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Kohokohdat 2020

Uusi, kunnianhimoinen turvallisuus
tavoite omalle henkilöstölle ja 
urakoitsijoille TRIFarvona* mitattuna 

<1,0
vuoteen 2025 mennessä

* Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapaturmien taajuus

Suunnitelma hiilestä luopumiseksi 
etenee hyvin; Uniperin Heyden 
4 -hiilivoimalaitos 
poistui kaupallisesta 
sähköntuotannosta  
vuoden 2020 lopussa

Työntekijöiden 
sitoutuminen kasvoi  
ja henkilöstö kokee olevansa  
hyvin informoitu ja tuettu  
COVID19pandemian aikana

Loviisan ydinvoimalaitoksen 
vuosihuoltoon osallistui lähes 
1 500 työntekijää 10 eri maasta; 
hanke saatiin onnistuneesti 
päätökseen ilman yhtään 
COVID-19-tapausta

Kasvanut osaaminen 
ja asiantuntemus 
sähköajoneuvojen 
akkukierrätyksessä 

Uniper-kauppa toteutettu 
onnistuneesti ja Uniper 
tytäryhtiönä mukana Fortumin 
raportoinnissa

Uusi strategia julkaistu; 
konsernitavoitteena 
hiilineutraalius  
viimeistään vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti

Uusi, strategisiin 
painopistealueisiin keskittyvä 
yhteiskuntavastuu -
ohjelma käyntiin

Jopa 

70% 
uusista kasvuinvestoinneista 
kohdistuu vuosina 2021–2025 
aurinko ja tuulivoimaan sekä 
vetyyn
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Vastuullisuus Fortumissa
Koko energiasektori on murroksessa, ja Fortum on olennainen 
osa tätä muutosta� Ilmasto muuttuu entistä nopeammin, mikä 
kiihdyttää tarvetta yhteiskunnan rakenteellisille muutoksille�

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä�  
Yhdessä Uniperin kanssa Fortum on nyt Euroopan 
kolmanneksi suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja 
ja merkittävä kaasuyhtiö� Meillä on riittävä koko, 
asiantuntemus ja resurssit, jotta voimme kasvaa edelleen 
ja edistää energiamuutosta ja siirtymää kohti hiilineutraalia 
taloutta� Jotta muutos onnistuu, on kestävän kehityksen 
mukaisen toiminnan, kohtuuhintaisen energian saatavuuden 
ja toimitusvarmuuden oltava tasapainossa keskenään�  
Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi 
enenevässä määrin puhdasta vetyä, energiavarastoja ja 
muita joustavia ratkaisuja� Koska kasvihuonekaasupäästöjä 
on vähennettävä kaikilla aloilla, ei vain energiasektorilla, 
tarjoamme puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja 
teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaillemme�

Ilmaston ja resurssien lisäksi huomioimme tarkasti 
toimintamme vaikutukset henkilöstöömme ja ympäröivään 
yhteiskuntaan� COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen 
tärkein tehtävämme on ollut liiketoiminnan jatkuvuuden 
turvaaminen sekä oman henkilöstön ja urakoitsijoiden 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden takaaminen�

Strategiamme mukaisesti edistämme muutosta kohti 
puhtaampaa maailmaa ja toivomme asiakkaidemme ja 
yhteiskunnan liittyvän mukaan tälle matkalle�

4Fortumin strategia 
4Fortumin arvot 
4Fortum kestävän kehityksen indekseissä
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Vuosi 2020 lyhyesti

2020 oli Fortumissa muutosten vuosi, johon sisältyi suuren 
saksalaisen energiayhtiön Uniperin yhdistely ja strategian 
päivitys. Fortum on yhdistellyt Uniperin tytäryrityksenä 
31�3�2020 alkaen� Päivitetyn strategiamme keskiössä on 
puhtaaseen energiaan siirtyminen�

Nopeasti pandemiaksi laajentuneen COVID-19-taudin aiheuttamissa 
poikkeusoloissa Fortumin tärkein tehtävä oli liiketoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen� Tämä tavoite toteutui hyvin, eikä Fortumin 
energiantuotannossa ollut keskeytyksiä� Myös kunnossapitoseisokit 
toteutettiin aikataulun mukaisesti� Huolellisella suunnittelulla ja 
erityistoimenpiteillä suojattiin omien ja urakoitsijoiden työntekijöiden 
terveyttä� Esimerkki onnistumisesta on Loviisan ydinvoimalassa 
toteutettu vuosihuolto, johon osallistui yhteensä 1 500 omaa 
ja urakoitsijoidemme työntekijää, ilman ainuttakaan COVID-19-
tartuntaa� Pandemialla on kuitenkin ollut huomattava vaikutus 
työskentelytapoihimme� Suurin osa toimistotyöntekijöistämme on 
työskennellyt etänä maaliskuusta 2020 lähtien. Olemme myös 
ottaneet käyttöön uusia digitaalisia työkaluja sujuvoittamaan 
yhteistyötä ja etätyöskentelyä� Voimalaitoksissa ja muissa 
operatiivisissa toimipaikoissa, joissa etätyö ei ole mahdollista, olemme 
ottaneet käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla suojataan omien ja 
urakoitsijoidemme työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta�

Ilmasto ja resurssit
Kestävän kehityksen näkökulmasta vuosi 2020 oli tapahtumarikas ja 
tulevaisuuteen suuntautunut� Edistämme strategiallamme siirtymää 
kohti puhdasta energiaa� Strategiamme keskeinen painopiste on omien 
voimalaitostemme ja oman toimintamme muuttaminen hiilineutraaleiksi� 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti tavoitteenamme 
on olla hiilineutraali (Scope 1, 2 ja 3) maailmanlaajuisesti 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan tuotannossa 
(Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Fortum sulkee 
vaiheittain tai poistaa käytöstä noin 8 GW hiilivoimaan perustuvaa 

sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. Kasvamme myös 
päästöttömässä sähköntuotannossa� Tavoitteenamme on rakentaa 
1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia vuoteen 
2025 mennessä, pääasiassa Euroopassa.

Fortumilla on merkittävä rooli kaasuun perustuvassa joustavassa 
sähköntuotannossa sekä kaasun toimittamisessa Euroopan energia- 
ja teollisuusasiakkaiden tarpeisiin� Maakaasu, joka on merkittävä 
luotettavan ja kohtuuhintaisen energiahuollon keskipitkällä aikavälillä 
turvaava polttoaine, korvataan ajan myötä yhä vihreämmällä 
vedyllä ja muilla puhtailla kaasuilla� Siirtyminen vähäpäästöiseen 
energiajärjestelmään mahdollistaa myös muiden alojen päästöjen 
vähentämisen, kun hiilidioksidipäästöttömät energiantuotantomuodot, 
kuten tuuli- ja aurinkovoima, yhdistetään vihreään vetyyn� Fortumin 
vahva asema kaasuliiketoiminnassa luo hyvät edellytykset vihreiden 
vetyratkaisujen tarjoamiselle tulevaisuudessa�

Koska ratkaistavana on ilmastokriisin ohella myös maailmanlaajuinen 
luonnon monimuotoisuutta uhkaava kriisi, Fortum asetti uuden 
tavoitteen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi vuodelle 
2021. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa vähintään 12 merkittävää 
vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinoloja ja 
vahvistavat populaatioita�

Henkilöstö ja yhteiskunta
Uniperin hankinnan myötä liiketoimintamme ja henkilöstömme kasvoivat 
huomattavasti� Oman henkilöstömme ja urakoitsijoidemme turvallisuus 
on tärkein prioriteettimme, ja asetimme uuden kunnianhimoisen 
turvallisuustavoitteen� Päivitimme myös Fortumin Toimintaohjeen  
(Code of Conduct) ja Toimintaohjeen palvelun- ja tavarantoimittajille 
(Supplier Code of Conduct)�

Tutkimus- ja kehitystyössä Fortum otti merkittäviä askeleita 
sähköautojen akkujen kestävien kierrätysteknologioiden kehityksessä 
vuonna 2020. Uusi metallien talteenottoteknologiamme ja 
suunnitelmamme avata uusi akkumateriaalien kierrätyslaitos rakentuvat 
vahvalle osaamisellemme materiaalien kierrätyksessä� Jätehuollossa 
pyrimme kehittämään jätteen energiahyötykäyttöä kohti materiaalien 
kierrätystä�

Alkuvuodesta 2020 käynnistimme uuden yhteiskuntavastuuohjelman, 
jonka kolme painopistealuetta ovat ilmasto, kiertotalous ja ihmiset� 
COVID-19-pandemian vuoksi päätimme keskittyä vuonna 2020 
ensisijaisesti ihmisiin� Käynnistimme yhteistyön valikoitujen 
kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka tukevat pandemiasta eniten kärsineitä 
ryhmiä: lapsia, nuoria ja vanhuksia� Lisäksi tuimme paikallisyhteisöjä 
monissa toimintamaissamme toimittamalla materiaaleja pandemian 
etulinjassa työskenteleville paikallisille terveydenhuollon yksiköille�
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Arvonluonti

Ydin, vesi-, tuuli-, aurinkovoima, maakaasu, 
muut polttoaineet, esim� CHP:ssa1)

Pääomat
Inhimillinen ja aineeton pääoma
• Lähes 20 000 energiaalan asiantuntijaa,

monimuotoisuuden arvostaminen
• Sertifioidut ympäristö-, työterveys- ja

turvallisuusjohtamisjärjestelmät
• Innovaatioihin ja T&K:een kannustava yrityskulttuuri,

T&Kkulut 56 miljoonaa euroa vuonna 2020
• Vahva hallinnointimalli ja eettiset liiketoimintatavat
• Brändi ja maine

Hankintaketju
• Ostot 42,8 miljardia euroa mukaan lukien investoinnit

Energialähteet
• Vesi, aurinko, tuuli
• Maakaasu, uraani, kivihiili ja ruskohiili, biopolttoaineet,

jäteperäiset polttoaineet

Tuotannollinen pääoma
• Toimintoja yli 40 maassa
• Sähköntuotantokapasiteetti noin 50,3 GW
• Lämmöntuotannon kapasiteetti noin 19,5 GW
• Vesivoimalaitoksia, CHP, lauhde ja ydinvoimalaitoksia;

kasvua aurinko ja tuulivoimassa
• Kaasuvarastot ja verkot
• Useita jätteenpolttovoimalaitoksia

Taloudellinen pääoma
• Rahoitusnettovelka 7 023 miljoonaa euroa
• Tase 57 810 miljoonaa euroa

Fortum
Toiminnan tarkoitus 
Tehtävämme on edistää muutosta kohti puhtaampaa 
maailmaa. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle 
puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme 
nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.

Strategia
• Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi
• Kasvamme CO2-päästöttömässä sähköntuotannossa
• Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa, jotta

mahdollistamme energiamurroksen
• Rakennamme kumppanuuksia teollisuus ja

infrastruktuuriasiakkaiden kanssa

Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
• Kannattavuus
• Omistajaarvon kasvu
• Osingot
• Investoinnit
• Verot julkiselle sektorille
• Palkat ja edut henkilöstölle
• Maksut toimittajille ja yhteistyökumppaneille
• Korko rahoittajille

Sosiaaliset vaikutukset
• Sähkön, lämmön ja kaasun toimitusvarmuus
• Älykkäät ratkaisut teollisuus ja infrastruktuuriasiakkaille
• Asiakkaiden osallistaminen energiajärjestelmään
• Yhteistyömahdollisuuksia kaupungeille, startup-yrityksille,

tutkimuslaitoksille
• Henkilöstön, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työturvallisuus

ja hyvinvointi
• Henkilöstölle mahdollisuuksia työssä kehittymiseen

Ympäristövaikutukset
• Osallistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

muuttamalla oman toimintamme hiilineutraaliksi
• Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon ja puhtaaseen

kaasuun (kuten vety)
• Joustava sähkön tuotanto, mikä mahdollistaa sään mukaan

vaihtelevien uusiutuvan energiantuotantomuotojen kasvun
• Parempi resurssitehokkuus sekä lisääntynyt materiaalien

kierrätys ja hyötykäyttö kiertotalouspalveluiden myötä
• Vaarallisten aineiden poisto kierrosta, käsittely ja turvallinen

loppusijoitus
• Ilmanlaadun parantuminen mm. edistyneillä typenoksidien

vähentämisratkaisuilla
• Energiatehokkuuden parantuminen omassa toiminnassa

ja asiakkaiden laitoksilla
• Ympäristövaikutuksien vähentäminen omassa toiminnassa

Tuotokset
Tuotteet
• 142 TWh sähköntuotanto
• 32 TWh lämmön myynti
• Kaasun myynti
• 73 % Euroopan sähköntuotannosta CO2vapaata,

45 % kaikki maat mukaan lukien

Palvelut ja ratkaisut
• Sähkön ja lämmön myynti
• Sähkön ja polttoaineiden trading-toiminta (mm. kaasu)
• Tekniset asiantuntijapalvelut asiakkaille
• Ydinvoiman asiantuntijapalvelut
• Kaukolämpö ja -kylmä
• Sähkön kuluttajamyynti
• Ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja,

sis. muovin kierrätys ja jalostus, metallien kierrätys sekä
tuhkien käsittely

• Sähköisen liikenteen latausratkaisut

Hiilijalanjälkemme
• Hiileen perustuvan sähköntuotannon osuus

kokonaissähköntuotannosta, 9 %
• Hiileen perustuvan liikevaihdon osuus

kokonaisliikevaihdosta, 1 %
• CO2-vapaa sähköntuotanto, 64 TWh
• Koko energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästö,

287 gCO2/kWh
• Koko energiantuotannon CO2-päästöt, 48,7 milj. t
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Strategia ja hiilitiekartta 

Joulukuussa 2020 Fortum päivitti koko konsernin 
strategian edistämään kestävää taloudellista tulosta ja 
siirtymistä puhtaaseen energiaan� Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti Fortum tähtää hiilineutraaliuteen 
vuoteen 2050 mennessä vaativien välitavoitteiden kautta� 

Fortum on käynyt läpi ison muutoksen: viimeisten kuuden vuoden 
aikana tehtyjen noin 11 miljardin euron investointien tuloksena 
konserni on nyt Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän 
sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö� Muutoksen myötä 
Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamuutoksen 
mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitä ilmastonmuutosta� Jotta 
muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän 
kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus 
ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa� Tähän tarvitaan uusiutuvien 
energialähteiden lisäksi puhdasta kaasua sekä energian varastointi- ja 
joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden 
sekä vähentämään lämmityksen ja jäähdytyksen, teollisuuden ja 
liikenteen päästöjä�

Osana strategiapäivitystä Fortum on määritellyt toimintansa 
tarkoituksen (korvaa aiemmat vision ja mission) seuraavasti: 

Tehtävämme on edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.
Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja 
kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän 
hiilineutraaliin talouteen.

Fortumin päivitetyssä strategiassa on neljä tärkeää prioriteettia:
• Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi
• Kasvamme päästöttömässä sähköntuotannossa
• Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa, jotta mahdollistamme 

energiamuutoksen
• Rakennamme kumppanuuksia teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaiden 

kanssa

Fortum päivitti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa vuonna  
2020. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:
• Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
• Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on 

pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
• +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
• +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2020 oli määritelty Fortumille 
ilman Uniperia. Koska Fortum yhdisteli Uniperin tytäryhtiönä 31.3.2020 
alkaen, Fortumin toiminnot, kestävän kehityksen vaikutukset ja 
tunnusluvut muuttuivat merkittävästi� Siksi Fortum raportoi tässä 
raportissa vain valikoidut kestävän kehityksen tunnusluvut ilman 
vertailua aiemmin asetettuihin vuoden 2020 tavoitteisiin, jotka eivät ole 
enää relevantteja muuttuneelle konsernille�

Puhtaamman maailman puolesta

Strategiana energiamurroksen vauhdittaminen ja kestävä tuloskehitys

Tavoitteet arvon luonnille

Koko toiminta hiilineutraalia Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuonna 2050 
ja Euroopan tuotannossa viimeistään vuonna 2035

Kestävä tuloskehitys, joka perustuu investointien 
arvon varmistamiseen, liiketoimintaportfolion 
optimointiin ja erinomaiseen operatiiviseen toimintaan

Vahva taloudellinen asema 
ja ajan myötä kasvava osinko

Muutamme oman toimintamme 
hiilineutraaliksi
• Lopetamme hiilen käytön 

vaihettain
• Siirrymme kaasuun perustuvassa 

sähköntuotannossa kohti 
puhdasta kaasua 

Kasvamme päästöttömässä 
sähköntuotannossa
• Olemme merkittävä joustavan ja 

luotettavan hiilidioksidi
päästöttömän sähkön tuottaja 

• Kasvamme uusiutuvassa 
energiassa – tavoitteena 
huomattava tuuli ja aurinkovoima
portfolio 

Rakennamme kumppanuuksia 
teollisuus- ja infra-asiakkaiden 
kanssa
• Tarjoamme ratkaisuja hiilidioksidi

päästöjen ja ympäristövaikutusten 
vähentämiseen

• Kehitämme vetytalouden ratkaisuja 
edelläkävijän asemaa hyödyntäen

Hyödynnämme vahvaa 
asemaamme kaasussa,  jotta 
mahdollistamme energiamurroksen 
• Turvaamme toimitusvarmuuden 

ja joustavuuden sähköjärjestelmässä
• Varmistamme kaasun toimituksen  

lämmön, sähkön ja teollisuus-
prosessien tarpeisiin
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Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi
Joulukuussa 2020 Fortum julkisti uuden strategiansa ja hiilineutraalius-
tavoitteensa� Fortumin tavoitteena on edistää siirtymistä puhtaaseen 
energiaan ja vähentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä�  
Olemme sitoutuneet siihen, että koko toimintamme on hiilineutraalia 
(Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt) Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 
meillä on Euroopassa seuraavat välitavoitteet:
• Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä (Scope 1 ja 2)  

pienennetään vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä  
(vuoteen 2019 verrattuna).

• Euroopan tuotanto on hiilineutraalia (Scope 1 ja 2) viimeistään 
vuoteen 2035 mennessä.

Scope 3 -päästöillä on merkittävä vaikutus Fortumin kasvihuone-
kaasujen kokonaispäästöihin. Vuoden 2021 aikana Fortum asettaa 
tavoitteen Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. 
Tämä tavoite koskee erityisesti fossiilisten polttoaineiden myynnistä 
loppuasiakkaille muodostuvia epäsuoria päästöjä�

Kaavio kuvaa Fortumin hiilen käyttöön perustuvaa 
sähköntuotantokapasiteettia ja kapasiteetin alasajoa Euroopassa� 
Fortum sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä noin 8 GW hiiltä 
käyttävää sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. 
Kaaviossa esitetään myös hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteemme 
ja sitoumuksemme muuttaa Euroopan tuotantomme hiilineutraaliksi 
viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Näillä sitoumuksilla pyrimme 
muuttamaan omat voimalaitoksemme ja toimintamme hiilineutraaleiksi 
Euroopassa�

Fortumin hiilen käyttöön perustuva sähköntuotantokapasiteetti ja CO2-päästövähennystavoitteet Euroopassa

Kapasiteetti (GW) CO2-päästöt (%*)
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Yhteiskunnan päästöjen vähentäminen
Asiakkaiden aktiivisuuden odotetaan lisääntyvän tulevaisuuden 
digitaalisessa energiajärjestelmässä, ja eri alojen teollisuusasiakkaat vaativat 
skaalautuvia, kilpailukykyisiä ratkaisuja päästöjen ja ympäristövaikutusten 
vähentämiseen� Fortum vastaa tähän kysyntään tarjoamalla4ratkaisuja 
ja palveluita teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaille myös aloilla, joilla 
päästöjen vähentäminen on vaikeaa, kuten kemianteollisuudessa, 
terästeollisuudessa ja kansainvälisessä laivaliikenteessä�

Infograafi kuvaa yhä monimuotoisempaa ja vähitellen muuttuvaa 
energiajärjestelmää� Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tuotanto korvautuu 
hiilidioksidipäästöttömällä sähköntuotannolla� Fortumin tavoitteena on 
rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia 
vuoteen 2025 mennessä, pääasiassa Euroopassa. Uudessa 
energiajärjestelmässä tarvitaan uusia joustavia energialähteitä, kuten akkuja 
ja varastointiratkaisuja, tasapainottamaan tuotannon vaihteluita, kun vakaa 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuva sähköntuotanto korvataan vaihtelevasti 
saatavilla olevilla uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla�

Hiileen käyttöön perustuvan tuotannon korvaaminen maakaasulla 
Keski-Euroopan energiantuotannossa on yksi mahdollinen lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä Euroopassa� 
Maakaasu tukee siirtymistä vähäpäästöiseen energiajärjestelmään, koska 
se mahdollistaa uusiutuvan energian kasvavan käytön energiajärjestelmässä 
sekä toimii teollisuuden poltto- ja raaka-aineena� Fortumin vahva asema 
kaasuliiketoiminnassa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia puhtaaseen 
kaasuun (kuten vetyyn) liittyvien ratkaisujen tarjoamiseen ja eri toimialojen 
päästöjen vähentämisen tukemiseen� Siirtyminen vähäpäästöiseen 
energiajärjestelmään mahdollistaa myös muiden toimialojen päästöjen 
vähentämisen yhdistämällä hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto 
vihreään vetyyn� Ajan myötä yhä vihreämpi vety korvaa maakaasua 
vähentämällä vaikeasti sähköistettävien toimialojen päästöjä ja parantaa 
energiajärjestelmään joustavuutta ja toimitusvarmuutta�

Yhteenvetona, energiamuutos ja siirtyminen hiilineutraaliin talouteen 
perustuvat puhtaaseen energiaan ja kaasuun (kuten vetyyn)� Fortumin 
strategia perustuu siihen, että Fortum menestyy yhtiönä yhteiskunnan 
päästöjen vähentyessä�

Siirtymä hiilineutraaliin talouteen perustuu puhtaaseen energiaan ja kaasuun
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Case | Vety – innovatiivinen ratkaisu vaikeasti 
sähköistettävien alojen päästöjen vähentämiseen

Vedyn merkitys lupaavana päästöjen vähentämistä mahdollistavana 

tekniikkana on kasvanut aloilla, joilla pelkkä sähköistäminen ei 

todennäköisesti riitä� Vety voi auttaa tasaamaan energiantuotannon ja 

-kulutuksen vaihteluita, ja se mahdollistaa aurinko- ja tuulivoiman käytön 

lisäämisen energiajärjestelmässä� Vety ja vedystä valmistetut synteettiset 

polttoaineet voivat myös korvata maakaasua ja öljyä monissa teollisuuden ja 

liikenteen sovelluksissa�

Vety sähkön- ja lämmöntuotannossa
Uusiutuva vety, jota kutsutaan myös vihreäksi vedyksi, on täysin 

päästötön ratkaisu ja sitä tuotetaan power-to-gas (P2G) -teknologialla� 

Siinä vesimolekyylit (H2O) hajotetaan elektrolyysissä hapeksi (O2) ja 

vedyksi (H2) käyttäen aurinko- tai tuulivoimaa� Vetyä voidaan varastoida 

ja käyttää myöhemmin polttokennoissa tai kaasuturbiineissa sähkön ja 

lämmön tuottamiseen� Puhtaan vedyn polttamisesta ei synny lainkaan 

hiilidioksidipäästöjä� Ainoa sivutuote on vedyn alkuperäinen raaka-aine vesi�

Fortum ja vety
Uuden strategiansa mukaisesti Fortum pyrkii hyödyntämään edelläkävijän 

asemaansa vetytaloudessa. Uniper on vähäpäästöisen vedyn edelläkävijä: 

sen ensimmäinen P2G-yksikkö Saksan itäosassa sijaitsevassa 

Falkenhagenissa aloitti toimintansa jo vuonna 2013� Vuoden 2020 lopussa 

Fortum ja Uniper ilmoittivat suunnitelmistaan tehdä yhteistyötä vihreän 

vedyn tuotannossa erikoiskemikaaliyhtiö Perstorpin kanssa tarkoituksenaan 

alkaa valmistaa kestävästi tuotettua metanolia Ruotsissa� Vuoden 2021 

alussa Uniper ilmoitti tutkivansa vihreän vedyn laajamittaisen tuotannon 

käynnistämistä Maasvlakten voimalaitoksella Rotterdamissa Alankomaissa�

Vedyn tuotannon lisäksi Uniperilla on myös merkittävää maanalaista 

kaasun varastointikapasiteettia Saksassa, Itävallassa ja Isossa-Britanniassa� 

Jatkossa osaa kapasiteetista voidaan hyödyntää vedyn varastointiin, 

mikä on ratkaiseva tekijä tulevaisuuden vetytaloudessa� Kaiken kaikkiaan 

Fortumilla on ainutlaatuinen mahdollisuus muovata aktiivisesti tulevaisuuden 

vetymarkkinoita. Tämän mahdollistavat Uniperin läsnäolo kaikissa 

vedyn arvoketjun vaiheissa ja yli kymmenen uutta valmisteluvaiheessa 

olevaa liiketoiminnan kehittämishanketta sekä Fortumin vahva asema 

Pohjoismaissa�

10

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita Vastuullisuuden olennaiset teematStrategia ja hiilitiekarttaVuosi 2020 lyhyesti Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuusRaportointiperiaatteet

VASTUULLISUUS FORTUMISSA ILMASTO JA RESURSSIT HENKILÖSTÖ JA YHTEISKUNTA LIITTEET

Strategia ja hiilitiekartta



Fortum tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita�

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 

Puhtaan energian ja kestävien ratkaisujen tarjoajana Fortum tukee YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita (SDG:t) matkalla kohti hiilineutraalia taloutta� Strategiallamme vauhditamme 
muutosta kohti puhtaampaa maailmaa�

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Fortum
Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 2015 hyväksymät Kestävän kehityksen tavoitteet (4Sustainable 
Development Goals, SDG:t) ovat globaaleja tavoitteita taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden 
ratkaisemiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kaikkiaan 17 tavoitetta on asetettu tieteen ja tutkimuksen pohjalta, 
ja niillä pyritään ratkomaan globaalin tason yhteiskunnallisia ongelmia� YK vetoaa tavoitteiden kautta yrityksiin 
ja kutsuu ne osallistumaan haasteiden ratkaisemiseen liiketoiminnan keinoin, yrityksille ominaista luovuutta ja 
innovointia hyödyntäen�

Me Fortumilla haluamme osaltamme edistää tavoitteiden saavuttamista omassa arvoketjussamme� Näemme 
tavoitteissa liiketoimintamahdollisuuksia, mutta pyrimme myös kantamaan vastuun kielteisistä vaikutuksistamme 
ja ehkäisemään niitä� Kymmenen meille keskeistä kestävän kehityksen tavoitetta on esitetty kuvassa� Kuuteen 
oikealla esitettyyn tavoitteeseen tarjoamme ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta 
(Mahdollisuutemme)� Pyrimme kohti hiilineutraalia taloutta paitsi omassa toiminnassamme, myös tarjoamalla 
ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaillemme�

Kuvassa vasemmalla esitetyt tavoitteet 5 ja 8 (Vastuumme) ovat meille tärkeitä sosiaalis-yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta niin henkilöstön, urakoitsijoiden, lähiyhteisöjen kuin koko toimitusketjumme osalta. Vuonna 2020 
käynnistimme uuden yhteiskuntavastuuohjelman (Corporate Social Responsibility programme), joka teki myös 
tavoitteesta 17 meille keskeisen. Tavoitteen 15 kohdalla puolestaan tunnemme vastuumme ekosysteemeihin ja 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä vaikutuksistamme ja riippuvuussuhteistamme�

Fortumille keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Ydin, vesi-, tuuli-, aurinkovoima, maakaasu, 
muut polttoaineet, esim� CHP:ssa1)

Vastuumme Mahdollisuutemme
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Esimerkkejä vuonna 2020 toteuttamistamme toimenpiteistä, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista

YK:n kestävän kehityksen tavoite 
(SDG) Fortum ja SDG-tavoite Toimenpide
Ilmasto ja resurssit

13 ILMASTO TEKOJA Fortum tukee kunnianhimoista, 
markkinalähtöistä ilmastopolitiikkaa 
sekä kehittää ja tarjoaa CO2-päästöjä 
vähentäviä puhtaan energian ratkaisuja 
asiakkaille�

• Joulukuussa 2020 Fortum julkisti4uudet ilmastotavoitteensa, joiden mukaan hiilineutraalius saavutetaan selkeästi Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään  
vuoteen 2050 mennessä. Fortum asetti myös Euroopan sähköntuotannolle vähintään 50 %:n CO2-päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä, vuoteen 2019 verrattuna�

• Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo on yksi yli 170:stä liike-elämän ja sijoitusalan johtajasta, jotka kannustivat EU:ta nostamaan vuodelle 2030 asettamansa 
päästövähennystavoitteen vähintään 55 %:iin4avoimella kirjeellä, jonka organisoi4CLG Europe�

• Fortum liittyi suureen eurooppalaiseen4Hydrogen Europe -vetyalan edunvalvontajärjestöön ja Euroopan komission perustamaan4Euroopan puhtaan vedyn allianssiin  
(European Clean Hydrogen Alliance), jonka tarkoituksena on laatia investointisuunnitelma ja tukea vedyn arvoketjun laajentamista Euroopassa�

• Meri-Porin hiilivoimalaitos liitettiin Energiaviraston valtakunnalliseen tehoreservijärjestelmään kesäkuussa 2020�
• Maaliskuussa 2020 Fortum ja norjalainen insinööri- ja rakennuspalveluyritys Kvaerner allekirjoittivat hankeyhteistyötä koskevan aiesopimuksen� Yksi arvioitavista mahdollisuuksista 

on4uusien hiilidioksidin talteenottolaitosten toteuttaminen�
• Syyskuussa 2020 Norjan hallitus ilmoitti suunnitelmista koskien4hiilen talteenoton ja varastoinnin (CCS) rahoittamista Norjassa� Osana4Longship-nimistä hanketta Norjan valtio 

aikoo rahoittaa 300 miljoonalla eurolla hiilidioksidin talteenottoa Fortum Oslo Varmen Klemetsrudin jätteenpolttolaitoksella, mikäli hankkeella on riittävästi omaa rahoitusta ja se saa 
rahoitusta myös EU:lta tai muista lähteistä.

• Uniper on mukana4CO2 Value Europe -yhdistyksessä, jonka tavoitteena on määrittää standardit uudelle4hiilen talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) -toimialalle� Tavoitteena on muuntaa 
talteen otettu hiili arvokkaiksi tuotteiksi, kuten erilaisiksi polttoaineiksi, rakennusmateriaaleiksi ja muoveiksi, älykkäiden CO2-kierrätysteknologioiden avulla� 

• Marraskuussa 2020 erikoiskemikaaliyhtiö Perstorp ilmoitti tavoitteestaan alkaa valmistaa4kestävästi tuotettua metanolia yhteistyössä Fortumin, Uniperin ja biokaasun tuottaja 
Nature Energyn kanssa vuonna 2025. Fortumin ja Uniperin rooli on toimia uudella elektrolyysilaitoksella tuotettavan vihreän vedyn toimittajana.

• Kesäkuussa 2020 Uniper allekirjoitti General Electricin (GE) kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on4Uniperin kaasuvoimalaitosten ja maakaasuvarastojen päästöjen 
vähentäminen Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa GE:n teknologian avulla, muun muassa, lisäämällä vedyn käyttöä kaasuturbiineissa ja kompressoreissa. Uniper päätti myös syventää 
yhteistyötä Siemensin kanssa, jonka tarkoituksena on4 Uniperin sähköntuotannon päästöjen vähentäminen vihreän vedyn avulla�

• Marraskuussa 2020 Uniperista tuli Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0 -aloitteen jäsen. Vapaaehtoisen aloitteen tarkoituksena on auttaa öljy- ja kaasuyhtiöitä 
4metaanipäästöjen raportoinnissa ja vähentämisessä�

• Helmikuussa 2021 Uniper ilmoitti tutkivansa4vihreän vedyn laajamittaisen tuotannon mahdollisuuksia Maasvlakten alueella Alankomaissa, yhdessä Rotterdamin satamaviranomaisen 
kanssa�

7 EDULLISTA JA 
PUHDASTA 
ENERGIAA

Fortum kehittää ja tarjoaa asiakkaille 
edullisia ja luotettavia energiaratkaisuja, 
parantaa tuotannon energiatehokkuutta 
sekä investoi uusiutuvaan energiaan, 
esim� aurinkovoimaan Intiassa ja 
Venäjällä sekä tuulivoimaan Venäjällä ja 
Pohjoismaissa�

• Vuoden 2020 alkupuoliskolla Fortumin ja Rusnanon tuulivoiman sijoitusrahaston rakentamat kolme uutta tuulivoimapuistoa aloittivat toimintansa Rostovin alueella Venäjällä� 
Joulukuussa 2020 lisäksi kolme uutta tuulivoimapuistoa Kalmykiassa ja Rostovin alueen tuulivoimapuiston ensimmäinen vaihe aloittivat toimintansa, kasvattaen tuulivoimaportfolion 
600 MW:iin. Lisäksi uutta tuulivoimakapasiteettia on rakenteilla 495 MW.

• Auttaakseen asiakkaitaan päästöjen vähentämisessä Fortumin ja Rusnanon tuulivoiman sijoitusrahasto solmi4vihreän energian toimitussopimukset venäläisen Sberbankin ja 
ranskalaisen Air Liquide -yhtiön kanssa�

• Fortum sai päätökseen4kahden uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Pohjoismaissa: 99 MW:n tuulivoimalan Sørfjordissa Norjassa ja 90 MW:n tuulivoimalan Kalaxissa Suomessa.
• 70 % Fortumin uusiin kasvuhankkeisiin seuraavien viiden vuoden aikana investoivista 3 miljardista eurosta kohdistuu aurinko- ja tuulivoimaan sekä vetyyn.
• Uusi biomassaa käyttävä lämpölaitos, jonka lämpöteho on enimmillään 58 MW, otettiin käyttöön kesällä 2020 Kivenlahden olemassa olevan laitoksen alueella Espoossa. Uusi 

biolämpölaitos korvaa toisen Suomenojan voimalaitoksen hiiliyksiköistä, mikä tukee4Espoo Clean Heat -hanketta�
• Fortum käynnisti Loviisan ydinvoimalaitoksen4ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kerätäkseen tietoa mahdollista uutta käyttölupahakemusta varten� Voimalaitoksella on 

hyvät valmiudet vastata nykyisiin turvallisuusvaatimuksiin ja jatkaa hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottamista�
• Fortum eNext toteutti mittavan4turbiinin vuosihuollon Keljonlahden CHP-laitoksella Jyväskylässä. Huollon jälkeen turbiinin kokonaispaisunnan hyötysuhde parani yli 4 %:lla, mitä 

voidaan pitää merkittävänä energiatehokkuuden parannuksena�
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https://www.fortum.fi/media/2020/12/fortumin-paaomamarkkinapaiva-paivitetty-strategia-seka-uudet-taloudelliset-tavoitteet-hiilineutraaliuteen-tahtaavat-ilmastotavoitteet-ja-tavoite-kasvattaa-osinkoa
https://www.corporateleadersgroup.com/corporate-leaders-group-europe/business-and-investor-ceo-letter
https://www.corporateleadersgroup.com/
https://hydrogeneurope.eu/
https://www.fortum.com/media/2020/10/fortum-joins-european-clean-hydrogen-alliance
https://www.fortum.com/media/2020/03/fortum-and-kvaerner-memorandum-understanding-project-cooperation-aims-cooperate-industry-projects-such-co2-capture
https://www.fortum.com/media/2020/09/norwegian-government-intends-co-fund-co2-capture-plant-fortum-oslo-varmes-waste-energy-facility-oslo
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-government-launches-longship-for-carbon-capture-and-storage-in-norway/id2765288/
https://www.co2value.eu/
https://www.fortum.com/media/2020/09/norwegian-government-intends-co-fund-co2-capture-plant-fortum-oslo-varmes-waste-energy-facility-oslo
https://www.perstorp.com/en/news_center/pressreleases/2020/perstorp_producing_sustainable_methanol
https://www.uniper.energy/news/uniper-and-general-electric-sign-a-cooperation-agreement-for-climate-friendly-natural-gas-assets/
https://www.uniper.energy/news/uniper-and-general-electric-sign-a-cooperation-agreement-for-climate-friendly-natural-gas-assets/
https://www.uniper.energy/news/siemens-and-uniper-join-forces-to-decarbonize-power-generation/
https://www.ccacoalition.org/en/resources/oil-and-gas-methane-partnership-ogmp-20-framework
https://www.uniper.energy/news/uniper-and-port-of-rotterdam-authority-start-feasibility-study-for-green-hydrogen-plant-at-maasvlakte
https://www.fortum.com/media/2020/12/fortum-supports-its-customers-reducing-their-carbon-footprint-russia
https://www.fortum.fi/media/2021/01/fortum-saanut-valmiiksi-kahden-uuden-tuulipuiston-rakentamisen-pohjoismaissa
https://www.fortum.fi/espoo
https://www.fortum.fi/media/2020/08/fortum-kaynnistaa-loviisan-ydinvoimalaitoksen-ymparistovaikutusten-arviointimenettelyn
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/palvelut-voimalaitoksille/turbiinirevisio-case-jyvaskylan-voima


YK:n kestävän kehityksen tavoite 
(SDG) Fortum ja SDG-tavoite Toimenpide

6 PUHDAS VESI  
JA SANITAATIO

Fortum pyrkii vähentämään 
energiantuotantonsa 
ympäristövaikutuksia vesi- ja 
maaekosysteemeihin sekä luonnon 
monimuotoisuuteen� Fortum estää 
asiakkaiden vaarallisten aineiden 
pääsyn vesi- ja maa-alueille ja käsittelee 
saastuneita materiaaleja turvallisesti�

• Fortum tarjoaa4asiakkailleen palveluita jäte- ja lietevesien sekä muiden vaikeasti saastuneiden vesien käsittelyyn, analysointiin, puhdistukseen ja hyötykäyttöön�
• Ruotsissa Fortum Waste Solutions on kehittänyt läheisessä yhteistyössä kaivosyhtiö LKAB:n ja RISE-tutkimuslaitoksen kanssa pinta-aktiivisten suodattimien ja mikrobien yhdistelmään 

perustuvan prosessiveden puhdistusmenetelmän, joka sekä puhdistaa vettä että mahdollistaa sen uudelleenkäytön� Mikrobien avulla poistetaan nitraatti ja sulfaatti, ja pinta-aktiiviset 
suodattimet poistavat uraanin�

• Fortum asetti uuden4luonnon monimuotoisuutta edistävän tavoitteen; tavoitteena on toteuttaa vuonna 2021 vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää 
vapaaehtoista toimenpidettä�

• Fortum toteutti4vesivoiman vapaaehtoisia ympäristöhankkeita yli 680 000 euron arvosta, ilman Uniperia. 
• Fortum kunnosti Vuoksella saaren matalaksi virtavesielinympäristöksi taimenelle ja harjukselle yhteistyössä Imatran kaupungin ja Kaakkois- ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kanssa�
• Fortum asensi Whooshh-kalansiirtolaitteiston Klarälven-joella sijaitsevalle Forshagan voimalaitokselle Ruotsiin. Menetelmällä lohet ja taimenet voidaan siirtää sujuvasti padon ylitse 

kuorma-autoon ja ylävirran kutualueille�
• Uniper toteutti useita vapaaehtoisia ympäristöhankkeita yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hankkeita ovat esimerkiksi Ruotsissa Mörrum-joella sijaitsevan Mariebergin padon 

purku, mikä parantaa jokijatkumoa ja kalojen ja muiden eliöiden elinympäristöjä, sekä Saksassa Litzauerin silmukan luonnonsuojelualueen kalojen ja lintujen elinympäristöjen ja 
lisääntymisalueiden parantaminen� 

15 MAAN-
PÄÄLLINEN 
ELÄMÄ

12 VASTUULLISTA 
KULUTTAMISTA

Fortum panostaa kiertotalouteen ja 
resurssitehokkuuteen� Fortum tarjoaa 
ratkaisuja jätemateriaalien kierrätykseen 
ja uudelleenkäyttöön sekä edistää 
jätteiden tehokasta polttamista ja 
turvallista loppusijoitusta� 

• Maaliskuussa 2020 kolme yhtiötä – Fortum, akkumateriaaleja valmistava kemianyhtiö BASF ja kaivos- ja metallurgia-alan yhtiö Nornickel – allekirjoittivat4akkujen kierrätystä 
koskevan yhteistyösopimuksen� Suunnitelmissa on rakentaa akkukierrätysklusteri Harjavaltaan�

• Marraskuussa 2020 Fortum ilmoitti kehittäneensä ja patentoineensa uuden, tehokkaan4litiumin talteenottoteknologian� Litium on yksi arvokkaimmista sähköajoneuvoissa 
käytettyjen litiumioniakkujen raaka-aineista, ja uudella teknologialla Fortum pystyy tuottamaan akkuihin soveltuvan laatuista kierrätettyä litiumia teollisessa mittakaavassa� 
Tammikuussa 2021 Fortum ilmoitti suunnitelmastaan laajentaa sähköajoneuvojen akkujen kierrätystoimintaa uudella Ikaalisiin rakennettavalla4mekaanisella käsittelylinjalla�

• Fortum ja painolastituotteita ja tehokkaita massanhallintaratkaisuja tarjoava Veidekke ovat käynnistäneet hiekan ja soran puhdistamiseen tähtäävän yhteistyön Ruotsissa� Prosessin 
avulla saadaan talteen 60–90 % saastuneista materiaaleista, jotka nykyisellään päätyvät kaatopaikoille.

• Jopa 99,5 % hiekan epäpuhtauksista voidaan puhdistaa Fortumin Tanskassa kehittämällä4MOPS-tekniikalla�

Henkilöstö ja yhteiskunta

11 KESTÄVÄT 
KAUPUNGIT  
JA YHTEISÖT

Fortum vaikuttaa kaupunkien 
ilmanlaatuun vähentämällä voimalaitosten 
savukaasupäästöjä� Fortum kehittää myös 
joustavia ja vähäpäästöisiä kaukolämpö- 
ja -kylmäratkaisuja sekä sähköisen 
liikenteen latausratkaisuja�

• Hukkalämmön osuus Fortumin kaukolämpöverkossa Espoossa kasvoi, kun suomalainen matkapuhelinoperaattori4Elisa päätti kierrättää uuden datakeskuksensa hukkalämmön�
• Fortum eNext sai uuden Irlannin Dubliniin toteutettavan4kaukolämpöverkon suunnittelua, asennusta ja käyttöä koskevan toimeksiannon. Verkko käyttää Amazon Web Services 

-yhtiön uuden datakeskuksen hukkalämpöä vähäpäästöisen lämmön tuottamiseen julkiselle sektorille sekä kotitalous- ja yritysasiakkaille�
• Uniper Wärme GmbH (UWG) allekirjoitti aiesopimuksen saksalaisen Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchenin kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on käyttää BP:n jalostamossa 

syntyvää4teollista hukkalämpöä Uniperin kaukolämpöverkossa.
• Fortum pilotoi4kaukolämpöverkoston vuotojen paikantamista satelliittikuvien avulla Espoossa� Yhteistyössä data-analytiikkayhtiö Advian Oy:n kanssa käynnistetyn pilotin avulla 

selvitetään, kuinka digitalisaatio voi tuoda lisäarvoa ennakoivan kunnossapidon prosesseihin�
• Fortum ja Infracapital ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on nopeuttaa4sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitystä ja kasvua Pohjoismaissa� Infracapital on osa 

eurooppalaista varainhoitoyhtiötä ja vastaa sen infrastruktuuri-pääomasijoituksista�

8 IHMIS ARVOISTA 
TYÖTÄ JA 
TALOUS KASVUA

Fortum edistää omien ja urakoitsijoiden 
työntekijöiden hyviä työolosuhteita 
ja turvallisuutta sekä vaatii palvelun- 
ja tavarantoimittajia kunnioittamaan 
työntekijöiden oikeuksia ja noudattamaan 
korruption vastaisia periaatteita� 

Fortum tuottaa taloudellista lisäarvoa 
sijoittajille, tavarantoimittajille ja julkiselle 
sektorille�

• Vuonna 2020 Fortum, ilman Uniperia, toteutti neljä toimittaja-auditointia toimittajien tiloissa ja lisäksi kaksi etäauditointia. Auditoinnit koskivat muun muassa työoloja.
• Sekä Fortum että Uniper ovat Bettercoal-aloitteen jäseniä ja käyttävät Bettercoalin tarjoamia työkaluja hiilen hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseen.
• Loviisan ydinvoimalaitoksella helmikuussa 2020 suoritetun seuranta-arvioinnin tuloksena Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA)4laitosturvallisuuden asiantuntijaryhmä totesi, 

että Loviisan voimalaitos on4parantanut laitosturvallisuuttaan monilla osa-alueilla, kuten vakavien onnettomuuksien hallinnassa sekä valmiustoiminnassa, verrattuna IAEA:n vuonna 
2018 tekemään arvioon.

• Fortum, ilman Uniperia, loi virtuaalisten turvallisuuskeskusteluiden konseptin korvatakseen fyysisiä vierailuja laitoksille, tavoitteena myönteisen turvallisuuskäyttäytymisen 
vahvistaminen ja turvallisuustietoisuuden nostaminen� Lisäksi julkaistiin ohjeet turvalliseen etätyöskentelyyn sisältäen vinkkejä paloturvallisuuden varmistamiseen kotona�

• Fortumin maksettavat verot vuonna 2020 olivat 665 miljoonaa euroa�
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https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut/hyvin-suunniteltu-puoliksi-lajiteltu/kestavaa-ympariston-rakentamista/puhtaan-veden-asialla
https://www.fortum.fi/media/2020/12/fortum-asettanut-konsernille-biodiversiteettitavoitteen-vuodelle-2021
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/energiantuotantomme/vesivoima-uusiutuvaa-joustavaa-energiaa/vapaaehtoiset-ymparistohankkeet
https://www.fortum.fi/media/2020/03/suomalainen-akkuteollisuus-tiivistaa-yhteistyotaan-fortum-basf-ja-nornickel-allekirjoittivat-akkujen-kierratysta-koskevan-aiesopimuksen
https://www.fortum.fi/media/2020/11/fortumin-uusi-kierratysteknologia-mahdollistaa-litiumin-talteenoton-ja-parantaa-sahkoautoilun-kestavyytta
https://www.fortum.fi/media/2021/01/fortum-laajentaa-sahkoautoakkujen-kierratystoimintaa-avaamalla-uuden-mekaanisen-tuotantolaitoksen-ikaalisiin
https://www.youtube.com/watch?v=GFV2955HdBA&list=PLLQdmm68pe68tMo7p8v70hIgtaC94qtIA&index=11&t=3s
https://www.fortum.fi/media/2020/05/fortumin-kaukolampoverkkoon-hukkalampoa-jo-toisesta-elisan-datakeskusta
https://www.fortum.com/media/2020/12/south-dublin-county-council-support-amazon-web-services-aws-and-fortum-enext-create-irelands-first-publicly-owned-not-profit-energy-company
https://www.uniper.energy/news/industrial-waste-heat-for-the-district-heating-supply/
https://www.fortum.fi/media/2020/05/fortum-pilotoi-kaukolampoverkoston-vuotojen-paikantamista-satelliittikuvien-avulla
https://www.fortum.fi/media/2020/04/fortum-ja-infracapital-aloittavat-yhteistyon-nopeuttaakseen-julkisten-latauspisteiden-kehittamista-ja-kasvua
https://www.iaea.org/services/review-missions
https://www.fortum.fi/media/2020/02/fortumin-loviisan-ydinvoimalaitokselle-hyvaa-palautetta-kansainvalisessa-iaean-tarkastuksessa-0


YK:n kestävän kehityksen tavoite 
(SDG) Fortum ja SDG-tavoite Toimenpide

9 KESTÄVÄÄ 
TEOLLISUUTTA, 
INNOVAATIOITA 
JA INFRA-
STRUKTUUREJA

Fortum edistää energiaan, 
puhtaaseen vetyyn, digitalisaatioon, 
kiertotalouteen, biomateriaaleihin ja 
sähkön varastointiratkaisuihin liittyviä 
innovaatioita� Fortum myös investoi 
start-up-yrityksiin ja luo kumppanuuksia 
synergia- ja skaalaetujen saavuttamiseksi�

• Huhtikuussa 2020 Fortum esitteli innovaation auttamaan4taistelussa COVID-19-pandemiaa vastaan: kestävästä Fortum Circo® -kierrätysmuovista valmistetun 
käsivarsikäyttöisen4Fortum Vipu -nimisen4ovenkahvan lisäosan� Muutamaa kuukautta myöhemmin Vipu eteni kaupalliseen tuotantoon ja myyntiin4Fortumin ja Fiskars Groupin 
yhteistyön tuloksena�

• Toukokuussa 2020 Fortum ja suomalainen sähköverkkoyhtiö Elenia ottivat käyttöön4yhteistyössä tuottamansa akuston, ja saman vuoden elokuussa Fortum ja sähkönjakeluyhtiö 
Caruna käynnistivät jättiakkujärjestelmän Inkoossa osana Fortumin4virtuaaliakkua�

• Uniper aikoo testata4suuren kokoluokan akkuteknologiaa kahdella vesivoimalallaan Pohjois-Ruotsissa�
• Fortumin sisäinen start-up4eFleetly, joka tällä hetkellä toimii osana4startup-kiihdyttämö Valkeaa sähkötrukkien akkujen kalustonhallinta-alalla, sai ensimmäisen 

asiakassopimuksensa. eFleetly solmi myös, joka tällä hetkellä toimii osana4startup-kiihdyttämö Valkeaa sähkötrukkien akkujen kalustonhallinta-alalla, sai ensimmäisen 
asiakassopimuksensa. eFleetly solmi myös kumppanuuden Logisnext Finlandin kanssa.

• Fortum ja MIT (Massachusetts Institute of Technology) ovat aloittaneet kolmivuotisen yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on luoda avoimeen lähdekoodiin perustuva 
työkalu4pienydinreaktoreiden kehittämiseen tähtäävien hankkeiden teknistaloudelliseen mallinnukseen� Lisäksi Fortum, virolainen Fermi Energia ja belgialainen insinööritoimisto 
Tractebel allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on tutkia4pienydinreaktoreiden käyttöönottoa Virossa�

• Fortum ja biomassan fraktiointiin erikoistunut teknologiayhtiö Chempolis ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Chempolis suorittaa4olkeen perustuvien 
selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniininäytteiden koeajoja Oulussa sijaitsevassa koelaitoksessaan�

• Fortum ja Virossa. Fortum ja biomassan fraktiointiin erikoistunut teknologiayhtiö Chempolis ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Chempolis suorittaa4olkeen 
perustuvien selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniininäytteiden koeajoja Oulussa sijaitsevassa koelaitoksessaan� Fortum ja suomalainen metsäyhtiö Metsä Group käynnistivät yhdessä 50 
miljoonan euron biokiertotaloutta edistävän4ExpandFibre -nimisen4T&K-ohjelman�

• Fortum testasi4kierrätyssuolan käyttöä sorateiden pölynsidonnassa Suomessa. Fortum testasi4kierrätyssuolan käyttöä sorateiden pölynsidonnassa Suomessa. Suola on peräisin 
Fortumin jätteenpolttolaitoksissa syntyvistä tuhkista�

• Uniper ja start-up-yritys Poligy testaavat4ilmastoneutraalia sähköntuotantomenetelmää Uniperin laitoksissa. Prosessissa äskettäin kehitetty bipolymeeri muodostaa 
kaksikerroksisen muoviliuskan, joka absorboi laitosten hukkalämmön ja muuntaa sen ensin kineettiseksi energiaksi ja edelleen sähköenergiaksi�

• Uniper solmi useiden kumppaneiden kanssa aiesopimuksen toteutettavuustutkimuksesta, joka koskee4ilmastoystävällisen rautasienen valmistusta ja käsittelyä teräksen tuotantoon� 
Rautasieni, jonka valmistusprosessissa käytetään vetyä, voi tulevaisuudessa vähentää teräksen valmistuksen hiilidioksidipäästöjä jopa 95 %, jos se korvaa perinteisen masuunireitin.

5 SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

Fortum vaalii työyhteisön 
monimuotoisuutta ja tarjoaa 
henkilöstölleen tasavertaiset 
mahdollisuudet� 

• Fortum ja Uniper ovat molemmat mukana4Equal by 30 -kampanjassa, joka pyrkii saavuttamaan sukupuolten tasa-arvon energia-alalla vuoteen 2030 mennessä�
• Naisten osuus Fortumin johdossa vuonna 2020 oli 27 %.
• Ruotsissa Fortum, ilman Uniperia, osallistui Female Leader Engineer -ohjelmaan, joka tavoittelee sukupuolten välistä tasa-arvoa insinöörivaltaisilla toimialoilla.
• Uniper liittyi Saksan liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriön tukemaan4Komm, mach MINT -aloitteeseen� Aloite tukee nuoria naisia matematiikan, tietotekniikan, luonnontieteiden 

ja tekniikan opinnoissa ja ammateissa�
• Ruotsissa Uniper sponsoroi Kraftkvinnorna-verkoston Powerwoman of the year -tapahtumaa ja Women in Nuclear -yhdistystä sekä osallistuu BRIP-ohjelmaan, joka on energia-alalla 

työskentelevien nuorten naisten perehdyttämisohjelma�

17 YHTEISTYÖ JA 
KUMPPANUUS

Fortum tekee toimintamaissaan 
yhteistyötä monien kansalaisjärjestöjen 
kanssa� Lisäksi Fortumilla on 
yhteishankkeita kaupunkien, kuntien ja 
yliopistojen kanssa�

• Vuonna 2020 Fortum uudisti tapansa tehdä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa� Fortumin yhteiskunnallinen toiminta jäsennettiin uuden4yhteiskuntavastuuohjelman (Corporate 
Social Responsibility Programme) puitteisiin�

• Vuoden 2020 poikkeuksellisena COVID-19-pandemia-aikana Fortum, ilman Uniperia, aloitti yhteistyön kolmen4suomalaisen, kolmen venäläisen, kahden ruotsalaisen ja kahden 
norjalaisen järjestön kanssa rahoittaen niiden toimintaa yhteensä 315 000 eurolla�

• Fortum tuki paikallisyhteisöjen COVID-19-pandemiatyötä Puolassa, Latviassa ja Intiassa toimittamalla lääkinnällisiä varusteita ja materiaaleja (kuten käsineitä, kasvomaskeja ja 
desinfiointiaineita) yhteisöille ja terveydenhuollon yksiköille.

• Saksassa Uniper lahjoitti yli45 000 suu-nenäsuojainta raitiovaunumatkustajille Düsseldorfissa ja lahjoitti osan suojainten tuotantokustannuksista SOS-Kinderdorf (lasten kylä) 
Düsseldorfille. Joulukuussa 2020 Uniperin työntekijöiden ja työjärjestöjen organisoimassa ja rahoittamassa hankkeessa nimeltä4Polar Express Arrives In Düsseldorf toimitettiin 
joululahjoja paikallisille lapsille, joiden vanhemmilla oli taloudellisia vaikeuksia pandemian vuoksi�

• Uniper otti käyttöön4Debate�Energy-viestintäalustan, jonka tarkoituksena on4tuoda yhteen erilaisia ja kiistanalaisiakin mielipiteitä politiikan, tieteen ja teollisuuden areenoilta sekä 
laajemmin yhteiskunnalta�
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https://www.fortum.fi/media/2020/04/fortum-pilotoi-kierratysmuovista-tehtya-ovenkahvaa-tartuntojen-ehkaisemiseksi-kauppaymparistossa
https://www.youtube.com/watch?v=lPQKeyVvKs8&list=PLLQdmm68pe68tMo7p8v70hIgtaC94qtIA&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=7cM_--8dqj8
https://www.fortum.fi/media/2020/06/fortumin-kehittama-tartuntojen-leviamista-ehkaiseva-vipu-kahva-kaupalliseen-tuotantoon-yhteistyossa-fiskars-groupin-kanssa
https://www.fortum.fi/media/2020/05/fortumin-ja-elenian-akusto-varastoi-sahkoa-katkojen-varalle-ja-sahkojarjestelman-tasapainon-yllapitoon
https://www.fortum.fi/media/2020/08/virtaa-jopa-200-000-alypuhelimeen-fortumin-ja-carunan-jattiakku-kaynnistyy-inkoossa
https://www.uniper.energy/news/uniper-solution-with-large-scale-batteries-helps-to-control-the-frequency-deviations-in-systems-with-large-amounts-of-renewable-energies/
http://efleetly.com/
https://valkea.club/
https://www.fortum.com/media/2020/10/fortum-and-mit-start-3-year-cooperation-techno-economic-modelling-tool-small-modular-reactor-smr-projects
https://www.fortum.com/media/2020/01/fortum-starts-cooperation-estonian-smr-deployment-project-0
https://www.fortum.com/media/2020/06/deeper-collaboration-chempolis-and-fortum-bio2x-aims-commercialisation
https://www.fortum.com/media/2020/06/deeper-collaboration-chempolis-and-fortum-bio2x-aims-commercialisation
https://www.expandfibre.com/
https://www.fortum.fi/media/2020/06/fortum-ja-metsa-group-kaynnistavat-50-miljoonan-euron-biokiertotaloutta-edistavan-tk-ohjelman
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https://www.uniper.energy/news/polar-express-arrives-in-duesseldorf-charitable-initiative-helps-kids-of-families-hit-hard-by-covid-19
https://debate.energy/en/intro
https://www.uniper.energy/news/uniper-launches-debateenergy-one-communication-platform-a-variety-of-opinions/
https://www.uniper.energy/news/uniper-launches-debateenergy-one-communication-platform-a-variety-of-opinions/


Case | Fortum edistää sähköajoneuvojen akkujen kestävyyttä

Liikenteen sähköistymisellä on tärkeä rooli maailman 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, kun perinteinen 

polttomoottori korvautuu sähkömoottorilla� Sähköajoneuvojen 

määrän kasvu liikenteessä on johtanut eksponentiaalisesti kasvavaan 

litiumioniakkujen kysyntään maailmalla� Kansainvälisen energiajärjestön 

IEA:n ennusteen mukaan sähköajoneuvojen määrä maailman teillä kasvaa 

nykyisestä kolmesta miljoonasta 125 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä�

Sähköajoneuvojen akkujen valmistus herättää huolta 
Sähköajoneuvojen akkujen valmistuksessa käytetyt metallit, kuten 

litium, koboltti, nikkeli ja mangaani, jalostetaan tällä hetkellä pääasiassa 

neitseellisistä raaka-aineista� Akkukemikaalien primäärituotanto 

edellyttää kuitenkin energiaintensiivisiä prosesseja, joista aiheutuu 

merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä� Lisäksi akkujen primääriraaka-

aineiden saatavuus ja kestävyys herättävät huolta� Akkuteollisuus ja 

sähköautojen valmistajat etsivät siksi innovatiivisia ratkaisuja akkujen 

raaka-aineiden kestävämpään hankintaan ja valmistukseen�

Fortum osana ratkaisua
Vuonna 2020 Fortum otti merkittäviä askeleita akkujen kestävien 

kierrätysteknologioiden kehityksessä osallistumalla BATCircle-

tutkimusohjelmaan, joka on Suomessa toimiva akkumetallien 

kiertotalouteen keskittyvä konsortio. Fortumin Recycling and Waste 

-yksiköllä on Harjavallassa toimiva teollisen mittakaavan pilottilaitos, jossa 

valmistetaan kestävästi tuotettuja metalleja sekundäärisistä lähteistä 

eli kierrätettävistä raaka-aineista� Lisäksi suunnitteilla on laajamittaisen 

kaupallisen akkumateriaalien kierrätyslaitoksen rakentaminen� Fortum 

toimii Harjavallan Suurteollisuuspuistossa, johon BASF rakentaa 

akkukatodimateriaalien esiasteita valmistavan tehtaan, ja jossa Nornickel 

jalostaa metalliraaka-aineita� Nämä yritykset muodostavat Euroopan 

mittakaavassa ainutlaatuisen materiaaliklusterin�

Fortumin suunnitellussa kierrätyslaitoksessa hyödynnetään uutta 

hydrometallurgista metallien talteenottoteknologiaa, jonka on 

kehittänyt Fortumin omistama Crisolteq� Ratkaisun ansiosta arvokkaat 

akkumateriaalit voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uudelleen akkujen 

tuotannossa. Uuden laitoksen päätuotteita ovat nikkelisulfaatti, 

kobolttisulfaatti, mangaanisulfaatti ja litiumhydroksidi� Niistä 

jalostetaan akkukatodimateriaalien (pCAM) esiasteita, joita tarvitaan 

sähköajoneuvojen akkukennojen valmistuksessa�

Muut eurooppalaiset akkumetalleja kierrättävät toimijat käyttävät 

sulatusteknologioita, jolloin materiaalin talteenottoaste on alhaisempi� 

Fortumin kierrätysteknologia on innovatiivinen yhdistelmä mekaanista 

ja hydrometallurgista prosessointia� Hydrometallurgisessa prosessissa 

voidaan saavuttaa jopa 95 prosentin talteenottoaste akkujen mustan 

massan sisältämille arvokkaille metalleille� Sen lisäksi, että rajallisesti 

saatavilla olevat neitseelliset raaka-aineet voidaan korvata kierrätetyillä 

raaka-aineilla, Fortumin prosessin ansiosta akkujen valmistuksen 

hiilidioksipäästöjen odotetaan vähenevän huomattavasti�

Kun sähköajoneuvo käyttää hiilidioksidivapaata sähköä ja sen akku 

tuotetaan matalan hiilijalanjäljen teknologialla, ajoneuvon ilmastohyödyt 

nousevat aidosti seuraavalle tasolle�

15

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita Vastuullisuuden olennaiset teematStrategia ja hiilitiekarttaVuosi 2020 lyhyesti Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuusRaportointiperiaatteet

VASTUULLISUUS FORTUMISSA ILMASTO JA RESURSSIT HENKILÖSTÖ JA YHTEISKUNTA LIITTEET

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita



Vastuullisuuden olennaiset teemat

Vastuullisuuden olennaiset teemat on määritelty tukemaan 
kestävää liiketoimintaa� Huomioimme toiminnassamme 
ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme 
henkilöstöön ja yhteiskuntaan� 

Uniperin yhdistelyn seurauksena Fortum arvioi uudelleen 
vastuullisuuden olennaiset teemansa vuonna 2020. Fortumin 
vastuullisuuden olennaisuusanalyysi tehtiin alun perin vuonna 2019,  
ja vuoden 2020 uudelleenarviointi perustui työpöytätarkasteluun, joka 
noudatti Uniperin kanssa samaa menetelmää. Uniperin menetelmä 
on kuvattu Uniperin erillisessä vuoden 2020 selvityksessä muista 
kuin taloudellisista tiedoista (Combined Separate Non-Financial 
Report 2020).

Fortumin vuoden 2020 olennaisuusanalyysissa käytettiin 
kaksiulotteista lähestymistapaa� Siinä tarkasteltiin yhtiön liiketoiminnan 
vaikutuksia tiettyihin vastuullisuuden teemoihin sekä näiden 
teemojen vaikutuksia Fortumiin� Analysoidut teemat olivat niitä, jotka 
todettiin tärkeimmiksi4Fortumin vuoden 2019 vastuullisuuden 
olennaisuusanalyysissa� 

Myös keskeisten sidosryhmien, kuten päättäjien, kilpailijoiden 
ja vertaisyritysten, kansalaisjärjestöjen ja rahoitusmarkkinoiden, 
odotukset otettiin huomioon� Lisäksi analysoitiin liittyvätkö olennaiset 
teemat olennaisesti yhteen tai useampaan YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteeseen�
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Lopuksi kahden yhtiön, Fortumin ja Uniperin, vuoden 2020 
vastuullisuuden olennaisuusanalyysien tulokset yhdistettiin niin, 
että molemmilla on sama painoarvo lopputuloksessa� Fortumin 
vastuullisuuden olennaiset teemat vuonna 2020 on esitetty seuraavassa 
taulukossa�

Fortumin vastuullisuuden olennaiset teemat
Ilmasto ja resurssit Henkilöstö ja yhteiskunta
Ilmastonmuutos ja 
kasvihuonekaasupäästöt 

Henkilöstön hyvinvointi, terveys ja 
turvallisuus

Päästöt ilmaan, maahan ja veteen Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

Energiatehokkuus Hallinnointi 
Toimitusvarmuus Työelämän oikeudet
Vedenkäyttö Ihmisoikeudet
Luonnon monimuotoisuus Monimuotoisuus ja tasavertaiset 

mahdollisuudet
Kiertotalous Innovaatiot ja digitalisaatio

Sidosryhmäyhteistyö
Taloudellinen arvonluonti 
Asiakkaan oikeudet ja asiakastyytyväisyys 

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista 
fortumlaista 
Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista, ja 
työturvallisuuteen liittyvät tavoitteet ovat osa Fortumin lyhyen 
aikavälin kannustinjärjestelmää (short-term incentive programme, 
STI)� Konsernitason tavoitteiden lisäksi divisioonilla on myös omia 
tavoitteita� Fortumin hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmään 
sisällytettävät konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet� 
Turvallisuustavoitteen (poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus, 
oma henkilöstö ja urakoitsijat) toteutuminen on osa Fortumin lyhyen 
aikavälin kannustinjärjestelmää� Hallitus voi kuitenkin niin halutessaan 
huomioida tuloksessa myös muut turvallisuustapahtumat ja erityisesti 
vakavien työtapaturmien lukumäärän� Vakavien työtapaturmien tavoite 
on nolla. Vuonna 2020 Fortumissa sattui yksi vakava työtapaturma 
Saksassa�

Vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä on 
turvallisuustavoitteen osalta (oman henkilöstön ja urakoitsijoiden 
poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus) edelleen sama� 
Lisäksi hallituksella on mahdollisuus huomioida myös muut 
turvallisuustapahtumat, kuten vuonna 2020. Tavoitteen painoarvo 
kannustinjärjestelmässä on 10 % (2020: 10 %).

Fortumin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (long-term incentive 
programme, LTI) sisältyy ilmastoon liittyvä mittari. Vuosien 2020–2022 
LTI-ohjelmassa tavoite liittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
Fortumin strategian mukaisesti. Vuosien 2021–2023 LTI-ohjelmassa 
tavoite liittyy hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin 
vähenemiseen, mikä vastaa Fortumin suunnitelmaa hiilestä 
luopumiseksi� 

Sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteet 
koskevat Fortumia, ilman Uniperia. Uniper jatkaa omien lyhyen ja pitkän 
aikavälin kannustinjärjestelmiensä toteuttamista�
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Raportointiperiaatteet

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

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

Tietoa sidosryhmiemme näkemyksistä keräämme One Fortum 
-tutkimuksella ja muulla sidosryhmäyhteistyöllä� Vastuullisuuden 
olennaisten teemojen valintamme perustuu vuonna 2020 toteutettuun 
olennaisuusanalyysiin� Raportoimme kestävän kehityksen tiedot 
vuosittain suomeksi ja englanniksi� Vuosiraportoinnissa kerromme 
Fortumin toiminnasta vuonna 2020 sekä lisäksi joitakin tietoja tammi–
maaliskuulta 2021.

Edellinen raportointi julkaistiin maaliskuussa 2020 ja seuraava 
raportointimme julkaistaan keväällä 2022. Vuosiraportoinnin lisäksi 
raportoimme kestävään kehitykseen liittyvistä toimistamme Fortumin 
osavuosikatsauksissa�
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Raportoinnin rajaus- ja yhdistelyperiaatteet 
Uniperin enemmistöomistajana Fortum yhdisteli Uniperin tytäryhtiönä 
31.3.2020 alkaen. Tämän jälkeen Uniper sisältyy kaikkiin raportoituihin 
lukuihin, ellei toisin mainita� Ympäristöindikaattorit on pääosin 
yhdistelty laskemalla 75 % Uniperin koko vuoden 2020 luvuista, 
poikkeuksena suorat CO2-päästöt ja energiantuotantovolyymit, jotka 
on yhdistelty 31.3.2020 alkaen. Sosiaalisen vastuun indikaattorit on 
pääosin yhdistelty vuoden lopun tilanteen mukaan, paitsi henkilöstön 
vaihtuvuuteen, henkilöstökuluihin ja työturvallisuuteen liittyvät 
tunnusluvut, jotka on yhdistelty 31.3.2020 alkaen. Vaikka Uniper 
on Fortumin tytäryhtiö, jatkaa se yhä erillisenä, Saksassa listattuna 
pörssiyhtiönä ja noudattaa omia kestävän kehityksen prosesseja ja 
menettelytapoja, ja raportoi kestävästä kehityksestä erillisenä yhtiönä�

Tässä Kestävän kehityksen raportissa on raportoitu valikoituja 
kestävän kehityksen tunnuslukuja, jotka sisältävät Uniperin. Historiallisia 
lukuja ei ole oikaistu, ellei toisin mainita� Tunnusluvut, joilla on samat 
laskentaperiaatteet, on yhdistelty, ja vain yksi luku esitetään� Niiden 
tunnuslukujen osalta, joiden laskentaperiaatteet tällä hetkellä poikkeavat 
toisistaan, esitetään kaksi lukua: Fortum ilman Uniperia ja Uniper omana 
yhtiönään� 

Fortumin kestävän kehityksen raportointi kattaa Fortumin 
määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryritykset kaikissa 
toimintamaissa, ellei toisin mainita� Sähkön- ja lämmöntuotantoon 
ja kapasiteetteihin liittyvät luvut sisältävät myös luvut Fortumin 
osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä, jotka myyvät tuotantonsa 
omistajilleen tuotantokustannushintaan� Mahdolliset poikkeamat näistä 
periaatteista on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä� 
Luettelo Fortumin tytäryrityksistä on Tilinpäätöksen liitetiedossa 39 
Konserniyritykset segmenteittäin 31.12.2020. Uniperia käsitellään 
Taloudelliset tiedot 2020 -raportissa tytäryrityksenä�

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

Kapasiteetin muutokset
Uniperin yhdistelyn myötä Fortumin sähköntuotantokapasiteetti kasvoi 
36,2 GW:lla ja lämmön- ja höyryntuotantokapasiteetti kasvoi 4,9 GW:lla. 
Uniperillä on sähköntuotantokapasiteettia Saksassa, Venäjällä, Isossa-
Britanniassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Unkarissa sekä lämmön- ja 
höyryntuotantokapasiteettia pääosin Saksassa, Venäjällä ja Alankomaissa�

Kesällä 2020 Fortum otti käyttöön Kivenlahden biolämpölaitoksen 
Espoossa. Laitoksen lämpöteho on maksimissaan 58 MW. 

Fortum sai päätökseen kaukolämpöliiketoimintansa myynnin vuoden 
2020 alussa Joensuussa ja elokuussa 2020 Järvenpäässä. Näiden 
myyntien seurauksena sähköntuotantokapasiteetti pienentyi noin 
70 MW ja lämmöntuotanto noin 600 MW. Fortum julkisti myös Baltian 
kaukolämpöliiketoimintojensa myynnin maaliskuussa 2021.

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

Kestävän kehityksen raportin ympäristötietojen osalta raportointi 
kattaa ne laitokset, joista Fortum on juridisesti vastuussa 
ympäristöluvan haltijana� Näissä tapauksissa laitosten tiedot 
raportoidaan kokonaisuudessaan�

Fortumilla, ilman Uniperia, on käytössään tietokanta ohjeineen 
toimipaikkatason ympäristötietojen keräämistä varten. Uniper käyttää 
omia tiedonkeruutaulukoitaan ja -järjestelmäänsä� Toimipaikat ovat 
vastuussa tietojen syöttämisestä, päästölaskennasta ja annettujen 
tietojen oikeellisuudesta� Kestävän kehityksen yksikkö kokoaa tiedot 
konsernitasolla ja vastaa julkaistavista kestävän kehityksen tiedoista�

Ulkopuoliset tahot verifioivat EU:n päästökauppajärjestelmään 
kuuluvat Fortumin CO2-päästöt vuosittain laitoskohtaisesti� Suorat 
ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu Greenhouse 
Gas (GHG) -protokollan mukaisesti ulkoisen konsultin tekemän 
kasvihuonekaasupäästöjen analyysin perusteella�

Fortumin, ilman Uniperia, henkilöstöjohtamisen järjestelmä on 
käytössä kaikissa toimintamaissamme, ja sillä kerätään valtaosa 

henkilöstöön liittyvistä tiedoista� Lisäksi Venäjällä on käytössä oma, 
paikallinen tietojärjestelmä� Muut sosiaaliseen vastuuseen liittyvät 
tiedot, kuten työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät tiedot, 
tulevat useista eri tietojärjestelmistä. Uniper käyttää henkilöstö- ja 
muun sosiaaliseen vastuuseen liittyvän tiedon keräämiseen omia 
järjestelmiään� Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät tiedot ja toimittavat ne 
kestävän kehityksen yksikölle pääosin GRI-standardien suosittelemassa 
muodossa�

4Taloudelliset tiedot 2020

Varmennus 
Deloitte Oy on antanut rajoitetun varmuuden ISAE 3410 
-standardin mukaisesti Greenhouse Gas (GHG) -protokollan 
mukaisille kasvihuonekaasupäästöjen laskelmille (Scope 1, 2 ja 3) 
raportointijaksolle 1.1.2020–31.12.2020.

Global Compact- ja Caring for Climate -raportointi
Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen vuodesta 2010 
lähtien. Kestävän kehityksen vuoden 2020 raportissamme kuvaamme 
Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista 
toiminnassamme luvuissa4Ilmasto ja resurssit,4Henkilöstö ja 
yhteiskunta sekä4Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus� 
Käytämme GRI Sustainability Reporting Standards -tunnuslukuja 
mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja 
korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista�

Fortum liittyi YK:n Caring for Climate -aloitteeseen vuonna 2013. 
Fortum täyttää Caring for Climate -aloitteen raportointivaatimukset 
osallistumalla vuosittain CDP Climate Change -kyselyllä tehtävään 
arviointiin ja julkaisemalla vastauksensa CDP:n verkkosivuilla�
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Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

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

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset
Fortumin ja Uniperin Toimintaohjeilla (Code of Conduct) on 
samankaltainen perusta, ja ne määrittävät toimintatavat, joita 
kaikkien tulee noudattaa� Ne linjaavat, miten kohtelemme toisiamme, 
harjoitamme liiketoimintaa ja olemme yhteydessä ympäröivään 
maailmaan� Toimintaohjeet palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier 
Codes of Conduct), jotka molemmat perustuvat YK:n Global Compact 
-aloitteen kymmeneen periaatteeseen, esittävät vaatimukset Fortumin 
ja Uniperin toimittajille ja liikekumppaneille.

Fortumin hallitus on hyväksynyt yhtiön Toimintaohjeen ja 
Toimintaohjeen palvelun- ja tavarantoimittajille. Uniperin Toimintaohje 
ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille ovat yhtiön johtoryhmän 
hyväksymiä�

Toimintaohjeita päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne 
vastaavat yrityksen toiminnassa ja sääntelyssä tapahtuviin muutoksiin� 
Fortumin Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille 
päivitettiin vuoden 2020 aikana ja julkaistiin vuoden 2021 alussa. 
Päivitettyihin Toimintaohjeisiin liittyvää koulutusta järjestetään vuoden 
2021 aikana. Fortumin Toimintaohjeeseen liittyvä verkkokoulutus 
on pakollinen koko henkilöstölle. Uniperin päivitetty Toimintaohje 
julkaistiin vuoden 2020 alussa. Uniperin tavoitteena on tehdä kaikesta 
määräystenmukaisuuteen ja Toimintaohjeeseen liittyvästä koulutuksesta 
pakollista kaikille työntekijöille vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi ne 
työntekijät, joiden tehtävät sitä edellyttävät, saavat säännöllisesti 
koulutusta liittyen politiikkoihin ja järjestelmiin, jotka ehkäisevät 
esimerkiksi korruptiota� 

Toimintaohjeidensa mukaisesti Fortum ja Uniper noudattavat 
nollatoleranssia korruption ja petosten suhteen eivätkä yhtiöt anna 

lahjoituksia puolueille tai poliittiseen toimintaan, uskonnollisille 
järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallinnoille� Lisäksi muun 
muassa lahjonnanvastaisuuteen, määräystenmukaisuuden hallintaan, 
omaisuuden suojaamiseen, eturistiriitoihin, rahanpesun vastaisuuteen ja 
kilpailuoikeudellisiin asioihin on luotu erilliset ohjeet� Fortum edellyttää 
nollatoleranssia korruption ja lahjonnan suhteen myös palvelun- ja 
tavarantoimittajilta sekä liikekumppaneilta�

Compliance-riskit
Liiketoimintaamme kohdistuvat määräysten noudattamiseen 
liittyvät riskit (compliance-riskit) liittyvät mahdolliseen lahjontaan 
tai korruptioon, petokseen ja kavallukseen, lainsäädännön tai yhtiön 
ohjeiden noudattamatta jättämiseen, eturistiriitatilanteisiin, yhtiön 
omaisuuden epäasialliseen käyttämiseen sekä säännöstenmukaisuuteen� 
Compliance-riskien hallinta on kiinteä osa liiketoimintoja� Keskeiset 
compliance-riskit sekä niihin liittyvät toimenpiteet tunnistetaan, 
arvioidaan ja raportoidaan vuosittain� Sama toimintatapa on käytössä 
myös kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnassa� Sekä 
Fortumilla että Uniperilla on käytössä määräystenmukaisuuden 
hallintajärjestelmä (compliance management system, CMS) näiden 
riskien pienentämiseen�

Koulutus
Koulutukset ovat keskeinen osa Fortumin määräystenmukaisuuden 
johtamista. Fortum, ilman Uniperia, antaa koulutusta 
markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta ja sisäpiirisääntelystä sekä 
kilpailuoikeudellisista kysymyksistä niille uusille työntekijöille, 
jotka roolinsa perusteella sitä tarvitsevat. Vuonna 2020 järjesttiin 
kohdennettuja koulutustilaisuuksia Consumer Solutions -divisioonan 
henkilöstölle� Koulutuksissa keskityttiin Consumer Solutions 
-liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin compliance-näkökohtiin�

Uniper otti käyttöön verkkokoulutusmoduulin, jossa käsitellään 
lahjonnan, korruption ja rahanpesun torjuntaa sekä lisätään tietoisuutta 
väärinkäytösten raportoinnista� Koulutusta tarjottiin niissä rooleissa 
työskenteleville, joissa on todennäköisintä altistua tällaisille riskeille�

Väärinkäytösten raportointi
Väärinkäytösepäilyjen raportoimiseen käytetään sisäisiä ja ulkoisia 
raportointikanavia� Kanavat on kuvattu Toimintaohjeissa, ja niihin 
pääsee yhtiöiden sisäisiltä ja ulkoisilta verkkosivuilta� Fortumissa, ilman 
Uniperia, on käytössä ulkoisen palveluntarjoajan ylläpitämä SpeakUp-
ilmoituskanava� Sama kanava on käytössä kaikkien ympäristöön, työoloihin 
ja ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösepäilyjen raportoimiseen, ja se 
on avoin kaikille sidosryhmille. Venäjällä Fortumilla, ilman Uniperia, on 
oma erillinen compliance-organisaatio, ja siellä Fortumin henkilöstöä 
kannustetaan käyttämään compliance-organisaation tarjoamia kanavia� 
Venäjän henkilöstö voi kuitenkin käyttää myös SpeakUp-kanavaa.

Fortumin tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja arvioi säännöllisesti 
epäiltyjä väärinkäytöksiä, liiketoiminnan eettisyyteen liittyviä toimenpiteitä 
ja määräystenmukaisuutta. Uniperin määräystenmukaisuuden 
hallintajärjestelmä (Compliance Management System) sisältää 
neljännesvuosittaisen raportoinnin Uniperin johtoryhmälle. Uniperin 
tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo määräystenmukaisuutta säännöllisesti� 
Uniperin johtoryhmän muodollinen sitoutuminen määräystenmukaisuuteen 
julkaistaan vuosittain yhtiön verkkosivuilla Saksan hallinnointikoodin 
mukaisesti�

Epäillyt väärinkäytökset
Fortumissa, ilman Uniperia, epäillyistä väärinkäytöksistä tehtiin vuonna 
2020 yhteensä 94 ilmoitusta, jotka kaikki oli käsitelty vuoden loppuun 
mennessä. Tutkituista tapauksista 31 ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 
Tutkintojen tuloksena päätettiin kolme työsuhdetta ja annettiin 
kahdeksan kirjallista varoitusta�

Yli 60 % tutkituista tapauksista liittyi yhtiön ohjeiden noudattamatta 
jättämiseen� Kyseisissä tapauksissa korjaavina toimenpiteinä 
tarkastettiin ja parannettiin käytössä olevia prosesseja ja ohjeita sekä 
koulutettiin henkilöstöä�

Fortum noudattaa nollatoleranssia alkoholin ja huumeiden käytön 
suhteen, ja satunnaispuhallutuksia tehdään vuosittain tuhansia� 
Fortumissa, ilman Uniperia, havaittiin kolme tapausta, jotka liittyivät 
alkoholin tai huumeiden käyttöön työaikana�
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Vuoden 2020 aikana Fortumin toiminnoissa, ilman Uniperia, todennettiin 
yksi korruptio- tai lahjontaepäily. Uniperissa raportoitiin kaksi korruptio- tai 
lahjontaepäilyä vuoden aikana� Toinen korruptio- tai lahjontaepäily on edelleen 
vireillä ja toinen päätettiin perusteettomana� Käsittelemme aina mahdolliset 
korruptiotapaukset määriteltyä compliance-tutkintaprosessia noudattaen 
ammattimaisella tavalla, sovellettavien lakien mukaisesti ja kunnioittaen 
kaikkien asianosaisten oikeuksia ja henkilökohtaista loukkaamattomuutta�

Kilpailun rajoittaminen 
Fortumissa, ilman Uniperia, ei raportoitu kilpailun rajoittamiseen liittyviä 
tapauksia vuoden aikana�

Merkittävät sakot 
Fortumin toiminnoissa ei langetettu merkittäviä sakkoja vuoden 
aikana. Ruotsissa vuonna 2018 alkanut poliisitutkinta mahdollisesta 
ympäristörikkomusasiasta jätteenpoltto- ja käsittelylaitoksella oli 
edelleen kesken. Vuonna 2020 alkoi yksi uusi poliisitutkinta, kun Fortumin 
vesivoimalaitoksen padon vähimmäisvirtaaman luparajaa rikottiin Ruotsissa�

Ympäristötiedustelut ja valitukset
Voimalaitoksille tulee vuosittain ympäristötiedusteluja ja muita yhteydenottoja, 
jotka käsitellään pääosin paikallisesti� Tulevista toimista, jotka mahdollisesti 
aiheuttavat ympäristövaikutuksia, pyritään tiedottamaan jo etukäteen 
esimerkiksi paikallisten tiedotusvälineiden kautta ja yleisötilaisuuksissa� Myös 
sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista toimintamme aiheuttamista 
epäkohdista edellä kuvattujen palautekanavien kautta� Fortumille, ilman 
Uniperia, tuli yksi ympäristöön liittyvä valitus tätä kautta vuonna 2020. Valitus 
liittyi ympäristölupaprosessiin�

4Fortumin Toimintaohje 
4Fortumin Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
4Työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät valitukset 
4Syrjintätapaukset
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Ilmasto ja resurssit

Tavoitteet
ILMASTO:
• Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2) vähentäminen vähintään 50 %:lla  

vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna)
• Euroopan tuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä
• Koko toiminnan muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt)  

Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä

LUONNON MONIMUOTOISUUS: 
• Luonnon monimuotoisuutta edistävien merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä ≥12 vuonna 2021

Tuemme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita

Ydin, vesi-, tuuli-, aurinkovoima, maakaasu, 
muut polttoaineet, esim� CHP:ssa1)

Vastuumme Mahdollisuutemme

Investoinnit CO2vapaaseen 
tuotantoon MEUR 372
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1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

1

22VASTUULLISUUS FORTUMISSA HENKILÖSTÖ JA YHTEISKUNTA LIITTEETILMASTO JA RESURSSIT 22



Ilmastoon ja resursseihin liittyvät vastuullisuuden 
olennaiset teemat 
Fortumin toiminnassa ilmastoon ja resursseihin liittyviä vastuullisuuden 
olennaisia teemoja ovat:
• Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt
• Päästöt ilmaan, maahan ja veteen
• Energiatehokkuus
• Toimitusvarmuus
• Vedenkäyttö
• Luonnon monimuotoisuus
• Kiertotalous

Energiantuotannon ja polttoaineiden myynnin ympäristövaikutuksista 
osa on globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja ja osa alueellisia tai 
paikallisia� Hallitsemme ja lievennämme ympäristövaikutuksiamme 
ympäristöjohtamisjärjestelmien avulla� Liikevaihdosta laskettuna 
99,9 % Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta oli ISO 14001 
-ympäristösertifioitu maailmanlaajuisesti vuoden 2020 lopussa.

4Fortumin energiantuotanto, ilman Uniperia 
4Uniperin energiantuotanto 
4Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Mittaamme ympäristöjohtamisen tavoitteiden toteutumista 
tunnusluvuilla, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa�

Ilmastoon ja resursseihin liittyvät tunnusluvut 1)

 2020 2019 2018
ISO 14001 -ympäristösertifioidut toiminnot 
energiantuotannossa, % liikevaihdosta 99,9 99,8 99,9
Energiantuotannon CO2-päästöt, milj� tonnia 48,7 19,1 20,1
Typenoksidien päästöt, 1 000 tonnia 50,2 24,9 26,1
Rikkidioksidipäästöt, 1 000 tonnia 17,9 14,9 16,8
Hiukkaspäästöt, 1 000 tonnia 9,6 11,7 9,6
Energiantuotannon CO2-ominaispäästöt 
yhteensä, gCO2/kWh 287 189 192
CO2-päästöttömän sähköntuotannon osuus 
koko sähköntuotannosta, % 45 59 57
CO2-päästöttömän sähköntuotannon osuus 
sähköntuotannosta Euroopassa, % 73 96 96
Energiatehokkuustoimenpiteillä saavutettu 
energiansäästö, ilman Uniperia, GWh/a 134 70 135
CHP-laitosten energiakäytettävyys,  
ilman Uniperia, % 93,2 95,9 96,4
Uniperin sähköntuotantolaitosten 
käytettävyys, % 2) 75,0 - -
Vedenotto jäähdytysvedeksi, milj� m3 4 967 1 975 * 2 029 *
Voima- ja lämpölaitoksilla syntyneen tuhkan 
hyötykäyttöaste, % 69 48  51
Merkittävät EHS-poikkeamat,  
ilman Uniperia, kpl 16 11 18

joista ympäristöluparikkomuksia, kpl 1 2  2

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

2) Vuoden 2020 luvut sisältävät Uniperin sähköntuotannon kaasu- ja hiilivoimalaitoksilla toisesta 
vuosineljänneksestä 2020 alkaen�

* Laskentaperiaate muutettu Uniperin mukaisesti.
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Energia

Fortumin tarkoituksena on toimia puhtaamman maailman 
puolesta – For a cleaner world. Haluamme mahdollistaa 
energiajärjestelmän muutoksen tarjoamalla asiakkaille 
ja yhteiskunnille luotettavaa ja edullista vähäpäästöistä 
energiaa ja kestäviä ratkaisuja� Tulevaisuudessa 
energiajärjestelmä – ja Fortumin portfolio – perustuu 
uusiutuvaan energiaan, yhä puhtaampaan kaasuun (kuten 
vetyyn) ja ydinvoimaan� Sähkön- ja lämmöntuotantomme 
energiatehokkuutta parantamalla voimme myös vähentää 
savukaasupäästöjä ympäristöön suhteessa tuotettuun 
energiaan ja pienentää tuotantokustannuksiamme�

Energiantuotanto
Fortumin energiantuotanto perustuu pääosin maakaasuun ja 
hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon� Fortumin 
tavoitteena on vähentää hiilen käytön osuutta sähköntuotannossa 
nopeasti� Tällä hetkellä vain pieni osuus Fortumin sähköntuotannosta 
perustuu aurinko- ja tuulivoimaan, mutta Fortum tavoittelee näiden 
tuotantomuotojen merkittävää kasvua seuraavien viiden vuoden aikana�

Fortum on myös suuri kaukolämmön tuottaja� Lämpö tuotetaan 
pääosin maakaasua käyttävissä ja energiatehokkaissa lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitoksissa (CHP)�

Uniperilla on 36,2 GW sähköntuotantokapasiteettia Saksassa, 
Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Unkarissa 
sekä 4,9 GW lämmön- ja höyryntuotantokapasiteettia pääosin Saksassa, 
Venäjällä ja Alankomaissa. Lisäksi Uniperilla on laajaa raaka-aineiden 
kauppaan liittyvää liiketoimintaa ja maakaasuvarastoja, joilla on tärkeä 
rooli luotettavan ja joustavan kaasun toimituksen varmistamisessa�

Fortumin Meri-Porin hiilivoimalaitos valittiin 440 megawatin 
tuotantoteholla Suomen valtakunnalliseen tehoreservijärjestelmään 
heinäkuusta 2020 kesäkuuhun 2022. Vanhat hiiltä käyttävät Zabrzen ja 
Bytomin CHP-laitokset on poistettu käytöstä Puolassa, ja ne poistuvat 
kokonaan tuotantokapasiteetista vuoden 2022 jälkeen. 

Fortum sai päätökseen Joensuun CHP-laitoksen ja kaukolämpöverkon 
myynnin vuoden 2020 alussa ja Järvenpään CHP-laitoksen ja 
kaukolämpöverkon myynnin elokuussa 2020. Fortum julkisti myös 
Baltian kaukolämpöliiketoimintojensa myynnin maaliskuussa 2021. 
Baltiassa Fortum on tuottanut kaukolämpöä viidessä kaupungissa: 
Tartussa ja Pärnussa Virossa, Jelgavassa ja Daugavpilsissa Latviassa 
sekä Klaipedassa Liettuassa�

Vuonna 2020 Fortumin sähköntuotanto oli 142,1 TWh ja lämmön- 
ja höyryntuotanto 29,6 TWh. 45 % koko sähköntuotannostamme oli 
hiilidioksidipäästötöntä. Euroopassa 73 % sähköntuotannostamme oli 
hiilidioksidipäästötöntä� Sähkön- ja lämmöntuotannon luvut sisältävät 
myös luvut Fortumin osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä, jotka 
myyvät tuotantonsa omistajilleen tuotantokustannushintaan�

Maakaasu, 45
Vesivoima, 23
Ydinvoima, 20
Kivihiili ja ruskohiili, 9
Biomassa ja biopolttoaineet, 1
Aurinko, tuuli, 1
Jätepolttoaineet, <1

Sähköntuotanto energialähteittäin, % 1)

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

1

Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 2018–2020 
(GRI 302-1) 1)

TWh 2020 2019 2018
Maakaasu  64,3 28,3 28,4
Vesivoima 32,5 20,3 19,1
Ydinvoima 28,6 23,5 22,8
Kivi- ja ruskohiili 13,4 2,3 2,2
Aurinko, tuuli 1,1 0,7 0,8
Biomassa ja muut biopolttoaineet 1,6 0,8 0,9
Jätepolttoaineet 0,6 0,5 0,4
Muut 2) 0,01 0,1 0,2
Yhteensä 142,1 76,3 74,6

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

2) Turve, polttoöljy, muut

Lämmöntuotanto energialähteittäin vuosina 2018–2020 
(GRI 302-1) 1)

TWh 2020 2019 2018
Maakaasu 16,6 15,6 19,2
Kivi- ja ruskohiili  7,7 4,7 4,7
Jätepolttoaineet  2,6 2,6 2,0
Biomassa ja muut biopolttoaineet 1,6 2,3 2,3
Lämpöpumput, sähkö  0,8 0,6 0,9
Muut 2)  0,3 0,5 0,6
Yhteensä 29,6 26,4 29,8

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

2) Turve, polttoöljy, muut
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Lisää uusiutuvaa energiaa
Vuoden 2020 aikana teimme uusia investointipäätöksiä ja investoimme 
tuuli- ja aurinkovoimaan� Fortum otti käyttöön kaikki tuuliturbiinit 
Sørfjordin 99 MW:n tuulivoimalassa Norjassa ja rakensi 90 MW:n 
Kalaxin tuulivoimalan Suomeen. Lisäksi 250 MW:n Jaisalmerin 
aurinkovoimala Rajasthanin osavaltiossa Intiassa oli rakenteilla vuonna 
2020. Fortum soveltaa pääoman kierrätyksen liiketoimintamallia 
tuulivoimalaitoksissa Pohjoismaissa ja aurinkovoimalaitoksissa Intiassa� 
Fortum säilyttää 20–44 %:n vähemmistöomistusosuuden tuuli- ja 
aurinkovoimalaitoksissa sekä vastaa edelleen laitosten rakentamisesta ja 
operatiivisesta toiminnasta�

Fortumilla on 116 MW aurinkovoimaa rakenteilla Venäjällä. 
Lisäksi Fortumin ja Rusnanon 50/50-omistusosuudella omistama 
sijoitusrahasto aikoo rakentaa 1 823 MW tuulivoimakapasiteettia. 
Kapasiteetista 600 MW on jo toiminnassa, 495 MW rakenteilla ja 
728 MW suunnitteluvaiheessa. Jokaisesta hankkeesta tehdään erillinen 
investointipäätös�

Fortumin, Uniperia lukuun ottamatta, omien vesivoimalaitosten 
perusparannukset Ruotsissa ja Suomessa tuottivat 10 MW uutta 
uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia vuonna 2020.

Uutta vähäpäästöistä tuotantoa
Kesällä 2020 Fortum korvasi toisen Suomenojan voimalaitoksen 
hiiltä käyttävistä kattiloista ottamalla käyttöön Kivenlahden 
biolämpölaitoksen Espoossa� Laitoksen lämpöteho on maksimissaan 
58 MW. Otaniemen geolämpölaitoksen ja Suomenojan voimalaitoksen 
uuden lämpöpumppuyksikön arvioidaan käynnistyvän vuonna 2021. 
Lisäksi vuodesta 2021 lähtien Fortum lisää polttoon perustumatonta 
lämmöntuotantoa ottamalla käyttöön suuret ilma-vesilämpöpumput 
esimerkiksi Otaniemessä ja Vermossa� Fortum on asettanut 
tavoitteeksi kivihiilen käytöstä luopumisen Espoossa vuonna 2025. 
Hiilineutraaliushanketta 2020-luvulla kutsutaan nimellä 
4Espoo Clean Heat�

Siirtyminen vihreään vetyyn ja muuhun puhtaaseen kaasuun 
Puhdas kaasu nopeuttaa energiamuutosta, kun esimerkiksi vihreää 
vetyä tai hiilineutraalia metaania tuotetaan uusiutuvalla sähköllä 
4power-to-gas (P2G) -teknologialla. P2G tarkoittaa, että sähkön 
ylitarjonnan aikana tuuli- tai aurinkovoimaloiden tuottamaa sähköä 
voidaan hyödyntää paikan päällä elektrolyysilaitteistossa, joka 
valmistaa vedestä (H2O) vihreää vetyä (H2) syötettäväksi esimerkiksi 
kaasuputkiverkkoon� Energiantuotannon lisäksi vihreää vetyä voidaan 
käyttää polttoaineena ajoneuvojen polttokennoissa�

Uniperilla on P2G-pilottilaitokset Falkenhagenissa ja Hampurissa 
Saksassa� Falkenhagenin wind-to-gas -laitos käyttää myös läheiseltä 
bioetanolitehtaalta talteen otettua hiilidioksidia vihreän vedyn (H2) 
muuttamiseen hiilineutraaliksi metaaniksi (CH4)� Koska maakaasu 
sisältää pääasiassa metaania, vihreällä metaanilla on samat kemialliset 
ominaisuudet kuin maakaasulla, ja sitä voidaan siksi varastoida 
rajoittamattomia määriä kaasuputkiverkkoon. Uniperilla on suunnitteilla 
myös useita muita vetyhankkeita Saksassa ja Isossa-Britanniassa� 

Vuoden 2021 alussa Uniper ilmoitti myös tutkivansa vihreän vedyn 
laajamittaisen tuotannon käynnistämistä Maasvlakten voimalaitoksella 
Rotterdamissa, Alankomaissa. Tavoitteena on rakentaa 100 MW:n 
vetylaitos Uniperin laitokselle vuoteen 2025 mennessä ja laajentaa 
lopulta 500 MW:n kapasiteettiin.

4Fortumin energiantuotanto, ilman Uniperia
4Uniperin energiantuotanto
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https://www.uniper.energy/power-generation/plant-portfolio


Energiatehokkuus
Energiatehokkuuden parantaminen voimalaitoksilla tarkoittaa 
toimintaa, jolla nostamme tuotantoprosessien hyötysuhdetta 
tai vähennämme laitosten tai laitteiden energiankulutusta� Näin 
saamme samasta polttoainemäärästä enemmän sähköä tai lämpöä 
asiakkaillemme� Voimalaitoksen energiatehokkuutta on mahdollista 
lisätä investoinneilla ja teknisillä parannuksilla, ennakoivalla 
kunnossapidolla sekä kouluttamalla henkilöstöä voimalaitoksen 
optimaalisessa käytössä ja käyttötalouden seurannassa� Voimalaitosten 
käytettävyyden parantaminen lisää myös energiatehokkuutta, kun 
laitosten suunnittelemattomat käynnistykset vähenevät. Uniperin 
Saksassa sijaitsevien hiili- ja kaasuvoimalaitosten ja kaasuvarastojen 
energianhallintajärjestelmät on sertifioitu ISO 50001 -standardin 
mukaan�

Energiatehokkaita investointeja
Polttoaineisiin perustuvassa energiantuotannossa Fortum pyrkii 
hyödyntämään polttoaineen energian niin tehokkaasti kuin mahdollista� 
Yksi tärkeimmistä polttoaineiden käytön energiatehokkuutta 
parantavista menetelmistämme on sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
(CHP). Siinä polttoaineiden energiasisällöstä saadaan talteen jopa 90 %, 
kun erillisen sähköntuotannon hyötysuhde on noin 40–60 %.

Fortum toteuttaa perusparannuksia ja modernisointeja useilla 
voimalaitoksilla vuosittain, mikä parantaa niiden energiatehokkuutta 
ja käytettävyyttä. Vuoden 2020 loppuun mennessä Fortum, Uniperia 
lukuun ottamatta, oli parantanut kumulatiivista energiatehokkuutta 
noin 1 840 GWh/a verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2020 
energiatehokkuutta parantavien hankkeiden yhteenlaskettu 
energiansäästö oli 134 GWh/a. Uniperin energiatehokkuuden 
parantamisen määritelmät poikkeavat muusta Fortum-konsernista, joten 
Uniperin energiatehokkuuden parantamisen tuloksia ei ole sisällytetty 
energiatehokkuuslukuihin�

Vuonna 2020 Fortum sai päätökseen merkittäviä energiatehokkuutta 
parantavia hankkeita, kuten:
• lämmön talteenoton parannukset Kivenlahden biolämpölaitoksella 

Espoossa, 48 GWh
• vesivoimalaitosten perusparannukset Ruotsissa ja Suomessa, 29 GWh
• höyryturbiinien perusparannus Tyumenin CHP-2 -laitoksella Venäjällä, 

23 GWh
• uusi lämmönvaihdin Pärnun CHP-laitoksella Virossa, 16 GWh
• kaukolämpöverkon kunnostustyöt Wrocławissa Puolassa, noin 10 GWh.

Myös Uniper investoi energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. 
Esimerkiksi Gönyün 428 MW kaasukombivoimalaitoksella (Combined 
Cycle Gas Turbine, CCGT) Unkarissa nettosähköteho kasvaa noin 
1 MW:lla asentamalla uudet turbiinit jäähdytysveden purkua varten 
vuosien 2020–2021 aikana. Vuonna 2021 Gönyün voimalaitoksella 
toteutetaan myös kaasuturbiinin parantamishankkeet, joissa tavoitellaan 
mm� hukkalämmön hyödyntämistä ilman esilämmityksessä�

Energiatehokkuuspalveluita koteihin ja yrityksille
Fortum on tuonut markkinoille yksityisasiakkaan energiatehokkuutta 
parantavia palveluita esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa� Fortumin 
asiakkaat voivat esimerkiksi seurata sähkönkäyttöään kotinäytön avulla 
tai ohjata ja optimoida kodin lämmitystä sähkön hinnan ja käytön 
mukaan� Fortum on myös parantanut käyttö- ja kunnossapitovastuullaan 
olevien voimalaitosten ja asiakkaiden voimalaitosten energiatehokkuutta 
vuosikymmenien ajan�

4Energiatehokkuuspalvelut koteihin 
4Energiatehokkuuspalvelut yrityksille
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https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/alykkaat-energiaratkaisut/fortum-smartliving
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Polttoaineiden käyttö
Fortum käyttää sähkön-, lämmön- ja höyryntuotannossa useita 
polttoaineita, kuten maakaasua, kivi- ja ruskohiiltä, ydinpolttoainetta 
(eli uraania), biomassaa ja jätepolttoaineita� Merkittävin energian-
tuotannossamme käytetty polttoaine on maakaasu� Käytämme 
maakaasua muun muassa Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Saksassa, 
Alankomaissa ja Unkarissa. Vuonna 2020 maakaasun käyttömme oli 
noin 63 % koko polttoaineen kulutuksestamme maailmanlaajuisesti. 

Fortum käyttää kivi- ja ruskohiiltä Saksassa, Venäjällä, Alankomaissa, 
Puolassa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Vuonna 2020 kivi- ja 
ruskohiilen osuus energiantuotannossamme oli noin 18 % koko 
polttoaineen kulutuksestamme�

Vuonna 2020 Venäjän osuus polttoaineiden kulutuksestamme oli noin 
57 %. Venäjän osuus maakaasun käytöstämme oli noin 83 %. 

Ydinpolttoaineen (eli uraanin) käyttömme oli noin 15 % koko 
polttoaineen kulutuksestamme. Käytimme noin 40 kilotonnia 

ydinpolttoainetta Loviisan ydinvoimalaitoksella Suomessa ja 
Oskarsham 3 -ydinvoimalaitoksella Ruotsissa.

Vuonna 2020 Fortum käytti biomassaa ja muita biopolttoaineita 
muun muassa Baltian maissa, Suomessa, Alankomaissa, Puolassa ja 
Norjassa� Suomessa ja Norjassa Fortum käyttää biomassaa ja muita 
biopolttoaineita lämpölaitoksissa� Biomassalla korvattiin osa kivihiilen 
käytöstä Maasvlakte 3 -voimalaitoksella Alankomaissa. Vuoden 2020 
toisesta neljänteen neljänneksellä Maasvlakte 3 -voimalaitoksella 
poltettiin noin 430 kilotonnia biomassaa, josta yli 80 % oli puupellettejä. 

Polttoaineiden kulutuksen energiamäärä on laskettu voimalaitoksilla 
mitattujen käyttömäärien ja polttoaineiden lämpöarvomittausten 
perusteella. Uraanin kulutus on laskettu reaktoreiden lämpöenergian 
tuotosta�

Energiaintensiteetti
Vuonna 2020 käytimme sähkön-, lämmön- ja höyryntuotannossamme 
polttoaineita yhteensä 252 TWh eli 908 PJ. Näillä polttoaineresursseilla 
tuotimme nettona sähköä noin 88 TWh ja lämpöä ja höyryä noin 29 TWh. 
Polttoaineresurssien kulutuksen ja nettoenergiantuotannon erotuksena 
saatavan energian kokonaiskulutus oli noin 136 TWh eli 488 PJ.

Vuonna 2020 keskimäääräinen polttoaineiden käyttömme hyötysuhde 
oli 46 %. Hyötysuhde on laskettu jakamalla polttoaineella tuotettu 
nettoenergiantuotanto käytettyjen polttoaineiden energiasisällöllä�

Oman energiantuotantomme energiaintensiteetti oli 1,7. 
Intensiteettiluku on laskettu jakamalla käytettyjen polttoaineresurssien 
määrä nettoenergiantuotannolla� Sähköntuotantoon on tässä laskettu 
mukaan myös vesi-, tuuli- ja aurinkovoima maailmanlaajuisesti�

4Käyttämiemme polttoaineiden alkuperä

Polttoaineiden käyttö vuosina 2018–2020, massa/tilavuus 
(GRI 301-1) 1)

 2020 2019 2018
Uusiutumattomat polttoaineet    
Maakaasu, milj� m3 16 738 7 596 8 058
Kivi- ja ruskohiili, 1 000 t 8 782 1 888 1 782
Jätepolttoaineet, fossiiliset, 1 000 t 894 867 863
Turve, 1 000 t 42 154 221
Polttoöljy, 1 000 t 24 14 16
Ydinpolttoaine, t 40 22 20
Uusiutuvat polttoaineet    
Biomassa ja muut biopolttoaineet, 1 000 t 1 426 1 302 1 180
Jätepolttoaineet, uusiutuvat, 1 000 t 527 513 589
Biokaasu, milj� m3 1 3 3

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

Polttoaineiden käyttö vuosina 2018–2020, energia  
(GRI 302-1) 1)

2020 2019 2018
petajoulet    
Maakaasu 568,4 258,6 272,7
Kivi- ja ruskohiili 167,0 39,2 36,4
Ydinpolttoaine 138,8 84,2 91,4
Jätepolttoaineet, fossiiliset 9,7 8,8 8,8
Polttoöljy 0,9 0,5 0,4
Turve 0,4 1,6 2,1
Uusiutumattomat polttoaineet 885,2 392,8 411,8
Biomassa ja muut biopolttoaineet 17,2 13,3 11,9
Jätepolttoaineet, uusiutuvat 6,0 5,5 6,3
Uusiutuvat polttoaineet 23,2 18,9 18,2
Polttoaineet yhteensä 908,4 411,7 430,0

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljännäksestä 2020 alkaen.

27VASTUULLISUUS FORTUMISSA HENKILÖSTÖ JA YHTEISKUNTA LIITTEET

Energia Ilmasto KiertotalousPäästöt Vesi Luonnon monimuotoisuus

ILMASTO JA RESURSSIT

Energia



75,0 % 
Uniperin voimalaitosten 
käytettävyys Q2/2020 alkaen

93,2 % 
CHPlaitosten energiakäytettävyys, 
ilman Uniperia

Toimitusvarmuus
Yhteiskunnan toiminta edellyttää häiriötöntä ja luotettavaa 
energiansaantia� Vesivoimantuotannolla tasapainotamme muiden 
uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinko- ja tuulivoiman, kasvavaa, 
mutta sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa ja mahdollistamme 
niiden kasvun� Vesivoiman säätöominaisuutta tarvitaan turvaamaan 
energiajärjestelmän ja sähköverkon toiminta myös sähkön 
kulutushuippujen aikana sekä tasapainottamaan sähkön hinnan 
heilahteluja�

Jos vesivoimaa ei ole riittävästi saatavilla, säädettävää 
kaasuvoimatuotantoa voidaan käyttää tasapainottamaan aurinko- ja 
tuulivoimatuotannon vaihteluita ja varmistamaan sähkön saatavuus� 
Uniperin kaasuvoimalat pystyvät reagoimaan nopeasti tuotannon 
vaihteluihin, mikä on sähköverkon vakauden kannalta tärkeää esimerkiksi 
Saksassa. Lisäksi Uniperin maakaasun hankinta, kaasuvarastot, 
kaasukauppa ja nesteytetyn maakaasun kaasuttamiskapasiteetti 
mahdollistavat luotettavan ja kohtuuhintaisen energian toimituksen� 

Uniperilla on noin 7,6 miljardia kuutiometriä maanalaista kaasun 
varastointikapasiteettia Saksassa, Itävallassa ja Isossa-Britanniassa� 
Varastoimalla energiaa kaasuvarastoihin voidaan varautua 
vuodenaikavaihteluihin ja kulutushuippujen aikaiseen kysyntään�

Suunnitellulla ennakkohuollolla ja kunnonvalvonnalla varmistamme, 
että voimalaitokset toimivat luotettavasti tuottaessamme sähköä, 
lämpöä ja höyryä asiakkaiden tarpeisiin� Fortum tarjoaa myös 
suunnittelupalveluja, jotka auttavat voimalaitoksia parantamaan 
suorituskykyään ja saavuttamaan hyvän käytettävyyden�

Laitosten käytettävyys hyvällä tasolla
Mittaamme sähkö- ja lämpövoimaloidemme sekä vesivoimalaitostemme 
käytettävyyttä energiakäytettävyysindikaattorilla� Fortumin  
CHP-laitosten, ilman Uniperia, energiakäytettävyys vuonna 2020 
oli keskimäärin 93,2 %. Energiakäytettävyys lasketaan jakamalla 
tarkasteltavalla aikavälillä CHP-laitoksen toteutunut tuotanto 
teoreettisella maksimituotannolla� Laskennassa ei huomioida 
suunniteltuja kunnossapitoseisokkeja� CHP-laitoksilla seisokin venyminen 

suunniteltua pidemmäksi huomioidaan tuotantohäiriönä, joka alentaa 
energiakäytettävyyttä�

Uniperin määritelmä laitosten käytettävyydelle poikkeaa muusta 
Fortum-konsernista� Fortumin CHP-laitosten energiakäytettävyydessä, 
ilman Uniperia, ei huomioida suunniteltuja kunnossapitoseisokkeja, 
mutta Uniperin sähköntuotantolaitosten käytettävyys sisältää 
suunnittelemattomien teknisten seisokkien lisäksi myös suunnitellut 
seisokit. Uniperin kaasu- ja hiilivoimaloiden käytettävyys oli keskimäärin 
75,0 %. Uniperin osalta tämä luku sisältää vuoden 2020 neljännekset 
toisesta neljänteen� Jokainen seisokin aiheuttanut laitevika tutkitaan ja 
vian syyt selvitetään, jotta samanlaiset ongelmat voidaan välttää muissa 
voimalaitoksissa� 

Fortumin, ilman Uniperia, vesivoimalaitosten energiakäytettävyys 
oli noin 99,5 %. Vesivoimalaitoksilla viat ja suunnittelemattomat tai 
pidentyneet seisokit laskevat käytettävyyttä vain silloin, kun ne johtavat 
ohijuoksutuksiin�

Vuonna 2020 Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttökerroin oli 87,7 %. 
Loviisan ydinvoimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin 
on painevesireaktorivoimalaitoksista kansainvälisesti parhaimpia 
maailmassa. Koko vuoden 2020 ajalta laskettu Oskarshamn 3 
-ydinvoimalaitoksen käyttökerroin oli 65,0 %. Oskarshamn on 
kiehutusvesireaktorivoimalaitos�
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Ilmasto

Toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia ohjaavat 
globaalit megatrendit: ilmastonmuutos, teknologiakehitys, 
aktiiviset asiakkaat ja resurssitehokkuus� Eurooppa 
pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 
mennessä, ja Fortum on asettanut ilmastotavoitteensa 
tämän mukaisesti� Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii 
poliittista sitoutumista ja kunnianhimoisia toimenpiteitä 
yhteiskunnan eri toimijoilta� Kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä paitsi sähkötoimialalla, myös lämmityksessä, 
jäähdytyksessä, teollisuudessa ja liikenteessä� 
Sähköistymisellä hillitään ilmastonmuutosta, kun muita 
energiamuotoja korvaava sähkö tuotetaan ja toimitetaan 
vähäpäästöisillä ja uusiutuvilla energianlähteillä� Siirtyminen 
vähäpäästöiseen energiajärjestelmään mahdollistaa myös 
muiden toimialojen päästöjen vähentämisen yhdistämällä 
hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotannon vihreään vetyyn�

Seuraava Ilmasto-tekstiosuus kattaa4Fortumin Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
-raportoinnin�

Fortum, ilman Uniperia, julkaisi ensimmäisen TCFD-raporttinsa keväällä 
2020, ja joulukuussa 2020 Uniper sitoutui täyttämään TCFD-raportoinnin 
vaatimukset. Koska tämän toteuttaminen on vasta alkanut, Uniperin tiedot 
sisältyvät vain osittain Fortumin nykyiseen TCFD-raportointiin�

Hallinto
Kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa� Ylin 
päätöksentekovalta kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvissä 
asioissa on Fortumin hallituksen jäsenillä, joilla on yhteisvastuu näistä 
asioista� Hallitus hyväksyy vuosittain konsernitavoitteet, joihin kuuluvat 
myös kestävään kehityksen ja ilmastoon liittyvät tavoitteet� Tarkastus- 

ja riskivaliokunta, Fortumin johtoryhmän jäsenet ja muu ylin johto 
tukevat hallitusta tarvittaessa päätöksenteossa�

Corporate Affairs and Communications -yksikön johtajalla on 
kokonaisvastuu kestävästä kehityksestä, johon kuuluvat myös 
ilmastoon liittyvät asiat Fortumilla, ilman Uniperia. Hän on Fortumin 
johtoryhmän jäsen ja vastaa johtoryhmätasolla Fortumin TCFD-
raportoinnista. Uniper ei ole edustettuna Fortumin johtoryhmässä. 

Uniper SE:n johtoryhmällä on kokonaisvastuu Uniperin kestävän 
kehityksen toimenpiteiden käyttöönotosta ja toteutuksesta� Näihin 
kuuluvat myös ilmastoon liittyvät toimenpiteet. Uniperin ylin 
hallinnollinen elin, hallintoneuvosto, seuraa Uniperin kestävän kehityksen 
velvoitteiden täyttymistä. Uniperissa kokonaisvastuu kestävään 
kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista on kestävän kehityksen 
johtajalla (Chief Sustainability Officer, myös Chief Operating Officer), 
joka on Uniper SE:n johtoryhmän jäsen.

Eri toiminnoista koottu asiantuntijaryhmä tarkastelee Fortumin, 
ilman Uniperia, keskeisimpiä ilmastoon liittyviä riskejä. Nämä riskit 
raportoidaan Fortumin johtoryhmälle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle 
osana vuosittaista Fortumin materiaalisten riskien ja epävarmuuksien 
tarkastelua� Strategiayksikkö vastaa konsolidoidun tiedon tuottamisesta 
liittyen Fortumin tuotantoportfolioon, sen pitkän aikavälin kehitykseen ja 
siihen, kuinka hyvin se vastaa konsernin strategiaa ja ilmastotavoitteita� 
Linjajohto toteuttaa konkreettiset toimenpiteet vuosisuunnitelman 
mukaisesti�

Fortumin ilmastoon liittyvät riskit on kuvattu myös4Taloudelliset 
tiedot 2020 -raportissa osiossa Riskien hallinta�

Strategia
Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä Fortumin strategiassa 
huomioiduista tekijöistä� Strategiamme perustuu siihen, että Fortum 
menestyy yhtiönä yhteiskunnan päästöjen vähentyessä�

Pariisin sopimus tavoittelee maapallon keskilämpötilan nousun 
rajoittamista selvästi alle 2 asteen ja pyrkii edelleen rajoittamaan 
lämpötilanousun 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. 
Keskeinen osa sopimusta on vahvistaa kansainvälistä vastuuta 
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ilmastonmuutoksen hillinnässä� Kunnianhimoisia toimia ja investointeja 
tarvitaan, jotta varmistetaan siirtyminen kestävään ja vähäpäästöiseen 
energiajärjestelmään ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi�

Fortum uskoo, että sähkötoimialan muutos etenee hyvin, ja 
esimerkiksi EU:n päästökauppajärjestelmä ohjaa investointeja entistä 
enemmän hiilidioksidipäästöttömiin tuotantoteknologioihin� Tämä 
nopeuttaa yhteiskunnan muutosta kohti vähäpäästöisyyttä ja luo 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta ei yksin riitä saavuttamaan 
Pariisin sopimuksen tavoitteita EU-tasolla. Eurooppa-neuvosto on 
sopinut tavoitteesta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. 
Tämä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä paitsi 
sähkötoimialalla, myös lämmityksessä, jäähdytyksessä, teollisuudessa 
ja liikenteessä, ja samalla tulee lisätä hiilidioksidin talteenottoa, 
hyötykäyttöä ja varastointia sekä negatiivisia päästöjä�

Fortumilla on strategiassaan neljä tärkeää prioriteettia, joilla 
vauhditetaan energiamuutosta ja mahdollistetaan päästöjen 
vähentäminen, energian kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus:
1. Muutamme omat toimintomme hiilineutraaleiksi
2. Kasvamme CO2-päästöttömässä sähköntuotannossa
3.  Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa energiamuutoksen 

mahdollistamiseksi
4.  Rakennamme kumppanuuksia teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaiden 

kanssa

Muutamme omat toimintomme hiilineutraaleiksi
Strategiamme ensimmäinen prioriteetti keskittyy omiin toimintoihimme 
ja voimalaitoksiimme ja näiden päästöjen vähentämiseen� Fortum on 
sitoutunut hiilineutraaliuteen (Scope 1, 2 ja 3 päästöt) viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. 
Lisäksi Fortum on sitoutunut vähintään 50 %:n hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen (Scope 1 ja 2) Euroopan tuotannossa vuoteen 2030 
mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja muuttamaan Euroopan tuotannon 
hiilineutraaliksi (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä.

Yhteiskunnan päästöjen vähentäminen

Muutos mahdolliseksi 
kaikkien toimialojen 

yhteistyöllä

Ennuste

Toimialat Fortumin nykyinen tarjonta

Tänään

Aika

Tavoite

Tulevaisuus

4 °C yli esiteollisen ajan

Kaasun myynti ja varastointi, jätteenpoltto, 
lämpöpumput, maakaasulla, bio- ja muilla 
polttoaineilla tuotettu kaukolämpö/CHP1)

Energiaratkaisut teollisuusasiakkaille, 
ydinvoima- ja lämpövoimalaitospalvelut

Puhtaan sähkön toimittaja sähköautoille, 
sähköisen liikenteen latausratkaisut

Jätteenpoltto, materiaalien 
hyötykäyttö (sis� muovit ja metallit)

1,5 °C yli esiteollisen ajan

Sähkön kysyntä (2020–2050)

Maailman lämpötila (viitteellinen)

Tulevaisuuden teolliset ratkaisut, 
esimerkkejä

CO2-vapaa sähköntuotanto, yhä puhtaampi 
kaasu (kuten vety), tukipalvelut 

siirtoverkonhaltijoille, varastot (esim. akut, 
vety energiamuotona), kysyntäjousto

Vähäpäästöinen lämpö/höyry, sis. yhä 
puhtaamman kaasun (kuten vety), hiilen 

talteenotto, geoterminen lämpö, 
kysyntäjousto, hukkalämpö, energiatehokkuus

Vähäpäästöiset teollisuuden prosessit, 
(esim. vetyratkaisuilla), resurssitehokkuus, 

hiilen talteenotto/hyötykäyttö

Vähäpäästöiset teollisuuden prosessit, 
(esim. vetyratkaisuilla), resurssitehokkuus, 

hiilen talteenotto/hyötykäyttö

Laajempi kierrätys ja hyötykäyttö (esim. akut), 
markkinalähtöiset päästöjen kompensointi- 

ratkaisut, biopohjaiset materiaalit

Sähkö

Muut toimialat 2)

1) CHP = Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto  
2) Muut toimialat = muut kuin energiaan liittyvät päästöt: teolliset prosessit ja tuotteiden käyttö, jätehuolto, maatalous, hajapäästöt

Teollisuus

Liikenne

Lämmitys ja jäähdytys

Ydin, vesi-, tuuli-, aurinkovoima, maakaasu, 
muut polttoaineet, esim� CHP:ssa1)
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Fortum sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä noin 8 GW hiiltä käyttävää 
sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. Vaihtoehtoisia tapoja 
päästöjen vähentämiseen ja puhtaaseen kaasuun (kuten vetyyn) siirtymiseen 
arvioidaan ja etsitään jatkuvasti maakaasuun perustuvassa sähköntuotannossa, 
vaikka kaikkia teknisiä ratkaisuja ei vielä tunneta� Venäjällä pyrimme 
muuttamaan liiketoiminnan portfoliota ajan myötä vähentämällä riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista ja investoimalla uusiutuvaan energiaan�

Kasvamme CO2-päästöttömässä sähköntuotannossa
Olemme tällä hetkellä Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän 
sähkön tuottaja� Jatkamme vesi- ja ydinvoimatuotantotoimintojen optimointia 
ja kehittämistä ylläpitääksemme laitostemme erinomaista suorituskykyä, ja 
aiomme kasvattaa maalla sijaitsevaa tuuli- ja aurinkovoimatuotantoamme� 
Tavoitteenamme on rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian 
tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä pääasiassa Euroopassa. 
Markkinaolosuhteiden mukaan uusiutuvan energian kasvu tapahtuu joko 
”rakenna, käytä, siirrä” -mallilla tai suoralla omistuksellamme�

Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa 
energiamuutoksen mahdollistamiseksi 
Fortumilla on merkittävä rooli kaasuun perustuvassa joustavassa sähkön  
tuotannossa sekä kaasun toimittamisessa Euroopan energia- ja teollisuus- 
asiakkaiden tarpeisiin� Tavoitteenamme on päästöjen vähentäminen 
kaasuun perustuvassa sähköntuotannossamme ja siirtyminen ajan myötä 
puhtaan kaasun (kuten vety) käyttöön, ja arvioimme ja etsimme aktiivisesti 
mahdollisuuksia tähän� Esimerkkejä mahdollisista ratkaisuista ovat vedyn 
tuotanto ja käyttö sekä hiilen talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi, vaikka 
kaikkia teknisiä ratkaisuja ei vielä tunneta tai ne eivät ole kaupallisesti 
toteutettavissa�

Rakennamme kumppanuuksia teollisuus- ja 
infrastruktuuriasiakkaiden kanssa
Haluamme asiantuntemuksemme avulla auttaa myös asiakkaitamme 
pienentämään hiilijalanjälkeään ja ympäristövaikutuksiaan� Esimerkkejä 
palveluista ovat sähköverkon vakauttamisratkaisut siirtoverkonhaltijoille 
(TSO), jätteen energiahyötykäyttö ja kierrätysratkaisut sekä vähäpäästöiset 
ratkaisut teollisuudelle� Aiomme myös parantaa edelläkävijän asemaamme 
vetymarkkinoilla ja tukea teollisuutta vähentämään tuotantoprosessien päästöjä� 

Fortumin hiilen käyttöön perustuva sähköntuotantokapasiteetti ja CO2-päästövähennystavoitteet Euroopassa

Kapasiteetti (GW) CO2-päästöt (%*)
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Skenaarioanalyysi
Fortumilla, ilman Uniperia, on käytössä viisi erilaista skenaariota, jotka 
poikkeavat toisistaan ilmastonmuutokseen liittyvän ambitiotason, 
teknologisen kehityksen sekä poliittisen toimintaympäristön muutosten 
osalta� Käyttämämme skenaarioanalyysit perustuvat yhtiön sisäiseen 
toimialatuntemukseen ja ulkoisista lähteistä, kuten IEA:sta, Bloomberg 
NEF:stä ja IHS Markitista, tehtyihin johtopäätöksiin� 

Fortumin ja Uniperin skenaarioanalyyseistä tehtiin myös laadullinen 
tarkastelu srategian yhdenmukaistamistyön aikana vuonna 2020. 
Skenaarioanalyysien yhdenmukaistamista ei ole toistaiseksi saatettu 
päätökseen� 

Kaksi Fortumin ilmastonmuutoksen kannalta optimistisinta skenaariota 
ovat 1,5 ja 2 asteen tavoitteiden mukaisia. Näissä skenaarioissa 
merkittävimpiä ovat transitioriskit� Akuutit ja krooniset fyysiset riskit 
ovat vallitsevia korkeamman lämpötilan skenaarioissa�

Kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelu on keskeinen tekijä Fortumin 
skenaarioissa. Euroopassa EU:n päästökauppajärjestelmän oletetaan 
pysyvän keskeisenä tekijänä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä� 
Maailmanlaajuisesti näemme selkeän tarpeen kunnianhimoisemmille 
toimille sekä päästöjen vähentämiseksi että resurssitehokkuuden 
parantamiseksi, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa�

Ilmastoon liittyvät riskit
Ilmastoon liittyvien riskien hallinta on integroitu Fortumin ja 
vastaavasti Uniperin riskienhallinnan viitekehyksiin ja noudattaa 
samoja toimintamalleja ja prosesseja kuin muut merkittävät riskit ja 
epävarmuudet� Riskit tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti ennalta 
määritetyn prossessin mukaisesti� Riskeille nimetään omistajat, jotka 
vastaavat riskien hallinnasta, riskit raportoidaan ja niitä seurataan 
säännöllisesti erilaisissa johdon ja asiantuntijoiden ryhmissä�

Ilmastoon liittyvät riskit jaetaan kahteen luokkaan: transitioriskeihin ja 
fyysisiin riskeihin� Tunnistetut fyysiset riskit ovat yleensä operatiivisten 
riskien luokassa, kun taas transitioriskit kuuluvat yleensä strategisten 
riskien luokkaan�

Vallitsevat ilmastoon liittyvät riskit eri lämpötilaskenaarioissa
Fortumin skenaario Vallitsevat transitioriskit skenaariossa Vallitsevat fyysiset riskit skenaariossa

+4°C

Poliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit
• Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden puuttuminen maailmanlaajuisesti suurimmilta kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajilta
• Kansalliset ja koordinoimattomat ilmastopolitiikat ja sääntelykehykset EU:ssa johtavat esim. EU:n 

päästökauppajärjestelmän merkityksen vähenemiseen
• Ilmastoon liittyvien oikeudenkäyntien tai oikeusjuttujen korkea määrä valtioita ja yrityksiä vastaan
Teknologiariskit
• Vihreän vedyn ratkaisut eivät ole riittävän kilpailukykyisiä päästöjen vähentämiseksi
• Laajamittaisten varastointiratkaisujen puuttuminen
Markkinariskit [vaikutukset toimitukseen ja kysyntään]
• Lisääntynyt sähkön ja kaasun hinnan vaihtelu muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi
• Alhaisemmat sähkön markkinahinnat matalan tai puuttuvan CO2-päästöjen hinnan ja matalan sähkön kysynnän vuoksi
• Fossiilisen sähköntuotannon osuus edelleen suhteellisen korkea pysäyttäen investoinnit uusiutuvaan tuotantoon
• Alhainen tai pysähtynyt sähkön kysynnän kasvu johtuen vähäisestä sähköistymisestä
• Vähäiset infrastruktuuri-investoinnit, joka vaarantaa toimitusvarmuuden
Maineriskit
• Kansalaisjärjestöjen toiminta kohdistuu yhä enemmän kasvihuonekaasupäästöjen suuriin aiheuttajiin

Akuutit riskit
• Useammin toistuvat lämpöaallot ja kuivat 

kaudet aiheuttaen esim� metsäpaloja
• Useammin toistuvat voimakkaat myrskyt, 

joihin liittyy kovaa tuulta, rankkasadetta ja 
tulvia

Krooniset riskit [muutokset pitkän 
aikavälin sääolosuhteissa]
• Keskilämpötilojen (myös veden 

lämpötilan) nousu korkeammaksi 
Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisesti

• Lisääntynyt keskimääräinen sadanta 
Pohjoismaissa ja vuodenaikavaihtelun 
muutokset

• Vähemmän tai myöhäisempi sadanta 
lumena ja aikaisemmat kevättulvat

• Muuttuneet tuuliolosuhteet

+3°C

Poliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit
• EU:n ulkopuolisten maiden ilmastotavoitteiden ja -politiikan rajoitettu edistyminen
• Kunnianhimoinen EU:n ilmastopolitiikka ja sääntelykehykset säilytetään, mutta niitä täydennetään kansallisella ja 

koordinoimattomalla politiikalla
• Ero infrastruktuuri-investointien ja ilmastotavoitteiden välillä
• Ilmastoon liittyvien oikeudenkäyntien tai oikeusjuttujen määrän lisääntyminen valtioita ja yrityksiä vastaan
• Eri teknologioiden hyväksyttävyyskysymysten lisääntyminen 
• Ei-teknologianeutraalit kestävyysvaatimukset vaikuttavat kustannuksiin ja rahoituksen saatavuuteen
• Luonnon monimuotoisuutta koskevat sääntelyt rajoittavat vesivoiman käyttöä ja uusia investointeja esim� tuuleen
Teknologiariskit
• Uusiutuvien kustannusten nopea lasku, kun taas hiilidioksidipäästöjen hinta pysyy maltillisena
• Sähkön hinnan lasku Euroopan mantereella lisääntyvän aurinkovoiman vuoksi
• Laajamittaiset vihreän vedyn ratkaisut eivät ole riittävän kilpailukykyisiä päästöjen vähentämiseksi
• Laajamittaisten varastointiratkaisujen puuttuminen
Markkinariskit
• Toimialakytkennän ja sähköistymisen hidas eteneminen
Maineriskit
• Kansalaisjärjestöjen toiminta kohdistuu yhä enemmän kasvihuonekaasupäästöjen suuriin aiheuttajiin

Akuutit riskit
• Useammin toistuvat lämpöaallot ja kuivat 

kaudet aiheuttaen esim� metsäpaloja
• Useammin toistuvat voimakkaat myrskyt, 

joihin liittyy kovaa tuulta, rankkasadetta 
ja tulvia

Krooniset riskit
• Keskilämpötilojen (myös veden 

lämpötilan) nousu korkeammaksi 
Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisesti

• Lisääntynyt keskimääräinen sadanta 
Pohjoismaissa ja vuodenaikavaihtelun 
muutokset (ts� pitkät märät ja kuivat 
kaudet)

• Vähemmän tai myöhäisempi sadanta 
lumena ja aikaisemmat kevättulvat

• Muuttuneet tuuliolosuhteet

+1�5– 
+2°C

Poliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit
• Kunnianhimoisten maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden toteuttaminen ei-markkinalähtöisesti ja tiukasti 

säänneltyjen politiikkojen avulla aiheuttaen korkeita määräysten noudattamiskustannuksia, esim� Venäjällä
• Erittäin kunnianhimoiset EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet tuovat käyttöön tehottomia ja ei-markkinalähtöisiä mekanismeja
• Kestävyysvaatimukset vaikuttavat kustannuksiin ja rahoituksen saatavuuteen
• Kiellot tai tiukentuneet rajoitukset polttamisessa ja eri polttoaineiden käytössä
Teknologiariskit
• Uudet teknologiat luovat halvempia sähköjärjestelmän joustavuuden lähteitä
• Nopeutunut teknologiakehitys liittyen hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin, hyötykäyttöön ja poistamiseen suoraan ilmasta
• Kiihtynyt uusiutuvien energiantuotantomuotojen kustannusten lasku
Markkinariskit
• Uusiutuvan energiantuotannon ylituotanto ei-markkinaperusteisten tukien vuoksi
Maineriskit
• Tiukemmat kestävän kehityksen vaatimukset sidosryhmiltä esim� investointikriteereissä

Akuutit riskit
• Lämpöaallot ja kuivat kaudet
• Voimakkaat myrskyt, joihin liittyy kovaa 

tuulta, rankkasadetta ja tulvia
Krooniset riskit
• Keskilämpötilojen (myös veden 

lämpötilan) nousu
• Lisääntynyt keskimääräinen sadanta 

Pohjoismaissa ja vuodenaikavaihtelun 
muutokset (ts� pitkät märät ja kuivat 
kaudet)

• Vähemmän tai myöhäisempi sadanta 
lumena ja aikaisemmat kevättulvat

• Muuttuneet tuuliolosuhteet
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Fortumin ilmastoon liittyvät riskit on kuvattu myös4Taloudelliset tiedot 2020 -raportissa osiossa Riskien hallinta. Koska Uniperilla ei tällä hetkellä ole samaa ilmastoriskien arviointimenettelyä, alla kuvatut transitioriskit ja fyysiset 
riskit on arvioitu Fortumille, ilman Uniperia.

Tärkeimmät ilmastoon liittyvät transitioriskit
Riskin kuvaus Seurauksen arviointi Tärkeimmät vähentämistoimet
Poliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit
• Riittämätön päästöjen vähennysvauhti, joka hidastaa kunnianhimoisten ja uudistettujen EU:n tavoitteiden 

saavuttamista
• Päällekkäiset tai tehottomat mekanismit, kuten päästöoikeuksien liian alhainen hinta EU:n päästökaupassa
• Poliittiset päätökset ilman riittävää korvausta olemassa olevan kapasiteetin alaskirjauksista, arvonalentumisista tai 

varhaisesta käytöstä poistamisesta
• Kiellot tai tiukentuneet rajoitukset eri polttoaineiden, kuten jätteen, polttamisessa
• EU:n metaanistrategia, ml. maakaasun kuljetuksen ja varastoinnin päästöt

Satoja miljoonia euroja 1) Fortumin päivitetty strategia, mukaan lukien investoinnit uusiutuvaan energiaan ja vetyyn, on ensisijainen tekijä 
ilmastoon liittyvien riskien muuttamisessa mahdollisuuksiksi
Edunvalvonta:
• Tavoitteiden ja politiikan yhdenmukaisuus EU:ssa
• Lisääntynyt sähköistymisen tarve
• Lisääntynyt kysyntäjousto vaihtelevan tarjonnan tasapainottamiseen
• Vahvemmat ja yhtenäisemmät sähkönsiirtoverkot, joilla pysytään mukana uusiutuvien energiamuotojen 

lisääntyneessä käytössä
• Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu tärkeimpänä päästöjen vähentämisen keinona ja selkeät EU-kriteerit 

markkinaperusteisiin kapasiteettimekanismeihin
• Jätteiden energiahyötykäyttö osana kiertotaloutta

Teknologiariskit
• Uudet teknologiat mm. sähkön halvempaan varastointiin, ja uusiutuvien tuotantomuotojen kustannusten 

aleneminen
• Vihreän vedyn käytön kasvuun vaikuttavat taloudelliset ja teknologiset haasteet

Satoja miljoonia euroja 1) • Varautuminen kannattamattomien konventionaalisten omistuksien käytöstäpoistoon
• Teknologiakehityksen seuranta, jolla varmistetaan oikea investointien ja divestointien ajoitus
• Varhaiset näkemykset hankkeista ja valikoidut investoinnit teknologiainnovaatioihin

Markkinariskit
• Matalammat ja epävakaammat sähkön ja kaasun hinnat sääolosuhteiden muuttumisen vuoksi

Satoja miljoonia euroja 1) • Varautuminen kannattamattomien omistuksien käytöstäpoistoon
• Ilmastonmuutosskenaarioiden mallintaminen
• Osallistuminen pitkän tähtäimen varastointiratkaisujen hankkeisiin

Maineriskit
• Tiukemmat vaatimukset sidosryhmiltä, sis� kestävän rahoituksen sääntelyn, sijoittajien asettamat matalammat 

hiilirajat, lisääntynyt kansalaisjärjestöjen toiminta fossiilisen tuotannon vuoksi

Vaikutus maineeseen ja 
brändiin

• Jatkuva omistuksien arviointi
• Selkeä viestiminen strategiastamme ja toimistamme
• Laajemmat markkinamenettelyt
• Kestävän rahoituksen määrittelyihin vaikuttaminen
• Rahoitusportfolioiden monipuolistaminen
• Jatkuva keskustelu kansalaisjärjestöjen kanssa

1) Uniper ei sisälly seurausten arviointiin. 

Tärkeimmät ilmastoon liittyvät fyysiset riskit
Riskin kuvaus Seurauksen arviointi Tärkeimmät vähentämistoimet
Akuutit riskit
Äärimmäiset sääolosuhteet, jotka aiheuttavat paikallisia vahinkoja ja tuotannonmenetyksiä, kuten:
• voimakkaat myrskyt, joissa on rankkasateita ja tulvia
• hetkelliset tulvat, jotka lisäävät patomurtuman riskiä
• äärimmäinen kuivuus ja kuivuuskaudet, jotka synnyttävät metsäpaloja

Kymmeniä miljoonia euroja 1) • Lisääntynyt varautuminen paikallisiin tulviin, myrskyihin ja metsäpaloihin
• Investoinnit pitkän tähtäimen patoturvallisuuteen, sis� ilmastonmuutokseen liittyvien riskien arvioinnit

Krooniset riskit
• Sellaiset muutokset pitkän aikavälin sääolosuhteissa (esim� sadannassa ja virtaamissa, sis� pidemmät märät ja 

kuivat kaudet, nousevien keskilämpötilojen, lämpimämmät veden lähteet ja enemmän tai vähemmän tuulta), 
joilla on vaikutusta sähkön kysyntään ja tarjontaan esim� vesivoimatuotannon kautta sekä jäähdytysveden 
saatavuuteen

Kymmeniä miljoonia euroja 1) • Investoinnit sähköntuotannon joustavuuteen
• Varautuminen jäähdytys- ja prosessiveden käytön muutoksiin
• Ilmastonmuutosskenaarioiden sisällyttäminen uusien liiketoimintojen investointipäätöksiin

1) Uniper ei sisälly seurausten arviointiin.
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Ilmastoon liittyvät mahdollisuudet
Ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden ja huolen lisääntyessä 
uskomme, että vähäpäästöisten sekä resurssi- ja energiatehokkaiden 
tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa. Uskomme myös, että liikenteen, 
teollisuuden ja palveluiden sähköistymisen myötä etenkin vähäpäästöisen 
sähkön kulutus tulee kasvamaan� Ilmastohyötyjä synnyttäviä liiketoiminta-
mahdollisuuksia tuetaan liiketoiminta-alueiden omissa tavoitteissa� 
Käynnissä oleva muutos aiheuttaa rakenteellisia muutoksia eri 
teollisuudenaloilla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia ja kohdemarkkinoita�

Kun hiilineutraaliuden merkitys kasvaa ja Eurooppa vähentää 
energiajärjestelmänsä päästöjä, hiiltä käyttävää sähköntuotantoa 
korvataan laajasti uusiutuvalla energiantuotannolla, kuten tuuli- 
ja aurinkovoimalla� Tämä lisää myös joustavan vesivoiman ja 
peruskuormatuotannon, kuten ydinvoiman, kysyntää ja arvoa� Fortum on 
kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja Euroopassa, joten 
sillä on hyvät lähtökohdat tarttua näihin liiketoimintamahdollisuuksiin� 
Fortumin tavoitteena on myös rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan 
energian tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä.

Joustavien, kaasua käyttävien voimalaitosten merkitys kasvaa muutoksen 
aikana� Pidemmällä aikavälillä maakaasua käyttävä sähköntuotanto 
korvataan yhä puhtaampien kaasujen, kuten vedyn, käytöllä. Uniperilla on 
tällä hetkellä useiden laitostoimittajien kanssa yhteistyötä, jossa arvioidaan 
vedyn soveltuvuutta Uniperin voimalaitoksien käyttöön. Fortumin ja 
Uniperin tavoitteena on perustaa yhteistyöryhmä, joka keskittyy vedyn 
mahdollisuuksiin� Vihreän vedyn tuotanto elektrolyysin avulla vaatii  
CO2-päästötöntä tuotantoa, hyviä verkkoyhteyksiä, osaavaa työvoimaa 
ja veden saatavuutta� Fortum etsii mahdollisuuksia hyödyntää 
vetyosaamistaan ja nykyisten voimalaitostensa infrastruktuuria 
vetytuotannossa, kun hiiltä käyttävää sähköntuotantoa poistetaan käytöstä�

Vuonna 2020 otimme käyttöön Sørfjordin 99 MW:n tuulivoimapuiston 
Norjassa ja rakensimme 90 MW:n Kalaxin tuulivoimapuiston Suomeen. 
Meillä on rakenteilla yhteensä 116 MW aurinkovoimaa Venäjällä 
ja 250 MW aurinkovoimaa Intiassa. Lisäksi Fortumin ja Rusnanon 
50/50-omistusosuuden omistamalle sijoitusrahastolle on myönnetty 
1 823 MW:n tuulivoimakapasiteetin rakennusoikeus, josta 600 MW 

on tuotannossa, 495 MW rakenteilla ja 728 MW suunnitteluvaiheessa. 
Fortumin, ilman Uniperia, omien vesivoimalaitosten perusparannukset 
Ruotsissa ja Suomessa tuottivat 10 MW uutta uusiutuvaa 
sähköntuotantokapasiteettia�

Suomessa Espoo Clean Heat -hankkeella Espoon kaukolämmön-
tuotanto muutetaan hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä. Uuden 
sukupolven kaukolämmitys perustuu fossiilisten polttoaineiden 
korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, jotka hyödyntävät 
hukkalämpöä, uusiutuvaa energiaa, geotermistä energiaa ja bioenergiaa� 
Tekoäly optimoi koko kaukolämpöjärjestelmän toimintaa. Kesällä 2020 
Kivenlahden uusi biolämpölaitos korvasi toisen Suomenojan hiiltä 
käyttävistä tuotantoyksiköistä Espoossa� Lisäksi solmittiin merkittäviä 
hukkalämmön hyötykäyttöön liittyviä sopimuksia�

Fortum Oslo Varmen hankkeessa testataan hiilidioksidin talteenottoa 
ja varastointia (CCS, Carbon capture and storage) -pilotissa 
Klemetsrudin jätteenpolttolaitoksella Norjassa� Hanke sisältää koko 
CCS-arvoketjun hiilidioksidin talteenotosta kuljetukseen ja varastointiin, 
ja siihen kuuluu useita teollisia toimijoita�

Venäjällä energiantuotantomme perustuu pääosin maakaasuun� 
Viimeisen vuosikymmenen aikana Fortum on saanut päätökseen 
merkittävät investointiohjelmat ja muuttanut tehottomat 
sähköntuotantoyksiköt tehokkaammiksi� Nämä yksiköt käyttävät 
pääasiassa kaasukombiteknologiaa (Combined-Cycle Gas Turbine, 
CCGT), joka edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa maakaasun 
poltossa (hyötysuhde 80–85 %).

Fortum sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä hiiltä käyttävän 
sähköntuotantokapasiteettinsa Saksassa, Datteln 4 -hiilivoimalaitosta 
lukuun ottamatta, vuoteen 2025 mennessä, Isossa-Britanniassa vuoteen 
2025 mennessä ja Alankomaissa vuoteen 2029 mennessä. 

Saksassa 875 MW:n Heyden 4 -hiilivoimalaitos poistui kaupallisesta 
sähköntuotannosta vuoden 2020 lopussa ja voimalaitos suljetaan pysyvästi 
vuoden 2021 heinäkuun alkuun mennessä, mikäli Saksan liittovaltion 
verkkovirasto (German Federal Network Agency) ei pidä laitosta kriittisenä 
järjestelmän vakaudelle. Wilhelmshavenin, Scholvenin ja Staudingerin 
hiilivoimalaitokset suljetaan viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Näiden voimalaitosten yhteenlaskettu sähköteho on noin 2 000 MW. 
Saksassa on käynnissä kahden uuden kaasukombiyksikön rakennushanke 
nykyisen Scholvenin hiilivoimalaitoksen korvaamiseksi� 

Uniper on tehnyt yhteistyösopimuksen sekä General Electricin että 
Siemensin kanssa selvittääkseen, kuinka vaihtoehtoisten polttoaineiden, 
kuten vedyn, ja hiilidioksidin talteenoton avulla sen kaasuturbiineista 
ja kaasunvarastointilaitoksien kompressoreista voitaisiin tehdä 
hiilineutraaleja. Vuoden 2020 lopussa, Fortum lähti myös mukaan 
kumppanuushankkeeseen, jossa tuotetaan kestävää metanolia vihreästä 
vedystä tarkoituksena tukea kemikaaliyhtiö Perstorpia vähentämään 
merkittävästi hiilidioksidi päästöjään Ruotsissa�

Vuonna 2020 Fortum investoi CO2-päästöttömään tuotantoon 
372 miljoonaa euroa. Rakenteilla olevat hankkeet ja investoinnit sekä 
uudet investointipäätökset on kuvattu tarkemmin kohdassa4Energia�

Fortumin tutkimus- ja kehitystoimenpiteillä pyritään rakentamaan 
uutta kasvua esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimassa, kysyntäjoustossa, eri 
polttoaineissa ja akkumateriaalien talteenotossa. Vuonna 2020 Fortum 
käytti tutkimukseen ja kehitykseen 56 miljoonaa euroa.

Fortumin suuntaa-antavissa luvuissa on varattu 3 miljardia euroa 
kasvupääomaa vuosille 2021–2025. Todellinen määrä riippuu markkina-
tilanteesta, omistuksien kehityksestä ja taseen vahvuudesta� Kasvupääoma 
käytetään investointien rahoittamiseen neljällä painopistealueella:
• Uusiutuva energia (50–55 %)
• Vety ja puhdas kaasu (noin 15 %)
• Ympäristö- ja toimitusvarmuusratkaisut
• Muut (esim� sijoitukset yhteisyrityksiin, innovaatiot, digitalisaatio)

Tarjoamme myös asiakkaillemme energiapalveluita ja energiatuotteita, 
joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa energiankäyttöään ja 
pienentää hiilijalanjälkeään, muun muassa: 
• CO2-vapaat sähkötuotteet ja hiilineutraalit lämpötuotteet
• energiankulutuksen reaaliaikainen seuranta ja optimointi
• sähköautojen infrastruktuuriratkaisut
Laajentaaksemme tarjontaamme investoimme myös uusia teknologioita 
kehittäviin start-up-yrityksiin�
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Ilmastositoumusten edunvalvonta
Fortumin ilmastositoumusten edunvalvonta perustuu vahvasti 
ilmastotieteeseen, ja Pariisin sopimuksen tukeminen on 
ilmastositoumusten edunvalvonnan keskeinen periaate� Fortum on 
ilmaissut tukensa EU:n pyrkimykselle saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 
2050 mennessä, ja pyrimme jatkossakin vaikuttamaan lainsäädäntöön 
ja poliittisiin keinoihin, jotka helpottavat kustannustehokasta siirtymistä 
hiilineutraaliin Eurooppaan vuoteen 2050 mennessä. Fortum tukee myös 
EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteen tiukentamista vähintään 55 %:iin.

Fortum on ollut EU:n kunnianhimoisen ilmastopolitiikan vankka 
tukija 2000-luvun alkupuolelta lähtien. EU:n päästökauppajärjestelmä 
on tärkein keino ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa 
päästökauppaan kuuluvilla energia- ja teollisuustoimialoilla� 
Uskomme, että markkinaperusteinen, teknologianeutraali ja joustava 
hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on tehokkain ja kustannustehokkain 
tapa vähentää päästöjä Euroopassa�

Samalla, kun olemme vaikuttaneet tiukempien tavoitteiden ja 
laajemman EU:n päästökauppajärjestelmän puolesta, olemme ajaneet 
maailmanlaajuisen hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun ja päästömarkkinan 
perustamista EU:n tason ja kansainvälisten aloitteiden yhteydessä. 
Fortum, ilman Uniperia, on mukana useassa kansainvälisessä 
elinkeinoelämän ilmastonmuutoksen hillinnän aloitteessa� Näitä ovat 
muun muassa YK:n Global Compactin Caring for Climate -hanke ja 
Maailmanpankin Carbon Pricing Leadership Coalition�

Fortumin uuden strategian mukaisesti ilmastotavoitteiden puolesta 
vaikuttaminen on Fortumin yhteiskuntasuhteiden keskiössä� Fortum 
harjoittaa avointa, ratkaisulähtöistä, rakentavaa, ennakoivaa, 
tulevaisuuteen suuntautuvaa ja tosiasioihin perustuvaa edunvalvontaa, 
joka perustuu vankkoihin hallintomenettelyihin� Corporate Affairs and 
Communications -yksikkö vastaa poliittisesta vaikuttamisesta�

Fortum osallistuu aktiivisesti erilaisiin julkisiin kuulemisiin EU:n 
tasolla ja kansallisella tasolla, ja julkaisemme kaikki kannanottomme 
verkkosivustollamme� Jaamme näkemyksiämme ja tietoamme myös 
muilla viestintätavoilla, kuten Fortumin yritysblogissa� Keskeinen 
ilmastoviestimme on ollut jatkuvasti johdonmukainen: tehdä 

EU:n ilmastopolitiikasta kunnianhimoisempaa, vahvistaa EU:n 
päästökauppajärjestelmän ohjaavaa vaikutusta ja tuoda lisää toimialoja 
EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin.

Oman suoran edunvalvonnan lisäksi Fortum on mukana useissa 
toimialajärjestöissä ja yrityskoalitioissa ja tekee edunvalvontaa 
yhteistyössä näiden tahojen kanssa� Julkaisemme keskeisten 
teollisuuden järjestöjen jäsenyystiedot nettisivuillamme� Keskeisiä 
teollisuuden järjestöjä ovat muun muassa Eurelectric, Euroheat and 
Power, IETA, Energiateollisuus ry ja Swedenergy� Nämä järjestöt 
työskentelevät konsensusperiaatteen mukaisesti ja ottavat siksi joskus 
kantaa yleisemmällä tasolla kuin yksittäiset yritykset� Järjestöt poikkevat 
toisistaan jäsentensä profiilin ja toiminnan laajuuden suhteen, ja 
täten meidän kantamme teollisuuden järjestöjen linjaukseen vaihtelee 
tapauskohtaisesti�

Ymmärrämme, että ilmastonmuutokseen liittyvä edunvalvonta 
on tärkeää Fortumin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi. Täten olemme päättäneet vuoden 2021 aikana 
selvittää edunvalvontaamme liittyviä toimia ja käytäntöjä, mukaan 
lukien toimintamme läpinäkyvyys, ja selkeyttää Fortumin ilmastoon 
liittyvän edunvalvonnan hallintaa� Lisäksi Fortum selvittää, miten 
hyvin keskeisten energiateollisuuden järjestöjen edunvalvontatoimet 
ovat linjassa Pariisin sopimuksen kanssa� Selvitys kattaa teollisuuden 
järjestöt, joissa Fortum on jäsenenä Euroopassa, Venäjällä ja Intiassa� 
Selvitys julkaistaan osana Fortumin kestävän kehityksen raportointia 
vuonna 2022 ja sen jälkeen vuosittain.

Fortum, ilman Uniperia, ei koskaan käytä kolmansia osapuolia 
vaikuttamaan puolestaan� Pyrimme kehittämään jatkuvasti 
edunvalvontataitojamme ja -käytäntöjämme, ja tavoitteenamme on olla 
vaikuttamisen edelläkävijä energiateollisuuudessa� Fortum ei maksa 
poliittisille puolueille, organisaatioille tai niiden edustajille� Fortum 
on rekisteröity EU:n avoimuusrekisteriin (tunnus 03501997362-71). 
Vastaavasti Uniperin rekisterinumero on 285977820662-03.
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287 gCO2/
kWh
Energiantuotannon 
CO2ominaispäästöt

Tavoitteet ja toteuma
Omien toimintojemme muuttaminen hiilineutraaleiksi on yksi 
strategiamme prioriteeteista� Kehityksen nopeuttamiseksi olemme 
sitoutuneet seuraaviin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin:
• Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen  

(Scope 1 ja 2) vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä  
(vuoteen 2019 verrattuna)

• Euroopan tuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1 ja 2) 
viimeistään vuoteen 2035 mennessä

• Toimintojen muuttaminen hiilineutraaliksi maailmanlaajuisesti (Scope 
1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Vuoden 2021 aikana asetamme vähentämistavoitteen epäsuorille  
Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöille, jotka syntyvät maakaasun ja  
hiilen myynnistä loppuasiakkaille�

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmaan (Long-term Incentive 
plan, LTI) sisältyy ilmastoon liittyvä tavoite. Vuosien 2020–2022 

kannustinohjelmassa tavoite liittyy Fortumin hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen Fortumin strategian mukaisesti. Vuosien 2021–2023 
kannustinohjelmassa tavoite liittyy Fortumin hiiltä käyttävän 
sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin hiilestä 
luopumissuunnitelman mukaisesti ja vähimmäistaso edellyttää 
julkistetun kunnianhimoisen tason ylittämistä� Sekä lyhyen että pitkän 
aikavälin kannustinohjelman tavoitteet koskevat vain Fortumia, Uniperia 
lukuun ottamatta. Uniper jatkaa omien lyhyen ja pitkän aikavälin 
kannustinohjelmiensa toteuttamista�

Vuonna 2020 Fortumin koko energiantuotannon hiilidioksidin 
ominaispäästöt (Scope 1) olivat 287 gCO2/kWh. Energiantuotannon 
hiilidioksidipäästömme Euroopassa olivat 188 gCO2/kWh. Nämä luvut 
sisältävät Uniperin vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen.

Energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöjen laskentaraja 
poikkeaa muista4ympäristöraportoinnin periaatteista� Lukuihin on 
otettu mukaan myös Fortumin osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, 
jotka myyvät tuotantonsa omistajilleen tuotantokustannushintaan� Tämä 
sähköntuotanto perustuu vesi-, tuuli- ja ydinvoimaan, eikä tuotannosta 
aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä�

Hiilidioksidin ominaispäästöjen laskennassa CHP-laitosten päästöt on 
allokoitu sähkölle ja lämmölle käyttäen Greenhouse Gas (GHG) -protokollan 
ohjeistuksessa esitettyä hyötysuhdemenettelyä lämmöntuotannon 
hyötysuhteella 90 % ja sähköntuotannon hyötysuhteella 40 %.

Energiatehokkuusparannuksemme on kuvattu tarkemmin kohdassa 
4Energiatehokkuus� Sähkön- ja lämmöntuotantomme on kuvattu 
kohdassa4Energia, ja vedenottomme voimalaitoksilla, jotka sijaitsevat 
vesistressialueilla, on kuvattu kohdassa4Vesi�
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Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden CO2-ominaispäästöt, gCO2/kWh sähköä, 2019

* ”Fortum yhteensä” ja ”Fortum Eurooppa” sisältävät sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt vuonna 2020. Luvut sisältävät Uniperin toisesta neljänneksestä 2020 alkaen.
Kaikki muut luvut, lukuun ottamatta ”Fortum yhteensä” ja ”Fortum Eurooppa”, sisältävät sähköntuotannon Euroopassa vuonna 2019. Joidenkin yhtiöiden kohdalla PwC:n luvut saattavat sisältää myös lämmöntuotantoa.
Lähde: PwC, December 2020, Climate Change and Electricity, Fortum”
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Kasvihuonekaasupäästöt
Fortumin kasvihuonekaasupäästöt on määritelty ja raportoitu Greenhouse 
Gas (GHG) -protokollan mukaisesti� Kasvihuonekaasupäästömme vuonna 
2020 olivat yhteensä 77,7 miljoonaa tonnia. Scope 1 -päästöt olivat 
49,0 miljoonaa tonnia, Scope 2 -päästöt 0,8 miljoonaa tonnia ja Scope 3 
-päästöt 27,8 miljoonaa tonnia. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vertailuvuosien lukuja ei ole tarkistettu tai 
oikaistu puutteellisten tietojen vuoksi�

Suorat kasvihuonekaasupäästöt – Scope 1
Fortumin Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli noin 
63 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Vuonna 2020 
Scope 1 suorat kasvihuonekaasupäästömme olivat 49,0 miljoonaa 
CO2-ekvivalenttitonnia� Hiilidioksidipäästöjen osuus suorista 
kasvihuonekaasupäästöistämme oli 99 %. 

Valtaosa suorista CO2-päästöistämme, 48,7 miljoonaa tonnia, syntyi 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa� Lisäksi melko 
pieni määrä suoria hiilidioksidipäästöjä, 0,1 miljoonaa tonnia, aiheutui 
yhtiön liikennevälineiden käytöstä� Suorista hiilidioksidipäästöistämme 
63 % oli peräisin Venäjän toiminnoista, 18 % Saksasta, 7 %  
Isosta-Britanniasta, 6 % Alankomaista ja 2 % Suomesta. 

Vuonna 2020 kokonaishiilidioksidipäästöistä 17,5 miljoonaa 
tonnia oli EU:n päästökauppajärjestelmän piirissä. Noin 96 % 
energiantuotantomme hiilidioksidipäästöistä Euroopassa kuului EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin� Fortumille myönnettiin ilmaisia 
päästöoikeuksia 0,9 miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksien suhteen olimme 
alijäämäinen ja ostimme puuttuvat päästöoikeudet markkinoilta�

Vuonna 2020 Fortumin suorat biogeeniset hiilidioksidipäästöt olivat 
noin 2,3 miljoonaa tonnia.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta kattaa hiilidioksidin (CO2), 
metaanin (CH4), typpioksiduulin (N2O), fluoratut hiilivedyt (HFCs) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6). Hiilidioksidipäästöt sekä metaani- ja 
typpioksiduulipäästöt on laskettu laitoskohtaisten polttoainetietojen 
perusteella. HFC-yhdisteiden ja SF6:n määrät raportoidaan 
pääasiassa laitteistoihin lisättyjen kaasumäärien perusteella� Kaasujen 
ominaispäästökertoimet perustuvat IPCC:n julkaisuihin (IPCC Fifth 
Assessment Report, 2014 (AR5), 100 vuoden ajanjaksolla).

Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)  
vuosina 2018–2020 (GRI 305-1) 1) 

milj� t CO2-ekv 2020 2019 2018
CO2 48,8 19,1 20,1
CH4 0,08 0,01 0,01
N2O  0,2 0,1 0,09
HFCs 0,00 0,00 0,00
SF6 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 49,0 19,3 20,2

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt maittain  
vuosina 2018–2020 (GRI 305-1) 1)

milj� t 2020 2019 2018
Venäjä 30,5 16,3 16,9 
Saksa 9,0 - -
Iso-Britannia 3,3 - -
Alankomaat 3,1 - -
Suomi 0,8 1,3 1,7 
Puola 0,7 0,8 0,8 
Unkari 0,6 - -
Muut maat 0,8 0,8 0,8 
Yhteensä 48,8 19,1 20,1 

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt – Scope 2
Fortumin Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli 1 % 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä� Markkinaperusteiset 
Scope 2 -kasvihuonekaasupäästömme, jotka aiheutuivat omaan 
käyttöön hankkimamme sähkön tuottamisesta, olivat 0,8 miljoonaa 
CO2-ekvivalenttitonnia�

Markkinaperusteiset epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
(Scope 2) vuosina 2018–2020 (GRI 305-2) 1)

t CO2-ekv 2020 2019 2018
CO2 808 600 * 77 800 91 800
CH4 2 300 ** 4 900 100
N2O 700 ** 1 500 290
Yhteensä 811 700 84 200 92 200

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

* Luku sisältää Uniperin CH4- ja N2O-päästöt CO2-ekvivalentteina�

** Luku sisältää vain Fortumin�

 

Sijaintiperusteiset epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
(Scope 2) vuosina 2018–2020 (GRI 305-2) 1)

t CO2-ekv 2020 2019 2018
CO2 623 900 * 122 800 98 100
CH4 5 400 ** 8 000 200
N2O 2 700 ** 3 300 600
Yhteensä 632 000 134 100 98 900

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

* Luku sisältää Uniperin CH4- ja N2O-päästöt CO2-ekvivalentteina�

** Luku sisältää vain Fortumin�

Venäjän Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu maakohtaisten 
sähköntuotantojakaumien ja ominaispäästökertoimien perusteella sekä 
markkinaperusteisille että sijaintiperusteisille päästöille�
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Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt – Scope 3
Fortumin Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli noin 36 % 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Vuonna 2020 Scope 3 
-kasvihuonekaasupäästöiksi on arvioitu 27,8 miljoonaa tonnia. Scope 3 
-päästömme aiheutuvat pääosin fossiilisista energialähteistä� Fortumilla 
ja Uniperilla on erilainen lähestymistapa ja eri ominaispäästökertoimet 
arvioitujen kasvihuonekaasupäästöjen laskelmissa�

Valtaosa Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöistämme aiheutuu 
polttoaineiden hankinnasta ja sähkön myynnistä, myytyjen tuotteiden 
käytöstä, kuljettamisesta ja jakelusta, tavaroiden ja palvelujen 
hankinnasta sekä investoinneista� Sähkön myynnin jäännösjakaumaan 
(Residual mix) perustuvat päästöt on lisätty ensimmäisen kerran 
raportointiin vuonna 2020.

Polttoaineiden tuotannosta ja kuljetuksesta sekä sähkön myynnistä 
aiheutuvat päästöt olivat 55 %, ja myytyjen tuotteiden käytöstä, 
ts. maakaasun ja kivihiilen myynnistä loppuasiakkaille, aiheutuvat 
päästöt olivat 37 % Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöistä. 

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) vuosina 
2018–2020 (GRI 305-3) 1)

t CO2-ekv 2020 2019 2018
Polttoaineiden hankinta ja sähkön myynti 
(kategoria 3) 15 408 900 * 5 195 700 5 489 600
Myytyjen tuotteiden käyttö (kategoria 11) 10 422 900 - -
Kuljettaminen ja jakelu (kategoria 4) 767 300 - -
Tavaroiden ja palveluiden hankinta 
(kategoria 1) 688 300 319 900 260 900

Investoinnit (kategoria 2) 381 100 273 300 310 700

Vuokrattu omaisuus (kategoria 8) 153 100 - -
Muut toiminnot (kategoriat 5–7, 10) 14 700 ** 20 400 19 700
Yhteensä 27 836 400 5 809 300 6 080 900

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

* Sähkön myynti lisätty

** Uniperin Scope 3 kategorioiden 5 ja 10 kasvihuonekaasupäästöt eivät sisälly toistaiseksi 
laskentaan�

Fortum, ilman Uniperia, raportoi Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt 
Corporate Value Chain Accounting and Reporting -standardin 
mukaisesti� Eri toimintojen laajuutta kuvaavat määrät on saatu seuranta- 
ja raportointijärjestelmistämme�

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytetyt 
ominaispäästökertoimet perustuvat eri kirjallisuuslähteisiin�

Lentomatkustuksen päästöjen kompensointi
Fortum on käyttänyt Maailmanpankin Prototype Carbon Fund (PCF) 
-hiilirahastosta saamiaan päästövähennysyksiköitä (Certified Emission 
Reduction, CER) henkilöstön lentomatkustamisesta syntyneiden 
kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin. Vuonna 2020 Fortum 
sai tästä rahastosta yhteensä noin 25 326 päästövähennysyksikköä, 
ja se on saanut yhteensä 2 881 000 päästövähennysyksikköä 
PCF:n toiminta-aikana� Fortumin henkilöstön lentomatkustuksen 
kasvihuonekaasupäästöt on kompensoitu vuodesta 2007 alkaen, 
ilman Uniperia. Vuonna 2020 Fortumin, ilman Uniperia, henkilöstön 
lentomatkustuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat noin  
1 500 CO2-ekvivalenttitonnia, ja päästöt vähenivät noin 75 %  
vuoteen 2019 verrattuna COVID-19-pandemian vuoksi.

4Fortumin CDP Climate Change 2020 -vastaus
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https://www.fortum.com/sites/default/files/documents/fortum_cdp_climate_change_response_2020.pdf


Päästöt

Energiantuotannossa ja muissa tuotantotoiminnoissa 
syntyy erilaisia päästöjä ympäristöön, kuten ilmaan ja 
veteen� Pyrimme hallitsemaan toiminnoistamme aiheutuvia 
päästöjä sekä vähentämään niiden ympäristövaikutuksia 
teknisten ratkaisujen ja puhdistustekniikoiden avulla�

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

Pyrimme vähentämään vaikutuksia ilmanlaatuun
Typenoksideja (NOx) syntyy sekä polttoaineen että palamisilman 
sisältämästä typestä� Rikkidioksidia (SO2) syntyy rikistä, jota on 
epäpuhtautena muun muassa kivihiilessä, turpeessa ja öljyssä� 
Hiukkaspäästöt ovat hienojakoista tuhkaa, jota syntyy ennen muuta 
kiinteiden polttoaineiden ja jätteiden poltossa� Polttoaineiden ja jätteiden 
alkuperästä riippuen hiukkaset sisältävät erilaisia raskasmetalleja�
Typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä on mahdollista vähentää 
polttoainevalinnoilla, polttotekniikalla ja erilaisilla savukaasujen 
puhdistustekniikoilla� Fortumilla on korkeatasoista osaamista 
polttotekniikassa� Pyrimme vähentämään oman toimintamme päästöjä 
ilmaan, ja tarjoamme myös ratkaisuja asiakkaiden savukaasupäästöjen 
vähentämiseksi� Fortum on toimittanut typenoksidipäästöjen 
vähentämiseen tarkoitettuja polttoteknisiä ratkaisuja useille asiakkaiden 
voimalaitoksille. Vuonna 2020 meillä oli käynnissä hankkeita, joilla 
vähennetään asiakkaiden fossiilisia polttoaineita käyttävien kattiloiden 
typenoksidipäästöjä (NOx) Suomessa, Puolassa, Tšekissä ja Irlannissa 
sekä bioöljykattilan NOx-päästöjä Ruotsissa� Lisäksi Fortum toteutti 
ensimmäisen NOx-päästöjen vähentämishankkeen asiakkaan 
hiilivoimalaitoksella Intiassa�

Savukaasupäästöjen vähenemiseen Suomessa ovat vaikuttaneet 
Inkoon hiililauhdevoimalaitoksen purku vuosina 2017–2020 
sekä Meri-Porin hiilivoimalan 440 megawatin tuotantotehon 
siirtyminen tehoreserviin vuonna 2020. Olemme myös vähentäneet 
savukaasupäästöjä Puolassa ottamalla käyttöön uuden Zabrzen  
CHP-voimalaitoksen, jossa käytetään parasta käyttökelpoista 
teknologiaa (Best available technology, BAT), ja sulkemalla vanhat hiiltä 
käyttävät Zabrzen ja Bytomin CHP-laitokset.

Fortumin jätteenpolttolaitokset Riihimäellä Suomessa, Kumlassa 
Ruotsissa, Nyborgissa Tanskassa ja Oslossa Norjassa on varustettu 
tehokkailla savukaasujen puhdistusjärjestelmillä� Haitalliset päästöt 
ilmaan minimoidaan erilaisilla poltettavien jätteiden mukaan valituilla 
suodattimilla ja pesureilla�

Hiilidioksidipäästömme on raportoitu kohdassa4Ilmasto�

Savukaasupäästöjen vaatimukset 
EU-maissa savukaasupäästöille on asetettu hyvin tiukat päästörajat, 
joiden saavuttaminen edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknologian 
(Best available technology, BAT) käyttöä� Päästörajat tiukkenivat vuonna 
2016 IE-direktiivin (Industrial Emissions directive) voimaantulon myötä. 
Parasta käyttökelpoista teknologiaa koskevassa vertailuasiakirjassa 
(BREF-asiakirjassa) määritetään tiukemmat päästöstandardit, jotka 
Euroopan voimalaitosten on täytettävä vuoteen 2021 mennessä, ellei 
niille myönnetä poikkeuslupaa�

Fortumin voimalaitokset toimivat ympäristölupaehtojensa mukaisesti, 
ja laitokset täyttävät pääosin myös uudet päästörajavaatimukset 
Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa uudelle Datteln 4 -voimalaitokselle 
on asennettu edistyneet, monivaiheiset savukaasujen 
puhdistusjärjestelmät, joilla rajoitetaan ja vähennetään typenoksidi-, 
rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä� 

Vuonna 2020 jatkoimme Suomenojan voimalaitoksella polton 
optimointia typenoksipäästöjen vähentämiseksi sekä rikinpoistolaitoksen 
toiminnan tehostamiseksi. Vuonna 2020 investoimme myös  
NOx- ja SOx-päästöjä vähentäviin puhdistusjärjestelmiin Rejtanan 
lämpölaitoksella Puolassa� Jatkamme lisäksi investointeja 

Puolassa sijaitsevan Czestochowan CHP-laitoksen savukaasujen 
puhdistusjärjestelmään, ja näiden investointien on tarkoitus valmistua 
vuonna 2021.

Venäjän voimalaitoksilla päästöjä rajoitetaan maan lainsäädännön 
mukaisesti� Argayashin CHP-laitoksella on käytössä hiukkaspäästöjen 
märkäpuhdistusjärjestelmä, jonka avulla voimalaitoksen hiukkaspäästöt 
ovat noin puolittuneet viimeisen viiden vuoden aikana� Berezovskaya 
GRES -voimalaitoksella kaikkiin kolmeen laitosyksikköön on asennettu 
sähkösuodattimet, mikä mahdollistaa tehokkaan hiukkaspäästöjen 
vähentämisen�

Savukaasupäästömme
Typenoksidien (NOx) päästömme olivat 50 200 tonnia, 
rikkidioksidipäästömme (SO2) 17 900 tonnia ja hiukkaspäästömme 
9 600 tonnia. Typenoksidien päästöistä 76 %, rikkidioksidipäästöistä 
81 % ja hiukkaspäästöistä 97 % oli peräisin Venäjän toiminnoista. 
Argayashin CHP-laitos Venäjällä oli merkittävin hiukkaspäästöjen lähde: 
5 100 (2019: 6 300) tonnia.

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

Savukaasupäästöt vuosina 2018–2020 (GRI 305-7) 1)

 2020 2019 2018
NOX, t 50 200 24 900 26 100
SO2, t 17 900 14 900 16 800
Hiukkaset, t 9 600 11 700 9 600
Elohopea, kg 248 * 116 118

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

* Luku on laskennallinen arvio�
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Päästöt veteen
Voimalaitoksilla ja muilla tuotantolaitoksilla syntyvät jätevedet 
käsitellään joko laitoksen omalla jätevesilaitoksella ja 
lasketaan ympäröivään vesistöön tai johdetaan kunnalliseen 
jätevedenpuhdistamoon edelleen käsiteltäviksi� Laitosten jätevesiin 
voi jäädä käsittelyn jälkeenkin kiintoainetta, ravinteita, kuten typpeä ja 
fosforia, sekä raskasmetalleja�

Jätevesipäästöillä voi olla paikallisia vaikutuksia veden laatuun sekä 
vesistöjen ravinne- ja happitasapainoon. Vuonna 2020 Fortumin 
toiminnasta, ilman Uniperia, syntyneiden jätevesien mukana vesistöihin 
pääsi yhteensä noin 1,0 (2019: 1,3) tonnia öljyä.

Venäjällä Argayashin CHP-laitoksella ja Chelyabinsk CHP-2 -laitoksella 
käytetään tuhkan kuljetuksessa ns� märkämenetelmää, jossa tuhka 
pumpataan voimalaitokselta veden mukana tuhka-altaisiin� Osa vedestä 
kierrätetään takaisin voimalaitokselle, ja osa johdetaan selkeytyksen 
jälkeen vesistöön� Osana Venäjän investointiohjelmia Fortum on 
ajanmukaistanut Chelyabinsk CHP-1- ja CHP-3 -laitoksia. Muun muassa 
polttoöljysäiliöitä ja putkistoja on poistettu käytöstä, mikä poistaa riskin 
polttoöljyvuodoista esimerkiksi vesistöihin�

Vuonna 2020 Chelyabinsk CHP-2 ja CHP-3 -laitoksilla sekä Argayashin 
CHP-laitoksella oli väliaikaiset luparaja-arvot jätevesipäästöille� Näille 
voimalaitoksille on tehty investointisuunnitelmat, joilla parannetaan 
jäteveden käsittelyä ja varmistetaan jätevesipäästöjen luparajoissa 
pysyminen. Chelyabinsk CHP-3 -laitoksen investointihankkeen arvioidaan 
valmistuvan vuonna 2023, Chelyabinsk CHP-2 -laitoksen hankkeen 
loppuvuonna 2025 ja Argayashin CHP-laitoksen hankkeen vuonna 2026.

Ympäristöpoikkeamat
Fortum seuraa säännöllisesti merkittäviä EHS-poikkeamia� Nämä 
kuvaavat osaltaan ympäristöasioiden hallinnan laatua�

Yhtiöiden merkittävien EHS-poikkeamien määritelmät eroavat 
toisistaan, eikä Uniperin EHS-poikkeamia ole siksi sisällytetty Fortumin 
raportointiin vuonna 2020. Merkittäviä ympäristöpoikkeamia ovat 

merkittävät, yli 100 litraa ylittävät vuodot ympäristöön, merkittävät 
ympäristölupaehtojen rikkomukset sekä muut ympäristöpoikkeamat, 
joilla on merkittävää vaikutusta ympäristöön�

Vuonna 2020 merkittäviä EHS-poikkeamia oli 16 (2019: 11), ilman 
Uniperia, joista merkittäviä ympäristöpoikkeamia oli yhteensä yhdeksän 
(2019: 6): merkittäviä vuotoja ympäristöön kahdeksan (2019: 4) ja 
ympäristölupaehtojen rikkomuksia yksi (2019: 2). Lisäksi tapahtui kuusi 
(2019: 3) tulipaloa ja yksi (2019: 1) INES (International Nuclear Event 
Scale) -asteikon 1-tason tapahtuma. Muita merkittäviä EHS-poikkeamia, 
kuten räjähdyksiä, ei tapahtunut (2019: 1).

Vuodot ympäristöön
Vuonna 2020 tapahtui kahdeksan merkittävää vuotoa ympäristöön, 
ilman Uniperia. Merkittäviä vuotoja ovat vuodot, joissa yli 100 litraa 
haitallista ainetta, kuten öljyä, vaarallista kemikaalia, jätevettä tai 
syttyvää kaasua, vuotaa maaperään, veteen tai ilmakehään� Kolme 
vuotoa tapahtui kierrätys- ja jätetoiminnoissa Suomessa, yksi Pärnun 
lämpöverkossa Virossa, yksi vesivoimalaitoksella Ruotsissa, yksi Inkoon 
kallioöljyvarastolla, yksi Loviisan ydinvoimalaitoksella ja yksi Tyumenin 
CHP-2-laitoksella Venäjällä.

Kaikki tapahtumat on tutkittu korjaavien toimenpiteiden 
määrittämiseksi� Merkittävillä vuodoilla ei ollut merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, lukuun ottamatta Inkoon öljyvarastolla 
tapahtunutta öljyvuotoa� Puhdistustyö on saatu päätökseen Inkoossa�

Ympäristöluparikkomukset
Vuonna 2020 alkoi yksi uusi poliisitutkinta, kun Fortumin 
vesivoimalaitoksen padon vähimmäisvirtaaman luparajaa rikottiin 
Ruotsissa� Tapahtumalla voi olla vaikutuksia vesiluontoon ja paikalliseen 
kalastukseen�

4Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
4Työ- ja laitosturvallisuus
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Vesi

Käytämme vettä pääasiassa lauhdevoimalaitostemme 
jäähdytysvetenä� Vesi on myös edellytys Fortumin 
vesivoiman tuotannolle� Vastuumme veden käytöstä liittyy 
paitsi veden määrään ja saatavuuteen, myös sen laatuun 
ja vesiluontoon� Tehostamme omaa vedenkäyttöämme ja 
tarjoamme palveluita myös asiakkaiden jäte- ja lietevesien 
sekä muiden vaikeasti saastuneiden vesien käsittelyyn, 
analysointiin, puhdistukseen ja hyötykäyttöön�

Käytämme vettä laitostemme ympäristö- ja muiden lupien 
säätämissä rajoissa� Lupien säännökset koskevat esimerkiksi veden 
ottomääriä, purkuveden laatua sekä vesivoimalaitosten virtaamia ja 
vedenkorkeuksia� Teemme lisäksi veteen liittyviä paikallisia toimenpiteitä 
ottaaksemme huomioon muiden vedenkäyttäjien tarpeet�4Yhteistyö 
paikallisyhteisöjen, kuntien, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa 
on tärkeää näiden toimenpiteiden toteutuksessa�

Tiedostamme, että oman vedenkäyttömme lisäksi vedenkäytöllä 
on vaikutuksia myös toimitusketjussamme, erityisesti polttoaineiden 
tuotannossa�

Vedenkäyttöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet 
Suurin osa vedenotostamme on lauhdevoimalaitosten jäähdytysvedeksi 
otettua merivettä, mikä pienentää veteen liittyvää kokonaisriskiämme� 
Useimmissa tapauksissa toimintamme ei kuluta vettä, vaan vesi 
palautetaan samaan vesistöön, josta se otetaan� Fortumilla on vettä 
käyttävää tuotantotoimintaa WRI Aqueduct Water Risk Atlaksen 
määritelmän mukaisilla vesistressialueilla Saksassa, Isossa-Britanniassa, 
Venäjällä, Puolassa, Arabiemiirikuntien liitossa ja Intiassa� Määritelmän 
mukaan vesistressialueilla veden käyttö on yleisesti ottaen suurta 
verrattuna käytettävissä oleviin vesiresursseihin� Näillä alueilla riskit 
saattavat liittyä esimerkiksi veden saatavuuteen, vesikustannusten 
nousuun tai sähköntuotannon rajoituksiin�

Vesivoimantuotannossa pystymme tehokkaalla vedenkäytön hallinnalla 
tuottamaan sähköä oikeaan aikaan ja hallitsemaan ympäristölle ja 
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sidosryhmille aiheutuvia vaikutuksia� Vesivoima mahdollistaa hyvänä 
säätövoimana muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen, kuten 
tuuli- ja aurinkovoiman, lisäämisen sähköjärjestelmään� Ruotsissa on 
kansallinen suunnitelma vesivoiman uudelleenarvioimiseksi nykyisissä 
ympäristöolosuhteissa. Suunnitelmalla toimeenpannaan EU:n 
vesipuitedirektiiviä ja tavoitteita uusiutuvan energian edistämiseksi 
ja sen tavoitteena on pitää tuotannonmenetykset mahdollisimman 
pieninä ja enintään 1,5 terawattitunnissa. Fortum on mukana Ruotsissa 
toimivien yritysten yhteisessä vesivoiman ympäristörahastossa 
(Vattenkraftens miljöfond AB), jonka tarkoituksena on rahoittaa 
kansalliseen suunnitelmaan liittyviä ympäristötoimenpiteitä ja 
kompensoida tuotannonmenetyksiä�

Fortum pienentää patoturvallisuuteen liittyviä riskejä järjestelmällisesti� 
Pitkän aikavälin ohjelmalla kehitetään patojen kunnonseurantaa ja 
varmistetaan turvallinen juoksutus myös äärimmäisissä tulvatilanteissa�

On todennäköistä, että ilmastonmuutos muuttaa sää- ja hydrologisia 
oloja alueilla, joilla toimimme� Lämpimämpi ilmasto ja veden niukkuus 
vaikuttavat todennäköisesti joidenkin lämpövoimaloidemme 
käytettävissä olevan jäähdytysveden määrään ja johtavat tarpeeseen 
ottaa käyttöön uusia jäähdytys- tai prosessiveden lähteitä� Joissakin 
voimalaitoksissamme on jo ollut jonkin verran pulaa jäähdytysvedestä 
veden lämpötilan nousun takia, erityisesti Keski-Euroopassa� 
Ilmastonmuutos voi vähentää tai lisätä veden määrää ja muuttaa 
vesivoimaloiden veden saatavuuden ajoitusta sijainnista riippuen�

Varaudumme toiminnassamme veden saatavuuden ja 
hydrologisten olojen muutoksiin� Varautuminen liittyy esimerkiksi 
tuotannonsuunnitteluun, investointeihin, patoturvallisuuteen, 
tulvasuojeluun ja jäähdytysveden lämpötilan nousuun�

Vesivoiman tuotannonsuunnittelussa varaudumme 
ilmastonmuutokseen ottamalla huomioon sadannan ja lämpötilan 
muuttumisen sekä sään ääri-ilmiöt, jotka voivat aiheuttaa kuivuutta 
tai tulvia� Seuraamme myös säännöstelylupien muutostarpeita 
vuodenaikaisvaihtelun muuttuessa ilmastonmuutoksen seurauksena�

Vedenkäytön tehostaminen toiminnassamme voi pienentää 
ympäristövaikutuksia, tuottaa kustannussäästöjä, varmistaa 

toimintamme hyväksyttävyyden sekä varmistaa veden saatavuuden 
myös muihin käyttötarkoituksiin ja muille käyttäjille� 

Vedenotto ja vedenkäyttömuodot
Vettä käyttävä sähkön- ja lämmöntuotantomme sijaitsee pääosin 
Pohjoismaissa, Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa� 
Tärkeimpiä vesilähteitämme ovat Itämeri, Pohjanmeri ja paikalliset 
makean veden vesistöt� Itämeren murtovesi on raportoitu tässä 
merivetenä� Keräämme myös joissain tapauksissa sadevettä 
käyttöömme; tämä vesi sisältyy raportoinnissa makeaan pintaveteen� 
Lisäksi voimalaitoksilla ja jätteenkäsittelypalveluissa käytetään pieniä 
määriä kunnallista vettä ja makeaa pohjavettä� Raportoidut veden 
otto-, käyttö- ja purkuluvut perustuvat mittauksiin ja laskelmiin 
vedenkulutuksesta� 

Vuonna 2020 Fortumin, ilman Uniperia, kokonaisvedenotto oli  
2 008 (2019: 2 093) miljoonaa m3, josta 95 % oli jäähdytysvettä. 
Toistaiseksi yhdistellyt luvut ovat saatavilla vain jäähdytysveden 
käytöstä, ei kokonaisvedenkäytöstä�

Jäähdytysvesi energiantuotannossa
Lauhdevoimatuotannossa tarvitaan paljon jäähdytysvettä� Vuonna 
2020 Fortumin jäähdytysvedenotto oli noin 4 967 miljoonaa m3, josta 
meriveden osuus oli noin 75 %.

Jäähdytysvettä käytetään useissa lauhdevoimaloissa ja  
CHP-laitoksissa� Jäähdytysvesi otetaan lähes kaikissa tapauksissa 
paikallisesta vesistöstä, kuten merestä, järvestä tai joesta� 
Useat voimalaitokset esimerkiksi Venäjällä ja Saksassa käyttävät 
jäähdytystorneja, joissa osa jäähdytysvedestä haihtuu ilmakehään�

Fortum käyttää 47 % jäähdytysveden kokonaiskäytöstä kahdella 
ydinvoimalaitoksella, Loviisassa Suomessa ja Oskarshamnissa Ruotsissa� 
Molemmat voimalaitokset käyttävät suoraa merivesijäähdytystä� 
Jäähdytys ei kuluta vettä, vaan merestä otettu vesi palautetaan takaisin 
mereen ainoastaan lämmenneenä, lupaehtojen rajoissa� Jäähdytysvesien 
mukana ydinvoimalaitoksilta mereen purettu lämpökuorma oli 26 TWh.

Jäähdytysvedenotto vuosina 2018–2020 (GRI 303-3) 1)

milj� m3 eli 1 000 megalitraa 2020 2019 2018
Merivesi 3 747 1 440 1 508
Makea pintavesi 1 214 535 * 521 *
Kunnallinen vesi 5,4 0 0
Pohjavesi 0,1 0 0
Jäähdytysvedenotto yhteensä 4 967 1 975 * 2 029 *

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen. Luvut sisältävät myös 
erikseen raportoidun jäähdytysveden oton vesistressialueilla�

* Laskentaperiaate muuttunut Fortumin ja Uniperin laskentaperiaatteiden  
yhdenmukaistamisen vuoksi�

Merivesi, 75
Makea pintavesi, 25
Muu vesilähde, 0,1

Jäähdytysveden otto, % 1)

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

1
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Prosessivesi
Lämpövoimalaitoksilla vettä tarvitaan vesihöyrypiirissä, kun 
sähköä tuotetaan höyryturbiinin avulla� Putkistojen vuotojen 
vuoksi vesihöyrypiiriin joudutaan ajoittain syöttämään lisävettä� 
Vettä tarvitaan myös voimalaitosten apujärjestelmissä, esimerkiksi 
savukaasujen puhdistamiseen märkämenetelmällä sekä radioaktiivisten 
jätteiden käsittelyyn ja varastointiin ydinvoimalaitoksella� Vettä 
käytetään myös jätteenkäsittelykeskusten prosesseissa esimerkiksi 
tuhkien käsittelyyn�

Kaukolämpövesi 
Fortum on kaukolämmön toimittaja muun muassa Venäjällä, Suomessa, 
Norjassa, Saksassa, Alankomaissa ja Puolassa� Kaukolämmityksessä vettä 
käytetään lämmönsiirtoaineena� Kaukolämpöputkistojen vuotojen vuoksi 
kaukolämpöverkkoihin joudutaan syöttämään ajoittain lisävettä� 

Vesivoimantuotanto 
Fortum tuottaa vesivoimaa joissa virtaavasta vedestä Ruotsissa, 
Saksassa ja Suomessa� Pohjoismaissa emme tuota vesivoimaa 
vesistressialueilla� Vesivoimantuotannossa vettä ei kulu, veden laatu 
ei merkittävästi muutu, eikä vettä yleensä johdeta toiseen vesistöön� 
Vesivoimantuotantoon liittyy kuitenkin usein vesistön säännöstelyä, joka 
muuttaa vedenpinnan ja virtaaman vaihtelua luonnontilaan verrattuna� 
Sidosryhmien kanssa toteutetuista vedenkäyttöön liittyvistä hankkeista 
on kerrottu kohdassa4Yrityskansalaisuus� 

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

Istutamme kaloja vesivoimantuotannon ympäristövaikutusten 
kompensoimiseksi� Osa kaloista kasvatetaan kalanviljelylaitoksissamme� 
Kalanviljelyyn otetusta makeasta vedestä suurin osa palautuu 
vesistöön laadultaan vain vähäisessä määrin muuttuneena� Purkuvedet 
puhdistetaan tarvittaessa, ja niiden ravinnepitoisuuksia seurataan 
lupaehtojen mukaisesti�

Säännöstely- ja jokivoimalaitosten lisäksi Uniperilla on 
pumppuvoimalaitoksia Saksassa� Nämä laitokset ovat vesivoimalaitoksia, 
jotka varastoivat energiaa, jota käytetään säätövoimana sähköverkoissa�

Vedenkäyttö vesistressialueilla 
250 MW:n Pavagada 2 -aurinkovoimala Intiassa sijaitsee 
4WRI Aqueduct Water Risk Atlaksesta 26.2.2021 tarkistetun tiedon 
mukaan erittäin korkean (>80 %) vesistressitason alueella. Korkean 
(40–80 %) vesistressitason alueilla sijaitsee 14 lauhdevoimalaa ja 
CHP-laitosta Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Puolassa, 
vesivoimalaitokset Main-joella (37) ja muilla alueilla (8) Saksassa 
sekä öljynjalostamo Arabiemiirikuntien liitossa� Vesistressialueiden 
luokittelu perustuu WRI Aqueductin tietoihin, ei toimintamme aikana 
tosiasiallisesti havaittuihin veden niukkuusongelmiin�

Jäähdytysvedenottomme vesistressialueilla oli 356 miljoonaa m3 
eli noin 7 % koko jäähdytysvedenotostamme. Vesistressialueiden 
jäähdytysvedenotosta 66 % tapahtui Venäjällä, 34 % Saksassa, 
0,1 % Arabiemiirikuntien liitossa ja 0,02 % Puolassa. Ison-Britannian 
vesistressialueella sijaitsevat laitokset eivät käytä jäähdytysvettä vaan 
ainoastaan prosessivettä�

Venäjällä vesistressialueella sijaitseva Argayashin CHP-laitos ottaa 
jäähdytys- ja prosessivettä läheisestä järvestä� Järven vesimäärää 
voidaan ylläpitää pumppaamalla lisävettä toisesta järvestä� Vuonna 
2017 veden pinta laski järvessä, josta laitos ottaa vettä. Pumpatun 
veden määrää lisättiin, ja veden pinta alkoi vakiintua. Vuonna 2020 
veden pinta oli riittävällä tasolla laitoksen vedenottoa varten� 
Fortumilla on myös käynnissä investointihanke tuhkankäsittelyn 
vedenkäytön tehostamiseksi Argayashin laitoksella� Tekninen selvitys 
valmistui vuonna 2020, ja hanke jatkuu suunnitelman mukaisesti. 
Investointihankkeen valmistuttua vuonna 2026 vettä palautetaan 
laitoksen tuotantoprosessiin, mikä vähentää vedenottoa�

Vaikka vedenkäyttömme Intiassa on vähäistä, pyrimme vähentämään 
vedenkäyttöä vesistressistä kärsivässä maassa� Käytämme 
aurinkopaneelien puhdistamiseen robotisoituja kuivapesuratkaisuja� 
Vuoden 2020 lopussa noin 68 % Fortumin aurinkovoimakapasiteetista 

(mukaan lukien osaomisteiset laitokset) Intiassa puhdistetaan 
robotisoidulla kuivapesulla, ja tavoitteena on kasvattaa osuus 
80 %:iin vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2018 Fortum myi 
enemmistöosuutensa Intian aurinkovoimaloista� Vedenkäyttömme 
vesistressialueilla Intiassa kattaa siksi vain vuonna 2019 valmistuneen 
250 MW:n Pavagadan aurinkovoimalan, jolla käytetään pohjavettä. 
Pavagadan voimalaitoksella käytämme vedetöntä aurinkopaneelien 
puhdistusta 92 %:lla paneeleista. 250 MW:n Jaisalmerin 
aurinkovoimalassa käytetään 100-prosenttisesti vedetöntä puhdistusta 
vuoden 2021 alussa tapahtuvasta käyttöönotosta alkaen.

Fortumin, ilman Uniperia, kokonaisvedenotto vesistressialueilla oli  
283 (2019: 323) miljoonaa m3. Tästä vedenotosta 0,0012 % tapahtui 
erittäin korkean vesistressitason alueella Intiassa�

Jäähdytysvedenotto vesistressialueilla vuosina 2018–2020 
(GRI 303-3) 1)

milj� m3 eli 1 000 megalitraa 2020 2019 2018
Merivesi 91 0 0
Makea pintavesi 265 274 * 257 *
Kunnallinen vesi 0,006 0 0
Jäähdytysvedenotto yhteensä 356 274 * 257 *

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

* Laskentaperiaate muuttunut Fortumin ja Uniperin laskentaperiaatteiden  
yhdenmukaistamisen vuoksi�
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Veden purku
Johdamme pääosan jäähdytysvesistä takaisin samaan vesistöön, josta 
vesi otetaan. Vuonna 2020 jäähdytykseen otetusta vedestä 99 % 
purettiin takaisin ympäristöön; vastaava osuus vesistressialueilla oli 
93 %. Jäähdytysveden purku oli yhteensä 4 910 miljoonaa m3�

Jäähdytysveden lisäksi Fortum purkaa prosessivettä ja jätevettä� 
Vuonna 2020 Fortumin, ilman Uniperia, veden purku oli yhteensä  
1 930 (2019: 2 017) miljoonaa m3, josta prosessi- ja jäteveden osuus oli 
vain 3 % ja loput oli jäähdytysvettä. Prosessi- ja jätevedet puhdistetaan 
tarvittaessa ennen niiden johtamista ympäristöön; osa vedestä 
johdetaan kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin�

Veteen joutuvista päästöistä on kerrottu kohdassa4Päästöt veteen�

Veden kulutus
Vedenkulutuksemme sisältää muun muassa jäähdytysvesitorneista 
ilmakehään haihtuvaa jäähdytysvettä, kaukolämpöverkoista vuotanutta 
vettä, voimalaitosten ja muiden tuotantolaitosten prosesseissa 
kulutettua vettä,4tuhkan kuljetukseen käytettyä vettä, esimerkiksi 
CHP-laitoksissa Venäjällä sekä aurinkopaneelien puhdistukseen 
käytettyä vettä. Vuonna 2020 jäähdytysveden kulutuksemme oli noin 
57 miljoonaa m3� Vesistressialueilla jäähdytysveden kulutuksemme oli 
noin 24 miljoonaa m3� Arvioimme jäähdytysveden kulutuksen määrän 
jäähdytysveden oton ja purun erotuksena�

4Vesivastuumme vesiluonnon osalta 
4Vesivastuumme veteen joutuvien päästöjen osalta 
4Vesienkäsittelypalvelut asiakkaille 

Jäähdytysveden purku kohteittain vuosina 2018–2020  
(GRI 303-4) 1)

milj� m3 eli 1 000 megalitraa 2020 2019 2018
Meri 3 746 1 440 1 508
Makea pintavesi 1 165 523 496
Jäähdytysveden purku yhteensä 4 910 1 963 2 003

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen. Luvut sisältävät erikseen 
raportoidun jäähdytysveden purun vesistressialueilla�

Jäähdytysveden purku kohteittain vesistressialueilla 
vuosina 2018–2020 (GRI 303-4) 1)

milj� m3 eli 1 000 megalitraa 2020 2019 2018
Meri 91 0 0
Makea pintavesi 241 257 242
Jäähdytysveden purku yhteensä 332 257 242

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.
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Tavoite vuodelle 2021: Luonnon 
monimuotoisuutta edistävien 
merkittävien vapaaehtoisten 
toimenpiteiden määrä

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on 
maailmanlaajuisesti yksi suurimmista ympäristöongelmista� 
Meidän tulee tuntea luonnon monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemipalveluihin liittyvät vaikutuksemme ja 
riippuvuussuhteemme voidaksemme arvioida niihin liittyviä 
riskejä ja mahdollisuuksia� 

Luonnon monimuotoisuus nousussa maailman,  
EU:n ja Fortumin asialistalla
Vuonna 2020 EU julkaisi kunnianhimoisen vuoteen 2030 ulottuvan 
biodiversiteettistrategiansa� Fortum tukee strategiaa ja sen tavoitteita 
lajien ja elinympäristöjen suojelemiseksi ja kunnostamiseksi� Seuraamme 
aktiivisesti konkreettisten toimenpiteiden kehitystä strategian 
täytäntöönpanossa sekä YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen (Convention on Biological Diversity) puitteissa 
sovittavien, vuoden 2020 jälkeisten tavoitteiden kehitystä. Luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien köyhtyminen on vakava 
maailmanlaajuinen huolenaihe, joka on ratkaistava�

Fortumin päivitetyssä olennaisuusanalyysissa luonnon 
monimuotoisuus tunnistetaan nyt yhdeksi vastuullisuuden  
olennaisista teemoista� Fortum on asettanut konsernille myös  
uuden biodiversiteettitavoitteen vuodelle 2021.

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
Toimintamme, kuten vesivoimantuotanto Ruotsissa, Saksassa ja 
Suomessa, vaikuttaa paikallisen luonnon monimuotoisuuteen� Vesivoiman 
rakentaminen ja vesivoiman tuotantoon liittyvä säännöstely muuttavat 
vesistöjen olosuhteita ja vaikuttavat siten paikallisen vesiluonnon 
monimuotoisuuteen erityisesti kalaston osalta� Vesivoima on kuitenkin 
tärkeää taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, joka on maailmanlaajuisesti 
yksi suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle� Fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon päästöt saattavat heikentää 
luonnon monimuotoisuutta myös paikallisesti� Hiilidioksidipäästöttömän 
tuotannon lisääminen hillitsee ilmastonmuutoksesta johtuvaa luonnon 

monimuotoisuuden häviämistä� Kaikkien laitosten rakentaminen voi 
vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen�

Epäsuoria vaikutuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi biomassan hankinta 
polttoaineeksi tai raaka-aineeksi sekä muiden polttoaineiden hankinta�

Vastuumme luonnon monimuotoisuudesta
Fortumin4biodiversiteettimanuaalissa määritetään yhtiön, ilman 
Uniperia, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät periaatteet. Manuaalin 
mukaan luonnon monimuotoisuus pitää ottaa systemaattisesti 
huomioon ympäristöjohtamisen prosesseissamme ja toiminnoissamme� 
Manuaalissa on luonnon monimuotoisuuteen liittyviä täsmentäviä 
ohjeita, jotka koskevat nykyisiä toimintoja, uusia hankkeita, toimitusketjua 
sekä raportointia ja viestintää� Päivitämme vuosittain4luonnon 
monimuotoisuuden toimintaohjelmamme, jossa kuvataan käynnissä 
olevat ja suunnitellut vapaaehtoiset luonnon monimuotoisuuteen liittyvät 
toimet. Vuonna 2020 toimintaohjelman toimet liittyivät Generation-
divisioonan vesivoimantuotantoon� Toimintaohjelmassa kuvataan Fortumin, 
ilman Uniperia, tavoitteet, vastuut, aikataulut ja kumppanit luonnon 
monimuotoisuuteen liittyville hankkeille�

Pyrimme parantamaan luonnon monimuotoisuutta toimintojemme 
yhteydessä, toteutamme monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita ja 

teemme hankkeissa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa� Arvioimme 
myös uusien hankkeidemme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 
ja pyrimme lieventämään niitä� Lisäksi kompensoimme ja 
pienennämme vesivoimantuotannosta aiheutuvia vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuuteen. Vuonna 2020 Fortum toteutti lupien mukaisia 
kalanhoitohankkeita vesivoimantuotannossa noin 2,9 miljoonan 
euron arvosta� Erityyppisten vapaaehtoisten vesivoimantuotannon 
ympäristöhankkeiden arvo, ilman Uniperia, oli yli 680 000 euroa.

Vaikutusten hallinta toimitusketjussa
Hallitsemme polttoainehankintamme vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuuteen käyttämällä kansainvälisiä sertifiointi- ja 
arviointijärjestelmiä� Kiinnitämme erityistä huomiota puuperäisen 
biomassan ja kivihiilen hankintaan�

EU:n uusiutuvan energian direktiivissä (RED II) vuonna 2018 
määriteltyjen biopolttoaineiden kestävyysperiaatteiden kansallinen 
täytäntöönpano on parhaillaan käynnissä� Fortum seuraa tarkasti 
kansallisten ohjeistojen laadintaa ja valmistautuu toteuttamaan 
tarvittavat lisäykset nykyisiin biomassan hankintaprosesseihinsa� 
Seuraamme myös EU:n vuonna 2021 tekemää RED II 
-kestävyyskriteerien arviointia, jonka tavoitteena on varmistaa, 
että EU:n bioenergiaa koskeva sääntelykehys on Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa määritetyn kunnianhimoisen tavoitetason 
mukainen�

Sertifioitu puuperäinen biomassa on peräisin kestävästi hoidetusta 
metsästä, jossa on huomioitu luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen� 
Vuonna 2020 käytimme puuperäistä biomassaa polttoaineena 
voimalaitoksillamme Suomessa, Norjassa, Puolassa, Alankomaissa ja 
Baltian maissa. Fortumin, ilman Uniperia, ostamasta puuperäisestä 
biomassasta lähes 50 % oli peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista 
lähteistä. Uniperin vastaava luku oli 100 %.

Fortum ja Uniper ovat Bettercoal-aloitteen jäseniä ja käyttävät 
Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja kivihiilen hankintaketjun 
kestävyyden arvioinnissa� Bettercoal-arvioinnit kattavat hiilen 
louhimisen luonnon monimuotoisuuteen liittyvät näkökohdat� 
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Arviointikriteerit liittyvät muun muassa elinympäristöjen katoamisen 
ja pirstoutumisen ehkäisemiseen, vieraslajien torjuntaan sekä 
haitallisten hydrologisten muutosten, ravinteiden kertymisen ja 
ympäristön saastumisen ehkäisyyn. Vuonna 2020 Fortumin, ilman 
Uniperia, kivihiilen hankintavolyymista 39 % (euroissa laskettuna) tuli 
toimittajilta, joiden kaivoksille on tehty Bettercoal-arviointi� Tonneissa 
laskettuna tämä osuus oli 53 %. Uniperilla Bettercoal-arviointiohjelmaan 
osallistuvilta toimittajilta suorilla sopimuksilla hankitun kivihiilen osuus 
oli 68 % vuoden 2020 lopussa.

4Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Elinympäristöjen kunnostaminen ja muut hankkeet
Useimmat elinympäristökunnostuksemme ja muut luonnon 
monimuotoisuutta parantavat hankkeemme liittyvät vesivoiman 
tuotantoon� Lisätietoa vapaaehtoisista luonnon monimuotoisuutta 
tukevista vesivoimaan liittyvistä hankkeistamme on luonnon 
monimuotoisuuden toimintaohjelmassa ja4verkkosivuillamme�

Fortum-konsernille uusi biodiversiteettitavoite  
vuodelle 2021
Fortum on asettanut uuden biodiversiteettitavoitteen vuodelle 2021: 
vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää 
vapaaehtoista toimenpidettä� Nämä erityisesti uhanalaisiin lajeihin tai 
elinympäristöihin kohdistuvat toimenpiteet parantavat lajien elinoloja 
ja vahvistavat populaatioita. Vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet 
liittyvät pääosin vesivoiman tuotantoon� Suunniteltuja toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi vesi- ja maaelinympäristöjen kunnostaminen, kalojen kulun 
parantaminen ja vaelluskalakantojen vahvistaminen sekä vieraslajien 
torjuntaan tähtäävät hankkeet�

Innovatiivisia ratkaisuja kalojen vaellukseen
Kalojen elinkierron voimistamiseksi käytössämme on monenlaisia 
ratkaisuja, kuten kalanistutukset, elinympäristöjen parannukset, erilaiset 
kalatiet ja kalojen kiinniotto- ja ylisiirtolaitteet kalojen siirtämiseen 
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patojen toiselle puolelle. Vuosina 2019 ja 2020 Dalälven-joella 
Ruotsissa sijaitsevalla Spjutmon voimalaitoksella testattiin suomalaista 
kalatieinnovaatiota, Kalasydäntä� Kalasydän ohjaa kalat vaellusesteen 
ohitse vedenpaineen avulla�

Asensimme myös Whooshh-kalansiirtolaitteiston Klarälven-joella 
sijaitsevalle Forshagan voimalaitokselle Ruotsiin� Menetelmällä lohet 
ja taimenet voidaan siirtää sujuvasti padon ylitse kuorma-autoon ja 
edelleen ylävirran kutualueille� Kyseessä oli ensimmäinen Ruotsiin 
asennettu Whooshh-laitteisto.

Suomessa siirsimme ensimmäiset lohen ja taimenen kutuparit 
Oulujoelle Monttaan rakennetun kalojen kiinniotto- ja ylisiirtolaitteen 
avulla useiden patojen yli kunnostettuihin elinympäristöihin Utosjoelle, 
joka on yksi Oulujoen sivujoista. Uniper on jatkanut vapaaehtoista 
uhanalaisten ankeriaiden kiinniotto- ja ylisiirto-ohjelmaansa Main-joella 
Saksassa sekä nuorten ankeriaiden istutuksia Ätran-joella Ruotsissa�

Jokijatkumon kunnostushankkeet
Ruotsissa olemme jatkaneet pienten patojen purkamisohjelmaamme� 
Ohjelmassa on yhteensä noin 80 patoa, joilla ei ole enää merkitystä 
vesien säännöstelyssä ja energiantuotannossa� Padon purkamisen myötä 
jokijatkumo palautuu, ja samalla voidaan kunnostaa virtavesielinympäristöä� 
Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
ja asukkaiden kanssa. Vuonna 2020 toimitimme hakemukset Ruotsin 
ympäristöoikeuteen seitsemän padon purkamiseksi�

Ruotsissa Uniper purki padon Mörrum-joella sijaitsevassa 
Mariebergissä vuonna 2020. Koska kyseinen pato oli lähimpänä merta, 
purkaminen parantaa jokijatkumoa joen alajuoksulla sekä kalojen ja 
muiden joessa elävien eliöiden elinympäristöjä� Lisäksi se vahvistaa 
aiemmin joen yläjuoksulla toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia� 
Ympäristöhyödyt ovat suuret ja tuotannon menetys suhteellisen pieni� 
Mörrum-joki on Nature 2000 -alue, jolla on merkittäviä luontoarvoja 
ja muun muassa uhanalaisten vuollejokisimpukoiden ja Itämeren lohen 
populaatioita� Joki on myös tärkeä virkistyskalastusalue� Hankkeesta 
vastaava Uniper on sen suurin rahoittaja ja muita rahoittajia ovat eri 
sidosryhmät, KK-Stiftelsen ja EU:n LIFE -ohjelma.

Elinympäristöjen kunnostaminen
Kesällä 2020 Fortum rahoitti Paltamon kunnassa sijaitsevan Myllypuron 
kunnostustöitä osana lupien mukaisia kalanhoitohankkeitamme� 
Kunnostamisen tarkoituksena oli parantaa paikallisen taimenen 
elinolosuhteita� Kunnostustyöt toteutettiin osana virtavesien 
kunnostuskurssia yhteistyössä Kainuun sekä Oulun kalatalouskeskuksen 
kanssa�

Vuoksessa sijaitsevan Kokkasaaren kunnostus toteutettiin 
yhteistyössä Imatran kaupungin ja Kaakkois- ja Varsinais-Suomen  
ELY-keskusten kanssa� Hankkeessa Kokkasaari madallettiin ja 
muokattiin matalaksi taimenen ja harjuksen elinympäristöksi� 
Kunnostus oli suunniteltu siten, että alue toimii säännöstellyn joen eri 
vedenkorkeuksilla�

Litzauerin silmukka sijaitsee Uniperin Dessaun ja Dornaun 
vesivoimalaitosten välissä Lech-joella Saksassa� Silmukassa on noin 
15 kilometrin matkalta vapaata virtausta, ja se muodostaa lajirikkaan 
luonnonsuojelualueen� Yhteistyössä paikallisen vesitalousviranomaisen 

kanssa Uniper toteuttaa hankkeen, jossa parannetaan kalojen ja lintujen 
elinympäristöjä ja luodaan lisääntymisalueita. Talvella 2020–2021 
silmukkaan yhdistettiin alhaisemman virtaaman sivu-uoma nuorille 
kaloille. Uomaan lisättiin myös kuusia ohjaamaan virtausta ja luotiin 
talvehtimispaikkoja�

Muihin toimintoihin liittyvät biodiversiteettihankkeet
Ruotsissa olemme mukana Kumlan kunnan koordinoimassa hankkeessa, 
jossa jätteenkäsittelylaitoksemme lähelle rakennetaan perhospolku� 
Perhospolkuhankkeen tavoitteena on parantaa alueen luonnon 
monimuotoisuutta ja ennallistaa nurmialueita kasvien, hyönteisten 
ja erityisesti perhosten suosimiksi kalkkipitoisiksi niityiksi� Hankkeen 
toisena tavoitteena on hyödyntää perhospolkua ja maastoa lasten ja 
nuorten opetuksessa. Vuoden 2020 aikana hankkeen puitteissa luotiin 
hiekkaisia elinympäristöjä erakkomehiläisille ja kunnostettiin niittyjä�

4Vesivoimantuotannon ympäristövaikutukset

Esimerkkejä elinympäristöjen kunnostuksista ja parannuksista vuonna 2020 
Kohde Vesistö, maa Kunnostuksen kohdelajit Kunnostuksen tyyppi Kunnostetun alueen koko (m2)
Kokkasaari Vuoksi, Suomi Taimen, harjus Kalojen elinympäristön kunnostus: 

saaren madaltaminen ja joen pohjan 
muokkaaminen, soran lisääminen

8 000

Myllypuro Oulujoki, Suomi Taimen Majavien tekemien patorakennelmien 
poistaminen joesta, kivien ja soran 
lisääminen

300

Untran alue, Rämsön Dalälven, Ruotsi Kovakuoriaiset ja tikat Kuusien poistaminen, kuolleen 
puuaineksen lisääminen, tammien 
ympäristöjen raivaaminen

46 000  
(koko alue, kunnostettu osittain)

Useita vesivoimalaitoksia Klarälven, Ruotsi Hyönteiset Maaelinympäristön parannukset: 
vieraslaji kanadanpiiskun 
poistaminen, nuorten puiden 
kaataminen, puiden kaulaaminen

11 000

Litzauer Schleife (Litzauerin 
silmukka)

Lech-joki, Saksa Tonavanjokilohi, nokkasärki, 
jokibarbi, tylli

Sivu-uoman yhdistäminen, joen 
pohjan muotoilu: kuusien lisäys ja 
talvehtimispaikkojen luonti

13 000
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https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/energiantuotantomme/vesivoima-uusiutuvaa-joustavaa-energiaa/vesivoima-ja-ymparisto


Kiertotalous

Nopeasti kasvavien metropolialueiden ja kasvukeskusten haasteena on päästöjen hallinnan 
ohella myös jätemäärien kasvu� Luotettavasti toimiva jätehuolto ja resurssitehokkuus 
ovat tärkeitä kestävään kehitykseen perustuvassa yhteiskunnassa� Tarjoamme asiakkaille 
kestäviä kiertotalouden palveluita ja asiantuntijaratkaisuja jätteiden kierrätykseen� 
Toimitamme myös omassa energiantuotannossamme syntyneet sivutuotteet ja jätteet 
hyötykäyttöön aina kun mahdollista�

Asiakkailta vastaanotetut jätteet
Fortumin tavoitteena on parantaa resurssitehokkuutta esimerkiksi kierrätys- ja jäteliiketoimintansa kautta 
ja edistää siirtymistä kohti kattavampaa kiertotaloutta� Kiertotaloudella tarkoitamme sitä, että materiaalit 
hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaaralliset aineet poistetaan kierrosta� Tavoitteena on tehdä 
jätteestä uutta raaka-ainetta aina kun mahdollista ja pitää arvokkaat materiaalit kierrossa�

Kiertotalousliiketoimintamme laajenee
Fortum on aloittanut Uniperin kiertotalouteen liittyvien toimintojen yhdistelyn osaksi kestävän kehityksen 
raportointia. Uniper käsittelee4BauMineralin liiketoiminnassa, Keski-Euroopassa, sähköntuotantoasiakkailta 
vastaanotettuja sivutuotteita, kuten pohjatuhkaa, lentotuhkaa ja kipsiä� BauMineral kierrättää voimalaitosten 
sivutuotteet uusiksi rakennusmateriaaleiksi�

Vuonna 2020 Fortum osti metallien kierrätykseen erikoistuneen suomalaisen Crisolteq-yhtiön. Tällä 
investoinnilla vahvistamme asemaamme Euroopassa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksessä� Arvokkaiden 
metallien kierrättäminen tukee myös Fortumin nykyistä materiaalien kierrätysliiketoimintaa�

Fortumilla on Harjavallassa hydrometallurginen pilottilaitos, joka käsittelee teollisuusjätteiden metalleja ja 
asiakkailta saatuja sivutuotteita� Fortumilla on suunnitteilla myös uuden laitoksen rakentaminen Harjavaltaan 
sähköautojen arvokkaiden akkumateriaalien kierrätystä varten. Alkuvuodesta 2021 Fortum avaa uuden 
sähköautojen akkujen mekaanisen kierrätyslaitoksen Ikaalisiin, ja sen jälkeen Fortumin Ikaalisissa sijaitseva 
mekaaninen kierrätysprosessi yhdistetään Harjavallan hydrometallurgiseen prosessiin� Yhdistämällä nämä kaksi 
prosessia voidaan saada talteen arviolta jopa 95 % akkujen mustan massan sisältämistä arvometalleista.

Fortum kehittää uusia maaperän puhdistusratkaisuja, kuten4MOPS (Multi-purpose Onsite Phase Separator) 
-tekniikkaa Tanskassa� Maaperän puhdistuspalvelut laajenevat myös Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnassa 
Ruotsissa uuden yhteistyökumppanin Veidekke-yhtiön kanssa. Yhteistyön tavoitteena on, että 80 % hiekasta 
ja sorasta koostuu jatkossa kierrätetystä materiaalista, mikä vähentää primäärisistä lähteistä peräisin olevan 
hiekan ja soran tarvetta�

Asiakkailta vastaanotetut ja käsitellyt jätteet vuonna 2020

Loppusijoitus: 550 kilotonnia
Hyödyntäminen energiana: 1 440 kilotonnia

Materiaalit hyötykäyttöön: 580 kilotonnia (tuhkat, metallit, m
uovit, m

uut)

  Vastaanotetut jätteet

Tavanom
aiset jätteet: 1 980 kilotonnia

Vaaralliset jätteet: 640 kilotonnia

Yhteiskunta
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https://www.baumineral.de/index_e.php
https://www.fortum.com/products-and-services/recycling-waste/environmental-construction-services/large-scale-tests-sand-treatment-plant-danish-landfill-show-convincing-results


Jätehuoltopalvelumme
Tarjoamme jätehuoltopalveluja asiakkaillemme Pohjoismaissa, 
Keski-Euroopassa, Liettuassa ja Puolassa� Mahdollisimman suuri 
osa asiakkailta vastaanotetusta jätevirrasta kierrätetään, käytetään 
uudelleen tai hyödynnetään materiaalina�

Kierrätykseen tai materiaalihyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet 
hyödynnetään energiantuotannossa jätteenpolttolaitoksissamme 
Pohjoismaissa, Liettuassa ja Puolassa� Näin voidaan vähentää 
neitseellisten fossiilisten tai uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sähkön- 
ja lämmöntuotannossa� Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet viedään 
loppusijoitukseen läjitysalueille�

Vuonna 2020 vastaanotimme asiakkailtamme yhteensä  
2,6 miljoonaa tonnia jätteitä, joista energiahyötykäyttöön 
jätteenpolttolaitoksiin meni 55 %. Vastaanotetusta jätteestä noin 
2,0 miljoonaa tonnia oli tavanomaisia jätteitä, josta tuhkia oli 21 % ja 
pilaantuneita maita 15 %. Vastaanotimme asiakkailtamme myös noin 
640 000 tonnia vaarallisia jätteitä, josta tuhkia oli 10 % ja pilaantuneita 
maita 15 %.

Hyötykäyttö materiaaleina
Monia erityyppisiä jätteitä voidaan hyödyntää materiaaleina tai raaka-
aineina. Vuonna 2020 asiakkailtamme vastaanotetuista jätteistä 
saatiin materiaaleina hyötykäyttöön noin 580 000 tonnia, josta 
hyötykäytettäviä tuhkia oli 54 %, erilaisia maarakentamisen materiaaleja 
19 % sekä jalostettuja raaka-aineita ja tuotteita 15 %. Fortumin 
omilla voima- ja lämpölaitoksilla syntyi tämän lisäksi hyötykäytettäviä 
materiaaleja maailmanlaajuisesti noin 1,0 miljoonaa tonnia.

Kehitämme jatkuvasti toimintoja, jotka lisäävät kierrossa pidettävien 
jätemateriaalien osuutta muun muassa seuraavasti:
• Valmistamme4kierrätysmuovia vastaanottamistamme asiakkaiden 

muovipakkausjätteistä�
• Käsittelemme ja kierrätämme asiakkaiden jätteistä ja asiakkaiden 

energiantuotannossa syntyneestä tuhkasta ja kuonasta 
erotellut4metallit� Kierrätämme myös omien voima- ja 
lämpölaitostemme kunnossapitotoiminnassa syntyneet metalliromut�

• Käsittelemme energiantuotannossa tai muilla teollisuuden aloilla 
syntyviä tuhkia, kuonia, ruoppausmassoja, lietteitä ja pilaantuneita 
vesiä hyödynnettäviksi erilaisissa tuotteissa sekä ympäristö- ja 
maarakentamisen projekteissa�

• Käsittelemme asiakkailtamme vastaanotettuja pilaantuneita maita, 
ja ohjaamme maa-aineksista seulotut metallit, kivet, betonin ja puun 
uudelleenkäytettäviksi raaka-aineina� Maarakentamiseen kelpaavat 
maa-ainekset hyödynnämme rakennuskohteissamme sekä omissa 
teollisuusjätteiden vastaanottokeskuksissamme�

Vaarallisen jätteen käsittely
Tarjoamme ratkaisuja4vaarallisen jätteen käsittelyyn� Poistamme 
vaaralliset jätteet kierrosta kestävällä tavalla ja puhdistamme 
kierrätykseen päätyvät materiaalit vaarallisista aineista� Tuotamme 
samalla energiaa ja varmistamme jätteiden turvallisen loppusijoituksen� 
Korkealämpötilapoltto on paras ja käyttökelpoisin ratkaisu useimpien 
vaarallisten aineiden käsittelyyn� Lisäksi jotkin muut jätetyypit 
käsitellään muilla tavoilla, kuten fysikaalis-kemiallisella käsittelyllä�

Fortumilla on kolme korkealämpötilapolttolaitosta, jotka tuottavat 
sähköä ja kaukolämpöä lähialueiden tarpeisiin: Riihimäellä Suomessa, 
Kumlassa Ruotsissa ja Nyborgissa Tanskassa. Vuonna 2020 näissä 
laitoksissa poltettiin noin 353 000 (2019: 347 000) tonnia vaarallisia ja 
lisäksi noin 313 000 (2019: 321 000) tonnia tavanomaisia jätteitä.

49VASTUULLISUUS FORTUMISSA HENKILÖSTÖ JA YHTEISKUNTA LIITTEET

Energia Ilmasto KiertotalousPäästöt Vesi Luonnon monimuotoisuus

ILMASTO JA RESURSSIT

Kiertotalous

https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut/kierratystuotteet-ja-palvelut/muovit
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut/kierratys/metallit
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut/jatehuoltopalvelut/teemme-vaarallisesta-jatteesta-vaaratonta


Energiantuotantomme jätteet ja sivutuotteet 
Sähkön- ja lämmöntuotannossa kiinteiden polttoaineiden poltosta 
syntyy sivutuotteena tuhkaa� Savukaasujen rikinpoistosta syntyy 
sivutuotteina kipsiä tai muita rikinpoistotuotteita� Tuhka ja 
rikinpoistotuotteet muodostavat yhdessä suurimman osuuden 
energiantuotantomme sivutuotteista ja jätteistä�

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

Suomessa Loviisan ja Ruotsissa Oskarshamnin ydinvoimalaitoksella 
syntyy tavanomaisten teollisuusjätteiden lisäksi radioaktiivisia jätteitä, 
jotka käsittelemme kansallisen ydinenergialainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti� Suomen lainsäädännön mukaan Suomessa syntynyt 
ydinjäte on loppusijoitettava Suomeen, ja voimalaitosyhtiöillä on vastuu 
omasta ydinjätehuollostaan� Ruotsin lainsäädäntö on vastuiden suhteen 
samankaltainen� Radioaktiivisten jätteiden määrä on pieni, mutta niiden 
käsittelyyn ja loppusijoitukseen tarvitaan erityisratkaisuja�

Vuonna 2020 Fortumin kaikilla voima- ja lämpölaitoksilla syntyi 
sivutuotteita ja jätteitä yhteensä noin 1,7 miljoonaa tonnia. Näistä noin 
75 % toimitettiin hyötykäyttöön.

Sivutuotteena syntynyt tuhka ja kipsi
Noin 69 % Euroopassa toimivien laitostemme tuhkasta menee raaka-
aineeksi esimerkiksi rakennusteollisuuteen, tienrakennukseen ja 
maanparannusaineeksi sekä kaivostäyttöön� Venäjällä hiilivoimalaitosten 
tuhka varastoidaan esimerkiksi tuhka-altaisiin, koska Venäjällä ei ole 
teollista ratkaisua märän tuhkalietteen käyttöön� Kivihiiltä polttoaineena 
käyttävien voimalaitosten savukaasujen puhdistusjärjestelmissä syntyy 
joko märän tai puolikuivan rikinpoiston sivutuotetta�

Vuonna 2020 tuhkaa syntyi noin 1,2 miljoonaa tonnia ja kipsiä 
366 500 tonnia. Sivutuotteet, jotka eivät sovellu hyötykäyttöön, 
viedään loppusijoitukseen asianmukaisille jätteiden läjitysalueille tai 
Venäjällä esimerkiksi tuhka-altaisiin� Euroopan voimalaitoksillamme 
raportoidut tuhkan ja kipsin määrät perustuvat pääasiassa autokuormien 
punnitukseen� Venäjän voimalaitoksillamme tuhkamäärät lasketaan hiilen 
tuhkapitoisuuden perusteella�

Tuhkan ja kipsin käsittely energiantuotantolaitoksilla 
vuosina 2018–2020 (GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5) 1)

t 2020 2019 2018
Tuhka hyötykäyttöön 850 600 340 000 370 000
Tuhka loppusijoitukseen 375 700 360 000 360 000
Kipsi hyötykäyttöön 361 700 1 600 3 300
Kipsi loppusijoitukseen 4 800 0 15

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

Tavanomaiset ja vaaralliset jätteet
Voima- ja lämpölaitosten käytössä ja kunnossapidossa syntyvät 
tavanomaiset jätteet lajitellaan ja hyödyntämiskelpoinen materiaali, 
kuten metalli, toimitetaan hyötykäyttöön� Vaaralliset jätteet toimitetaan 
luvanvaraisille vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksille. Vuonna 2020 
voima- ja lämpölaitoksilla syntyi jätteitä yhteensä noin 87 700 tonnia, 
josta vaarallista jätettä oli noin 12 300 tonnia. 

Maaliskuun loppuun mennessä vuonna 2020 Fortumin Inkoon 
hiililauhdevoimalaitos oli purettu maan tasalle. Vuonna 2020  
Inkoon voimalaitoksen purkuprojektissa syntyi jätettä yhteensä  
noin 22 900 (2019: 38 400) tonnia, josta vaarallista jätettä oli  
noin 5 600 (2019: 3 000) tonnia. Vuosien 2017–2020 aikana 
purkujätteestä on toimitettu hyötykäyttöön noin 90 %. Laitteet on 
kierrätetty Fortumin omilla voimalaitoksilla tai myyty varaosiksi muille 
sähköntuottajille�

Tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden raportoidut
jätemäärät perustuvat pääosin jätehuoltoyritysten raportoimiin tietoihin�

Jätteiden käsittely energiantuotantolaitoksilla vuosina 
2018–2020 (GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5) 1)

t 2020 2019 2018

Tavanomaiset jätteet hyötykäyttöön 
materiaaleina 33 300 6 100 8 900
Tavanomaiset jätteet energiahyötykäyttöön 1 600 600 500
Tavanomaiset jätteet loppusijoitukseen 40 400 24 500 23 500
Vaaralliset jätteet hyötykäyttöön 
materiaaleina 1 200 500 450
Vaaralliset jätteet energiahyötykäyttöön 1 800 300 300
Vaarallisten jätteiden hävittäminen 9 300 500 1 000
Yhteensä 87 700 32 400 34 700

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.
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Radioaktiiviset jätteet
Loviisan ydinvoimalaitoksella matala-aktiiviset huoltojätteet 
loppusijoitetaan Loviisan voimalaitosjäteluolaan� Oskarshamnin 
ydinvoimalaitoksen matala-aktiiviset huoltojätteet loppusijoitetaan 
Ruotsissa Oskarshamnin voimalaitoksen lähellä olevalle Simpevarpin 
alueelle viimeisintä loppusijoitustekniikkaa hyödyntäen. Vuonna 2020 
matala-aktiivista jätettä loppusijoitettiin 107 m3�

Keskiaktiivisia nestemäisiä jätteitä syntyy pääasiassa käytetyistä 
ioninvaihtomassoista ja valvonta-alueen jätevesistä Loviisan 
ydinvoimalaitoksella� Nestemäiset jätteet saatetaan kiinteään 
muotoon nestemäisten radioaktiivisten jätteiden kiinteytyslaitoksella 
ennen loppusijoitusta Loviisan voimalaitosjäteluolaan� Oskarshamnin 
ydinvoimalaitoksen keskiaktiivinen jäte kuljetetaan Ruotsissa Forsmarkin 
ydinvoimalaitoksen ulkopuolella sijaitsevaan loppusijoituspaikkaan� 
Vuonna 2020 keskiaktiivista jätettä loppusijoitettiin 558 m3�

Korkea-aktiivinen käytetty ydinpolttoaine välivarastoidaan Loviisan 
voimalaitosalueelle� Suomessa Fortum ja Teollisuuden Voima ovat 
perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksen teknisestä toteuttamisesta, ja loppusijoituksen on 
määrä alkaa Olkiluodossa Eurajoella noin 2020-luvun puolivälissä. 
Loviisan voimalaitoksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus alkaa 
2040-luvulla.

Oskarshamnin ydinvoimalaitoksella käytetty korkea-aktiivinen 
ydinpolttoaine kuljetetaan käytetyn ydinpolttoaineen Clab (Central 
Interim Storage Facility) -keskusvälivarastoon odottamaan 
loppusijoitusta� Clab sijaitsee Simpevarpin alueella Ruotsissa� Lopulta 
käytetty ydinpolttoaine kuljetetaan Ruotsissa myöhemmin käyttöön 
otettavaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkaan Forsmarkiin� 
Vuonna 2020 ydinvoimalaitosten reaktoreista poistettiin 46,3 tonnia 
käytettyä ydinpolttoainetta Suomessa ja Ruotsissa�

Toiminnassa olevien ydinvoimalaitosten radioaktiivisten jätteiden 
lisäksi radioaktiivista jätettä syntyy Barsebäckin 1 ja 2 sekä 
Oskarshamnin 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden käytöstäpoisto- ja 
purkuhankkeista Ruotsissa. Vuonna 2020 Ruotsissa loppusijoitettiin 

1 521 tonnia matala-aktiivista ja 154 tonnia keskiaktiivista radioaktiivista 
jätettä, joka on syntynyt käytöstäpoistohankkeista�

4Ydinvoiman jätehuolto Loviisassa
4Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Suomessa
4Ydinvoiman jätehuolto Oskarshamnissa Ruotsissa
4Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittely Ruotsissa
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https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/energiantuotantomme/ydinvoima-hiilidioksipaastotonta-energiaa/ydinvoiman-kaytetyn-polttoaineen-loppusi-joitus-hoidetaan-suomessa-huolella
https://www.posiva.fi/loppusijoitusratkaisu.html
https://www.okg.se/en/environmental-impact
https://www.skb.com/


Case | Vastuullinen ydinjätteen loppusijoitus

Suomi on yksi menestyneimmistä maista ydinenergian käytössä; maan 

neljä ydinvoimalaitosyksikköä ovat saavuttaneet maailman suurimmat 

käyttökertoimet koko 2000-luvun ajan� Ydinvoimalla tuotetaan kolmannes 

Suomessa tuotetusta sähköstä�

Suomessa ilmastoystävällisen ydinsähkön tuotannon edellytys on koko 

elinkaaren hallinta� Posiva toteuttaa omistajiensa, Fortumin ja Teollisuuden 

voiman, Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen 

loppusijoittamisen vastuullisesti�

Loppusijoitus alkaa Suomessa ensimmäisenä 
maailmassa
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen on määrä alkaa Suomessa 

noin 2020-luvun puolivälissä� Fortumin Loviisan voimalaitoksen käytetyn 

polttoaineen loppusijoituksen on suunniteltu alkavan 2040-luvulla.

Loppusijoitustilat rakennetaan 400–450 metrin syvyyteen Olkiluodon 

peruskallioon, joissa rakoilu on vähäistä� Loppusijoitusratkaisussa 

on huomioitu maanpäällisten ja ilmakehässä tapahtuvien muutosten 

sekä ihmisen toiminnan mahdolliset vaikutukset loppusijoitustilojen 

lähiympäristöön�

Loppusijoitusratkaisu perustuu moniesteperiaatteeseen, joka varmistaa 

ydinjätteen eristämisen elollisesta luonnosta ja ihmisistä� Näitä ovat 

muun muassa tekniset vapautumisesteet kuten polttoaineen olomuoto, 

loppusijoituskapseli, puskuribentoniitti, tunnelin täyttömateriaali ja 

luonnollinen vapautumiseste eli Olkiluodon kallioperä� 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on arvioitu myös 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä� Ympäristövastuu 

loppusijoituksesta on myös taloudellisesti kestävällä pohjalla, sillä Suomessa 

ydinvoimayhtiöt vastaavat ydinjätehuollon kustannuksista ja varat siihen 

kerätään valtion ydinjätehuoltorahastoon�

LYHYESTI
• Olkiluoto on valittu loppusijoituspaikaksi paikkatutkimusten ja turvallisuusanalyysien perusteella�

• Peruskallio Olkiluodossa on kiteistä, kuten valtaosa kallioperästämme� Suomen kallioperä kuuluu 

maailman vanhimpiin�

• Loppusijoitustila tulee sijaitsemaan noin 430 metrin syvyydessä.

• Onkalo® -tunnelin pituus on 42 kilometriä.

Kuva: Posiva
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Henkilöstö ja yhteiskunta

Tavoitteet
TYÖTURVALLISUUS:
• Lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF)  

<1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä

SUKUPUOLTEN TASA-ARVO: 
• Fortum, ilman Uniperia: Hallituksen jäsenistä naisia ja miehiä vähintään 40 % vuoteen 2020 mennessä 

valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti
• Uniper: Naisten osuus ylemmästä johdosta 25 % kesäkuuhun 2022 mennessä

Tuemme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita

Ydin, vesi-, tuuli-, aurinkovoima, maakaasu, 
muut polttoaineet, esim� CHP:ssa1)

Vastuumme Mahdollisuutemme

Aloitimme yhteistyön 
kymmenen kansalaisjärjestön 
kanssa tukeaksemme heidän 
COVID19toimiaan
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2018 2019 2020

1,71,8

Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTIF),  
oma henkilöstö ja urakoitsijat 1)

1,3

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.
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Henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät 
vastuullisuuden olennaiset teemat 
Fortumin toiminnassa henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyviä olennaisia 
teemoja ovat:
• Henkilöstön hyvinvointi, terveys ja turvallisuus
• Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
• Hallinnointi
• Työelämän oikeudet
• Ihmisoikeudet
• Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
• Innovaatiot ja digitalisaatio
• Sidosryhmäyhteistyö
• Taloudellinen arvonluonti
• Asiakkaan oikeudet ja asiakastyytyväisyys

Taulukossa esitetään tärkeimmät henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät 
tunnuslukumme� 

4Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät tunnusluvut
 2020 2019 2018
Henkilöstö keskimäärin 19 988 * 8 248 8 767
Henkilöstö 31�12� 19 933 * 8 191 8 286
Lähtövaihtuvuus 1), % vakituisista työntekijöistä 7,4 11,2 16,1
Naisia henkilöstöstä 2), % 27 32 32
Naisia johtotehtävissä 2), % 27 ** 30 30
Sairauspoissaoloprosentti 3) 2,9 2,9 2,8
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien 
taajuus (LTIF) 1) 4), oma henkilöstö 0,7 0,8 0,2
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien 
taajuus (LTIF) 1) 4), urakoitsijat 2,2 3,3 4,8
Vakavien työtapaturmien 1) 5) lukumäärä, oma 
henkilöstö ja urakoitsijat 1 1 4

joista kuolemantapauksia, oma henkilöstö 1 0 0
joista kuolemantapauksia, urakoitsijat 0 0 2

Turvallisuussertifioidut 1) 6) toiminnot sähkön 
ja lämmöntuotannossa, % liikevaihdosta 98,8 96,5 97,0
Toimittaja-auditoinnit 3), lkm 6 14 13
Tuki yhteiskunnalle 3), milj� euroa 2,5 3,0 3,8

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen

2) Luvut sisältävät Uniperin henkilöstön 31.12.2020

3) Ei sisällä Uniperia

4) LTIF = Lost Time Injury Frequency, poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa  
työtuntia kohti

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

6) OHSAS 18001 tai ISO 45001

* Uniperin osalta luvut eivät sisällä hallintoneuvoston ja johtoryhmän jäseniä, harjoittelijoita  
ja opiskelijoita

** Laskentaperiaate muuttunut: yhtenäistetty Uniperin kanssa
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Henkilöstö

Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa 
monimuotoisen ja motivoivan työympäristön ja investoi 
koko henkilöstön kehitykseen ja hyvinvointiin�

Vuoden 2020 lopussa Fortumissa työskenteli 19 933 (2019: 8 191) 
työntekijää. Henkilöstömäärän kasvu johtui Uniper-yritysostosta. Eniten 
työntekijöitä oli Venäjällä, 7 466 henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa oli 
94,8 % henkilöstöstä. Kokoaikaisten työntekijöiden osuus oli  
98,2 %. Vuoden aikana Fortumissa aloitti 1 293 uutta vakituista 
työntekijää ja 1 389 työsuhdetta päättyi. Vuonna 2020 lähtövaihtuvuus 
oli 7,4 %. Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 5,0 %.

Urakoitsijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin toimipaikoilla 
vuoden aikana yhteensä noin 2 407 250 työpäivää. Luku perustuu 
urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon sekä urakkakustannusten ja 
keskimääräisten tuntihintojen pohjalta tehtyihin arvioihin� Luku on 
laskettu 8 tunnin työpäivälle.

Henkilöstötilastoja vuodelta 2020 maittain
 Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Muut maat Yhteensä
Henkilöstö vuoden lopussa 1) 2 370 1 752 7 466 4 947 1 047 2 351 19 933

miehiä 1 632 1 255 5 478 3 678 866 1 558 14 467
naisia 738 497 1 988 1 269 181 793 5 466

Henkilöstökulut 2), milj� euroa 208 145 120 475 95 153 1 195

1) Uniperin osalta luvut eivät sisällä hallintoneuvoston ja johtoryhmän jäseniä, harjoittelijoita ja opiskelijoita

2) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen

Henkilöstön työsopimuksen ja työsuhteen tyyppi maittain ja sukupuolen mukaan (GRI 102-8) 1)

 Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Muut maat Yhteensä
M N M N M N M N M N M N M N

Työsopimus 2) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Vakituinen 1 582 689 1 232 488 5 231 1 750 3 483 1 147 832 168 1 532 753 13 892 4 995
Määräaikainen 50 49 23 9 247 238 169 109 34 13 27 38 550 456
Työsuhteen tyyppi lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Kokoaikainen 1 605 715 1 236 466 5 486 1 988 3 800 990 859 144 1 530 746 14 516 5 049
Osa-aikainen 27 23 21 31 2 3 134 354 8 37 31 45 223 493

1) Luvut sisältävät Uniperin henkilöstön 31.12.2020

2) Uniperin osalta luvut eivät sisällä hallintoneuvoston ja johtoryhmän jäseniä, harjoittelijoita ja opiskelijoita

Suomi, 2 370
Ruotsi, 1 752
Venäjä, 7 466
Saksa, 4 947
Iso-Britannia, 1 047
Muut maat, 2 351

Henkilöstö maittain 31.12.2020
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Uuden palkatun vakituisen henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, 
sukupuolen mukaan ja maittain (GRI 401-1) 1)

 Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Muut maat Yhteensä
Työsuhteita alkoi M N M N M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
≤20 3 2 9 3 4 1 4 0 0 0 2 0 22 6
21–30 44 14 27 27 109 19 35 21 14 3 71 43 300 127
31–40 57 21 41 16 131 30 50 19 7 2 77 33 363 121
41–50 42 20 19 10 57 17 31 7 4 1 28 13 181 68
51–60 25 8 11 5 16 3 14 3 1 1 10 2 77 22
>60 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1
Uudet työntekijät, % 11,0 9,4 8,7 12,5 6,1 4,0 3,8 4,4 3,1 4,2 12,3 12,2 6,8 6,9 

 Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Muut maat Yhteensä
Työsuhteita päättyi M N M N M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
≤20 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3
21–30 36 13 54 44 47 6 7 8 3 0 56 38 203 109
31–40 42 12 48 31 89 33 22 19 1 2 50 34 252 131
41–50 25 8 12 33 61 14 21 15 0 1 26 17 145 88
51–60 16 8 21 37 68 26 17 5 14 1 16 16 152 93
>60 34 11 30 18 47 7 13 0 11 0 26 9 161 45
Lähtövaihtuvuus, % 9,8 7,5 13,8 33,8 * 6,0 4,9 2,3 4,1 3,5 2,4 11,4 15,3 6,6 9,4 

* Lähtövaihtuvuuteen vaikutti työntekijöiden siirtyminen toisen yrityksen palvelukseen asiakaspalveluliiketoiminnassa�

 Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Muut maat Yhteensä
Työsuhteita päättyi työntekijän aloitteesta M N M N M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
≤20 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1
21–30 32 11 24 17 44 6 6 7 2 0 35 24 143 65
31–40 31 9 20 9 84 31 20 18 1 2 24 18 180 87
41–50 14 6 3 6 51 12 16 14 0 1 13 7 97 46
51–60 6 1 8 7 62 24 16 4 12 1 7 4 111 41
>60 30 10 21 8 43 7 12 0 11 0 24 5 141 30
Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus, % 7,2 5,4 6,4 9,8 5,4 4,6 2,0 3,7 3,1 2,4 6,8 7,7 4,9 5,4 

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Henkilöstön monimuotoisuus ja osallistaminen ovat yhtiömme 
keskeisiä pitkän aikavälin menestystekijöitä kaikilla markkinoillamme� 
Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa 
sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä etnisyyteen, 
uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, sukupuoleen, ikään, kansalliseen 
alkuperään, äidinkieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, 
vajaakykyisyyteen tai muuhun tekijään katsomatta� Emme suvaitse 
syrjintää tai epäoikeudenmukaista kohtelua�

Joustavat työajat, etätyö ja perhevapaajärjestelyt tukevat 
työntekijöiden työ- ja yksityiselämän tasapainoa� Tarjoamme joustavia 
työaika- ja etätyöratkaisuja tehtävissä, jotka eivät edellytä läsnäoloa 
työpaikalla. Etätyö lisääntyi merkittävästi vuonna 2020 COVID-19- 
pandemian vuoksi, koska Fortumin työntekijöitä joko vaadittiin 
tai suositeltiin työskentelemään etänä viranomaisten asettamien 
paikallisten ohjeiden mukaisesti� Perhevapaat myönnetään lain 
mukaisesti� Poikkeuksena tästä on Intia, jossa tarjoamme neljän viikon 
lisävapaan lakisääteisen perhevapaan lisäksi�

Suomessa Fortum laatii vuosittain yhtiökohtaiset tasa-arvo-
suunnitelmat yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa� Tasa-arvo-
suunnitelmissa selvitetään erilaisin tilastoin miesten ja naisten tasa-
arvon toteutumista yhtiön Suomen toiminnoissa� Lisäksi suunnitelmassa 
määritellään toimenpiteet tasa-arvon edelleen edistämiseksi� Niitä ovat 
muun muassa vähemmistössä olevan sukupuolen aseman edistäminen 
eri työtehtävissä, tasavertaisten mahdollisuuksien varmistaminen 
koulutuksessa ja urakehityksessä sekä naisten ja miesten välisten 
perusteettomien palkkaerojen korjaaminen, jos niitä havaitaan�

Lisäksi erillisissä yhdenvertaisuussuunnitelmissa paneudutaan tasa-
arvon eri muotoihin, kuten ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, 
etnisyyteen, uskontoon jne� Yhdenvertaisuussuunnitelmat laaditaan 
Suomessa toimiville yksiköille konsernitasoisesti vuosittain� Niiden 
tarkoitus on arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla sekä 
kehittää työoloja ja toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä 
valittaessa ja henkilöstöä koskevia päätöksiä tehtäessä�
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Uniper toteutti vuosille 2018–2020 laaditun monimuotoisuuden 
ja osallisuuden kehittämismissuunnitelman (Diversity and Inclusion 
Improvement Plan)� Suunnitelman tarkoituksena oli lisätä työntekijöiden 
tietoisuutta monimuotoisuudesta ja osallisuudesta sekä asettaa 
täsmälliset tavoitteet työntekijöiden sitoutuneisuuden lisäämiseksi 
tiimeissä ja syrjinnän minimoimiseksi� Ensimmäiset tulokset 
osoittavat edistymistä tietoisuuden kasvun ja sitoutumisen osa-
alueilla� Suunnitelman onnistumisesta tehdään kokonaisvaltainen 
arviointi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Uniper tarjoaa myös 
verkkokoulutusmoduuleja monimuotoisuudesta, osallisuudesta ja 
tiedostamattomasta puolueellisuudesta johtajille ja työntekijöille, sekä 
pyrkii palkkaamaan vähemmistöjä ja vammaisia ja edistämään heidän 
urakehitystään�

Fortum ja Uniper ovat molemmat mukana4Equal by 30 
-kampanjassa, jolla pyritään saavuttamaan sukupuolten tasa-
arvo energia-alalla maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. 
Aloitteessa on mukana 12 valtiota ja yli 130 organisaatiota eri puolilta 
maailmaa. Vuonna 2020 Equal by 30 toteutti henkilöstökyselyn, jonka 
tarkoituksena oli kerätä tietoa ja muodostaa kansainvälinen vertailuarvo 
monimuotoisuudelle ja osallisuudelle energia-alalla� Kysely keräsi tietoja 
henkilöstön rakenteesta, identiteetistä, työntekijöiden kokemuksista ja 
työntekijöiden asemasta organisaatiossa� Tutkimuksen mukaan värilliset 
naiset, vammaiset naiset ja mielenterveyshaasteista kärsivät naiset 
kohtaavat eniten esteitä työpaikalla�

Lisäksi Fortum, ilman Uniperia, osallistuu Ruotsissa Female Leader 
Engineer (FLE) -ohjelmaan� Ohjelman tavoitteena on vahvistaa naisten 
asemaa yritysmaailmassa ja erityisesti insinöörivaltaisilla aloilla, joilla 
miehet ovat selvässä enemmistössä� Ohjelmassa naisinsinööriopiskelijat 
kilpailevat harjoittelupaikoista teollisuusyrityksissä. FLE 2020 -kilpailun 
voittaja aloitti diplomityönsä tekemisen Fortumissa tammikuussa 2021.

Uniper osallistuu useisiin monimuotoisuutta edistäviin 
aloitteisiin eri toimintamaissa� Yhtiö on allekirjoittanut Saksan 
monimuotoisuussitoumuksen (Charta der Vielfalt) ja osallistuu ”Komm, 
mach MINT” -ohjelmaan, jonka tavoitteena on houkutella naisia 
ja tyttöjä tiedealoille (tiede, teknologia, tekniikka ja matematiikka) 

ja tukea heitä. Ruotsissa Uniper sponsoroi Kraftkvinnorna-
verkoston ”Powerwoman of the year” -tapahtumaa ja ”Women in 
Nuclear” -yhdistystä sekä osallistuu BRIP-ohjelmaan (energia-alalla 
työskentelevien nuorten naisten perehdyttämisohjelma)�

Vuonna 2020 naisten osuus henkilöstöstämme oli 27 %, ja naisten 
osuus johtotehtävissä oli 27 %. Fortumin tavoitteena on noudattaa 

Suomen hallituksen tekemää periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen 
edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa� Tavoitteena 
on, että naisia ja miehiä on vähintään 40 prosenttia hallituksen 
jäsenistä vuoden 2020 alkuun mennessä. Fortumin hallitukseen kuului 
vuoden 2020 lopussa yhdeksän jäsentä, joista neljä (44 %) oli naisia. 
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Saksassa on laki naisten ja miesten tasa-arvoisesta osallistumisesta 
johtotehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja sen mukaisesti Uniper 
on asettanut tavoitteeksi, että naisten osuus sen ylemmän tason 
johtajista on 25 % kesäkuuhun 2022 mennessä. Se aikoo saavuttaa 
tämän tavoitteen ottamalla käyttöön muun muassa monipuolisempia 
valinta- ja rekrytointimenettelyjä, mentorointiohjelmia ja joustavia 
työjärjestelyjä kaikille työntekijöille. Vuoden 2020 lopussa Uniper ei ollut 
vielä saavuttanut tavoitetta, luku oli 21 %.

Fortumin, ilman Uniperia, työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. 
Uniperin työntekijöiden keski-ikä oli 45 vuotta. Yli 50-vuotiaiden 
työntekijöiden osuus koko konsernissa oli 32 %.

Fortum on sitoutunut nollatoleranssiin kaikenlaisen syrjinnän ja 
häirinnän suhteen. Tämä ilmaistaan selvästi sekä Fortumin että Uniperin 
Toimintaohjeissa� Toimintaohjeissa on myös ohjeet työntekijöille 
mahdollisista rikkomuksista ilmoittamiseen� Kaikki epäillyt rikkomukset 
käsitellään vakiintuneiden sisäisten prosessien mukaisesti� Esimerkiksi 
Suomessa, Ruotsissa ja Intiassa Fortumilla, ilman Uniperia, on käytössä 
erillinen ohjeistus työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän tilanteisiin�

Vuonna 2020 Fortumin, ilman Uniperia, raportointikanaviin ei 
raportoitu häirintä- tai syrjintätapauksia. Vuonna 2019 entinen Fortumin 
työntekijä ilmoitti Aluehallintovirastolle työsuhteessa kokemastaan 
kiusaamisesta� Viranomaiset katsoivat tapauksen olevan perusteeton,  
ja asian käsittely lopetettiin vuoden 2020 alussa.

Palkitseminen
Kilpailukykyinen palkitseminen on välttämätöntä, jotta lahjakkaita 
työntekijöitä voidaan houkutella ja pitää yhtiössä� Fortumissa 
palkitsemisen lähtökohtana ovat kunkin maan lainsäädäntö, paikalliset 
käytännöt sekä toimialakohtaiset työehto- ja muut sopimukset� 

Palkitsemisen päätavoitteena on rohkaista hyvään suoritukseen, 
ammatilliseen kehittymiseen ja strategiamme ja arvojemme 
mukaiseen toimintaan sekä antaa tunnustusta niiden saavuttamisesta� 
Työntekijöiden palkat sisältävät muuttuvia osia, jotka määräytyvät 
sekä yhtiön taloudellisten tulosten ja vastuullisuuden kehittymisen että 
työntekijöiden henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella�

Fortum, ilman Uniperia, tarjoaa henkilöstölleen osakesäästöohjelman. 
Ohjelman tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä Fortumin 
osakkeenomistajiksi ja vahvistaa heidän sitoutumistaan omistaja-
arvon kasvattamiseen� Osakesäästöohjelmaan osallistuminen on 
vapaaehtoista, ja sitä tarjotaan kaikille työntekijöille pois lukien maat, 
joissa se ei paikallisen lainsäädännön tai muiden vastaavien syiden takia 
ole mahdollista, kuten esimerkiksi Venäjällä�

Fortumin yhdenmukainen työtehtävien luokittelujärjestelmä 
mahdollistaa palkkatasa-arvon tarkastelun kaikissa toimintamaissamme 
peruspalkan osalta, ilman Uniperia. Raportointimme kattaa kaikki 
henkilöstöryhmät lukuun ottamatta työntekijätehtävissä toimivia, joiden 
osuus koko henkilöstöstä on noin 28 %. Vuonna 2020 henkilöstön 
kokonaismäärä tarkastelussa oli 4 060, joista naisia oli 1 482 (37 %). 
Naisten peruspalkkataso oli keskimäärin 5 % (2019: 5 %) alempi kuin 
miesten. Naisten keskimääräiset palvelusvuodet olivat 5 ja miesten 11.

Uniper julkaisee vuosittain Ison-Britannian lain edellyttämän sukupuolten 
palkkaeroja koskevan raportin kahden noin 250 henkilöä työllistävän 
yhtiön osalta, jotka ovat Uniper UK Ltd ja Uniper Technologies Ltd. 
Molempien yhtiöiden keskimääräinen palkkaero kaventui hieman vuodesta 
2019. Mediaanipalkkaero kuitenkin kasvoi molemmissa yhtiöissä hieman. 
Raportti on luettavissa4Uniperin verkkosivuilla�

Johdon ikä- ja sukupuolijakauma (GRI 405-1) 1)

Ikäryhmä Miehiä Naisia
≤20 0 0
21–30 9 8
31–40 136 59
41–50 207 84
51–60 185 50
>60 22 7

1) Luvut sisältävät Uniperin henkilöstön 31.12.2020

Henkilöstön ikäjakauma maittain ja sukupuolen mukaan (GRI 405-1) 1)

 Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Muut maat Yhteensä
M N M N M N M N M N M N M N

Ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
≤20 6 2 13 9 8 2 128 16 18 0 5 1 178 30
21–30 246 108 133 91 734 171 491 257 116 21 212 195 1 932 843
31–40 467 221 274 97 1 756 541 774 418 173 60 424 264 3 868 1 601
41–50 396 177 308 148 1 467 646 988 351 245 63 350 175 3 754 1 560
51–60 414 195 395 124 1 271 557 1 430 281 272 32 420 129 4 202 1 318
>60 103 35 134 28 252 74 123 21 43 5 150 27 805 190

1) Luvut sisältävät Uniperin henkilöstön 31.12.2020
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Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
Fortumin liiketoimintoja kehitetään ja vahvistetaan hyvässä yhteistyössä 
henkilöstön kanssa. Uskomme, että liiketoiminnan menestyksekäs 
johtaminen perustuu johdon ja henkilöstön luottamukselliseen 
suhteeseen ja aktiiviseen tiedonkulkuun�

Fortum kunnioittaa henkilöstön järjestäytymisvapautta ja oikeutta 
työehtosopimustoimintaan. Useimmissa toimintamaissamme 
järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on taattu 
lainsäädännöllä� Tästä poikkeuksena ovat Intia, Yhdistyneet 
Arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat, jotka eivät ole ratifioineet 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organisation) 
sopimusta järjestäytymisvapaudesta ja kollektiivisesta 
neuvotteluoikeudesta� Näissä maissa noudatamme samoja käytäntöjä 
kuin muissakin toimintamaissamme, emmekä rajoita tai estä 
järjestäytymisvapautta�

Sovellamme toimintamaissamme paikallisia työehtosopimuksia 
kyseessä olevien sopimusten soveltamisalojen mukaisesti� 
Suurimmissa toimintamaissamme kollektiivisesti neuvoteltujen 
työehtosopimusten piiriin kuuluu noin 75 % Fortumin henkilöstöstä. 
Muun muassa Unkarissa, Intiassa, Liettuassa, Puolassa, Yhdistyneissä 
Arabiemiirikunnissa ja Yhdysvalloissa ei ole soveltuvia kollektiivisesti 
neuvoteltuja työehtosopimuksia� Näissä maissa työsopimukset 
perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön ja yhtiön henkilöstöpolitiikkaan�

Eurooppalaiset yritysneuvostot
Fortumin ja Uniperin eurooppalaisia työntekijöitä edustavat yhtiöiden 
eurooppalaiset yritysneuvostot� Neuvostojen kautta johto tiedottaa 
työntekijöille liiketoiminnan kehityksestä ja merkittävistä Euroopan tason 
päätöksistä, jotka voivat vaikuttaa heidän työhönsä tai työoloihinsa, ja 
kuulee työntekijöitä näissä asioissa�

Vuonna 2020 Fortum European Council (FEC) piti virtuaalisen 
yleiskokouksen, johon osallistui henkilöstön edustajia Suomesta, 
Ruotsista, Norjasta, Puolasta, Virosta ja Tanskasta� Neuvoston 
kokouksessa käsiteltiin muun muassa Fortumin strategiaa ja 
liiketoiminnan näkymiä sekä COVID-19-pandemian vaikutuksia 

Fortumin henkilöstöön ja työskentelytapoihimme erityisesti 
työturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta� Lisäksi 
paikallistason henkilöstön ja työnantajan välisiä neuvotteluja käydään  
eri maissa useita kertoja vuodessa tarpeen mukaan�

Uniperin eurooppalainen yritysneuvosto ja yritysneuvoston 
työvaliokunta pitivät vuoden aikana useita virtuaalisia kokouksia, joihin 
osallistui henkilöstön edustajia Saksasta, Benelux-maista, Ruotsista, 
Isosta-Britanniasta ja Unkarista. Joidenkin yhteisten hankkeiden 
ja aloitteiden lisäksi kokousten pääaiheita olivat liiketoiminta- ja 
henkilöstöstrategia, Brexitin vaikutukset, COVID-19:n vaikutukset ja 
toimintatapa pandemian jälkeen (ns. ”Uusi normaali”).

Työntekijät ovat edustettuina myös Uniperin 12-jäsenisessä 
hallintoneuvostossa, johon työntekijät valitsevat kuusi jäsentä Uniperin 
työntekijöiden osallistumista koskevassa sopimuksessa määrätyn 
vaalimenettelyn mukaisesti�

Vuoropuhelu Fortumin johdon ja Uniperin työntekijöiden edustajien 
välillä oli aktiivista vuoden 2020 aikana. Myös neuvottelut yhteisen 
eurooppalaisen yritysneuvoston luomiseksi Fortumille ja Uniperille 
on aloitettu.

Uudelleenjärjestelytilanteet
Organisaation muutostilanteissa neuvottelemme henkilöstön edustajien 
kanssa jokaisen maan paikallisen lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen 
mukaisesti� Irtisanomistilanteissa vähimmäisirtisanomisaika perustuu 
paikalliseen lainsäädäntöön, kollektiivisiin työehtosopimuksiin tai 
työsopimuksiin, jotka ovat yhdenmukaisia paikallisen lainsäädännön ja 
sopimusten kanssa�

Irtisanomistilanteissa haluamme ensisijaisesti tukea henkilöstön 
uudelleentyöllistymistä� Tarjoamme tapaus- ja maakohtaisesti 
uudelleensijoituspalveluita ja selvitämme mahdollisuuksia järjestää 
ammatillista tai muuta työllistymistä edistävää koulutusta yhteistyössä 
paikallisten työvoimaviranomaisten tai palveluntarjoajien kanssa� 
Tarjoamamme tukipaketin sisältö päätetään paikallisten tarpeiden 
mukaan� Paketin taloudellinen kompensaatio perustuu yleensä 
työvuosien määrään�

Henkilöstön terveys ja hyvinvointi
Kehittämällä työhyvinvointia tuemme työympäristöä ja yrityskulttuuria, 
joka edistää työntekijöidemme terveyttä, työturvallisuutta ja työyhteisön 
toimivuutta. Vuonna 2020 keskityimme suojelemaan henkilöstöä  
COVID-19-pandemian vaikutuksilta ja tukemaan heidän fyysistä ja 
henkistä hyvinvointiaan poikkeuksellisissa olosuhteissa�

COVID-19-pandemiaan liittyvät toimet
Fortum ja Uniper noudattavat samanlaista lähestymistapaa 
työntekijöidensä ja toimintansa suojaamisessa COVID-19-pandemian 
vaikutuksilta� Pandemian alkaessa molempiin yhtiöihin perustettiin 
ylemmästä johdosta koostuvat koordinointiryhmät, jotka seuraavat 
tarkasti pandemian kehittymistä ja sopivat niihin liittyvistä toimista�

Fortumin, ilman Uniperia, COVID-19-työryhmään kuuluu asiantuntijoita 
yritysturvallisuusyksiköstä, työterveyshuollosta, henkilöstötoiminnosta, 
viestintäyksiköstä, Corporate Risk and Compliance -yksiköstä, 
yhteiskuntasuhteista sekä Corporate Procurement ja Business Technology 
-yksiköistä� Työryhmää johtaa yritysturvallisuusyksikön johtaja� Fortumin 
johtoryhmän jäsenet Strategy, People and Performance ja Corporate 
Affairs and Communication -yksiköistä tukevat työryhmää�

Työryhmä tukee Fortumin liiketoimintadivisioonia ja tukitoimintoja
• Ylläpitämällä tilannetietoisuutta pandemiasta
• Seuraamalla eri maiden paikallisviranomaisten antamia määräyksiä ja 

suosituksia
• Antamalla ohjeita turvallisiin työjärjestelyihin toimipaikoissa sekä 

ohjausta etätyöhön 
• Antamalla lääketieteellisiä päivityksiä testauksesta ja rokotteista
• Välittämällä parhaita käytäntöjä ja oppeja pandemian torjunnasta 

työpaikalla

Vuoden aikana työryhmä järjesti viisi virtuaalista henkilöstökokousta 
kysymysosioineen Fortumin työntekijöille� Lisäksi kaikille Fortumin esimiehille 
lähetettiin 22 johdon kirjettä. Tietoa pandemiasta on ollut kaikkien 
työntekijöiden saatavilla myös yrityksen intranetissä kuudella kielellä�
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Fortumin toimipaikoissa COVID-19-tartuntojen torjumiseksi ja 
henkilöstön terveyden turvaamiseksi käyttöön otetut menettelyt 
sisältävät paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti joko 
määräyksen tai suosituksen työskennellä etänä niissä tehtävissä, joissa 
fyysistä läsnäoloa ei edellytetä� Niissä toimipaikoissa, joissa etätyö ei 
ole mahdollista, olemme ottaneet käyttöön erityisiä varotoimenpiteitä, 
kuten saapumisten, taukojen ja lounasaikojen porrastukset, fyysisen 
etäisyyden pitämisen, kasvomaskien käyttöön kannustamisen ja 
tehostetun siivouksen� Käsidesiä, kasvomaskeja, suojakäsineitä ja 
desinfiointipyyhkeitä on tarjolla Fortumin toimistoissa ja toimipaikoissa.

Matkustusrajoitukset ovat olleet voimassa pandemian alusta lähtien, ja 
ulkomaille matkustaminen on sallittua pakollisista liiketoiminnallisista syistä 
vain Fortumin johdon suostumuksella� Yhtiö on myös ottanut käyttöön useita 
etätyöntekijöitä tukevia menettelyjä, esimerkiksi pilvipohjaisia IT-ratkaisuja ja 
joustavia, liikkuvia työjärjestelyjä tukevia henkilöstöprosesseja�

Edellä mainittuja tai niiden kaltaisia käytäntöjä on toteutettu myös 
Uniperissa.

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

Kaikki palveluksessamme olevat työntekijät kuuluvat työterveyshuollon 
piiriin� Korostamme ennaltaehkäisevän ja työyhteisön terveyttä ja 
hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä� Teemme henkilöstöllemme 
säännöllisiä terveystarkastuksia paikallisten lakien mukaisesti� 
Tarkastusten piiriin kuuluu henkilöstö, joka altistuu työssään esimerkiksi 
melulle, pölylle tai säteilylle tai tekee vuorotyötä�

Fortumissa, ilman Uniperia, sairauspoissaoloprosentti oli 2,9 (2019: 2,9). 
Yleisesti ottaen sairauspoissaolot vähenivät etätyön ansiosta� Tästä 
poikkeuksena on Venäjä, missä suurin osa henkilöstöstä työskentelee 
operatiivisissa tehtävissä voimalaitoksilla. Venäjällä COVID-19-pandemia 
lisäsi poissaoloja� Sairauspoissaoloprosentti on laskettu teoreettisen 
työajan perusteella� Sairauspoissaolojen vähentäminen on meille tärkeää, 

ja sovellamme tähän tarkoitukseen niin kutsuttua varhaisen välittämisen 
mallia� Lisäämme avointa vuorovaikutusta työntekijöiden ja esimiesten 
välillä keskustelemalla ja kartoittamalla poissaolojen syitä� Esimiehille 
järjestetään valmennusta työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa�

Hyvinvointiohjelmat ja -kyselyt
Fortumilla, ilman Uniperia, on käytössä Energise Your Day 
-hyvinvointiohjelma, joka kannustaa työntekijöitä oman hyvinvointinsa 
ylläpitämiseen ja itsestään huolehtimiseen� Ohjelma tarjoaa ideoita 
ja työkaluja itsensä johtamiseen, stressinhallintaan, palautumiseen, 
ravitsemukseen ja liikkumiseen�

Ohjelman painopistealueet määritetään työntekijöiden 
hyvinvointikyselyjen ja muiden hyvinvoinnin tunnuslukujen perusteella� 
Vuonna 2020 painopistealueita olivat henkinen hyvinvointi, mukaan 
lukien palautuminen ja stressinhallinta, aktiivisuus työpäivän aikana 
ja sairauspoissaolojen hallinta� Aloitimme vuoden aikana laaja-alaisen 
yhteistyön ulkopuolisen hyvinvointipalvelujen tarjoajan kanssa� 
Yhteistyöhön kuuluu yksilöllistä ja tiimitason hyvinvointivalmennusta 
ja muita hyvinvointipalveluita, jotka ovat työntekijöiden käytettävissä 
viikoittain�

COVID-19-pandemiasta johtuen painopiste oli virtuaalisten 
tapahtumien ja palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä� Virtuaalisen 
taukojumppaohjelman puitteissa toteutettu uusi konsepti keskittyi 
erityisesti etätyöhön. Järjestimme myös yhteensä 18 hyvinvointiin ja COVID-
19-pandemiaan liittyvää verkkoseminaaria, kolme virtuaalista Wellness 
Wednesday -tapahtumaa ja Stronger Together -hyvinvointikampanjan. 
Työfysioterapeutin etävastaanotto oli ryhmien ja yksittäisten työntekijöiden 
käytettävissä� Lisäksi kaikille Fortumin työntekijöille lähetettiin kotiin 
terveys- ja hyvinvointituotteita sisältävä paketti�

Fortum, ilman Uniperia, toteuttaa vuosittain Wellbeing Pulse Survey 
-kyselyn� Palautteen perusteella hyvinvointi oli poikkeuksellisesta 
vuodesta huolimatta hyvällä tasolla. 84 % vastaajista koki saaneensa 
työnantajalta hyvin tukea ja tietoa� Hyvinvointia voidaan henkilöstön 
mukaan edelleen lisätä muun muassa kiinnittämällä enemmän huomiota 
henkilökohtaisen energiatason nostamiseen työpäivän jälkeen�  
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Kyselyn perusteella 29 % vastaajista koki, että heillä ei ole työpäivän 
jälkeen tarpeeksi energiaa vapaa-ajan aktiviteettien harjoittamiseen�  
Vuonna 2021 kiinnitämme edelleen huomiota työntekijöidemme 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja psyykkiseen jaksamiseen�

Uniperin kokonaisvaltainen terveydenhuoltomalli tarjoaa monipuoliset 
terveyspalvelut kaikille työntekijöille� Niihin kuuluvat muun muassa 
terveystarkastukset, kattavat harjoitusohjelmat ja henkisen 
hyvinvoinnin kampanjat. Terveyden johtaminen edistyi vuonna 2020. 
Toimintokohtaiset tiimit jatkoivat yksikköjensä terveyttä koskevissa 
toimintasuunnitelmissa määriteltyjen toimien toteuttamista� Vuoden 
2020 Voice of Uniper -henkilöstökysely osoitti tyytyväisyyden Uniperin 
terveyttä tukeviin toimiin lisääntyneen� Terveyteen liittyvien kysymysten 
positiivisten vastausten keskiarvo nousi 86 %:sta vuonna 2019 89 %:iin 
vuonna 2020. Tulokset osoittivat myös, että työntekijöiden mielestä 
Uniperin toimet COVID-19-tilanteesssa olivat esimerkillisiä.

Henkilöstön kehittäminen
Tavoitteenamme on olla edelläkävijä tulevaisuuden 
energiajärjestelmässä� Tämä tarkoittaa, että meidän on jatkuvasti 
panostettava johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä 
avoimen ja joustavan yrityskulttuurin tukemiseen�

Vuonna 2020 erityistä huomiota kiinnitettiin johtajien ja tiimien 
tukemiseen etä- ja virtuaalityössä. Fortum, ilman Uniperia, käynnisti uuden 
strategisen Workforce 2.0 -aloitteen, jonka tarkoituksena on analysoida, 
mitä pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia meidän on tehtävä 
työtapoihimme� Julkaisimme käsikirjan ”How to Lead a Virtual Team” 
antaaksemme johtajille ja työntekijöille käytännön vinkkejä johtamiseen, 
viestintään ja vuorovaikutukseen silloin, kun tiimit eivät tapaa kasvotusten�

Uniper otti käyttöön uuden johtajuuden kehittämismallin. Siihen 
kuuluu ohjelma, jossa käsitellään uusien johtajien menestyksen kannalta 
keskeisiä johtajuuden elementtejä� Kokeneille johtajille suunnatut 
syventävät koulutusmoduulit esimerkiksi osallistavasta, ketterästä ja 
etäjohtamisesta ovat myös osa Uniperin johtajuuden koulutusohjelmaa 
ja kaikkien esimiesten saatavilla�

Digitaalisen oppimisen tarjontaa vahvistettiin, jotta työntekijöille 
voidaan antaa monipuoliset mahdollisuudet kehittää osaamistaan 
myös etätyössä. Fortum, ilman Uniperia, jatkoi virtuaalisten Fortum 
Talks -tilaisuuksien järjestämistä� Niissä käsiteltiin strategisesti tärkeitä 
aiheita, joilla on merkitystä yhtiön tulevalle menestykselle. Uniper aloitti 
yhteistyön LinkedIn Learningin kanssa� Järjestelyn ansiosta yhtiön kaikki 
Saksan työntekijät voivat varata ulkopuolisia koulutuksia nopeasti ja 
helposti verkkoalustan kautta. Uniper käynnisti myös työntekijöiden 
digitaalisia valmiuksia parantavan ohjelman� Ohjelmaa laajennetaan 
vuonna 2021, ja sitä tarjotaan koko Uniper-konsernissa.

Tarjoamme henkilöstömme käyttöön erilaisia verkkokoulutusmoduuleja� 
Fortumilla, ilman Uniperia, on käytössä viisi kaikille työntekijöille pakollista 
verkkokoulutusta� Nämä koulutukset liittyvät Toimintaohjeeseen  
(Code of Conduct), työturvallisuuteen, yritysturvallisuuteen ja tietosuojaan� 
Uniperilla on kolme pakollista verkkokoulutusta, joissa käsitellään 
määräystenmukaisuutta (compliance), tietosuojaa ja tietoturvaa�

Fortumin, ilman Uniperia, vuoden 2020 koulutuskustannukset olivat 
3,8 miljoonaa euroa.

Suoritus- ja kehityskeskustelut
Tuemme henkilöstön työssä kehittymistä suorituksen johtamisella�
Fortumissa, ilman Uniperia, kaikki työntekijät kuuluvat vuosittaisten 
suoritus- ja kehityskeskustelujen piiriin� Keskustelujen keskeisenä 
tavoitteena on varmistaa, että työntekijällä on selkeät liiketoiminnasta 
johdetut tavoitteet ja osaaminen, joka tukee tavoitteiden saavuttamista 
ja ammatillista kasvua� Tavoitteiden saavuttaminen muodostaa pohjan 
maksettaville lyhyen aikavälin kannustimille. Fortumin, ilman Uniperia, 
kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki vakituiset työntekijät, jotka 
ovat olleet Fortumin palveluksessa vähintään kolme kuukautta� 

Uniperissa suorituksen johtaminen on olennainen osa yrityskultuuria 
ja sillä määritetään strategiaan perustuva suunta sekä varmistetaan, 
että kaikki pyrkivät kohti selkeästi määriteltyjä vuosittaisia tavoitteita� 
Uniperilla on käytössä useita kohdennettuja lyhyen aikavälin 
kannustinohjelmia yhtiön vuotuisen menestyksen tukemiseksi� Ohjelmat 
vaihtelevat henkilöstöryhmien ja eri konserniyhtiöiden välillä, mutta 

yleisesti ne perustuvat sekä yhtiöiden taloudelliseen tulokseen että 
yksilön suoriutumiseen ja käyttäytymiseen�

Palautetta henkilöstöltä
Panostamme merkittävästi avoimeen ja luottamukseen perustuvaan 
yrityskulttuuriin, ja arvostamme suuresti työntekijöidemme palautetta� 
Fortum, ilman Uniperia, käyttää palautteen keräämiseen reaaliaikaista 
ja joustavaa pulssityökalua, jolla seurataan henkilöstön hyvinvointia 
ja sitoutumista yhtiöön� Sitoutumista mittaava kysely toteutetaan 
puolivuosittain kaikissa toimintamaissa� Lisäksi esimiehillä on mahdollisuus 
toteuttaa lyhyitä kyselyitä aina tarvittaessa� Työkalun ansiosta esimiehet ja 
työntekijät näkevät tulokset heti, kun palaute on annettu.

Fortumin, ilman Uniperia, marraskuussa 2020 toteuttaman 
konserninlaajuisen sitoutumista mittaavan kyselyn vastausprosentti oli 
ennätyksellisen korkea, 76 % (2019: 67 %). Konserninlaajuinen työntekijöiden 
sitoutumisindeksi oli 71 (2019: 68), ja tulokset paranivat tai pysyivät samana 
yhdeksällä kymmenestä alueesta� Edellisen vuoden tuloksiin verrattuna 
eniten edistystä tapahtui päätöksenteon hierarkkisuuden vähenemisessä 
ja omien vaikutusmahdollisuuksien paranemisessa henkilökohtaisten 
tavoitteiden saavuttamisen suhteen. 83 % henkilöstöstä on ylpeä 
voidessaan työskennellä Fortumissa ja pitää Fortumia innovatiivisena 
yhtiönä� Nämä kaksi osa-aluetta saivat parhaat tulokset kyselyssä� 
Luottamuksessa johdon päätöksiin havaittiin vähäistä laskua� Alhaisimman 
tuloksen (54 %) sai divisioonien ja yksiköiden välinen yhteistyö. Toimia 
yhteistyön edistämiseksi ja vahvistamiseksi koko organisaatiossa jatketaan�

Vuosittain toteutettava Voice of Uniper -henkilöstökysely mittaa, kuinka 
hyvin henkilöstö tuntee Uniper Way -työskentelytavan ja kuinka johtajat 
ja tiimit toteuttavat sitä. Kysely ei kata Uniprota. Vastausprosentti vuoden 
2020 kyselyyn oli kaikkien aikojen korkein, 66 %. Tulokset paranivat 
lähes kaikilla osa-alueilla� Henkilöstön vastaukset osoittivat, että he 
tukevat vahvasti Uniperin sitoumusta nopeuttaa siirtymistä vähähiiliseen 
tulevaisuuteen, ja että heidän käsityksensä Uniperin strategiasta ja 
tavoitteista on tullut paljon selkeämmäksi�

Henkilöstön hyvinvointiin liittyviä kyselyn tuloksia käsitellään osiossa 
4Hyvinvointiohjelmat ja -kyselyt�
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Turvallisuus

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

Työ- ja laitosturvallisuus 
Korkeiden terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen ylläpitäminen on 
Fortumille olennaisen tärkeää. Uskomme, että kaikki työtapaturmat 
ja EHS-poikkeamat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja asenne ovat 
kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan� 
Sitoutumisemme turvallisuuteen koskee myös laitostemme 
läheisyydessä asuvia ihmisiä�

Työturvallisuuden johtaminen
Turvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti kaikissa toiminnoissamme� 
Fortumissa, ilman Uniperia, tätä työtä ohjaavat kestävän kehityksen 
politiikka ja EHS-johtamisen minimivaatimukset sekä tarkemmat  
EHS-ohjeet� Päivitämme vaatimuksia säännöllisesti ja arvioimme, kuinka 
hyvin divisioonat noudattavat uusittuja vaatimuksia toiminnassaan� 
Turvallisuuden kehittämissuunnitelmat tehdään osana vuosittaista 
liiketoiminnan suunnittelua ja ne perustuvat jatkuvan parantamisen 
periaatteeseen�

Uniperissa tärkeimmät turvallisuustoimia ohjaavat työkalut ovat 
HSSE & Sustainability Policy Statement sekä HSSE and Sustainability 
-kehitysssuunnitelma� Kehityssuunnitelman perusteella yksiköt 
laativat omat vuotuiset suunnitelmansa, jotka sisältävät terveys- ja 
turvallisuustavoitteet sekä kehitystoimenpiteet�

Sertifioitu OHSAS 18001- tai ISO 45001 -turvallisuusjohtamis-
jär jestelmä kattaa 98,8 % Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta 
maailman laajuisesti� Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja,  
ja riippumattomat tarkastajat tekevät ulkoisia auditointeja 
voimalaitoksissamme toiminnan parantamiseksi�

Työturvallisuustavoitteet 
Vuoden 2019 lopussa Fortumille, ilman Uniperia, määritettiin 
konsernitason turvallisuustavoitteet vuodelle 2020. Fortum on 
yhdistellyt Uniperin tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen, ja tämä on 
muuttanut olennaisesti Fortum-konsernin toiminnan laajuutta ja 
tunnuslukuja� Siksi Fortum raportoi työturvallisuustuloksista tässä 
raportissa vain valikoiduilla, tekstissä ja taulukoissa esitetyillä 
tunnusluvuilla ilman vertailua aiemmin asetettuihin vuoden 2020 
tavoitteisiin, jotka eivät enää ole relevantteja muuttuneelle konsernille�

Konsernin uudella turvallisuustavoitteella mitataan oman henkilöstön 
ja urakoitsijoiden lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuutta 
(Total Recordable Injury Frequency, TRIF), ja kunnianhimoinen tavoite on 
saavuttaa taso alle 1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä. Fortumin TRIF 
oli 2,3 vuonna 2020.

Turvallisuustavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin, ilman 
Uniperia,4kannustinohjelmia�

Työturvallisuustulokset
Vuonna 2020 Fortumin oman henkilöstön ja urakoitsijoiden poissaoloon 
johtaneiden työtapaturmien taajuus (Lost Time Injury Frequency, LTIF) 
oli 1,3. Fortumin tavoite on nolla vakavaa työtapaturmaa. Vuonna 2020 
toiminnoissa tapahtui yksi vakava työtapaturma. Syyskuussa 2020 
Uniperin työntekijä kuoli sähköiskuun, kun hän työskenteli kytkinaseman 
kunnostushankkeessa asiakkaan tiloissa Saksassa� Kattava 
tapahtumatutkinta on saatu päätökseen, ja tapahtuman olosuhteet 
ja juurisyyt on selvitetty� Tutkinnan tulosten perusteella tunnistettuja 
toimenpiteitä ollaan parhaillaan toteuttamassa�

Fortum, ilman Uniperia, mittaa kolmen sisäisen kontrollin avulla 
EHS-prosessiensa toimivuutta� Fortumin sisäisiin kontrolleihin kuuluvat 
seuraavat mittarit: työtapaturmien, vakavien EHS-poikkeamien ja 
läheltä piti -tapausten tutkinnan laatu, GAP-indeksi sekä urakoitsijoiden 
turvallisuuden parantamista mittaava indeksi� Kaikkia mittareita 
mitataan asteikolla 1–5, jossa viisi on korkein saavutettava taso.

Vuonna 2020 työtapaturmien, vakavien EHS-poikkeamien ja läheltä 
piti -tapausten tutkinnan laatu oli erittäin hyvällä tasolla 4,0.

Vuonna 2020 GAP-indeksi oli tavoitellulla tasolla 3,0. GAP-indeksi 
mittaa, kuinka hyvin Fortumin, ilman Uniperia, EHS-minimivaatimukset 
toteutuvat voimalaitostasolla�

Urakoitsijoiden turvallisuuden parantamista kuvaava indeksi oli 
erittäin hyvällä tasolla 4,0 vuonna 2020. Urakoitsijoiden turvallisuuden 
parantamista kuvaava indeksi mittaa, kuinka hyvin Fortum, ilman 
Uniperia, on onnistunut ottamaan käyttöön urakoitsijaturvallisuuden 
parantamiseksi kohdennetut toimenpiteet�

Työturvallisuusriskien arviointi ja tapaturmien tutkinta
Työturvallisuusriskien hallinta käsittää kaikki tasot strategisista riskeistä 
ja liiketoiminnan suunnittelusta päivittäiseen työhön� Riskinarvioinnin 
perusteella teemme riskienhallintasuunnitelman� Arvioinnit ja 
suunnitelmat tehdään yhdessä toimipaikoilla työskentelevien kanssa, ja 
ne päivitetään sovituin väliajoin ja olosuhteiden muuttuessa�

Fortumissa esimerkiksi työt ahtaissa tiloissa, korkealla työskentely ja 
vaativat nostotyöt sekä vaarallisten kemikaalien käsittely on luokiteltu 
riskialttiiksi töiksi� Riskialttiiden töiden suorittamiseen on määritelty 
vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi henkilöstön koulutukseen ja 
kokemukseen, annettaviin ohjeisiin ja tehtäviin tarkastuksiin�

Kehitämme riskienhallintaprosessia jatkuvan parantamisen periaatteiden 
mukaisesti huomioimalla Fortumin ja muiden yritysten toiminnassa 
tapahtuneista työtapaturmista ja poikkeamista kertyneet tiedot ja 
havainnot� Työtapaturmien tutkinnassa otetaan kantaa siihen, onko 
riskinarvioinnit tehty oikein ja ovatko ennalta ehkäisevät toimet riittäviä�

Fortumissa, ilman Uniperia, työtapaturmat ja tutkimusten tulokset 
dokumentoidaan tapaturmien ja poikkeamien käsittelyjärjestelmään 
FRIDAan� Jaamme tutkimuksista kertynyttä tietoa organisaatiossa 
digitaalisten turvallisuustiedotteiden avulla� Divisioonat arvioivat 
toteutettujen tutkimusten laatua neljännesvuosittain prosessin 
kypsyysarvioinnilla�

Uniperilla on käytössään tapaturmien ja poikkeamien käsittelyjärjestelmä 
Synergi Life, johon tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan 
ja jossa ne analysoidaan järjestelmällisesti, jotta varmistetaan tehokas 
viestintä ja korjaavat toimenpiteet niiden toistumisen estämiseksi�
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Turvallisuustunnusluvut vuosina 2018–2020 (GRI 403-9) 1)

 2020 2019 2018
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTIF) 2), oma henkilöstö ja urakoitsijat 1,3 1,7 1,8
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTIF) 2), oma henkilöstö 0,7 0,8 0,2
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTIF) 2), urakoitsijat 2,2 3,3 4,8
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat, oma henkilöstö 20 11 3
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat, urakoitsijat 43 28 39
Vakavien 3) työtapaturmien lukumäärä 1 1 4

joista kuolemantapauksia, oma henkilöstö 1 0 0
joista kuolemantapauksia, urakoitsijat 0 0 2

Merkittävät EHS-poikkeamat 4) 16 11 * 18 *

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen

2) LTIF = Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Lost Time Injury Frequency)

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

4) Ilman Uniperia. Sisältää tulipalot, vuodot, räjähdykset, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölupapoikkeamat sekä INES-tapahtumat taso ≥ 1. INES = Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko (International Nuclear Event Scale)

* Luku ei sisällä mahdollisista lupaehtomuutoksista aiheutuneita ylityksiä Venäjällä

Työtapaturmat, tapaturmataajuudet ja poissaolot vuonna 2020 jaoteltuna maittain (GRI 403-9) 1)

 Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Muut maat
Oma henkilöstö       
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat 6 4 2 4 0 4
LTIF 1,4 1,4 0,2 0,6 0,0 1,0
Työtapaturmista johtuneet poissaolopäivät 2) 29 42 169 192 * 0 24

Urakoitsijat       
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat 13 13 0 4 2 10
LTIF 6,0 6,1 0,0 1,3 1,5 3,9
Työtapaturmista johtuneet poissaolopäivät 2) 257 91 0 52 4 187

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen

2) Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tapahtuneista tapaturmista johtuneita poissaolopäiviä ei ole sisällytetty Uniperin osalta

* Kuolemaan johtanut tapaturma laskettu 180 poissaolopäivänä Fortumin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti

Työturvallisuuden koulutus- ja kehityshankkeet
Vuonna 2020 Fortum, ilman Uniperia, julkaisi uuden pakollisen 
verkkokoulutuksen, joka käsittelee päivitettyyn Turvallisuuskäsikirjaan 
sisältyviä tärkeimpiä turvallisuusvaatimuksia� Lisäksi tarjottiin 
verkkokoulutusta kemikaaliturvallisuudesta ja turvallisuuskeskusteluiden 
käyttämisestä turvallisuuskulttuurin tukemisessa�

Uniper tarjoaa turvallisuusjohtamiskoulutusta kaikille uusille ylemmille 
johtajille ja säännöllisin väliajoin jo palveluksessa oleville ylemmille 
johtajille. Vuonna 2020 Uniper käynnisti hankkeen, jonka tarkoituksena 
on muuttaa yhtiö oppivaksi organisaatioksi� Sen tavoitteena on edistää 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakamista eri toimintojen välillä 
keskinäisen oppimisen tukemiseksi�

Uusia työkaluja otettiin käyttöön vuoden 2020 aikana työturvallisuuden 
parantamiseksi pandemiaoloissa. Fortum, ilman Uniperia, loi virtuaalisten 
turvallisuuskeskusteluiden konseptin korvatakseen fyysisiä vierailuja 
laitoksille, tavoitteena myönteisen turvallisuuskäyttäytymisen 
vahvistaminen ja turvallisuustietoisuuden nostaminen. Yli 200 päällikköä 
osallistui koulutukseen virtuaalisten turvallisuuskeskusteluiden 
toteuttamisesta älypuhelimen avulla� Lisäksi julkaistiin ohjeet turvalliseen 
etätyöskentelyyn sisältäen vinkkejä paloturvallisuuden varmistamiseen ja 
ergonomian huomioimiseen kotona�

Fortumin City Solutions -divisioona käynnisti Golden Safety 
Rules -turvallisuuskampanjan, joka sisältää kuusi keskeistä 
turvallisuustoimenpidettä� Kampanjan tarkoituksena on lisätä yleistä 
turvallisuustietoisuutta ja pitää turvallisuusasiat jatkuvasti kaikkien 
mielessä� Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan pitkäaikaisesti 
turvallisuuskulttuuriin ja saavuttamaan nollan vakavan tapaturman tavoite�

Uniper julkisti Beyond Zero -aloitteen, joka määrittelee operatiivisten 
toimintojen uuden turvallisuus- ja vastuullisuusvision vuoteen 2025.Aloite 
kattaa ihmiset (terveyden, työturvallisuuden ja elinikäisen oppimisen), 
toiminnot (terveyden, turvallisuuden ja integriteetin) ja keskittyy 
energiantuotannon kestävään tulevaisuuteen yhteistyössä asiakkaiden ja 
paikallisyhteisöjen kanssa� Ajatuksena on ylittää nollahaitta (zero harm)  
– Uniperin aiemman turvallisuusvision motto – ja keskittyä myös 
lisäarvon tuottamiseen työntekijöille, toiminnoille ja planeetalle�  
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Beyond Zero on sateenvarjo monille aloitteille, joilla edistetään jatkuvaa 
ja innovatiivista toiminnan parantamista, ja sen piirissä tehdään myös 
yhteistyötä Uniperin muiden hankkeiden kanssa, joilla on samanlaisia 
tavoitteita�

Lisäksi vuoden aikana toteutettiin toimenpiteitä urakoitsijoiden 
turvallisuuden parantamiseksi. Fortum, ilman Uniperia, otti käyttöön 
omille ja urakoitsijoiden työntekijöille annettavat turvallisuuskortit� 
Vihreä kortti annetaan työntekijälle tunnustuksena esimerkillisestä 
turvallisuuskäyttäytymisestä� Keltainen kortti tarkoittaa, että 
parantamista ja jatkokoulutusta tarvitaan, ja punainen kortti annetaan 
käytöksestä, jota ei voida hyväksyä ja joka johtaa työntekijän 
tilapäiseen tai pysyvään poistamiseen toimipaikasta� Lisäksi 
kehitimme mobiilisovelluksen, joka sisältää sekä konsernitasoiset 
että toimipaikkakohtaiset toimintaohjeet ja selkeät kuvalliset ohjeet 
turvalliseen työskentelyyn eri tilanteissa� Ajatuksena on luoda mobiili 
turvallisuuskorttien kirjasto sekä Fortumin että urakoitsijoiden 
työntekijöiden käyttöön�

Fortumin pyrkimys tehdä työympäristöstä turvallinen kaikille sai 
tunnustusta Latviassa, jossa saimme Latvian työsuojeluviranomaisen 
Golden Helmet 2020 -palkinnon. Vuonna 2020 palkittiin erityisesti 
digitaalisia ratkaisuja, jotka auttavat turvallisen työympäristön 
ylläpitämisessä� Fortumin FRIDA-järjestelmä palkittiin esimerkkinä 
parhaista käytännöistä�

Työhygienia 
Fortum on viime vuosina laajentanut liiketoimintaansa kierrätys- ja 
jätehuoltosektoreille� Tämä on tuonut toimintaympäristöömme 
uudenlaisia altisteita, kuten vaarallisen jätteen laitoksilla käsiteltävät 
kemikaalit ja sekajätteen käsittelyyn liittyvät mikrobit, jotka saattavat 
aiheuttaa haittavaikutuksia työntekijöille� Jotta voimme työskennellä 
turvallisesti ja jottei terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle aiheudu 
vahinkoa, meidän tulee tuntea altisteisiin liittyvät riskit ja noudattaa 
oikeita käytäntöjä�
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Työhygieniariskien arvioinnit tehdään toimipaikkatasolla osana 
työpaikan riskinarviointeja� Työhygieenisiä mittauksia toteutetaan, 
jos riskejä ei muuten voida arvioida� Säännölliset terveystarkastukset 
tehdään henkilöstölle, joka saattaa altistua työssään melulle tai 
kemikaaleille. Fortumissa, ilman Uniperia, konsernin työhygieenikko 
vastaa työn koordinoinnista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa� 
Uniperissa päätoimintamaissa terveydestä vastaavat päälliköt vastaavat 
myös työhygienia-asoista�

Fortumissa, ilman Uniperia, työhygieniatyö painottui vuonna 2020 
erityisesti Fortumin Recycling and Waste -liiketoiminnan tukemiseen 
ja etenkin äskettäin hankittuun metallien kierrätysliiketoimintaan� 
Vuonna 2021 Fortum osallistuu kahteen työhygieniaa ja kiertotaloutta 
koskevaan tutkimukseen, joita johtaa Työterveyslaitos� ”Hakita” tutkii 
työperäistä altistusta laaja-alaisesti kiertotaloudessa� ”Safera” tutkii 
työperäistä altistusta ja parhaita käytäntöjä litiumakun elinkaaren 
aikana� Tutkimus on olennainen Fortumin akkujen kierrätystoiminnalle, 
joka laajenee edelleen vuonna 2021.

Laitosturvallisuus
COVID-19-pandemian aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa Fortumille 
oli erittäin tärkeää varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus� Tämä tavoite 
saavutettiin hyvin: Fortumin energiantuotannossa ei ollut keskeytyksiä 
pandemian vuoksi eikä laitosturvallisuudessa ilmennyt erityisiä 
haasteita� Myös kunnossapitoseisokit toteutettiin lähes poikkeuksetta 
aikataulujen mukaan huolellisen suunnittelun ja omien työntekijöiden ja 
urakoitsijoiden terveyden suojelemiseksi toteutettujen toimenpiteiden 
avulla� Joissakin tapauksissa kunnossapitoseisokkeja pidennettiin, jotta 
samaan aikaan laitoksella työskentelevien työntekijöiden lukumäärää 
saatiin vähennettyä�

Merkittäviä EHS-poikkeamia seurataan, raportoidaan ja tutkitaan 
säännöllisesti Fortumin toiminnoissa, ja tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan. Vuonna 2020 Fortumin toiminnoissa, 
ilman Uniperia, tapahtui 16 merkittävää EHS-poikkeamaa. 
Merkittävät EHS-poikkeamat on raportoitu tarkemmin kohdassa 
4Ympäristöpoikkeamat�

Patoturvallisuus
Fortum pienentää patoturvallisuuteen liittyviä riskejä järjestelmällisesti�
Pitkän aikavälin ohjelmalla kehitetään patojen kunnonseurantaa ja 
varmistetaan turvallinen juoksutus myös äärimmäisissä tulvatilanteissa�

Vuonna 2020 Fortumin, ilman Uniperia, keskeiset toimenpiteet 
liittyivät toiminnallisiin näkökohtiin, kuten ulkoistuskumppanin 
sujuvan siirtymän tukemiseen Ruotsissa ja COVID-19-pandemian 
vaikutusten hallintaan hätätilanteisiin varautumisessa� Suunniteltuja 
kehitystoimenpiteitä olivat riskitietoisuuden parantaminen ja 
patoturvallisuuskoulutusten järjestäminen omalle henkilöstölle ja 
ulkoistuskumppanille� Joitakin näistä suunnitelluista toimenpiteistä 
kuitenkin lykättiin COVID-19-tilanteen vuoksi. Vuoden aikana 
osallistuimme aktiivisesti myös Ruotsin patoturvallisuusohjeistuksen 
(RIDAS) päivittämiseen�

Vuonna 2020 patoturvallisuusinvestointien valmistelu ja toteutus 
etenivät suunnitellusti� Mittava patoturvallisuushankkeemme 
Trängsletin padolla4Dalälvenin vesistössä Ruotsissa etenee 
suunnitellusti� Toinen suuren kokoluokan patoturvallisuushanke 
on käynnissä Tainionkosken padolla Suomessa� Suunnittelemme 
aloittavamme4laajamittaisia hankkeita Forshuvudin, Untran ja 
Dejeforsin padoilla Ruotsissa vuonna 2021.

Merkittävimmät esisuunnitteluvaiheessa olevat patoturvallisuus-
hankkeemme keskittyvät seuraaviin patoihin Ruotsissa: Lettenin 
patoon4Klarälvenin vesistössä, Lanforsenin patoon Dalälvenin 
vesistössä, Ljusneforsin patoon Ljusnanin vesistössä ja Åtorpin patoon 
Gullspångin vesistössä� Näiden rakennustyöt aloitetaan vuosina 
2022–2023. Hankkeiden tärkeimpiä tavoitteita ovat patojen turvallisuuden 
nostaminen hyvälle tasolle juoksutuskapasiteettia lisäämällä ja rakenteita 
kunnostamalla sekä patojen käyttöiän pidentäminen�

COVID-19-pandemiasta huolimatta vuosi 2020 ei tuonut patojen 
turvallisuuteen liittyviä merkittäviä operatiivisia haasteita Fortumille�

Ydinturvallisuus
Ydinvoimaloidemme tärkein tehtävä on tuottaa sähköä turvallisesti, 
luotettavasti ja kilpailukykyisesti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

noudattaen ydin- ja säteilyturvallisuuden, jätehuollon turvallisuuden ja 
ydinmateriaalivalvonnan periaatteita� Toimintamme perustuu hyvään 
turvallisuuskulttuuriin ja laatuun sekä jatkuvaan parantamiseen� Oma 
korkeatasoinen osaamisemme on turvallisuuden ja kilpailukyvyn edellytys�

Keväällä 2020 Fortum toimitti Säteilyturvakeskukselle määräaikaisen 
turvallisuusarvion, jossa Loviisan voimalaitoksen ja siihen liittyvien 
toimintojen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus arvioidaan kattavasti� 
Laitos ja sen toiminta ovat täysin viranomaismääräysten mukaisia, ja 
laitoksen turvallisuus on hyvällä tasolla�

Säteilytyöntekijöiden vuotuinen annosraja on 20 mSv. Loviisan 
voimalaitoksen vuotuinen annosraja on käytännössä kuitenkin 13 mSv. 
Pitkäaikainen, suunnitelmallinen työ säteilytyöntekijöiden säteilytasojen 
alentamiseksi on tuottanut tuloksia molemmilla laitosyksiköillä, ja 
säteilytasot ovat laskeneet 50 prosenttia viiden vuoden aikana. Tämä 
on onnistunut muun muassa materiaalivalinnoilla (esim� antimoni- ja 
kobolttivapailla materiaaleilla), ottamalla käyttöön uusi primääriveden 
puhdistusjärjestelmän suodatus seisokkien aikana, irtokappaleiden 
puhdistuksella ja koulutuksilla� Saavutus on hyvä osoitus henkilöstömme 
osaamisesta ja sitoutumisesta turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen�

Loviisan voimalaitoksella toteutettiin vuonna 2020 useita laitoksen 
turvallisuutta ja toimintaa parantavia laitosmuutoksia� Muun muassa 
primääri- ja sekundääripiirin paineistettujen laitteiden ja putkien 
painekokeet ja suojakuoren tiiveyskoe toteutettiin� Niiden avulla 
varmistetaan paineistettujen laitteiden ja putkistojen turvallinen käyttö 
seuraavalla käyttöjaksolla�

Loviisa 1:n ensimmäisen varageneraattorin automaatiouudistus 
valmistui vuonna 2020. Hanke jatkuu vuonna 2021 seuraavaan 
varageneraattoriin tehtävillä muutoksilla� Hankkeen tarkoituksena 
on varmistaa varavoiman saatavuus siinä tapauksessa, että ulkoinen 
sähköverkko menetetään�

Laitossuojausjärjestelmän uudistushankkeessa tehtiin ensimmäiset 
asennukset vuosihuollon 2020 aikana. Varsinainen käyttöönotto 
tapahtuu molemmilla Loviisan yksiköillä vuosihuollon 2021 aikana. 
Hankkeen tarkoituksena on turvata Loviisan voimalaitoksen turvallisuus 
ja toiminta korvaamalla vanha järjestelmä uudella�
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https://www.fortum.fi/media/2021/03/fortum-investoi-merkittavasti-patoturvallisuuteen-ruotsissa
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/energiantuotantomme/voimalaitoksemme/vesivoimalaitokset/klaralven-vesisto


Uniper vastaa Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen (OKG) operatiivisesta 
toiminnasta Ruotsissa� Ydinturvallisuus on OKG:n toiminnassa 
korkein prioriteetti� Lisätietoa OKG:n ydinturvallisuuskäytännöistä ja 
turvallisuuskulttuurista on4OKG:n verkkosivuilla�

Onnistunut vuosihuolto pandemiaolosuhteissa
Onnistuneen vuosihuollon varmistamiseksi Loviisan ydinvoimalaitoksella 
tehtiin lukuisia erityisjärjestelyjä COVID-19-infektioiden estämiseksi. 
Vuosihuoltoon osallistui voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi lähes 
tuhat ulkopuolista työntekijää. Noin 25 prosenttia näistä työntekijöistä 
tuli Suomen ulkopuolelta�

COVID-19-pandemiaan varauduttiin työskentelytapoihin tehdyillä 
muutoksilla sekä tila- ja työaikajärjestelyillä, jotta työtehtävät voitiin 
suorittaa turvallisesti ja laadukkaasti� Konkreettisia esimerkkejä 
toteutetuista toimenpiteistä ovat erityisen huomion kiinnittäminen 
karanteenikäytäntöihin, laaja testaus ja pakollinen kasvomaskien käyttö� 
Onnistuneen lopputuloksen kannalta keskeistä oli ohjeiden antaminen 
toistuvasti useiden kanavien kautta ja johdon rooli sen varmistamisessa, 
että odotukset täytetään� Kattavien varautumistoimenpiteiden ja 
henkilöstön vahvan sitoutumisen ansiosta vuosihuolto toteutettiin 
turvallisesti suunnitellussa laajuudessa ilman koronavirustapauksia�

Yritysturvallisuus 
Yritysturvallisuusprosesseilla varmistetaan liiketoiminnan häiriötön 
jatkuvuus sekä ihmisten, tiedon, omaisuutemme ja prosessien 
turvallisuus normaali- ja poikkeustilanteissa� Energiantuotannon ja 
-jakelun häiriöttömyys on tärkeää sekä Fortumin liiketoiminnalle että 
energiasta riippuvaiselle yhteiskunnalle�

Henkilöstön ja liiketoiminnan turvaaminen 
Noudattamalla turvallisuuden minimivaatimuksia parannamme 
toimintamme häiriönsieto- ja palautumiskykyä ja siten tuottavuutta� 
Yhtiöön ja liiketoimintaan kohdistuvat riskit voivat olla suoraan 
tai välillisesti poliittiseen tilanteeseen, terrorismiin, rikollisuuteen, 
konflikteihin ja liikekumppaneihin liittyviä. Turvallisuutta parannetaan 

myös tarkentamalla turvallisuuden tilannekuvaa, jota tuotetaan 
liiketoiminnan päätöksenteon tueksi� Fortum arvioi ihmisiin, 
liiketoimintaan ja tietoon liittyviä riskejä kaikissa toimintamaissamme 
sekä maissa, joihin suunnittelemme toimintaa tai joihin matkustamme�

Kyberturvallisuus
Fortum, ilman Uniperia, varmistaa käsittelemiensä tietojen sekä tieto- ja 
käyttöteknologiajärjestelmiensä turvallisuuden kyberturvallisuusohjelmalla� 
Tavoitteena on taata sähkön- ja lämmöntuotanto ja -jakelu sekä asiakkaille 
tarjottavien digitaalisten palveluiden toiminta� Pyrimme suojautumaan 
myös kumppaneihin liittyviltä riskeiltä niiltä osin kuin ne vaikuttavat yhtiön 
omaisuuteen� Kyberturvallisuusohjelma sisältää myös käsittelemiemme 
tietojen luottamuksellisuuden, loukkaamattomuuden ja saatavuuden 
turvaamisen�

Uniperilla on kyberpuolustuskeskus (Cyber Defense Center), joka 
suojaa Operational Technology -toiminnon lisäksi myös Uniperin Sales 
and Trading -liiketoimintaa sekä normaalia toimistoympäristöä. Uniper 
kiinnittää huomiota myös henkilötietojen hallintaan, jotta prosesseissa 
vältetään tietosuojasääntöjen rikkomukset� Henkilötietoihin liittyvät 
prosessit on dokumentoitu tietosuojan hallintatyökaluun parhaiden 
käytäntöjen pohjalta� 

Fortum tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien kanssa kasvavien ja kehittyvien kyberuhkien 
tunnistamiseksi ja estämiseksi� Henkilöstön kyberturvallisuustietoisuutta 
parannetaan erilaisilla koulutuksilla ja ohjeistuksilla� 

Asiakkaiden tietosuojaa on käsitelty kohdassa4Tuotevastuu�

Kriisitilanteisiin varautuminen 
Poliittinen epävarmuus ja ilmastonmuutos sekä kasvava riippuvuus 
kumppaneista voivat aiheuttaa häiriöitä Fortum-konsernin toiminnalle� 
Tämän vuoksi olemme panostaneet kriisi- ja poikkeustilanteisiin 
varautumiseen. COVID-19-pandemian vuoksi vuonna 2020 keskityimme 
erityisesti varmistamaan etäyhteyksien ja -toimintojen toiminnan sekä 
turvaamaan kriittisten toimintojen korvaavat sijainnit�

Fortumin kriisin- ja hätätilanteiden hallinnasta on tehty konserni-, 
divisioona- ja laitostason ohjeet, ilman Uniperia. Kriisinhallinta- ja 
kriisiviestintäohjeet on laadittu muun muassa sähkön- ja lämmöntuotannon 
häiriöille, Loviisan ydinvoimalaitokselle ja vesivoimatuotannolle�

Vuonna 2020 Loviisan voimalaitoksella järjestettiin vuosittainen 
ydinvoimaonnettomuuteen liittyvä kriisiharjoitus� Harjoitukseen sisältyi 
myös etäyhteyksien ja -toimintojen ja viestintävalmiuksien testaus� 
Lisäksi vuoden aikana pidettiin useita liiketoimintakohtaisia harjoituksia�

Uniper on ottanut käyttöön asianmukaiset kriisinehkäisytoimet 
ja laatinut hätäsuunnitelmat, joissa otetaan huomioon myös 
ympäristöriskit� Lisäksi käytössä on tehokas liiketoiminnan jatkuvuuden 
hallintajärjestelmä ihmisiin ja prosesseihin liittyvien riskien varalle�

Säännöstenmukaisuus
Viime vuosina turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on tullut lisää, ja Fortum 
on ryhtynyt uusien säännösten vaatimiin täydentämistoimenpiteisiin� 
Pato- ja ydinturvallisuuden varautumisvelvoitteet perustuvat Suomessa, 
Ruotsissa ja Saksassa viranomaismääräyksiin, samoin monissa 
toimintamaissamme on terrorismiin liittyviä varautumisvelvoiteita� Muilta 
osin Fortum määrittää itsenäisesti oman riskinarviointinsa perusteella 
kriisi- ja poikkeustilanteet, joihin tulee varautua ja joita varten tulee laatia 
toimintasuunnitelmat�

Loviisan ydinvoimalaitoksen lähes 
1 500 työntekijää työllistänyt 
vuosihuolto saatiin päätökseen ilman 
yhtäkään COVID19tapausta
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https://www.okg.se/sakerhet


Ihmisoikeudet

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

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy sekä Fortumin että Uniperin 
Toimintaohjeeseen (Code of Conduct) ja Toimintaohjeeseen palvelun- 
ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct)� YK:n yrityksiä 
ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet otetaan huomioon 
omassa toiminnassa ja toimitusketjun hallinnassa� Muut ihmisoikeuksien 
hallinnan kannalta olennaiset ulkoiset aloitteet, sitoumukset ja ohjeet 
sekä sisäiset politiikat ja ohjeistukset on lueteltu osiossa4Politiikat 
ja sitoumukset� Fortum on sitoutunut tunnistamaan, vähentämään 
ja seuraamaan ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä liiketoiminnassaan ja 
vaikutuspiirissään�

Ihmisoikeuskysymysten johtaminen ja  
henkilöstön koulutus 
Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän 
kehityksen linjauksista, joihin sisältyvät myös ihmisoikeudet, ja 
konsernitason kestävän kehityksen tavoitteista� Fortumin linjajohto 
vastaa konsernin politiikkojen ja ohjeiden toteuttamisesta ja 
kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta ja kehitysohjelmista� 
Fortumin kestävän kehityksen yksikkö vastaa ihmisoikeuksiin 
liittyvistä vaikutusarvioinneista ja toimittaja-auditoinneista sekä 
muiden ihmisoikeuskysymysten koordinoinnista ja kehittämisestä 
konsernitasolla. Fortumin tytäryhtiö Uniper on Saksassa listattu 
pörssiyhtiö ja se noudattaa edelleen omaa kestävän kehityksen 
hallinnointitapaansa ja prosessejaan�

Fortumin Toimintaohjeeseen liittyvässä verkkokoulutuksessa 
käsitellään ihmisoikeuskysymyksiä� Verkkokoulutus on osa uusien 
työntekijöiden perehdytysohjelmaa� Verkkokoulutus on jatkuvasti 

kaikkien työntekijöiden käytettävissä, ja Toimintaohjeen päivitysten 
yhteydessä koko henkilöstö suorittaa pakollisen koulutuksen� 
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille sisältää palvelun- ja 
tavarantoimittajia koskevat ihmisoikeusvaatimukset, ja niitä käsitellään 
osana Toimintaohjeeseen liittyvää koulutusta�

Fortumin Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille 
päivitettiin vuonna 2020 ja julkaistiin alkuvuodesta 2021. Päivitettyihin 
Toimintaohjeisiin liittyvää koulutusta järjestetään vuoden 2021 aikana. 
Uniperin päivitetty Toimintaohje julkaistiin vuoden 2020 alussa. Uniper 
pyrkii tekemään kaikista määräystenmukaisuuteen ja Toimintaohjeeseen 
liittyvistä koulutuksista pakollisia kaikille työntekijöille vuodesta 
2021 alkaen.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi ja toimenpiteet 
riskien hallitsemiseksi
Ihmisoikeusriskien arviointi sisältyy Fortumin, ilman Uniperia, 
investointihankkeiden suunnitteluun erityisesti uusissa toimintamaissa� 
Se on myös osa maa- ja vastapuoliriskien arviointia� Arvioimme 
riskejä hankkeesta riippuen joko julkisten lähteiden perusteella tai 
syvällisemmin� Maariskien arvioinneissa huomioituja julkisia tietolähteitä 
ovat Kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organisation) 
yleissopimukset ja niiden ratifiointi, Transparency Internationalin 
Corruption Perceptions -indeksi, YK:n Human Development -indeksi 
sekä ihmisoikeusjärjestöjen ja valtioiden julkaisemat ihmisoikeusraportit� 
Julkisiin lähteisiin perustuva arviointi tehdään kaikista uusista maista, 
joihin jokin liiketoimintayksiköistämme on suunnittelemassa tuotteiden 
tai palveluiden myyntiä. Näitä arviointeja teimme vuoden 2020 
aikana viisi� Riskimaihin suuntautuville investointihankkeille teemme 
syvällisen arvioinnin, jossa usein käytetään myös ulkopuolisia, paikallisia 
asiantuntijoita. Syvällisiä arviointeja ei tehty vuonna 2020. 

Fortum, ilman Uniperia, määrittää hankkeille toimenpiteet 
ihmisoikeusriskien hallitsemiseksi, jotta toimimme omien 
politiikkojemme ja vaatimustemme mukaisesti ja täytämme muun 
muassa rahoittajien vaatimukset� Esimerkkejä toimenpiteistä ovat 
erityisten sopimuslausekkeiden liittäminen yhteisyrityssopimuksiin tai 

hankintasopimuksiin, erityisen huomion kiinnittäminen Toimintaohjeen 
toimeenpanoon ja henkilöstön ja urakoitsijoiden turvallisuuskoulutukseen 
sekä paikallisten yhteisöjen kuuleminen� Pyrimme myös myönteisten 
vaikutusten tukemiseen yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa� Esimerkiksi Intiassa olemme toteuttaneet 
yhteisöhankkeita, joista kerrotaan kohdassa4Yrityskansalaisuus�

Uniper suorittaa vuosittain maailmanlaajuisen taloudellisiin ja 
sosiaalisiin indekseihin perustuvan arvioinnin kartoittaakseen tärkeimpiä 
maakohtaisia kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa suoraan yhtiöön� 
Arvioinnin tulosten perusteella muokataan due diligence -vaatimuksia 
ja otetaan käyttöön korjaavia toimenpiteitä, kuten erityisten 
sopimuslausekkeiden sisällyttäminen sopimuksiin�

Tunnistetut ihmisoikeusvaikutukset ja niihin liittyvät 
toimenpiteet
Kaikki lapsi- ja pakkotyövoiman muodot ovat ankarasti kiellettyjä ja 
vastoin Fortumin ja Uniperin Toimintaohjeita ja Toimintaohjeita palvelun- 
ja tavarantoimittajille� Omassa toiminnassamme emme ole tunnistaneet 
lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä� Muita oman 
toimintamme kannalta oleellisia ihmisoikeusnäkökohtia ja käytäntöjä 
käsitellään tarkemmin tämän raportin muissa kohdissa� Työntekijöiden 
järjestäytymisvapautta ja työehtosopimustoimintaa on käsitelty 
kohdassa4Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet ja henkilöstön 
tasavertaista kohtelua kohdassa4Monimuotoisuus ja tasavertaiset 
mahdollisuudet� Työturvallisuutta on käsitelty kohdassa4Turvallisuus�

Fortumin toimittajien kvalifiointiprosessi ja toimittaja-auditoinnit 
kattavat hankintamme kannalta oleelliset ihmisoikeusnäkökohdat� 
Kivihiilen hankintaketjun ihmisoikeusvaikutuksia käsitellään 
Bettercoal-arvioinneissa� Nämä käytännöt on kuvattu tarkemmin 
kohdassa4Toimitusketjun vastuullisuus�
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Ihmisoikeuksiin liittyvät valitukset ja keskustelu 
sidosryhmien kanssa
Työoloihin tai ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösepäilyjen 
raportoimiseen käytetään sisäisiä ja ulkoisia raportointikanavia� 
Raportointikanavat on kuvattu Toimintaohjeissa sekä yhtiöiden sisäisillä 
ja ulkoisilla verkkosivuilla. Vuonna 2020 ei ollut Fortumin, ilman 
Uniperia, raportointikanavien kautta tulleita ihmisoikeuksiin liittyviä 
valituksia eikä edellisvuodelta siirtyneitä valituksia. Yhden vuonna 2019 
tehdyn työpaikkakiusaamiseen liittyvän valituksen käsittely lopetettiin 
perusteettomana; katso kohta4Monimuotoisuus ja tasavertaiset 
mahdollisuudet�

Sekä Fortumin että Uniperin vuoropuhelu kansalaisjärjestöjen kanssa 
jatkui muun muassa kivihiilen hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksistä� 
Vuoden aikana järjestettiin useita, pääasiassa virtuaalisia tapaamisia 
kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa, ja molemmat yhtiöt vastasivat 
myös suoraan järjestöjen esittämiin kysymyksiin, jotka koskivat 
kivihiilen hankintaa Venäjältä ja Kolumbiasta sekä Fortumin ja Uniperin 
asianmukaisen huolellisuuden prosesseja4kivihiilen hankinnassa�

Modern Slavery -raportointi
Fortumin, ilman Uniperia, Isossa-Britanniassa toimivat tytäryhtiöt 
julkaisevat vuosittain Modern Slavery Act -lain edellyttämän raportin� 
Raportti on luettavissa Fortumin4verkkosivuilla. Uniperin Isossa-
Britanniassa toimivien tytäryhtiöiden vastaava raportti on luettavissa 
Uniperin4verkkosivuilla� Raporteissa esitetään toimenpiteet, joita 
yhtiöt ovat toteuttaneet sen varmistamiseksi, että pakkotyövoiman 
käyttöä ja ihmiskauppaa ei tapahdu niiden omassa toiminnassa eikä 
niiden alihankintaketjuissa�
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https://www.fortum.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys/eettisella-toiminnalla-kohti-muutosta
https://www.uniper.energy/sites/default/files/2020-01/2020_01_08_-_modern_slavery_and_human_trafficking_statement.pdf


Sidosryhmät 

Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu avoin vuoropuhelu 
sidosryhmiemme kanssa sekä sidosryhmiemme 
näkemysten ja tarpeiden jatkuva kartoittaminen� Hyvä 
yhteistyö ja avoimuus ovat keskeisiä keinoja vahvistaa 
luottamusta ja lisätä yhteisymmärrystä� Ilmastonmuutoksen 
hillintään tähtäävät toimenpiteemme hyödyttävät kaikkia 
sidosryhmiämme� Tuotamme lisäarvoa eri sidosryhmillemme 
konkreettisesti muun muassa verojen, palkkojen ja 
osinkojen maksun kautta sekä investointien ja palvelun- ja 
tavarantuottajilta tehtyjen ostojen kautta�

Sidosryhmäyhteistyö 
Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa Fortumia arvioimaan 
sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin� Käymme 
avointa ja säännöllistä vuoropuhelua eri sidosryhmiemme kanssa� 
Lisäksi seuraamme sidosryhmiemme näkemyksiä meistä vuosittain 
toteutettavilla sidosryhmätutkimuksilla� Seuraamme ja arvioimme julkista 
keskustelua toimintamaissamme, ja olemme lisänneet vuoropuhelua 
sidosryhmiemme kanssa myös sosiaalisen median kanavissa� Asiakkailta 
saatava palaute ohjaa tuotteidemme ja palveluidemme kehitystyötä� 
Lisäksi jäsenyytemme kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä auttaa 
syventämään ymmärrystämme kestävän kehityksen maailmanlaajuisista 
kysymyksistä ja niiden kytkennöistä liiketoimintaamme�

Fortumissa, ilman Uniperia, sidosryhmäyhteistyötä tekevät erityisesti 
viestintä- ja yhteiskuntasuhdetoiminnot, kestävän kehityksen yksikkö, 
sähkön- ja lämmönmyynnistä ja energiantuotannosta vastaavat 
toiminnot sekä useat asiantuntijamme� Vastuu sidosryhmäyhteistyön 
johtamisesta määräytyy pääasiassa sidosryhmittäin tai vuorovaikutus-
teemoittain� Keskeisimmille vuorovaikutuksen osa-alueille, kuten 
yhteiskuntasuhteille ja viestinnälle, on laadittu toimintaa ohjaavat 
vuosisuunnitelmat. Uniperin sidosryhmiä koskevassa hallintapolitiikassa 
(Stakeholder Management Policy) linjataan, miten yhtiö on 

vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa� Siinä määritetään yhtiön 
sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteet sekä roolit ja vastuut�

Fortumilla, ilman Uniperia, on epämuodollinen sidosryhmien 
neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten 
sidosryhmien edustajia� Neuvottelukunnan tarkoituksena on lisätä 
vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä� 
Uniper on vuodesta 2017 lähtien kutsunut säännöllisesti keskeisiä 
kansalaisjärjestöjä Uniper Sustainability Roundtable -foorumiin, jossa 
kansalaisjärjestöt ja Uniperin eri osastojen edustajat voivat keskustella 
ja jakaa mielipiteitä avoimen vuoropuhelun aikaansaamiseksi� 

Fortumin ja Uniperin Bettercoal-aloitteeseen liittyvistä toimista ja 
sidosryhmäyhteistyöstä hiilen hankintaketjussa on kerrottu erikseen 
osiossa4Toimitusketju�

Fortumin 1) sidosryhmätutkimukset
Tutkimus/kysely Kohderyhmät Kohdemaat Toteutustaajuus
One Fortum -tutkimus Asiakkaat

Suuri yleisö
Julkishallinto
Pääomamarkkinat
Kansalaisjärjestöt
Mielipidevaikuttajat
Henkilöstö
Media

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

Asiakastyytyväisyys mitataan 
puolivuosittain

Maine mitataan vuosittain

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

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

Pulssikysely Oma henkilöstö Kaikki toimintamaat Kuukausittain
Sidosryhmäkysely osana vastuullisuuden 
olennaisuusanalyysia

Asiakkaat
Julkishallinto
Pääomamarkkinat
Kansalaisjärjestöt
Mielipidevaikuttajat
Tutkimuslaitokset ja teollisuuden järjestöt
Henkilöstö

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

Viimeksi 2019, uudestaan tarvittaessa

1) Ilman Uniperia
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Tietoa kyselytutkimuksilla 
Fortum, ilman Uniperia, kartoittaa vuosittain sidosryhmien odotuksia 
ja näkemyksiä kyselytutkimuksilla yhteistyössä kolmansien osapuolten 
kanssa� Tutkimusten tavoitteena on auttaa Fortumia selvittämään 
tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin� 
Kyselyt mittaavat myös sidosryhmäyhteistyömme onnistumista� Lisäksi 
tutkimukset tarjoavat tietoa nousevista kestävän kehityksen trendeistä 
ja huomioon otettavista riskeistä� Hyödynnämme tutkimusten tuloksia 
liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä vastuullisuuden 
olennaisten teemojen tunnistamisessa�

Fortum, ilman Uniperia, mittaa vuosittain yhtiön maineen kehitystä 
sekä asiakastyytyväisyyttä ja sen kehitystä eri liiketoimintayksiköissä 
laajan One Fortum -tutkimuksen avulla� Tutkimus tehdään vuosittain 
keväällä useimmissa Fortumin toimintamaissa� Tutkimuksen tulokset 
asiakastyytyväisyyden osalta on esitelty kohdassa4Asiakkaat� 

Uniper, ilman Uniprota, toteuttaa vuosittain Voice of Uniper 
-henkilöstökyselyn� Kysely mittaa, kuinka hyvin henkilöstö tuntee 
Uniper Way -työskentelytavan ja kuinka johtajat ja tiimit toteuttavat sitä.

Sidosryhmämme
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Ydin, vesi-, tuuli-, aurinkovoima, maakaasu, 
muut polttoaineet, esim� CHP:ssa1)

H2
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AsiakkaatMedia

Palvelun- ja 
tavarantoimittajat

Osakkeenomistajat 
ja rahoittajat

Paikallisyhteisöt

Viranomaiset 
ja päättäjät

Tulevaisuuden 
lahjakkuudet

Energia-alan 
organisaatiot

Järjestöt

Henkilöstö
AsiakkaatMedia

Palvelun- ja 
tavarantoimittajat

Osakkeenomistajat 
ja rahoittajat

Paikallisyhteisöt

Viranomaiset 
ja päättäjät

Tulevaisuuden 
lahjakkuudet

Energia-alan 
organisaatiot

Järjestöt

Henkilöstö
AsiakkaatMedia

Palvelun- ja 
tavarantoimittajat

Osakkeenomistajat 
ja rahoittajat

Paikallisyhteisöt

Viranomaiset 
ja päättäjät

Tulevaisuuden 
lahjakkuudet



Tärkeimmät odotukset, joita sidosryhmillä on Fortumia kohtaan, ja toimenpiteemme niihin vastaamiseksi vuonna 2020
Sidosryhmien odotukset Toimenpiteitä vuonna 2020

Osakkeenomistajat  
ja rahoittajat 

• Pitkän aikavälin arvon tuottaminen
• Osakkeen hyvä tuotto
• Vastuullinen toiminta

• Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti päivitetty strategiamme tähtää hiilineutraaliuteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä kunnianhimoisilla välitavoitteilla�
• Asetimme uusia pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita: rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x ja uusien investointien vähimmäistuottovaatimukset sidottu 

ilmastovaikutuksiin�
• Tavoitteenamme on osingon kasvattaminen 1,12 euroon osaketta kohti vuonna 2020 sekä kasvattaa sitä edelleen tulevaisuudessa�
• Otamme liiketoiminnassamme huomioon ilmastoon, resursseihin, henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät vastuumme�

Asiakkaat

• Hinnaltaan kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut
• Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen
• Hyödyllisten lisäpalvelujen tarjoaminen
• Henkilöstön hyvä asiantuntemus

• Myynnin ja kaupallistamisen kehittäminen on yksi Fortumin neljästä Must-Win Battle -tavoitteesta vuosille 2019–2021. Yli 80 henkilöä Fortumin eri yksiköistä on osallistunut hankkeeseen, 
jonka tavoitteena on mm� luoda käytäntöjä asiakkuuksien hallintaan, kehittää myyntiprosesseja ja lisätä asiakaslähtöisyyttä�

• Fortum, ilman Uniperia, haastatteli yli 9 200 asiakasta vuosittain toteutettavassa One Fortum -tutkimuksessa.

Henkilöstö

• Työturvallisuus ja -hyvinvointi
• Tasa-arvoinen kohtelu ja avoin vuorovaikutus
• Pysyvyyden varmistaminen ja kannustava palkkaus
• Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen

• Henkilöstölle jaettiin tietoa ajankohtaisista liiketoiminta-aiheista Fortum Talks -tilaisuuksissa�
• Fortum ja Uniper aloittivat yhteisen Safety and Environment -työryhmän jakaakseen parhaita työturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä yhtiöiden välillä. Työryhmä tunnisti neljä 

painopistealuetta: urakoitsijoiden työturvallisuus ja ympäristöasioiden hallinta, työtapaturmista oppiminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen, virtuaaliset turvallisuuskeskustelut, ja 
raportointikäytännöt ja tunnusluvut�

• Fortumin henkilöstölle, ilman Uniperia, suunnatun forShares-osakesäästöohjelman ensimmäinen säästökausi käynnistyi.
• Fortum, ilman Uniperia, tarjosi henkilöstön käyttöön uusia verkkokoulutusmoduuleja ja muutti monia käytössä olevia koulutuksia virtuaalisiksi; alkoi tarjota henkilöstölle virtuaalisia 

hyvinvointipalveluja, jotka tukevat etenkin henkistä hyvinvointia ja ergonomiaa etätyön aikana; ja jatkoi tulevaisuuden lahjakkuuksille suunnattua Navigator-koulutusohjelmaa�
• Uniper aloitti yhteistyön LinkedIn Learningin kanssa. Järjestelyn ansiosta yhtiön kaikki Saksan työntekijät voivat varata ulkopuolisia koulutuksia uuden varausalustan kautta. Uniper käynnisti 

myös työntekijöiden digitaalisia valmiuksia kehittävän ohjelman�
• Fortum, ilman Uniperia, käynnisti uuden strategisen Workforce 2.0 -aloitteen, jonka tarkoituksena on analysoida, mitä pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia meidän on tehtävä 

työtapoihimme�
• Uniper käynnisti4NewNormal-hankkeen, työntekijöiden siirtyessä etätyöhön COVID-19-rajoitusten vuoksi� Hankkeessa työntekijät yrityksen eri yksiköistä suunnittelevat tulevaisuuden 

työpaikkaa�

Tulevaisuuden 
lahjakkuudet 

• Houkutteleva työnantajabrändi
• Mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja vaihtelevia 

työtehtäviä
• Kilpailukykyinen korvaus työstä
• Yhtiön arvot ja toimintakulttuuri
• Liiketoiminnan etiikka ja vastuullisuus 

• Puhdas energia ja CO2-päästöttömän energiajärjestelmän edistäminen ovat yhä enemmän esillä rekrytointien yhteydessä�
• Fortum käynnisti koko yhtiön kattavan Workforce 2.0 -hankkeen, jonka tarkoituksena on analysoida ja kerätä näkemyksiä siitä, mitä pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia Fortumin on 

tehtävä, koskien myös sisäistä ja ulkoista työnantajakuvaamme� Osallistuimme myös sisältöklinikoille, koska haluamme jatkuvasti parantaa ulkoisten urasivujemme sisältöä�
• Fortum kehitti ulkoista tarinankerrontaansa julkaisemalla4videotarinoita työntekijöistämme verkossa. Myös Uniper avasi uuden ura- ja työpaikkasivuston, jossa se julkaisee  

Evolutionaries-lyhytvideosarjaa. Videoissa Uniperin työntekijät kertovat tarinansa ja jakavat mahdollisille työnhakijoille näkemyksiään siitä, millaista Uniperissa työskentely voi olla.
• Suomessa järjestimme suuren kesätyötapahtuman yhteistyössä TietoEVRYn ja Microsoftin kanssa� Lisäksi toteutimme sosiaalisessa mediassa kesätyökampanjan, jonka tarkoituksena oli 

saada positiivista näkyvyyttä ja lisätä työnhakijoiden kiinnostusta yhtiötä kohtaan�
• Ruotsissa Fortum, ilman Uniperia, osallistui Female Leader Engineer -ohjelmaan, joka tavoittelee sukupuolten välistä tasa-arvoa insinöörivaltaisilla toimialoilla.
• Tutkimusyritys Universumin tekemässä Suomen ihanteellisimmat työnantajat 2020 -vertailussa sijoituimme tekniikan alan ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa kymmenen 

ihanteellisimman työnantajan joukkoon. Saksan Düsseldorfissa toimiva työnantajien arviointiyhtiö4Leading Employers sijoitti Uniperin saksalaisten yritysten parhaan prosentin joukkoon.

Palvelun- ja 
tavarantoimittajat

• Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut 
velvoitteet

• Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
• Pitkäkestoiset liikesuhteet sekä liiketoiminnan ja 

tuotteiden ja palveluiden kehittäminen yhdessä
• Vastuullinen toiminta

• Fortum, ilman Uniperia, päivitti4Toimintaohjeet palvelun- ja tavarantoimittajille; laati uuden hankintatilauspolitiikan ja tiedotti siitä; otti käyttöön uuden työkalun toimittajien 
hyväksyntään, kilpailuttamiseen, sopimustenhallintaan ja yhteistyöhön; sekä lisäsi urakoitsijoiden turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä COVID-19-pandemian aikana�

• Fortum ja Uniper tiivistivät yhteistyötään ja tunnistivat hankinnoissa merkittäviä yhteistyömahdollisuuksia.
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Sidosryhmät

https://www.uniper.energy/news/design-your-workplace-of-the-future
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/meille-toihin/tyoskentely-fortumilla/fortumlaiset-kertovat
https://www.leading-employers.org/
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/ota-yhteytta/toimittajat-ovat-tarkea-osa-liiketoimintamme-menestysta


Sidosryhmien odotukset Toimenpiteitä vuonna 2020

Viranomaiset ja 
päättäjät

• Määräystenmukaisuus
• Kestävän kehityksen integrointi strategiaan ja 

liiketoimintaan, riskien hallinta
• Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi
• Vuoropuhelun ylläpitäminen
• Rakentava, asiantunteva ja avoin edunvalvonta, 

luotettava kumppani säädösten kehittämisessä

• Fortum viestii avoimesti ja käy aktiivista vuoropuhelua viranomaisten ja päättäjien kanssa: vuonna 2020 työskentelimme muun muassa markkinalähtöisen ilmastopolitiikan 
kehittämisen puolesta, kannatimme4teknologiariippumattomuutta ja EU:n alakohtaista lainsäädäntöä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa, 
kannatimme4sähkömarkkinamallia ja joustavuutta, sekä edistimme yhteiskunnan sähköistymistä ja4kiertotaloutta� 

• Fortum ja Uniper kuuluvat4Euroopan unionin avoimuusrekisteriin� Rekisteri sisältää tiedot edunvalvojista ja eturyhmistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan lainlaadintaan ja päätöksentekoon 
EU:n poliittisissa toimielimissä.

• Fortum tarjoaa viranomaisille rakentavia ehdotuksia lainsäädännöksi: osallistuimme vuonna 2020 muun muassa4EU:n kestävän rahoituksen lainsäädännön valmisteluun, 
kannatimme4kunnianhimoista ilmastotavoitetta vuodelle 2030, edistimme useita Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) viitekehyksessä toteutettavia aloitteita 
ja vahvistimme Fortumin profiilia vetyyn liittyvässä edunvalvonnassa. Lisäksi edistimme kilpailukykyistä, sähköistymistä tukevaa energiaverotusta. Pohjoismaissa osallistuimme aktiivisesti 
keskusteluun sähkömarkkinoiden kehityksestä vaatien pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä�

• Fortum julkaisee kannanottoja ja näkemyksiä energiatoimialan ja -politiikan kehityksestä ja kertoo niistä aktiivisesti useissa kanavissa: vuonna 2020 julkaisimme Pohjoismaiden päästöjen 
vähentämistä koskevan energiakatsauksen4Decarbonisation of the Nordics�

Media

• Luotettavaa ja median tarpeet ymmärtävää 
yritysviestintää

• Viestintämme pääperiaatteena on viestiä aina tasapuolisesti, ennakoivasti ja avoimesti�
• Vuonna 2020 keskityimme erityisesti tulevien vuosien strategisten painopistealueiden sekä Fortumin ja Uniperin strategian yhdenmukaistamisen viestintään.
• Tuotimme tiedotusvälineille useita mielenkiintoisia uutisaiheita, jotka herättivät sekä kotimaista että kansainvälistä kiinnostusta�
• Suomessa toteutimme parhaaseen katseluaikaan näytetyn televisio-ohjelmasarjan nimeltä Riku Rantala & 100 kysymystä ilmastosta� Sarja käsitteli ilmastonmuutosta monista eri 

näkökulmista�
• Fortumin asiantuntijat ja johtoryhmän jäsenet kirjoittavat aktiivisesti useista ajankohtaisista aiheista yritysblogiimme4ForTheDoers�

Energia-alan 
organisaatiot

• Alan yhteisten etujen ajaminen
• Vuoropuhelu ja asiantuntemus

• Osallistumme aktiivisesti toimialamme järjestötoimintaan: vuonna 2020 olimme edustettuina useissa kymmenissä järjestöissä EU-tasolla ja toimintamaissamme.
• Toimialajärjestöjen lisäksi Fortum, ilman Uniperia, on mukana markkinalähtöistä energia- ja ilmastopolitiikkaa edistävissä kansainvälisissä aloitteissa: YK:n Caring for Climate, 

Maailmanpankin Carbon Pricing Leadership Coalition ja suomalainen Climate Leadership Coalition (CLC)�
• Fortum on mukana kansainvälisessä Corporate Responsibility and Sustainability Council -työryhmässä, joka on osa The Conference Board of Europe -organisaatiota. Uniper on saksalaisten 

yritysten kestävän kehityksen foorumin4Econsense jäsen�
• Sekä Fortum että Uniper ovat Bettercoal-aloitteen jäseniä ja pyrkivät jatkuvasti parantamaan kestävyyttä hiilen hankintaketjuissaan yhteistyössä muiden eurooppalaisten energiayhtiöiden 

kanssa�

Järjestöt

• Toiminnan vastuullisuus ja riskien hallinta
• Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen ja 

hiilestä luopuminen
• Luotettava ja avoin raportointi

• Fortum investoi vuonna 2020 CO2-päästöttömään tuotantoon 372 miljoonaa euroa�
• Fortum ja Uniper keskustelivat aktiivisesti kansalaisjärjestöjen kanssa hiilestä luopumisesta, ihmisoikeuskysymyksistä hiilen hankintaketjussa sekä kaasun etsinnän ja kuljetuksen 

ympäristövaikutuksista�
• Julkaisimme4Hiilenhankinta Fortumissa ja Uniperissa -tietopaketin Fortumin verkkosivuilla�
• Fortum, ilman Uniperia, julkaisi ensimmäisen Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raporttinsa keväällä 2020. Myös Uniper on sitoutunut kehittämään  

TCFD-raportointia� Molemmat yhtiöt ovat TCFD:n virallisia tukijoita� 
• Fortum on kehittänyt ilmastoriskien hallintaa osana yrityksen riskienhallintaprosessia�

Paikallisyhteisöt 

• Laitosturvallisuus
• Työpaikkojen, infrastruktuurin ja virkistyskäytön 

kehittäminen
• Päästöjen, melun ja muiden haittojen 

vähentäminen

• Kriisiharjoituksia järjestettiin vuonna 2020 Loviisan ydinvoimalaitoksella sekä muutamilla liiketoiminta-alueilla� Lisäksi kriittisille voimalaitoksille tehtiin turvallisuusarvioinnit Pohjoismaissa, 
Puolassa ja Venäjällä�

• Fortum, ilman Uniperia, paransi yhtiön sietokykyä päivittämällä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia keskittyen erityisesti mahdollisiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin häiriöihin; kehitti 
ja toteutti useita etätoimintoja, kuten virtuaaliset turvallisuuskeskustelut, joilla varmistetaan tuottavuus ja operatiivinen joustavuus; ja paransi kyberuhkiin varautumista kyberturvallisuutta 
parantavalla ohjelmalla, joka sisältää muun muassa sähköntuotannon turvallisuus-teeman�

• Fortum ja Uniper aloittivat yhteistyön ensisijaisiksi määritellyillä yritysturvallisuuden alueilla. Yhteistyömme keskittyi kyberturvallisuuteen, sisältäen muun muassa verkkoliikenneseurantaa, 
ja liiketoiminnan turvallisuuteen, sisältäen muun muassa kriisinhallintaa�

• Fortum, ilman Uniperia, tekee yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa toimintamaissamme4yhteiskuntavastuuohjelmamme kautta�
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Sidosryhmät

https://www.fortum.com/media/26306/download
https://www.fortum.com/media/2020/03/carbon-border-adjustment-power-sector
https://www.fortum.com/media/2020/06/fortum-calls-actions-ensure-clean-high-quality-recycled-materials-will-be-futures-raw-material-supply-european-industry
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_fi
https://www.fortum.com/media/2020/05/fortums-position-sustainable-finance
https://www.fortum.com/media/2020/05/fortums-response-consultation-eu-2030-climate-target-plan
https://www.fortum.com/about-us/media/media-room/energy-review/decarbonisation-nordics
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/forthedoers-blogi
https://econsense.de/about-us/
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys/hiilenhankinta-fortumissa-ja-uniperissa


Lisää vuoropuhelua ympäristöjärjestöjen ja  
sijoittajien kanssa 
Keskustelu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja erityisesti hiilen 
käytöstä luopumisesta energiantuotannossa on jatkunut aktiivisena koko 
vuoden ajan. Uniperin uuden Datteln 4 -hiilivoimalaitoksen liittäminen 
energiaverkkoon Saksassa kesäkuussa 2020 oli ympäristöjärjestöjen 
huomion kohteena Euroopassa vuonna 2020. Sidosryhmät ilmaisivat 
huolensa suoraan Fortumille esimerkiksi avoimilla kirjeillä, sosiaalisessa 
mediassa, mielenosoituksissa ja järjestämällä erilaisia julkisia tapahtumia 
ja webinaareja�

Fortum on vastannut järjestöjen esiin nostamiin huoliin sosiaalisessa 
mediassa, useissa henkilökohtaisissa ja virtuaalisissa tapaamisissa sekä 
yhtiökokouksessa� Suomessa Fortum järjesti useita, lähinnä virtuaalisia 
tapaamisia Greenpeacen, WWF:n, Hiilivapaan Suomen, Amnesty 
Internationalin ja Finnwatchin edustajien kanssa� Fortumin asiantuntijat 
ovat myös vastanneet esitettyihin kysymyksiin blogikirjoituksissa sekä 
antaneet lukuisia haastatteluja medialle� Edistääkseen rakentavaa ja 
tosiasioihin perustuvaa keskustelua ilmastonmuutoksesta Fortum teki 
yhteistyössä toimittaja Riku Rantalan kanssa tv-ohjelmasarjan, jossa 
ilmastonmuutosta käsiteltiin eri näkökulmista� Riku Rantalalla oli täysi 
journalistinen vapaus sarjan sisällön ja vierasvalintojen suhteen, ja 
ohjelmassa vieraili muun muassa kansalaisjärjestöjen, korkeakoulujen 
ja liike-elämän edustajia. Sarja esitettiin marras-joulukuussa 2020 
parhaaseen televionkatseluaikaan�

Vuoropuhelu sijoittajien kanssa
Vuoden aikana Fortumin vuoropuhelu jatkui aktiivisena myös sijoittajien 
kanssa, ja keskusteluissa keskityttiin yhä enemmän ympäristöaiheisiin� 
Keskeistä näissä keskusteluissa oli konserninlaajuisten 
ilmastotavoitteiden asettaminen ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavat toimet, mukaan lukien selkeät suunnitelmat hiilestä 
luopumiseksi� Sijoittajien näkemykset ilmastoon liittyvistä aiheista 
vaihtelevat, ja Fortum käy aktiivisesti vuoropuhelua useiden eri 
sijoittajien ja sijoittajaryhmittymien kanssa� Fortum hyödyntää 
sijoittajien palautetta liiketoimintansa jatkuvassa kehittämisessä ja 
strategisissa päästöjen vähentämiseen tähtäävissä suunnitelmissaan, 
jotta ne vastaisivat myös pääomamarkkinoiden vaatimuksia� 
Vuoropuhelu sijoittajien kanssa on rakentavaa, ja Fortum arvostaa 

sijoittajien tukea energiamurroksen edistämisessä� Konserninlaajuisten 
ilmastotavoitteiden asettamisen lisäksi Fortum pyrkii lisäämään 
avoimuutta tavoitteisiin liittyvillä alueilla, kuten vaikuttamistoimissaan�

Fortumin osakkaat toivat ilmastotavoitteitaan julki myös 
yhtiökokouksessa. Fortumin osakas WWF Suomi teki vuoden alussa 
Fortumin yhtiökokoukselle aloitteen, jossa vaadittiin Fortumin 
yhtiöjärjestyksen muuttamista� Osakas ehdotti, että Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoite kirjattaisiin Fortumin yhtiöjärjestykseen� Hallitus 
totesi ehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että johdonmukainen työ 
puhtaamman maailman puolesta on kaiken toiminnan lähtökohta Fortumilla 
ja että yhtiön strategia on rakennettu sille olettamalle, että Fortum 
menestyy hiilineutraalissa yhteiskunnassa� Hallitus totesi, että Fortumin 
tavoitteena oli asettaa koko konsernia koskevat päästövähennystavoitteet 
vuoden 2020 loppuun mennessä. Hallitus päätyi kuitenkin suosittelemaan 
osakkaan ehdotuksen hylkäämistä, koska hyväksyntä tarkoittaisi 
poikkeamista yhtiön osakeyhtiölain mukaisesta tarkoituksesta, joka on 
tuottaa pitkällä aikavälillä voittoa yhtiön osakkeenomistajille, yleishyödyllisen 
organisaation suuntaan� Varsinainen yhtiökokous hylkäsi ehdotuksen�

Fortum vaikuttaa tiukempien ilmastotavoitteiden puolesta
Vuonna 2020 Euroopan komissio aloitti EU:n vuoden 2030 
ilmastotavoitteen tarkistamisprosessin tarkoituksenaan ehdottaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen tiukentamista  
nykyisestä vähintään 40 %:sta vähintään 55 %:iin vuoteen 1990 
verrattuna� Prosessiin sisältyi julkinen kuuleminen, johon 
4Fortum vastasi� Komission odotetaan julkaisevan lainsäädäntö-
ehdotuksensa kesällä 2021.

Fortum tukee vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostamista 
vähintään 55 %:iin ja ehdottaa4vahvistetun ja laajennetun EU:n 
päästökauppajärjestelmän ottamista tärkeimmäksi keinoksi 
pyrkimyksissä vähentää päästöjä aiemmin sovittua enemmän� 
Kunnianhimoisempaan tavoitteeseen vuodelle 2030 olisi liitettävä 
kaikkein kustannustehokkaimmat poliittiset toimenpiteet, ja 
päällekkäistä ilmastosääntelyä tulisi välttää� Tavoitteiden asettamisessa 
vuodelle 2030 olisi otettava huomioon myös hiilidioksidipoistumat ja 
negatiiviset päästöt, joilla on tärkeä merkitys tiukentuvien tavoitteiden 
saavuttamisessa� 
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Sidosryhmät

https://www.fortum.com/sites/default/files/documents/200525_fortum_response_to_eu_2030_target_consultation_final_.pdf
https://www.fortum.com/media/2021/02/robust-and-efficient-emissions-trading-system-key-decarbonising-european-economy
https://www.fortum.com/media/2021/02/robust-and-efficient-emissions-trading-system-key-decarbonising-european-economy


Maine 
Vuonna 2020 tehdyn One Fortum -tutkimuksen mukaan maineemme 
kehittyi vaihtelevasti eri sidosryhmiemme keskuudessa vuoden 2019 
tuloksiin verrattuna. Tutkimus ei kattanut Uniperin sidosryhmiä. 
Myönteistä kehitystä havaittiin etenkin Fortumin oman henkilöstön 
keskuudessa� Tämän ryhmän osalta maineindeksi saavutti kaikkien 
aikojen korkeimman tasonsa 82 (asteikolla 0–100). Päättäjien ja 
sijoittajien keskuudessa indeksi pysyi vakaana ja erittäin hyvällä 
tasolla. Päättäjien keskuudessa tulos oli 77 ja sijoittajien 76. Median 
keskuudessa maailmanlaajuinen keskimääräinen tulos nousi 5 yksiköllä 
tasolle 73. Parannuksen taustalla oli kuitenkin se, että Venäjä 
sisällytettiin mediakyselyyn ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Merkittävin kielteinen muutos vuoden 2019 tuloksiin verrattuna 
tapahtui kansalaisjärjestöjen keskuudessa� Tässä ryhmässä 
maailmanlaajuinen keskimääräinen tulos laski 8 yksiköllä tasolle 68. 
Lasku johtui poikkeuksellisesta 16 yksikön pudotuksesta Suomessa. 
Kansalaisjärjestöjen kielteinen reaktio Suomessa johtui pääasiassa 

Uniperin Datteln 4 -hiilivoimalaitoksen käynnistymisestä Saksassa. 
Kaiken kaikkiaan Fortumin maine on edelleen heikoin suuren 
yleisön keskuudessa huolimatta lievästä positiivisesta kehityksestä 
vuonna 2020. 

Tutkimuksen mukaan maineen kannalta merkittävin vahvuutemme 
on operatiivinen osaamisemme� Eniten parannettavaa meillä on 
sosiaalisessa vastuullisuudessa� Sosiaalisen vastuun parantamiseksi 
käynnistimme4yhteiskuntavastuuohjelman (Corporate Social 
Responsibility Programme, CSR Programme), jonka selkeänä 
tavoitteena on lisätä ja keskittää yhteiskunnallista toimintaamme 
strategisilla alueilla� 

Fortumin tavoite maineelle, ilman Uniperia, vuonna 2020 oli 
One Fortum -tutkimuksessa taso ≥ 72,5 mitattuna tutkimukseen 
osallistuvien sidosryhmien keskiarvona. Vuonna 2020 tavoite 
saavutettiin tuloksella 72,5 (2019: 72,3).

Brändi
Seuraamme jatkuvasti Fortum-brändin kehitystä, eli mielikuvaa 
yhtiöstämme� Brand tracking -seurantaan kuuluu muun muassa 
tunnettuuden, preferenssin sekä brändiattribuuttien mittaamista� 

Seuraamme myös Fortumin brändin arvon kehitystä Brand Finance 
-nimisen ulkoisen arvioijan tekemän Brand Value -tutkimuksen avulla� 
Tuoreimman tutkimuksen mukaan Fortumin brändiarvo vuonna 
2020 oli 727 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 vastaava arvo oli 
796 miljoonaa euroa.
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Taloudelliset vaikutukset
Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 
40 maassa. Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ja sen 
tuottamaa lisäarvoa eri sidosryhmille� Keskeisiin sidosryhmiimme 
kuuluvat rahoittajat ja osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilöstö, 
palvelun- ja tavarantoimittajat sekä julkinen sektori�

Suorat ja epäsuorat vaikutukset
Fortumin toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät 
myyntituotoista asiakkailta, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta, 
korvauksista rahoittajille ja osingoista osakkeenomistajille, kasvu- 
ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä maksetuista 
veroista� Toiminnallamme on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia� 
Suomen valtio omistaa 50,8 % Fortumin osakkeista, ja osallistumme 
yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla veroja ja osinkoja� 
Näillä turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan 
hyvinvointia� Investoinnit sekä tavaroiden ja palveluiden ostot 
työllistävät sekä paikallisesti että toiminta-alueidemme ulkopuolella� 
Uudet investointiesitykset arvioidaan kestävyyskriteerien perusteella. 
Palvelun- ja tavarantoimittajien osalta arvioimme myös globaaleja 
vaikutuksia ja kiinnitämme erityistä huomiota riskimaissa toimiviin 
palvelun- ja tavarantoimittajiin� Maksetuilla palkoilla ja veroilla on 
positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin�

Taloudellisen lisäarvon jakaantuminen

Asiakkaat

MEUR 52 878

Omaisuuden myynnit
MEUR 1 260

Julkinen sektori
MEUR 484

Henkilöstö
MEUR 1 195

Investoinnit 
käyttöomaisuuteen
MEUR 1 101

Rahoittajat ja 
osakkeenomistajat
MEUR 1 081

Toimittajat

MEUR 48 699

Hankitut osakkeet
MEUR 1 801
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Rahavirrat eri sidosryhmille vuosina 2018–2020 (GRI 201-1) 1)

milj� euroa 2020 2019 2018
Lisäarvon tuottaminen    
Tuotot asiakkailta * Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot sekä 

rahoitustulot
52 878 5 876 5 262

Omaisuuden myynnit Osakkeiden, liiketoimintojen tai laitosten myynneistä saadut tulot 1 260 88 298
Ostot tavarantoimittajilta * Maksut raaka-aineiden, tavaroiden ja palveluiden toimittajille -48 699 -3 365 -3 189
Fortumin tuottama lisäarvo  5 439 2 599 2 371
Lisäarvon jakautuminen   
Korvaukset henkilöstölle Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut -1 195 -480 -459
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille Sijoittajille maksetut osingot, korot, realisoituneet kurssivoitot ja 

-tappiot sekä muut rahoituskulut
-1 081 -1 170 -923

Julkinen sektori Maksetut tuloverot, valmisteverot, tuki yhteiskunnalle ja 
lahjoitukset

-484 -298 -270

Jaettu sidosryhmille yhteensä  -2 760 -1 948 -1 652
Yli-/alijäämä * 2 679 651 719
Investoinnit käyttöomaisuuteen  -1 101 -695 -579
Hankitut osakkeet   -1 801 -107 -4 088 *
Yli-/alijäämä sisältäen investoinnit   -224 -151 -3 948

1) Luvut sisältävät Uniperin toisesta vuosineljänneksestä 2020 alkaen.

* Vuonna 2020 nettovakuusvelan muutokseen ja ydinjätehuoltorahastoihin liittyvät rahavirrat on uudelleenluokiteltu� Vertailuvuosia on oikaistu vastaavasti� Lisätietoja Tilinpäätöksen liitetiedosta 1, 
Merkittävät laadintaperiaatteet�

Vuonna 2020 tuotetun ja sidosryhmille jaetun lisäarvon erotuksena 
oman toimintamme kehittämiseen jäi 2 679 miljoonaa euroa. 

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

4�Liikevaihto maantieteellisin alueittain asiakkaiden sijainnin mukaan:  
Tilinpäätös, liitetieto 6
4Henkilöstökulut maittain
4Verojalanjälki 2020

Olemme sisällyttäneet investoinnit taloudellisten vaikutustemme 
arviointiin, koska niiden vuosittainen määrä ja vaikutus yhteiskuntaan 
on merkittävä. Vuonna 2020 investointimme CO2-päästöttömään 
energiantuotantoon olivat 372 miljoonaa euroa. Investoinnit 
käyttöomaisuuteen maittain ja tuotantotyypeittäin on esitetty 
Taloudelliset tiedot 2020-raportin osiossa Tunnusluvut 2011–2020, 
Investoinnit käyttöomaisuuteen�

Ydinvoimaan liittyvät varaukset on käsitelty Taloudelliset tiedot 
-raportin liitetiedossa 28 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat. 
Ilmastonmuutokseen liittyvät taloudelliset vaikutukset ja muut riskit ja 
mahdollisuudet sekä päästökauppa on raportoitu kohdassa4Ilmasto� 
Eläkejärjestelymme noudattavat kunkin toimintamaan paikallisia 
sääntöjä ja käytäntöjä, ja niitä käsitellään Tilinpäätöksen liitetiedossa 30 
Eläkevelvoitteet�
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Asiakkaat

Vastuullisena sähkö-, kaasu-, lämmitys- ja 
jäähdytysliiketoimijana Fortum tarjoaa asiakkailleen 
ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita 
tuotteita ja palveluita� Lisäksi se huolehtii 
luotettavuudesta markkinoinnissaan ja viestinnässään� 
Asiakastyytyväisyyden kautta Fortum arvioi 
liiketoimintansa vastuullisuutta eri sidosryhmien 
keskuudessa�

Tuotevastuu
Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi 
suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö� Fortum 
on Pohjoismaiden suurin sähköntuottaja ja yksi maailman johtavista 
lämmöntuottajista�

Lisäksi Fortum tarjoaa teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkailleen 
ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja ympäristönsuojeluun� Näitä 
ovat muun muassa sähköverkon vakauttamispalvelut, jätteen 
energiahyötykäyttö ja vähähiiliset teolliset ratkaisut� Fortum pyrkii myös 
hyödyntämään vedyn tarjoamat mahdollisuudet heti, kun ne tulevat 
kaupallisesti saataville�

Hiilidioksidipäästötöntä ja alkuperämerkittyä sähköä 
Fortum kuuluu Pohjoismaiden johtaviin hiilidioksidipäästöttömän 
ja alkuperämerkityn sähkön myyjiin� Myymme CO2-vapaata 
sähköä asiakkaillemme Pohjoismaissa ja Puolassa. Uusiutuvilla 
energianlähteillä, kuten vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalla, tuotetun sähkön 
alkuperä on varmennettu alkuperätakuilla (Guarantee of origin)� Osa 
myymästämme sähköstä on varmennettu myös yleiseurooppalaisella 
luonnonsuojelujärjestöjen Ekoenergia-merkillä ja Ruotsissa Bra Miljöval 
-merkillä�

Palveluita asiakkaille 
Fortum on viime vuosina tuonut markkinoille useita uusia palveluita, 
jotka vähentävät ympäristövaikutuksia ja parantavat asiakkaiden 
 mahdollisuuksia hallita sähkönkulutustaan ja kustannuksiaan� Tarjoamme 
kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja niin energiantuotantoon, 
liikenteeseen kuin jätehuoltoonkin� Energiantuotantoon osallistuvien 
kuluttajien määrä on kasvamassa� Fortumin tarjoamat ratkaisut liittyvät 
kotiautomaatioon, sähköautojen älykkääseen lataukseen, paikalliseen 
energiantuotantoon ja varastointiin sekä kysyntäjoustoon� Lisäksi 
tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluita energiajärjestelmiin, 
sähkön ja lämmön tuotantoon ja prosessiteollisuuteen� Haluamme 
asian tuntemuksellamme auttaa myös teollisuus- ja infrastruktuuri-
asiakkaitamme pienentämään ympäristö- ja hiilijalanjälkeään� Näistä 
palveluista on kerrottu tarkemmin kohdissa4Ilmasto ja4Energia�

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

Vuonna 2019 Fortum sai Suomen Energiavirastolta kuluttajille 
annettavia ilmoituksia ja tiettyjen sähkötuotteiden hinnoittelukäytäntöjä 
koskevan päätöksen� Fortum on pannut päätöksen täytäntöön ja 
valittanut siitä markkinaoikeuteen vuonna 2020 saadakseen paremman 
selvyyden päätöksen tulkinnasta� Markkinaoikeuden lopullista 
päätöstä asiassa ei ole vielä saatu� Lisäksi Fortum sai Kilpailu- ja 
kuluttajavirastolta selvitys- ja ratkaisupyyntöjä, jotka koskivat joiltakin 
yksittäisiltä kuluttajilta tulleita valituksia� Nämä selvityspyynnöt on 
käsitelty määräajassa, ja suurin osa pyynnöistä on ratkaistu yksittäisten 
kuluttajien kanssa�

Ruotsissa kuluttajavirasto ja suoramarkkinoinnin eettinen 
komitea ohjeistivat Fortumia tekemään tiettyjä muutoksia yhtiön 
markkinointiviestintään ja -prosesseihin� Fortum toteutti pyydetyt 
muutokset, ja asian käsittely on päättynyt� Ruotsin kuluttajien 

energiamarkkinavirasto totesi aiemmin Fortumin yhdeksi sähköyhtiöistä, 
jotka saavat suhteellisen paljon asiakasvalituksia� Yhtiössä käynnistettiin 
parannusohjelma, joka vähensi valitusten määrää merkittävästi� 
Tämän seurauksena Fortumin ei enää katsota kuuluvan näihin 
sähköyhtiöihin� Lisäksi Fortum sai NIX-nämndeniltä (suoramarkkinoinnin 
itsesääntelyorganisaatio) telemarkkinointiaan koskevia tiedusteluja, 
joihin Fortum on antanut kirjalliset vastaukset�

Norjassa Fortum sai maan energiaviranomaiselta päätöksen, jossa 
Fortumin tarjoama maksupalvelu määrättiin lopetettavaksi� Palvelu 
sisältää sähkölaskujen maksutilin, joka tarjoaa joustavan maksuratkaisun 
Fortumin asiakkaille� Muiden norjalaisten sähköntoimittajien tarjoamat 
vastaavat maksupalvelut on myös määrätty lopetettaviksi� Fortum on 
kiistänyt päätöksen oikeudellisen perustan ja valittanut päätöksestä 
energia-alan valituslautakuntaan� Lisäksi Fortum sai Norjan 
kuluttajaviranomaiselta kuluttaja-asiakkaita koskeviin myyntikäytäntöihin 
liittyviä tiedusteluja ja ohjeita� Fortum on käynyt keskustelua 
kuluttajaviranomaisen kanssa ja on parhaillaan tekemässä pyydettyjä 
muutoksia�

Fortum sai Puolan kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselta kaksi 
tiedustelua� Ensimmäinen tiedustelu koski kuluttajien yhteisiä etuja 
loukkaavia käytäntöjä� Fortum on antanut asiassa sitoumusehdotukset 
ja ilmaissut kantansa kuluttajavalituksiin� Toinen tiedustelu koski 
kiellettyjä sopimusehtoja sisältävien sopimusmallien käyttöä� Fortum 
on toimittanut viranomaiselle vaaditut tiedot ja asiakirjat ja jatkaa 
keskustelua asiasta viranomaisen kanssa� 

Asiakkaiden tietosuoja 
Fortumilla, ilman Uniperia, on käytössään tietosuojaohjelma. Ohjelma 
varmistaa, että Fortumilla on käytössään asianmukaiset prosessit 
asiakkaiden oikeuksien suojaamiseksi ja että liiketoiminnassa käytetään 
ja käsitellään tietoja lain mukaisesti. Uniperilla on vastaavanlaiset 
käytännöt henkilötietojen turvallisen käsittelyn varmistamiseksi�

Suomessa Fortum sai vuonna 2020 tietosuojaviranomaiselta 
päätöksen, joka koski henkilötietojen käsittelyä tietyissä 
markkinointitoimissa� Fortum on pannut päätöksen täytäntöön�
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Fortum ilmoitti Ruotsin tietosuojaviranomaiselle kolmesta 
tietoturvaloukkauksesta� Kaikissa kolmessa tapauksessa 
tietosuojaviranomainen on päättänyt tapausten käsittelyn 
Fortumin toimittamien tietojen perusteella� Fortum ilmoitti Norjan 
tietosuojaviranomaiselle yhdestä tietoturvaloukkauksesta� Viranomainen 
on kyseenalaistanut oman toimivaltansa asiassa, eikä päätöstä ole 
vielä tehty� Fortum ilmoitti Puolan tietosuojaviranomaiselle yhdestä 
tietoturvaloukkauksesta� Viranomainen esitti useita tiedusteluja, ja Fortum 
on toimittanut viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot, mutta asian 
käsittely on edelleen kesken� 

4Tuotteet ja palvelut kotiasiakkaille
4Tuotteet ja palvelut yrityksille ja yhteisöille

Asiakastyytyväisyys 
Asiakastyytyväisyys on Fortumille ensiarvoisen tärkeää yhtiön 
strategian toteuttamisen ja liiketoiminnan kasvattamisen kannalta� 
Olemme asettaneet tavoitteen asiakastyytyväisyydelle (≥ 70). Tavoite ei 
koske Uniperia, joka ei ollut mukana tavoitteen asettelussa eikä kuulunut 
vuosien 2020–2021 One Fortum -tutkimukseen.

Fortum, ilman Uniperia, mittaa asiakastyytyväisyyttä osana laajaa 
One Fortum -tutkimusta� Tutkimus tehdään vuosittain keväällä� 
Consumer Solutions -divisioona mittaa tyytyväisyyden myös syksyllä� 
Vuonna 2020 yli 9 200 asiakasta seitsemästä eri liiketoiminnosta 
osallistui vuosittaiseen tutkimukseen�

Kokonaisuutena voidaan todeta, että suurella osalla Fortumin 
liiketoiminnoista asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla 
(asiakastyytyväisyysindeksi ≥ 70, asteikolla 0–100) tai erittäin hyvällä 
tasolla (≥ 75) vaihteluvälin ollessa 61–81.

Kaikista Fortumin asiakasryhmistä tyytyväisimmät asiakkaat ovat 
Nuclear Services- sekä Recycling and Waste -yksiköissä. Vuonna 
2020 molempien liiketoimintayksiköiden asiakastyytyväisyys 
pysyi vuoteen 2019 verrattuna ennallaan, ja molempien taso oli 
erinomainen (80 ja 81). Kaukolämpöasiakkaidemme tyytyväisyys nousi 

vuonna 2020, yritysasiakkailla se oli 77 ja kuluttaja-asiakkailla 72. 
Voimalaitospalveluita tarjoavan Fortum eNextin asiakastyytyväisyys 
nousi hieman ja saavutti erittäin hyvän tason (75).

Sähkön vähittäismyyntiasiakkailla tyytyväisyys kasvoi merkittävästi 
lähes kaikkien vähittäismyynnin brändien osalta, ja kokonaisuutena tulos 
ylitti selvästi viime vuoden tason, kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyden 
noustessa tasolle 70 ja yritysasiakkaiden tasolle 64.

Sähköautojen latauspalveluita tarjoavan Fortum Charge & Driven 
asiakkaiden tyytyväisyys laski kuluttajapuolella hieman, tasolle 61, 
mutta kansainvälisten SaaS-asiakkaiden tyytyväisyys nousi tasolle 74. 
Taloyhtiösegmentin tyytyväisyys oli tasolla 64. Fortumin toinen 
sähköautojen latausbrändi, Plugsurfing, kasvatti asiakastyytyväisyyttään 
tasolle 67.

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

Uniperin asiakastyytyväisyys
COVID-19 tilanteen vauhdittamana, Uniper toteutti lukuisia 
toimenpiteitä kehittääkseen tapaa, jolla yhtiö viestii ja toimii 
asiakkaidensa kanssa yhteistyössä� Osaksi johtuen näistä 
toimenpiteistä, jotka sisälsivät digitaalisten palveluiden parantamista, 
Uniper nimettiin uutiskanava Welt’in tutkimuksessa TOP 5 saksalaisen 
energia-alan yhtiön joukkoon asiakastyytyväisyyden osalta�

Asiakastyytyväisyys 2018–2020 1)

 2020 2019 2018
Suomi
Fortum 64,3 63,4 74,1
Ruotsi
Fortum 62,7 64,6 59,8
Göta Energi 68,5 66,5 64,4
SverigesEnergi 2) - - 58,2
Norja
Fortum - 68,8 -
Hafslund Strøm 62,1 65,0 66,5
NorgesEnergi 64,6 68,4 68,6

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

3) SverigesEnergi ja Göta Energi ovat yhdistyneet, ja yhtiö jatkaa nimellä Göta Energi�
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Yrityskansalaisuus

Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa on Fortumin 
toiminnan kulmakiviä� Vaikutamme paikallisyhteisöihin 
laitospaikkakunnilla ja teemme monenlaista yhteistyötä 
paikallisten sidosryhmien kanssa�

Tuemme yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, 
esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme� Fortum 
tekee myös yhteistyötä yliopistojen kanssa erilaisissa tutkimus- ja 
kehityshankkeissa. Vuonna 2020 Fortum, ilman Uniperia, tuki 
yleishyödyllistä toimintaa yhteensä noin 2,5 (2019: 3,0) miljoonalla 
eurolla� Tuimme lisäksi Consumer Solutions -divisioonan Good 
Cause Partnereita� Tukemme yhteiskunnalliselle toiminnalle väheni 
johtuen COVID-19 pandemian aiheuttamista käynnissä olevien 
hankkeiden viivästymisistä� Tärkeä edistysaskel oli uuden, strategisia 
painopistealueita kattavan yhteiskuntavastuuohjelman käynnistyminen�

Yhteiskuntavastuuohjelma 
Vuonna 2020 päätimme määritellä uudelleen tapamme tehdä 
yhteistyötä yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa ja yhdenmukaistaa 
tämän työn strategisten päätavoitteidemme kanssa� Käynnistimme 
yhteiskuntavastuuohjelman (Corporate Social Responsibility eli 
CSR-ohjelma), joka kattaa Fortum-konsernin yhtiöiden, ilman 
Uniperia, maailmanlaajuisesti tekemät paikallisyhteisöjä koskevat 
hankkeet� Ohjelman painopistealueita ovat: (i) ilmasto, joka kattaa 
myös ympäristöön ja veteen liittyvät aiheet, (ii) kiertotalous, johon 
kuuluvat materiaalien käyttöön, kierrätykseen ja jätteisiin liittyvät 
aiheet, sekä (iii) ihmiset, jonka erityisinä painopisteinä ovat nuoret, 
lapset ja koulutus� Meillä on lisäksi edelleen joitakin muihin aiheisiin 
liittyviä yhteistyösitoumuksia, mutta tavoitteenamme on sitoa kaikki 
hankkeemme vähitellen yhteiskuntavastuuohjelmamme teemoihin�

Vuonna 2020 yhteiskuntavastuuohjelmamme aloitteet 
keskittyivät ihmisiin, koska COVID-19-pandemia lisäsi käytännön 
avun tarvetta, ja halusimme tarjota tukeamme vaikeina aikoina� 
Tuimme paikallisyhteisöjä Puolassa, Latviassa ja Intiassa taistelussa 

COVID-19-virusta vastaan toimittamalla suojavarusteita ja 
-materiaaleja (esim. käsineitä, kasvomaskeja ja desinfiointiaineita) 
paikallisyhteisöille ja terveydenhuollon yksiköille� Venäjällä tuimme 
Tjumenissa, Tšeljabinskissa ja Uljanovskissa toimivia paikallisia 
hyväntekeväisyysjärjestöjä heidän pandemiatyössään� Intian Bhadlassa 
jaoimme ruokapaketteja paikallisille asukkaille pandemiasta johtuvien 
sulkutoimien aikana�

Suomi, 23
Ruotsi, 10
Norja, 15
Venäjä, 47
Puola, 2
Muut maat, 3

Tuki yhteiskunnalle maittain, % 1) 

1) Luvut ilman Uniperia

1

Ilmasto, 44
Ihmiset, 21
Kiertotalous, 1
Muut, 34

Tuki yhteiskunnalle kohderyhmittäin, % 1)

1) Luvut ilman Uniperia

1
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Case | Fortumin yhteiskunnallinen tuki Pohjoismaissa COVID-19-pandemian aikana

COVID-19-pandemian aikana yhteiskuntavastuuohjelmamme aloitteet ovat 

kohdentuneet ihmisiin, koska pandemia on lisännyt palveluiden ja avun 

tarvetta kaikkialla� Haluamme tehdä osuutemme ja helpottaa heikoimmassa 

asemassa olevien väestöryhmien tilannetta� Tuemme yhteisöjen 

avustusohjelmia lasten, vanhusten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin eteen 

työskentelevien järjestöjen kautta� Vuonna 2020 aloitimme yhteistyön 

huolellisesti valittujen järjestöjen kanssa ja työtä kehitetään tulevina vuosina� 

Yhteistyö paikallisten pohjoismaisten järjestöjen kanssa 
vuonna 2020

Suomi
Suomessa Fortum tuki kolmen kansallisen järjestön työtä� Taloudellisen 

tukemme ansiosta4Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) pystyi 

tarjoamaan lapsille ja nuorille maksuttomia puhelin- ja chat-tukipalveluita 

vuoden ajan� Yli 1 000 lasta kuukaudessa sai tukea ja neuvoja näiden kanavien 

kautta� MLL pystyi myös pidentämään tukipalveluidensa aukioloaikoja� 

Lisäksi tukemme auttoi4Mielenterveyden keskusliittoa järjestämään 

nuorille verkkotyöpajoja, jotka edistivät nuorten sosiaalista kanssakäymistä 

ja vahvistivat heidän psyykkistä selviytymiskykyään COVID-19-

pandemian aikana� Nuorten lisäksi myös vanhuksia on koetellut se, että 

mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin ovat vähentyneet� Siksi päätimme 

auttaa4Vanhustyön keskusliittoa (VTKL) ottamaan käyttöön uuden 

Vahvikelinja-puhelinpalvelun� Palvelu on suunnattu ikäihmisille, jotka kaipaavat 

keskustelukumppania torjumaan yksinäisyyttä�

Taloudellisen tuen lisäksi olemme auttaneet valitsemiamme 

kolmea suomalaista järjestöä lisäämään näkyvyyttä eri viestimissä, 

jotta mahdollisimman moni olisi tietoinen järjestöjen palveluista, 

tuesta ja varainhankinnasta� Olemme tarjonneet mahdollisuuksia 

yhteistyökumppaneidemme väliseen yhteistyöhön esimerkiksi järjestämällä 

virkistyspäivän heikossa sosioekonomisessa asemassa oleville perheille 

yhdessä MLL:n ja kumppanimme vesiurheilukeskus Laguunin kanssa� Lisäksi 

toimitimme syötäviä yrttejä muutamiin ikäihmisten hoivakoteihin Espoossa 

yhteistyössä VTKL:n ja kumppanimme Pinoa Foodsin kanssa�

Koska myös monet yrittäjät ovat vaikeuksissa COVID-19-pandemian 

vuoksi, päätimme osallistua Elinkeinoelämän keskusliiton (EK)�Enter 2020 

-työryhmään� Työryhmä keskittyy jakamaan parhaita käytäntöjä yrittäjille 

pandemiatilanteesta selviytymiseen� 

Ruotsi
Ruotsissa käynnistimme yhteistyön4Maskrosbarn -järjestön kanssa� Järjestö 

tarjoaa tukipalveluita, kuten chat-, ja tukikeskusteluja sekä leirejä lapsille, 

joiden vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia� Yhteistyömme 

Maskrosbarnin kanssa sisältää myös ympäristökasvatusta nuorille� Lisäksi 

jatkoimme4Min Stora Dag-järjestön tukemista� Min Stora Dag tarjoaa 

toimintaa lapsille ja nuorille, joilla on vakavia sairauksia�

Lisäksi Fortum halusi tukea pandemian etulinjassa työskenteleviä ja toimitti 

noin 4 000 lounasannosta COVID-19-potilaiden kanssa työskentelevälle 

terveydenhuollon ammattilaiselle kuudessa Tukholman alueen tehohoitoa 

tarjoavassa sairaalassa� 

Norja 
Norjassa Fortum tuki taloudellisesti4Sykehusklovnene (Sairaalaklovnit) 

-järjestöä, jonka ammattitaitoiset klovnit on koulutettu työskentelemään 

lasten kanssa. Klovnit vierailevat 0–18-vuotiaiden lasten luona sairaaloissa. 

Vierailut tuovat iloa nuorille potilaille ja auttavat heitä selviytymään vaikeista 

sairaalapäivistä� 
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https://www.mll.fi/
https://www.mtkl.fi/
https://vtkl.fi/
https://maskrosbarn.org/
https://minstoradag.org/
https://www.sykehusklovnene.no/


Yhteistyö yhteiskuntavastuuohjelman puitteissa, esimerkkejä eri maista:
Maa Kumppaniorganisaatio Sitoumuksen tyyppi
Suomi 4Yrityskylä Yrityskylä on kuudesluokkaisille suunnattu oppimisympäristö, jossa oppilaat työskentelevät eri ammateissa ja saavat vastiketta 

tekemästään työstä� Työtehtävät Fortumin pienoisyrityksessä liittyvät lämmitykseen ja jäähdytykseen, esim�4Espoo Clean Heat 
-hankkeeseen, ja tarjoavat ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviin toimenpiteisiin liittyvää koulutusta� Yhteistyösopimus, joka alun 
perin allekirjoitettiin vuonna 2017, uusittiin kaudelle 2020–2023. 

Ruotsi 4Städa Sverige Vuodesta 2013 lähtien järjestetty jokisiivoustapahtuma Älvstädningen järjestettiin yhteistyössä nuorisourheilujärjestöjen kanssa� 
Vuonna 2020 yhteensä 105 nuorten urheiluseuraa osallistui puhdistustoimiin 34 eri paikassa viidellä joella, joissa on Fortumin 
vesivoimaloita, ja yli 2 600 osallistujaa keräsi yhteensä 30 tonnia jätettä� Aloitteen ansiosta nuoret saavat mahdollisuuden tehdä 
jotain konkreettista ympäristön hyväksi ja kerätä samalla rahaa urheiluseuralleen� Tapahtuma lisää myös osallistujien tietoisuutta 
vesivoimasta ja Fortumista�

Norja 4Miljøagentene
(Ympäristöagentit)

Fortum aloitti yhteistyön lasten ympäristöjärjestö Miljøagentenen (Ympäristöagentit) kanssa. Ympäristöagenteissa on yli 9 000 
jäsentä, ja järjestön tavoitteena on osallistaa lapset huolehtimaan ympäristöasioista� Yhteisen toiminnan on suunniteltu alkavan 
vuonna 2021�

Lisäksi tuimme taloudellisesti paikallista juoksutapahtumaa Sørmilaa, joka järjestettiin Fortumin jätteenpolttolaitoksen vieressä 
sijaitsevalla alueella Oslon Klemetsrudissa� Jatkoimme myös Bluzz-nimistä perinnettä, jossa tuetaan paikallisia lasten ja nuorten 
hyväksi työskenteleviä järjestöjä ja yhdistyksiä Østfoldin alueella� 

Liettua Tiedostavan 
vanhemmuuden keskus 
Saulė ir Mėnulis

Jatkoimme tukea Klaipėdassa sijaitsevalle uuden sukupolven päiväkodille ja sen toiminnan kehittämiselle. Varoja käytetään myös 
vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvän paikallisradiolähetyksen tuottamiseen�

Venäjä Fortum jatkoi 100 oppilaitoksessa toteutettavaa About Energy -ohjelmaa, joka tavoittaa noin 13 000 oppilasta Tjumenin, 
Tšeljabinskin, Njaganin ja Uljanovskin alueilla. Ohjelman tavoitteena on opettaa oppilaille luonnonvarojen tehokasta käyttöä 
ja kannustaa ympäristöasiat huomioivaan ajatteluun� Vuonna 2020 ohjelma keskittyi energiansäästöön� Oppilaat kirjoittivat 
aiheesta kirjoitelmia, jotka julkaistaan Energiatarinoita-kirjassa, sekä tekivät tutkimusta� Lisäksi he saivat tietoa veden- ja 
energiankulutuksesta sekä jätteiden kierrätyksestä�

Intia Jatkoimme paikallisyhteisöjen tukemista Bhadlassa, Rajasthanin osavaltiossa, jossa keskityimme naisten vaikutusmahdollisuuksien 
parantamiseen ja lasten koulutukseen� Lisäksi paransimme Bhadlan aurinkovoimalaitoksemme lähellä olevan paikallisen koulun IT-
infrastruktuuria ja asensimme aurinkopaneelit Kapelin aurinkovoimalaitoksemme lähellä sijaitsevaan sairaalaan�

Kaikille Consumer Solutions -divisioonan asiakkaillemme annetaan 
mahdollisuus sisällyttää kestävyysaiheinen lisäarvopalvelu 
sähkösopimukseensa� Lisäarvopalvelun kautta kertyneillä varoilla 
tuemme yhteiskuntavastuustrategiamme mukaisesti yleishyödyllisten 
tarkoitusperien eteen toimivia kumppaneitamme (Good Cause Partners), 
joita ovat mm�4Rainforest Foundation, 4John Nurmisen Säätiö,  
4Håll Sverige Rent ja4Water Aid� Tuen suuruus perustuu 
lisäarvopalvelun valinneiden asiakkaiden määrään� 

Paikalliset vaikutukset 
Olemme toiminta-alueillamme tärkeä työllistäjä ja merkittävä 
veronmaksaja� Lisäksi investointimme parantavat paikallista 
infrastruktuuria�

Energiantuotantomuodoistamme esimerkiksi vesivoimalla 
on merkittävät vaikutukset paikallisyhteisöihin ja paikalliseen 
maankäyttöön� Vesivoiman rakentaminen ja käyttö saattavat 
muuttaa vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväliä ja 
-rytmiä sekä kalastoa� Näillä muutoksilla on vaikutuksia kalastukseen, 
virkistyskäyttöön ja veneilyyn� Pienennämme ja korvaamme 

vesivoimantuotannon aiheuttamia haittoja lukuisilla toimenpiteillä,  
kuten istuttamalla kaloja ja rakentamalla veneenlaskupaikkoja�

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

Esimerkkejä yhteistyöstä kaupunkien kanssa
Jatkoimme Loviisassa Naapurina ydinvoimala -lehden julkaisemista 
ja keskustelimme aktiivisesti alueen asukkaiden ja kaupungin 
edustajien kanssa� Riihimäellä ja Hausjärvellä käymme vuoropuhelua 
paikallisten päättäjien, yhdistysten ja asukkaiden kanssa muun 
muassa yhteistyöraadeissa, jotka kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa 
keskustelemaan Fortumin Recycling & Waste -liiketoiminnan paikallisista 
vaikutuksista�

Latvian Jelgavassa jatkoimme sidosryhmäkuulemisia osana biomassaa 
käyttävän CHP- eli yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotantolaitoksen 
polttoainelähteiden monipuolistamiseen liittyvää ympäristövaikutusten 
arviointia� Suunnitelmana on alkaa käyttää jäteperäistä polttoainetta  
(RDF, Refuse Derived Fuel) nykyisin käytetyn biomassan rinnalla� 
Käynnistimme Jelgavan kunnan kanssa myös vetyhankkeen ja allekirjoitimme 
aiesopimuksen yhteisestä vedyn tuotantoa koskevasta tutkimushankkeesta� 
Suunnitelmana on alkaa käyttää vetyä polttoaineena julkisessa liikenteessä 
ja Jelgavan kaupungissa liikennöivissä jäteautoissa, mikä parantaa 
huomattavasti paikallista ilmanlaatua� Lisäksi toteutimme kampanjan, 
jossa paikallisia asukkaita kannustettiin tuomaan joulukuusensa Fortumin 
biomassaa käyttävälle CHP-laitokselle käytettäväksi Jelgavan lämmitykseen� 
Joulukuusista tehtiin haketta, joka käytettiin biomassapolttoaineena� 
Kampanja edisti resurssien tehokasta käyttöä ja pienensi jätteen määrää� 
Puolan Wrocławissa Fortum jatkoi Puhdasta energiaa Wrocławiin -nimistä 
ohjelmaa, jonka päätavoitteena on kaukolämpöverkon kehittäminen 
kaupungin keskustassa ilmanlaadun parantamiseksi�
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https://yrityskyla.fi
https://www.fortum.fi/espoo
https://www.stadasverige.se/stada-natur/
https://miljoagentene.no
https://rainforestfoundation.org/
https://johnnurmisensaatio.fi
https://hsr.se
https://www.wateraid.org/us/


Esimerkkejä yhteistyöstä paikallisyhteisöjen kanssa 
Vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia lieventäviä4hankkeita oli 
käynnissä Suomessa ja Ruotsissa yhteistyössä kuntien, tutkimuslaitosten, 
kalastajien ja yliopistojen kanssa� Jatkoimme pitkäaikaista yhteistyötämme 
Oulujoen alueen vesistössä paikallisten toimijoiden kanssa� Rakensimme 
lisävesiputken ylimääräisen veden johtamiseksi Utajärveen sen 
vedenlaadun parantamiseksi ja järven virkistyskäytön kohentamiseksi� 
Toinen Oulujoen vesistöalueen hanke, Önkkörin alueen kolmivuotinen 
kunnostushanke, valmistui vuonna 2020. Hankkeen avulla parannettiin 
alueen lajien elinympäristöjä. Vuonna 2020 hankkeen toimissa 
keskityttiin arvokkaan luontoalueen virkistyskäytön parantamiseen 
rakentamalla kävelyreittejä, siltoja ja lintutorni sekä parantamalla 
kalastus- ja veneilymahdollisuuksia� Lisäksi suunnitteluvaiheessa on 
useita hankkeita joen ja järvien virkistyskäytön kohentamiseksi, etenkin 
veneilymahdollisuuksien parantamiseksi Oulujoen vesistössä�

COVID-19-pandemian aikana Uniper lahjoitti 5 100 tuotemerkillä 
varustettua maskia paikallisille raitiovaunumatkustajille Düsseldorfissa ja 
hankki yhteistyössä Microsoftin kanssa SOS-Kinderdorf e�V� Düsseldorf 
-lastenkylän lapsille tablet-laitteita etäopetusta varten� Joulukuussa 
2020 Uniperin rahoittamassa, yhteistyössä kaupungin viranomaisten 
ja paikallisen työnantajajärjestön kanssa toteutetussa4Polar Express 
Arrives In Düsseldorf -hankkeessa toimitettiin joululahjoja paikallisille 
lapsille, joiden vanhemmat olivat menettäneet työnsä COVID-19-
pandemian takia tai jotka kärsivät taloudellisista vaikeuksista�

Yliopistoyhteistyö sekä tutkimus- ja 
kehitysyhteistyöhankkeet
Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön 
tavoitteena on kehittää Fortumin liiketoimintaa, edistää energia-
alan tutkimusta ja kehitystä sekä parantaa Fortumin rekrytointi- ja 
koulutusmahdollisuuksia. Fortum, ilman Uniperia, teki yhteistyötä yli 
40 yliopiston, korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen kanssa eri maissa 
vuonna 2020.

Suomessa Fortum ja Metsä Group käynnistivät4ExpandFibre-
ohjelman, jota rahoittaa4Business Finland (julkinen toimija, joka  
tarjoaa innovaatiorahoitusta ja edistää investointeja). ExpandFibre on  
T&K-yhteistyö- ja innovaatioekosysteemi, jonka tarkoituksena on 
vauhdittaa kestävien biotuotteiden kehitystä� Sen tavoitteena on 
kehittää uusiutuvista ja kestävistä oljen ja pohjoisen puun lähteistä 
saatavasta sellukuidusta, hemiselluloosasta ja ligniinistä uusia 
biotuotteita� Pyrkimyksenä on vastata kestävien tekstiilikuitujen ja 
muiden korkean lisäarvon biomateriaalien kasvaviin vaatimuksiin� Lisäksi 
Business Finlandin osittain rahoittaman Fortumin4Bio2X-ohjelman 
puitteissa käynnistettiin hanke, jossa arvioidaan mahdollisuuksia 
rakentaa Saksaan olkea raaka-aineena käyttävä biojalostamo� Olki 
voi olla uusi raaka-ainelähde kestävien materiaalien ja kemikaalien 
tuotantoon�

Osallistuimme myös EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta saaviin 
tutkimushankkeesiin Baltiassa� Latviassa Fortum osallistuu edelleen 
aktiivisesti4THERMOS (Thermal Energy Resource Modelling and 
Optimisation System) -hankkeeseen� Lisäksi osallistumme4SocialWatt-
hankkeeseen, jossa kehitetään ja tarjotaan energiantoimittajille 
asianmukaisia välineitä tehokkaaseen yhteydenpitoon ja yhteistyöhön 
asiakkaiden kanssa energiaköyhyyden lievittämiseksi�

Virossa toimimme voittoa tavoittelemattoman4CleanTech ForEst 
-organisaation yhteistyökumppanina� Organisaatio tukee ja rahoittaa 
varhaisessa vaiheessa toimivia vihreän teknologian startup-yrityksiä, 
edistää ympäristökoulutusta ja tukee energia-asiantuntijoita� Tärkein 
yhteinen hankkeemme vuonna 2020 oli4Climate LaunchPad Estonia 
-ohjelma�

Lisäksi tuemme luonnontieteellistä, teknistieteellistä sekä 
taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla 
Fortumin ja Nesteen Säätiön (aiemmin Fortumin Säätiön) kautta� Säätiön 
myöntämät apurahat olivat vuonna 2020 yhteensä noin 612 500 (2019: 
660 000) euroa. Fortumin ja Nesteen Säätiö ei kuulu Fortum-konserniin.

Sponsorointi ja brändiyhteistyö 
Suomessa jatkoimme yhteistyötämme Taidekeskus Salmelan kanssa 
tarjoamalla keskuksessa vieraileville mahdollisuuden ladata sähköautoja 
ja matkapuhelimia uusiutuvalla energialla�

Tv-kasvo ja toimittaja Riku Rantala tuotantoyhtiöineen toteutti 
Fortumin kanssa tv-ohjelmasarjan ilmastonmuutoksesta: Riku Rantala 
& 100 kysymystä ilmastosta. Sarja esitettiin marras-joulukuussa 2020 
Nelosella, joka on Suomen toiseksi suurin kaupallinen tv-kanava� Sarjan 
tarkoituksena oli tuoda huomiota ilmastonmuutoskeskustelulle ja lisätä 
tietoisuutta ilmastoon liittyvistä aiheista suuren yleisön keskuudessa�

Fortum oli yksi Norjan Oslossa vuosittain pidettävän Øyafestivalen 
-musiikkifestivaalin päätukijoista jo kolmatta vuotta peräkkäin� 
Øyafestivalen on Norjan suurimpia ja ympäristöystävällisimpiä festivaaleja, 
mutta tänä vuonna se peruttiin COVID-19-pandemiatilanteen takia. 
Vaikka festivaali peruttiin, päätimme jatkaa yhteistyötämme myös tänä 
vuonna tukeaksemme tätä yhteiskunnallisesti merkittävää festivaalia� 
Osana vuoden 2019 festivaaliyhteistyötä Fortum esitteli The Green Rider 
-konseptin� Sen ajatuksena oli saada esiintyjät allekirjoittamaan lupaus, 
jossa esiintyjät sitoutuivat vaatimaan festivaalijärjestäjiltä kestävämpiä 
ratkaisuja muun muassa tarjottaviin ääni-, valaistus- ja backstage-
palveluihin. Tammikuussa 2021 otettiin käyttöön The Green Rider 2.0, 
jossa artistit haastavat myös artistikollegoitaan liittymään aloitteeseen�
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https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/energiantuotantomme/vesivoima-uusiutuvaa-joustavaa-energiaa/vapaaehtoiset-ymparistohankkeet
https://www.uniper.energy/news/polar-express-arrives-in-duesseldorf-charitable-initiative-helps-kids-of-families-hit-hard-by-covid-19
https://www.uniper.energy/news/polar-express-arrives-in-duesseldorf-charitable-initiative-helps-kids-of-families-hit-hard-by-covid-19
https://www.expandfibre.com
https://www.businessfinland.fi
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/bio2x
https://www.thermos-project.eu/project/thermos-project/
https://www.socialwatt.eu/en/home
https://www.cleantechforest.ee
https://climatelaunchpad.org/countries/estonia/


Toimitusketju 

Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija� 
Toimittajat ovat tärkeä osa menestyksekästä liiketoimintaa, 
ja vastuullisilla toimittajavalinnoilla tuemme myös kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista�

Hankinnat ja toimitusketjut 
Vuonna 2020 Fortumin kokonaishankintavolyymi oli 42,8 miljardia euroa. 
Suurimman osan Fortumin hankinnoista, ilman Uniperia, muodostivat 
pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostettu 
sähkö, investoinnit sekä polttoainehankinnat� Loppuosa hankinnoista 
koostui muista tavaroista ja palveluista, jotka liittyivät esimerkiksi 
käyttöön ja kunnossapitoon sekä muihin toimintoihin, kuten 
tietoliikenneratkaisuihin, markkinointiin ja konsultointiin�

Yli puolet eli noin 64 % Fortumin hankintavolyymistä, ilman Uniperia, 
ostettiin Euroopassa, pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, 
toimivilta toimittajilta� Luku ei sisällä ostoja sähkön pohjoismaisilta 
tukkumarkkinoilta�

Fortumin, ilman Uniperia, ostot riskimaista olivat noin 35 % 
hankinnoista� Näistä ostoista valtaosa tehtiin Venäjältä� Riskimaissa 
työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät rikkomukset ovat todennäköisempiä 
kuin ei-riskimaissa� Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILOn 
Decent Work Agendaan, YK:n Human Development -indeksiin sekä 
Transparency Internationalin Corruption Perceptions -indeksiin�

Vuonna 2020 Fortumilla, ilman Uniperia, oli noin 13 000 palvelun- ja 
tavarantoimittajaa. Toimittajista noin 1 300 oli riskimaissa. Jos Russia-
divisioonan paikallisia toimittajia ei oteta huomioon, Fortumilla oli 
riskimaissa noin 300 toimittajaa.

Fortum ja Uniper ovat aloittaneet yhteistyön hankintojen 
kehittämisessä� Toistaiseksi molemmat yhtiöt käyttävät kuitenkin 
edelleen omia hankintatyökalujaan ja -järjestelmiään, joten yhdisteltyjä 
lukuja esimerkiksi hankintamaista ei ole vielä saatavilla. Tietoa Uniperin 
lähestymistavasta toimitusketjuihin sisältyvien maariskien analysointiin 
on osiossa4Ihmisoikeudet�

Vastuullista polttoaineiden hankintaa
Toimitusketjumme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät 
pääasiassa polttoaineisiin, erityisesti kivihiileen, maakaasuun ja 
biomassoihin� Hiilen avolouhintaan ja maakaasun tuotantoon liittyviä 
merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat luonnonvarojen käyttö, 
kasvihuonekaasu- ja muut päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä 
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen� Molemmilla toimialoilla 
henkilöstön työterveys ja -turvallisuus ovat merkittävä sosiaalisen 
vastuun näkökohta� Biomassojen hankinnan vastuullisuusnäkökohdat 
liittyvät ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuteen, mutta etenkin EU:n 
ulkopuolella riskeinä voivat olla myös esimerkiksi laittomat hakkuut 
tai ihmisoikeusloukkaukset� Polttoaineiden hankinnassa kiinnitetään 
erityistä huomiota polttoaineiden alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon� 
Pääpolttoaineiden merkittävimmät alkuperämaat on esitetty taulukossa�

Fortumin vuonna 2020 käyttämien pääpolttoaineiden 
alkuperä

Merkittävimmät alkuperämaat
Polttoaine Fortum Uniper
Maakaasu Venäjä, Norja Venäjä, Alankomaat, Norja

Hiili Venäjä, Kazakstan, Puola

Venäjä, Kolumbia, Kazakstan, 
Etelä-Afrikka, Yhdysvallat, 
Australia

Uraani Venäjä Kanada, Venäjä
Puuperäinen 
biomassa 1)

Suomi, Baltian maat, Venäjä, 
Puola 

Yhdysvallat, Kanada, Baltian 
maat, Venäjä 

1) Sisältää Uniperin osalta ainoastaan hankinnat Maasvlakten voimalaitokselle.

Maakaasu
Vuonna 2020 Uniper työskenteli tiiviimmin strategisten 
maakaasutoimittajien kanssa ESG-riskien vähentämiseksi arvoketjussa 
keskittyen erityisesti kasvihuonekaasupäästöihin, mukaan lukien 
metaanipäästöjen seuranta� Vaikka kaasumolekyylit eivät ole täysin 
jäljitettävissä, tarjolla on yhä enemmän mahdollisuuksia vähentää ja 
kompensoida arvioituja kaasun ja nesteytetyn maakaasun kuljetuksesta 

syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä samalla kun saavutetaan muita 
positiivisia ESG-vaikutuksia. Marraskuussa 2020 Uniperistä tuli Oil and 
Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0 -aloitteen jäsen. OGMP 2.0 on 
vapaaehtoinen aloite, joka auttaa öljy- ja kaasuyhtiöitä raportoimaan ja 
vähentämään metaanipäästöjä, edistämään läpinäkyvyyttä ja jakamaan 
parhaita käytäntöjä� Sen tavoitteena on, että koko sektori vähentää 
metaanipäästöjään 45 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Euroopan 
komission ja useiden kansalaisjärjestöjen edistämä OGMP 2.0 tukee 
sektoriyhteistyötä, sisältäen yhteistyön strategisten toimittajien kanssa�

Kivihiili
Sekä Fortum että Uniper ovat Bettercoal-aloitteen jäseniä ja 
käyttävät Bettercoalin työkaluja hiilen hankintaketjun vastuullisuuden 
kehittämiseen� 

Vuonna 2018 Fortum, ilman Uniperia, sitoutui vuoden 2020 loppuun 
mennessä ostamaan 70 % kivihiilen hankintavolyymista (euroissa 
laskettuna) toimittajilta, joiden kaivoksille on tehty Bettercoal-arviointi� 
Vuonna 2020 tämä osuus laski 39 %:in (2019: 66 %), eikä tavoitetta 
siten saavutettu� Tähän vaikutti hiiliostojen väheneminen: Fortumin 
kokonaisostot vähenivät 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja hiilen 
tuonti Suomeen 45 %. Kaikki Fortumin Eurooppaan tuoma hiili on 
Bettercoal-hiiltä� Venäjän toiminnoissa yhteistyön aloittaminen uuden 
toimittajan kanssa vähensi Bettercoal-hiilen osuutta� Tonneissa 
laskettuna 53 % hiilestä ostettiin toimittajilta, joiden kaivoksille on tehty 
Bettercoal-arviointi�

Uniper seuraa Bettercoal-arviointiohjelmaan osallistuvilta toimittajilta 
suorilla sopimuksilla hankkimansa kivihiilen prosenttiosuutta ja pyrkii 
kasvattamaan tätä määrää vuosittain. Vuoden 2020 lopussa Bettercoal-
arviointiohjelmaan osallistuvilta toimittajilta suorilla sopimuksilla 
hankitun kivihiilen osuus oli 68 % (2019: 55 %).

Fortum, ilman Uniperia, on julkistanut merkittävien hiilentoimittajiensa 
nimet4verkkosivuillaan� Bettercoal-arvioinneista on kerrottu lisää 
kohdassa4Bettercoal�
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Uraani
Loviisan voimalaitoksessa käytettävät ydinpolttoaineniput ovat 
kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä� Polttoainetoimittaja hankkii 
polttoainenippuihin käytettävän uraanin Fortumin sopimuksen 
mukaisesti venäläisistä kaivoksista. Vuonna 2020 uraani oli 
peräisin Krasnokamenskin, Khiagdan ja Dalurin kaivoksilta� Kaikilla 
kolmella uraanikaivoksella on ISO 14001 -ympäristösertifiointi. 
Khiagdan kaivos on sertifioitu myös OHSAS 18001 -työterveys- ja 
turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti. Uraania tuottavalla 
kaivosyhtiöllä (ARMZ Uranium Holding Co.) ja uraanin jatkojalostuksesta 
ja valmistuksesta vastaavalla yhtiöllä TVELillä on sertifioidut 
ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät kaikilla laitoksillaan, samoin 
kuin zirkonimateriaalia, uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja 
valmistavilla tehtailla� Lisäksi TVELin konversio- ja rikastuslaitoksilla 
on sertifioitu järjestelmä energianhallintaan. Arvioimme säännöllisesti 
ydinpolttoainetoimittajiemme laatu-, ympäristö-, työterveys- ja 
työturvallisuushallintajärjestelmiä sekä ydinpolttoainenippujen 
valmistusta ja vierailemme vuosittain toimittajien luona. Vuonna 2020 
tämä ei ollut mahdollista COVID-19-pandemian vuoksi.

Uniper vastaa Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen (OKG) operatiivisesta 
toiminnasta Ruotsissa� OKG:llä on sopimuksia useiden uraanin 
toimittajien kanssa� Suurin osa uraanista tulee Kanadasta, mutta sitä 
hankitaan myös Venäjältä ja muista maista� OKG:n uraanin toimittajille 
asettamat ympäristövaatimukset ovat hyvin kattavat, ja yritys suorittaa 
omia auditointeja polttoaineketjun jokaisessa vaiheessa� OKG arvioi 
ja tarkastaa toimittajat ympäristö-, terveys- ja laatunäkökohtien 
perusteella� Arviointien tueksi toteutetaan vierailuja kaivoksissa ja 
tuotantolaitoksissa ja tavataan paikallisia sidosryhmiä. Sertifioinnit, 
kuten ISO 9000 ja ISO 14000, otetaan myös huomioon, ja toimittajia 
kannustetaan toimintansa jatkuvaan parantamiseen�

Biomassa
Sertifioitu puuperäinen biopolttoaine on peräisin kestävästi hoidetuista 
metsistä. Vuonna 2020 lähes 50 % Fortumin, ilman Uniperia, 
hankkimasta puuperäisestä biopolttoaineesta oli peräisin sertifioiduista 

tai kontrolloiduista lähteistä. Uniperin vastaava luku oli 100 %. EU:n 
uusiutuvan energian direktiivissä (RED II) vuonna 2018 määriteltyjen 
biopolttoaineiden kestävyysperiaatteiden kansallinen täytäntöönpano on 
parhaillaan käynnissä� Fortum seuraa tarkasti kansallisten viranomaisten 
laatimaa ohjeistusta ja valmistautuu toteuttamaan tarvittavat lisäykset 
nykyisiin biomassan hankintaprosesseihinsa�

Jäteperäiset polttoaineet
Fortum, ilman Uniperia, käytti jäteperäisiä polttoaineita 
voimalaitoksillaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa 
ja Puolassa� Polttoaineena käytettiin pääosin paikallisesti kerättävää 
yhdyskunta- ja teollisuusjätettä� 

4Polttoaineiden käyttö

Toimitusketjun vastuullisuus
Fortum ja Uniper edellyttävät liiketoimintakumppaneidensa toimivan 
vastuullisesti ja noudattavan Toimintaohjeitaan sekä Toimintaohjeitaan 
palvelun- ja tavarantoimittajille� Molemmat yhtiöt arvioivat 
liiketoimintakumppaneidensa toiminnan tasoa toimittajien kvalifioinnin ja 
toimittaja-auditointien avulla�

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset
Fortumin ja Uniperin Toimintaohjeilla (Code of Conduct) on 
samankaltainen perusta, ja ne määrittävät toimintatavat, joita 
kaikkien tulee noudattaa� Ne linjaavat, miten kohtelemme toisiamme, 
harjoitamme liiketoimintaa ja olemme yhteydessä ympäröivään 
maailmaan� Toimintaohjeet palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier 
Codes of Conduct), jotka molemmat perustuvat YK:n Global Compactin 
kymmenelle periaatteelle, esittävät vaatimukset Fortumin ja Uniperin 
toimittajille ja liikekumppaneille�

Fortumin Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille liitetään 
hankintasopimuksiin, joiden arvo on vähintään 100 000 euroa. Uniperin 
toimittajien kanssa solmimissa vakiosopimuksissa toimittajia vaaditaan 
noudattamaan Uniperin Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. 

Molemmat yhtiöt pidättävät oikeuden seurata, noudattavatko toimittajat 
Toimintaohjeita palvelun- ja tavarantoimittajille� Seurantaa voidaan 
tehdä pyytämällä tietoja ja suorittamalla auditointeja toimittajien 
tiloissa� Toimittajien, jotka eivät noudata Toimintaohjeita palvelun- ja 
tavarantoimittajille, odotetaan ryhtyvän korjaaviin toimenpiteisiin 
välittömästi, ja molemmat yhtiöt pidättävät oikeuden irtisanoa 
suhteet toimittajiin, jotka eivät pysty osoittamaan noudattavansa 
Toimintaohjeita�

Toimittajien kvalifiointi
Fortum, ilman Uniperia, edellyttää, että toimittajat käyvät läpi 
kvalifiointiprosessin, kun sopimuksen arvo on vähintään 100 000 euroa. 
Kvalifioinnissa selvitämme ja arvioimme muun muassa toimittajan 
mahdollista toimintaa riskimaissa, sertifioituja johtamisjärjestelmiä ja 
urakoitsijoiden työturvallisuustasoa� Kiinnitämme erityistä huomiota 
myös korruptionvastaisiin toimintatapoihin� Kun potentiaalisia riskejä 
havaitaan, toimittajaa pyydetään toimittamaan lisätietoja tai suoritetaan 
toimittaja-auditointi� Toimittajan vastauksista ja auditointituloksista 
riippuen voimme jatkaa kvalifiointiprosessia, määrätä korjaavia 
toimenpiteitä tai olla kvalifioimatta toimittajaa. Kun kvalifiointi on 
suoritettu, se on voimassa kolme vuotta. Vuoden 2020 lopussa 77 % 
Fortumin hankintavolyymistä, ilman Russia-divisioonaa ja Uniperia, tuli 
kvalifioiduilta toimittajilta.

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

Uniper soveltaa omaa kvalifiointiprosessiaan toimittajiin, joilta 
ostettavan vuotuisen hankintavolyymin odotetaan olevan merkittävä 
tai joihin on todettu liittyvän suuria tai keskisuuria työterveys- ja 
-turvallisuusriskejä. Uniperin kvalifiointiprosessin periaatteet ja vaiheet 
ovat samankaltaiset kuin Fortumilla. Lisäksi Uniperilla on käytössä omat 
prosessinsa ESG-huolellisuusvelvoitteen täyttämisen ja vastapuolen 
tunnistamisen (Know Your Counterparty) osalta�
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Toimittaja-auditoinnit
Toimittaja-auditoinneilla Fortum, ilman Uniperia, arvioi, täyttyvätkö 
Fortumin Toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille esitetyt 
vaatimukset� Auditoinnit tehdään toimittajan tiloissa, ja ne sisältävät 
toimipaikan tarkastuksen, johdon ja työntekijöiden haastattelut sekä 
dokumenttien tarkastuksen� 

COVID-19-pandemiasta ja matkustusrajoituksista johtuen 
mahdollisuudet laitostason auditointien tekemiseen ovat olleet rajoitetut 
maaliskuusta 2020 alkaen. Tämän vuoksi Fortum, Uniperia lukuun 
ottamatta, toteutti kaksi etäauditointia vuoden aikana� Etäauditoinnit 
tehtiin suomalaiselle ja alankomaalaiselle toimittajalle, ja ne sisälsivät 
johdon haastattelun, dokumenttien tarkastuksen ja virtuaalisen 
kierroksen toimipaikassa�

Mikäli auditoinneissa havaitaan poikkeamia, toimittaja tekee 
suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista 
seuraamme� Fortum käyttää auditointien tekemiseen kansainvälistä 
palveluntarjoajaa etenkin riskimaissa� Fortumin pääasiallisissa 
toimintamaissa ja etäauditointien tapauksessa auditoinnit tekee pääosin 
oma henkilöstö�

Vuoden 2020 aikana tehtiin yhteensä neljä toimittaja-auditointia 
toimittajan tiloissa Intiassa, Indonesiassa, Kiinassa ja Suomessa� 
Auditoinneissa havaittiin eniten poikkeamia ylityötunneissa 
ja palkkauksessa sekä työturvallisuudessa� Työntekijöiden 
järjestäytymisvapauteen ja kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen, 
lapsityövoimaan tai syrjintään liittyviä rikkomuksia ei havaittu� 
Annoimme kahdelle toimittajalle suosituksen vahvistaa pakkotyövoiman 
kieltoon liittyviä käytäntöjä. Nämä toimittajat voidaan kvalifioida 
tai yhteistyötä jatkaa vain, mikäli korjaavat toimenpiteet tehdään ja 
vahvistetaan uusinta-auditoinnilla�

Bettercoal
Fortum ja Uniper ovat Bettercoal-aloitteen jäseniä ja käyttävät 
Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilen hankintaketjun 
vastuullisuuden valvontaan ja kehittämiseen� Bettercoal-arviointiohjelmaan 
sisältyy toimittajien sitoutumiskirje (Letter of Commitment), itsearviointi 

sekä kaivostoiminnan arviointi� Kaivostoiminnan arviointi perustuu 
Bettercoalin toimintaohjeen periaatteisiin ja kattaa lainsäädännön 
noudattamisen, kestävän kehityksen politiikat ja johtamisjärjestelmät, 
liiketoiminnan eettisyyden, ihmisoikeudet ja sosiaaliset näkökohdat sekä 
ympäristönäkökohdat� Bettercoalin toimintaohje uudistettiin vuoden 
2020 aikana, ja päivitetty toimintaohje julkaistiin maaliskuussa 2021. 
Toimittajille tehdään kaivostoiminnan arvioinnin perusteella jatkuvan 
parantamisen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti� 
Kaivosten arvioinnin tekee aina Bettercoalin hyväksymä ulkopuolinen 
arvioija. Vuonna 2020 kaivostoiminnan Bettercoal-arviointeja ei tehty 
COVID-19-pandemian vuoksi. Kaikki Bettercoal-ohjelmassa mukana olevat 
hiilentoimittajat ja heidän statuksensa arviointiprosessissa on listattu 
4Bettercoalin verkkosivuilla�

Bettercoal on perustanut työryhmät tukemaan toimintaansa kahdessa 
merkittävässä hiilenhankintamaassa: Venäjällä ja Kolumbiassa� 
Työryhmien tarkoituksena on tukea Bettercoal-arviointiohjelmaan 
osallistuvia toimittajia toiminnan jatkuvassa parantamisessa ja kasvattaa 
ohjelmaan osallistuvien toimittajien määrää, tunnistaa maariskejä ja 
löytää keinoja niihin puuttumiseen sekä kehittää vuoropuhelua eri 
sidosryhmien välillä. Sekä Fortum että Uniper osallistuvat Venäjä- ja 
Kolumbia-työryhmien toimintaan, ja Uniper toimii Kolumbia-työryhmän 
puheenjohtajana�

COVID-19-pandemian asettamista rajoitteista huolimatta Bettercoalin 
Venäjä-työryhmä jatkoi sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2020. Se järjesti 
hiilitoimittajille kaksi verkkoseminaaria, joissa käsiteltiin työterveyttä, 
-turvallisuutta ja ympäristövaikutusten seurantaa� Työryhmä myös pyysi 
Kuzbassissa toimivilta kaivosyhtiöitä päivitystä syyskuussa 2019 tehdyn 
vierailun aikana esiin nousseista sosiaalisista ja ympäristönäkökohdista� 

Vuonna 2020 Kolumbia-työryhmä suunnitteli vuoden 2019 
kokemusten ja tietojen pohjalta yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman 
ja määritti tavoitteet ensisijaisiksi tunnistettujen hiilikaivostoiminnan 
ympäristö- ja ihmisoikeuskysymysten käsittelemiseksi� Työryhmä jatkoi 
kolmen suuren kolumbialaisen hiilikaivosyrityksen jatkuvan parantamisen 
suunnitelman seurantaa ja aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa�

Keskeinen osa työryhmän vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa oli 
vierailu Kolumbiaan, jonka aikana oli tarkoitus käsitellä tärkeimpiä 
kysymyksiä ja keskustella niistä keskeisten sidosryhmien kanssa� 
Työryhmän tarkoituksena oli tavata kasvokkain valtion virastojen, 
kaivosyhtiöiden, kansainvälisten järjestöjen, yhteisöjen ja 
ammattiyhdistysten edustajia ja käydä heidän kanssaan syvällisiä 
keskusteluja tärkeimmistä kysymyksistä ja muista Kolumbian 
kaivostoiminnan kannalta merkityksellisistä aiheista� Pandemian vuoksi 
matkaa oli kuitenkin lykättävä� Työryhmä jatkoi kuitenkin vuoropuhelua 
kolumbialaisten sidosryhmien kanssa virtuaalisesti vuonna 2020 ja 
järjestää virtuaaliset tapaamiset keskeisten sidosryhmien kanssa myös 
vuoden 2021 aikana.
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Hallinto ja johtaminen 

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

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

Fortumin päämääränä on korkeatasoinen ympäristö- ja 
turvallisuusasioiden hallinta kaikissa liiketoiminnoissa� Vuoden 
2020 lopussa liikevaihdosta laskettuna 99,9 % Fortumin sähkön- ja 
lämmöntuotannosta oli ISO 14001 -ympäristösertifioitu ja 98,8 % 
oli OHSAS 18001- tai ISO 45001 -turvallisuussertifioitu. Divisioonat 
ja toimipaikat kehittävät toimintaansa ympäristö-, työturvallisuus- ja 
laatujärjestelmien edellyttämien sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla�

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

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista 
kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista� 
Fortumin hallitus hyväksyy konsernitavoitteet, joihin kuuluvat myös 
kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvät tavoitteet� Johtoryhmä 
seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja 
neljännesvuosittaisissa tuloskatsauksissa� Tavoitteiden toteutuminen 
raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle� 

Fortumin linjajohto vastaa Fortum-konsernin politiikkojen ja ohjeiden 
toteuttamisesta ja kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta ja 
kehitysohjelmista�

Fortumin kestävän kehityksen yksikkö vastaa kestävän kehityksen 
asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla sekä riittävän 
tilannekuvan ja valvonnan ylläpitämisestä�

Uniper on Saksassa listattu pörssiyhtiö ja se noudattaa edelleen 
omia kestävän kehityksen prosesseja ja menettelytapoja, ja raportoi 
kestävästä kehityksestä erillisenä yhtiönä. Uniper SE:n johtoryhmä 
kantaa kokonaisvastuun Uniperin kestävän kehityksen toimenpiteiden 
hyväksymisestä ja toimeenpanosta. Uniperin ylin hallintoelin, 
hallintoneuvosto, seuraa Uniperin kestävän kehityksen sitoumusten 
toteutumista� 

Huhtikuusta 2020 alkaen Fortumin hallituksen jäsen toimi Uniperin 
hallintoneuvoston puheenjohtajana, ja kolme Fortumin johtoryhmän 
jäsentä olivat hallintoneuvoston jäseninä. Maaliskuussa 2021 Fortumin 
toimitusjohtaja valittiin Uniperin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. 
Hallintoneuvoston jäsenenä jatkaa yksi Fortumin johtoryhmän jäsen� 
Kaksi Fortumin johtoryhmän jäsentä nimitettiin johtotehtäviin Uniperiin, 
ja tämän myötä he jättävät tehtävänsä Uniperin hallintoneuvostossa. 
Tilalle ehdotetaan uusia jäseniä valittavaksi Uniperin toukokuussa 2021 
pidettävässä yhtiökokouksessa�

Turvallisuustavoitteiden (poissaoloon johtaneiden työtapaturmien 
taajuus, oma henkilöstö ja urakoitsijat) toteutuminen on osa 
Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää (short-term incentive 
programme, STI)� Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmaan 
(Long-term Incentive plan, LTI) sisältyy ilmastoon liittyvä tavoite� 
Vuosien 2020–2022 kannustinohjelmassa tavoite liittyy Fortumin 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Fortumin strategian mukaisesti� 
Vuosien 2021–2023 kannustinohjelmassa tavoite liittyy Fortumin hiiltä 
käyttävän sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin hiilestä 
luopumissuunnitelman mukaisesti, ja vähimmäistaso edellyttää julkistetun 
kunnianhimoisen tason ylittämistä� Sekä lyhyen että pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmien tavoitteet koskevat Fortumia, eivät Uniperia. 

Uniper jatkaa omien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiensä 
toteuttamista� 

4Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 
4Palkka- ja palkkioselvitys 2020 
4Toimintaohje (Code of Conduct) 
4Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct)
4Kestävän kehityksen politiikka

Kestävän kehityksen johtaminen aihealueittain
Kestävän kehityksen johtaminen taloudellisen vastuun, ympäristövastuun 
ja sosiaalisen vastuun alueilla on kuvattu oheisissa taulukoissa� Lisäksi 
yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta 
sekä toimenpiteistä, prosesseista ja hankkeista on esitetty tässä 
raportissa aihepiireittäin� Fortumin väärinkäytösten raportointikanavat 
on kuvattu raportin kohdassa4Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus� Kestävän kehityksen johtamistavan tarkoitus on 
varmistaa toimintamme määräystenmukaisuus sekä välttää, lieventää 
ja kompensoida toimintamme kielteisiä vaikutuksia ja lisätä myönteisiä 
vaikutuksia�

86VASTUULLISUUS FORTUMISSA ILMASTO JA RESURSSIT HENKILÖSTÖ JA YHTEISKUNTA LIITTEET

Hallinto ja johtaminen Raportoidut GRI-tunnusluvutPolitiikat ja sitoumukset Riippumaton varmennusraporttiHallinto ja johtaminen

https://fortum.fi/Hallinnointi2020
https://fortum.fi/Palkitseminen2020
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/yhtiomme/arvot-ohjaavat-toimintaamme/toimintaohjeemme
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/ota-yhteytta/toimittajat-ovat-tarkea-osa-liiketoimintamme-menestysta
https://www.fortum.fi/sites/default/files/documents/fortum_group_sustainability_policy_01012017.pdf


Taloudellisen vastuun johtaminen
Kuvaus

Tavoitteet ja toimintatapa Fortumille taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukykyä, vahvaa suoritustasoa ja markkinalähtöistä 
tuotantoa, jotka luovat arvoa sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat kestävän 
kasvun� Tyytyväiset asiakkaat ovat Fortumille tärkeä menestystekijä, ja aktiivisilla kuluttajilla 
on merkittävä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä� Fortumilla on epäsuora vastuu 
toimitusketjustaan� Teemme yhteistyötä vastuullisesti toimivien yritysten kanssa�

Jokainen uusi tutkimus- ja kehityskohde arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja 
resurssitehokkuuden kriteereillä� Samoin uusia investointiehdotuksia arvioidaan kestävän 
kehityksen kriteereillä osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksyntämenettelyä� Haemme 
investoinneissa sellaista taloudellisesti kannattavaa vaihtoehtoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä 
kapasiteettia ja vähentää päästöjä�

Taloudellisiin tavoitteisiimme sisältyy myös pääomarakennetta koskeva tavoite (rahoitusnettovelan 
ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x) ja kaksi eri vähimmäistuottovaatimusta uusille 
investoinneille (pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) +100 korkopistettä vihreille 
investoinneille ja +200 korkopistettä muille investoinneille)� Fortum pyrkii siis tarjoamaan hyvää 
tuottoa omistajilleen, ja sen päivitetty osinkopolitiikka on maksaa vakaata, kestävää ja ajan 
myötä kasvavaa osinkoa� Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 on raportoitu 
4Taloudelliset tiedot 2020 -raportin kohdassa Tuloskehitys ja taloudellinen asema�

Politiikat ja sitoumukset Talouden johtamisjärjestelmä perustuu konsernitason politiikkoihin ja niitä tarkentaviin 
ohjeistuksiin sekä hyvään hallinnointitapaan, tehokkaaseen riskienhallintaan, riittäviin 
kontrolleihin ja niitä tukeviin sisäisen tarkastuksen periaatteisiin� Muista talousjohtamisen 
keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa4Politiikat ja sitoumukset�

Vastuut Talousjohtaja ja konsernin talousyksikkö, divisioonien johto ja viime kädessä toimitusjohtaja sekä 
hallitus vastaavat talouteen ja tilinpäätökseen sekä laajempiin taloudellisen vastuun kysymyksiin 
liittyvistä asioista� Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa4Hallinto ja 
johtaminen�

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

Raportoimme säännöllisesti tärkeimpiin sidosryhmiimme kohdistuvista suorista ja 
epäsuorista taloudellisista vaikutuksista� Taloudellisen vastuun mittaamiseen käytämme myös 
GRI Sustainability Reporting Standards -tunnuslukuja.

Ympäristövastuun johtaminen
Kuvaus

Tavoitteet ja toimintatapa Fortum haluaa mahdollistaa energiamuutoksen tarjoamalla asiakkaille ja yhteiskunnille 
luotettavaa ja edullista vähähiilistä energiaa. Tulevaisuudessa energiajärjestelmä – ja 
Fortumin portfolio – perustuu uusiutuvaan energiaan, yhä puhtaampaan kaasuun (esim. 
vety) ja ydinvoimaan� Lisäksi tarjoamme jatkossakin teollisuus- ja infrastruktuuriratkaisuja, 
joita ovat muun muassa jätteen energiahyötykäyttö ja sähköverkon vakauttamispalvelut 
sekä energian myynti ja varastointi� Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme 
vaikutuksia ympäristöön hyödyntämällä parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä ja teknologioita� 
Mittaamme ympäristövastuun toteutumista seuraavilla tunnusluvuilla, joille olemme 
asettaneet4konsernitason tavoitteet:

• Euroopan tuotannon CO2-päästöjen vähentäminen (Scope 1 ja 2) vähintään 50 %:lla vuoteen 
2030 mennessä ja hiilineutraalius (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä

• Toimintojen hiilineutraalius maailmanlaajuisesti (Scope 1, 2 ja 3 päästöt) Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä

• Luonnon monimuotoisuutta edistävien merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä
Politiikat ja sitoumukset Ympäristöjohtaminen perustuu Fortumin, ilman Uniperia, kestävän kehityksen politiikkaan ja 

EHS-johtamisen minimivaatimuksiin. Uniperilla on oma HSSE & Sustainability Policy Statement ja 
HSSE and Sustainability -kehityssuunnitelma� Muista ympäristöjohtamisen keskeisistä ohjaavista 
periaatteista on kerrottu kohdassa4Politiikat ja sitoumukset� Fortum arvioi ympäristöriskejä 
ja raportoi niistä osana riskinarviointimenettelyjään� Riskinarviointimenettelyistä on 
kerrottu4Taloudelliset tiedot 2020 -raportin kohdassa Hallituksen toimintakertomus/
Riskienhallinta� Ilmastoriskeistä on kerrottu kohdassa4Ilmasto ja resurssit: Ilmasto� 

Vastuut Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa4Hallinto ja johtaminen�
Seuranta Konsernin tunnusluvut raportoidaan säännöllisesti Fortumin hallitukselle ja julkaistaan 

Fortumin osavuosikatsauksissa� Hiilidioksidipäästöt ja CO2-ominaispäästöt raportoidaan 
neljännesvuosittain, ja luonnon monimuotoisuutta edistävien merkittävien vapaaehtoisten 
toimenpiteiden määrä raportoidaan vuosittain Fortumin johtoryhmälle�

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

Fortumin ja Uniperin toimitusketjuun liittyvät seurantajärjestelmät kattavat myös 
ympäristövastuun� Niistä on kerrottu kohdassa4Henkilöstö ja yhteiskunta: Toimitusketju� 
Fortum, ilman Uniperia, kartoittaa sidosryhmiensä näkemyksiä vuosittain One Fortum 
-tutkimuksella sekä erillisillä kestävän kehityksen tutkimuksilla� 
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Sosiaalisen vastuun johtaminen: Henkilöstö
Kuvaus

Tavoitteet ja toimintatapa Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka panostaa henkilöstön kehittymiseen ja 
hyvinvointiin� Tavoitteenamme on olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille 
töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille� Mittaamme työturvallisuuden toteutumista 
seuraavalla mittarilla, jolle olemme asettaneet4konsernitason tavoitteen: 

• Lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF), 
oma henkilöstö ja urakoitsijat

Politiikat ja sitoumukset Turvallisuusjohtaminen perustuu Fortumin, ilman Uniperia, kestävän kehityksen politiikkaan 
ja EHS-johtamisen minimivaatimuksiin. Uniperilla on oma HSSE & Sustainability Policy 
Statement ja HSSE and Sustainability -kehityssuunnitelma� Muista henkilöstöä, turvallisuutta 
ja työoloja koskevista keskeisistä ohjaavista periaatteista on kerrottu kohdassa4Politiikat ja 
sitoumukset� Fortum arvioi operatiivisia ja turvallisuuteen liittyviä riskejä ja raportoi niistä osana 
riskinarviointimenettelyjään� Riskinarviointimenettelyistä on kerrottu4Taloudelliset tiedot 2020 
-raportin kohdassa Hallituksen toimintakertomus/Riskienhallinta.

Vastuut Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa4Hallinto ja johtaminen�
Seuranta Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain oman henkilöstön ja urakoitsijoiden 

tapaturmataajuus ja vakavien työtapaturmien lukumäärä� Konsernin tunnusluvut raportoidaan 
säännöllisesti Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa� 
Divisioonat ja toimipaikat seuraavat ja kehittävät toimintaansa turvallisuusjohtamis- 
ja laadunhallintajärjestelmien edellyttämien auditointien avulla� Sisäiset ja ulkoiset 
tarkastajat auditoivat säännöllisesti OHSAS 18001- tai ISO 45001 -standardin mukaisen 
johtamisjärjestelmämme�

Työhyvinvointia mitataan sairauspoissaoloprosentilla, joka raportoidaan johtoryhmälle 
neljännesvuosittain� Lisäksi työhyvinvointia seurataan muilla mittareilla, kuten toteutuneen 
eläköitymisiän ja lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella�

Palautetta henkilöstön hyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä saadaan myös 
henkilöstökyselyistä�

Fortum, ilman Uniperia, kartoittaa sidosryhmiensä näkemyksiä vuosittain One Fortum 
-tutkimuksella sekä erillisillä kestävän kehityksen tutkimuksilla�

Sosiaalisen vastuun johtaminen: Ihmisoikeudet 
Kuvaus

Tavoitteet ja toimintatapa Fortum ottaa toiminnassan huomioon ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja 
ihmisoikeuksia, jotka sisältyvät keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin� Tavoitteenamme on toimia 
YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti�

Sosiaaliseen vastuuseemme sisältyvät omasta henkilökunnastamme ja ympäröivistä 
yhteisöistä huolehtiminen� Edistämme vastuullista toimintaa hankintaketjussamme ja laajemmin 
yhteiskunnassa� Omaan henkilöstöömme liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa4Henkilöstö 
ja yhteiskunta: Henkilöstö� 

Politiikat ja sitoumukset Ihmisoikeuksien johtamisen keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa4Politiikat 
ja sitoumukset� 

Vastuut Ihmisoikeuksiin liittyvistä vastuistamme on kerrottu kohdassa4Henkilöstö ja yhteiskunta: 
Ihmisoikeudet� 

Seuranta Ihmisoikeusvaikutusten seurannan keskeisiä työkaluja ovat maa- ja vastapuoliriskien arvioinnit, 
toimittajien kvalifiointi ja toimittaja-auditoinnit.

Fortum, ilman Uniperia, tekee investointihankkeille ihmisoikeuksien arvioinnin, erityisesti uusissa 
toimintamaissa sekä maissa, joissa Fortum aikoo laajentaa tuotteiden ja palvelujen myyntiä� 
Arvioinnit esitellään Fortumin johtoryhmälle ja hallitukselle tarvittaessa�

Uniper suorittaa vuosittain maailmanlaajuisen taloudellisiin ja sosiaalisiin indekseihin perustuvan 
arvioinnin kartoittaakseen tärkeimpiä maakohtaisia kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa suoraan 
yhtiöön� Arvioinnin tulosten perusteella muokataan due diligence -vaatimuksia ja otetaan 
käyttöön korjaavia toimenpiteitä, kuten erityisten sopimuslausekkeiden sisällyttämistä 
sopimuksiin�

Sekä Fortum että Uniper ovat Bettercoal-aloitteen jäseniä ja käyttävät Bettercoalin työkaluja 
hiilen hankintaketjun vastuullisuuden parantamiseen�

Omaan henkilöstöön liittyvistä seurantajärjestelmistä on kerrottu kohdassa4Henkilöstö ja 
yhteiskunta: Henkilöstö�

Fortum, ilman Uniperia, kartoittaa sidosryhmiensä näkemyksiä vuosittain One Fortum 
-tutkimuksella sekä erillisillä kestävän kehityksen tutkimuksilla�
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Sosiaalisen vastuun johtaminen: Liiketoiminnan eettisyys (sis� korruption ja lahjonnan torjunta)
Kuvaus

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

Asiakassuhteemme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen� Kohtelemme toimittajiamme ja 
alihankkijoitamme reilusti ja tasapuolisesti� Valitsemme toimittajamme ansioiden perusteella ja 
odotamme, että ne noudattavat johdonmukaisesti vaatimuksiamme sekä Fortumin ja Uniperin 
Toimintaohjeita palvelun- ja tavarantoimittajille�

Politiikat ja sitoumukset Yhteiskuntaa ja määräystenmukaisuutta koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu 
kohdassa4Politiikat ja sitoumukset� 

Vastuut Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa4Hallinto ja johtaminen� 
Seuranta Fortumin tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja arvioi säännöllisesti epäiltyjä väärinkäytöksiä, 

liiketoiminnan eettisyyteen liittyviä toimenpiteitä ja määräystenmukaisuutta. Uniperin 
määräystenmukaisuuden hallintajärjestelmä (Compliance Management System) sisältää 
neljännesvuosittaisen raportoinnin Uniperin johtoryhmälle. Uniperin tarkastus- ja riskivaliokunta 
valvoo määräystenmukaisuutta säännöllisesti�

Väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen tarjotaan sekä sisäisiä että ulkoisia raportointikanavia� 
Raportointikanavat on kuvattu Toimintaohjeissa sekä yhtiöiden sisäisillä ja ulkoisilla 
verkkosivuilla� 

Toimitusketjuun liittyvistä seurantajärjestelmistä on kerrottu kohdassa4Henkilöstö ja 
yhteiskunta: Toimitusketju�

Sosiaalisen vastuun johtaminen: Tuotevastuu
Kuvaus

Tavoitteet ja toimintatapa Keskeytymätön energiansaanti on yhteiskunnan toiminnalle välttämätöntä� Varmistamme 
voimalaitostemme luotettavan toiminnan ennakkohuollolla ja kunnonvalvonnalla�

Tavoitteenamme on esitellä tuotteet ja palvelut todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja 
viestintäaineistossamme� Noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita ja 
ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä� Kannamme vastuun asiakkaiden tietosuojasta ja 
noudatamme asiakastietojen käsittelyssä voimassa olevia asetuksia�

Politiikat ja sitoumukset Tuotevastuuta koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa4Politiikat ja 
sitoumukset� 

Vastuut Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa4Hallinto ja johtaminen� 
Seuranta Asiakastyytyväisyyttä, ilman Uniperia, seurataan vuosittain One Fortum -tutkimuksella. 

Tutkimuksen tulokset esitellään Fortumin johdolle, ja niitä käytetään liiketoiminnan 
kehittämiseen�
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Politiikat ja sitoumukset

Otamme toiminnassamme huomioon ja kunnioitamme 
useita kansainvälisiä aloitteita sekä kansallisia ja 
kansainvälisiä ohjeita, jotka koskevat kestävän kehityksen 
eri aihealueita� Ne ohjaavat toimintaamme taloudellisen 
vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla�

Fortum ottaa toiminnassaan huomioon ja kunnioittaa kansainvälisiä 
ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä 
kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia� Lisäksi Fortum 
huomioi toiminnassaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat 
ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, 
kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset 
ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta 
hiilenlouhinnasta�

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden 
jäsen. Uniper noudattaa YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta, 
mutta ei ole sen virallinen jäsen�

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä 
ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), 
Toimintaohjeeseen palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of 
Conduct), kestävään kehitykseen liittyviin politiikkoihin sekä muihin 
konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin 
ohjeistuksiin. Toistaiseksi Uniperilla on oma erillinen Toimintaohje ja 
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille� Molempien yhtiöiden 
Toimintaohjeilla on samankaltainen perusta ja ne määrittävät 
toimintatavat, joita kaikkien tulee noudattaa� Ne linjaavat, miten 
kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja olemme 
yhteydessä ympäröivään maailmaan� Yhtiöiden Toimintaohjeet 
palvelun- ja tavarantoimittajille, jotka molemmat perustuvat YK:n Global 
Compactin kymmenelle periaatteelle, esittävät vaatimukset Fortumin ja 
Uniperin toimittajille ja liikekumppaneille.

Fortumin, ilman Uniperia, kestävää kehitystä ohjaavat tärkeimmät politiikat ja ohjeistukset

 Taloudelliset asiat Ilmasto ja resurssit Henkilöstö ja yhteiskunta
 

Ympäristöasiat
Sosiaaliset ja 

henkilöstöasiat
 

Ihmisoikeudet
Korruption ja 

lahjonnan torjunta 
Arvot x x x x x
Toimintaohje (Code of Conduct) x x x x x
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille 
(Supplier Code of Conduct) x x x x x
Kestävän kehityksen politiikka 
(sisältäen ympäristö- sekä työterveys- ja 
turvallisuuspolitiikan) x x x x x
Tiedonantopolitiikka x x
Riskipolitiikka x x x x x
EHS-johtamisen minimivaatimukset x x x
Biodiversiteettimanuaali x
Kestävän kehityksen arviointeja koskeva manuaali x x x x
Ohje yhteiskuntavastuuohjelman hallinnoinnista x x x x x
Henkilöstöpolitiikka x x
Johtamisen periaatteet x x
Laskentamanuaali x x x
Sisäpiiriohjeet x x x
Investointimanuaali x x x x
Verotuksen periaatteet x x
Ohje määräystenmukaisuuden hallintaan x x x x x
Lahjonnanvastainen ohje x x x
Ohje omaisuuden suojaamisesta x x x
Eturistiriitaohje x x x
Rahanpesun vastainen manuaali x x x
Kilpailuoikeusohjeet x x x
Turvallisuusohjeet x x x
Tietosuojaohjeet x x x
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Fortumin kestävän kehityksen politiikka ja Uniperin Health, Safety, 
Security (HSSE) & Sustainability Policy Statement määrittävät yhtiöiden 
kestävän kehityksen päämäärät ja painopistealueet� Molemmilla yhtiöillä 
on vahvat politiikat ja niitä tarkentavat ohjeistukset, jotka ohjaavat 
toimintoja näillä alueilla: ympäristöasiat, sosiaaliset ja henkilöstöasiat, 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta ja 
jotka on lueteltu oheisissa taulukoissa�

Fortumin EHS-minimivaatimukset, ilman Uniperia, päivitetään 
vuosittain. Vuonna 2020 päivitykset liittyivät Uniperin yhdistelyyn, 
COVID-19-pandemiaan ja vuoden aikana tapahtuneista 
onnettomuuksista kertyneisiin tietoihin� Päivitettyihin ohjeisiin liittyvistä 
koulutuksista kerromme kohdissa4Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus ja4Työ- ja laitosturvallisuus� 

Fortumin korkeimman tason politiikat hyväksyy yhtiön hallitus� 
Vastaavat korkeimman tason ohjeistukset hyväksyy toimitusjohtaja 
tai johtoryhmä. Uniperin korkeimman tason politiikat hyväksyy yhtiön 
johtoryhmä�

Uniperin kestävää kehitystä ohjaavat tärkeimmät politiikat ja ohjeistukset

 Taloudelliset asiat Ilmasto ja resurssit Henkilöstö ja yhteiskunta
 

Ympäristöasiat
Sosiaaliset ja 

henkilöstöasiat
 

Ihmisoikeudet
Korruption ja 

lahjonnan torjunta 
Uniper Way x
Code of Conduct x x x x x
Supplier Code of Conduct x x x x x
HSSE & Sustainability Policy Statement x x x x x
Enterprise Risk Management Policy x x x x x
ESG Risk Management Policy x x x x x
Governance & Asset Project Risk Management 
Policy x x x
HSSE, Process Safety & Information Security 
Incident Reporting, Alerts, Investigation and 
Learning Business Process x x
HSSE Managing Incidents, Emergencies and 
Crises x x
ESG Due Diligence Business Process x x x x x
Know-Your-Counterparty Policy x x x x x
Uniper Procurement Policy x x x x x
Stakeholder Management Business Policy x x x x x
Group Finance Policy x x
Preventing Insider Trading Business Policy x x
Economic Sanctions Business Policy x x
Trading Compliance Policy x x
Group Tax Guidelines x x
Mergers & Acquisitions Business Policy x
Compliance Business Policy x x
Physical Asset Policy x x x
Information Security Business Policy x x
Data Protection Business Policy x x
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Raportoidut GRI-tunnusluvut

Vuoden 2020 kestävän kehityksen raportissamme olemme raportoineet taulukossa esitetyt GRI Standardien mukaiset aihekohtaisen perussisällön tunnusluvut. Kaikki muut standardit paitsi Vesi ja jätevedet (GRI 303), Jätteet (GRI 306), 
Työterveys ja -turvallisuus (GRI 403) ja Verot (GRI 207) ovat vuoden 2016 versioita. Standardit GRI 303 ja GRI 403 ovat vuoden 2018 versioita. Standardi GRI 207 on vuoden 2019 versio. Standardi GRI 306 on vuoden 2020 versio.

Taulukko sisältää kokonaan tai osittain raportoidut tunnusluvut. Uniperin yhdistelystä johtuen tietyt tunnusluvut on raportoitu vain osittain.

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
GRI 103: JOHTAMISMALLI
103-1 Olennaisten näkökohtien kuvaus 4�Vastuullisuus Fortumissa / Vastuullisuuden olennaiset teemat

4�Hallinto ja johtaminen / Kestävän kehityksen johtaminen 
aihealueittain  
Lisäksi raportoitu aihepiireittäin

103-2 Johtamismalli ja sen komponentit 4�Hallinto ja johtaminen 
4Politiikat ja sitoumukset
4�Hallinto ja johtaminen / Kestävän kehityksen johtaminen 

aihealueittain
4�Vastuullisuus Fortumissa / Liiketoiminnan eettisyys ja 

määräystenmukaisuus
4Ilmasto ja resurssit / Päästöt / Ympäristöpoikkeamat
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

103-3 Johtamismallin arviointi 4�Hallinto ja johtaminen / Kestävän kehityksen johtaminen 
aihealueittain 
Lisäksi raportoitu aihepiireittäin 

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

lisäarvo
4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Sidosryhmät / Taloudelliset vaikutukset

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

4Ilmasto ja resurssit / Ilmasto  
4�Taloudelliset tiedot 2020 / Hallituksen toimintakertomus / 

Riskienhallinta
201-3 Eläkesitoumukset ja muu eläketurva 4�Taloudelliset tiedot 2020 / Konsernitilinpäätöksen liitetiedot /  

30 Eläkevelvoitteet
GRI 205: Korruptionvastaisuus
205-1  Korruptioon liittyvän riskinarvioinnin 

läpikäyneet liiketoimintayksiköt 
4��Vastuullisuus Fortumissa / Liiketoiminnan eettisyys ja 

määräystenmukaisuus
205-2  Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja 

menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja 
koulutus

4�Vastuullisuus Fortumissa / Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja 
toteutetut toimenpiteet

4�Vastuullisuus Fortumissa / Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
GRI 206: Kilpailun rajoittaminen
206-1  Kilpailuoikeudellisten säännösten 

rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät 
oikeustoimet

4�Vastuullisuus Fortumissa / Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

GRI 207: Verot
207-1 Lähestymistapa veroihin 4Verotuksen periaatteet
207-2 Verotuksen hallinnointi, valvonta ja 

riskienhallinta
4Verojalanjälki 2020
4�Taloudelliset tiedot 2020 / Hallituksen toimintakertomus / 

Riskienhallinta
4SpeakUp-kanava
4Taloudelliset tiedot 2020 / Tilintarkastuskertomus

207-3 Sidosryhmäyhteistyö ja veroihin liittyvien 
huolenaiheiden hallinta

4Verojalanjälki 2020
4SpeakUp-kanava

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
103 Johtamismalli 4�Taloudelliset tiedot 2020 / Konsernitilinpäätöksen liitetiedot /  

28 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
Järjestelmätehokkuus
 EU11  Lämpövoimalaitosten keskimääräinen 

hyötysuhde
4�Ilmasto ja resurssit / Energia / Polttoaineiden käyttö / 

Energiaintensiteetti
YMPÄRISTÖVASTUU
GRI 301: Materiaalit
301-1 Materiaalien käyttö painon tai  

määrän mukaan
4Ilmasto ja resurssit / Energia / Polttoaineiden käyttö

301-2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö 4Ilmasto ja resurssit / Energia / Polttoaineiden käyttö
4Ilmasto ja resurssit / Kiertotalous

GRI 302: Energia
302-1  Organisaation oma energiankulutus 4Ilmasto ja resurssit / Energia / Energiantuotanto 

4�Ilmasto ja resurssit / Energia / Polttoaineiden käyttö
302-3  Energiaintensiteetti 4�Ilmasto ja resurssit / Energia / Polttoaineiden käyttö / 

Energiaintensiteetti
302-4  Energiankulutuksen vähentäminen 4Ilmasto ja resurssit / Energia / Energiatehokkuus
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TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
GRI 303: Vesi ja jätevedet
303-1 Vaikutukset vedenkäyttöön yhteisenä 

resurssina
4Ilmasto ja resurssit / Vesi
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Yrityskansalaisuus

303-3 Vedenotto 4Ilmasto ja resurssit / Vesi
303-4 Veden purku 4Ilmasto ja resurssit / Vesi

4Ilmasto ja resurssit / Päästöt / Päästöt veteen 
4Ilmasto ja resurssit / Päästöt / Ympäristöpoikkeamat

303-5 Veden kulutus 4Ilmasto ja resurssit / Vesi
GRI 304: Luonnon monimuotoisuus
304-3  Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt 4Ilmasto ja resurssit / Luonnon monimuotoisuus
GRI 305: Päästöt
305-1  Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)  4Ilmasto ja resurssit / Ilmasto / Kasvihuonekaasupäästöt
305-2 Energian epäsuorat 

kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) 
4Ilmasto ja resurssit / Ilmasto / Kasvihuonekaasupäästöt

305-3  Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
(Scope 3)

4Ilmasto ja resurssit / Ilmasto / Kasvihuonekaasupäästöt

305-4  Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti 4Ilmasto ja resurssit / Ilmasto / Tavoitteet ja toteuma
305-7 Typenoksidien (NOx) ja rikinoksidien (SOx) 

päästöt ja muut merkittävät päästöt ilmaan
4Ilmasto ja resurssit / Päästöt / Päästöt ilmaan

GRI 306: Jätteet
306-1 Jätteiden syntyminen ja merkittävät 

jätteisiin liittyvät vaikutukset
4Ilmasto ja resurssit / Kiertotalous

306-3 Jätteiden syntyminen 4�Ilmasto ja resurssit / Kiertotalous / Energiantuotantomme jätteet 
ja sivutuotteet

306-4 Jätteiden hyötykäyttö 4�Ilmasto ja resurssit / Kiertotalous / Energiantuotantomme jätteet 
ja sivutuotteet

306-5 Jätteiden hävittäminen 4�Ilmasto ja resurssit / Kiertotalous / Energiantuotantomme jätteet 
ja sivutuotteet

GRI 307: Määräystenmukaisuus
307-1 Ympäristölainsäädännön ja -säännösten 

rikkominen
4�Vastuullisuus Fortumissa / Liiketoiminnan eettisyys ja 

määräystenmukaisuus
4Ilmasto ja resurssit / Päästöt / Ympäristöpoikkeamat

GRI 308: Toimittajien ympäristöarvioinnit
308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset 

toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet
4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Toimitusketju / Toimitusketjun 

vastuullisuus

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
SOSIAALINEN VASTUU
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista 

työntekijöistä 
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö

102-41 Kollektiivisesti neuvotellut 
työehtosopimukset 

4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön ja työnantajan 
väliset suhteet

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

vaihtuvuus
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö 

GRI 403: Työterveys ja turvallisuus
403-1 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä 4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja laitosturvallisuus
403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskiarviointi ja 

tapahtumien tutkinta
4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja laitosturvallisuus 

403-3 Työterveyshuolto 4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön terveys ja 
hyvinvointi

403-5 Työntekijöiden työterveys- ja 
-turvallisuuskoulutus

4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja laitosturvallisuus

403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen 4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön terveys ja 
hyvinvointi

403-9 Työtapaturmat 4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Työ- ja laitosturvallisuus
403-10 Ammattitaudit 4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön terveys ja 

hyvinvointi
GRI 404: Koulutus
404-2 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat 

ja muutostilanteiden tukiohjelmat 
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön kehittäminen

404-3  Säännöllisten suoritusarviointien ja 
kehityskeskustelujen piirissä olevan 
henkilöstön osuus

4Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön kehittäminen

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

monimuotoisuus
4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja 

tasavertaiset mahdollisuudet
4�Hallinnointi / Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä / Hallitus

405-2  Naisten ja miesten peruspalkan ja 
palkitsemisen suhde

4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Palkitseminen

GRI 406: Syrjinnän kielto 
406-1  Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet 4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja 

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

järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen 
neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna

4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Henkilöstön ja työnantajan 
väliset suhteet
4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Toimitusketju / Toimitusketjun 

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

lapsityövoiman käytön riski on merkittävä 
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

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

pakko- tai rangaistustyövoiman käytön riski 
on merkittävä

4Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

GRI 412: Ihmisoikeusarvioinnit
412-1  Toiminnot, joissa on toteutettu 

ihmisoikeuksien läpikäynti tai 
vaikutusarviointi

4Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

412-2  Ihmisoikeuspolitiikkoihin tai 
menettelytapoihin liittyvä työntekijöiden 
koulutus 

4Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

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

4Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet

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

negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin
 4Henkilöstö ja yhteiskunta / Yrityskansalaisuus

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

toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet  
4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Toimitusketju / Toimitusketjun 

vastuullisuus
GRI 415: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
415-1 Poliittiset tuet 4�Vastuullisuus Fortumissa / Liiketoiminnan eettisyys ja 

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

ja periaatteiden rikkomukset 
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Asiakkaat / Tuotevastuu

GRI 419: Sosioekonominen määräystenmukaisuus

TUNNUS SISÄLTÖ SIJAINTI
419-1 Lakien ja säännösten rikkomukset sosiaali- 

ja talousasioissa 
4�Vastuullisuus Fortumissa /  Liiketoiminnan eettisyys ja 

määräystenmukaisuus
4�Henkilöstö ja yhteiskunta / Henkilöstö / Monimuotoisuus ja 

tasavertaiset mahdollisuudet
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Ihmisoikeudet
4Henkilöstö ja yhteiskunta / Asiakkaat / Tuotevastuu

Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen
103 Johtamismalli 4Henkilöstö ja yhteiskunta / Turvallisuus / Yritysturvallisuus
Saatavuus
EU30  Voimalaitosten keskimääräinen 

käytettävyys
4Ilmasto ja resurssit / Energia / Toimitusvarmuus
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Riippumaton rajoitetun varmuuden antava varmennusraportti Fortumin kasvihuonekaasupäästöistä 2020

Fortum Oyj:n johdolle
Olemme Fortum Oyj:n (jäljempänä: Fortum) johdon pyynnöstä 
suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka 
kohteena ovat olleet Fortumin Raportointikriteeristön mukaiset 
kasvihuonekaasupäästötiedot (Scope 1, 2 ja 3) CDP:n julkaisemien 
vaatimusten mukaisesti (Verification of Climate Data) raportointikaudelta 
1.1.–31.12.2020 (jäljempänä: Kasvihuonekaasupäästötiedot). 
Varmennuksen kohteena olevat kasvihuonekaasupäästötiedot on 
esitetty ”Ilmasto”-osiossa sivuilla 37–38 Fortumin Kestävän kehityksen 
raportoinnissa 2020 (jäljempänä: Kasvihuonekaasupäästöraportointi). 

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

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

Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen 
varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3410 mukaisesti 
antaaksemme rajoitetun varmuuden kasvihuonekaasupäästötiedoista� 
Tämä standardi edellyttää eettisten vaatimusten noudattamista ja 
varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että 

saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tietoomme ole tullut seikkoja, 
jotka antaisivat aiheen olettaa, etteivät kasvihuonekaasupäästötiedot 
olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu raportointikriteeristön mukaisesti�

Tehtävänämme ei ole ollut varmentaa tulevaisuuteen liittyvää tietoa, 
kuten tavoitteita, odotuksia tai päämääriä, ja näin ollen emme tee 
johtopäätöksiä näihin tietoihin liittyen� 

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

Olemme suorittaneet toimeksiannossa muun muassa seuraavat 
toimenpiteet:
• Käyneet läpi johtamisjärjestelmiä, raportointia ja datan 

keräysprosessia liittyen Kestävä kehitys 2020 -raportin sivuilla 37 ja 
38 esitettyihin laskelmiin

• Haastatelleet valittuja henkilöitä, jotka vastaavat Scope 1, 2 ja 3 
analysoinnista ja raportoinnin keräämisestä

• Analysoineet olettamuksia ja päästökertoimia, joita laskelmissa on 
käytetty

• Analyyttisesti testanneet yhdisteltyä tietoa
• Alkutietojen testaamista pistokokein

Uskomme, että keräämämme evidenssi on riittävää ja asianmukaista 
johtopäätöksemme tekemiseksi�

Varmentajan riippumattomuus, laadunvalvonta ja pätevyys
Olemme noudattaneet Deloitten riippumattomuussääntöjä ja 
muita eettisiä vaatimuksia, jotka pitävät sisällään ja osin ylittävät 
IESBA:n (the International Ethics Standards Board for Accountants) 

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

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

Johtopäätös
Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut 
seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei varmennuksen kohteena 
olevat kasvihuonekaasupäästötiedot olisi kaikilta olennaisilta osin 
laadittu raportointikriteeristön mukaisesti�

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

Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 2020
Deloitte Oy 

Jukka Vattulainen  Teemu Jaatinen
KHT KHT
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