonassa.

Auditoinnissa arvioidaan, kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja
tavarantoimittajien toimintaohjeen vaatimuksiin. Mikäli poikkeamia löytyy,
toimittaja tekee suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista
seuraamme. Vuonna 2012 tehdyissä toimittaja-auditoinneissa merkittävimmät
poikkeamat liittyivät työturvallisuuteen ja ylityötunteihin.
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Oma henkilöstö auditoijana

Fortumin oma henkilöstö vastaa toimittaja-auditoinneista. Auditoijat saavat kukin
1,5 päivän kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he käyvät läpi toimintaohjeen
vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä käytettävät työkalut vaatimusten
todentamiseen. Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditoinnit aloitetaan yhdessä
kokeneen auditoijan kanssa. Tavoitteenamme on kouluttaa auditoijia eri
divisioonista ja toimintamaista. Vuonna 2012 koulutettiin yhteensä seitsemän
auditoijaa Suomesta ja Ruotsista.

Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Fortum osallistuu aktiivisesti vastuullista polttoaineen hankintaa
koskevaan keskusteluun alan yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Polttoaineet ovat Fortumille ostovolyymiltään merkittävä hankintaerä, 1 057
miljoonaa euroa vuonna 2012. Polttoaineiden alkuperään ja kestävyyteen
kiinnitetäänkin hankinnassa yhä enemmän huomiota.

Maakaasu

Vuonna 2012 Fortumin toiminnoissa Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa ja
Suomessa käytetty maakaasu oli peräisin Venäjältä, mistä kaasu hankitaan
useilta eri toimittajilta. Ruotsin toiminnoissa käytetty kaasu oli peräisin Norjasta.
Isossa-Britanniassa Fortum hankkii maakaasun kansallisesta kaasuverkosta,
jossa kaasu on valtaosaltaan peräisin Pohjanmerellä sijaitsevilta Ison-Britannian
ja Norjan kaasukentiltä.

Hiili

Vuonna 2012 kaikki Fortumin Suomessa ja Ruotsissa käyttämä kivihiili oli peräisin
Venäjältä. Puolan voimalaitoksissa käytetty hiili oli peräisin pääasiassa Puolasta,
mutta pieniä määriä tuotiin myös Venäjältä ja Tšekistä. Venäjän voimalaitokset
käyttivät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.

Vuonna 2012 Fortum liittyi Bettercoal-aloitteeseen edistääkseen kestävän
kehityksen periaatteita hiilenlouhinnassa. Bettercoalin toimintaohjeeseen (Code
of Conduct) liittyvä sidosryhmätilaisuus järjestettiin Venäjällä marraskuussa 2012.

Biomassa ja muut biopolttoaineet

Vuonna 2012 valtaosa (77 %) Fortumin käyttämästä biomassasta oli
puupellettejä, haketta ja teollisuuden metsätähteitä, jotka olivat peräisin

Vuonna 2012 valtaosa
Fortumin käyttämästä
biomassasta oli
puupellettejä, haketta
ja teollisuuden
metsätähteitä.
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Suomesta, Ruotsista ja Puolasta. Muun tyyppistä biopolttoainetta hankittiin
esimerkiksi Malesiasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista.

Fortum tiedostaa biomassan ja muiden biopolttoaineiden alkuperään liittyvät
haasteet ja kehittää toimenpiteitä polttoaineiden jäljitettävyyden ja kestävyyden
varmistamiseksi. Fortumin tavoitteena on vuoden 2013 aikana luoda
seurantajärjestelmä polttoaineena käytetyn sertifioidun puuperäisen biomassan
määrälle.

Ruotsissa Fortumin tytäryhtiö Fortum Värme on WWF:n Global Forest & Trade
Networkin (GFTN) jäsen Ruotsin GFTN-verkoston kautta. Lisäksi Fortum Värme
on ollut Roundtable of Sustainable Palm Oil -järjestön jäsen vuodesta 2005 ja
liittyi Forest Stewardship Councilin (FSC) jäseneksi vuonna 2012.

Uraani

Loviisan ydinpolttoaineniput ovat kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Dalurin
uraanikaivos sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin syyskuussa 2012. Fortumille
uraanipolttoainetta toimittavan yrityksen tavoitteena on saada myös muut
Fortumille uraanipolttoainetta toimittavat kaivokset sertifioitua. Zirkonimateriaalia
valmistava tehdas sekä uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja
valmistava tehdas on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän ja
OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti.

Fortum arvioi säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiensa laatu-, ympäristö- sekä
terveys- ja turvallisuushallintajärjestelmiä sekä ydinpolttoainenippujen
valmistusta. Vuonna 2012 Fortumin asiantuntijat arvioivat polttoainetoimittajan
uraanikaivoksen toimintoja Venäjällä. Vastaava käynti on suunniteltu kesälle
2013.

Fortumin vuonna 2012 käyttämien polttoaineiden alkuperä(1

Polttoaine Alkuperämaa
Biomassa Ruotsi, Suomi, Puola
Hiili Venäjä, Puola, Kazakstan, Tšekki
Maakaasu Venäjä, Iso-Britannia, Norja
Uraani Venäjä
Öljy Pääasiassa Venäjä
Turve Suomi, Viro
1)Merkittävimmät alkuperämaat vuoden 2012 hankintavolyymien mukaan
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Polttoaineiden kulutus maittain vuonna 2012, GWh
Bio-

poltto-
aineet

Jäte-
poltto-

aine
Maa-

kaasu
Kivi-
hiili Turve Uraani

Muut
poltto-
aineet

Venäjä 69 111 4 924 14
Suomi 1 445 227 3 075 4 806 426 24 709 209
Ruotsi 2 941 2 052 106 1 458 349
Puola 529 154 2 965 5
Iso-
Britannia 3 204 83
Muut maat 1 174 395 322 17
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Arvoa sidosryhmille
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Fortum ja verotus

Fortumin periaatteiden mukaista on maksaa verot jokaisen konserniyhtiönsä tuloksesta, tuotannosta,
työllistämisestä ja kiinteistöistä kunkin maan paikallisten säännösten mukaan.

Fortum toimii osakkeenomistajiensa intressien mukaisesti ja ottaa huomioon verotukselliset näkökulmat:

• huolehtimalla Fortumin kokonaisstrategiaa tukevista menettelyistä,
• varmistamalla, että veroasioiden hoito on voimassa olevien lakien ja säännösten mukaista sekä
• kiinnittämällä erityistä huomiota avoimeen, oikeaan ja ajallaan veroviranomaisille ja sijoittajille annettavaan säännösten

mukaiseen tietoon.

Fortumin tavoitteena on hoitaa veroasiat tarkoituksenmukaisesti verotuksen minimoinnin sijaan. Verotukselliset näkökohdat otetaan
huomioon päätöksiä tehtäessä ja ne voivat vaikuttaa esimerkiksi toimintojen sijoitusmaan valintaan. Fortumin periaatteena on
keskittää konsernitoimintojaan EU-maihin ja välttää veroparatiiseja. Fortumilla on osakkeenomistuksia kahdessa
veroparatiisiyhtiössä, vakuutusteknisistä syistä kokonaan omistetussa captive-vakuutusyhtiössä Guernseyllä ja osuus tutkimus- ja
kehityssijoituksia tekevässä Nature Elements Asia Renewable Energy and Cleantech Fund L.P.:ssä, joka sijaitsee Cayman-saarilla.
Molempien yhtiöiden tulot verotetaan Fortumin osalta normaalisti Suomessa.

Vuonna 2012 Fortum käynnisti kaksi verovalitusprosessia. Ruotsissa tehtiin verovalitus korkojen vähennysoikeudesta laskettaessa
verotettavaa tuloa ja Belgiassa rahoitusyhtiön verotuksesta. Valituksiin odotetaan ratkaisua vuoden 2015 kuluessa. Asiasta
kerrotaan tarkemmin Tilinpäätöksen 2012 puolella.

Vuonna 2012 Fortumin kokonaisverokanta oli 29,0 % (562 miljoonaa euroa). Fortumin tilikaudelta maksettavien tuloverojen osuus
tästä oli 203 miljoona euroa.

Tilikaudelta maksettavat verot, 2011-2012
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Muut maat Yhteensä

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Tuloverot1) 97 105 93 154 1 -1 2 1 1 0 0 0 9 26 203 285
Tuotantoverot 49 68 140 142 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 193 213
Työnantajamaksut 4 3 28 27 4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 41 39
Kiinteistöverot 12 12 86 87 19 14 5 5 0 0 1 1 2 2 125 121

162 188 347 410 26 18 9 8 2 1 3 3 13 30 562 658
1) Tuloverot sisältävät kauden verotettavaan tuloon perustuvat kuluksi kirjatut verot sekä edellisten tilikausien tuloverojen oikaisut.
Taulukko ei sisällä tulleja, vakuutusmaksuveroja, vähennyskelvottomia arvonlisäveroja, tukia ja sosiaalimaksuihin liittyviä
eläkemaksuja
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Tilikaudelta tilitettävät verot, 2011-2012
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Muut maat Yhteensä

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Palkkaverot 54 54 41 39 10 10 4 3 1 1 3 2 4 4 117 113
Arvonlisäverot
myynnit 543 523 767 884 324 222 60 52 14 24 50 59 46 40 1 804 1 804
Arvonlisäverot
hankinnat 488 594 608 769 328 277 51 47 18 19 38 40 69 40 1 600 1 786
Valmisteverot 156 157 166 178 0 0 0 0 0 0 33 33 2 0 357 368
Lähdeverot 39 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 40 41

1 280 1 368 1 582 1 870 662 509 116 103 33 44 124 134 121 84 3 918 4 112
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Fortum on liiketoimintojensa
kautta vuorovaikutuksessa
miljoonien ihmisten kanssa.
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Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa
lukuisten paikallisyhteisöjen ja miljoonien ihmisten kanssa.
Vuonna 2012 Fortumilla työskenteli keskimäärin 10 600
henkilöä (2011: 11 010). Olemme merkittävä työllistäjä
toiminta-alueillamme ja pidämme huolta henkilöstömme
hyvinvoinnista. Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeitaan
vastaavia, ilmastomyönteisiä tuotteita ja palveluita sekä
pyrimme varmistamaan häiriöttömän sähkön ja lämmön
toimituksen. Kumppaniemme ja yhteiskunnan päättäjien
kanssa teemme aktiivista yhteistyötä kestävän
energiatulevaisuuden rakentamiseksi.

Luomme arvoa sidosryhmillemme

Asiakkaiden odotukset Fortumin toimenpiteitä

Asiakkuus ja tuotteet

• Turvallinen ja luotettava sähköyhtiö, asiakassuhteen
huolettomuus, hyvä palvelu

• Kohtuullinen hinnoittelu, laskutuksen selkeys ja
oikeellisuus

• Tehokkaan ja järkevän energiankäytön tukeminen,
ympäristöystävälliset tuotteet

Energian jakelu ja tuotanto

• Energian toimitusvarmuus
• Energiantuotannon tehokkuus
• Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa

Tuotteemme ja asiakkuuden hoito

• Tarjoamme oikeanlaisen sopimuksen asiakkaan
tarpeisiin ja pyrimme pitämään yllä turvallisen, helpon ja
pitkäaikaisen suhteen asiakkaisiimme.

• Kehitämme asiakaspalvelun osaamista ja palvelemme
asiakkaitamme myös webin ja mobiilipalveluiden kautta.

• Tarjoamme asiakkaillemme alkuperämerkittyä sähköä
ja ilmastomyönteisiä lämpötuotteita sekä kehitämme
uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia asiakkaittemme
tarpeisiin.

• Tuotekehityksen yhteydessä kutsumme asiakkaitamme
asiakasraateihin ja kehityshankkeisiin.

• Tarjoamme asiakkaille tietoa heidän
energiankulutuksestaan ja energiansäästöohjeita sekä
energiatehokkuuspalveluita.

Energiantuotanto, -jakelu ja toimintamme yhteiskunnassa

• Investoimme jakeluverkon parantamiseen ja
tiedotamme tehokkaasti häiriötilanteissa.

• Edistämme ympäristöä säästävien energiamuotojen
käyttöä sekä tehokasta energiantuotantoa.

• Huomioimme toiminnassamme tasapuolisesti
ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
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Palvelun- ja tavarantoimittajien odotukset Fortumin toimenpiteitä

Fortumin liiketoiminta

• Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut
velvoitteet

• Liiketoiminnan vastuullisuus
• Hyvä maine (esim. Fortum hyvänä asiakasreferenssinä)

Liikesuhteet toimittajiin

• Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
• Pitkäkestoiset, molempia osapuolia hyödyttävät

liikesuhteet
• Toimittajien liiketoiminnan ja tuotteiden/palvelun

kehittäminen

Fortumin liiketoiminta ja hankinnan periaatteet

• Noudatamme hankinnassa Fortumin Toimintaohjetta
sekä sovittuja sääntöjä ja toimintatapoja.

• Käytämme ammattimaista ja hyviä hankinnan
periaatteita noudattavaa hankintaprosessia (mukaan
lukien julkiset hankinnat).

• Suoritamme toimittajien auditointeja ja esivalintaa
systemaattisesti.

• Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme ja
seuraamme maineemme kehitystä.

Toimittajasuhteiden hoito

• Olemme ottamassa käyttöön systemaattisempaa tapaa
hoitaa liikesuhteita tärkeimpiin toimittajiimme.

• Olemme ottaneet käyttöön kategorioiden hallintaan
perustuvan toimintamallin merkittävimmissä
hankintakategorioissamme.

• Teemme yhteisiä kehityshankkeita joidenkin toimittajien
kanssa.

• Luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia
toimittajillemme.

• Kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti.
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Henkilöstön odotukset Fortumin toimenpiteitä

Työsuhde

• Työpaikan pysyvyys
• Tasa-arvoinen kohtelu
• Kannustava palkkaus

Työskentely-ympäristö

• Työhyvinvointi ja turvalliset työolosuhteet
• Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
• Työn arvostaminen
• Avoin vuorovaikutus

Työsuhde

• Vuoden 2012 lopussa 95,4 % henkilöstöstämme oli
vakituisessa työsuhteessa.

• Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien kulttuuria ja arvoja
sekä tuemme tasa-arvoa.

• Palkitsemme kannustavasti ja sitoudumme
yhdenmukaisiin ohjeistuksiin ja työkaluihin
palkitsemisessa.

Työskentely-ympäristö

• Edistämme työntekijöidemme kokonaisvaltaista
hyvinvointia turvallisten työolosuhteiden, kannustavan
ilmapiirin ja hyvinvointia parantavien hankkeiden avulla.

• Tähtäämme henkilöstön osaamisen jatkuvaan
kehittämiseen, edistämme urakehitystä ja
mahdollisuuksia työkiertoon.

• Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden osallistua
toiminnan suunnitteluun ja vaikuttaa oman työn
sisältöön.

• Kehitämme johtamisen laatua ja esimiestaitoja.
• Tuemme työntekijöitä muutostilanteissa.
• Toimimme Fortumin Toimintaohjeen mukaisesti.

Rahoittajien ja osakkeenomistajien odotukset Fortumin toimenpiteitä

• Osakkeen hyvä tuotto
• Riskienhallinta
• Vastuullinen toiminta

• Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme.
• Olemme maksaneet osinkoja koko

listautumishistoriamme ajan.
• Osinkopolitiikkamme mukaisesti pyrimme maksamaan

osinkoa keskimäärin 50–60 % tuloksesta.
• Suoritamme rahoittajille korvauksia sovitusti.
• Hallitsemme riskimme ja toimimme Toimintaohjeemme

mukaisesti.

Viranomaisten ja päättäjien odotukset Fortumin toimenpiteitä

• Lakien ja säädösten noudattaminen
• Verojen maksaminen
• Vuoropuhelun ylläpitäminen
• Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi

• Noudatamme lakeja ja säädöksiä.
• Osallistumme yhteiskunnan toimintaan maksamalla

veroja ja osinkoja (Suomen valtio omistaa 50,76 %
Fortumin osakkeista).

• Käymme aktiivista keskustelua viranomaisten ja
päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä
kysymyksistä.

• Raportoimme ja viestimme aktiivisesti ja avoimesti, ja
raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.
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Energia-alan järjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä

• Yhteisten etujen ajaminen
• Vuoropuhelu

• Toimimme yhteisten etujen ajamiseksi.
• Julkaisemme kannanottoja ja näkemyksiämme energia-

alan kehityksestä.

Suuren yleisön odotukset Fortumin toimenpiteitä

• Toiminta yhteiskunnan hyväksi
• Kohtuullinen hinnoittelu
• Avoimuus
• Kohtuullinen taloudellinen tuotto ja kohtuullisuus johdon

palkitsemisessa

• Osallistumme yhteiskunnan toimintaan maksamalla
veroja ja kehittämällä energia-alaa yhteiskunnan
tarpeiden mukaisesti.

• Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
• Osallistumme hyväntekeväisyyteen.

Tiedotusvälineiden odotukset Fortumin toimenpiteitä

• Ajankohtainen, luotettava ja läpinäkyvä viestintä • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
• Olemme helposti saavutettavissa mediapuhelimen

kautta.

Kansalaisjärjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä

• Toiminnan vastuullisuus
• Ympäristöystävälliset investoinnit
• Uusiutuvan / tehokkaan energiantuotannon

edistäminen
• Yhteistyöhankkeet, avoin kanssakäyminen ja

vuoropuhelu
• Luotettava raportointi

• Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
• Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin

luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisiin
sähkötuotteisiimme liittyen.

• Toimimme yhteistyössä järjestöjen kanssa
vastuullisessa puupolttoainehankinnassa,
pääkonttorimme Green Office -sertifioinnissa sekä
lukuisissa sponsorointihankkeissamme.

• Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja
osallistumme vuoropuheluun.

• Raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.

Paikallisyhteisöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä

• Laitosturvallisuus
• Melun ja päästöjen eliminointi
• Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön

turvaaminen
• Tuki ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
• Vuoropuhelu ja yhteistyö

• Hallitsemme riskimme ja toimimme Toimintaohjeemme
mukaisesti.

• Parannamme investointien kautta paikallista
infrastruktuuria ja laitostemme turvallisuutta.

• Olemme hyvä työnantaja ja naapuri.
• Viestimme aktiivisesti ja avoimesti, tapaamme

paikallisyhteisöjen asukkaita ja asiakkaita.
• Tuemme paikallisyhteisöjen toimintaa.
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Sidosryhmäyhteistyö

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa Fortumia arvioimaan
tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan
niihin.

Käymme aktiivista vuoropuhelua toimintaamme liittyvien tahojen kanssa ja
pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmiemme erilaisten odotusten
välillä. Selvitämme näkemyksiä vuosittain sidosryhmätutkimuksilla sekä
seuraamme ja arvioimme julkista keskustelua toimintamaissamme. Tutkimusten
tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Asiakkailta saatava palaute ohjaa tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä. Lisäksi
toimintamme kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä auttaa syventämään
käsityksiämme kestävän kehityksen maailmanlaajuisista kysymyksistä ja niiden
kytkennöistä liiketoimintaamme.

Raportoimme avoimesti vuoropuheluista sidosryhmiemme kanssa sekä
toimintamme vaikutuksista. Eri sidosryhmistä vuosiraportointimme tärkeimmät
kohderyhmät ovat osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot, päättäjät ja
media. Otamme huomioon myös muut tärkeät sidosryhmät, kuten työntekijät,
asiakkaat, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä kansalaisjärjestöt.
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Palvelemme asiakkaita

Fortum kehittää asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita ja
palveluita, huolehtii sähkön ja lämmön toimitusvarmuudesta sekä
rakentaa tulevaisuuden energiaratkaisuja.

Fortumilla on 1,2 miljoonaa sähköasiakasta sekä 1,6 miljoonaa
sähkönsiirtoasiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kaukolämpöasiakkaita
yhtiöllä on kahdeksassa maassa, kymmenissä kaupungeissa. Vuonna 2012
esittelimme lukuisia uusia kuluttajatuotteita ja paransimme tiedonkulkua energian
jakeluhäiriötilanteissa. Jatkoimme myös investointeja jakeluverkon luotettavuuden
parantamiseksi.

Asiakastyytyväisyys on Fortumille ensiarvoisen tärkeää. Arvioimme
asiakastyytyväisyyttä ja asiakkailta saatua palautetta säännöllisesti, jotta
voisimme yhä paremmin vastata heidän odotuksiinsa. Otamme asiakkaita myös
mukaan nykyisten sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Asiakastyytyväisyys
on Fortumille
ensiarvoisen tärkeää.

Ilmastomyönteisiä tuotteita asiakkaille

Fortum myy sähköä yksityis- ja yritysasiakkaille ja lämpöä yrityksille,
kunnille sekä yksityisasiakkaille. Yhä useammat asiakkaat vaativat
ostamalleen sähkölle alkuperätakuun eli tietoa sähkön
tuotantotavasta.

Vuonna 2012 kaikki Suomessa yksityisasiakkaille myyty sähkö oli CO2-
päästötöntä ja tuotettiin vesi- ja tuulivoimalla. Vesi- ja tuulisähkön alkuperä
varmennettiin eurooppalaisella sähkön alkuperätodistuksella tai Suomen
luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkillä.

Vuonna 2012 kaikki sähkö Ruotsissa myytiin yhdessä ympäristöarvon kanssa.
Asiakkaat voivat itse valita joko Fortum Enkel -sähkötuotteen, joka on tuuli- ja
vesivoimalla tuotetun sähkön yhdistelmä tai valita energianlähteekseen joko tuuli-
tai vesivoimaa. Fortum Enkel -tuotteella on Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra
Miljöval -merkki. Täysin tuuli- tai vesisähkönä myytävä sähkö perustuu
eurooppalaiselle sähkön alkuperätodistukselle.
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Ruotsissa asiakkaat, jotka eivät itse valitse ympäristömerkittyä sähköä, saavat
ydinvoimalla tuotettua sähköä, joka on tuotantovaiheessa hiilidioksidipäästötöntä.
Myös Norjassa asiakkaille tarjotaan CO2-päästötöntä sähköä, joka on tuotettu
100 %:sti uusiutuvalla energialla.

Energiatehokkuustuotteita ja -palveluja

Fortum toi vuoden 2012 aikana markkinoille uusia energiatehokkuustuotteita ja
-palveluja, joiden avulla kuluttajat saavat tietoa sähkönkulutuksestaan, voivat
automaattisesti tai omalla toiminnallaan ohjata sähkönkäyttöään ja tuottaa osan
käyttämästään sähköstä itse tai myydä osan sähköntuotannosta Fortumille.
Kuluttajille suunnattu Fortum Kotinäyttö näyttää talouden reaaliaikaisen
sähkönkulutuksen. Tiedon avulla on helppoa havaita merkittävimmät
energiansäästömahdollisuudet, jolloin energiansäästötoimenpiteiden ajoitus ja
suunnittelu helpottuvat.

Fortum Fiksu on suunnattu niille asiakkaille, joilla on varaava vesikiertoinen
sähkölämmitys. Tuote ohjaa vesivaraajan lämmityksen automaattisesti
vuorokauden edullisimmille tunneille. Lämmityksen siirto edullisille tunneille tasaa
sähkön kulutushuippuja ja auttaa asiakasta pienentämään sähkölaskuaan.
Tuntihinnoiteltu sähkösopimus mahdollistaa vuorokauden halvimpien tuntihintojen
hyödyntämisen.

Sähköverkkoon liitettävän Fortum Aurinkopaketin avulla asiakas voi korvata osan
ostamastaan sähköstä omalla sähköntuotannollaan. Fortum Lähisähkö
-sopimuksen avulla asiakas voi myydä omasta sähköntuotannostaan ylijäävän
sähkön Fortumille tukkusähkön hinnalla.

Fortum edistää aktiivisesti sähköautojen käyttöönottoa ja kehittää ratkaisuja, jotka
mahdollistavat autojen akkujen älykkään lataamisen sähkömarkkinatilanteeseen
ja hintaan perustuen.

Tuotteitaan kehittäessään Fortum seuraa aktiivisesti pohjoismaisten sähkön
vähittäismarkkinoiden kehittymistä.

Pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat

Pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden jatkuva kehitys parantaa kilpailua ja
laajentaa palveluvalikoimaa. Myös kuluttajien rooli muuttuu aktiivisemmaksi.
Muun muassa älykkäiden sähkömittareiden käyttöönotto, uudet energiatehokkaat
palvelut ja hajautetun pientuotannon kehitys auttavat kuluttajia hallinnoimaan
paremmin omaa energiankulutustaan ja sitä kautta myös sähkölaskuaan ja
hiilijalanjälkeään.

Vuoden 2012 aikana EU:ssa ja Pohjoismaissa tehtiin merkittäviä aloitteita muun
muassa tiedon vaihdon osalta. Näillä pyritään parantamaan
liiketoimintaprosessien tehokkuutta ja suurempien mittaritietomäärien käsittelyä
sekä yhtenäistämään sähköenergian ja sähkönsiirtomaksujen laskutusta.
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Ilmastomyönteisiä lämpötuotteita

Suomen ja Ruotsin kaukolämpöasiakkaille on tarjolla ilmastoneutraali lämpötuote.
Asiakas voi siis kompensoida kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöjä ostamalla
kansainvälisiä päästövähennysyksiköitä.

Vuonna 2012 Fortum toi markkinoille uusia tuotteita kaukolämpöasiakkaille
Ruotsissa ja Suomessa. Asiakkaat ja asukasomistajayhdistykset voivat nyt valita
eri tuotteiden välillä kulutusprofiiliinsa ja mieltymystensä mukaisesti vain yhden
vaihtoehdon sijaan. Kaukolämpötarjontaa kehitetään aktiivisesti, ja Suomessa
käynnistettiin lokakuussa 2012 palveluiden kehitysprojekti kolmen pilottiasiakkaan
kanssa.

Palvelut asiakkaille

Vuonna 2012 Fortum kehitti asiakaskanaviaan ja investoi
jakeluverkon parannuksiin.

Vuonna 2012 Fortum toi asiakkaidensa käyttöön Pohjoismaissa
tekstiviestipalvelun, jonka avulla sähkönjakeluasiakkaat saavat tietoa
sähkökatkoista. Laajoista jakelukeskeytyksistä tarjotaan myös tietoa sosiaalisen
median kanavissa ja Fortumin internet-sivuilla. Myös asiakaspalvelun
kapasiteettia on lisätty laajojen sähkökatkojen varalle.

Fortum lisäsi investointeja säävarman verkon rakentamiseen Suomessa
helmikuussa 2012 perustetun VahvaVerkko-hankkeen myötä. Tavoitteena on
saada säävarman verkon piiriin 90 000 asiakasta lisää vuoden 2014 loppuun
mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on puolittaa sähkökatkojen määrä. Lisäksi
säävarman verkon piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä pyritään
kaksinkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä.

Ruotsissa sähkönjakelun luotettavuutta parantava SäkraNät-hanke jatkui
keskittyen verkkoalueisiin Keski-Ruotsissa.

Palvelut lämpöasiakkaille

Fortum parantaa kaukolämpöverkkonsa luotettavuutta korjaamalla säännöllisten
kunnossapitotöiden yhteydessä havaittuja vikoja sekä investoimalla tarvittaessa
uuteen verkkoon. Etäluettavat mittaus- ja säätöjärjestelmät tarjoavat
lämpöverkkoasiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan lämmönkulutukseensa.
Kaikki Fortumin kaukolämpöasiakkaat Suomessa ja suurin osa Ruotsissa sekä
Latviassa ovat etäluennan piirissä. Latviassa Jelgavassa aloitettiin automaattisten
etämittareiden asennus vuonna 2012.
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Vuonna 2012 Fortum avasi Tukholmassa asiakkailleen mahdollisuuden myydä
tuottamansa ylijäämälämpö Fortumin lämpöverkkoon markkinahintaan.
Ensimmäisten asiakkaiden kanssa solmittiin sopimukset kesäkuussa, ja useat
asiakkaat ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen.

Fortum kehittää aktiivisesti lämmityspalveluita myös Venäjällä modernisoimalla
lämpöverkkoa Tšeljabinskissa ja Tjumenissa. Vuonna 2011 aloitettua
Tšeljabinskin kaukolämpöverkkojen modernisointityötä jatkettiin vuoden 2012
aikana. Projektissa kaupungin lämmönsiirtoverkosto muutetaan kehämäiseksi
entisen säteittäisen verkon sijaan, jolloin kuormitusta voidaan jakaa tasaisemmin.

Tjumenissa toteutettavassa infrastruktuurin kehittämisohjelmassa parannetaan
lämmönjakelun luotettavuutta ja vähennetään pääjakeluverkon hukkalämmön
määrää kolmanneksella.

Kysynnän hallinta

Fortum lisää asiakkaidensa sähkönkysynnän joustoa tarjoamalla eri
hinnoittelumalleihin perustuvia tuotteita sekä edistämällä sähkön
etäluentaa.

Markkinapohjaisesti tuntihinnoitelluissa sähkönmyyntituotteissa sähkön hinta
perustuu pohjoismaisen Nord Pool Spot -sähköpörssin tuntiperusteiseen spot-
hintaan. Tuntihinnoiteltujen sähkötuotteiden rinnalla Fortum myy myös
perinteisesti hinnoiteltua sähköä, jonka hinta perustuu Nasdaq OMX Commodities
-johdannaispörssin sähköfutuurien hintakehitykseen. Asiakas voi valita
sähkösopimuksen, jonka hinta päivitetään markkinahinnan muutosten mukaan
esimerkiksi kuukauden, kolmen kuukauden tai kahden vuoden välein.

Sähkönjakelun hinnoitteluun vaihtoehtoja

Tällä hetkellä pääosalla yritysasiakkaista sähkönjakelun hinnoittelu perustuu
käytettävään sähkötehoon. Sähkönjakelun kotitalousasiakkailla on puolestaan
mahdollisuus valita kaksiaikamittaus ja -tariffi, jolloin siirtohinta on edullisempi
yöaikaan. Järjestelmä soveltuu erityisesti sähkönsiirtoasiakkaille, joilla on varaava
sähkölämmitys. Kulutuksen tuntipohjainen seuranta tulee tarjoamaan
mahdollisuuksia myös siirtotariffien ja kuormituspalveluiden kehitykseen.
Kuormituksen hallintapalveluja on tarjolla myös suurille asiakkaille.

Sähkön etäluenta

Sähkönsiirron mittava etäluentahanke on merkittävä askel kysynnän jouston
edistämiseksi. Vanhojen sähkömittareiden korvaaminen uusilla tuntipohjaisilla
mittareilla parantaa sekä kuormituksen hallintaa että lisää mahdollisuuksia
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energiansäästöön. Suomessa asiakkaat voivat seurata omaa kulutustaan
nettisivujen VALPAS-palvelun kautta lähes reaaliaikaisesti, ja he pääsevät
vertailemaan kulutustaan vertailuryhmänsä sähkön käyttöön sekä näkemään
erilaisten toimenpiteiden vaikutusta omaan kulutukseen. Tätä kautta asiakkaat
saavat paremman kuvan sähkönkäytöstään ja voivat myös vaikuttaa siihen.

Suomen tuntipohjaista sähkönmittausta koskeva uusi lainsäädäntö astuu
voimaan 1.1.2014. Noin 620 000 Fortumin sähkönjakeluasiakasta saa uudet
mittarit vuoden 2013 loppuun mennessä Suomessa. Vuoden 2012 loppuun
mennessä oli uusi mittari vaihdettu noin 434 000 asiakkaalle. Ruotsissa
etäluettavien sähkömittareiden asennukset asiakkaille saatiin päätökseen jo
aiemmin. Norjassa järjestelmän suunnittelu jatkuu, ja sitä koskeva alustava
lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2019.

Tavoitteena sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Fortumin henkilöstöstrategian tavoitteena on edistää työntekijöiden
sitoutumista ja hyvinvointia yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden
mukaisesti.

Vuonna 2012 keskityttiin henkilöstön sitoutuneisuuden lisäämiseen, osaamisen
jatkuvaan kehittämiseen, kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämiseen sekä
Fortumin laajuisten henkilöstöprosessien selkeyttämiseen. Vuoden 2012
päättyessä Fortumin palveluksessa oli 10 371 työntekijää, joista suurin osa,
4 252, työskenteli Venäjällä.

Henkilöstötutkimus: sitoutuneisuus
vahvistui

Fortum Sound -henkilöstötutkimuksella mitattiin työtyytyväisyyden lisäksi
henkilöstön sitoutumista liiketoimintaan, asiakkaisiin ja yhteisiin tavoitteisiin.
Tutkimuksen osa-alueita olivat muun muassa johtaminen, hyvinvointi, toiminnan
laatu, asiakaskeskeisyys ja kestävä kehitys. Edellisen kerran tutkimus toteutettiin
vuonna 2009.

Vuonna 2012 tutkimukseen vastasi 7 528 fortumlaista eli 79 % (2009: 81 %)
henkilöstöstä. Tutkimuksen vertailuaineistoon nähden Fortumin vahvuudet olivat
kokonaisvaltainen työhyvinvointi, yhteistyö tiimeissä sekä mahdollisuus vaikuttaa
oman työnsä sisältöön. Henkilöstön sitoutuneisuus nousi 65 %:iin (Fortum Sound
2009: 60 %). Myönteinen kehitys on osaltaan vuonna 2010 käynnistetyn,
yrityskulttuuria kehittävän Tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitteen (Leading
Performance & Growth, LPG-aloite) ansiota. Tutkimustulosten perusteella
Fortumin kehityskohteiksi tunnistettiin sisäisen yhteistyön kehittäminen ja
asiakaskeskeisyyden vahvistaminen.

Fortumissa turvalliset
työskentelytavat on
omaksuttu hyvin.
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Kokonaisvaltainen työhyvinvointi
kunnossa

Henkilöstötutkimukseen vastanneista 91 % kokee suoriutuvansa tehtävistään
työkykynsä puolesta hyvin.

Enemmistö vastaajista kokee tasapainon olevan kohdallaan työn ja
henkilökohtaisen elämän välillä, ja 90 % fortumlaisista nauttii omassa tiimissään
työskentelystä. Lisäksi työntekijät kokevat, että Fortumissa turvalliset
työskentelytavat on omaksuttu hyvin.

Avainkäyttäytymiset osana jokapäiväistä
toimintaa

Fortumin avainkäyttäytymisiksi on määritelty haastaminen, yhdessä luominen,
valmentaminen ja yhdessä iloitseminen. LPG-aloitteen toteutumista mittaavan
Sensor-kyselyn mukaan Fortumin avainkäyttäytymiset ovat tulleet yhä
näkyvämmin osaksi jokapäiväistä toimintaa. Verrattuna vuoteen 2011 tulokset
ovat parantuneet kaikkien avainkäyttäytymisten osalta.

Vuonna 2012 vahvistettiin LPG-aloitteen yhteyttä strategiaan ja
liiketoimintasuunnitteluun. Esimerkiksi Heat Scandinavia -organisaatiossa
käytettiin tavoitteiden, roolien ja vastuiden kirkastamiseksi Team Assignment -
työkalua, joka auttaa kytkemään tiimien ja yksilöiden tavoitteet liiketoiminnan
tavoitteisiin.

Tuloksellisuutta ja hyvinvointia edistävä johtamisen kehittämiskoulutus,
Leadership Impact -ohjelma, syventää esimiesten johtamistaitoja. Vuonna 2012
ohjelmaan osallistui yli 500 esimiestä eri maista.

Fortumin päivitetty Toimintaohje tutuksi
koko henkilöstölle

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) määrittelee yleiset periaatteet, joiden
mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme
yhtiön omaisuudesta. Toimintaohje otettiin käyttöön vuonna 2007 ja päivitettiin
keväällä 2012. Helmikuun 2013 loppuun mennessä 99 % henkilöstöstä oli
suorittanut päivitetyn Toimintaohjeen koulutuksen. Koulutus jatkuu vuonna 2013.

Myönteinen työnantajamielikuva

Fortum sijoittui Suomessa vuonna 2012 kymmenen halutuimman työnantajan
joukkoon konsulttiyritys Universumin opiskelijoille ja vastavalmistuneille
suunnatuissa tutkimuksissa. Fortum oli suomalaisten tekniikan opiskelijoiden
mielestä Suomen 5. kiinnostavin yritys (2011: 8. sija) ja vastavalmistuneiden
tekniikan alan ammattilaisten mielestä 2. kiinnostavin yritys (2011: 7.sija). Ruotsin
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vastaavassa opiskelijatutkimuksessa Fortum sijoittui 30. sijalle (2011: 26. sija)
maisteritason tekniikan opiskelijoiden keskuudessa.

Fortum Sound -henkilöstötutkimuksen mukaan työntekijät pitävät Fortumia
hyvänä työnantajana ja ovat valmiita suosittelemaan yritystä työpaikkana ystäville
ja perheenjäsenille.

Konsernitasoiset henkilöstöprosessit

Fortumin kuusi konsernitasoista henkilöstöprosessia ovat:

• Strateginen suunnittelu
• Rekrytointi
• Henkilöstön kehittäminen
• Henkilöstöedut ja palkitseminen
• Työelinkaaren hallinta
• Henkilöstötietojen hallinta

Yhtenäisten prosessien kuvaaminen ja vieminen käytäntöön jatkuu vuosina
2013−2014, jolloin prosesseja myös kehitetään vertailukelpoisten mittareiden
perusteella. Näin toiminnan tehokkuutta pystytään seuraamaan tarkemmin ja HR-
palveluja kehittämään systemaattisemmin.

Vuoden 2012 aikana kaikissa Fortumin toimintamaissa käytettiin yhteisiä
prosesseja tavoite- ja kehityskeskusteluissa, kyvykkyyksien johtamisessa sekä
rekrytoinnissa.

Sitoutuneisuuden vahvistaminen ja
osaamisen kehittäminen

Vuoden 2012 yksi tärkeimmistä kehityshankkeista oli Career Development
Framework -mallin käyttöönotto henkilöstön sitoutuneisuuden lisäämiseksi ja
osaamisen kehittämiseksi.

Career Development Framework -mallin tavoitteena on:

• Kehittää Fortumin strategian mukaista henkilöstöresurssien johtamista
• Varmistaa hyvät johtamisresurssit myös tulevaisuudessa tehokkaalla

kyvykkyyksien johtamisella
• Kehittää selkeät rooli- ja kompetenssikuvaukset työntekijöiden

odotusten selkeyttämiseksi
• Edistää urakehitystä johdonmukaisella osaamisen kehittämisellä
• Yhtenäistää palkitsemiskäytäntöjä
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Mallia alettiin viedä käytäntöön keväällä 2012. Ensimmäiseen kohderyhmään
kuului noin 1 000 henkilöä Pohjoismaista, Puolasta ja Baltian maista. Mallin
kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan vuoden 2013 aikana.

Kyvykkyyden johtamisen
konsernitasoiset kriteerit

Konserninlaajuinen kyvykkyyden johtamismalli (Talent Management -malli)
uudistettiin vuoden 2012 aikana. Kyvykkyyden keskeisiksi kriteereiksi
määriteltiin yrityksen arvojen mukainen toiminta, asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen sekä johtamisosaamisen osa-alueet. Tavoitteena on varmistaa
riittävä asiantuntija- ja esimiespotentiaali strategian ja tuloksellisuuden
toteuttamiseksi sekä kasvun aikaansaamiseksi.

Henkilöstön liikkuvuus

Vuoden 2012 aikana Fortumissa on kehitetty Employee Mobility -malli, jonka
tarkoituksena on määritellä toimintatavat työsuhteen erilaisissa
tehtäväkiertotilanteissa ja sisäisissä siirroissa sekä kotimaassa että ulkomailla.
Lisäksi malli määrittelee erilaiset liikkuvuuden muodot ja niihin liittyvät työsuhteen
ehdot. Tavoitteena on jatkossa pystyä seuraamaan ja kehittämään Fortumin
työntekijöiden sisäistä liikkuvuutta.

Henkilökohtaisten ja strategisten
tavoitteiden yhdistäminen

Fortumin tavoitteena on viedä yhtiön strategiset tavoitteet käytäntöön
organisaatio-, tiimi- ja työntekijätasolle. Keskeisin jalkauttamisen työkalu
on suoritus- ja kehityskeskusteluprosessi (Performance Development Process,
PDP), jonka avulla varmistetaan liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen myös
henkilötasolla.

PDP-prosessi kattaa Fortumin vakituiset työntekijät, mutta sähköisen työkalun
piirissä oli vuonna 2012 henkilöstöstä vain 64 %. Fortum pystyy
seuraamaan PDP-prosessin toteutumisastetta vain niiden henkilöiden osalta,
joilla on mahdollisuus käyttää sähköistä työkalua. Näistä 96 % osallistui PDP-
prosessiin.
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ForCARE – kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli

ForCARE on Fortumin kokonaisvaltainen työhyvinvointiohjelma,
joka edistää terveyttä, turvallisuutta, työntekijöiden työkykyä ja
työyhteisöjen toimivuutta. Vuonna 2012 kartoitettiin työhyvinvoinnin
kokonaistilanne.

ForCARE-malli painottaa jokaisen työyhteisön jäsenen vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan ja osaamisestaan sekä työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämistä
yhdessä. Vuoden 2012 Fortum Sound -henkilöstötutkimukseen sisällytettiin uusi,
kokonaisvaltaista työhyvinvointia mittaava indeksi, jolla mitattiin muun
muassa työyhteisön keskustelun avoimuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja
työtehtävien haasteellisuutta koskevia näkemyksiä. Indeksin tulos oli 3,88
(asteikolla 1−5).

Työhyvinvointia seurataan kokonaisvaltaisen työhyvinvointi-indeksin lisäksi myös
muilla konsernitason avainmittareilla kuten toteutuneen eläköitymisiän ja
lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella. Vuonna 2012 Fortumista jäi
eläkkeelle 137 henkilöä (2011: 151). Luku sisältää vanhuus-, varhais- ja
työkyvyttömyyseläkkeet. Keskimääräinen eläkeikä oli 61 vuotta. Fortumissa
työskenteli vuoden aikana 769 (2011: 773) yli 60-vuotiasta työntekijää.

Fortumin kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin, ForCAREn, osa-alueet

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 121

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/



Muita onnistuneita hyvinvointihankkeita

Fortumin ForCARE-hyvinvointiohjelmaa jatkettiin maakohtaisilla hankkeilla, joissa
yhteisiä toimintamalleja sovelletaan kunkin maan lainsäädännön mukaan. Lisäksi
on kehitteillä yhteinen malli, jolla selvitetään työympäristön ja työyhteisön
psykososiaalisten tekijöiden vaikutuksia työhyvinvointiin.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on tukea työyhteisöjen toimivaa
vuorovaikutusta muutostilanteissa sekä tarjota säännöllisiä mahdollisuuksia
avoimeen keskusteluun johdon ja työntekijöiden kesken. Esimies ja alainen
arvioivat työhyvinvoinnin toteutumista myös suoritus- ja
kehityskeskusteluprosessissa.
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Työturvallisuuden parantaminen

Haluamme olla yhtiö, johon työntekijämme ja meille työtä tekevät
urakoitsijat ja palveluntoimittajat voivat tulla turvallisesti töihin ja
lähteä päivän päätteeksi vahingoittumattomina kotiin. Uskomme,
että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja
asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä
suojaudutaan.

Systemaattinen työ turvallisuuden parantamiseksi jatkui vuonna 2012. Oman
henkilöstön poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti
(LWIF) oli 1,5 (2011: 1,6). Urakoitsijoiden LWIF oli 3,8 (2011: 3,2). Vuonna 2012
tapahtui yksi kuolemaan johtanut tapaturma urakoitsijan työntekijälle Venäjällä,
Njaganin rakennustyömaalla. Lisäksi Euroopan toiminnoissa sattui edellisvuotta
enemmän tapaturmia urakoitsijoille.

Laitosturvallisuuden osalta tilanne parani vuoteen 2011 verrattuna. Tulipaloja ja yli
100 litran kemikaalivuotoja oli 20 (2011: 44). Loviisan ydinvoimalassa tapahtui
kolme INES 1 -luokan (International Nuclear Event Scale) tapahtumaa (2011: 0).
Niistä ei aiheutunut vahinkoa ihmisille, laitokselle eikä ympäristölle.

Vuoden aikana Fortumissa määriteltiin uudet turvallisuuden perussäännöt,
uudistettiin turvallisuusvideo ja -käsikirja sekä päivitettiin työturvallisuuden
koulutusohjelma "Pysähdy ja mieti". Konsernitason tavoitteeksi 1.1.2013 alkaen
asetettiin työtapaturmataajuuden alentamisen lisäksi vakavat ympäristö- ja
turvallisuuspoikkeamat (tulipalot, vuodot, räjähdykset, pato- ja
ydinturvallisuustapahtumat sekä ympäristöpoikkeamat).

Urakoitsijoiden turvallisuus

Vuoden aikana urakoitsijoiden työturvallisuuden hallintaa kehitettiin lähtien
urakoitsijavalinnasta ja päättyen työn loppuarviointiin. Yhteinen hallintamalli
otetaan käyttöön koko Fortumissa vuoden 2013 aikana. Urakoitsijaturvallisuus
liitettiin myös laajemmin osaksi tavoiteasetantaa ja esimiesten
palkitsemisjärjestelmää.

Electricity Solutions and Distribution -divisioonassa otettiin käyttöön urakoitsijoille
suunnattu verkkokoulutusohjelma ja uusi urakoitsijoiden arviointikäytäntö. Uutena
toimintamallina otettiin käyttöön säännölliset turvallisuuskokoukset niiden
yritysten kanssa, joilla havaittiin suurimmat työturvallisuuspuutteet. Ruotsissa
vuonna 2011 urakoitsijan kuolemaan johtaneen tapaturman jälkeen määritellyt
toimenpiteet, kuten rutiinisähkötöiden parempi ohjeistus, vietiin käytäntöön
Ruotsin lisäksi myös Norjassa ja Suomessa.

Power- ja Heat-divisioonissa kehitettiin työlupakäytäntöjä, parannettiin
vuosihuoltoa suorittavien urakoitsijoiden työturvallisuuden hallintaa sekä
kehitettiin investointiprojekteissa työskentelevien työturvallisuutta.
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Russia-divisioonassa keväällä 2012 tapahtunut urakoitsijan kuolemaan johtanut
tapaturma konkretisoi tarpeen lisätä edelleen Fortumin työturvallisuuskäytäntöjen
viemistä projekteissa toimivien urakoitsijoiden käytännöiksi.

Päämäärätietoista turvallisuuden
parantamista

Vuonna 2011 laadittujen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisen (EHS-
johtamisen) minimivaatimusten käyttöönotto eteni voimalaitoksilla nykytila-
analyyseillä sekä kehitystoimenpiteillä. Minimivaatimukset otetaan kaikkialla
käyttöön vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 aikana kehitettiin ja testattiin uutta
EHS-poikkeamien raportointi- ja hallintajärjestelmää, jonka käyttöönotosta
päätetään vuonna 2013.

Power-divisioonassa jatkettiin "365 turvallista päivää" -ohjelman toteutusta
saattamalla turvallisuuden kertauskoulutus loppuun ja laajentamalla koulutus
kattamaan myös vakituiset urakoitsijat suurimmilla voimalaitoksilla. Toinen
painopistealue oli sähköturvallisuus, jota tukemaan tehtiin verkkokoulutuspaketti.
Samaa koulutusta käytettiin muissakin divisioonissa.

Fortumin Heat-divisioonassa sovittiin Ruotsissa kehitetyn ennakoivan
turvallisuusindeksin käytön laajentamisesta muihin maihin vuonna 2013. Uusissa
CHP-projekteissa testattiin koko projektin kattavaa turvallisuusmallia ja sovittiin
sen käytöstä CHP-projekteissa vuonna 2013.

Puolassa Zabrzen ja Bytomin laitosten integrointi Fortumiin jatkui suunnitelman
mukaisesti. Työ painottui sekä työturvallisuuteen että
laitosturvallisuusinvestointeihin hiilipölyn käsittelyn ja laitoksen käynnistämisen
osalta. Tulokset olivat erinomaiset: laitoksilla ei tapahtunut yhtään tulipaloa tai
vuotoa, ja niillä sattui vain yksi poissaoloon johtanut työtapaturma.

Myös ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja
turvallisuusjärjestelmän sertifiointi eteni Puolassa suunnitellusti;
sertifiointiauditoinnit on suunniteltu vuoden 2013 alkuun.

Baltian toiminnoissa tärkeimmät toimenpiteet olivat "Pysähdy ja mieti"
-turvallisuuskoulutus sekä EHS-ryhmän aktiivinen toiminta. Ruotsissa panostettiin
onnistuneesti tulipalojen ja kemikaalivuotojen vähentämiseen. Erityisesti
tehostettiin bioöljyn turvallista käsittelyä.

Russia-divisioonassa jatkettiin EHS-suunnitelman toteuttamista työ- ja
laitosturvallisuuden parantamiseksi. OHSAS 18001 -sertifiointi eteni, ja Fortum
läpäisi sertifiointiauditoinnin joulukuussa 2012. Myös asbestiriskin poisto kuuluu
EHS-ohjelman tavoitteisiin Venäjällä. Vuoden aikana poistettiin noin 320 tonnia
asbestia ja parannettiin asbestin käsittely- ja poistomenetelmiä.
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Tavaran- ja palveluntoimittajat

Katso sivu 95, Hankinnat & investoinnit.

Viranomaiset ja alan organisaatiot

Viranomaisyhteistyö on tärkeää energia-alalla. Fortum käy aktiivista
vuoropuhelua energia-alan keskeisistä kysymyksistä ja julkaisee
vuosittain kannanottoja keskeisiin asiakysymyksiin.

Olemme mukana 78 toimialajärjestössä ja -organisaatiossa EU-tasolla ja
toimintamaissamme. Tuomme aktiivisesti esiin näkemyksiämme
energiapoliittisissa kysymyksissä ja tarjoamme energia-alan
asiantuntemuksemme yhteiskunnan päättäjien ja alan organisaatioiden käyttöön.

Edunvalvonnan teemat vuonna 2012

Vuonna 2012 Fortumin edunvalvonta Suomessa keskittyi uuden hallitusohjelman
asiakysymyksiin. Ruotsissa teimme aktiivista yhteistyötä valtiovallan kanssa
tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia avata kolmansille osapuolille
pääsy kaukolämpöverkkoon. Puolassa Fortum oli edistämässä
energialainsäädännön uudistusta. Lisäksi Fortum allekirjoitti Puolassa kestävän
kehityksen julkilausuman, joka vahvistaa puolalaisten yritysten sitoutumisen The
2050 Sustainable Development Vision for Polish Business -raportissa esitettyihin
tavoitteisiin.

Baltian maissa edunvalvonta keskittyi uusiutuvaa sähköntuotantoa ja
kaukolämmön myyntiä säätelevään lainsäädäntöön. Fortum kävi yhteistyössä
Foreign Investors Council in Latvia (FICIL) -organisaation kanssa keskustelua
kehitteillä olevasta Latvian energiastrategiasta.

Venäjällä Fortum järjesti lukuisia päättäjätapaamisia, joissa keskusteltiin
energiatehokkuudesta sekä Venäjän sähkö- ja lämpömarkkinalainsäädännöstä.
Kesällä 2012 Tjumenin viranomaiset tutustuivat Fortumin isännöiminä Tukholman
kaupunkisuunnitteluun ja jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Vuonna 2012 julkaisimme
Venäjän energiapolitiikkaa koskevan katsauksen.

EU:n tasolla edustajamme kävivät läpi EU:n energian sisämarkkinoihin liittyviä
asiakysymyksiä Euroopan komission ja eri maiden EU-edustustojen virkamiesten
kanssa. Maaliskuussa 2012 Fortum päivitti yhtiön tiedot Euroopan parlamentin ja
Euroopan komission ylläpitämään avoimuusrekisteriin. Rekisteri tarjoaa tietoa
organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.

Velvollisuutenamme
on kertoa
näkemyksistämme
energiapoliittisissa
asioissa.
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Energia-alan järjestöt

Fortum toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä energia-alan
ja kestävän kehityksen järjestöissä. Alla on listattu merkittävimmät
näistä edustuksista.

Kansainväliset yhteistyökumppanit

EU:n tasolla Fortum on mukana seuraavissa järjestöissä ja rahastoissa:

Eurelectric ajaa sähköalan yhteisiä tavoitteita eurooppalaisella tasolla.

Euroheat & Power on kansainvälinen kaukolämpö- ja kylmäyhtiöiden etujärjestö.

Foratom on eurooppalainen ydinenergia-alan kauppaliitto. Sen ensisijainen
tarkoitus on edistää ydinvoimaa Euroopassa esittämällä alaan liittyviä
tavoitteitaan.

RECS International (Renewable Energy Certificate System) -järjestön puitteissa
Fortum kehittää 90 muun, lähinnä eurooppalaisen, yrityksen kanssa sääntöjä ja
järjestelmää uusiutuvan energian sertifikaattien kansainväliseen kauppaan.

Maailmanpankin hiilirahasto (Prototype Carbon Fund, PCF): Fortum on
osakkaana tässä rahastossa, joka investoi hiilidioksidipäästöjä vähentäviin
yhteistoteutushankkeisiin Itä-Euroopassa ja puhtaan kehityksen mekanismin
hankkeisiin kehitysmaissa. PCF:n tuottamat päästöjen vähennykset jaetaan
osakkaille omistusosuuksien suhteessa.

Testing Ground Facility (TGF): Fortum on osakkaana Nordic Environment
Finance Corporationin (NEFCO) Testing Ground Facility (TGF) -hiilirahastossa.

Bettercoal -järjestön tavoitteena on vastuullisen toiminnan jatkuva parantaminen
hiilen hankintaketjussa.

World Energy Council (WEC): Fortum on järjestön jäsen Suomen ja Ruotsin
kansallisten komiteoiden kautta.

COGEN Europe edistää yhteistuotannon kehittämistä Euroopassa ja
maailmanlaajuisesti.

Suomalaiset yhteistyökumppanit

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeino- ja
työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK): Fortum tekee yhteistyötä järjestön kanssa.
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Ruotsalaiset yhteistyökumppanit

Svensk Energi on Ruotsin energiantuottajien toimialajärjestö.

Svensk Fjärrvärme on Ruotsin kaukolämmöntuottajien toimialajärjestö.

Elforsk on energia-alan tutkimusorganisaatio.

Värmeforsk on energia-alan tutkimusorganisaatio.

Energimyndigheten: Fortumilla on edustajia järjestön kehitysohjelmissa.

Svenskt Näringsliv: Fortumilla on edustajia järjestön eri komiteoissa.

Norjalaiset yhteistyökumppanit

Energi Norgen on Norjan kansallinen energia-alan edunvalvontajärjestö.

Fjernvarmeforeningen on Norjan kaukolämmitysalan etujärjestö.

NORWEA on tuulivoima-alan järjestö.

Puolalaiset yhteistyökumppanit

Responsible Business Forum: Fortum liittyi jäseneksi vuonna 2012.

Polish District Heating Chamber of Commerce -järjestö yhdistää yrityksiä, joiden
toiminta liittyy kaukolämpöön.

Polish Biomass Chamber on järjestö, joka ajaa biomassan asemaa tulevaisuuden
energiapolitiikassa.

Scandinavian Polish Chamber of Commerce -järjestö tukee Puolassa toimivien
skandinaavisten yritysten dialogia puolalaisten viranomaisten ja järjestöjen
kanssa ja kehittää Skandinavian ja Puolan välisiä liiketoimintasuhteita.

Polish Association of Energy Traders on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka
osallistuu aktiivisesti energia-alan lainsäädännön kehittämiseen.

Polish CHP Association

Polish Regional Chamber of Trade and Industry

Ranskalaiset yhteistyökumppanit

Ranskalais-suomalainen kauppakamari (French-Finnish Chamber of Commerce)
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Venäläiset yhteistyökumppanit

Market Council for organising efficient system of trading at wholesale and retail
electricity and capacity market

Council of Power Producers

The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs on sitoutumaton
kansalaisjärjestö, joka toimii liittovaltio- ja aluetasolla ajaen yrittäjien ja
teollisuuden etuja.

Association of the European Businesses in the Russian Federation on Venäjällä
liiketoimintaa harjoittavien eurooppalaisten yritysten edustaja ja edunvalvoja.

Osakkeenomistajat

Fortum Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssissä.

Vuoden 2012 lopussa Fortumilla oli 124 451 osakkeenomistajaa. Suomen valtion
omistusosuus Fortumista oli 50,76 %. Osakkeista 25,4 % oli ulkomaisessa
omistuksessa (2011: 28,3 %).

Lue lisää Fortumin osakkeesta ja osakkeenomistajista.

Suomen valtio omistaa
Fortumista 50,76 %.

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 128

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/

http://www.en.np-sr.ru/
http://www.en.np-sr.ru/
http://www.np-cpp.ru/eng/about/About-the-Partnership.phtml
http://eng.rspp.ru/
http://www.aebrus.ru/
http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/tilinpaatos/hallituksen-toimintakertomus/fortumin-osake-ja-osakkeenomistajat/


Palvelemme mediaa ja suurta yleisöä

Fortumin toiminta on median näkökulmasta erityisen kiinnostavaa,
koska yritys on merkittävimpiä pörssilistattuja yrityksiä Suomessa ja
kuuluu suurimpiin energia-alan toimijoihin myös Ruotsissa.

Merkittävä valtion omistusosuus lisää yhtiön kiinnostavuutta niin median kuin
kansalaistenkin silmissä. Muissa toimintamaissaan Fortum on ulkomainen,
johtava energia-alan toimija.

Fortumin viestintää ohjaavat pörssilistatun yhtiön viestintää säätelevät lait ja
määräykset. Lisäksi yhtiön viestintäperiaatteiden mukaisesti Fortum viestii
tasapuolisesti, avoimesti ja oikea-aikaisesti. Fortum käy jatkuvaa vuoropuhelua
median kanssa esimerkiksi neljännesvuosittain järjestettävissä
talousmediatapaamisissa ja muilla vierailuilla, tutustumiskäynneillä ja vastaamalla
haastatteluihin sekä median päivittäisiin yhteydenottoihin.

Vuonna 2012 keskityttiin erityisesti Fortumin kriisiviestintävalmiuksien
vahvistamiseen. Suomeen perustettiin päivystävä Media desk -palvelu, joka on
Ruotsissa otettu käyttöön jo aiemmin. Sosiaalinen media otettiin käyttöön sekä
jatkuvaan viestintään että erityisesti sähkön ja lämmön jakeluhäiriöiden
tiedottamiseen ja suoraan vuoropuheluun asiakkaiden kanssa.

Fortumin kriisiviestintäohjeet päivitettiin kattamaan keskeisimmät
poikkeustilanteet, ja tilanteita harjoiteltiin erityisesti sähkönjakeluhäiriöiden
varalta. Lisäksi koulutettiin 183 ESD-divisioonan asiakaspalvelutehtävissä
työskentelevää fortumlaista kriisivalmiuden varalta. Myös Fortumin internetsivujen
kuormituksenkestoa parannettiin ja viranomaisia varten perustettiin erilliset
viestintäkanavat suurhäiriötilanteita varten.

Fortum käy jatkuvaa
vuoropuhelua median
kanssa.

Yleishyödyllinen tuki

Tuemme yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa,
esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme.
Tavoitteena on, että sponsorointiyhteistyö hyödyntää molempia
osapuolia.

Vuonna 2012 Fortumin tuki yleishyödylliseen toimintaan oli noin 5,8 miljoonaa euroa
(2011: 4,6), josta Fortumin säätiön myöntämien apurahojen osuus oli noin
780 000 euroa (2011: 700 000). Fortumin säätiö tukee luonnontieteellistä,
teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-
alalla. Lisäksi Fortum lahjoitti Suomessa yliopistoille tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön
noin 757 000 euroa (2011: 2,8 miljoonaa euroa).
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Yhteistyö järjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kanssa sähkötuotteiden
ympäristömerkinnässä ja osallistumme projekteihin, jotka tähtäävät
luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen sekä
ympäristönsuojeluun. Lisäksi toteutamme useat
sponsorointihankkeemme yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Osa ympäristöprojektien rahoituksesta tulee ympäristömerkityn sähkön
myynnistä. Ruotsissa olemme jäsenenä WWF:n Global Forest and Trade
Networkissa ja edistämme tätä kautta vastuullista metsänhoitoa. Vuonna 2012
liityimme Bettercoal-aloitteeseen, joka edistää kestävän kehityksen periaatteita
hiilenlouhinnassa.

Sponsorointihankkeet

Sponsorointiohjelmamme keskittyy ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun
alueisiin. Projektit kohdistuvat pääasiassa nuoriin ja paikalliseen toimintaan.
Fortum on vuodesta 2006 alkaen tehnyt yhteistyötä John Nurmisen Säätiön
kanssa. Vuonna 2006 alkanutta yhteistyötä jatkettiin viime vuonna nelivuotisella
aiesopimuksella. Vuosina 2012–2015 Fortum tukee Puhdas Itämeri -hanketta
vuosittain 75 000–100 000 eurolla.

Tukea lasten ja nuorten liikuntaharrastukselle

Suomessa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta tuetaan Fortum Tutor -ohjelmalla
ja Para School Day -tapahtumilla. Suomen Palloliiton kanssa yhteistyössä
toteutettava Fortum Tutor kehittää juniorijalkapalloilun parissa toimivien ohjaajien
ja valmentajien taitoja yli 60 paikkakunnalla. Vuosittain ohjelma tavoittaa noin
20 000–30 000 perhettä. Suomen Paralympiakomitean kanssa toteutettu Fortum
Para School Day -kiertue kannusti vuonna 2012 lapsia ja nuoria
liikuntaharrastusten pariin kuudessa koulussa eri puolilla Suomea.

Fortumin ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH ry)
yhteistyöohjelma opettaa lasten vesiturvallisuutta ja valppautta vedessä koko
perheelle. Eri puolilla Suomea järjestetyissä Fortum Vesikoulu -tapahtumissa
opetettiin vesiturvallisuutta yli 1 000 esikoululaiselle. Oheistapahtumiin osallistui
vuonna 2012 noin 6 500 kävijää.

Suomessa Bass Campus ry:n kanssa toteutettu työpajaprojekti ja Puolassa Ulica-
järjestön ja paikallisen urheiluakatemian AWF Katowicen kanssa toteutetut
projektit innostavat ja ohjaavat paikallisia nuoria toteuttamaan haluamaansa
toimintaa ja kehittämään omia vahvuuksiaan.

Ympäristötietoutta nuorille Ruotsissa

Ruotsissa Fortum teki yhteistyötä urheiluseurojen ympäristöjärjestön Städa
Sverigen kanssa lisätäkseen nuorten kiinnostusta ympäristöasioihin.
Pilottiprojektissa yli 200 nuorta siivosi noin 190 km joenrantoja Fortumin

Fortum tukee lasten ja
nuorten
liikuntaharrastusta
Para School Day -
tapahtumilla.
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vesivoima-alueilla Värmlandissa, Hälsinglandissa ja Härjedalenissa, joilla asuu
yhteensä 280 000 asukasta.

Järjestöyhteistyötä tehdään myös monissa paikallisyhteisöjen kanssa
toteutettavissa hankkeissa.
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Fortum vastuullisena naapurina

Fortum tekee läheistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa
voimalaitospaikkakunnillaan.

Otamme paikallisyhteisöt huomioon voimalaitosten kunnossapito- ja
parannustyössä ja tapaamme paikallisia asukkaita muun muassa laitosten
avoimien ovien päivillä. Fortum on myös tärkeä työllistäjä paikallistasolla.
Toiminta-alueillamme olemme merkittävä veronmaksaja, ja investointimme
parantavat paikallista infrastruktuuria.

Esimerkkejä Fortumin toiminnasta paikallisyhteisöjen kanssa vuonna 2012:

• Suomessa ja Ruotsissa Fortumin ympäristörahasto tukee hankkeita,
joilla vähennetään vesivoimatuotannon ympäristöhaittoja sekä tuetaan
luonnon monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä. Yhteistyötä
tehdään paikallisten viranomaisten, kalastajien ja ympäristöjärjestöjen
kanssa. Lukuisissa hankkeissa ennallistetaan jokialueita ja
parannetaan kalojen ja jokihelmisimpukoiden elinolosuhteita.

• Joulukuussa 2011 sattuneen Tapaninmyskyn jälkeen tapasimme
asiakkaitamme Fortumin verkkoalueella myrskystä pahiten kärsineillä
paikkakunnilla järjestetyissä tupailloissa. Tapaamisissa keskusteltiin
myrskytilanteen hoidosta, korvausmenettelyistä sekä jatkossa
tehtävistä parannuksista. Myrskyn jälkeen aloitetun VahvaVerkko-
hankkeen avulla parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja
vahvistamme sähköverkkoa monin eri tavoin. Hankkeen etenemistä
esiteltiin paikallisille asukkaille kuukausittaisissa tapaamisissa eri
puolilla Suomea sekä suorapostitusten että paikallismedian kautta.

• Oulujoen tulvatilanteessa teimme tarkistuskäyntejä paikallisten
asukkaiden ilmoittamissa vahinkokohteissa ja sovimme
yhteishankkeista vahinkojen korjaamiseksi.

• Loviisan ydinvoimalaitos julkaisi sidosryhmille Naapurina voimala -
lehteä ja järjesti säännöllisiä keskusteluja Loviisan kaupungin
edustajien kanssa.

• Fortum on käynyt viimeisen kahden vuoden aikana aktiivista
keskustelua vesivoiman kehittämisestä paikallisten viranomaisten,
poliitikkojen ja järjestöjen kanssa Ranskassa.

• Fortum parantaa kaupunkien ja kuntien valaistusta erilaisissa
valaisuhankkeissa. Yhtiö rahoittaa paikallisten asukkaiden valitseman
kohteen valaisun suunnittelun ja energiatehokkaan rakentamisen.
Projektit toteutettiin Lohjalla, Espoossa sekä kahdessa kohteessa
Tukholmassa.

• Alkuvuonna lähes 300 asunto-osuuskuntaa Tukholmassa osallistui
energiansäästämiseen tähtäävään lämmityskilpailuun. Kilpailun aikana

Suomessa ja
Ruotsissa Fortumin
ympäristörahasto
tukee hankkeita, joilla
vähennetään
vesivoimatuotannon
ympäristöhaittoja.
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säästettiin energiaa yhteensä yli 10 000 megawattituntia, mikä vastaa
noin 550 omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta.

• Venäjällä Fortum tukee erilaisia hankkeita voimalaitospaikkakunnillaan
Tšeljabinskissä, Tjumenissa, Tobolskissa ja Njaganissa. Tuemme
paikallistasolla muun muassa lasten urheilukoulua ja
jääkiekkojoukkuetta sekä erilaisia kulttuuri- ja asukastapahtumia.

• Puolassa Fortum tapasi paikallisia asukkaita erilaisissa
laitospaikkakunnillaan järjestetyissä tapahtumissa. Avointen ovien
päivät järjestettiin Zabrzen ja Częstochowan CHP-laitoksilla. Lisäksi
Fortum järjesti muun muassa Sport City -tapahtuman Bytomin
vesipuistossa ja osallistui Częstochowan kaupungin Euro 2012 Fan
Zone -tapahtumaan.
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Sidosryhmille tärkeät teemat vuonna
2012

Sidosryhmille tärkeimmät Fortumin kestävän kehityksen teemat
valitaan olennaisuusarvioinnin, vuosittain tehtävän One Fortum -
tutkimuksen ja liiketoiminnan arvoketjun pohjalta.

Vuonna 2012 Fortumin markkina-alueilla nousi julkiseen keskusteluun muun
muassa seuraavia yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittäviä aiheita:

• Sähkönjakelun toimitusvarmuus: rajut myrskyt vuoden 2011 ja 2012
vaihteessa katkoivat sähköjä sadoiltatuhansilta suomalaisilta.

Lue lisää Fortumin toimista sähkönjakelun säävarmuuden
parantamiseksi Suomessa.

Lue lisää Fortumin sähkönjakelun luotettavuudesta.

• Tulvatilanne Suomessa ja Ruotsissa oli poikkeuksellinen, kun runsaat
sateet aiheuttivat tulvia Fortumin vesivoima-alueilla Ruotsissa keväällä
ja Suomessa loppukesästä 2012.

Lue lisää Fortumin toimista tulvatilanteessa Oulujoella.

• Ydinturvallisuus: EU:n ydinvoimalaitosten stressitestien tulokset
aiheuttivat keskustelua laitosten turvallisuudesta erityisesti Ruotsissa
syksyllä 2012.

Lue lisää Fortumin ydinturvallisuudesta.

• Ydinvoimainvestoinnit Suomessa: lokakuussa 2012 E.ON vetäytyi
Suomessa Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Tämä herätti yleistä
keskustelua energiantarpeen kehityksestä sekä mahdollisten uusien
ydinvoimainvestointien tarpeesta Suomessa. Lue lisää Fortumin
ydinvoimasta ja markkinoiden kehityksestä.

• Yritysverotus nousi syksyllä 2012 julkiseen keskusteluun.

Lue lisää Fortumin maksamista veroista.

• Fortumin investointiohjelma Venäjällä on säännöllisesti lehdistön ja
sijoittajien kiinnostuksen kohteena.

Lue lisää Fortumin Venäjän investointiohjelman etenemisestä.

• Energialainsäädäntö ja energiamarkkinoiden kehittyminen oli tärkeä
aihe vuorokeskustelussa viranomaisten kanssa eri toimintamaissamme
sekä EU:n tasolla.

Lue lisää Fortumin toimintaympäristöstä.

Fortumin
VahvaVerkko- ja
SäkraNät -hankkeiden
tavoitteena on
parantaa
sähkönjakelun
toimitusvarmuutta.
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Olennaisuusarviointi

Fortum teki kattavan sidosryhmäanalyysin vuonna 2010. Sen jälkeen
Fortum on arvioinut eri sidosryhmille olennaisia asioita vuosittaisessa
One Fortum -sidosryhmätutkimuksessa nousseiden sekä yhtiön
sidosryhmävuorovaikutuksen kautta tunnistettujen teemojen
perusteella.

Oheinen kuva esittää olennaisuusarvioinnissa esiin tulleet keskeisimmät kestävän
kehityksen teemamme.

Kestävän kehityksen näkökulmien arviointi
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One Fortum -tutkimus mittaa sidosryhmien
odotuksia

Fortum mittaa asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön maineen kehitystä
ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien osalta vuosittain
laajan One Fortum -tutkimuksen avulla.

Tutkimus kattaa asiakkaat, julkishallinnon, pääomamarkkinat, kansalaisjärjestöt ja
mielipidevaikuttajat sekä Fortumin henkilökunnan. Vuonna 2012 tutkimus
toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Baltian maissa ja
Venäjällä. Power-divisioonassa tutkimuksen piiriin kuului lisäksi asiakkaita
Saksasta ja Isosta-Britanniasta. Suomessa ja Ruotsissa tutkittiin myös suuren
yleisön näkemyksiä. Vuonna 2012 tutkimukseen otettiin uusina ryhminä mukaan
Venäjän julkishallinto ja lämpöasiakkaat. Asiakastyytyväisyyttä Fortum mittaa
lisäksi säännöllisten EPSI-asiakastyytyväisyystutkimusten avulla Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa.

Tutkimuksen tulokset käsitellään Fortumin ylimmän johdon tasolla, ja niitä
hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Fortumin maine parantunut selvästi

One Fortum -tutkimuksen mukaan, verrattuna vuoden 2011 tuloksiin, Fortumin
maine on kehittynyt myönteisesti kaikissa sidosryhmissä lukuun ottamatta
asiakkaita. Fortumin maine on vahvin pääomamarkkinoilla ja heikoin suuren
yleisön keskuudessa. Vuoden 2012 tulosten mukaan kehitys on ollut myönteisintä
kansalaisjärjestöjen ja mielipidevaikuttajien keskuudessa. Myös henkilöstön ja
suuren yleisön osalta tulokset paranivat selkeästi. Asiakkaiden keskuudessa
Fortumin maine oli Suomessa hieman aiempaa heikompi, mikä vaikuttaa myös
asiakaskohderyhmältä saatuun kokonaisarvioon. Asiakastyytyväisyys on
tutkimuksen mukaan parantunut huomattavasti ESD-divisioonan
yritysasiakkaiden keskuudessa. Muiden asiakkaiden osalta tyytyväisyys on
pysynyt edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2012 Fortumin johtamiselle, operatiivisille toiminnoille ja taloudelliselle
suorituskyvylle annettiin korkeat arvosanat edellisvuoden tapaan. Viime vuoden
painopistealueen, sosiaalisen vastuun, osalta tulokset ovat parantuneet
merkittävästi kaikkien sidosryhmien keskuudessa. Myös kahden muun
kehitysalueen, asiakaslähtöisyys ja Fortum työnantajana, tulokset paranivat
vuoteen 2011 verrattuna. Kaikki nämä kolme aluetta ovat edelleen tärkeitä yhtiön
toiminnan kehittämisen kohteita.

One Fortum -tutkimus
kattaa asiakkaat,
julkishallinnon,
pääomamarkkinat,
kansalaisjärjestöt ja
oman henkilökunnan.

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 137

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/

http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/gri-osio/sosiaalinen-vastuu/tuotevastuu/


Sidosryhmien näkemyksiä

Fortumin sidosryhmiä ovat mm. sijoittajat, asiakkaat, henkilöstö,
palvelun- ja tavarantoimittajat sekä erilaiset yhteistyötahot.
Sidosryhmien edustajat kertovat näkemyksiään Fortumin
toiminnasta.

Henkilökunta: Krzysztof Karolczyk, Fortum Puola

"Olen työskennellyt Fortumilla vuodesta 2004, jolloin aloitin kestävän kehityksen
harjoittelijana. Viimeiset kolme vuotta työskentelin Puolan kestävän kehityksen
johtajana ja joulukuusta 2012 alkaen olen toiminut CHP-laitoksen
kehityspäällikkönä. Mielestäni Fortum on työnantaja, joka tarjoaa hyvät
urakehitysmahdollisuudet. Työnkierto ja osaamisen kehittämisprosessit luovat
monipuolisia mahdollisuuksia työntekijöille, jotka haluavat laajentaa
osaamistaan."

Asiakas: Kim Särs, Kiinteistörahastojohtaja, LähiTapiola
Kiinteistövarainhoito

"LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon omistama liikekeskuskompleksi Espoon
Tapiolassa liitetään Fortumin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoon. Käytettävien
ratkaisujen on oltava kestävän kehityksen mukaisia sekä edustettava uutta
ajattelua ja teknologiaa. Fortumin ja kaukokylmän puolesta puhuivat myös
esteettisyys ja huoltovapaus. Fortumin ratkaisussa saamme koko palvelun
yhdestä osoitteesta. Kaukojäähdytyksen mukanaan tuoma toimintavarmuus ja
entistä tasaisempi sisäilman lämpötila lisäävät myös asiakkaiden viihtyvyyttä."

Fortumilla on vankka kokemus kaukokylmästä, ja yhtiö on mukana kehittämässä
yhtä maailman suurimmista kaukokylmäratkaisuista Tukholmassa.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava kehitysministeri:
Heidi Hautala

"Vastuullisuus on jokaisen yrityksen menestyksen avain tänä päivänä. Olen
iloinen, että Fortumilla kestävä kehitys on strategian ytimessä. Fortum on tärkeä
energia-alan toimija myös globaalisti, joten Fortumilla on hyvät edellytykset tuoda
kestävän energiankäytön ratkaisut yhä useamman ihmisen saataville. Ministerinä
toivonkin, että Fortum tuo aktiivisesti esille kestävän kehityksen edistämiseen
liittyviä tarpeitaan myös valtiovallan suuntaan.

Fortum on yksi Suomen valtion kannalta strategisesti tärkeistä yrityksistä.
Energian saatavuuden varmistaminen on luonnollisesti tärkeä valtiollinen intressi.
Fortum on myös merkittävä tulojen tuoja valtiolle, sillä noin puolet valtion
osingoista tulee juuri Fortumilta."

Jesper Peterson:
"Yritysten, jotka
myyvät
ympäristömerkittyä
vesisähköä, on myös
kohdennettava rahaa
ympäristörahastoihin."
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Tavarantoimittaja: Myynti- ja markkinointijohtaja Maxim S.
Kushnarev, ARMZ Uranium Holding Co., Venäjä

"Venäjän valtion ydinvoimakorporaation, ROSATOMin, kaivosyksikkö ARMZ
Uranium Holding Co. on tuotantovolyymillä laskettuna yksi maailman kolmesta
suurimmasta ja mineraalivarantojen suhteen maailman toiseksi suurin uraanin
louhintayhtiö.

ARMZin tuottamaa uraania käytetään Fortumin omistaman Loviisan ydinvoimalan
polttoaineen raaka-aineena. Fortumin edustajat vierailivat kolmessa ARMZin
kaivosyhtiössä ja arvioivat uraanin valmistusteknologiaa kestävän kehityksen ja
ympäristövaikutusten näkökulmista.

Vuonna 2012 ARMZ Uranium Holding Co. -yhtiöön kuuluva JSC Dalur sai ISO
9001:2008 -laatusertifioinnin ja ISO 14001:2004 -ympäristösertifioinnin.
Tavoitteemme on sertifioida myös muut Venäjän yhtiömme ja luoda ARMZ
Uranium Holding Co.:lle koko yhtiön kattava integroitu laadunhallintajärjestelmä.

Yhteistyö Fortumin kanssa helpottaa näiden suunnitelmien toteuttamista."

Tavarantoimittaja: Brasilialainen biopolttoainetoimittaja,
Óleos Pirapora

”Fortumin tekemä auditointi oli meille suureksi avuksi ja hyödyksi saamiemme
parannusehdotusten ansiosta. Auditointi oli hyödyllinen myös työntekijöillemme,
ja Fortumin tapa hoitaa auditointi suorilla haastatteluilla mahdollisti paremman
ymmärryksen ja sitoutumisen.”

Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-
auditoinnin avulla. Aloitimme kestävään kehitykseen liittyvät palvelun- ja
tavarantoimittajien auditoinnit vuonna 2012. Yksi vuoden aikana auditoiduista
toimittajistamme oli brasilialainen biopolttoainetoimittajamme.

Yhteistyökumppani: John Liljelund, AW-Energy

"Euroopan taloudellisen tilanteen heikentymisestä huolimatta panostukset
toistaiseksi hyödyntämättä olevien uusiutuvan energian teknologioihin ovat
säilyneet merkittävinä. Aaltoenergiasektorilla ollaan siirtymässä pilottiprojekteista
kohti kaupallisia hankkeita, ja WaveRoller-teknologiamme on yksi alan
ehdottomista huipuista. Kaupallistamisvaiheessa teollisten partnereiden,
energiayhtiöiden ja poliitikkojen sitouttaminen on elintärkeää.

AW-Energylle yhteistyö suurten teollisten toimijoiden ja institutionaalisten
sijoittajien kanssa on paitsi lisännyt taloudellista varmuutta myös nopeuttanut
kontaktien syntymistä tärkeisiin sidosryhmiin. Hyvä esimerkki tästä on ollut
yhteistyö energiayhtiö Fortumin kanssa. Fortumin vakiintunut asema yhdistettynä
uraa uurtavaan WaveRoller-teknologiaan on tasoittanut meille tietä uusiin
hankkeisiin."
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AW-Energy on suomalainen aaltovoimayhtiö, jossa Fortum on osakkaana. AW-
Energyn kehittämällä WaveRoller-laitteistolla voidaan tuottaa sähköä aaltojen
edestakaisesta liikkeestä (nk. surge-ilmiö).

Yhteistyökumppani: Jesper
Peterson, Tuotepäällikkö, ympäristömerkit ja vihreä
kulutus, Ruotsin luonnonsuojeluliitto (SSNC)

"On selvempää kuin koskaan, että ydinvoima ja fossiilisiin polttoaineisiin
perustuvat energiantuotantotavat eivät ole kannatettavia vaihtoehtoja. Ydinjätteen
loppusijoituksessa on ongelmansa, ja uraanin louhintaan liittyy riskejä. Vakava
ilmastotilanne vaatii nopeita muutoksia ja tehokkaita toimenpiteitä, jotta
kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vähennettyä. On valittava oikea polku, ja
SSNC uskookin, että tulevaisuuden energiajärjestelmän tulee perustua
uusiutuviin energianlähteisiin ja erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen.

SSNC on iloinen siitä, että Fortum myy SSNC:n ympäristömerkillä merkittyä
sähköä. Valitsemalla Bra Miljöval -merkillä varustettua sähköä autetaan
vähentämään ympäristövaikutuksia ja korjaamaan uusiutuvan energiantuotannon
aiheuttamia haittoja. Yritysten, jotka myyvät ympäristömerkittyä vesisähköä, on
myös kohdennettava rahaa ympäristörahastoihin. Fortum on työskennellyt
aktiivisesti ympäristörahastonsa eteen ja rahoittanut useita ympäristöhankkeita,
jotka ovat saaneet SSNC:n hyväksynnän. Tällainen työ on tärkeää ja viitoittaa
tietä kohti kestävää energiantuotantoa."

Ruotsin luonnonsuojelujärjestö (SSNC) on voittoa tavoittelematon organisaatio,
jonka toiminnan lähtökohtana on huolehtia ympäristöstä ja ihmisten terveydestä.
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GRI-indeksi

PERUSSISÄLTÖ, OSA I: Strategia ja taustakuvaus

1. Strategia ja analyysi

Tausta-
kuvaus Kuvaus Raportoitu

Global
Compact Sivu Huomiot

1.1 Ylimmän johdon edustajan
lausunto

Täysin
raportoitu

Toimitusjohtajan katsaus

1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja
mahdollisuuksien kuvaus

Täysin
raportoitu

Strategiamme/ Markkinoiden
kehitys

2. Organisaation kuvaus

Tausta-
kuvaus Kuvaus Raportoitu

Global
Compact Sivu Huomiot

2.1 Organisaation nimi Täysin
raportoitu

Fortum lyhyesti/ Konsernin
liiketoimintarakenne

2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet
ja/tai palvelut

Täysin
raportoitu

Fortum lyhyesti/ Konsernin
liiketoimintarakenne

2.3 Organisaation operatiivinen
rakenne, kuten tärkeimmät
liiketoimintayksiköt, operatiiviset
yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset

Täysin
raportoitu

Fortum lyhyesti/ Konsernin
liiketoimintarakenne

2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Täysin
raportoitu

Fortum lyhyesti/ Konsernin
liiketoimintarakenne

2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Täysin
raportoitu

Fortum lyhyesti/ Fortumin
toiminta-alueet

2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto Täysin
raportoitu

Tilinpäätös 2012/ Fortumin osake
ja osakkeenomistajat

2.7 Markkina-alueet (mukaan luettuna
maantieteellinen jaottelu, toimialat
sekä asiakas-/edunsaajaryhmät)

Täysin
raportoitu

Fortum lyhyesti/ Konsernin
liiketoimintarakenne

2.8 Organisaation toiminnan laajuus Täysin
raportoitu

Fortum lyhyesti/ Konsernin
liiketoimintarakenne
Fortumin vuosi 2012/ Myynti ja
tuotanto

2.9 Merkittävät muutokset
organisaation koossa, rakenteessa
tai omistuksessa
raportointikaudella

Täysin
raportoitu

Liiketoimintamme/ Investoinnit

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
2.10 Raportointikaudella saadut

palkinnot
Täysin
raportoitu

Fortumin vuosi 2012/ Taloudelliset
tunnusluvut/ Kestävän kehityksen
indeksit

Fortumin kestävän kehityksen
raportti 2011 valittiin Suomen
vastuullisuusraportointikilpailun
voittajaksi.

Fortumin toiminta vuonna 2012/
Marraskuu

3. Raportointiperiaatteet

Tausta-
kuvaus Kuvaus Raportoitu

Global
Compact Sivu Huomiot

3.1 Raportointiajanjakso Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

-
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3.2 Edellisen raportin
julkistamisajankohta

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.3 Raportointitiheys Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.4 Yhteystiedot raporttia koskeville
kysymyksille

Täysin
raportoitu

Yhteystiedot

3.5 Raportin sisällönmäärittely Täysin
raportoitu

Sidosryhmille tärkeät teemat
vuonna 2012/
Olennaisuusarviointi

3.6 Raportin rajaus (esim. maat,
liiketoimintayksiköt, tytäryhtiöt,
vuokratut toimitilat, yhteisyritykset,
alihankinnat)

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.7 Raportin laajuuteen tai rajaukseen
liittyvät erityiset rajoitukset

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.8 Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden,
vuokrattujen toimitilojen,
ulkoistettujen toimintojen ja muiden
raportointijaksojen ja/tai
organisaatioiden väliseen
vertailtavuuteen merkittävästi
vaikuttavien teemojen
raportointiperusteet

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja
laskentaperusteet, mukaan
luettuina indikaattoreiden ja muiden
tietojen kokoamisessa käytetyt
oletukset, arviot ja tekniikat.

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.10 Aikaisemmista raporteista
poikkeavan tiedon syyt ja
vaikutukset

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.11 Merkittävät muutokset raportin
laajuudessa, rajauksissa tai
mittausmenetelmissä edellisiin
raportointijaksoihin verrattuna

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Raportointiperiaatteet

3.12 Taulukko, joka kertoo perussisällön
sijainnin raportissa

Täysin
raportoitu

GRI-indeksi

3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin
ulkopuoliseen varmennukseen

Täysin
raportoitu

Riippumaton varmennuslausunto

4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus

Tausta-
kuvaus Kuvaus Raportoitu

Global
Compact Sivu Huomiot

4.1 Organisaation hallintorakenne,
mukaan lukien hallituksen
alaisuudessa toimivat valiokunnat,
jotka ovat vastuussa tietyistä
tehtävistä, kuten strategian
asettamisesta tai organisaation
valvonnasta

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallinto ja johtaminen

4.2 Kuuluuko organisaation hallituksen
puheenjohtaja
organisaation toimivaan johtoon

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallinto ja johtaminen

4.3 Hallituksen riippumattomien ja/tai
toimivaan johtoon kuulumattomien
jäsenten määrä ja sukupuolet

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallinto ja johtaminen
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niiden organisaatioiden osalta, joilla
on yhtenäinen hallintorakenne

4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön
vaikuttamiskanavat hallitukseen

Täysin
raportoitu

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut/
Työntekijät ja työolosuhteet

Osakkeenomistajat voivat
käyttää päätösvaltaansa
yhtiökokouksessa ja esittää
kysymyksiä kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
Yhtiökokouksen ja hallituksen
toiminta sekä tehtävät on
kuvattu Fortumin
Tilinpäätöksessä.

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Konsernin organisaatio ja
hallintoelimet

4.5 Organisaation toiminnan tulosten
(myös sosiaalisen ja
ympäristötoiminnan) vaikutus
hallituksen jäsenten ja ylimmän
johdon palkkoihin ja palkkioihin
(mukaan luettuina erojärjestelyt)

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Palkitseminen

4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen
hallitustyöskentelyssä

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallinto ja johtaminen

4.7 Hallituksen ja sen alaisuudessa
toimivien valiokuntien
kokoonpanon, pätevyyden ja
asiantuntemuksen
määrittelykäytännöt sisältäen
monimuotoisuuteen liittyvien
tekijöiden, esimerkiksi sukupuolen,
huomioimisen

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallinto ja johtaminen

4.8 Organisaation missio tai arvot sekä
toimintasäännöt ja -periaatteet,
jotka ovat olennaisia organisaation
taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristötoiminnan kannalta, sekä
näiden toimeenpanokäytännöt

Täysin
raportoitu

Strategiamme/ Vastuullisuus
osana liiketoimintaa

GRI -osio/ Kestävän kehityksen
johtaminen

4.9 Hallituksen tavat seurata
organisaation taloudellista,
sosiaalista ja ympäristötoimintaa ja
sen johtamista, mukaan lukien
näihin liittyvät keskeiset riskit ja
mahdollisuudet sekä
kansainvälisten käytäntöjen,
menettelyohjeiden ja periaatteiden
noudattaminen

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallinto ja johtaminen

Vuoden 2013 alusta alkaen
kestävän kehityksen
avainmittarit raportoidaan
säännöllisesti hallitukselle.

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Riskienhallinta
Strategiamme/kestävän
kehityksen tavoiteasetannan
periaatteet

4.10 Hallituksen oman toiminnan
arviointi, erityisesti taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristötoiminnan
osalta

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallinto ja johtaminen

Hallituksen vuosittaisessa
itsearvioinnissa hallitus arvioi
omaa toimintaansa.
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4.11 Selvitys varovaisuusperiaatteen
soveltamisesta organisaatiossa

Täysin
raportoitu

GRI-osio / Kestävän kehityksen
johtaminen

Kestävän kehityksen
arviointimenettelyä sovelletaan
kaikkiin yrityskauppoihin ja
investointeihin.

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Riskienhallinta

4.12 Organisaation hyväksymät tai
edistämät ulkopuolisten toimijoiden
taloudelliset, sosiaaliset ja
ympäristöperuskirjat, periaatteet tai
aloitteet

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Kestävän kehityksen
johtaminen

Sidosryhmämme/ Viranomaiset ja
alan organisaatiot

4.13 Jäsenyydet järjestöissä (esim.
toimialajärjestöt) ja/tai
kansallisissa/kansainvälisissä
edunvalvontaorganisaatioissa,
joissa: *organisaatio on
edustettuna järjestön
hallintoelimissä; *organisaatio
osallistuu järjestön projekteihin tai
toimikuntiin; *organisaatio
osallistuu toiminnan rahoitukseen
tavanomaisten jäsenmaksujen
lisäksi; tai *jäsenyys katsotaan
strategisessa mielessä tärkeäksi

Täysin
raportoitu

Sidosryhmämme/ Viranomaiset ja
alan organisaatiot

4.14 Luettelo organisaation
sidosryhmistä

Täysin
raportoitu

Sidosryhmämme

4.15 Olennaisten sidosryhmien
tunnistaminen ja valinta

Täysin
raportoitu

Sidosryhmämme/
Olennaisuusarviointi
Sidosryhmämme/ One Fortum -
tutkimus

4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen
muodot

Täysin
raportoitu

Sidosryhmämme

4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa
esiin nousseet teemat ja
huolenaiheet sekä miten
organisaatio on ottanut ne
huomioon toiminnassaan ja
raportoinnissaan

Täysin
raportoitu

Sidosryhmämme/Sidosryhmille
tärkeät teemat vuonna 2012

-
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PERUSSISÄLTÖ, OSA II: Johtamiskäytännöt (Disclosures on Management Approach, DMAs)

G3.1
DMAs Kuvaus Raportoitu

Global
Compact Sivu Huomiot

DMA
EC DMA EC
Teemat Taloudellinen vastuu Täysin

raportoitu
GRI-osio/ Taloudellisen vastuun
johtamiskäytännöt

Markkina-alue Täysin
raportoitu

Strategiamme/ Markkinoiden
kehitys
Fortumin vuosi 2012/ Markkina-
asema

Epäsuorat taloudelliset vaikutukset Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Taloudellisen vastuun
johtamiskäytännöt

DMA
EN DMA EN
Teemat Materiaalit Täysin

raportoitu
GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka

Energia Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka

Vesi Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka

Luonnon monimuotoisuus Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka
Biodiversiteettiohje

Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka

Tuotteet ja palvelut Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka

Määräystenmukaisuus Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka

Kuljetukset Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen
politiikka
Fortumin CDP-vastaus
(englanniksi)

Yleiset Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Ympäristövastuun
johtamiskäytännöt

-
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Fortumin kestävän kehityksen
politiikka

DMA
LA DMA LA
Teemat Työvoima Täysin

raportoitu
GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka

Henkilöstön ja johdon väliset
suhteet

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka

Työterveys ja -turvallisuus Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Työterveyden ja
turvallisuuden johtamiskäytännöt

Koulutus Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka

Monimuotoisuus ja tasavertaiset
mahdollisuudet

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka

Naisten ja miesten tasavertainen
palkkaus

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka

DMA
HR DMA HR
Teemat Investointi- ja hankintakäytännöt Täysin

raportoitu
Ohje konsernin investointi- ja
arviointimenettelystä

Syrjimättömyys Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka

Järjestäytymisvapaus ja oikeus
kollektiivisesti neuvoteltuihin
työehtosopimuksiin

Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen

Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja
tavarantoimittajille

Lapsityövoima Täysin
raportoitu

GRI-osio/ Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja
tavarantoimittajille

Pakkotyövoiman käytön estäminen Täysin
raportoitu

GRI-osio/Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja
tavarantoimittajille

Turvallisuuskäytännöt Täysin
raportoitu

GRI-osio/Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja
tavarantoimittajille

-
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Alkuperäiskansojen oikeudet Täysin
raportoitu

Ohje konsernin investointi- ja
arviointimenettelystä

Arviointi ja seuranta Täysin
raportoitu

GRI-osio/Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja
tavarantoimittajille
Ohje konsernin investointi- ja
arviointimenettelystä

Korjaustoimet Täysin
raportoitu

GRI-osio/Henkilöstön ja
työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja
tavarantoimittajille
Ohje konsernin investointi- ja
arviointimenettelystä

DMA
SO DMA SO
Teemat Paikallisyhteisöt Täysin

raportoitu
Sidosryhmämme/Paikallisyhteisöt

Sidosryhmämme/Sidosryhmien
näkemyksiä

Korruptio Täysin
raportoitu

Fortumin Toimintaohje

Toimintaohje tavaran- ja
palveluntoimittajille

Poliittinen vaikuttaminen Täysin
raportoitu

Kestävän kehityksen politiikka

Yhteiskuntasuhde- ja
viestintäpolitiikka

Kilpailun vastainen toiminta Täysin
raportoitu

Fortumin Toimintaohje

Toimintaohje tavaran- ja
palveluntoimittajille

Määräystenmukaisuus Täysin
raportoitu

Fortumin Toimintaohje

Toimintaohje tavaran- ja
palveluntoimittajille

DMA
PR DMA PR
Teemat Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Täysin

raportoitu
Sidosryhmämme/Asiakkaat

Tuote- ja palvelumerkinnät Täysin
raportoitu

Sidosryhmämme/Asiakkaat

Markkinointiviestintä Täysin
raportoitu

Fortumin Toimintaohje

Asiakkaan yksityisyydensuoja Täysin
raportoitu

Fortumin Toimintaohje

Määräystenmukaisuus Täysin
raportoitu

Fortumin Toimintaohje

-
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PERUSSISÄLTÖ, OSA III: Toimintaindikaattorit

Taloudellinen vastuu
Indi-

kaattori Kuvaus Raportoitu
Global

Compact Sivu Huomiot
Taloudelliset tulokset
EC1 Tuotettu ja jaettu suora

taloudellinen lisäarvo sisältäen
tulot, toimintakulut, henkilöstökulut,
lahjoitukset ja muut yleishyödylliset
panokset, voiton, korkokulut ja
verot

Täysin
raportoitu

EC1

EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset
vaikutukset sekä riskit ja
mahdollisuudet organisaation
toiminnan kannalta

Täysin
raportoitu

x EC2

EC3 Organisaation eläkesitoumusten
kattavuus

Täysin
raportoitu

Fortumin Tilinpäätös 2012/
Eläkejärjestelyt

EC4 Valtiolta saatu merkittävä
taloudellinen tuki

Ei
raportoitu

Markkinat
EC5 Tavanomaisen alkupalkan ja

paikallisen minimipalkan suhde
sukupuolittain jaoteltuna
organisaation keskeisissä
toimipaikoissa

Ei
raportoitu

x

EC6 Periaatteet ja käytännöt liittyen
paikallisten tavaran- ja
palveluntoimittajien käyttöön sekä
paikallisten toimittajien osuus
keskeisissä toimipaikoissa

Osittain
raportoitu

EC6 Paikalliset hankinnat esitetty
euromääräisinä volyymeinä, ei
prosentteina. Ohjaavaa
politiikkaa paikallisista ostoista
ei ole.

Vastuullista polttoaineiden
hankintaa

EC7 Paikallista rekrytointia koskevat
menettelytavat ja paikallisten
johtajien osuus keskeisissä
toimipaikoissa

Osittain
raportoitu

x EC7 Politiikkaa paikallisen
työvoiman rekrytointiin ei ole.

Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8 Infrastruktuuri-investointien

kehittyminen ja vaikutukset sekä
tarjotut yleishyödylliset palvelut
(kaupalliset, luontaissuoritukset,
pro bono -työ)

Osittain
raportoitu

EC8 Fortumin investointeja
infrastruktuuriin, erityisesti
kaukolämpöverkkoon
Venäjällä, voidaan
laajemmassa mittakaavassa
pitää yleishyödyllisinä, vaikka
ne tuottavat myös taloudellista
hyötyä.

Fortumin taloudelliset vaikutukset
EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset

vaikutukset ja niiden laajuus
Osittain
raportoitu

EC9 Negatiivisia epäsuoria
taloudellisia vaikutuksia ei ole
analysoitu. Benchmark-vertailu
puuttuu.

Fortumin taloudelliset vaikutukset
EU6 Johtamiskäytännöt, joilla

varmistetaan lyhyen ja pitkän
Osittain
raportoitu

Fortum lyhyesti/Konsernin
liiketoimintarakenne
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aikavälin sähkönsaatavuus ja
luotettavuus

Liiketoimintamme/Energianjakelu
EU7 Energiankysyntää ja

energiatehokkuutta ohjaavat
suunnitelmat ja toimenpiteet

Täysin
raportoitu

Sidosryhmäyhteistyö/asiakkaat

EU8 Tutkimus- ja kehitystoimenpiteet
sekä kustannukset sähkön
luotettavuuden ja kestävän
kehityksen edistämiseksi

Osittain
raportoitu

Strategiamme/Tutkimus ja kehitys
liiketoiminnan tukena

EU9 Ydinvoimaan liittyvät varaukset Täysin
raportoitu

Tilinpäätös 2012/
Laadintaperiaatteet (katso kohta
1.25 Ydinvoimalaitosten käytöstä
poistamiseen ja käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoitukseen
liittyvät varat ja velat)
Tilinpäätös 2012/Liitetiedosto 34
Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat

EU10 Suunniteltu kapasiteetti verrattuna
ennakoituun sähkön kysyntään
pitkällä aikavälillä, eriteltynä
energialähteittäin ja
sääntelyjärjestelmittäin

Täysin
raportoitu

EU10

Strategiamme/Markkinoiden
kehitys
Liiketoimintamme/
Investointiohjelma Euroopassa
Liiketoimintamme/
Investointiohjelma Venäjällä

EU11 Lämmöntuotannon keskimääräinen
tehokkuus

Osittain
raportoitu

EU11 Lämmöntuotannon tehokkuus
raportoitu koko tuotannolle,
ilman indikaattorin
edellyttämää jaottelua.

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöiden
prosenttiosuus kokonaisenergiasta

Täysin
raportoitu

EU12

Ympäristövastuu
Indi-

kaattori Kuvaus Raportoitu
Global

Compact Sivu Huomiot
Materiaalit
EN1 Käytetyt materiaalit painon ja

määrän mukaan
Täysin
raportoitu

x EN1

EN2 Kierrätettyjen materiaalien
suhteellinen osuus
käytetystä materiaalista

Täysin
raportoitu

x EN2

Energia
EN3 Suora energiankulutus

primäärienergialähteittäin
Täysin
raportoitu

x EN3

EN4 Epäsuora energiankulutus
primäärienergialähteittäin

Osittain
raportoitu

x EN4 Fortumin ostaman sähkön
tuottamisessa käytettyjä
primäärienergialähteitä ei
tunneta tarkasti.

EN5 Säästämisestä ja
tehokkuusparannuksista syntynyt
energiansäästö

Täysin
raportoitu

x EN5
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EN6 Toimenpiteet energiatehokkuuden
ja uusiutuvan energian käytön
lisäämiseksi tuotteissa ja
palveluissa ja näiden vaikutukset
energiankäyttöön

Täysin
raportoitu

x EN6 Fortum tarjoaa asiakkailleen
uusiutuvilla energialähteillä
tuotettua sähköä. Tarjoamme
myös
energitehokkuusneuvontaa ja
laitteita (esim. Kotinäyttö),
jotka auttavat asiakkaitamme
vähentämään
sähkönkulutustaan.

EN7 Toimenpiteet välillisen
energiankulutuksen
vähentämiseksi ja saavutetut
säästöt

Osittain
raportoitu

x EN7 Saavutettuja säästöjä ei ole
raportoitu.

Vesi
EN8 Käyttöönotetun veden

kokonaismäärä
Täysin
raportoitu

x EN8

Ympäristövastuun tunnusluvut
EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto

vaikuttaa merkittävästi
Täysin
raportoitu

x EN9

EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn
veden suhteellinen osuus ja
kokonaismäärä

Täysin
raportoitu

x EN10

Luonnon monimuotoisuus
EN11 Luonnon monimuotoisuuden

kannalta tärkeät yhtiön hallussa
olevat alueet, niiden sijainti ja koko

Täysin
raportoitu

x EN11

EN12 Yhtiön toiminnan vaikutus luonnon
monimuotoisuuteen suojelualueilla
tai monimuotoisuuden kannalta
rikkailla alueilla

Osittain
raportoitu

x EN12 Vaikutuksia ei ole kuvattu
yksityiskohtaisesti.

EN13 Suojellut tai kunnostetut
elinympäristöt

Osittain
raportoitu

x EN13 Elinympäristöjen kokoa ei ole
raportoitu.

Vesivoiman ympäristövaikutusten
vähentäminen
Energianjakelun
ympäristövaikutusten
vähentäminen

EN14 Luonnon monimuotoisuuteen
liittyvät strategiat, toimenpiteet ja
suunnitelmat

Täysin
raportoitu

x EN14

Vesivoiman ympäristövaikutusten
vähentäminen
Energianjakelun
ympäristövaikutusten
vähentäminen

EN15 Uhanalaisten lajien määrä toiminta-
alueella uhanalaisuuden asteen
mukaan

Osittain
raportoitu

x EN15 Mahdollisia uhanalaisia lajeja
ei ole selvitetty kattavasti.

Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet
EN16 Suorat ja epäsuorat

kasvihuonekaasujen
kokonaispäästöt

Täysin
raportoitu

x EN16

Ympäristövastuun tunnusluvut
EN17 Muut merkittävät välilliset

kasvihuonekaasupäästöt
Täysin
raportoitu

x EN17

-
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EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi

Täysin
raportoitu

x EN18

Vesivoima säästää niukkoja
luonnonvaroja
Päästöt ilmaan, jätevedet ja
jätteet/Biomassan käytön
lisääminen
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto/
Monipuolista polttoaineiden
käyttöä
Investointiohjelma Euroopassa

EN19 Otsonikerrosta tuhoavien aineiden
päästöt

Täysin
raportoitu

x EN19

EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät
päästöt ilmaan jaoteltuna
päästölajeittain

Osittain
raportoitu

x EN20 Raskasmetallipäästöistä on
raportoitu vain elohopea.

Ympäristövastuun tunnusluvut
EN21 Päästöt vesistöihin Osittain

raportoitu
x EN21 Jätevesipäästöjä ei ole

raportoitu käsittelytavan
mukaan.

CHP:n ympäristövaikutusten
vähentäminen
Ympäristövastuun tunnusluvut

EN22 Jätteen kokonaispaino tyypin ja
käsittelytavan mukaan

Osittain
raportoitu

x EN22 Jätemääriä ei ole raportoitu
yksityiskohtaisesti
käsittelytavan mukaan.

Ydinvoiman ympäristövaikutusten
vähentäminen
Ydinjätteen loppusijoitus
Ympäristövastuun tunnusluvut

EN23 Merkittävät vuodot Täysin
raportoitu

x EN23

EN24 Kuljetetun, maahantuodun,
maastaviedyn tai käsitellyn
ongelmajätteen määrä sekä
kansainvälisesti kuljetetun
ongelmajätteen osuus

Ei
raportoitu

x Ei olennainen Fortumille

EN25 Vesistöt joihin organisaation
päästöillä on merkittävä vaikutus

Täysin
raportoitu

x EN25

Tuotteet ja palvelut
EN26 Tuotteiden ja palveluiden

käytönaikaisten
ympäristövaikutusten
vähentäminen

Osittain
raportoitu

x EN26

EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien
kierrätys ja uudelleenkäyttö

Ei
raportoitu

x Ei olennainen Fortumille

Määräystenmukaisuus
EN28 Merkittävät

ympäristölainsäädännön ja -
säännösten rikkomukset

Osittain
raportoitu

x EN28 Mahdollisia riita-asioita ei ole
raportoitu.

Kuljetukset
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät

ympäristövaikutukset
Osittain
raportoitu

x EN29 Ympäristövaikutusten
vähentämistoimia ei ole
raportoitu.
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Yleiset
EN30 Ympäristönsuojelumenot ja

ympäristöinvestoinnit
Täysin
raportoitu

x EN30

Sosiaalinen vastuu: Työntekijät ja työolosuhteet
Indi-

kaattori Kuvaus Raportoitu
Global

Compact Sivu Huomiot
Työvoima
LA1 Kokonaistyövoima työsuhteen

tyypin, työsopimuksen ja alueen
perusteella sukupuolen mukaan

Täysin
raportoitu

LA1

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden

kokonaismäärä ja -aste ikäryhmän,
sukupuolen ja organisaation
toiminta-alueen mukaan

Täysin
raportoitu

x LA2

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut

edut, joita ei ole tarjottu
määräaikaisille tai osa-aikaisille
työntekijöille (keskeisten
toimintojen osalta)

Täysin
raportoitu

LA3

Taloudellisen vastuun tunnusluvut
EC3

LA15 Perhevapaalla olevien
työntekijöiden töihinpaluu
sukupuolen mukaan

Ei
raportoitu

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien

työntekijöiden suhteellinen osuus
Osittain
raportoitu

x LA4 Fortum ei seuraa
työntekijöiden
järjestäytymisastetta.

LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa
noudatettava
vähimmäisilmoitusaika sisältäen
tilanteet, joissa
vähimmäisilmoitusaika on
määritelty työehtosopimuksessa

Täysin
raportoitu

x LA5

Työterveys ja -turvallisuus
LA6 Osuus kokonaistyövoimasta, joka

on edustettuna virallisissa
henkilöstön ja johdon yhteisissä
työterveyttä ja -turvallisuutta
valvovissa ja neuvoa-antavissa
toimikunnissa

Täysin
raportoitu

x LA6

LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit,
menetetyt työpäivät, poissaolot
sekä työpaikalla aiheutuneet
kuolemantapaukset toimialueittain
ja sukupuolen mukaan

Osittain
raportoitu

x LA7 Tapaturmataajuuksia ei ole
raportoitu maittain,
ammattitaudit raportoitu vain
Suomen osalta.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA8 Organisaation työntekijöille, heidän

perheilleen ja muille
toimintayhteisön jäsenille suunnatut
koulutus-, harjoittelu-, opastus-,
ennaltaehkäisy- ja

Täysin
raportoitu

x LA8
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riskinhallintaohjelmat vakavien
sairauksien varalta

LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen
sopimusten käsittämät terveys- ja
turvallisuusteemat

Ei
raportoitu

x

Koulutus
LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo

työntekijää kohden sukupuolen ja
henkilöstöryhmän mukaan

Ei
raportoitu

LA11 Henkilöstön osaamisen
kehittämisohjelmat ja elinikäisen
oppimisen toimintaohjelmat
työssäoloaikana ja työsuhteen
päättyessä

Osittain
raportoitu

LA11 Toimintaohjelmia työsuhteen
päättyessä ei raportoitu

LA12 Niiden työntekijöiden
prosentuaalinen määrä sukupuolen
mukaan, joiden kanssa käydään
säännöllisiä kehitys- ja
urakeskusteluja

Täysin
raportoitu

LA12

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13 Hallintoelinten kokoonpano ja niihin

kuuluvien työntekijöiden osuus
sukupuolen, iän,
vähemmistöryhmien ja muiden
monimuotoisuuteen liittyvien
indikaattoreiden mukaisesti

Osittain
raportoitu

x LA13 Vähemmistöryhmiä ei ole
raportoitu.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Fortumin Tilinpäätös 2012/
Hallitus

Naisten ja miesten tasavertainen palkkaus
LA14 Miesten ja naisten peruspalkkojen

ja muun palkitsemisen suhde
henkilöstöryhmittäin sekä
merkittävien toiminta-alueiden
mukaan

Osittain
raportoitu

x LA14 Raportoitu vain Suomessa ja
Ruotsissa toimihenkilöiden
osalta.

Sosiaalinen vastuu: Ihmisoikeudet
Indi

kaattori Kuvaus Raportoitu
Global

Compact Sivu Huomiot
Investointi- ja hankintakäytännöt
HR1 Niiden keskeisten

investointisopimusten
prosentuaalinen osuus ja
kokonaislukumäärä, jotka sisältävät
ihmisoikeusehtoja tai joiden osalta
on tehty ihmisoikeusarviointi

Osittain
raportoitu

x HR1 Kokonaismäärää ja
prosentuaalista osuutta ei ole
raportoitu.

HR2 Niiden keskeisten alihankkijoiden ja
urakoitsijoiden prosentuaalinen
osuus, joiden osalta on tehty
ihmisoikeusarviointi sekä tästä
seuranneet toimenpiteet

Osittain
raportoitu

x HR2 Prosentuaalista osuutta ei
raportoitu

HR3 Työntekijöille tarjotun,
liiketoiminnan kannalta olennaisen
ihmisoikeuskoulutuksen
kokonaistuntimäärä ja
koulutukseen osallistuneiden

Osittain
raportoitu

x HR3 Koulutustunteja ei ole
raportoitu.
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työntekijöiden prosentuaalinen
määrä

Syrjimättömyys
HR4 Syrjintätapausten ja niihin

liittyneiden toimenpiteiden
kokonaislukumäärä

Täysin
raportoitu

x HR4

Järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin
HR5 Niiden toimintojen määrittely, joissa

yhdistymisvapaus ja
yhteistoimintaneuvottelutoiminta voi
olla uhattuna sekä
toimenpiteet näihin liittyvien
oikeuksien tukemiseksi

Täysin
raportoitu

x HR5

LA4
Lapsityövoima
HR6 Toiminnot, joihin liittyy

lapsityövoiman käytön riski sekä
toimenpiteet lapsityövoiman käytön
estämiseksi

Täysin
raportoitu

x HR6

Henkilöstöresurssit
HR7 Toiminnot, joihin liittyy pakkotyön

riski sekä toimenpiteet pakkotyön
estämiseksi

Täysin
raportoitu

x HR7

Turvallisuuskäytännöt
HR8 Liiketoiminnan kannalta olennaisiin

ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -
toimintakäytäntöihin koulutetun
turvahenkilökunnan määrä

Ei
raportoitu

x

Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien

rikkomukset ja toteutetut
toimenpiteet

Ei
raportoitu

x

Arviointi ja seuranta
HR10 Toiminnot, joille on tehty

ihmisoikeusarviointi (lukumäärä ja
osuus kaikista toiminnoista)

Ei
raportoitu

Korjaustoimet
HR11 Ihmisoikeuksiin liittyvien valitusten

ja niiden ratkaisujen määrä
Ei
raportoitu

EU16 Omien työntekijöiden sekä
urakoitsijoiden ja alihankkijoiden
turvallisuutta ja terveyttä koskevat
politiikat ja vaatimukset

Täysin
raportoitu

EU16

EU17 Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden
yhteenlasketut työpäivät työmaalla,
operatiivisessa toiminnassa ja
kunnossapidossa

Täysin
raportoitu

LA1

EU18 Niiden urakoitsijoiden ja
alihankkijoiden työntekijöiden
suhteellinen osuus, jotka ovat
osallistuneet työturvallisuus- ja
terveyskoulutukseen

Osittain
raportoitu

EU18 Prosenttiosuutta ei ole
raportoitu.
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Sosiaalinen vastuu: Yhteiskunta
Indi-

kaattori Kuvaus Raportoitu
Global

Compact Sivu Huomiot
Paikallisyhteisöt
SO1 Organisaation toiminnan

paikallisyhteisöihin kohdistuvien
vaikutusten arviointiin ja hallintaan
liittyvät kehitysohjelmat (osuus
kaikista toiminnoista)

Osittain
raportoitu

SO1 Prosenttiosuutta ei ole
raportoitu.

SO9 Toiminnot, joilla on merkittäviä
potentiaalisia tai toteutuneita
negatiivisia vaikutuksia
paikallisyhteisöihin

Ei
raportoitu

SO10 Keinot, joilla ehkäistään ja hillintään
toimintojen merkittäviä
potentiaalisia tai toteutuneita
negatiivisia vaikutuksia
paikallisyhteisöihin

Ei
raportoitu

Korruptio
SO2 Niiden liiketoimintayksiköiden

suhteellinen osuus ja
kokonaislukumäärä, joiden osalta
on tehty korruptioriskianalyysi

Osittain
raportoitu

x SO2 Prosenttiosuutta ei ole
raportoitu.

SO3 Niiden työntekijöiden suhteellinen
osuus, jotka ovat osallistuneet
organisaation korruptionvastaiseen
koulutukseen

Osittain
raportoitu

x SO3 Prosenttiosuutta ei ole
raportoitu.

SO4 Toimenpiteet korruptiotapauksissa Täysin
raportoitu

x SO4

Poliittinen vaikuttaminen
SO5 Julkiset kannanotot ja

osallistuminen poliittiseen
vaikuttamiseen ja lobbaukseen

Täysin
raportoitu

x SO5

Sidosryhmämme
Sidosryhmämme/ Viranomaiset ja
alan organisaatiot

SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja
muille vastaaville instituutioille
annettu taloudellinen tuki ja
luontaissuoritukset valtioittain

Täysin
raportoitu

x SO6

EC8
Kilpailun vastainen toiminta
SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja

monopoliaseman väärinkäyttöön
liittyvien oikeustoimien
kokonaismäärä sekä niihin liittyvät
toimenpiteet

Täysin
raportoitu

SO7

Määräystenmukaisuus
SO8 Lakien ja määräysten

noudattamatta jättämisestä
määrättyjen merkittävien sakkojen
rahallinen arvo ja muiden
rangaistusten kokonaislukumäärä

Täysin
raportoitu

SO8

-
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EU19 Sidosryhmien osallistuminen
energiansuunnittelua ja
infrastruktuurikehitystä koskevaan
päätöksentekoon

Osittain
raportoitu

EU19 Projekteja ei ole raportoitu.

EU21 Kriisi- ja poikkeustilanteisiin
varautuminen, niihin liittyvät
suunnitelmat ja koulutus

Osittain
raportoitu

EU21 Yksityiskohtaisia projekteja/
toimintamalleja ei ole
raportoitu paikallistasolla.

Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu
Indi-

kaattori Kuvaus Raportoitu
Global

Compact Sivu Huomiot
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
PR1 Tuotteiden ja palveluiden

elinkaaren eri vaiheessa tehdyt
terveys- ja
turvallisuusvaikutusten arviointi- ja
kehittämistoimenpiteet sekä näiden
käytäntöjen kohteena olleiden
tuote- ja palveluryhmien
prosentuaalinen osuus

Ei
raportoitu

x

PR2 Tuotteita ja palveluita koskevien
terveys- ja turvallisuusmääräysten
ja vapaaehtoisten sääntöjen
rikkomusten kokonaismäärä näiden
elinkaaren ajalta seuraamusten
mukaisesti lueteltuina

Ei
raportoitu

x

Tuote- ja palvelumerkinnät
PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet

vaatimukset ja niiden
prosentuaalinen osuus

Osittain
raportoitu

x PR3 Prosenttiosuutta ei ole
raportoitu.

PR4 Tuote- ja palvelutietoja sekä näiden
merkintöjä koskevien määräysten
ja
vapaaehtoisten sääntörikkomusten
kokonaismäärä seuraamusten
mukaisesti lueteltuina

Ei
raportoitu

x

PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät
käytännöt, mukaan luettuna
asiakastyytyväisyystutkimusten
tulokset

Täysin
raportoitu

PR5

Sidosryhmämme/ Asiakkaat
Markkinointiviestintä
PR6 Markkinointiviestintään (mm.

mainonta,
myynninedistäminen ja
sponsorointi)
liittyvien lakien, normien ja
vapaaehtoisten
sääntöjen noudattamista tukevat
käytännöt

Ei
raportoitu

PR7 Markkinointiviestintää koskevien
määräysten ja vapaaehtoisten
sääntörikkomusten kokonaismäärä
seuraamusten mukaisesti
lueteltuina

Täysin
raportoitu

PR7

Asiakkaiden yksityisyydensuoja
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PR8 Asiakkaan yksityisyyttä loukkaavien
rikkomusten ja asiakastietojen
katoamista koskevien valitusten
kokonaismäärä

Ei
raportoitu

x

Määräystenmukaisuus
PR9 Tuotteiden ja palveluiden

toimittamiseen ja käyttämiseen
liittyvien lakien ja määräysten
noudattamatta jättämisestä
määrättyjen
merkittävien sakkojen rahallinen
arvo

Täysin
raportoitu

PR9

EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden
esiintymistiheys

Täysin
raportoitu

EU28

EU29 Sähkökatkojen keskimääräinen
kesto

Täysin
raportoitu

EU29

-
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Kestävän kehityksen johtaminen

Fortumin tavoitteena on tasapainoinen taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun huomioiminen konsernin
toiminnoissa. Kestävän kehityksen johtaminen on strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen 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.

Ohjaavat politiikat ja kansainväliset sitoumukset

Vuoden 2012 aikana Fortum määritteli ja yhtenäisti konsernitasoiset politiikkansa. Uudistetut politiikat edellyttävät hallituksen
hyväksyntää ja hyväksyntämenettely on aikataulutettu keväälle 2013. Uudistetut politiikat julkaistaan Fortumin internet-
sivuilla hallituksen hyväksynnän jälkeen. Fortumin keskeisimmät kestävää kehitystä ohjaavat politiikat ja ohjeistukset ovat:

• Toimintaohje (Code of Conduct)
• Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct)
• Kestävän kehityksen politiikka (sisältäen ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikan)
• Henkilöstöpolitiikka
• Riskienhallintapolitiikka
• Sponsorointiohje
• Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelyistä
• Kilpailuoikeusohje
• Konsernin lahjonnanvastainen ohjeistus
• Konsernin ohjeistus omaisuuden suojaamisesta
• Konsernin eturistiriitaohjeistus
• Biodiversiteettiohje

Fortum kunnioittaa ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta, sopimusta lapsen oikeuksista sekä
kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lisäksi Fortum ottaa toiminnassaan huomioon OECD:n ohjeet monikansallisille
yrityksille, Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen
vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 alkaen.

Taloudellisen vastuun johtamiskäytännöt

Fortumin taloudellisessa vastuussa korostuvat vahva tuloksellisuus, kannattava kasvu ja arvonnousu pitkällä aikavälillä.
Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, vastaamaan asiakkaiden
tarpeisiin, tukemaan yhteiskunnan kehitystä ja tuottamaan lisäarvoa eri sidosryhmilleen. Vahva tuloksellisuus ja kasvu tulee saada
aikaan kestävän kehityksen periaatteita ja yhtiön tavoiteasetantaa noudattaen. Jokainen uusi tutkimus- ja kehityskohde arvioidaan
hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden kriteereillä. Samoin jokainen uusi investointiehdotus arvioidaan kestävän
kehityksen kriteereillä osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksyntämenettelyä.

Fortumin taloudellisten tunnuslukujen laatimista ja esittämistä säätelevät IFRS-standardit. Taloudellisen vastuun raportointiin Fortum
käyttää tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen lisäksi Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisia tunnuslukuja soveltuvin osin ja
raportoi kestävän kehityksen raportissaan joitakin tilinpäätösprosessin osana kerättyjä tietoja, jotka eivät sisälly
varsinaisiin tilinpäätöstietoihin.

Taloudellisen vastuun tunnusluvut >
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Ympäristövastuun johtamiskäytännöt

Fortumin ympäristövastuussa painotetaan luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja tarvetta hillitä ilmastonmuutosta, sekä korostetaan
osaamistamme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoiman tuotannossa ja energiatehokkaassa CHP-tuotannossa. Tutkimus- ja
kehitystyö luo valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.

Fortumin ympäristöjohtaminen perustuu konsernin politiikkojen ja sitoumusten lisäksi kansainväliseen ISO 14001 -standardiin
ja tavoitteena on, että kaikilla operatiivisilla toiminnoilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Vuoden 2012 lopulla Fortumin
toimintojen sertifiointiaste oli 95 %. Sullom Voen toiminnot Isossa-Britanniassa sertifioitiin vuonna 2012. OAO Fortumin toiminnoille
Venäjällä myönnettiin ISO 14001 -sertifikaatti elokuussa 2012. Valmistelut OAO Fortumin kaukolämpöverkkotoiminnan
sertifioimiseksi jatkuivat vuoden aikana. Sertifiointiaste on laskettu sertifioitujen toimintojen liikevaihdon osuutena Fortumin
kokonaisliikevaihdosta (nettomyyntiarvot 2012).

Ympäristövastuun tunnusluvut >

Työterveyden ja turvallisuuden johtamiskäytännöt

Fortumin turvallisuusjohtamisessa korostuu yhtiön tahtotila luoda turvallinen työpaikka kaikille Fortumin toiminnoissa työskenteleville
henkilöille. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Turvallisuusjohtaminen perustuu konsernin politiikkojen ja
sitoumusten lisäksi konsernitasoisiin ohjeisiin sekä konsernin laatimiin minimivaatimuksiin ympäristö-, työterveys- ja
turvallisuustyölle. Fortumin tavoitteena on, että kaikilla operatiivisilla toiminnoilla on OHSAS 18001 -työterveys- ja -
turvallisuussertifikaatti.

Vuoden 2012 lopussa Fortumin toimintojen sertifiointiaste oli 70 %. Tammikuussa 2012 sertifioinnin läpäisi Fortum Jelgava, jonka
osuus Latvian toiminnoista on 95 %. Toimet Russia-divisioonan toimintojen sertifioimiseksi vuoden 2012 aikana jatkuivat. OAO
Fortum läpäisi sertifiointiauditoinnin joulukuussa 2012. ESD-divisioonalla ei ole OHSAS 18001 -sertifiointia.

Fortum noudattaa tapaturmien raportoinnissa Yhdysvaltojen Occupational Safety & Health Administrationin (OSHA) periaatteita
sekä ILO:n Practise on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases (1995) ohjeita siltä osin kuin ne ovat
Fortumin toimintamaiden lainsäädännön mukaisia.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, työterveys ja turvallisuus >
Lue lisää työhyvinvoinnista >
Lue lisää työturvallisuudesta >

Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen

Fortumin tavoitteena on sitoutunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Haluamme luoda mielenkiintoisia ura- ja kehitysmahdollisuuksia
henkilökohtaisen ammattitaidon ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Fortumin Toimintaohje ja henkilöstöpolitiikka ohjaavat
henkilöstökäytäntöjä, joita tukevat konsernitasoiset henkilöstöprosessit: strateginen suunnittelu, rekrytointi, henkilöstön
kehittäminen, edut ja palkitseminen sekä työelinkaaren ja henkilöstötietojen hallinta.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua sekä tasapuolisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkkauksessa,
henkilöstön kehittämisessä ja uralla etenemisessä riippumatta rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä,
kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Henkilöstökäytäntöjen
toteutumista seurataan henkilöstötutkimuksilla, vuosittaisilla suoritus- ja kehityskeskusteluilla sekä muita palautekanavia käyttäen.

Fortumin henkilöstöjohtamisen painopistealueet vuonna 2012 olivat henkilöstön sitoutuneisuuden ja osaamisen jatkuva
kehittäminen, konsernin laajuisten henkilöstöprosessien kehittäminen, tuloksellisuutta ja hyvinvointia edistävä johtamiskoulutus,
osaamis- ja seuraajasuunnittelu sekä työnantajamielikuvan parantaminen.
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Fortumin työhyvinvointiohjelma ForCARE kattaa kokonaisvaltaisesti työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Ohjelman tavoitteena
on edistää terveyttä ja turvallisuutta, tukea työntekijöiden työkykyä koko uran ajan sekä edistää työyhteisöjen toimintaa. Jokaisella
työyhteisön jäsenellä on vastuu omasta hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä yhdessä.

ForCARE-malli on käytössä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on ottaa malli käyttöön kaikissa toimintamaissa. Malli
räätälöidään kunkin maan lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä paikallisen työturvallisuusorganisaation, henkilöstön ja johdon
kanssa.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, työntekijät ja työolosuhteet >
Lue lisää ForCARE-työhyvinvointimallista >

Ihmisoikeudet

Fortumin ihmisoikeuksia koskeva lähestymistapa kuvataan Fortumin Toimintaohjeessa (Code of Conduct), toimintaohjeessa
palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) sekä Fortumin henkilöstöpolitiikassa. Fortum kunnioittaa YK:n
ihmisoikeuksien julistusta, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lisäksi
Fortum huomioi toiminnassaan OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption
vastaiset periaatteet ja ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on ollut YK:n Global
Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 alkaen.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, ihmisoikeudet >
Lue lisää toimitusketjun kestävästä hallinnasta >

Toiminta yhteiskunnassa

Fortumin Toimintaohje ohjaa yhtiön toimintaa yhteiskunnassa. Fortum noudattaa hyviä liiketoimintatapoja kaikessa toiminnassaan.
Kilpailemme rehdisti ja reilusti. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja Fortumin kilpailuoikeusohjeistoa. Vältämme tilanteita, joissa
oma henkilökohtainen etumme saattaa olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. 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. Noudatamme Fortumin suosituksia ja eettisiä periaatteita kaikissa asiakas- ja toimittajasuhteissamme. Emme
koskaan emmekä mistään syystä ota vastaan tai tarjoa lahjuksia tai muita asiattomia maksuja.

Aktiivisena yrityskansalaisena Fortum tarjoaa energia-alan asiantuntemuksensa myös päättäjien ja kansalaisjärjestöjen käyttöön.
Fortum ei tue suorasti eikä epäsuorasti poliittisia puolueita tai organisaatioita. Yhtiö ei myöskään osallistu yksittäisten ehdokkaiden
vaalikampanjoiden rahoitukseen.

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. Kestävän kehityksen politiikkamme mukaisesti
haluamme kehittää toimintaamme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Avoin, rehellinen ja ennakoiva viestintä sekä
sidosryhmien kuunteleminen ovat olennaisen tärkeitä pyrkiessämme kohti strategisia tavoitteitamme. Huomioimme
erityisesti paikalliset yhteisöt ja voimalaitoksiemme läheisyydessä asuvat ihmiset.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, yhteiskunta >
Lue lisää yleishyödyllisestä tuesta >
Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstä >
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Kestävän kehityksen organisaatiot ja vastuut

Fortumissa divisioonien ja konsernifunktioiden johto ja viime kädessä toimitusjohtaja sekä hallitus vastaavat kestävään kehitykseen
liittyvistä asioista. Hallitus ei ole asettanut yhtään jäsentään erityisesti kestävän kehityksen asioista vastaavaksi henkilöksi ja luottaa
kestävän kehityksen asioissa Fortumin johtoryhmän ja konsernin kestävän kehityksen asiantuntijoiden antamiin tietoihin ja
asiantuntijalausuntoihin. Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kerrotaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Corporate Sustainability -yksikkö, joka 1.11.2012 alkaen on kuulunut Finance-funktioon, on vastuussa kestävän kehityksen asioiden
koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla. Finance-funktioon kuuluvat myös Legal-, Risk-, Mergers and Acquisitions-,
Strategy-, Purchasing- ja Internal Audit -yksiköt, joiden kanssa Sustainability-yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä. Yhteistyö myös
viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista sekä edunvalvonnasta vastaavien yksiköiden kanssa on osa jokapäiväistä toimintaa. Finance-
funktion johtaja raportoi toimitusjohtajalle ja on Fortumin johtoryhmän jäsen. Funktion johtaja osallistuu myös Fortumin hallituksen
kokouksiin.

Corporate Sustainability -yksikkö vastaa konsernin kestävän kehityksen verkostojen toiminnasta. Säännöllisesti toimivia verkostoja
ovat Climate-verkosto, joka kokoontui 5 kertaa vuonna 2012 sekä ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusverkosto (EHS), jolla oli
kokouksia 6 kertaa. Verkostojen toimintaa on uudistettu ja tehostettu 1.1.2013 alkaen yhdistämällä Climate- ja EHS-verkostojen
toiminta. Corporate Sustainability antaa kestävään kehitykseen liittyvän hyväksynnän (ympäristö-, työterveys- ja
turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset) kaikille merkittäville investoinneille, yritysostoille ja käyttöomaisuusmyynneille
osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksymismenettelyä.

Fortumissa korostetaan linjajohdon vastuuta. Vastuu ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta on Fortumin linjajohdolla ja tavoitteiden
toteutuminen osa Fortumin tulospalkkiojärjestelmää. Keskeiset mittarit tulospalkkion määrittelyssä ovat tapaturmataajuus,
tulipalojen, vuotojen sekä muiden poikkeamien määrä. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat myös osa Fortumin lyhyen aikavälin
kannustinjärjestelmää.

Kestävän kehityksen tavoiteasetannan periaatteet >

Kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset >
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Raportointiperiaatteet

Fortumin vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: tilinpäätös ja integroitu kestävän kehityksen raportti. Raportoinnin teemana on
"Luomme arvoa". Vuosikertomus julkaistaan kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi Fortumin
nettisivuilla.

Tämä raportti kertoo Fortumin toiminnasta vuonna 2012 sisältäen joitakin tietoja tammi–helmikuulta 2013. Kestävän kehityksen
raportti vuodelta 2011 julkaistiin huhtikuussa 2012, ja vuoden 2013 raportti julkaistaan huhtikuussa 2014.

Raportti on jaettu kuuteen osioon. Ensimmäisessä osassa esitellään Fortum yhtiönä ja kerrotaan keskeiset tiedot
tuotantokapasiteetista, asiakkaista, henkilöstöstä, sertifioiduista hallintajärjestelmistä ja hiilidioksidipäästöistä. Ensimmäisessä
osiossa esitellään myös konsernin liiketoimintarakenne divisioonittain ja yhteenveto vuoden 2012 keskeisistä saavutuksista.
Toisessa osassa kerrotaan Fortumin strategiasta ja kestävästä kehityksestä osana strategiaa, sekä markkinoiden kehityksestä.
Raportin kolmannessa osassa tarkastellaan Fortumin liiketoiminnan arvoketjua sekä eri tuotanto- ja jakelumuotojen roolia siinä.
Neljännessä osiossa esitellään Fortumin keskeiset sidosryhmät sekä sidosryhmien odotukset Fortumin kestävän kehityksen työtä
kohtaan. Viidennessä osassa esitellään Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston mukaiset tiedot. Kuudenteen osioon
on koottu esimerkkejä Fortumin toiminnasta.

Kestävän kehityksen raporttia koskevien lisätietojen antajat löytyvät yhteystiedot-sivulta.

Raportin rajaus ja yhdistelyperiaatteet

Toimintaa ja johtamista koskeva raportointi kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt
kaikissa toimintamaissa. Yhdistellyt tiedot sisältävät emoyhtiö Fortum Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, joissa Fortum Oyj:llä on suoraan tai
välillisesti yhteensä yli 50 % osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin oikeus määrätä liiketoiminnan talouden ja
toiminnan periaatteista. Mahdolliset poikkeamat tästä periaatteesta on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä.

Johtamiskäytäntöjen raportointi ei kaikilta osin ulotu Fortumin vähemmistöosakkuuksiin, eikä raportointikokonaisuuden määrittely
siten täysin noudata GRI-ohjeiston määrittelyperiaatteita (Boundary Protocol). GRI-ohjeiston määrittelyperiaatteiden mukaisesti
yhtiöt, joissa omistusosuus on enintään 50 % ja joilla on kestävän kehityksen näkökulmasta merkittävä vaikutus, tulee sisällyttää
johtamiskäytäntöjä koskeviin tietoihin. Fortumin tapauksessa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen (26 % omistusosuus), Kemijoki Oy:n
(18 % omistusosuus osakepääomasta ja 64 % osuus vesivoimaosakkeista) ja Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n
(49,5 % omistusosuus) sekä Ruotsissa sijaitsevien Forsmarkin (26 % omistusosuus) ja Oskarshamnin (46 % omistusosuus)
ydinvoimalaitosten johtamiskäytännöt eivät sisälly raporttiin.

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

Kapasiteetin muutokset

Uusi ja hankittu kapasiteetti

Vuoden aikana ostetut laitokset ja kapasiteetti ovat mukana raportoinnissa haltuunotosta alkaen. Sama pätee rakennettuun uuteen
kapasiteettiin ja vuoden aikana käyttöön otettuihin uusiin laitoksiin.
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Vuokralla ollut ja myyty kapasiteetti

Kirkniemen voimalaitoksen kapasiteetti oli vuokrattuna koko sen ajan, jolloin laitos oli Fortumin omistuksessa. Voimalaitos on
siirtynyt 15.11.2012 Sappi Fine Paper Europen omistukseen. Vuokralla olleen kapasiteetin tuotanto ja päästöt eivät ole mukana
Fortumin ominaispäästöluvuissa, jotta kuva päästöjen suhteesta tuotantoon on oikea. Absoluuttisiin päästölukuihin Kirkniemen
voimalaitos on sisällytetty 15.11. saakka.

Naantalin voimalaitoksen liiketoiminta ja ympäristöluvat siirtyivät vuoden 2012 alussa Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto
Oy:n vastuulle. Tammikuun aikana Fortum sai päätökseen myös Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja pienvesivoimalaitosten myynnin
Suomessa sekä Fortum Termest AS:n ja Fortum Elekterin myynnin Virossa. Vuoden 2012 aikana Fortum myi myös pieniä
vesivoimalaitoksia Ruotsissa ja kaukolämpöverkkonsa Surgutissa Venäjällä. Nämä toiminnot eivät ole mukana vuoden 2012
kestävän kehityksen raportoinnissa.

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Tiedot taloudellisia tunnuslukuja varten on kerätty tilintarkastajien tarkastamasta tilinpäätöksestä sekä kirjanpito- ja
konsolidointijärjestelmistä.

Ympäristötietojen osalta raportti kattaa ne laitokset, joista Fortum on juridisesti vastuussa ympäristöluvan haltijana. Normaalisti
Fortum on tällöin pääomistaja, mutta yhtiö voi olla laitoksen ympäristöluvan haltija myös ollessaan vähemmistöosakas. Näissä
tapauksissa laitosten tiedot raportoidaan kokonaisuudessaan, mutta ominaispäästölukuihin tuotannosta ja päästöistä lasketaan
mukaan vain Fortumin omistusosuutta vastaava osuus.

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

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

Fortumin henkilöstöjohtamisen HeRMeS-järjestelmä on käytössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa lukuun ottamatta
Zabrzen ja Bytomin toimintoja, ja sillä kerätään kaikki työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Muut sosiaaliseen vastuuseen
liittyvät tiedot, kuten työterveystiedot, tulevat useista eri lähdejärjestelmistä. Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät nämä tiedot ja
toimittavat ne kestävän kehityksen yksikölle GRI:n suosittelemassa muodossa.

Global Compact -raportointi

Fortum on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 lähtien. Tämä raportti kuvaa Global
Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista Fortumin toiminnassa. Global Compact hyväksyy GRI:n G3.1-version
tunnuslukujen käytön Communication on Progress (COP) -raportoinnissa. GRI-indeksissä esitetään ne tunnusluvut, joita Fortum on
käyttänyt mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden
noudattamista.
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Varmennus

Fortumin kestävän kehityksen raportti 2012 julkaistaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi, ja se on luettavissa
osoitteessa annualreporting2012.fortum.com. Kestävän kehityksen raportti on laadittu GRI-ohjeiston version G3.1
mukaisesti. Fortum Oyj:n tilintarkastaja Deloitte & Touche Oy on antanut rajoitetun varmuuden kestävän kehityksen raportin
suomenkieliselle versiolle. Varmennus kattaa suomenkielisellä verkkosivustolla annualreporting2012.fortum.com olevan aineiston.

Version G3.1 lisäksi Fortum on raportoinut soveltuvin osin joitakin GRI:n toimialakohtaisen energiasektoria koskevan
raportointiohjeen (Electric Utility Sector Supplement) indikaattoreita. Toimialakohtaisia lisäyksiä G3.1-indikaattoreihin ei ole
huomioitu. Fortum on tehnyt GRI-ohjeiston edellyttämän itsearvioinnin raportoinnin kattavuudesta. Myös varmennuksen antaja on
arvioinut sovellustason, ja molemmilla osapuolilla on yhteisymmärrys siitä, että Fortum on noudattanut GRI-ohjeiston 3.1-version
tasoa B+. Fortum on noudattanut raportoinnissaan myös AA1000 AccountAbility Principles Standardia (AA1000APS).

Raportin sisältöä ei varmennuksen jälkeen päivitetä, vaan mahdolliset sisältömuutokset raportoidaan seuraavana vuonna.

Varmennuslausunto >
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Taloudelliset tulokset

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo

Fortum analysoi toimintansa taloudellisia vaikutuksia ja eri sidosryhmille tuotetun hyvinvoinnin määrää toimintamaissaan ja
markkina-alueillaan. Keskeisiin sidosryhmiin kuuluvat osakkeenomistajat ja sijoittajat, asiakkaat, työntekijät, palvelun- ja
tavarantoimittajat sekä julkinen sektori. Palvelun- ja tavarantoimittajien osalta Fortum arvioi myös globaaleja vaikutuksia kiinnittäen
erityisesti huomiota riskimaissa toimiviin palvelun- ja tavarantoimittajiin.

Vuonna 2012 tuotetun ja sidosryhmille jaetun lisäarvon erotuksena yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jäi 746 miljoonaa euroa
(2011: 1 232).

Lue lisää: Fortumin taloudelliset vaikutukset >

Lue lisää: Fortum ja verotus >

Rahavirrat eri sidosryhmille
Milj. euroa 2012 2011 2010
Lisäarvon tuottaminen

Tuotot asiakkailta Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot,
rahoitustulot sekä toimintojen tai tuotantolaitosten
myyntituotot 6 398 7 129 6 432

Ostot tavarantoimittajilta Käteismaksut raaka-aineiden, tavaroiden ja
palveluiden toimittajille -2 989 -3 272 -2 923

Fortumin tuottama lisäarvo 3 409 3 920 3 509

Lisäarvon jakautuminen
Korvaukset henkilöstölle Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut -556 -529 -507
Korvaukset rahoittajille ja
osakkeenomistajille

Sijoittajille maksetut osingot, korot ja muut
rahoituskulut -1 514 -1 431 -1 657

Julkinen sektori Maksettu tulovero, valmisteverot, tuki
yhteiskunnalle ja lahjoitukset -593 -728 -642

Jaettu sidosryhmille -2 663 -2 688 -2 806

Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen 746 1 232 703
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Fortumin toiminnasta syntyvän taloudellisen lisäarvon jakautuminen toimintamaittain 2011-2012
Käyttöomaisuus
-investoinnit Henkilöstökulut Verot 1) Yhteensä

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Suomi 338 239 221 209 137 250 696 698
Ruotsi 492 392 193 181 367 440 1 052 1 013
Venäjä 568 670 83 80 19 15 670 765
Viro 10 12 5 7 1 0 16 19
Puola 19 18 18 21 10 8 47 47
Norja 36 19 17 14 2 1 55 34
Muut maat 95 58 19 17 49 7 163 82
Yhteensä 1 558 1 408 556 529 585 721 2 699 2 658
1) Sisältää maksetut tulo-, valmiste- sekä kiinteistöverot

GRI ei sisällytä investointeja jaetun lisäarvon laskelmaan, mutta Fortum on sisällyttänyt investoinnit omaan taloudellisten
vaikutusten arviointiinsa, koska niiden vuosittainen määrä ja vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit maittain
Suomi Ruotsi Viro Puola Norja Muut maat Yhteensä

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Power
Vesivoima 12 9 86 60 - - - - - - - - 98 69
Ydinvoima 53 34 - - - - - - - - - - 53 34
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto 4 8 - - - - - - - - - - 4 8
Uusiutuva energia/
Sähköntuotanto 1 - 27 16 - - - - - - - - 28 16
Muut 1 1 - 2 - - - - - - 6 1 7 4
Power yhteensä 71 52 113 78 - - - - - - 6 1 190 131

Heat
Fossiilinen energia/
Lämmöntuotanto 9 5 12 5 - - 3 8 - - - - 24 18
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto - 2 - - - - 1 2 - - - - 1 4
Uusiutuva, jakautuen 66 22 150 84 - - - - - - 87 56 303 162

Jäte 0 - 106 71 - - - - - - 47 47 153 118
Biopolttoaineet 66 22 41 11 - - - - - - 40 8 147 41
Muut - - 3 2 - - - - - - - 1 3 3

Kaukolämpö 12 9 33 32 10 10 15 8 21 7 0 1 91 67
Muut 12 12 32 34 0 - - - - - 1 - 45 46
Heat yhteensä 99 50 227 155 10 10 19 18 21 7 88 57 464 297

Distribution 158 118 151 157 0 2 - - 15 12 - - 324 289
Electricity Sales - 5 0 - - - - - - - 1 - 1 5
Muut 10 14 1 2 - - - - - - - - 11 16
Yhteensä, ilman
Russia-segmenttiä 338 239 492 392 10 12 19 18 36 19 95 58 990 738
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Russia
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto 535 627
Fossiilinen energia/
Lämmöntuotanto 32 43
Muut 1 0
Russia yhteensä 568 670

Yhteensä, sisältäen
Russia-segmentin 1 558 1 408

EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet
organisaation toiminnalle

Ilmastonmuutos aiheuttaa Fortumille sekä sääntelyyn liittyviä riskejä, fyysisiä riskejä että mahdollisuuksia. Koska energiantuotanto
ja -käyttö on merkittävin kasvihuonekaasujen lähde, energiasektorilla on keskeinen rooli vähäpäästöisen tulevaisuuden
rakentamisessa. Energia-ala on laatinut visioita ja tiekarttoja kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää, ja se on valmis investoimaan
uuteen ilmastomyönteiseen tuotantokapasiteettiin, mikäli toimintaa tukevat poliittiset ja yhteiskunnalliset edellytykset ovat
kohdallaan.

Ilmastosääntely vaikuttaa Fortumiin ensisijaisesti EU:n päästökaupassa määräytyvän CO2:n hinnan ja siitä aiheutuvan
kustannuksen kautta. Tämä määrittää taloudellisen arvon myös päästövähennyksille. Hiilidioksidin hinta lisää fossiilisiin
polttoaineisiin perustuvan energian tuotantokustannuksia, mutta nostaa toisaalta energiatuotteiden hintoja. Paras keino vähentää
hiilidioksidin hintaan liittyvää riskiä on lisätä hiilidioksidipäästötöntä ja vähäpäästöistä tuotantokapasiteettia. Fortum kehittää
jatkuvasti energiatuotantokapasiteettiaan ja etsii mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. Vuonna 2012 tarkasteltiin
voimalaitosten energiatehokkuustoimia.

Vuonna 2012 noin 93 % Fortumin sähköntuotannosta EU:ssa oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumilla oli vuonna 2012 yhteensä 79
(2011: 102) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvaa laitosta kuudessa jäsenvaltiossa. CO2-päästöistä EU-alueella noin 95 %
kuului päästökaupan piiriin. Vuonna 2012 Fortumille oli myönnetty ilmaisia päästöoikeuksia 5,4 miljoonaa tonnia vastaava määrä
vuodessa. Yhtiön päästöt EU-päästökauppajärjestelmässä olivat 4,8 miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksien suhteen Fortum oli siten
ylijäämäinen.

Fortumin CO2-päästöt ja päästöoikeudet vuosina 2010−2012
Miljoonaa tonnia 2012 2011 2010
Kokonaispäästöt 20,7 23,5 25,3
Päästökauppajärjestelmän alaiset päästöt 4,8 8,0 9,7
Myönnetyt päästöoikeudet 5,4 6,8 5,6
Päästöt Venäjällä 15,6 14,7 14,6

Päästökauppajärjestelmän alkaneella kolmannella kaudella 2013−2020 Fortumin ilmaiset päästöoikeudet vähenevät merkittävästi,
koska sähköntuotannon on ostettava oikeudet markkinoilta tai huutokaupoista. Ainoastaan Puolassa ja Baltian maissa Fortumin
CHP-laitokset saavat päästökauppadirektiivin poikkeussääntöjen nojalla ilmaisia päästöoikeuksia myös sähköntuotannolle.

Venäjällä Fortumin hiilidioksidipäästöt ovat lähivuosina kasvussa energiantuotantokapasiteetin lisäyksen seurauksena. Venäjällä
hiilidioksidipäästöillä on toistaiseksi taloudellista arvoa ainoastaan yhteistoteutusmekanismin (Joint Implementation, JI) kautta.
Mekanismia voitiin hyödyntää Kioto-kaudella 2008−2012, muttei enää sen jälkeen. Fortum sai lokakuussa hyödynnettäväkseen
ensimmäiset päästövähennysyksiköt (ERU) Venäjältä. Kyseiset päästövähennykset olivat peräisin OAO Fortumin sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitoksen Tyumen CHP-1:n uudesta voimalaitosyksiköstä. Kaikkiaan 1 626 949 ERU-yksikköä on siirretty
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Venäjältä Suomeen vuoden 2012 loppuun mennessä JI-hankkeista, joissa Fortum on suoraan osallisena. Fortum ei odota saavansa
merkittäviä volyymejä ERU-yksiköitä enää vuonna 2013.

Fortum on osakkaana myös kahdessa kansainvälisessä ilmastorahastossa, Prototype Carbon Fund -hiilirahastossa (PCF) ja
Testing Ground Facility (TGF) -hiilirahastossa. Vuonna 2012 Fortum sai yhteensä 127 360 päästövähennysyksikköä näistä
rahastoista. Saaduista päästövähennysyksiköistä 74 176 oli CER-yksiköitä, 30 976 ERU-yksiköitä ja loput muita
päästövähennysyksiköitä. Kaikkiaan Fortum arvioi saavansa kumulatiivisesti noin 1 500 000 yksikköä rahastojen toiminta-aikana.

Fortumin toimintoihin kohdistuu ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, mukaan lukien sääolosuhteissa tapahtuvat
muutokset, jotka voivat muuttaa energian kysyntää ja esimerkiksi vesivoimatuotannon määrää. Yleistyvät ja rajut myrskyt voivat
vaikuttaa jakeluverkon toimintaan ja kunnossapitoon. Lisääntyvä sadanta voi vaikuttaa vesivoiman tuotantoon, patojen
turvallisuuteen ja bioenergian tarjontaan ja saatavuuteen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi Fortum on myös sopeuttamassa
toimintaansa ilmastonmuutokseen ja ottaa vaikutuksia huomioon mm. tuotannonsuunnittelussa ja kasvuhankkeiden arvioinnissa.

Huolen ilmastonmuutoksesta odotetaan aikaansaavan vähähiilisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän
kasvua. Fortumin osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimassa, energiatehokkaassa CHP-tuotannossa ja tulevaisuuden
energiajärjestelmän ja sen teknologioiden, kuten aalto- ja aurinkoenergian, tutkimuksessa ja kehityksessä voi osoittautua yhtiölle
kilpailueduksi. Fortum investoi CO2-päästöttömään tuotantoon Euroopassa ja näkee liiketoimintamahdollisuuksia
ilmastomyönteisten energiaratkaisujen tuottamisessa kestävää kaupunkiasumista ja liikenteen sähköistymistä varten.

Lue lisää markkinoiden kehityksestä >

Lue lisää vähähiilisestä taloudesta >

EC3 Organisaation määrittelemän eläke-etuusjärjestelmän velvoitteiden kattavuus

Fortumin eläkejärjestelyt noudattavat kunkin toimintamaan paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä, ja niitä käsitellään Tilinpäätöksen
liitetiedoissa, kohdassa Eläkevelvoitteet.

Markkina-asema

EC6 Toimintakäytännöt ja ostot paikallisilta toimittajilta

Fortum ostaa polttoaineita, tavaroita ja palveluita sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Merkittävä osa Fortumin
hankinnoista kohdistuu investointeihin. Paikallisiksi ostoiksi Fortum luokittelee ostot niistä maista, joissa Fortumilla on operatiivista
toimintaa. Suurimmat hankinnat ilman investointeja tehtiin Pohjoismaissa (1 612 miljoonaa euroa) ja Venäjällä (769 miljoonaa
euroa).

Polttoaineiden osuus ostojen hankintavolyymista oli noin 1 057 miljoonaa euroa. Fossiilisia polttoaineita ostimme noin 910
miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 130 miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 20 miljoonalla eurolla.

Hankinnat 1) ilman investointeja 2011-2012
Milj. euroa 2012 2011
Pohjoismaat 1 612 1 903
Venäjä 769 692
Puola 161 148
Viro 36 64
Muut maat 99 44
Yhteensä 2 677 2 851
1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut.
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Vuonna 2012 Fortumin investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 558 miljoonaa euroa (2011: 1 408), josta 482 miljoonaa (2011: 278) oli
hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon. Investoinnit olivat yhteensä 25 % liikevaihdosta (2011: 22 %). Fortumin investoinneilla on
merkittävä paikallinen vaikutus, koska ne luovat liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia paikallisille toimittajille ja kehittävät paikallista
infrastruktuuria. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä, 568 miljoonaa euroa (2011: 670), ja Ruotsissa 492 miljoonaa euroa (2011:
392). Investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin olivat 429 miljoonaa euroa (2011: 247).

EC7 Paikalliset palkkauskäytännöt ja paikallisten osuus ylimmästä johdosta

Fortum rekrytoi paikallista henkilöstöä ilmoittamalla työpaikoista ja käyttämällä suorahakumenetelmiä. Ruotsissa ylimmästä
johdosta 100 % on paikallisia. Suomessa ylimmässä johdossa on paikallisten lisäksi yksi puolalainen johtaja ja Venäjällä yksi
saksalainen. Puolassa ainoa Vice President -tason johtaja on suomalainen.

Välilliset vaikutukset

EC8 Infrastruktuuri-investoinnit ja tarjotut yleishyödylliset palvelut

Fortum tukee yhteiskunnan hyväksi työskentelevien järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissaan. Tavoitteena on, että
sponsorointi hyödyttää molempia osapuolia. Yhteistyö erityisesti pohjoismaisten yliopistojen kanssa erilaisissa tutkimus- ja
kehityshankkeissa on merkittävää.

Vuonna 2012 Fortumin tuki yleishyödylliseen toimintaan oli yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa (2011: 4,6), josta Fortumin säätiön
apurahojen osuus oli noin 780 000 euroa (2011: 700 000). Fortumin säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä,
teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Vuonna 2012 Fortumin säätiö myönsi
apurahoja 48 opiskelijalle. Tämän lisäksi Fortum lahjoitti Suomessa yliopistoille tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön 757 000 euroa
(2011: 2,8 miljoonaa).

Fortumin investointeja infrastruktuuriin, erityisesti kaukolämpöverkkoon Venäjällä, voidaan pitää yleishyödyllisinä. Fortumin
investoinnit kaukolämpöverkkoon tuottavat kuitenkin myös taloudellista hyötyä ja vähentävät ympäristövaikutuksia, ja siksi niitä ei
lueta GRI-ohjeiston mukaisiksi yleishyödyllisiksi investoinneiksi.

Fortumin yleishyödyllisiin kohteisiin lahjoitettavan summan päättää yhtiön hallitus. Lahjoituksia ei anneta puolueille tai
minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon. Ne eivät myöskään
koskaan ole osa liiketoimintasopimuksia.

EC9 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Fortum tukee yhteiskunnallista kehittymistä ja hyvinvointia esimerkiksi lisäämällä paikallista työllisyyttä, maksamalla veroja, palkkoja
ja sosiaalikuluja. Fortumin tuottama verohyöty yhteisöille koostuu tuloveroista sekä liiketoimintoihin liittyvistä veroista, kuten
kiinteistö- ja jäte- ja polttoaineveroista. Fortumilla on myös läpikulkuveroja, kuten arvonlisävero ja palkkojen ennakonpidätys, jotka
Fortum on velvollinen keräämään ja raportoimaan valtionhallinnon puolesta.

Suomen valtion osakkeista saamillaan osinkotuloilla on vaikutusta yhteiskunnan perusrakenteiden ylläpidossa.

Fortumin suorat ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset >
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Saatavuus ja toimintavarmuus

EU10 Varautuminen sähkön kysyntään pitkällä tähtäyksellä energian tuotantolähteittäin
jaoteltuna

Fortum investoi parhaillaan merkittävästi uuteen energiantuotantokapasiteettiin sekä Venäjällä että Euroopassa. Venäjällä Fortum
on sitoutunut 2,5 miljardin euron investointiohjelmaan, joka lisää sähköntuotantokapasiteettia 2 400 MW ja
lämmöntuotantokapasiteettia 662 MW. Ohjelman aikataulun mukaan viimeiset yksiköt otetaan käyttöön vuonna 2014. Venäjän
investointiohjelma perustuu pääosin maakaasuun, kun taas Euroopassa suunnitellut investoinnit (rakenteilla oleva sähköntuotanto
noin 800 MW ja lämmöntuotanto 225 MW) suuntautuvat pääasiassa CO2-päästöttömään tuotantoon.

Fortumin investointiohjelma Euroopassa >

Fortumin investointiohjelma Venäjällä >

Energiasektorin kehitys Euroopassa >

Sähkömarkkinoiden kehitys Venäjällä >

Järjestelmätehokkuus

EU11 Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde

Fortumilla on konsernitason tavoite (>70 %) polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhteelle viiden vuoden keskiarvona. Hyötysuhde
vuonna 2012 oli 64,2 % (2011: 67,1 % ) ja viiden vuoden keskiarvo 66,9 % (2011: 68,3 %). Fortumin tavoiteasetanta perustuu
nykyiseen tuotantorakenteeseen, suunniteltuun uuteen kapasiteettiin sekä Euroopassa että Venäjällä ja suunniteltuihin toimiin
tehokkuuden parantamisessa ja joustavassa polttoaineiden käytössä.

Lue lisää: Tehokkuutta sähkön ja lämmön yhteistuotannolla >

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt prosentteina kokonaisenergiasta

Fortumin sähkönsiirto- ja jakeluhäviöt olivat vuonna 2012 yhteensä 1,4 TWh (2011: 1,4 TWh). Häviö on 3,3 % sähkönsiirron ja -
jakelun kokonaismäärästä (2011: 3,3 %). Kaikelle verkostohäviöiden kompensointiin käytetylle sähkölle (hiilidioksidipäästötön
sähkö) hankittiin alkuperätakuutodistukset.

Lue lisää: Sähkönjakeluun toimitusvarmuutta ja älykkyyttä >

Lue lisää: Prioriteettina häiriötön lämmönjakelu >
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Materiaalit

EN1 Materiaalien käyttö

Polttoaineiden käyttö

Fortumin materiaalien ja energian käyttö muodostuu pääosin polttoaineista. Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä useista eri
energianlähteistä: Euroopassa pääasiassa uusiutuvista ja vähäpäästöisistä energianlähteistä ja Venäjällä fossiilisista polttoaineista.
Fortum pyrkii toiminnoissaan käyttämään luonnonvaroja tehokkaasti ja säästäen. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi toimintoja
parannetaan jatkuvasti nykyaikaisen teknologian sekä tehokkaan käyttö- ja kunnossapitotoiminnan avulla.

Polttoaineiden energiasisältö on kuvattu indikaattorissa EN3.

Polttoaineiden käyttömäärät vuosina 2010-2012
2012 2011 2010

Maakaasu, Mm3 7 844 7 909 8 092
Hiili, 1000 t 2 536 3 587 3 938
Biomassa, 1000 t 1 790 1 439 2 797
Jäte, 1000 t 806 754 520
Turve, 1000 t 269 254 465
Polttoöljy, 1000 t 49 100 242
Muut polttoaineet, 1000 t 4 54 69
Ydinpolttoaine, t 21 23 25

Muiden materiaalien käyttö

Polttoaineiden lisäksi energiantuotannossa suuressa mittakaavassa käytettäviä materiaaleja ovat savukaasun puhdistukseen
käytettävät kemikaalit, esimerkiksi kalkkikivi, ammoniakki ja urea.

Kemikaalien käyttö vuosina 2010-2012, t
2012 2011 2010

Ilmansuojeluun käytetyt kemikaalit 58 000 69 000 70 000
Vesienkäsittelyyn käytetyt kemikaalit 13 000 14 000 na
Muut kemikaalit ja lisäaineet 8 600 3 200 15 000
Voiteluaineet 200 470 na

EN2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö

Teollisuus- ja yhdyskuntajätteistä valmistetut jätepolttoaineet ovat kierrätettyjä materiaaleja ja niitä käytetään lämmön ja sähkön
tuotantoon jätteenpolttolaitoksissa ja rinnakkaispoltossa muiden polttoaineiden kanssa.

Vuonna 2012 Fortum käytti 806 000 tonnia jätepolttoainetta Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsissa käytetystä jätepolttoaineesta noin
35 000 tonnia oli peräisin Norjasta ja 2 300 tonnia Isosta-Britanniasta (poltettava yhdyskuntajäte, koodi: EWC 191210). Fortumilla ja
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jätettä välittävillä yrityksillä on lupa jätteiden tuontiin. Fortum raportoi jätteiden tuonnista vuosittain viranomaisille. Vuoden aikana
Fortum toi Ruotsiin koeluontoisesti jätettä myös Italiasta ja Skotlannista, yhteensä noin 7 000 tonnia.

Vuonna 2012 jätepolttoaineet muodostivat 14 % Fortumin käyttämien polttoaineiden massasta (maakaasua lukuun ottamatta) ja 1,8
% kokonaispolttoaine-energiasta.

Energia

EN3 Suora energiankulutus primäärienergialähteittäin

Fortumin suora energiankulutus omassa energiantuotannossa vuonna 2012 oli 143 terawattituntia (TWh). Merkittävimmät
primäärienergialähteet olivat maakaasu, uraani ja vesivoima.

Alla esitetyt Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantoluvut energialähteittäin vuosina 2010−2012 sisältävät tuotannon omista
voimalaitoksista ja osakkuusyhtiöistä. Osakkuusyhtiöiden energiankäyttö ei ole mukana edellä mainitussa suorassa
energiankulutuksessa.

Vuonna 2012 uusiutuvien energialähteiden osuus Fortumin sähköntuotannosta oli 36 % ja lämmöntuotannosta 20 %.
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EN4 Epäsuora energiankulutus

Fortumin epäsuora primäärienergiankulutus vuonna 2012 oli 5,8 TWh. Suurimman osan tästä muodostivat muualta voimalaitosten
käyttöön hankittu sähkö ja lämpö sekä sähkönjakelun häviöiden kompensoimiseen hankittu sähkö.

Valtaosa muualta hankitusta lämmöstä tulee Enocellin sellutehtaalta Suomessa, ja se tuotetaan biomassasta. Sähköä ostetaan
useilta toimittajilta, eikä primäärienergian lähteitä tiedetä tarkasti. Kaikelle verkostohäviöiden kompensointiin käytetylle sähkölle
hankittiin alkuperätakuutodistukset (hiilidioksidipäästötön sähkö).

Ulkoinen energianhankinta on muunnettu primäärienergiaksi olettamalla sähköntuotannon hyötysuhteeksi 75 % ja
lämmöntuotannon hyötysuhteeksi 85 %.

Epäsuora primäärienergiankulutus 2012
GWh

Ulkoinen lämmönhankinta 2 583
Sähkön jakeluverkon häviöt 1 909
Muu ulkoinen sähkönhankinta 1 282
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EN5 Energiatehokkuuden parantumisen ansiosta säästetty energia

Polttoon perustuvassa energiantuotannossa Fortum pyrkii hyödyntämään polttoaineen niin tehokkaasti kuin mahdollista. Vuonna
2012 Fortumin polttoaineenkäytön hyötysuhde oli 64,2 % (2011: 67,1 %), kun vastaava tavoite on 70 % viiden vuoden keskiarvona.

Energiatehokas CHP-tuotanto, jossa jopa 90 % polttoaineen energiasisällöstä voidaan hyödyntää, on Fortumin tärkein keino
polttoaineen käytön tehokkuuden lisäämisessä. CHP-laitosten osuus Fortumin sähköntuotannossa oli 32 % vuonna 2012 (2011: 29
%) ja lämmöntuotannossa 79 % (2011: 71 %).

Fortum Power and Heat Oy:n vuosien 2008–2016 energiatehokkuusohjelmaan liittyvien energia-analyysien,
energiatehokkuuskoulutuksen sekä teknisten toimenpiteiden toteutus jatkui vuonna 2012. Ohjelman tavoitteena on parantaa
energiatehokkuutta Ruotsin, Suomen ja Ison-Britannian voimalaitoksilla 600 GWh:lla vuodessa. Pääpaino on voimalaitosten
hyötysuhteen parantamisessa ja CO2-päästöttömän tuotantokapasiteetin lisäyksessä. Vuosittain toteutetaan noin 30 projektia.
Vuonna 2012 energiatehokkuustoimilla aikaansaatiin 95 GWh:n (2011: 90 GWh) energiansäästöt.

Vesivoimalaitosten perusparannusprojektit valmistuivat Pyhäkoskella Suomessa ja Bergvikissä Ruotsissa ja jatkuivat
Gammalängenin ja Långån voimalaitoksissa Ruotsissa. Suomenojan ja Joensuun voimalaitoksille kehitettiin vuonna 2012
reaaliaikaisesti käytön energiatehokkuutta valvova työkalu ja Kuusamon laitoksella tehtiin Ecotuning™-energiatehokkuusselvitys.
Lisäksi kaukolämpöverkostojen optimointi jatkui Tukholmassa.

Fortum on mukana Euroopan sähköalan Energy Wisdom -ohjelmassa ja raportoi ohjelmaan energiatehokkuutta parantavista ja
kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä hankkeistaan. Energy Wisdom -raportit ovat saatavilla osoitteesta www.eurelectric.org/
EWP.

EN6 Toimenpiteet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi
tuotteissa ja palveluissa

Fortum on mukana rakentamassa hiiliniukkaa yhteiskuntaa tarjoamalla energiatuotteita ja -palveluita, joiden avulla
ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja energiatehokkuutta voidaan parantaa myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. Yksityiskohtaisempi
kuvaus ympäristömyönteisistä tuotteista on indikaattorissa EN26.

Fortum tarjoaa asiakkailleen energianeuvontaa, energiatehokkuuskonsultointia sekä energiaa säästäviä tuotteita, kuten
energiankulutuksen mittauslaitteita (esim. Kotinäyttö).

EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi

Voimalaitoksen omakäyttöenergian tarvetta voidaan vähentää teknisillä muutoksilla, järjestelmällisellä ja ennaltaehkäisevällä
kunnossapidolla sekä kouluttamalla henkilökuntaa laitoksen optimaalisessa käytössä ja käyttötalouden seurannassa.

Viime vuosina Fortum on investoinut automaattiseen mittarinhallintaan sähkönjakelussa Ruotsissa ja Suomessa. Tämä parantaa
häviötietojen laatua ja luo uusia mahdollisuuksia jakeluverkon kuormituksen hallintaan, mikä puolestaan vähentää jakeluhäviöitä.
Sähkönjakelun häviöitä voidaan vähentää myös optimoimalla verkkojen käyttöä, lisäämällä siirtokapasiteettia kuormitetuimmilla
linjoilla ja korvaamalla vanhentuneita muuntajia uusilla ja energiatehokkaammilla. Yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset ovat usein
vähäisiä ja kumulatiivisestikin vaikutukset ovat nähtävissä vasta pidemmällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä verkoston kuormitus
kuitenkin usein kasvaa, mikä vaikeuttaa energiatehokkuuden määrällistä arviointia.

Fortumin sähkönjakelun häviöt vuonna 2012 olivat 1 432 GWh, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (2011: 1 401 GWh).
Vuonna 2012 häviöt olivat 3,3 % siirretyn sähkön määrästä (2011: 3,3 %). Sähkön jakelun kokonaismäärä kasvoi 26,6 TWh:iin
(2011: 26,1 TWh) ja aluesiirron määrä 17,3 TWh:iin (2011: 16,7 TWh).

Voimalaitosten ja lämpökeskusten käyttöön hankittiin sähköä 962 GWh, mikä on noin 1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2011:
969 GWh).
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Vesi

EN8 Käyttöönotetun veden kokonaismäärä

Vuonna 2012 Fortum otti kaikkiaan 3 680 (2011: 3 850) miljoonaa kuutiometriä vettä, josta valtaosa, 3 580 (2011: 3 750) miljoonaa

m3 käytettiin lämpövoimalaitosten jäähdytysvetenä. Suomen lauhdutusvoimalaitoksilla käytetään suoraa merivesijäähdytystä. Siinä
jäähdytysvesi virtaa lauhduttimen läpi ja palaa takaisin mereen hieman lämmenneenä, mutta veden määrä pysyy
muuttumattomana.

Fortumin Venäjän voimalaitoksilla käytetään myös jäähdytystorneja, joissa osa vedestä haihtuu ilmakehään. Venäjällä käytetään
vettä myös tuhkan pumppaamiseen hiilivoimalaitoksilta tuhka-altaisiin.

Vesivoiman tuotannossa vesi kulkee kokonaisuudessaan turbiinien läpi, jolloin veden määrä ja laatu säilyvät muuttumattomina.
Vesivoimantuotanto ei ole mukana edellä mainituissa vedenkäytön määrissä.

Vedenotto maittain vuosina 2010-2012, milj. m3

2012 2011 2010
Suomi 1 538 2 071 -
Venäjä 2 130 1 777 -
Iso-Britannia 1,9 2,5 -
Ruotsi 8,9 1,2 -
Puola 0,6 0,8 -
Muut maat 0,3 0,4 -

Vedenotto lähteittäin vuosina 2010-2012, milj. m3

2012 2011 2010
Merivesi 1 500 1 950 2 070
Makea pintavesi 2 160 1 880 1 780
Vesijohtovesi 5,5 6,1 6,0
Muu lähde 15,7 15,1 2,5

Vedenkäyttö vuosina 2010-2012, milj. m3

2012 2011 2010
Jäähdytysvesi 3 582 3 746 3 555
Prosessi- ja käyttövesi 97 107 304
Veden kierrätys 9,5 36,0 8,2
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EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi

Fortum käyttää meri-, järvi- tai jokivettä. Käyttöön otettu vesimäärä on pieni verrattuna vesistön vesimäärään ja -virtaukseen, eikä
vesilähteisiin siksi vaikuteta merkittävästi. Veden vähyys ei ole ongelma Fortumin voimalaitosten toiminta-alueilla.

Puolassa Fortum käyttää pääasiassa kunnallista vesijohtovettä. Puola on ainut Fortumin toiminta-alue, joka on määritelty ns.
vesikriittiseksi alueeksi. Fortumin voima- ja lämpölaitokset Puolassa ovat pääasiassa pieniä. Veden kokonaiskulutus on 800 000
kuutiometrin luokkaa vuosittain. Fortumin toiminta-alueilla ei ole kunnallisten vesivarojen loppumisriskiä. Kaikki toimintomme
vesikriittisillä alueilla on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaan.

EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö

Kierrätetyn veden määrä oli 9,5 miljoonaa kuutiometriä eli 10 % prosessiveden otosta.

Luonnon monimuotoisuus

EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhtiön hallussa olevat alueet,
niiden sijainti ja koko

Fortum omistaa ja käyttää useita energiantuotantolaitoksia suojelualueiden lähellä. Alle puolen kilometrin etäisyydellä Fortumin
Suomen voimalaitoksista sijaitsee kahdeksan suojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 10 500 hehtaaria. Alueet koostuvat
luonnonsuojeluohjelma-alueista, luonnon- ja erämaasuojelualueista ja Natura 2000 -alueista. Ruotsissa samalla etäisyydellä
voimalaitoksista sijaitsee 37 erityyppistä suojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 40 000 hehtaaria. Kattavampi lista
Fortumin hallussa olevista alueista lähellä suojelualueita on luettavissa täältä.

Suomessa voimalaitosten lähellä sijaitsevat alueet on suojeltu lähinnä maisemallisten arvojensa vuoksi. Dalälven-joella Ruotsissa
Fortumin Untran voimalaitoksen kiinteistöihin sisältyy Natura 2000 -alueita ja myös laitoksen välittömässä läheisyydessä alavirran
suuntaan sijaitsee suuri suojelu- ja Natura 2000 -alue. Tämän suojelualueen ulkopuolella Fortum on vapaaehtoisesti suojellut yhtiön
omistuksessa olevan alueen. Myös muiden voimalaitosten läheisyydessä on suojelualueita. Euran kunnassa Kauttuan voimalaitos
sijaitsee lähellä Haronlahden Natura 2000 -aluetta. Tukholman läänissä Ruotsissa on suojelualueita lähellä viittä Fortumin CHP-
laitosta.

Pop-up -kartta Fortumin vesivoimalaitosten sijainnista >

EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden keskeiset vaikutukset luonnon
monimuotoisuuteen

Fortumin vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen – kasvi- ja eläinlajeihin – ovat usein paikallisia ja liittyvät pääasiassa maa- ja
vesialueiden sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Fortumin toiminnot vesivoiman tuotannossa ja sähkönjakelussa voivat
vaikuttaa haitallisesti rikkaan biodiversiteetin alueisiin. Vesivoiman tuotannon vaikutukset liittyvät joissain tapauksissa patoihin, jotka
estävät kalojen vaeltamisen, ja koskien vähenemiseen lajien elinympäristöinä. Fortumin vesistöön johtamat purkuvedet, erityisesti
jäähdytys- ja valumavedet, vaikuttavat vesistöihin ja niihin liittyviin elinympäristöihin sekä vesiluonnon monimuotoisuuteen vain
vähäisesti.

Polttoaineiden (esimerkiksi turpeen ja biomassan) hyödyntäminen lämmöntuotannossa voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.
Fortumilla ei ole omaa polttoaineen tuotantoa, joten suoraa vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ei aiheudu. Luonnon
monimuotoisuuteen liittyvät tekijät otetaan huomioon polttoaineen hankinnassa.
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EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt

Suomessa Kiantajärven tulvaniittyjen kunnostuksen ensimmäinen osa toteutettiin luomalla lintujen pesintäalueita yhteistyössä ELY-
keskuksen ja kunnan kanssa. Nimisjärvellä padon poistolla saatiin aikaan elinympäristöjä kaloille ja pohjaeläimille.
Maisemavaikutuksia pidettiin alueella hyvinä, mutta vaikutuksia lintuihin, kasvillisuuteen ja vesieläimistöön voidaan arvioida vasta
muutama vuosi kunnostuksen jälkeen.

Ruotsissa Ore-joen sivujoissa poistettiin kaksi patoa ja sivujoet saatiin näin avattua kalojen vaellukselle. Toimenpiteen vaikutuksia
seurataan vuonna 2013. Untran voimalaitoksen läheisyydessä Dalälven-joella Fortum hoitaa yhtiön metsää 260 hehtaarin alueella
ympäristönhoitosuunnitelman mukaisesti suojellakseen alueen hyvin monimuotoista luontoa. Jatkuvasti käytössä olevan
ympäristömyönteisen metsänhoidon vaikutuksia seurataan luontokartoituksin.

Fortum on myös tehnyt Krångeden vesivoimalaitoksen alajuoksulle esiselvityksen mahdollisista kalataloudellisista
kunnostustoimenpiteistä. Samalle alueelle tehtiin elinympäristömallinnus mahdollisten harjukselle sopivien kutu- ja elinalueiden ja
kunnostusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Elinympäristökunnostuksista ei kuitenkaan ole päätöstä, koska lisäselvityksiä tarvitaan
vielä.

Pop-up -kartta Fortumin vesivoimalaitosten sijainnista >

EN14 Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten hallinta

Fortumin biodiversiteettiohjeessa on määritelty periaatteet, joilla otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja joilla hallitaan yhtiön
toimintojen vaikutuksia biodiversiteettiin. Fortum tiedostaa, että luonnon monimuotoisuus on sekä maailmanlaajuisesti että
paikallisesti olennainen osa kestävää kehitystä.

Keskeiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan projektien esiselvitysvaiheessa, esimerkiksi vesivoimaprojekteissa
ennen investointipäätöstä. Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan perusteellisesti osana ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä (YVA). Mikäli investoinnilla todetaan olevan vaikutusta johonkin tiettyyn lajiin, laitoksen suunnittelua voidaan
muuttaa tai ryhtyä ympäristöarvon säilyttämis- tai kunnostustoimenpiteisiin.

Esimerkiksi Untran vesivoimalaitoksen padon korjaamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi on suunnitteilla tulevina vuosina
projekti, jonka avulla pato saadaan kestämään laskennalliset tulvavirtaamat. Fortum on yhdessä biologian asiantuntijoiden
kanssa selvittänyt perusteellisesti paikallisia vaikutuksia vähentäviä muutoksia ja sopinut niiden toteuttamisesta.

Fortum kompensoi vesivoiman tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia istuttamalla useita eri kalalajeja. Työ luonnon
monimuotoisuuden toimintaohjelmiksi vesivoiman tuotannolle on käynnissä. Vuonna 2013 valmistuvat jokikohtaiset suunnitelmat
ympäristötoimenpiteistä.

Fortumin ympäristörahasto tukee hankkeita, joilla vähennetään vesivoimatuotannon ympäristöhaittoja sekä tuetaan luonnon
monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä. Osa rahaston varoista kertyy Suomessa EKOenergia-merkityn sähkön ja Ruotsissa
Bra Miljöval -merkityn sähkön myynnistä. Lisäksi rahastoon sisältyy myös muuta Fortumin vapaaehtoista rahoitusta
ympäristötoimenpiteille. Vuonna 2012 rahaston projekteja toteutettiin noin 770 000 euron arvosta. Kaikki projektit toteutetaan
tyypillisesti yhteistyössä viranomaisten, kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa. Lue lisää vuonna 2012 toteutetuista projekteista täältä.

Sähköverkkotoiminnassa maakaapelointi suojaa luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia maisemaan ja lintuihin. Lintujen
törmäyksiä ja sähköiskuja voidaan välttää verkoston jännitteisten osien eristämisellä sekä merkkipallojen kiinnittämisellä
ilmajohtoihin ja laskeutumisorsien kiinnittämisellä pylväisiin. Uusi sähköverkko rakennetaan julkisille alueille ja tienvarsiin aina kun
mahdollista.

Biomassan ja biopolttoaineiden ostoissa Fortum pyrkii lisäämään sertifioidun puupolttoaineen osuutta. Tällainen polttoaine on
peräisin kestävistä energianlähteistä, joiden arvioinnissa mm. luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon. Lue lisää Fortumin
toimista bioenergian jäljitettävyyden ja kestävyyden lisäämiseksi täältä.
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EN15 Uhanalaiset lajit, joilla on elinympäristöjä toiminta-alueella

Fortum ei ole selvittänyt kattavasti uhanalaisten lajien esiintymistä toiminta-alueensa läheisyydessä mutta on jatkuvasti lisäämässä
tietoisuutta uhanalaisista lajeista voimalaitostensa lähialueilla.

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi IUCN:n punaisella listalla.
Fortum on kauan edistänyt lajin suojelua yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa. Muutamina vuosina Fortum on muuttanut
Vuoksen virtaamia, jotta kuutit selviäisivät paremmin pesissään. Saimaannorppa on esimerkki lajeista, joihin Fortumin toiminta
vaikuttaa myönteisesti.

Yksi tärkeä uhanalainen laji Suomen ja Ruotsin joissa on jokihelmisimpukka. Vuonna 2013 toteutetaan useita simpukoiden
elinympäristöjen kunnostuksiin liittyviä projekteja Fortumin ympäristörahaston puitteissa. Fortum myös rahoittaa Karlstadin
yliopiston tutkimushanketta, joka tuottaa tietoa jokihelmisimpukan lisääntymisestä ja simpukan isäntäkalan (taimen) alkuperän
merkityksestä simpukan elinkierrolle.

Laforsenin vesivoimalaitoksen lähellä Ljusnan-joella Ruotsissa kasvaa eräs uhanalainen saralaji, Carex heleonaste. Tämän
uhanalaisen lajin suojelemiseksi vuosittaisella huoltotyöllä varmistetaan lajille hyvät elinolosuhteet.

Ruotsissa Fortum osallistuu ankeriaan (Anguilla anguilla) suojeluhankkeeseen ja tutkimukseen yhdessä seitsemän vesivoimayhtiön
ja Ruotsin ympäristöviranomaisten (Havs- och vattenmyndigheten) kanssa.

Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet

EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Hiilidioksidi (CO2)

Vuonna 2012 Fortumin hiilidioksidipäästöt olivat 20,7 miljoonaa (2011: 23,5) tonnia. 76 % päästöistä oli peräisin Venäjän
toiminnoista, 12 % Suomesta ja 5 % Puolasta. Fortumin kokonaispäästöt vähenivät edellisvuodesta, kun Naantalin voimalaitos
siirtyi Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle, ja hiililauhdutusvoimaa tuotettiin Suomessa hyvin vähän. Venäjällä
päästöt kasvoivat 0,9 miljoonaa tonnia vuodesta 2011.

Energian kokonaistuotannon ominaispäästöt laskivat 177 g/kWh:iin (2011: 192). Vuosi 2012 mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo
nousi 179 g/kWh:iin (2011: 169) Venäjän energiantuotannon osuuden ja päästöjen kasvusta johtuen. Energian kokonaistuotannon
hiilidioksidin ominaispäästö on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana, vaikka olemmekin toistaiseksi tavoitetason alapuolella.
Ominaispäästön kasvu on aiheutunut maakaasuun ja kivihiileen perustuvan Venäjän tuotantomme suhteellisen osuuden
kasvusta kokonaistuotannostamme.

Fortumin hiilidioksidin kokonais- ja ominaispäästöt tulevat edelleen kasvamaan Venäjän uuden tuotantokapasiteetin käyttöönoton
myötä. Lisäksi polttoaineiden hintasuhteista ja saatavuudesta johtuen kivihiilen osuus venäläisten laitostemme polttoainekäytössä
on kasvamassa.

Sähköntuotannon CO2-ominaispäästö EU:ssa oli 42 g/kWh (2011: 88) ja vuosi 2012 mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo oli 60
g/kWh (2011: 67).
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Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Fortum raportoi kasvihuonekaasupäästöt Global Reporting Initiativen (GRI) suositteleman Greenhouse Gas -protokollan
periaatteiden mukaisesti, jossa päästöt jaetaan scope 1, scope 2 ja scope 3 -päästöluokkiin. Raportointi kattaa sekä suorat että
epäsuorat hiilidioksidipäästöt, metaanipäästöt (CH4) ja dityppioksidipäästöt (N2O). Epäsuorat päästöt lasketaan kirjallisuudesta
saatujen päästökertoimien ja polttoaineketjun eri osia koskevien oletusten perusteella. Vuoden 2013 alussa aloitimme uudistettua
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting -standardia koskevan kehitysprosessin ja aiomme julkaista uuden
standardin vaatimukset huomioivan kasvihuonekaasupäästöinventaarion vuoden 2013 aikana.

Vuonna 2012 Fortumin kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % koostui suorista CO2-päästöistä (scope 1), joita syntyy poltettaessa
fossiilisia polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa. Lisäksi suoriin päästöihin kuuluvat yhtiön omistaman autokaluston ja
työsuhdeautojen CO2-päästöt. Ulkopuolisista lähteistä hankitun sähkön, lämmön ja höyryn epäsuorien päästöjen (scope 2) osuus
oli alle 1 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Polttoaineiden tuotannosta ja kuljetuksista, henkilöstön lentomatkoista sekä
tuotteidemme käytöstä aiheutuvien epäsuorien päästöjen (scope 3) osuus oli noin 19 % kasvihuonekaasupäästöistä.

Hiilidioksidin osuus CO2-ekvivalenttipäästöistä oli noin 88 % ja muiden kasvihuonekaasujen (CH4 ja N2O) osuus noin 12 %.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosina 2010-2012, Mt CO2 -ekv
2012 2011 2010
CO2 CH4 N2O Yhteensä CO2 CH4 N2O Yhteensä CO2 CH4 N2O Yhteensä

Scope 1 20,7 0,1 0,2 21,0 23,5 ~ 0 0.2 23,7 25,3 ~ 0 0,3 25,6
Scope 2 0,1 ~ 0 ~ 0 0,1 0,2 ~ 0 ~ 0 0,2 0,1 ~ 0 ~ 0 0,1
Scope 3 1,9 2,9 ~ 0 4,8 2,2 3,3 ~ 0 5,5 2,3 3,4 ~ 0 5,7
Yhteensä 22,8 3,0 0,2 26,0 25,9 3,3 0,2 29,4 27,7 3,4 0,3 31,4

EN17 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

SF6:ta käytetään eristyskaasuna kytkinlaitteissa monilla sähköasemilla kaupunkialueilla. SF6 on voimakas kasvihuonekaasu, mutta
sen määrät ovat pieniä ja kaasu on hyvin eristetty laitteistossa. Vuonna 2012 yhteensä 24 kg SF6:ta pääsi ilmakehään Fortumin
laitteista. Se vastaa noin 540 tonnin hiilidioksidipäästöä.
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EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

Uusi hiilidioksidipäästötön ja vähähiilinen kapasiteetti

Fortumin tärkeimpiä ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinoja ovat CO2-päästöttömän tai vähäpäästöisen energiantuotannon
lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Fortum keskittyy strategiansa mukaisesti CO2-päästöttömään vesi- ja ydinvoimaan sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon (CHP). Päästökauppa ja Kioton mekanismien hyödyntäminen ovat myös tärkeitä Fortumin ilmastotoimia.

Uusi vuonna 2012 käyttöön otettu hiilidioksidipäästötön ja vähäpäästöinen kapasiteetti on esitetty sivulla Investoinnit vuonna 2012.

Fortumin Power-divisioona on vähäpäästöisen tuotantokapasiteettinsa myötä onnistunut vähentämään sähköntuotantonsa CO2-
ominaispäästöä 60 % vertailukaudesta 2003–2007 Kioto-kaudelle 2008–2012.

Biomassan käytön lisääminen

Bioenergian käytön lisäämistä tutkittiin useilla voimalaitoksilla vuonna 2012. Värtanin laitoksella Ruotsissa oliivinkivien käyttöä
polttoaineseoksessa testattiin edelleen ja niiden osuus polttoainekäytöstä oli 4 %. Częstochowan CHP-laitoksella Puolassa
biomassan osuus polttoainekäytöstä on noussut 22 %:sta 32 %:iin vuoden 2012 kuluessa.

Helmikuussa 2012 Fortum teki investointipäätöksen pyrolyysilaitoksen rakentamisesta Joensuun CHP-voimalaitokselle. Laitos
tuottaa käynnistyttyään vuosittain 50 000 tonnia bioöljyä (vastaten 200–220 GWh polttoainetta) ja se on pyrolyysiteknologian
ensimmäinen kaupallinen demonstraatiolaitos. Raaka-aineena käytetään ensisijaisesti sahanpurua ja metsätähteitä. Pyrolyysiöljy
korvaa raskaan polttoöljyn käyttöä lämpöä tuottavissa kattiloissa ja voimalaitoksissa. Käyttämällä 200 GWh pyrolyysiöljyä raskaan
polttoöljyn sijaan voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 60 000 tonnia. Fortum jätti vuonna 2012 ympäristölupahakemuksen
pyrolyysiöljyn käytölle Vermon lämpökeskuksessa Espoossa.

Joulukuussa 2012 Fortum teki investointipäätöksen uudesta biomassaa hyödyntävästä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksesta
Tukholman Värtanilla. CHP-laitoksen tuotantokapasiteetti on noin 280 megawattia (MW) lämpöä ja 130 MW sähköä. Uusi laitos
käyttää polttoaineenaan ensisijaisesti metsäbiomassaa, mutta voi käyttää monipuolisesti muunkin tyyppisiä biomassoja.
Bioenergian osuus Värtanin laitoksen polttoainekäytössä kasvaa nykyisestä 45 %:sta jopa 70 %:iin uuden laitoksen valmistuttua
vuonna 2016. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee vastaavasti.

Järvenpään ja Jelgavan CHP-laitosten rakentaminen eteni suunnitellusti ja ne otetaan käyttöön 2013. Järvenpään laitos sai vuonna
2012 ympäristöluvan, jonka mukaisesti laitoksen polttoaineena käytetään tavoitteellisesti 100 % biomassaa.

Lue lisää vastuullisesta polttoaineiden hankinnasta >

Energiatehokkuuden parantamisella voidaan vähentää päästöjä

Kohdassa EN5 on kuvattu Fortumin toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.

CCS tulevaisuuden vähennysteknologiana

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (carbon capture and storage, CCS) on tärkeä hiilidioksidipäästöjen vähennystoimenpide, ja
sillä on keskeinen rooli energiajärjestelmien muutoksessa tulevaisuudessa. Vuonna 2012 Fortum osallistui CCS-tutkimusohjelmiin
Suomessa ja EU:ssa. Fortum oli Cleenin CCS-tutkimuksen päärahoittaja ja on myös edustettuna Zero Emissions Platform
-työryhmässä (ZEP). CCS:n toteutettavuus on kuitenkin suurten teknisten, taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten haasteiden
edessä. CCS:n tämänhetkinen kustannustaso ei vielä mahdollista kannattavia investointeja yrityksille. Fortum panostaa
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tutkimuksessaan niin sanottuihin toisen sukupolven CCS-menetelmiin ja teknologioihin ja pitää niitä lupaavampina kuin tähän
saakka tutkittuja teknologioita.

EN19 Otsonikerrosta tuhoavien aineiden päästöt

Fortumin lämpöpumppulaitoksilla Tukholman Värtanilla ja Hammarbyssä on käytössä noin 150 tonnia R22:ta (HCFC-22
jäähdytysaine). Vuonna 2012 sitä pääsi ilmakehään noin 2,7 tonnia, mikä on R11-ekvivalenttina noin 370 kg. R22 on myös
voimakas kasvihuonekaasu, ja näiden kahden laitoksen päästö vastaa noin 4 500 hiilidioksiditonnia.

EN20 NOX, SO2 ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain

Vuonna 2012 Fortumin lämpövoimatuotannossa syntyi 29 400 tonnia (2011: 36 000) NOX-päästöjä, 19 800 tonnia (2011: 24 900)
SO2-päästöjä ja 16 000 tonnia (2011: 16 600) hiukkaspäästöjä. Fortumin Euroopan tuotantolaitosten SO2-, NOX- ja hiukkaspäästöt
ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä savukaasujen puhdistusteknologian ja polttoprosessien hallinnan
kehittymisen myötä.

Savukaasupäästöistä (SO2 ja NOX) 72 % ja hiukkaspäästöistä 96 % oli peräisin Venäjän toiminnoista. Merkittävin hiukkaspäästöjen
lähde (9 070 tonnia vuonna 2012) on Argayashin voimalaitos Venäjällä.

Tärkein päästöjen vähentämistoimenpide vuonna 2012 oli hiilen laadun parantaminen Argayash CHP -voimalaitoksella ja
Chelyabinsk CHP-2 -voimalaitoksella. Uuden hiilen käyttö oli suunnitellulla tasolla. Noin 70 % vuosittain käytettävästä hiilestä on
vaihdettu parempilaatuiseen hiileen, jonka tuhkapitoisuus on 16–19 %. Aikaisemmin käytetyn hiilen tuhkapitoisuus oli 41–45 %.
Rikkipitoisuus on myös vähentynyt 0,9 %:sta 0,6 %:iin. Näillä kahdella laitoksella saavutettiin 44 % vähennys hiukkaspäästöissä
ja 34 %:n vähennys SO2-päästöissä käytettyä hiilitonnia kohti vuoteen 2010 verrattuna, jolloin hiilenvaihtoprojekti aloitettiin.

Lisääntyneen hiilenkulutuksen vuoksi SO2-päästöjen kokonaismäärä Venäjällä kuitenkin kasvoi vuonna 2012. Hiukkaspäästöt
pysyivät kasvaneesta hiilenkäytöstä huolimatta ennallaan.

Vuonna 2012 elohopeapäästöt ilmaan olivat 130 kg.

SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöt maittain vuonna 2012, 1 000 tonnia
SO2 NOx Hiukkaset

Venäjä 13,1 22,2 15,3
Suomi 3,1 3,7 0,2
Puola 3,3 1,7 0,5
Ruotsi 0,2 1,1 0,0
Iso-Britannia 0,0 0,4 0,0
Muut maat 0,2 0,6 0,0
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EN21 Päästöt vesistöihin

Energiantuotannon vaikutukset vesistöön aiheutuvat jäähdytysvesien mukana johdettavasta lämpökuormasta sekä jätevesien
sisältämistä epäpuhtauksista. Kaikki jätevesi johdetaan suoraan kunnallisiin jätevedenkäsittelylaitoksiin tai puhdistetaan paikan
päällä ennen johtamista vesistöön.

Vuonna 2012 Fortum käytti kaikkiaan 3 580 miljoonaa kuutiometriä (2011: 3 750) jäähdytysvettä, joka johdettiin pääosin vesistöihin.
Lämpökuorma vesistöihin oli 17 TWh (2011: 21). Suurin yksittäinen jäähdytysveden käyttäjä oli Loviisan ydinvoimalaitos, joka
vuonna 2012 otti ja päästi takaisin mereen 1 327 miljoonaa kuutiometriä jäähdytysvettä. Lämpökuorma mereen oli 15 TWh.
Lämpötilamittausten mukaan jäähdytysvesi on nostanut pintaveden lämpötilaa 1–2 astetta 1–2 kilometrin säteellä
vedenpurkupaikasta.

Jätevesien sekä öljy- ja kemikaalivuotojen seurauksena vesistöihin pääsi noin 60 m3 erilaisia öljyjä tai kemikaaleja. Suurin osa tästä

(50 m3) oli bioöljyä, joka pääsi mereen säiliölaivan lastin purun yhteydessä Tukholmassa.

Venäjällä kivihiiltä käyttävien voimalaitosten tuhka pumpataan veden kanssa ns. märkämenetelmällä tuhka-altaisiin. Altaista
jätevedet johdetaan vesistöön ja laskeutunut tuhka jää altaisiin. Vuonna 2012 laitoksilla tehtiin toimenpiteitä lupaehdoissa
sallittujen jätevesien epäpuhtauspitoisuuksien ylitysten vähentämiseksi. Ylityksiä oli vähemmän kuin edellisinä vuosina; vuoden
aikana viidellä laitoksella yhteensä 12 kertaa (2011: 20). Kivihiiltä käyttävien voimalaitosten tuhka-altaiden läpi meneviä vesivirtoja
erotettiin ja vähennettiin. Parempilaatuisen hiilen käyttäminen paransi myös tilannetta vähentämällä syntyvän tuhkan määrää ja sitä
kautta myös jäteveden määrää.

Jätevesipäästöt kohteittain vuosina 2010-2012, milj. m3

2012 2011 2010
Meri 8,9 3,9 3,9
Makea pintavesistö 21,0 18,4 18,8
Kunnallinen viemäri 1,7 1,7 1,4
Muu kohde 0,06 0,05 0,13
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EN22 Jätteen kokonaispaino tyypin ja käsittelytavan mukaan

Tuhka ja sivutuotteet

Tuhkaa syntyi vuonna 2012 noin 720 000 tonnia ja kipsiä 19 000 tonnia. Noin 40 % tuhkasta syntyi Venäjän laitoksilla,
26 % Ruotsissa, 17 % Puolassa, 15 % Suomessa ja loput Baltian maissa. Euroopassa tuhka ja rikinpoiston sivutuotteet
hyödynnetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Venäjällä tuhkaa varastoidaan altaisiin, koska sille ei tuhka-altaiden
pengerryksen lisäksi ole muita hyödyntämiskohteita. Lisäksi tuhkan märkäkäsittely vaikeuttaa hyödyntämistä. Vuonna 2012 tuhkan
hyötykäyttöaste Fortumissa oli 51 % ja kipsin 42 %.

Kipsiä käytetään raaka-aineena kipsilevyteollisuudessa. Kipsin määrä väheni selvästi aiemmista vuosista kun Naantalin voimalaitos
siirtyi Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle, ja hiililauhdutusvoimaa tuotettiin Suomessa hyvin vähän. Meri-Porin
voimalaitoksen kipsin hyötykäyttö väheni edellisvuodesta.

Lentotuhkaa käytettiin rakennusaineteollisuudessa, tienrakennuksessa, maanrakennuksessa ja kaivostäytössä. Tuhkaan liittyvää
tuotekehitystä tehtiin vuonna 2012 yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ruotsissa jatkettiin koetien rakentamista kuonasta, jota syntyy
yhdyskuntajätteen poltossa Tukholman Högdalenissa.

Sivutuotteet, joita ei voida hyödyntää, sijoitetaan kaatopaikalle tai välivarastoidaan. Vuonna 2012 läjitykseen meni noin 351 000
tonnia tuhkaa ja 11 000 tonnia kipsiä. Suomenojan voimalaitoksen rikinpoistotuote menee kokonaan läjitykseen, koska laitoksen
puolikuiva rikinpoistomenetelmä ei tuota hyödyntämiseen soveltuvaa sivutuotetta.

Ydinjäte

Vuonna 2012 Fortum käytti 21 tonnia uraania Loviisan ydinvoimalaitoksen polttoaineena, josta syntyi vastaava määrä korkea-

aktiivista ydinjätettä. Tämän lisäksi syntyi noin 130 m3 matala- ja keskiaktiivista jätettä. Aktiivisuusmittausten jälkeen osa matala-
aktiivisesta jätteestä luokiteltiin ei-radioaktiiviseksi jätteeksi ja hävitettiin tavallisen jätteen tapaan.

Matala- ja keskiaktiivinen ydinjäte sijoitetaan Loviisan voimalaitosalueen kallioperään rakennettuun loppusijoitustilaan. Vuoden 2012
aikana sinne sijoitettiin 284 tynnyriä (200 l/kpl) matala-aktiivista huoltojätettä. Vuonna 2012 otettiin käyttöön loppusijoitustilan
laajennus, ja vuoden lopussa loppusijoitustilan täyttöaste oli noin 41 %.

Vuonna 2012 muodostui 49 m3 nestemäistä jätettä. Tämä nestemäinen jäte (haihdutusjäte ja ioninvaihtohartsit) kiinteytetään ennen
loppusijoitusta. Haihdutusjätteen määrää vähennetään cesiuminpoistojärjestelmällä ennen kiinteytystä.
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Ydinjätehuollon kehittäminen >

Ydinjätteen loppusijoitus >

Muu jäte

Jätteitä (pois lukien kaatopaikalle mennyt kipsi ja tuhka) syntyi Fortumin toiminnoissa vuonna 2012 yhteensä 41 200 tonnia (2011:
30 500), josta vaarallista jätettä oli 10 400 tonnia (2011: 12 800). Lisäksi maaperän puhdistushankkeissa poistettiin pilaantunutta
maata yhteensä 3 100 tonnia (2011: 1 300).

EN23 Merkittävät vuodot

Vuotojen vähentäminen oli yksi vuoden 2012 tavoitteista, ja merkittävät vuodot vähenivät selvästi. Vuoden aikana tapahtui 11 yli 100

litran vuotoa ympäristöön (2011: 28). Vuotojen arvioitu kokonaismäärä oli noin 58 m3. Vuodot olivat enimmäkseen öljyvuotoja.

Suurin yksittäinen vuoto oli 50 m3:n bioöljyvuoto mereen säiliölaivan lastin purun yhteydessä Tukholmassa.

Vuodoista ei aiheutunut suuria ympäristövahinkoja. Laajimmat puhdistustoimet olivat muuntajien ympärillä olevan maa-aineksen
vaihtaminen sekä veteen päässeen öljyn talteenotto.

Ympäristöpoikkeamat divisioonittain vuonna 2012
Merkittävät ympäristö-
poikkeamat ja
lupaehtorikkomukset Tulipalot Vuodot, yli 100 litraa

Power 0 0 3
Heat 0 6 4
ESD 0 1 3
Russia 12 2 1
Muut 0 0 0
Fortum yhteensä 12 9 11
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EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä
ja kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus

Ei koske Fortumia.

EN25 Vesistöt, joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus

Fortumin jäte- ja valumavedet vaikuttavat vesistöihin ja niihin liittyviin elinympäristöihin vain vähäisesti. Tarkempi kuvaus on esitetty
indikaattoreissa EN12 ja EN14.

Tuotteet ja palvelut

EN26 Tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Fortum on rakentamassa hiiliniukkaa yhteiskuntaa tarjoamalla energiatuotteita ja -palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta
voidaan hillitä myös muilla yhteiskunnan sektoreilla.

Vuonna 2012 kaikki Suomessa yksityisasiakkaille myyty sähkö oli CO2-päästötöntä ja tuotettiin vesi- ja tuulivoimalla. Vesi- ja
tuulisähkön alkuperä varmennettiin eurooppalaisella sähkön alkuperätodistuksella tai Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-
merkillä.

Vuonna 2012 kaikki sähkö Ruotsissa myytiin yhdessä ympäristöarvon kanssa. Asiakkaat voivat itse valita tuuli- ja vesivoimalla
tuotetun sähkön yhdistelmän, jolla on myös Bra Miljöval -merkki, tai valita energianlähteekseen joko tuuli- tai vesivoimaa. Bra
Miljöval -ympäristömerkki on Ruotsin luonnonsuojeluliiton perustama ja valvoma merkki. Täysin tuuli- tai vesisähkönä myytävä
sähkö perustuu eurooppalaiselle sähkön alkuperätodistukselle. Asiakkaat, jotka eivät itse valitse ekosähköä, saavat ydinvoimalla
tuotettua sähköä, joka on tuotantovaiheessa hiilidioksidipäästötöntä. Fortum Enkel -sähkötuotteeseen sisältyy Bra Miljöval -
ympäristömerkittyä tuuli- ja vesivoimaa.

Suomessa ja Ruotsissa Fortumin hiilineutraali lämpötuote tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa hiilidioksidipäästöihinsä.
Yritykset voivat siten kompensoida lämmönkäytöstään syntyneitä hiilidioksidipäästöjä ostamalla kansainvälisiä
päästövähennysyksiköitä.

Vaikutusten lieventämisen laajuutta voidaan arvioida olettamalla, että kaikella Fortumin myymällä sähköllä (13 TWh vuonna 2012)
olisi ollut keskimääräisen pohjoismaisen sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt. Näin laskettuna hiilidioksidipäästöjä olisi aiheutunut
noin 1,4 miljoonaa tonnia. Fortumin hiilidioksidipäästöttömän sähkön myynnistä ei aiheutunut kasvihuonekaasupäästöjä.

EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö

Ei koske Fortumia.
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Määräystenmukaisuus

EN28 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomukset

Fortumin toiminnoissa Euroopassa ei ilmennyt vuonna 2012 merkittäviä ympäristöpoikkeamia tai luparikkomuksia (2011: 0).
Venäjällä jätevesipäästöihin liittyvien lupaehtorikkomusten kokonaismäärä (12) väheni edellisestä vuodesta (20).

Venäjän jätevesilupaehtojen ylityksistä maksettujen sakkojen määrä laski yhteensä 1 000 euroon (2011: 2 000). Vuonna 2012
raportointia täsmennettiin vuonna 2011 kehitetyn yksityiskohtaisen ympäristöasioiden seurantajärjestelmän avulla. Järjestelmässä
on tietoja päästöistä ja jätteistä, ympäristönäkökohdista ja -maksuista. Chelyabinsk CHP1-, CHP2- ja CHP3-voimalaitosten
vedenkäsittelyjärjestelmiä parannettiin kehittämällä kemiallista käsittelyä, veden kierrätystä sekä vähentämällä ja erottamalla
hiilituhkan käsittelyn vesivirtoja.

Ympäristöpoikkeamat divisioonittain vuonna 2012
Merkittävät ympäristö-
poikkeamat ja
lupaehtorikkomukset Tulipalot Vuodot, yli 100 litraa

Power 0 0 3
Heat 0 6 4
ESD 0 1 3
Russia 12 2 1
Muut 0 0 0
Fortum yhteensä 12 9 11

Kuljetukset

EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset

Fortum raportoi yhtiön omistaman autokaluston ja työntekijöiden käytössä olevien työsuhdeautojen kasvihuonekaasupäästöt.
Vuonna 2012 Fortumin autojen hiilidioksidipäästöt olivat 2 300 tonnia. Fortum raportoi myös henkilöstönsä lentomatkojen
hiilidioksidipäästöt ja kompensoi niitä vuosittain. Vuonna 2012 Fortumin lentomatkojen hiilidioksidipäästöt olivat 4 700 tonnia.
Fortumin autojen ja lentomatkustuksen yhteenlasketut päästöt olivat 0,03 % kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä.

Kivihiilen, öljyn ja puupolttoaineiden merikuljetuksesta syntyneet epäsuorat päästöt on arvioitu karkeasti. CO2-päästöt olivat
luokkaa 125 000 tonnia vuonna 2012, mikä on 0,5 % Fortumin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Polttoaineiden ja materiaalien kuljetus maanteitse ja rautateitse aiheuttaa SO2-, NOX- ja hiukkaspäästöjä. Fortumilla ei ole tarkkoja
tietoja polttoaineen myyjien kuljetuskalustosta, eikä näitä päästöjä näin ollen voida laskea.

Meri-Porin kivihiililaitoksen läheisen saariston rakennuksissa havaittiin helmikuussa 2012 kivihiilipölyä, jonka alkuperää ei saatu
yksilöityä. Fortum ja viereisen Tahkoluodon voimalaitoksen omistava Pohjolan Voima Oy vastasivat alueen puhdistuksesta. Yhtiöt
käynnistivät yhdessä viranomaisten kanssa suunnittelun toimintatapojen kehittämiseksi ja vastaavien ympäristövaikutusten
ehkäisemiseksi.
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Yleiset

EN30 Ympäristönsuojelukustannukset ja ympäristöinvestoinnit

EHS-kustannukset

Fortumin ympäristö-, terveys- ja turvallisuus (Environmental, Health and Safety, EHS) kustannukset (eli EHS-investoinnit ja
käyttökustannukset) syntyvät toimenpiteistä, joiden tarkoitus on hallita ja vähentää Fortumin toimintojen ympäristövaikutuksia tai
parantaa toiminnan turvallisuutta.

EHS-kustannukset voivat olla pakollisia lainsäädännön tai lupaehtojen perusteella tai vapaaehtoisia. Mukaan lasketaan myös
ympäristömyönteisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kustannukset.

Vuonna 2012 Fortumin investoinnit ympäristöön ja turvallisuuteen olivat yhteensä 63 miljoonaa euroa (2011: 82). Investoinnit
liittyivät pääasiassa terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, ilmansuojeluun sekä patoturvallisuuteen. Ympäristöön, terveyteen
ja turvallisuuteen liittyvät käyttökustannukset olivat 62 miljoonaa euroa (2011: 89). Kustannuksiin on laskettu mukaan muun muassa
ympäristönsuojelulaitteiden ja -järjestelmien käyttö ja kunnossapito, päästö- ja ympäristöseuranta, saastuneen maaperän
puhdistaminen, biodiversiteetin ylläpito ja kehittäminen, EHS-asioiden hallintajärjestelmien kehittäminen, ympäristövaikutusten
hallinnan parantamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sekä tarvittavat ympäristövaikutusten arviointiselvitykset ja lupahakemukset.

Luvut ovat suuntaa-antavia, sillä EHS-kustannusten ja -investointien laskentaperusteet eivät ole vielä täysin yhteneviä koko
Fortumin osalta. Vuonna 2011 EHS-kustannusten kirjanpitoon ja raportointiin kehitettiin ohjeistus EHS-kustannuskategorioiden,
EHS-investointien ja oman työn kustannusten selventämiseksi.

EHS-käyttökustannukset vuonna 2012, milj. euroa

Ympäristötutkimukset 24,4
Terveys ja turvallisuus 11,1
EHS-asioiden hallinta 7,9
Ilmansuojelu 6,1
Jätehuolto 4,0
Maaperän ja vesien suojelu ja puhdistaminen 2,3
Jätevesien käsittely 2,2
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 2,1
Ympäristöperusteiset korvaukset ja sakot 1,8
Ympäristömyönteisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 0,3
Yhteensä 62,2
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Ympäristövastuu

Ympäristövastuu aiemmista toiminnoista liittyy rakennusten ja rakennelmien purkamiseen saastuneilta maa-alueilta. Pääosa
varauksista tultaneen käyttämään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2012 varauksia oli yhteensä 12 miljoonaa euroa
ympäristövahinkoihin liittyvien tulevien korjauskustannusten varalle.

Fortumilla on jaettu patovastuuvakuutusohjelma, joka korvaa patovahinkoja Ruotsissa 9 miljardiin kruunuun asti.

Ydinvoimaan liittyvät varaukset on esitetty Tilinpäätöksessä 2012.
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Työntekijät ja työolosuhteet

LA1 Kokonaistyövoima työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toimintamaan perusteella
sukupuolittain jaoteltuna

Vuonna 2012 Fortumissa työskenteli keskimäärin 10 600 työntekijää (2011: 11 010). Eniten työntekijöitä oli Venäjällä,
keskimäärin 4 299 henkilöä. Alihankkijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin toimipaikoilla vuoden aikana yhteensä noin
1 900 000 työpäivää. Luku perustuu urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon sekä urakkakustannusten ja keskimääräisten tuntihintojen
pohjalta tehtyihin arvioihin. Luku on laskettu 8 tunnin työpäivälle.

Vakituisessa työsuhteessa 31.12.2012 oli 9 899 henkilöä (2011: 10 379) eli 95,4 % (2011: 96,3 %). Kokoaikaisten työntekijöiden
määrä oli 9 644 ja osa-aikaisten 255. Määräaikaisten työntekijöiden osuus oli 4,5 % (2011: 3,7 %).

Henkilöstön työsuhteen tyyppi, työsopimus ja toimintamaa sukupuolittain jaoteltuna
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen

Työsopimus
Vakituinen 1 865 660 1 392 602 2 869 1 110 517 159 514 211 7 157 2 742
Määräaikainen 70 53 29 30 169 99 7 2 9 4 284 188
Työsuhteen tyyppi
(vakituiset työntekijät)
Kokoaikainen 1 790 604 1 371 542 2 861 1 105 517 159 507 188 7 046 2 598
Osa-aikainen 75 56 25 56 8 5 0 0 7 23 115 140

Fortumin henkilöstötilastoja vuodelta 2012 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä

Henkilöstö vuoden lopussa 2 647 2 050 4 252 687 735 10 371
joista miehiä 1 931 1 419 3 041 526 524 7 441
joista naisia 716 631 1 211 161 211 2 930

Henkilöstö keskimäärin 2 698 2 068 4 299 807 728 10 600
Henkilöstökulut, 1000 euroa 221 048 192 751 83 375 17 747 40 634 555 555
Per henkilö, 1000 euroa 81,9 93,2 19,4 22,0 55,8 52,4

Henkilöstö divisioonittain 31.12.
2012 2011 2010

Power 1 846 1 847 1 819
Heat 2 212 2 504 2 394
ESD 1 379 1 417 1 487
Russia 4 253 4 379 4 294
Muut 681 633 591
Yhteensä 10 371 10 780 10 585
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LA2 Uusien työntekijöiden määrä ja prosenttiosuus sekä vaihtuvuus jaoteltuna
ikäryhmittäin, toimintamaittain ja sukupuolittain

Vuoden aikana Fortumissa aloitti 878 uutta työntekijää (2011: 1 230) ja 1 176 työsuhdetta päättyi (2011: 1 427). Yrityskaupat
vähensivät henkilöstön määrää yhteensä 259 henkilöllä (2011: 122). Työkomennuksella ulkomailla oli 36 henkilöä (2011: 47).
Vuonna 2012 lähtövaihtuvuus oli 12 % (2011: 14 %).

Lue lisää Fortumin henkilöstöstä >

Uusien työntekijöiden määrä ja prosenttiosuus sekä vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, toimintamaittain ja
sukupuolittain

Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
Työsuhteita alkoi M N M N M N M N M N

lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 25 1 2 9 0 85 21 1 1 5 3
25-29 26 12 26 11 73 30 3 1 11 4
30-34 36 14 23 11 41 18 5 1 8 2
35-39 25 9 17 9 33 17 4 1 6 2
40-44 18 8 16 10 24 6 7 1 3 1
45-49 6 12 8 0 21 14 14 2 2 1
50-54 5 2 8 2 24 8 12 0 1 0
55-59 3 0 2 1 14 3 4 0 0 0
60- 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0
Uudet työntekijät, % 4,8 2,3 5,5 2,3 8,1 2,9 7,5 1,0 5,0 1,8

Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
Työsuhteita päättyi M N M N M N M N M N

lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 25 0 1 1 1 35 12 1 0 0 1
25-29 9 4 8 3 62 31 3 1 1 3
30-34 12 6 11 4 42 34 4 3 2 2
35-39 17 8 6 6 38 27 11 6 1 1
40-44 17 11 11 6 34 31 23 2 4 0
45-49 20 3 13 4 31 38 35 9 5 0
50-54 19 1 7 4 46 36 32 9 2 0
55-59 24 1 7 6 40 48 39 12 3 0
60- 20 5 7 1 58 19 10 1 4 0
Lähtövaihtuvuus, % 5,6 1,6 3,7 1,8 9,7 6,9 23,4 6,4 3,0 1,0

LA3 Henkilöstöedut merkittävien toimintamaiden osalta

Fortumin henkilöstöedut ovat pääsääntöisesti maakohtaisia ja paikallisen lainsäädännön sekä vallitsevan markkinatilanteen
mukaisia. Etuja ovat esimerkiksi työterveyshuolto, työssäolovuosiin perustuvat lisät sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnat.
Työsuhdeauto oli vuonna 2012 käytössä 360 henkilöllä.

Fortum kannustaa työntekijöitään harrastamaan liikuntaa ja kulttuuria. Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä Fortumin työntekijät voivat
liittyä erilaisiin henkilöstökerhoihin, jotka tarjoavat urheiluun, luontoon ja taiteeseen liittyvää toimintaa.
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Vuonna 2012 Fortum tuki työntekijöidensä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa Suomessa 415 000 eurolla. Tuki sisälsi kerhoja, liikunta-
ja kulttuuriseteleitä ja loma-asuntoihin liittyvää toimintaa. Ruotsissa myönnetty tuki kerhoille oli 111 100 euroa. Puolassa
työntekijöiden liikuntatoimintaa tuettiin 19 300 eurolla. Venäjällä tuki työntekijöiden sosiaaliseen ohjelmaan oli noin 309 000 euroa.

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

Työntekijöiden ja Fortumin johdon välinen yhteistyö perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja Toimintaohjeeseen. Suomessa
Fortumin luottamusmiesjärjestelmä on toimipaikka- ja yhtiökohtainen, ja edustajat valitaan henkilöstöryhmien toimesta. Suomessa
konserniyhteistyökokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa konsernin tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten yhteydessä.

Ruotsissa järjestelmä on perusteiltaan samanlainen. Ruotsissa yhteistyö henkilöstöedustajien ja Fortumin johdon välillä tapahtuu
kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa neuvostossa (Sverigerådet). Yhteistyön muodot perustuvat yrityksen ja henkilöstön
edustajien välillä tehtyyn sopimukseen.

Virossa työpaikkaneuvosto kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa. Muissa toimintamaissa yhteistyö toteutetaan henkilöstön
edustajien ja työnantajien edustajien välisissä neuvostoissa. Neuvostot kokoontuvat joko säännöllisesti tai tarvittaessa.

Puolassa järjestettiin noin 30 tapaamista paikallisen ammattiyhdistyksen kanssa. Tapaamisissa käsiteltiin palkkoihin ja etuisuuksiin
liittyviä asioita, työturvallisuutta, yhteistyön parantamista ja työehtosopimusten harmonisointia Bytomissa ja Zabrzessa. Vuonna
2012 ei ollut yhtään työehtoasioita koskevaa erimielisyyttä.

Fortum European Council (FEC) kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Vuonna 2012 kokous pidettiin toukokuussa ja siihen
osallistui henkilöstöedustajia Suomesta, Ruotsista, Puolasta ja Virosta. Neuvoston kokouksen aiheina olivat toimitusjohtajan
ajankohtaiskatsaus sekä teematorit, joissa käsiteltiin ryhmäkeskustelujen ja alustusten avulla yhtiön strategiaa, työhyvinvointia,
työturvallisuutta ja -terveyttä sekä tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitetta.

Fortumin Toimintaohjeeseen liittyvän Raise a concern -raportointikanavan käyttöönotosta käytiin henkilöstöedustajien kanssa
neuvottelut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ao. maiden lainsäädännön ja asiaa koskevien sopimusten mukaisesti. Neuvotteluissa
käsiteltiin kanavan toimintaperiaatteita ja erityisesti tietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä kysymyksiä.

LA4 Työehtosopimusten kattavuus

Fortum kunnioittaa henkilöstönsä järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan, mutta ei seuraa työntekijöidensä
järjestäytymisastetta. Fortum soveltaa kaikissa toimintamaissaan paikallisia työehtosopimuksia ko. sopimusten soveltamisalojen
mukaisesti.

LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika

Organisaation muutostilanteissa Fortum neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa jokaisen maan paikallisen lainsäädännön ja
sopimuskäytäntöjen mukaisesti. Vähimmäisirtisanomisaika perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin tai
työsopimuksiin, jotka ovat yhdenmukaisia paikallisen lainsäädännön ja sopimusten kanssa. Irtisanomistilanteissa Fortum haluaa
ensisijaisesti tukea henkilöstön uudelleentyöllistymistä.
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Työterveys ja -turvallisuus

LA6 Edustus yhteisissä terveys- ja turvallisuustoimikunnissa

Fortumin työterveyshuolto on järjestetty kaikissa toimintamaissa paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Työhyvinvointia ja
työturvallisuutta käsitellään säännöllisesti myös työsuojelutoimikunnissa, jotka toimivat paikallisen lainsäädännön vaatimusten
mukaisesti ja edustavat kaikkia henkilöstöryhmiä.

LA7 Tapaturmatiheys, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, työpaikalla aiheutuneet
kuolemantapaukset ja poissaolot jaoteltuna alueittain ja sukupuolittain

Fortumin tulokset oman henkilöstön työturvallisuudessa paranivat edelleen hieman vuonna 2012, vaikka tapaturmataajuutta (LWIF)
koskevaa tavoitetta ei saavutettu. Fortumin oman henkilöstön poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti
laski 1,5:een (2011: 1,6). Tulos oli Fortumin kaikkien aikojen paras. Fortumin tavoitteena on välttää kuolemaan ja vakaviin
vammoihin johtavat onnettomuudet. Vuonna 2012 Fortumin urakoitsijoille tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus Venäjällä,
Nyaganin voimalaitoksen työmaalla. Fortumin henkilöstön ja urakoitsijoiden vakavien onnettomuuksien kokonaismäärä oli 10 eli
laski hieman (2011: 11). Omalle henkilökunnalle vakavia tapaturmia sattui 3.

Muut oman henkilöstön työturvallisuusmittarit paranivat tai pysyivät vuoden 2011 tasolla. Poissaoloon johtaneita työtapaturmia
tapahtui 29 kuten vuonna 2011. Tapaturmista neljä tapahtui naisille, muut miehille. Henkilöstön työtapaturmista johtuvien
poissaolopäivien määrä laski 560 päivään (2011: 1 134), koska vakavat tapaturmat vähenivät. Lisäksi Fortumin henkilöstön kaikkien
raportoitavien tapaturmien taajuus (TRIF), joka sisältää myös pienet, ei-poissaoloa aiheuttaneet tapaturmat, parani hieman ja oli
3,4 (2011: 3,5).

Fortumin turvallisuusjohtaminen kattaa myös Fortumin toimipaikoissa työskentelevät urakoitsijat. Urakoitsijoiden poissaoloon
johtaneiden tapaturmien taajuus heikkeni 3,2:sta 3,8:aan. Yhden kuolemaan johtaneen tapaturman lisäksi urakoitsijoille sattui
6 vakavaa tapaturmaa. Urakoitsijaturvallisuus on suuri haaste ja pysyy painopistealueena vuonna 2013. Tilanteen parantamiseksi
on aloitettu useita kehityshankkeita ja urakoitsijaturvallisuus on selvemmin mukana myös kannustinjärjestelmissä.

Konsernitasolla ennakoivien mittareiden (turvallisuusraportit ja -aloitteet, sovittujen toimien toteuttaminen ja havainnointikierrokset)
tavoitteet saavutettiin vuonna 2012 muiden paitsi turvallisuusraporttien osalta. Vuonna 2013 korostetaan edelleen aktiivisen
raportoinnin tärkeyttä turvallisuuden parantamiseksi niissä organisaatioissa, joissa raportointitasoa ei saavutettu.

Hyvä tulos saavutettiin myös useimmissa prosessin turvallisuutta koskevissa mittareissa. Tulipalojen määrä väheni selvästi 16:sta
9:ään ja patojen turvallisuuteen liittyviä poikkeamia ei ollut. Loviisan ydinvoimalaitoksella tapahtui kolme INES 1 -luokan
tapahtumaa (2011: 0), joista ei ollut haittaa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle.

Fortumin tavoitteena on taata henkilöstölle turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Sairauspoissaolojen seuranta on konsernitasoisesti määritelty, ja sairauspoissaoloprosentti oli 3,1 vuonna 2012, miesten
sairauspoissaoloprosentti oli 3,1 ja naisten 3,0.

Vuonna 2012 ammattitautiepäilyjä Suomessa oli 3 (2011: 8). Ammattitautiepäilyt liittyvät meluvammaepäilyyn ja esiintyivät miehillä.
Lisäksi yhdellä miehellä todettiin ammattitauti, joka liittyi asbestialtistumiseen.
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Turvallisuustunnusluvut 2010-2012
2012 2011 2010

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, oma henkilöstö (1 1,5 1,6 2,4
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, oma henkilöstö 29 29 45
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, urakoitsijat (1 3,8 3,2 5,0
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, urakoitsijat 57 45 43
Kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus, oma henkilöstö (1 3,4 3,5 4,6
Kuolemantapaukset, oma henkilöstö 0 0 1
Kuolemantapaukset, urakoitsijat 1 1 0
Turvallisuuden havainnointikierroksia 17 507 15 324 8 790
Parannusehdotuksia ja läheltä piti -raportteja 6 362 10 087 4 440
1) miljoonaa työtuntia kohti

Sairauspoissaoloprosentti 2012
Miehet Naiset

Suomi 2,8 3,2
Ruotsi 2,2 3,9
Venäjä 2,1 2,2
Puola 3,5 5,0
Muut maat 2,9 3,0

LA8 Työntekijöiden neuvonta ja valistaminen vakavista sairauksista

Fortumin työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki Fortumin palveluksessa olevat työntekijät paikallisen lainsäädännön velvoitteiden
mukaisesti.

Fortumin työterveyshuolto korostaa ennaltaehkäisevän ja työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä sekä
työntekijöiden valistamista työhön liittyvistä tai vakavista sairauksista. Fortum tekee määräaikaistarkastuksia paikallisten lakien
mukaisesti ja tarkastuksien piiriin kuuluu henkilöstö, joka altistuu työssään esimerkiksi melulle, pölylle, säteilylle tai tekee
vuorotyötä. Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin ja tarkastuksiin työyhteisössä. Työterveyshuollon ammattilaiset
tukevat esimiehiä tarjoamalla tietoa ennaltaehkäisevistä toimista sekä vaihtoehdoista työkyvyn heiketessä. Työterveyshuolto tarjoaa
myös menetelmiä ja välineitä näitä tilanteita varten.

Vuonna 2012 Fortumin työterveyshuollon piirissä oli Suomessa keskimäärin 2 660 (2011: 2 700) työntekijää. Noin 80 % heistä
(2011: 80 %) käytti yhtiön omia työterveyshuollon palveluja ja noin 20 % (2011: 20 %) käytti sopimusasemia. Fortumin oman
työterveyshuollon kokonaiskustannukset Suomen osalta olivat noin 1,3 miljoonaa euroa (2011: 1,2). Suomessa työterveyshuollon
kustannukset Fortumin maksamasta osuudesta laskettuna olivat 580 euroa (2011: 560) henkilöä kohden. Ennaltaehkäisevän
toiminnan osuus työterveyshuoltokäynneistä oli 43 % (2011: 39 %). Ruotsissa kaikki työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin.
Palveluita käytti 681 työntekijää vuonna 2012. Ruotsissa työterveyshuollon kustannukset olivat 130 euroa (2011: 92) henkilöä
kohden.

EU16 Työntekijöiden sekä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijöiden terveyttä ja
turvallisuutta koskevat periaatteet ja vaatimukset

Konsernitasoiset sekä laitoskohtaiset ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisen (EHS) ohjeet ohjaavat päivittäistä työtä.
Konsernin turvallisuusohjeita on noin 20, esimerkiksi liittyen urakoitsijoiden johtamiseen, onnettomuustutkintaan, palo- ja
sähköturvallisuuteen, asbestin hallintaan, muutoksen hallintaan, työlupajärjestelmää koskeviin vaatimuksiin,
riskinarviointikäytäntöihin, poikkeamien raportointiin sekä EHS koulutukseen. Lisäksi esimerkiksi ympäristö-, työterveys- ja
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turvallisuuskokouksille, henkilökohtaisille turvavarusteille ja riskialttiille töille on yhteiset vähimmäisvaatimukset. Paikallisilla
organisaatioilla on yksityiskohtaisemmat ohjeet toimipaikkansa kannalta merkittävistä turvallisuuskysymyksistä, kuten
ydinvoimaloiden tai patojen turvallisuudesta. Ohjeet koskevat sekä oman henkilökunnan että alihankkijoiden työntekijöitä.

Lue lisää työturvallisuudesta >

EU18 Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden
työntekijöiden määrä

Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden turvallisuus on Fortumille yhtä tärkeää kuin omien työntekijöiden turvallisuus.
Urakoitsijoiden turvallisuustavoitteet asetetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti, poikkeamat raportoidaan,
onnettomuudet tutkitaan ja turvallisuusmittareita seurataan kuukausittain. Fortum on sitoutunut ottamaan urakoitsijan turvallisuuden
huomioon kaikissa urakan hallinnan vaiheissa, aina urakoitsijan valinnasta itse työhön ja jälkeenpäin tehtävään urakoitsijan työn
arviointiin asti. Vaatimukset asetetaan konsernitasoisissa turvallisuusohjeissa ja hankintaorganisaation ohjeissa. Ohjeistus
täsmennettiin vuoden 2012 aikana ja uudet vaatimukset tulevat voimaan 2013.

Yksi ohjeiden tärkeimmistä osista on vaatimus antaa kaikille työntekijöille, myös urakoitsijoille, asianmukainen perehdytyskoulutus
ja työpaikkakohtaiset ohjeet ennen työn aloittamista. Tehokkaalla perehdytyskoulutuksella taataan, että työpaikan riskit,
toimintatavat ja turvallisuusvaatimukset ymmärretään asianmukaisesti. Perehdytyskoulutus on voimassa vain tietyn ajan, tavallisesti
enintään kolme vuotta. Perehdytyskoulutus sisältää ainakin kyseisen työpaikan turvallisuusvaatimukset, säännöt, ohjeet,
työlupamenettelyt, työpaikan suurimmat riskit ja niihin varautumisen, vaaditut henkilökohtaiset suojavarusteet, läheltä piti -tilanteita
ja onnettomuuksia koskevan raportoinnin, hätätilanteisiin varautumisen, tarkastukset, siisteysvaatimukset, palontorjunnan,
ensiavun, evakuointisuunnitelmat ja tiedon näistä tehtävistä vastaavista henkilöistä. Perehdytyskoulutuksessa esitettävien
turvallisuusvaatimusten ymmärtäminen varmistetaan käyttämällä tarvittaessa tulkkeja ja testaamalla oppiminen. Nämä edellä
käsitellyt vaatimukset kattavat kaikki urakoitsijat ja alihankkijat. Paikalliset organisaatiot vastaavat koulutuksen toteuttamisesta.

Vuonna 2012 panostettiin edelleen urakoitsijoiden turvallisuuskoulutukseen. ESD-divisioonassa ja Heat-divisioonan Suomen
toiminnoissa otettiin käyttöön vuonna 2011 kehitetyt verkkokoulutusohjelmat. Esimerkiksi Suomessa yli 1 000 urakoitsijan
työntekijää suoritti koulutuksen. Lisäksi ESD-divisioonassa ja Power-divisioonassa järjestettiin urakoitsijoille Fortumin Pysähdy ja
Mieti -turvallisuuskoulutusta.

Koulutus

LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen ohjelmat

Fortum tarjoaa työntekijöilleen monia sisäisiä koulutusohjelmia tukeakseen erilaisia kehittämistarpeita. Osana tuloksellisuuden ja
kasvun johtamisaloitetta Fortum on järjestänyt kaikille esimiehille suunnatun johtamisen kehittämisohjelman. Leadership Impact -
ohjelman keskeisenä tavoitteena on syventää ymmärrystä ja taitoja, joita tuloksellisuuden ja kasvun johtaminen edellyttää
esimiesasemassa olevalta. Ohjelma on koostunut 360°-palautearvioinnista, kaksipäiväisestä koulutustilaisuudesta, sekä
henkilökohtaisista coaching-tilaisuuksista. Keskeistä ohjelmassa on ollut itsetuntemuksen lisääminen, palautteen vastaanottamisen
ja antamisen harjoitteleminen sekä coaching-taitojen kehittäminen. Vuoden 2011 syksystä lähtien 800 esimiestä kaikista Fortumin
operatiivisista maista on osallistunut suomen-, ruotsin-, venäjän- ja englanninkielisiin ohjelmiin.

Fortum Forerunner on juuri yliopistosta valmistuneille tarkoitettu harjoitteluohjelma. Harjoittelu kestää 18 kuukautta ja sen aikana
harjoittelijoilla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tehtävissä eri liiketoimintaympäristöissä ja tutustua Fortumin toimintoihin ja
energia-alaan. Edellinen ohjelma alkoi tammikuussa 2011 ja päättyi elokuussa 2012. Harjoittelijat olivat Suomesta, Ruotsista,
Venäjältä, Puolasta ja Latviasta. Seuraava ohjelma järjestetään 2014.

Fortumin esimiehille on tarjolla päivän mittaisia Master-kursseja, joiden tarkoituksena on lisätä esimiesten valmiuksia kohdata
esimiestyön mukanaan tuomia haasteita. Samalla Fortumin toimintatapa henkilöstöprosesseissa yhdenmukaistuu ja kehittyy.
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Kurssit sisältävät harjoituksia ja keskustelua pienryhmissä. Vuonna 2012 kursseille osallistui yhteensä 281 osallistujaa, ja Master-
koulutuspäiviä oli yhteensä 29.

Fortum Passport on uusille työntekijöille suunnattu verkkoperehdytysohjelma. Vuoden 2012 aikana 324 henkilöä tutustui Fortumin
toimintaan verkkoperehdytysohjelman kautta. Perehdytyspaketti sisältää useita eri aihealueita mm. tietoa Toimintaohjeesta,
kestävän kehityksen periaatteista ja turvallisuudesta. Ohjelmaan kuuluu myös Joiner's Survey -palautekysely, jonka avulla
seurataan rekrytointi- ja perehdytysprosessin onnistumista sekä kehitetään toimintaa.

Vuonna 2012 koulutuskustannukset olivat noin 7,9 miljoonaa euroa, josta Leadership Impact -ohjelman osuus oli neljännes.

Lue lisää sitoutuneisuuden vahvistamisesta ja osaamisen kehittämisestä >

Lue lisää kyvykkyyden johtamisen kriteereistä >

LA12 Työntekijöiden säännölliset suoritus- ja kehityskeskustelut sukupuolittain
jaoteltuna

Vakituiset työntekijät kuuluvat suoritus- ja kehityskeskusteluprosessin piiriin kaikissa Fortumin toimintamaissa, ja niitä toteutetaan
joko henkilökohtaisella ja/tai tiimitasolla. Vuosittaiset suoritus- ja kehityskeskustelut tukevat työntekijän ja esimiehen välistä
keskustelua tavoitteista, saavutuksista ja mahdollisuuksista ammatilliseen kehittymiseen. Keskustelujen tavoitteena on
työntekijöiden sitouttaminen ja motivointi, strategian, liiketoiminnan tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien jalkauttaminen, toiminnan
suunnittelun, ilmapiirin ja tiedonkulun parantaminen sekä tuloksellisuuden ja kasvun edistäminen yksilö- ja yritystasolla.

Fortumin strategian mukaisesti linjatut henkilökohtaiset ja/tai tiimikohtaiset tavoitteet asetetaan vuoden alussa. Samalla
varmistetaan myös tarvittava osaaminen sekä arvioidaan edellisen vuoden suoriutuminen. Tavoitteiden saavuttaminen muodostaa
pohjan maksettaville tulospalkkioille. Fortumin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat vakituiset työntekijät lukuun ottamatta äskettäin
hankittujen yritysten työntekijöitä. Tavoitteena on ottaa Fortumin suoritus- ja kehitysmalli asteittain käyttöön myös uusissa Fortumin
toimipaikoissa.

Kaikki vakituiset työntekijät kuuluvat suoritus- ja kehityskeskusteluprosessin piiriin, mutta prosessissa käytettävää sähköistä
työkalua pystyi käyttämään vuonna 2012 noin 64 % henkilöstöstä eikä se ollut käytössä esim. tietyissä Venäjän ja Puolan
henkilöstöryhmissä. Sähköisen työkalun piirissä olevista henkilöistä suoritus- ja kehityskeskusteluprosessi toteutui 96 %:lla. Naisten
ryhmässä toteutumisprosentti oli 95,8 ja miesten ryhmässä 96,3. Kehityskeskustelut toteutuivat siis yhtä hyvin naisilla ja miehillä.
Koko yhtiön kattavaa lukua ei vielä ole saatavilla.
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Monimuotoisuus

LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Fortum edistää tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkitsemisessa, kehitysmahdollisuuksissa ja
uralla etenemisessä riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta,
kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja siihen
puututaan välittömästi. Suomessa ja Ruotsissa on käytössä erillinen ohjeistus työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän tilanteisiin. Vuoden
2012 aikana raportoitiin yksi syrjintätapaus.

Vakituisesti Fortumin palveluksessa olevien keski-ikä vuonna 2012 oli 44 vuotta (2011: 41) ja yli 50-vuotiaiden työntekijöiden osuus
oli 36 % (2010: 30 %). Naisten osuus koko Fortumin henkilöstöstä vuonna 2012 oli 28 % (2011: 29 %). Naisten osuus konserni- ja
divisioonatason johtoryhmissä oli 35 % (2011: 34%). Vuonna 2012 Fortumin hallitukseen kuului seitsemän jäsentä, joista kolme,
mukaan lukien puheenjohtaja, oli naisia.

LA14 Naisten ja miesten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin,
merkittävien toimintamaiden osalta

Henkilöstöpolitiikkansa mukaisesti Fortum tarjoaa oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja kilpailukykyisen palkitsemisjärjestelmän
kaikille työntekijöilleen. Palkkaus perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja työmarkkinasopimuksiin sekä noudattaa kunkin maan
voimassaolevia käytäntöjä. Palkkatasot perustuvat henkilökohtaiseen työsuoritukseen, tehtävän vaativuuteen sekä kunkin maan
markkinatilanteeseen.

Suomessa palkkatasa-arvoa on seurattu vuodesta 2005 lähtien toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden osalta. "Työntekijät"-
henkilöstöryhmässä vertailuja ei ole voitu tehdä liian pienten ryhmäkokojen vuoksi. Vuonna 2012 toimihenkilöiden osalta miesten ja
naisten välisen keskipalkan ero oli keskimäärin -7,5 prosenttiyksikköä hajonnan ollessa -23 – +0,7 prosenttiyksikköä. Erot selittyvät
osin ikä- ja palvelusvuosieroilla. Ylemmillä toimihenkilöillä palkkaero oli keskimäärin -3,4 prosenttiyksikköä hajonnan ollessa -9,6 –
+7,4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2012, miesten ja naisten välisen keskipalkan ero Ruotsissa oli keskimäärin -1,6 prosenttiyksikköä
hajonnan ollessa -10,3 – +7,0 prosenttiyksikköä. Muissa maissa vastaavaa selvitystä ei ole tehty.

Lue lisää henkilöstökuluista Tilinpäätöksen liitetiedoista >
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Ihmisoikeudet

HR1 Ihmisoikeuslausekkeita sisältävät investointisopimukset

Kaikille Fortumin investointihankkeille tehdään kestävän kehityksen mukainen arviointi, jossa huomioidaan hankkeen ympäristö-,
työterveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. Ne hankkeet, jotka vaativat Fortumin johtoryhmän hyväksynnän
edellyttävät lisäksi konsernitason kestävän kehityksen asiantuntijoiden arviointia ja hyväksyntää. Kestävän kehityksen arviointiin
sisältyy myös ihmisoikeusarviointi erityisesti uusien toiminta-alueiden kyseessä ollessa.

HR2 Palvelun- ja tavarantoimittajat, urakoitsijat ja muut merkittävät liikekumppanit,
joille on tehty ihmisoikeusarviointi

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan
toimittajat. Vuonna 2012 Fortum suoritti esivalinnan 264 toimittajalle. Esivalinta koostuu kirjallisesta kyselystä ja luottokelpoisuuden
tarkastuksesta. Toimittajakyselyä käytetään yleisten ja kestävään kehitykseen liittyvien tietojen keräämiseksi toimittajilta. Vuonna
2013 tavoitteena on ottaa käyttöön konsernin ohjeistus toimittajien esivalinnasta myös Russia-divisioonassa.

Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnattu toimintaohje on käytössä kaikissa Fortumin toimintamaissa, ja se liitetään
kaikkiin yli 50 000 euron hankintasopimuksiin. Toimintaohjeen avulla Fortum pyrkii varmistamaan, että toimittaja muun muassa
tarjoaa työntekijöilleen turvalliset työskentelyolosuhteet, noudattaa sääntöjä ja määräyksiä sekä vähentää toiminnastaan aiheutuvia
ympäristövaikutuksia.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun-
ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tavoitteeksi asetettiin auditoida jokaisesta divisioonasta kolme
riskimaatoimittajaa pois lukien Russia-divisioona. Fortum auditoi yhteensä kymmenen toimittajaa, joista puolet toimii riskimaassa.
Riskimaatoimittajista tämä edustaa 13 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Auditoidut toimittajat sisälsivät sekä Fortumin
ensimmäisen että toisen tason toimittajia. Painopistealueena auditoinneissa olivat biopolttoainetoimittajat.

Lue lisää toimitusketjun kestävästä hallinnasta

HR3 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille

Fortumin oma henkilöstö vastaa toimittaja-auditoinneista. Auditoijat saavat kukin 1,5 päivän kestävän sisäisen koulutuksen, jossa
he opettelevat toimintaohjeen vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä käytettävät työkalut vaatimusten todentamiseen.
Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditointien teko aloitetaan yhdessä kokeneen auditoijan kanssa. Fortumin tavoitteena on kouluttaa
auditoijia eri divisioonista ja toimintamaista. Vuonna 2012 koulutettiin yhteensä seitsemän auditoijaa Suomesta ja Ruotsista.

Fortumin päivitetyn Toimintaohjeen verkkokurssi käsittelee myös ihmisoikeuksiin liittyviä asioita.

HR4 Syrjintätapaukset ja toteutetut toimenpiteet

Vuoden 2012 aikana raportoitiin yksi syrjintätapaus, joka liittyi palkkaukseen. Tapaus oli tuomioistuimen käsittelyssä ja päätyi
työnantajan eduksi.

HR5 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoimintaa koskevan
oikeuden tukeminen riskialueilla

Fortum kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan sekä ammattiyhdistysten edustajien
loukkaamattomuutta ja koskemattomuutta. Fortumin toimintamaissa järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus on taattu
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lainsäädännössä, poikkeuksena Intia, joka ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organization)
sopimusta järjestäytymisvapaudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta. Intiassa Fortum noudattaa samoja käytäntöjä kuin
muissakin toimintamaissa eikä rajoita tai estä järjestäytymisvapautta.

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan
toimittajat. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -
indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Näissä maissa rikkomukset liittyen
ympäristöön tai sosiaalisiin asioihin ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun-
ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tämä sisältää myös arvioinnin siitä kuinka järjestäytymisvapaus
toteutuu toimittajalla. Vuonna 2012 auditoitiin kymmenen toimittajaa, joista puolet toimii riskimaassa. Fortumin riskimaatoimittajista
tämä edustaa 13 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.

HR6 Lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien
toimittajien toiminnoissa

Kaikki lapsityövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Fortumin toimintamaista Intia ei ole
ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia vähimmäisiästä ja lapsityövoiman pahimpien muotojen kieltämisestä.
Fortumin Intian toiminnoissa työllistymisen ehtona on työntekijän täysi-ikäisyys.

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan
toimittajat. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -
indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Näissä maissa rikkomukset liittyen
ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun-
ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tämä sisältää myös arvioinnin siitä millaisia ohjeistuksia toimittajalla
on lapsityövoiman estämiseksi ja henkilöstötiedostojen läpikäynnin. Vuonna 2012 auditoitiin kymmenen toimittajaa, joista puolet
toimii riskimaassa. Fortumin riskimaatoimittajista tämä edustaa 13 % pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.

HR7 Pakkotyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien
toimittajien toiminnoissa

Kaikki pakkotyövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Fortumin omassa toiminnassa ei ole
tunnistettu pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä.

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan
toimittajat. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -
indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Näissä maissa rikkomukset liittyen
ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun-
ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tämä sisältää myös arvioinnin siitä millaisia ohjeistuksia toimittajalla
on pakkotyövoiman estämiseksi. Vuonna 2012 auditoitiin kymmenen toimittajaa, joista puolet toimii riskimaassa. Fortumin
riskimaatoimittajista tämä edustaa 13 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.
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Yhteiskunta

Yhteisöt

SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten hallinta

Avoin, rehellinen ja ennakoiva viestintä ja sidosryhmien kuunteleminen ovat olennaisen tärkeitä pyrkiessämme kohti strategisia
tavoitteitamme. Huomioimme erityisesti paikalliset yhteisöt ja voimalaitoksiemme läheisyydessä asuvat ihmiset.

Fortum tekee ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sidosryhmien kuuleminen on osa YVA-
menettelyä. Ympäristövaikutusten arvioinnit ja raportit ovat julkisia. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa
lupamenettelyissä.

EU19 Sidosryhmien osallistuminen energiasuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä
koskevaan päätöksentekomenettelyyn

Fortum käy energia-alan keskeisistä kysymyksistä aktiivista vuoropuhelua ja on mukana eri järjestöissä ja organisaatioissa EU:n
tasolla ja toimintamaissaan. Sidosryhmien osallistumista energiasuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä koskevaan
päätöksentekoprosessiin käsitellään sidosryhmiä koskevassa osiossa.

EU21 Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät suunnitelmat ja
koulutus

Fortumin operatiivisen riskienhallinnan ohjeissa edellytetään, että yrityksellä on käytössä kattavat liiketoiminnan jatkumista koskevat
suunnitelmat. Yritysturvallisuusyksikkö vastaa kriisinhallinnan kehittämisestä ja konserniviestintä kriisiviestinnästä sekä siihen
liittyvien valmiuksien kehittämisestä. Fortumin kriisiviestintä on ohjeistettu konserni-, maa-, divisioona- ja yksikkötasolle.
Yleisohjeiden lisäksi Fortumissa on käytössä erilliset kriisiviestintäohjeet mm. sähkö- ja lämpökatkoille sekä kriisitilanteille, jotka
koskettavat Loviisan ydinvoimalaa. Kriisienhallinta on kunkin divisioonan ja linjaorganisaation vastuulla. Konsernin
toimintaan vaikuttavat kriisit johdetaan konsernitasolla. Suunnitelmien testaaminen ja päivittäminen kuuluvat vastaavien yksikköjen
vastuulle.

Vuoden 2012 aikana Fortum kehitti kriisiviestintävalmiuksia mm. kouluttamalla asiakasrajapinnassa työskenteleviä
henkilöitä, laatimalla kattavat toimintaohjeistot sekä parantamalla teknisiä valmiuksia asiakaspalvelussa. Kriisiviestintäkoulutukseen
osallistui yhteensä 183 fortumlaista, joista valtaosa (161) oli sähkönsiirtoliiketoiminnan asiakaspalvelusta ja muista
asiakasrajapinnan tehtävistä vastaavia henkilöitä.

Korruptio

SO2 Korruptioon liittyvien riskien osalta analysoidut liiketoimintayksiköt

Kaikissa Fortumin toimintamaissa korruptioon liittyviä riskejä hallinnoidaan osana Fortumin riskienhallintaa ja valvontamenettelyjä.
Korruptioon liittyvien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua. Fortumin johtoryhmä valvoo tätä prosessia. Järjestelmällinen
riskien arviointi sisällytetään liiketoimintasuunnitelmiin, ja riskien seuranta on osa liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia.
Linjajohto raportoi Fortumin johtoryhmälle säännöllisesti toimistaan sääntöjenmukaisuuden noudattamisen varmistamiseksi.

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 200

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/

http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/sidosryhmamme/sidosryhmayhteistyo/yleishyodyllinen-tuki/paikallisyhteisot/
http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/sidosryhmamme/sidosryhmayhteistyo/


Lainsäädäntö- ja compliance -riskit, Tilinpäätös 2012 >

SO3 Korruptionvastainen koulutus

Fortumin korruption torjuntaa koskevat periaatteet ovat kuuluneet Fortumin Toimintaohjeeseen vuodesta 2007 alkaen, ja kaikki
Fortumin työntekijät ovat osallistuneet Toimintaohjetta koskevaan koulutukseen. Fortumin Toimintaohje uudistettiin vuonna 2012.
Samassa yhteydessä Fortumin johtoryhmä hyväksyi tarkistetut lahjonnan ja eturistiriitojen torjuntaa koskevat ohjeet. Vuoden aikana
konsernin lakiosasto järjesti yhteensä 14 erillistä korruptionvastaista koulutustilaisuutta, joita pidettiin divisioonien johtoryhmille ja
määritellyille muille ryhmille, kuten hankinnasta ja yhteiskuntasuhteista vastaaville henkilöille. Lisäksi järjestettiin neljä erillistä
koulutusta Toimintaohjeen jalkauttamisessa auttaneille fasilitaattoreille.

Uudistetun Toimintaohjeen koulutus alkoi keväällä 2012 verkkokoulutusohjelman avulla. Koulutusaineisto julkaistiin kymmenellä eri
kielellä. Vuoden 2012 lopussa 86 % Fortumin henkilöstöstä oli suorittanut verkkokoulutusohjelman. Venäjällä koulutus aloitettiin
elokuussa, ja vuoden loppuun mennessä 68 % Venäjän henkilöstöstä oli suorittanut koulutusohjelman. Venäjällä koulutusta
hidastaa henkilökohtaisten tietokoneiden vähäinen määrä. Helmikuun lopussa 2013 koulutuksen oli suorittanut 99 % koko
henkilöstöstä.

Lue lisää Toimintaohjeen päivityksestä >

SO4 Toimenpiteet korruptiotapauksissa

Fortum on aina panostanut voimakkaasti kaikenlaisen korruption ennaltaehkäisyyn. Fortumin Toimintaohjeen päivityksen
yhteydessä Fortum tarkasti menettelytapansa kansainvälisessä lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin ennaltaehkäisyn,
valvonnan, raportoinnin ja toimeenpanon varmistamiseksi. Uudistuksen yhteydessä Fortum julkaisi myös nettisivuillaan kaikille
sidosryhmille tarkoitetun kanavan väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Asianmukaisten liiketoimintaeettisten sääntelyiden noudattamisen varmistamiseksi Fortum huolehtii ja järjestää:

• Jatkuvaa koulutusta ja viestintää
• Menettelytavat ja raportoinnin
• Asianmukaisen valvonnan
• Linjajohdolla on aina pääasiallinen vastuu sääntelyiden noudattamisesta
• Sääntelyiden laiminlyöntiä koskevien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua. Prosessia valvoo Fortumin

johtoryhmä. Järjestelmällinen riskinarviointi sisältyy liiketoimintasuunnitelmiin ja sen seuranta on osa yrityksen
tuloksellisuuden arviointia.

Tammikuussa 2013 Fortumin johtoryhmä hyväksyi uudistetun Toimintaohjeen mukaisen Business Ethics Compliance -
raportointimallin. Mallin mukaan linjajohto raportoi säännöllisesti sääntöjen noudattamista koskevista valvontatoimistaan ja
havaituista poikkeamista konsernijohdolle.

Fortumin Toimintaohjeesta ja sääntöjen noudattamista koskevista periaatteista ja ohjeista tiedotetaan sisäisten ja ulkoisten
viestintäkanavien kautta. Viestinnässä tuodaan esille ylimmän johdon sitoutuminen, ja siinä noudatetaan kestävän kehityksen
raportointia koskevia avoimuusperiaatteita.

Mahdolliset korruptiotapaukset käsitellään Fortumin sisäisiä käytäntöjä noudattaen ammattimaisella tavalla, sovellettavien lakien
mukaisesti ja kunnioittaen kaikkien asianosaisten oikeuksia ja henkilökohtaista loukkaamattomuutta. Jokainen tapaus tutkitaan
ensin käytäntöjä noudattaen, mukaan luettuna asianosaisten henkilöiden ja osapuolten kuuleminen, ja tarvittaessa päätetään
asianmukaisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä.

Jokaisen tapauksen jälkeen lisäksi harkitaan, onko tietoisuutta Fortumin Toimintaohjeesta lisättävä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi
verkkokoulutuksen avulla tai järjestämällä henkilökohtaisia koulutuksia, joilla varmistetaan työntekijän täysi tietoisuus siitä, mikä
Fortumissa katsotaan asianmukaiseksi toiminnaksi liiketoiminnassa ja mikä on heidän vastuunsa laiminlyöntitapauksissa.
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Vuoden 2012 aikana ei Fortumissa havaittu korruptiotapauksia. Vuoden aikana Fortum kuitenkin havaitsi, että yhteen sen
palveluntoimittajista kohdistui korruptioepäilyjä. Palveluntarjoaja on kiistänyt nämä epäillyt, eikä niillä ole minkäänlaista liityntää
Fortumiin. Fortum on ryhtynyt asiassa omien sisäisten prosessiensa mukaisiin toimiin ja seuraa asianmukaisesti tilanteen
kehittymistä.

Poliittinen vaikuttaminen

SO5 Julkiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja
lobbaukseen

Energia-alan asiantuntijana Fortum tuo aktiivisesti esille näkemyksiään energiapoliittisiin kysymyksiin ja tarjoaa energia-alan
asiantuntemuksensa myös päättäjien ja eri järjestöjen käyttöön. Fortum käy aktiivista keskustelua energiasektorin keskeisistä
kysymyksistä ja laatii kannanottoja toimintaympäristönsä kannalta merkittäviin asiakokonaisuuksiin.

Vuonna 2012 yhteiskuntasuhteissa keskityttiin erityisesti Euroopan sähkömarkkinamallin sekä päästötöntä energiantuotantoa
tukevien ohjausmekanismien kehittämiseen. Fortum laati kannanottoja mm. EU:n energia- ja ilmastotavoitteista vuoden 2020
jälkeen, EU:n päästökaupan kehittämisestä, EU:n uusiutuvan energian tiedonannosta sekä biopolttoaineiden kestävyydestä.
Vuonna 2012 julkaisimme myös Venäjän energiapolitiikkaa koskevan katsauksen. Vuoden kuluessa Fortumin edustajilla oli useita
tapaamisia eri päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa EU-tasolla sekä toimintamaissaan.

Fortumin edunvalvonta Suomessa keskittyi uuden hallitusohjelman aiheisiin. Ruotsissa teimme aktiivista yhteistyötä valtiovallan
kanssa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia avata kolmansille osapuolille pääsy kaukolämpöverkkoon. Puolassa
Fortum antoi panoksensa energialainsäädännön uudistukseen. Baltian maissa edunvalvonta keskittyi uusiutuvaa sähköntuotantoa
ja kaukolämmön myyntiä säätelevään lainsäädäntöön. Fortum kävi yhteistyössä Foreign Investors Council in Latvia (FICIL)
-organisaation kanssa keskustelua kehitteillä olevasta Latvian energiastrategiasta. Venäjällä Fortum järjesti lukuisia tapahtumia,
joissa keskusteltiin energiatehokkuudesta ja Venäjän sähkö- ja lämpömarkkinalainsäädännöstä. Kesällä 2012 Tjumenin
viranomaiset vierailivat Fortumin isännöiminä Tukholmassa tutustumassa kaupunkisuunnitteluun ja jätteenkäsittelyjärjestelmiin.

EU:n tasolla edustajamme keskustelivat EU:n energian sisämarkkinoihin liittyvistä asioista Euroopan komission ja eri maiden EU-
edustustojen virkamiesten kanssa. Maaliskuussa 2012 Fortum päivitti yhtiön tiedot Euroopan parlamentin ja Euroopan komission
ylläpitämään avoimuusrekisteriin. Se tarjoaa tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.

Fortum on mukana EU-tasolla ja toimintamaissaan 78 toimialajärjestössä ja -organisaatiossa. Tärkeimpiä ovat Eurelectric,
Energiateollisuus ry, Svensk Energi, International Energy Agency (IEA), FORATOM ja EuroHeat & Power.

SO6 Lahjoitukset poliittisille puolueille ja niihin liittyville laitoksille

Fortum ei anna lahjoituksia puolueille tai minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai
paikallishallintoon.

Kilpailun vastainen toiminta

SO7 Kilpailun vastaista toimintaa, kartelleja ja monopoleja koskevat oikeustoimet

Venäjällä on vuonna 2012 annettu kaksi lopullista tuomioistuinratkaisua, joissa Fortumin lämpöliiketoiminnan on todettu
syyllistyneen määräävään markkina-aseman väärinkäyttöön ja joihin liittyvät Fortumille määrätyt seuraamukset on esitetty
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indikaattorissa SO8. Lisäksi Venäjällä on ollut vireillä kahdeksan muuta tuomioistuinprosessia, joissa Fortumin lämpöliiketoiminnan
on väitetty syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön tai siihen liittyvään rikkomukseen.

Määräystenmukaisuus

SO8 Sakot ja seuraamukset lakien ja asetusten noudattamatta jättämisestä

Vuonna 2012 Puolassa oli kaksi tapausta, jotka johtivat sakkoihin. Tapaukset liittyivät harhaanjohtavaan viestintään
energiatoimiston kanssa ja epäonnistumiseen täyttää myynnin minimikiintiö sähköpörssin kautta tapahtuvassa sähkön myynnissä.
Näistä saadut sakot olivat yhteensä noin 4 060 euroa.

Venäjällä maksettiin sakkoja yhteensä noin 31 300 euroa liittyen indikaattorissa SO7 esitettyihin tuomioistuinratkaisuihin.

Tuotevastuu

Saatavuus

EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto

Fortum käyttää kansainvälisiä tunnuslukuja (SAIDI ja CAIDI) mittaamaan sähkönjakelun luotettavuutta. Vuonna 2012 sähkökatkon
keskimääräinen kesto asiakasta kohden (SAIDI) oli 103 minuuttia (2011: 565). Yksittäisen sähkökatkon keskimääräinen pituus
(CAIDI) oli 61 minuuttia (2011: 240). Vuoden 2011 SAIDI- ja CAIDI-tunnuslukuihin vaikutti vuoden 2011 lopussa riehunut
talvimyrsky. Tavoitearvoksi sähkökatkon keskimääräiselle kestolle asiakasta kohden (SAIDI) on vuodelle 2013 asetettu enimmillään
110 minuuttia.

Tuote- ja palvelumerkinnät

PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio

Fortum noudattaa EU:n lainsäädäntöön perustuvaa kansallista lainsäädäntöä sähkön alkuperästä. Tämä edellyttää, että
sähköntuottaja ilmoittaa tuotetun sähkön alkuperän, hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisen jätteen määrän.

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2011 sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä. Kaikki
yksityisasiakkaat saivat 100 % vesi- ja tuulisähköä. Yritysasiakkaille toimitettiin pääasiassa ydin- ja vesisähköä. Tämän lisäksi
Fortum Marketsilla on suurasiakkaiden kanssa pitkiä voimassaolevia sähkösopimuksia, jotka ovat ns. sekasähköä. Tästä syystä
kokonaisjakaumassa on raportoitu myös fossiilisia polttoaineita ja hiilidioksidipäästöjä.

Kaikkeen Fortum Marketsin myymän sähkön tuottamiseen käytettiin

• 55,7 % uusiutuvaa energiaa (52,1 % myytiin ympäristösähkönä)
• 39,6 % ydinvoimaa
• 4,7 % fossiilisia polttoaineita

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:
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• Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 1,119 mg/kWh
• Hiilidioksidi (CO2): 32 g CO2/kWh.

Vuoden 2012 luvut ovat saatavilla kesällä 2013 johtuen pohjoismaisesta raportointikäytännöstä.

PR5 Asiakastyytyväisyys

Fortum seuraa asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisten EPSI-asiakastyytyväisyystutkimusten avulla Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa. Fortum sai vuonna 2012 kaikkien aikojen parhaan tuloksensa EPSI-tutkimuksissa Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa
asiakastyytyväisyys laski hieman vuoteen 2011 verrattuna. Suomessa asiakastyytyväisyyteen vaikuttivat loppuvuonna 2011
riehuneet myrskyt, jotka aiheuttivat laajoja sähkökatkoja. Vuoden 2012 aikana asiakastyytyväisyys on palautettu lähes vuoden 2011
tasolle.

Pidemmällä aikavälillä asiakkaiden Fortumia kohtaan kokema tyytyväisyys on kehittynyt positiiviseen suuntaan sekä Suomessa,
Ruotsissa että Norjassa. Kehitys on ollut sekä nousujohteista että nopeampaa kuin alalla keskimäärin.

Fortum sai kaikissa kolmessa maassa parhaan tuloksen tuotteiden laadusta. Suomessa Fortum sai heikoimman tuloksen
asiakasuskollisuudessa, Ruotsissa hinta-laatusuhteesta ja Norjassa imagosta.

Asiakastyytyväisyys* vuosina 2010-2012
Suomi Ruotsi Norja

2010 68 59 64
2011 70 60 63
2012 68 64 69
* Suomessa ja Norjassa tutkimusmenetelmänä EPSI, Ruotsissa Svenskt Kvalitetsindex.

Fortum mittaa asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön mainetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien osalta vuosittain myös
laajan One Fortum -tutkimuksen avulla. Tutkimus kattaa useita sidosryhmiä: asiakkaat, suuren yleisön, julkishallinnon,
pääomamarkkinat, kansalaisjärjestöt ja Fortumin henkilökunnan. Vuonna 2012 tutkimus toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Tutkimustulosten mukaan Fortumin maine on edelleen vahvin pääomamarkkinoilla ja heikoin suuren yleisön keskuudessa.
Verrattuna vuoden 2011 tuloksiin Fortumin maine on kehittynyt myönteisesti kaikkien sidosryhmien keskuudessa, asiakkaita lukuun
ottamatta. Myönteisintä kehitys on ollut kansalaisjärjestöjen ja mielipidevaikuttajien keskuudessa.

Asiakastyytyväisyys on tutkimuksen mukaan parantunut huomattavasti ESD-divisioonan yritysasiakkaiden keskuudessa. Muiden
asiakkaiden osalta tyytyväisyys on pysynyt edellisvuoden tasolla. Asiakkaiden keskuudessa Fortumin maine on Suomessa hieman
aiempaa heikompi, mikä vaikuttaa myös asiakaskohderyhmältä saatuun kokonaisarvioon.

Markkinointiviestintä

PR7 Markkinointiviestinnän määräysten ja vapaaehtoisten käytäntöjen rikkomukset

Fortum Markets AB Ruotsissa sai viisi päätöstä suoramarkkinointikomitealta, DM-nämndeniltä, liittyen hyvien markkinointitapojen
rikkomiseen. DM-nämnden ei ole viranomainen, vaan suoramarkkinointialan oma itsesääntelyelin. Saadut päätökset johtuivat
virheistä, joita tehtiin kerättäessä yhteystietoja potentiaalisista asiakkaista. Näissä tapauksissa Fortum ei pystynyt osoittamaan, että
se olisi saanut asiakkaan suostumuksen yhteydenottoon tai ettei yhteydenottoa olisi ollut. Rikkomuksista ei aiheutunut sakkoja.
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Määräystenmukaisuus

PR9 Sakot tuotteiden ja palvelujen tarjontaa ja käyttöä koskevien sääntöjen
noudattamatta jättämisestä

Ei kyseisiä sakkoja vuonna 2012.

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 205

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/



Riippumaton varmennuslausunto

Riippumaton varmennuslausunto Fortum Oyj:n kestävän kehityksen raportista

Fortum Oyj:n johdolle

Olemme Fortum Oyj:n johdon pyynnöstä (myöhemmin Fortum) suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka
kohteena on Fortumin Kestävän kehityksen raportti raportointikaudelta 1.1.–31.12.2012. Varmennus kattaa suomenkielisellä
verkkosivustolla osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/ olevan aineiston.

Johdon vastuu

Fortumin johto vastaa Kestävän kehityksen raportin laatimisesta Global Reporting Initiativen Sustainability Reporting Guidelines
G3.1 -ohjeistuksen sekä AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (AA1000APS) -periaatteiden (sidosryhmien
osallistaminen, olennaisten yhteiskuntavastuun näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen) mukaisesti.
Tämä vastuu sisältää Kestävän kehityksen raportin valmistelun ja oikeellisuuden kannalta oleellisten sisäisten kontrollien
suunnittelun, täytäntöönpanon sekä ylläpidon, jotka varmistavat sen, että raportti on vapaa olennaisista virhelausumista. Lisäksi
vastuuseen sisältyy asiaankuuluvien kriteerien valinta ja soveltaminen sekä olosuhteisiin nähden kohtuullisten arvioiden tekeminen.
Raportin laajuus ja sen sisältämä informaatio ovat riippuvaisia Fortumin olennaisiksi määrittelemistä vastuullisuuden näkökohdista,
sekä vastuullisuuden raportointiperiaatteista.

Varmentajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on suorittamamme työn perusteella esittää varmennuslausunto Fortumin Kestävän kehityksen
raportista. Toimeksianto on suoritettu muuta kuin taloudellista informaatiota koskevan ISAE3000-varmennustoimeksiantostandardin
mukaisesti hankkiaksemme rajoitetun varmuuden Fortumin kestävän kehityksen raportista. Lisäksi työmme on suoritettu AA1000
Assurance Standard (2008) -mukaisesti arvioidaksemme AA1000APS (2008) -periaatteiden noudattamista type 1 -muotoisena
rajoitetun varmuuden hankkimiseksi. Tämä edellyttää varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että
saadaan riittävä varmuus siitä, että Fortumin Kestävän kehityksen raportti ei sisällä olennaisia virheitä.

Tehtävänämme ei ollut varmentaa tulevaisuuteen liittyvää tietoa, kuten tavoitteita, odotuksia tai päämääriä, ja näin ollen me emme
tee johtopäätöksiä näihin tietoihin liittyen.

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

Olemme suorittaneet toimeksiannossa seuraavat toimenpiteet:

• Arvioineet johdon raportointiohjeiden ja -kriteerien sopivuutta, niiden yhteneväistä soveltamista, sidosryhmien
osallistamista, sidosryhmien vuoropuheluun vastaamista sekä näiden asioiden esittämistä kestävän kehityksen raportissa.

• Haastatelleet Fortumin kestävästä kehityksestä vastuussa olevia ylimmän johdon edustajia vahvistaaksemme
ymmärrystämme Fortumin Kestävän kehityksen tavoitteista osana Fortumin liiketoiminnan strategiaa ja toimintoja.

• Käyneet läpi sisäistä ja ulkoista dokumentaatiota selvittääksemme, missä laajuudessa nämä dokumentit ja tieto tukevat
kestävän kehityksen raportissa esitettyä tietoa, ja arvioineet ovatko raportissa esitetyt tiedot linjassa sen kanssa, mikä on
kokonaisvaltainen ymmärryksemme Fortumin kestävästä kehityksestä.
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• Haastatelleet kestävän kehityksen tietojen keräämisestä ja raportoinnista vastaavia henkilöitä ja käyneet läpi prosesseja
ja järjestelmiä, joita käytetään raportin tietojen keräämisessä, sisältäen tietojen yhdistelyn kestävän kehityksen raporttia
varten.

• Suorittaneet analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä ja aineistotarkastusta arvioidaksemme Kestävän kehityksen raportin
tietojen oikeellisuutta.

• Vierailleet valituissa tuotantolaitoksissa käydäksemme läpi raportointiohjeistusten noudattamista, arvioidaksemme
raportointiprosessin luotettavuutta sekä testataksemme pistokokein kestävän kehityksen raportin tietojen keräämistä.

• Arvioineet AA1000APS (2008) -periaatteiden soveltamista.
• Arvioineet Fortumin itse arvioimaa GRI-sovellustasoa perustuen GRI-raportointiohjeistukseen.

Uskomme, että keräämämme evidenssi on riittävää ja asianmukaista johtopäätöksen tekemiseksi.

Havainnot ja suositukset

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella raportoimme seuraavat AA1000APS (2008) -periaatteita sekä GRI
G3.1 -ohjeistusta koskevat suositukset. Suositusten tarkoitus on kehittää Fortumin kestävän kehityksen johtamista ja raportointia
tulevaisuudessa, eivätkä ne vaikuta esittämiimme johtopäätöksiin.

• Osallistaminen: Fortumilla on käytössä kattava prosessi sidosryhmien osallistamiseksi, jonka avulla se on tunnistanut
toimintansa kannalta olennaiset sidosryhmät. Vuonna 2012 Fortum on parantanut sidosryhmien osallistamisen ja
yhteistyön kuvausta raportissaan. Suosittelemme, että Fortum jatkaa kehitystyötä, jolla sidosryhmiä voidaan ottaa
mukaan päätöksentekoon vastuullisen toiminnan parantamiseksi ja jatkaa aktiivista vuoropuhelua tärkeimpien
sidosryhmien kanssa.

• Olennaisuus: Fortumilla on käytössään prosessi sidosryhmille olennaisten ja tärkeiden asioiden määrittämiseksi.
Suosittelemme, että Fortum kehittää edelleen raportoitavien asioiden priorisointia ja valintaa raporttiinsa olennaisuuden
periaatetta noudattaen.

• Vastaaminen: Raportti sisältää huomattavan määrän tietoa siitä, miten Fortum on vastannut sidosryhmiensä odotuksiin.
Suosittelemme, että Fortum kehittää tietojen esittämistä ja Raportin rakennetta varmistuakseen, että vastaukset kaikkiin
sidosryhmille olennaisiin kysymyksiin on johdonmukaisesti esitetty.

• Muut suositukset: Vuonna 2012 Fortum on edelleen kehittänyt raportointiprosessiin liittyvää koordinointia ja sisäistä
valvontaa. Raportointiprosessiin liittyvät kontrollitoimenpiteet ovat erilaisia eri tuotantolaitosten välillä. Suosittelemme, että
Fortum kehittää edelleen yhdenmukaistettuja kontrollitoimenpiteitä liittyen kestävän kehityksen lähdetietojen raportointiin.

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys

Olemme noudattaneet Deloitten riippumattomuussääntöjä, jotka kieltävät meitä ottamasta taloudellista hyötyä tai olemaan
hallinnollisessa tai omistajuussuhteessa, joka voisi vaikuttaa riippumattomuuteemme tai puolueettomuutemme. Lisäksi säännöt
kieltävät raportin laadintaan osallistumisen. Olemme vahvistaneet Fortumille, että olemme säilyttäneet riippumattomuutemme ja
objektiivisuutemme läpi raportointiajan, eikä tietoomme ole tullut tapahtumia tai tarjottuja palveluita, jotka voisivat vaarantaa
riippumattomuutemme tai objektiivisuuttamme.

Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista kestävän kehityksen raportoinnin ja varmentamisen asiatuntijoista, joilla on vaadittava
osaaminen ja ammatilliset pätevyydet varmennuksen suorittamiseen.
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Johtopäätös

Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Fortum Oyj:n
Kestävän kehityksen raportti raportointikaudelta 1.1.–31.12.2012 olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu Global Reporting Initiative
(G3.1) -raportointisuositusten ja AA1000APS (2008) AccountAbility Principles -periaatteiden mukaisesti.

Espoo 26.3.2013

Jukka Vattulainen
Authorized Public Accountant

Lasse Ingström
Authorized Public Accountant
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Yhteystiedot

Kestävä kehitys

Ulla Rehell

Johtaja, kestävä kehitys
puh. 010 45 29251, ulla.rehell@fortum.com

Pirjetta Soikkeli

Johtaja, sisäinen ja kestävän kehityksen viestintä
puh. 010 45 32240, pirjetta.soikkeli@fortum.com

Talousviestintä

Pauliina Vuosio

Johtaja, talousviestintä
puh. 050 453 2383, pauliina.vuosio@fortum.com

Karoliina Lehmusvirta

Viestintäpäällikkö, talousviestintä
puh. 040 581 3710, karoliina.lehmusvirta@fortum.com

Sijoittajasuhteet

Sophie Jolly

Johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 45 32552, sophie.jolly@fortum.com

Rauno Tiihonen

IR-päällikkö, sijoittajasuhteet
puh. 010 45 36150, rauno.tiihonen@fortum.com

Janna Haahtela

IR-asiantuntija, sijoittajasuhteet
puh. 010 45 32538, janna.haahtela@fortum.com

Kaikki raporttia ja
kestävää kehitystä
koskeva palaute on
tervetullutta
osoitteseen
sustainability@
fortum.com.
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Palaute

Kaikki raporttia ja kestävää kehitystä koskeva palaute on tervetullutta osoitteseen
sustainability@fortum.com.

Fortum Oyj
Keilaniementie 1, Espoo; PL 1, 00048 FORTUM
puh. 010 4511, fax 010 45 24447
www.fortum.com

Esimerkkejä Sitoutumisemme kestävään
kehitykseen näkyy kaikessa
liiketoiminnassamme. Tutustu
esimerkkeihin toimistamme
vuonna 2012.
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Aurinkoenergiateknologia kehittyy
nopeasti

Fortumin näkemyksen mukaan aurinkoenergia on yksi
tulevaisuuden aurinkotalouden tärkeimmistä
energiantuotantomuodoista.

Aurinkoenergiassa on paljon potentiaalia – vuosittain vastaanotamme maapallolla
noin 800 miljoonaa terawattituntia aurinkoenergiaa, mikä kattaa maailman
primäärienergiankulutuksen yli 5 000-kertaisesti.

Aurinkoenergiateknologia, erityisesti aurinkosähkö, on kehittynyt viime vuosina
nopeasti. Aurinkosähköpaneelien kustannukset ovat laskeneet huomattavasti, ja
arvioiden mukaan aurinkoenergia saavuttaa kilpailukykyisyyden muihin
energianlähteisiin verrattuna vielä tämän vuosikymmenen aikana myös ilman
tukia. Aurinkoenergian tuotantokapasiteetti on myös kasvanut nopeasti – vuonna
2012 aurinkosähköä asennettiin maailmassa noin 30 gigawattia, ja vuoden
lopussa kokonaiskapasiteetti oli noin 100 gigawattia.

Vuoden 2012 alussa Fortumissa aloitti toimintansa aurinkoliiketoiminnan
kehittämistiimi. Vuoden aikana tiimi on analysoinut aurinkoenergiamarkkinoiden ja
-teknologioiden kehitysnäkymiä sekä arvioinut mahdollisia liiketoimintamalleja,
joista suuren kokoluokan aurinkosähköntuotanto hyvissä aurinko-olosuhteissa
vastaa Fortumin vahvuuksia parhaiten. Vuoden aikana Fortum toi myös Suomen
ja Ruotsin markkinoille kuluttajille suunnatun aurinkopaketin, joka sisältää
sähköverkkoon kytkettävän aurinkopaneelijärjestelmän.

Vuonna 2012 Fortum
toi Suomen ja Ruotsin
markkinoille kuluttajille
suunnatun
aurinkopaketin.
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Bioöljy korvaa polttoöljyä

Fortumin tavoitteena on lisätä tulevaisuudessa biopolttoaineiden
käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotannossaan (CHP).

Yhtiön osaaminen mahdollistaa laajan polttoainevalikoiman, jossa biopohjaisten,
paikallisten polttoaineiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Esimerkkinä
biopolttoaineiden hyödyntämisestä on Joensuun CHP-laitoksen yhteyteen
rakennettava uusi pyrolyysilaitos. Hankkeen myötä CHP-laitos tuottaa sähkön ja
lämmön lisäksi bioöljyä. Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on
teollisessa mittakaavassa maailman ensimmäinen. Valmistuttuaan Joensuun
laitos tuottaa vuosittain 50 000 tonnia bioöljyä, mikä vastaa yli 10 000 pientalon
lämmitystarvetta.

Bioöljyllä tuotettu energia vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 70 % fossiilisiin
polttoaineisiin verrattuna. Metsähakkeesta ja muusta puubiomassasta tuotettua
bioöljyä on tarkoitus aluksi hyödyntää Fortumin omilla lämpölaitoksilla
korvaamaan raskasta polttoöljyä. Tulevaisuudessa bioöljy voisi toimia myös
liikenteen polttoaineena tai erilaisten biokemikaalien raaka-aineena.

Valmistuttuaan
Joensuun bioöljylaitos
tuottaa vuosittain
50 000 tonnia bioöljyä.
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Fortumin päivitetty Toimintaohje tutuksi
koko henkilöstölle

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) määrittelee yleiset
periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme
liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta.

Toimintaohje perustuu Fortumin yhteisiin arvoihin – vastuullisuuteen, luovuuteen,
kunnioitukseen ja rehellisyyteen. Toimintaohjeen ensimmäinen versio julkaistiin
vuonna 2007, ja se päivitettiin muun muassa toimintaympäristön ja
lainsäädännön muutosten vuoksi keväällä 2012.

Päivitykseen liittyvä viestintä ja koulutus toteutettiin kaikissa toimintamaissa
samalla tavalla: suurin osa fortumlaisista harjoitteli eettiseen toimintatapaan
liittyviä tilanteita verkkokurssin ja tiimikeskustelujen avulla. Venäjällä ja Puolassa
järjestettiin myös ryhmäkoulutuksia niille työntekijöille, joilla ei ole tietokonetta
käytössään. Helmikuun 2013 loppuun mennessä 99 % henkilöstöstä oli
suorittanut Toimintaohjeeseen liittyvän koulutuksen. Perehdytys jatkuu vuonna
2013.

Venäjällä Toimintaohjeen käyttöönotosta ja tutuksi tekemisestä vastaa vuonna
2010 perustettu Compliance-organisaatio, jonka tavoitteena on vahvistaa eettisen
toiminnan kulttuuria. Compliance-organisaatio on ottanut käyttöön kansainvälisten
yritysten parhaita käytäntöjä muun muassa omaisuuden suojaamiseksi ja
sopimattomien maksujen torjumiseksi. Organisaation toiminta on erityisen
tärkeää, sillä Venäjä on maailmanlaajuisen korruptioindeksin sijalla 143, kun taas
Suomen sijaluku on 2.
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Kehityskohteina työnteon design ja
työhyvinvointi

Vuoden 2012 aikana Fortumissa toteutettiin useita
työhyvinvointihankkeita osana yhtiön ForCARE-hyvinvointiohjelmaa.

Kaikkien hankkeiden tavoitteena on kehittää työyhteisöä ja parantaa työssä
jaksamista. Osassa hankkeista käytettiin sykevälimittaukseen perustuvaa
menetelmää, jonka avulla tutkittiin työntekijöiden stressitasoa, palautumista ja
liikunnan riittävyyttä. Näihin hankkeisiin osallistui vuoden aikana kaikkiaan yli 100
työntekijää. Mittausten, palautteen ja seurannan ansiosta osallistujien
keskimääräinen painoindeksi laski, unen määrä ja laatu paranivat, vuorokautinen
palautumisaika piteni ja liikkumisesta tuli aiempaa säännöllisempää.

Fortum oli myös mukana World Design Capital Helsinki 2012 vuoden aikana
toteutetussa Redesigning 925 (nine to five) -projektissa, jossa otettiin
tarkasteluun työnteon design. Projektissa tutkittiin tietotyöläisen arkea ja etsittiin
parempia tapoja ajattelun laadun kehittämiseen sekä työn tekemiseen ja
organisoimiseen. Tavoitteena oli myös muotoilla työviikko uudelleen nykyajan
vaatimusten ja odotusten mukaiseksi ja tuoda työhön lisää mielekkyyttä, luovuutta
ja tehokkuutta.

Redesigning 925 -
projektin tavoitteena
oli tuoda työhön lisää
mielekkyyttä, luovuutta
ja tehokkuutta.
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Turvallisuusparannuksia CHP-laitoksilla

Vuonna 2012 Fortum kehitti Puolasta vuonna 2011 ostamiensa
laitosten turvallisuutta.

Zabrzen ja Bytomin CHP-laitoksilla toteutettiin useita konkreettisia muutoksia,
joiden ansiosta laitokset täyttivät nopeasti Fortumin turvallisuusvaatimukset.
Laitoksilla jatkettiin henkilöstön turvallisuuskoulutusta, ja edistettiin
työturvallisuutta uudistamalla työntekijöiden työvaatteita ja suojaimia sekä
parantamalla ja puhdistamalla työympäristöä. Laitosturvallisuusinvestoinneilla
puolestaan parannettiin hiilipölyn käsittelyn ja laitoksen käynnistämisen
turvallisuutta. Lisäksi poikkeamien raportointia ja tapahtumatutkintaa tehostettiin.

Toimenpiteet ovat parantaneet laitosten turvallisuutta huomattavasti. Laitoksilla ei
tapahtunut yhtään tulipaloa tai vuotoa vuonna 2012. Poissaoloon johtaneita
tapaturmia oli yksi kuten vuonna 2011. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien
lukumäärä oli 4 vielä vuonna 2010 ja 5 vuonna 2009. Myös laitosten ISO 14001 ja
OHSAS 18001 -sertifiointi on edennyt suunnitellusti, ja sertifiointiauditoinnit
toteutetaan vuoden 2013 alkupuolella.

Turvallisuutta
edistettiin muun
muassa uusimalla
työvaatteita ja
suojaimia.

-
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2012 215

Tämä on itse tuotettu PDF Fortumin verkkovuosikertomuksesta. Tiedosto ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vuosikertomus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/



Sähköautojen latausratkaisuja

Liikenteen sähköistyminen on askel kohti älykkäämpää
energiankulutusta.

Fortumin tavoitteena on kehittää sähköautojen latausinfrastruktuuria ja tehdä
ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaan autoiluun siirtyminen helpoksi.
Olemme muun muassa tuoneet markkinoille Charge & Drive -konseptin, joka
tarjoaa yrityksille ja kunnille sähköautojen latausratkaisuja sekä sähköautoihin
liittyviä palveluita avaimet käteen -periaatteella. Lisäksi kuluttaja-asiakkaille on
tarjolla sähköajoneuvojen kotilatauspisteitä.

Vuonna 2012 Fortum solmi Nissanin kanssa yhteistyön, jonka puitteissa
pääteiden varsille perustetaan Pohjoismaissa 50 uutta sähköauton
pikalatauspistettä. Tavoitteena on mahdollistaa sähköautolla liikkuminen
Pohjoismaiden pääkaupunkien välillä. Uudet pikalatausasemat lyhentävät
sähköautojen vaatiman nykyisen 6−8 tunnin latausajan noin 15−20 minuuttiin.

Fortum toi markkinoille
Charge & Drive -
konseptin.
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Suomessa poikkeuksellisen runsas
vesivuosi

Oulujoen vesistöalueella Suomessa koettiin kesällä 2012
poikkeuksellisen suuri kesätulva.

Elokuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana satoi lähes 50 % enemmän kuin
normaalisti koko elokuussa. Näin rankkoja sateita saadaan harvemmin kuin
kerran 250 vuodessa. Fortum pystyi lieventämään tilannetta hiukan vesistön
säännöstelyllä, mutta Oulujärven vedenpinta nousi silti 10 cm yli säännöstelyn
ylärajan. Vedenpinnan nousu aiheutti ranta-asukkaille tulvavahinkoja, joista suurin
osa koski erilaisia rantarakenteita. Viranomaiset totesivat, että säännöstely oli
tulvatilanteessa luvanmukaista, eikä tulvaa voitu säännöstelyllä estää.

Vaikka Fortum ei ollut tulvatilanteessa velvollinen korvaamaan aiheutuneita
vahinkoja, kävivät yhtiön asiantuntijat tarkastamassa kaikki asukkaiden
ilmoittamat yli 300 vahinkokohdetta. Osassa kohteita Fortum sopi asukkaiden
kanssa yhteishankkeista rantojen vyöryvahinkojen korjaamiseksi. Yhtiö myös
lähetti henkilökohtaisen kirjeen kaikille vahingon ilmoittaneille ja tiedotti siinä
tulvatilanteen taustoista ja sekä mahdollisuudesta hakea korvauksia valtiolta.

Fortum ja viranomaiset selvittävät yhdessä, miten alueen säännöstelykäytäntöä ja
vesistön säännösteltyjen järvien lupia voitaisiin muuttaa, jotta vastaavien tulvien
vahingot jäisivät jatkossa pienemmiksi. Fortum on jo omasta aloitteestaan tehnyt
muutoksia juoksutusten suunnitteluun ja pyrkii parantamaan kaikin puolin
tulvatilanteiden hoitoa.

Fortumin asiantuntijat
kävivät tarkastamassa
kaikki asukkaiden
ilmoittamat yli 300
vahinkokohdetta.
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Radioaktiivisten nesteiden
puhdistusmateriaalia Fukushimaan

Fortumilla on yli 20 vuoden kokemus radioaktiivisia epäpuhtauksia
sisältävien jätteiden käsittelystä.

Parhaillaan Fortum toimittaa kehittämiään ioninvaihtomateriaaleja Japanin
Fukushiman vahingoittuneelle Daiichi-voimalaitokselle radioaktiivisten vesien
puhdistamiseen. Materiaalit toimitetaan kaupalliseen sopimukseen perustuen
amerikkalaiselle EnergySolutions LLC:lle, joka on Toshiba Corporationin
johtaman hankkeen teknologiatoimittaja.

Maaliskuussa 2011 Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden yhteydessä
syntyi suuria määriä radioaktiivisia nesteitä reaktoreita stabiloitaessa.
Fukushiman vesien puhdistaminen onkin maailman suurin radioaktiivisten
nesteiden puhdistusoperaatio. Fortumin kehittämät ja rekisteröimät NURES® -
tuotteet, CsTreat® ja SrTreat®, suoriutuivat erittäin hyvin Fukushimassa
tehdyissä puhdistustesteissä, ja ne valittiin vuoden 2012 alussa saastuneen
veden käsittelemisen avainteknologiaksi. Tulevien vuosien aikana tavoitteena on
käsitellä 4 500 kuutiota vettä vuorokaudessa siten, että radioaktiivisten aineiden
pitoisuudet alittavat asetetut raja-arvot. Materiaalien toimitus alkoi heinäkuussa, ja
kyse on kaikkien aikojen suurimmasta NURES® -tuotteiden toimituksesta.

Fukushiman vesien
puhdistaminen on
maailman suurin
radioaktiivisten
nesteiden
puhdistusoperaatio.
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Yhteistyötä yliopistojen ja
korkeakoulujen kanssa

Fortum tekee vuosittain yhteistyötä useiden yliopistojen ja
korkeakoulujen kanssa toimintamaissaan.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää Fortumin liiketoimintaa ja edistää Fortumin
tutkimus- ja kehitystyötä sekä rekrytointi- ja koulutusmahdollisuuksia. Vuonna
2012 keskeisiä yhteistyöhankkeita oli useita. Lappeenrannan teknilliseen
yliopistoon perustetaan aurinkotalouteen liittyvien markkinamekanismien
tutkimukseen ja opetukseen keskittynyt aurinkotalousprofessuuri, jonka toiminnan
käynnistämistä Fortum tukee 75 %:n osuudella viiden vuoden ajan. Suomessa
Fortum rahoittaa myös loppusuoralla olevaa Aalto-yliopiston digitalisoitumisen ja
energiateknologian tutkimusohjelmaa (MIDE).

Ruotsissa Fortum kehittää yhdessä Kuninkaallisen teknisen korkeakoulun kanssa
kestävän kaupunkiasumisen ratkaisuja, ja Puolassa on käynnissä tutkimusprojekti
Wroclavin teknisen yliopiston kanssa, jossa tutkitaan parhaita teknisiä ratkaisuja
kaukokylmän tuottamiseen. Venäjällä puolestaan Fortumin tytäryhtiö OAO Fortum
allekirjoitti joulukuussa yhteistyösopimuksen Uralin federatiivisen yliopiston
kanssa Fortumin työntekijöiden täydennyskoulutuksesta ja energia-alan
tutkimusyhteistyöstä.

Lappeenrannan
teknilliseen yliopistoon
perustetaan
aurinkotalouspro-
fessuuri Fortumin
tuella.
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Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä
Ranskassa

Vuoden 2012 aikana Fortum jatkoi valmistautumistaan Ranskan
vesivoimakonsessioiden eli käyttöoikeussopimusten
tarjouskilpailuun.

Ranskan vesivoimakonsessioiden uusiminen tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden
merkittävään vesivoimaosuuteen keskeltä Euroopan energiamarkkinoita.
Ranskassa on Euroopan toiseksi suurin vesivoimakapasiteetti, josta noin
viidesosa on tarkoitus avata lähivuosina kilpailulle.

Fortumin tavoitteena on osallistua Ranskassa vähähiilisen yhteiskunnan
rakentamiseen hyödyntämällä osaamistaan tehokkaassa ja
ympäristömyönteisessä vesivoimatuotannossa. Ranskan maajohtaja Philippe
Stohrin johdolla Fortum on käynyt viimeisen kahden vuoden aikana aktiivista
keskustelua vesivoiman kehittämisestä paikallisten viranomaisten, poliitikkojen ja
järjestöjen kanssa. Keskustelujen tavoitteena on luoda yhdessä uusia ideoita
kestävään vesivoiman tuotantoon Fortumin osaaminen hyödyntäen ja
sidosryhmien tarpeet huomioiden.

Käytyjen keskustelujen lopputuloksena Fortumissa laadittiin kattava raportti,
johon tiivistettiin kaikkiaan 110 haastattelussa tehdyt havainnot. Fortum kutsuttiin
myös Ranskan kansalliskokoukseen kertomaan näkemyksiään vesivoimasta ja
kilpailuttamisprosessista.

Ranskassa on
Euroopan toiseksi
suurin
vesivoimakapasiteetti.
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Älykkäästi verkossa

Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvä uusi teknologia antaa asiakkaalle
entistä paremmat mahdollisuudet seurata ja tehostaa omaa
energiankulutustaan, pienentää hiilijalanjälkeään ja jopa tuottaa itse
energiaa.

Älykäs sähköverkko on osa tulevaisuuden tehokasta energiajärjestelmää. Lisäksi
älykäs tekniikka vähentää myös sähkönjakelun keskeytysten määrää ja kestoa
verkossa. Uusien etäluettavien sähkömittarien ansiosta viat paikallistetaan entistä
helpommin. Lisäksi mittari mahdollistaa sähkön kaksisuuntauksen
mittauksen, jolloin asiakas voi syöttää tuottamansa ylijäämäsähkön verkkoon.

Uusi teknologia ja kuluttajien kasvanut kiinnostus sähkön pientuotantoa kohtaan
vauhdittivat Fortumia lanseeraamaan kuluttajille suunnatun
aurinkopaneelituotteen Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2012. Fortum
Aurinkopaketti on sähköverkkoon kytkettävä järjestelmä, joka eroaa tavallisista
akkuihin sähköä syöttävistä ns. mökkijärjestelmistä. Fortum sitoutuu myös
ostamaan asiakkaan mahdollisen ylijäämäsähkön. Kun oma tuotanto ei tuota
riittävästi sähköä kodin tarpeisiin, ostetaan vastaavasti puuttuva osa
sähköyhtiöltä.

Etäluettavien
sähkömittarien
ansiosta viat
sähköverkossa
paikallistetaan entistä
helpommin.
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Inspiroiva designvuosi

Fortum oli yksi Helsinki World Design Capital 2012 -vuoden
pääyritysyhteistyökumppaneista.

Suurin designvuoden hankkeista oli yhteistyökumppanuus Kulttuurisauna-
projektissa. Helsingin Hakaniemenrantaan rakennetun Kulttuurisaunan
edistyksellinen energiaratkaisu lupaa saunojille jatkossa lähes olemattoman
hiilijalanjäljen. Ratkaisu jäljittelee voimalaitostekniikkaa pienoiskoossa.

Helsinki-Vantaan lentokentälle syntyi yhteistyössä muiden designkumppaneiden
kanssa työskentelyyn ja levähtämiseen tarkoitettuja Suvantoja, joissa matkustajat
voivat ladata elektronisia laitteitaan. Lentomatkustajilla on kasvava tarve
sähkölaitteiden lataamiseen, ja lentoaseman useille lähtöporteille toimitettiin
Suvantojen lisäksi myös latausseinäkkeitä.

Fortum osallistui myös edellisvuoden tapaan ainoana energiayhtiönä Helsingin
Habitare-messuille. Osastolla kävi tuhansia messuvieraita tutustumassa
tulevaisuuden kodin energiaratkaisuihin.

Design-vuonna Espoossa avattiin sähköautojen pikalatausasema yhteistyössä
HOK-Elannon kanssa. Lisäksi espoolaiset pääsivät suunnittelemaan
sähkökaapeille uusia ilmeitä. Fortumin Keilaniemen pääkonttori Espoossa oli
avoinna yleisölle kahdesti designvuoden aikana: helmikuussa espoolaiset saivat
harvinaisen mahdollisuuden päästä tutustumaan Fortumin Taidesäätiön
taidekokoelman helmiin, ja elokuussa pääkonttorin kattoterassilta ihailtiin Espoon
merellisiä maisemia. Fortumin taidesäätiön omistamaa taidetta oli vuoden aikana
esillä myös Amos Andersonin taidemuseossa. Kesän ajaksi pääkonttorin
pihamaalle perustettiin kaupunkipuutarha ja mehiläistarha, joiden sadosta
Fortumin yritysvieraat pääsivät nauttimaan.

Helsinki-Vantaan
lentokentälle syntyi
työskentelyyn ja
levähtämiseen
tarkoitettuja Suvantoja.
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Tulevaisuuden koti säätelee itse
energiankulutustaan

Ruotsissa siirryttiin sähkönkulutuksen ajantasaiseen mittaukseen
vuonna 2009. Suomessa vastaavanlainen velvoite astuu voimaan
vuoden 2014 alusta.

Etäluenta mahdollistaa muun muassa uudenlaisten älykkäiden palveluiden
kehittämisen, jotka helpottavat kuluttajien arkea. Tällaisia tuotteita ovat
Suomessa myynnissä oleva Fortum Fiksu ja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
myytävä Fortum Kotinäyttö sekä Ruotsissa myytävä Fortum Hemkontroll.

Fortum Kotinäyttö on tuote, jonka avulla voi seurata sähkön kokonaiskulutusta
asunnossa reaaliajassa. Kun tietoisuus omasta sähkönkäytöstä lisääntyy,
sähkölaitteita voi hyödyntää tehokkaammin, mikä auttaa pienentämään
sähkölaskua. Laitteeseen voi asettaa myös päiväkulutustavoitteita ja -rajoja.
Vuoden 2013 alussa Ruotsissa lanseerattiin Fortum Hemkontroll, jonka avulla voi
seurata kodin sähkönkulutusta – kuten kotinäytössä – mutta tämän lisäksi sillä voi
myös ohjata kodin sähkölaitteita sekä lämmitystä tietokoneen tai älypuhelimen
avulla.

Vuonna 2012 Fortum toi markkinoille varaavaa vesikiertoista sähkölämmitystä
ohjailevan tuotteen, Fortum Fiksun, jota voi kutsua myös uuden ajan yösähköksi.
Tuotteen avulla on mahdollista pienentää kodin lämmityksestä aiheutuvia
kustannuksia, sillä ohjausjärjestelmä hakee verkosta sääennusteen ja
sähköpörssistä hinnan vuorokauden jokaiselle tunnille. Tietojen avulla
vesivaraajan lämmittämiseen valitaan automaattisesti vuorokauden edullisimmat
tunnit. Laitteiston asentamisen jälkeen sähkönkulutusta voi seurata tietokoneella
tai älypuhelimella.

Etäluenta helpottaa
kuluttajien arkea.
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Kaukolämpöverkkoa kunnostetaan
jatkuvasti Venäjällä

Kaukolämmön osuus lämmitysmarkkinoista on Venäjällä yli 50
prosenttia.

Lämmityskausi Venäjällä alkaa, kun ulkoilman keskilämpötila pysyy alle + 8
asteen viiden vuorokauden ajan. Paikallinen viranomainen tekee lopullisen
päätöksen lämmityskauden alkamisesta. Fortumin toiminta-alueella
lämmityskausi kestää yhteensä noin 8,5 kuukautta alkaen tyypillisesti syys-
lokakuun vaihteessa ja loppuen toukokuun puolessa välissä.

Fortum ja sen tytäryhtiö Urals Heat Network kunnostavat runkoverkkoja
vuosittain. Viimeisen kolmen vuoden aikana vanhat eristeet on korvattu
polyuretaanilla, minkä ansiosta putkien käyttöikä on kasvanut ja lämmönhukka
laskenut huomattavasti. Lisäksi lämpöverkkoon on asennettu kosteusmittareita,
joiden avulla lämpöverkon mahdolliset vauriot voidaan paikallistaa ja korjata
mahdollisimman pian. Näin pyritään pitämään kaukolämpöverkon katkokset
mahdollisimman lyhyinä.

Putkien käyttöikä on
kasvanut ja
lämmönhukka
laskenut
huomattavasti.
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Innovaatiokilpailu 2012

Innovaatiopalkinto 2012 -kilpailussa palkittiin henkilöstön parhaat
ideat.

Vuonna 2012 järjestettiin Fortumin viides perättäinen Innovaatiopalkinto-kilpailu.
Kaiken kaikkiaan kilpailu on tuottanut vuosien aikana lähes 500 ideaa. Kilpailun
tavoitteena on kehittää Fortumin operatiivista toimintaa sekä luoda uusia tuotteita
ja palveluita. Kilpailun avulla on myös löydetty useita patentoitavia ideoita.

Innovaatiopalkinto 2012 -kilpailussa kerättiin henkilöstön ideoita ensisijaisesti
kahdelta osa-alueelta. Ensimmäinen osa-alue oli Fortumissa vuonna 2012
käynnistettyyn tehostamisohjelmaan liittyen tehokkuuden parantaminen, ja toinen
osa-alue oli aurinkotalous. Lisäksi järjestettiin myös toinen kilpailu, jossa palkittiin
parhaiten aloitetoimintaansa kehittänyt yksikkö.

Voittajat valitsi Fortumin johtoryhmä, ja palkinnot jaettiin vuosittaisessa Fortumin
ylimmän johdon strategiatapaamisessa, Summit 2013:ssa. Pääpalkinnon vuonna
2012 voitti radioaktiivisten nesteiden puhdistamiseen tarkoitettujen NURES-
tuotteiden kehittäjä Esko Tusa. Aloitetoiminnan kehittämisestä palkittiin
puolestaan Suomenojan laitos ja sen henkilöstö, joka osallistui vuoden 2012
aloitetoimintaan erityisen aktiivisesti.

Kilpailun tavoitteena
on kehittää Fortumin
operatiivista toimintaa
sekä luoda uusia
tuotteita ja palveluita.
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Keskustelua EU:n energiamarkkinoista

Vuoden 2012 aikana keskustelu EU:n energiamarkkinoiden ja
erityisesti sähkömarkkinamallin tulevaisuudesta kiihtyi.

Fortum on huolissaan siitä, että markkinaperusteisen tuotannon kilpailukyky
murenee tukipohjaisen energiantuotannon vallatessa alaa. Fortumin tavoitteena
on markkinaehtoinen siirtyminen hiilidioksidipäästöttömään energiantuotantoon,
mihin tehokkaasti toimiva päästökauppa parhaiten kannustaisi. Heikon
taloustilanteen ja päällekkäisten, toisiaan vesittävien ohjausmekanismien vuoksi
EU:n päästökauppa ei kuitenkaan ole pystynyt ohjaamaan tuotantoa ja
investointeja vähäpäästöiseen suuntaan aiotulla tavalla.

Fortum on osallistunut aktiivisesti eurooppalaiseen keskusteluun hyvin toimivien
sähkömarkkinoiden välttämättömyydestä ja tehnyt omia markkinoiden toimivuutta
koskevia taustaselvityksiä ja mallinnuksia, joiden tuloksia on jaettu myös ulkoisille
sidosryhmille. Yhteistyö erityisesti Euroopan komission kanssa on ollut tiivistä.
Fortum on myös toiminut aktiivisesti eurooppalaisten sähköyhtiöiden
edunvalvontajärjestössä Eurelectricissa sekä käynyt keskustelua kansallisten
viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
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Energia- ja ympäristöasiat tutuksi
puolalaisille koululaisille

Fortumilla on Puolassa kaksi kouluyhteistyöprojektia, joiden
tavoitteena on lisätä paikallisten lasten ja nuorten energiatietämystä
ja rohkaista ottamaan vastuuta ympäröivästä maailmasta.

Wrocławissa 120 lasta osallistui Pro-environmental Creative Competition -
kilpailuun, jonka Fortum järjesti yhdessä opettajakoulutusta antavan Wrocław
Teacher Training Centren kanssa. Kuudetta kertaa järjestetyn kilpailun tärkein
tavoite oli opettaa lapsille energiaan ja ympäristöön liittyviä asioita. Kilpailun
tunnuslause, "Mitä energia merkitsee sinulle?", oli lähtökohtana lasten
toteuttamille taideteoksille, sarjakuville ja multimediaesityksille.

Częstochowassa taas koulutettiin paikallisia opettajia Fortumin kehittämän
Energiapelin käyttäjiksi. Koulutusten tuloksena yhteensä 50 yläkoulun ja lukion
oppilasta pääsi ratkomaan esimerkiksi energiansäästöön ja -tuotantoon liittyviä
kysymyksiä.

Molemmat projektit jatkuvat vuonna 2013. Yläkoulun ja lukion
oppilaat pääsivät
ratkomaan
energiansäästöön ja -
tuotantoon liittyviä
kysymyksiä.
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