






















 

 

 
 
 

Alla luetellut liitteet ilmenevät Fortum Oyj:n tilinpäätöksestä 2017, joka löytyy 
Fortum Oyj:n internet-sivuilta osoitteesta: 
http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Taloudelliset_tiedot_2017.pdf 
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HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ  

 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 5 170 240 554,04 euroa 

sisältäen tilikauden 2017 voiton 932 525 770,24 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä 

ja hallituksen osingonjakoehdotus ei vaaranna yhtiön maksukykyä. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2017 osinkona 1,10 

euroa osaketta kohti.  

1.2.2018 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona 

ehdotetaan jaettavaksi yhteensä 977 203 749,50 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä 

oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 

3.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 10.4.2018. 

 

Espoo, 1.2.2018 

 

Fortum Oyj 

Hallitus 
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FORTUM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET 
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018 HALLITUKSEN JÄSENTEN 
LUKUMÄÄRÄKSI, HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA HALLITUKSEN 
PALKKIOIKSI 

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 päätti hallituksen esityksen mukai-

sesti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Osakkeenomistajien 

nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset, 

hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen 

palkkioiksi.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle 

yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan 

luettuna yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan 

hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä: 

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan: 

Heinz-Werner Binzel 

Eva Hamilton 

Kim Ignatius 

Matti Lievonen 

Anja McAlister ja 

Veli-Matti Reinikkala. 

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: 

Essimari Kairisto ja 

Klaus-Dieter Maubach. 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Lievosta ja hallituksen 

varapuheenjohtajaksi Klaus-Dieter Maubachia. 

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat Liitteinä 1 ja 2.  

 

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2018 varsinaiselle 

yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät 

muuttumattomina ja ovat tulevana toimikautena seuraavat: 

Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa  

Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa  

Jäsen: 40 000 euroa vuodessa. 

 

Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä 

tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai vara-

puheenjohtajana. 



    

    

   

   

   
 

     

    
     

 

 

 

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä 

hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella 

Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella 

asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien 

kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolmin-

kertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista 

maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. 

Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä ei makseta palkkiota. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö 

Pekka Timonen Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä toimitusjohtaja Timo 

Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta ja pääjohtaja Elli Aaltonen 

Kansaneläkelaitoksesta, sekä Sari Baldauf, Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. 

Hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf ei osallistunut päätöksentekoon, kun 

nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen 

palkkioista. 

 

31.1.2018 

 

 

Pekka Timonen, puheenjohtaja 

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta 

 

  



    

    

   

   

   
 

     

    
     

 

 

Liite 1: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo 

 

Essimari Kairisto  

s. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen 

Business Administration -tutkinto 

Konsultti 

Freudenberg, Global Technology Group, 

hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan jäsen 

Aikaisempi työkokemus: 

 Hochtief Solution AG, talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013-2016 

o Useiden hallitusten ja johtoryhmien jäsen 06/2015 asti 

 Sasol 

o Sasol O&S Group International, talousjohtaja 2008-2013 

o Sasol Germany GmbH, Hamburg, toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007-2013 

o Useiden hallitusten ja johtoryhmien jäsen 06/2013 asti 

 RWE Group 

o Lahmeyer International GmbH, toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2007 

o RWE Solutions AG Frankfurt, osastopäällikkö, Special Purpose Controlling 2003-

2004 

o RWE Solutions AG, Essen & RWE Industrie-Lösungen GmbH, Duisburg, 

osastopäällikkö, Commercial Services Infrastructure Management 2002-2003 

 Schlumberger Konzern, useita päällikkötason tehtäviä Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 

1995-2001. 

  



    

    

   

   

   
 

     

    
     

 

 

Liite 2: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo 

 

Klaus-Dieter Maubach  

s. 1962, Saksan kansalainen 

Sähkötekniikan tohtori 

Managing Partner, maubach.icp GmbH 

Aikaisempi työkokemus: 

 Capital Stage AG, Toimitusjohtaja 2015-2016 

 E.ON SE, Johtoryhmän jäsen, Teknologiajohtaja 2010-2013 

 E.ON Energie AG 

o Toimitusjohtaja 2007-2010 

o Johtoryhmän jäsen, Keski- ja Itä-Euroopan säännelty infrastruktuuri 2006-2007 

 Avacon AG 

o Toimitusjohtaja 2003-2006 

o Johtoryhmän jäsen, Sähkön ja kaasunjakeluliiketoiminta 2001-2003 

 Elektrizitätswerk Wesertal GmbH 

o Toimitusjohtaja ja Fortum Groupin Saksan johtoryhmän jäsen 2000-2001 

o Toimitusjohtaja, sähköntuotanto, sähköverkot 1998-2000 

o Osastopäällikkö 1998 

 Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach a.M. 

o Teknisen suunnitteluosaston päällikkö, sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja 

rakennus 1996-1998 

o Siirto- ja jakeluverkon hallintakeskuksen johtaja 1995-1996 

 Wuppertalin yliopisto, tutkimusassistentti 1989-1994 

Pääasialliset luottamustoimet:  

 Axpo Power AG, hallituksen jäsen 

 Capital Stage AG, hallintoneuvoston jäsen 

 Agora Energiewende, neuvottelukunnan jäsen 

 SUMTEQ GmbH, neuvottelukunnan jäsen, osakkeenomistaja 

 Klöpfer & Königer GmbH & Co KG, hallintoneuvoston puheenjohtaja 

 ABB Deutschland AG, hallintoneuvoston jäsen 

 Clausthalin teknillinen yliopisto, kunniaprofessori 

 Painetut julkaisut: 

o “Energiewende…”, Springer Verlag (saksa) 

o "Strom 4.0 …”, Springer Verlag (saksa) 
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HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI 
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HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI 

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan 

palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 

Vuonna 2017 tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan 

yhteensä noin 1 448 119 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin 

tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä noin 1 157 995 euroa. 

 

Espoo, 1.2.2018 

 

Fortum Oyj 

Hallitus 
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HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI 
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HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI 

 

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi 

valitaan uudelleen Deloitte Oy, ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan 

vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle 

toimitusjohtajan sijaiselle, sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi. 

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT Reeta Virolainen tulee toimimaan 

päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. 

Tarkastus- ja riskivaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen 

(537/2014) 16 artiklan mukaisesti. 

Kuten EU:n tilintarkastusasetus edellyttää, tarkastus- ja riskivaliokunta vahvistaa, että 

sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, ja ettei valiokuntaa ole 

edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun kaltaista sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa 

valintaa rajoitettaisiin. 

 

Espoo, 1.2.2018 

 

Fortum Oyj 

Hallitus 
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HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN 
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HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään 

yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 20 000 000 

osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita 

voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä 

muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättäisi, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voitaisiin käyttää 

muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin 

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voitaisiin hankkia käytettäväksi hankintojen, investointien tai muiden 

liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä taikka säilytettäväksi tai mitätöitäväksi. Omia 

osakkeita ei voitaisi hankkia käytettäväksi yhtiön kannustin- ja 

palkitsemisjärjestelmissä. 

Valtuutus kumoaisi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen 

päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja olisi voimassa seuraavaan 

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

 

Espoo, 1.2.2018 

 

Fortum Oyj 

Hallitus  
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HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN 
OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA 

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetetaan päättämään yhtiön 

omien osakkeiden luovuttamisesta. 

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla enintään  

20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Omia osakkeita voitaisiin luovuttaa hankintojen, investointien tai muiden 

liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä. Omia osakkeita ei voitaisi luovuttaa yhtiön 

kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi. 

Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan 

lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. 

Painavasta taloudellisesta syystä omien osakkeiden luovuttaminen voisi tapahtua 

myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 

Valtuutus kumoaisi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen 

päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja olisi voimassa seuraavaan 

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.  

 

Espoo, 1.2.2018 

 

Fortum Oyj 

Hallitus 
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HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 6 §:N, 11 §:N JA 12 §:N 
MUUTTAMISESTA  

 

Hallitus ehdottaa, että voimassaolevaan yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:  

6 §:n ensimmäistä lausetta muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumääräksi 

asetetaan 10 jäsentä nykyisten 8 jäsenen sijasta seuraavasti: 

"Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kolme (3) ja 

enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa." 

Muilta osin 6 § säilyy muuttumattomana. 

11 §:n ensimmäisestä lauseesta poistetaan 1.1.2015 voimaan tulleen uuden tilintarkastuslain 

(1141/2015) johdosta viittaus Keskuskauppakamarin hyväksyntään ja se korvataan 

viittauksella tilintarkastuslaissa tarkoitettuun tilintarkastusyhteisöön seuraavasti: 

"Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu 

tilintarkastusyhteisö." 

Muilta osin 11 § säilyy muuttumattomana. 

12 §:n viimeisessä lauseessa korvataan viittaus osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momenttiin 

21.6.2017 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta viittauksella osakeyhtiölain 

5 luvun 6 a §:ään seuraavasti: 

"Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen 

osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää." 

Muilta osin 12 § säilyy muuttumattomana. 

Voimassa oleva sanamuoto Ehdotettu uusi sanamuoto 

6 §:n ensimmäinen lause: "Hallitukseen 

kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

sekä lisäksi vähintään kolme (3) ja 

enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, 

jotka valitaan yhtiökokouksessa." 

6 §:n ensimmäinen lause: "Hallitukseen 

kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 

lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään 

kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, jotka 

valitaan yhtiökokouksessa." 

  

11 §:n ensimmäinen lause: "Yhtiössä on 

yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka 

11 §:n ensimmäinen lause: "Yhtiössä on yksi 

varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla 
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tulee olla Keskuskauppakamarin 

hyväksymä tilintarkastusyhteisö." 

tilintarkastuslaissa tarkoitettu 

tilintarkastusyhteisö." 

  

12 §:n viimeinen lause: 

"Yhtiökokouskutsu on kuitenkin 

toimitettava vähintään yhdeksän päivää 

ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 

momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivää." 

12 §:n viimeinen lause: "Yhtiökokouskutsu 

on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän 

päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:ssä 

tarkoitettua yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivää." 

 

 

Espoo, 1.2.2018 

 

Fortum Oyj 

Hallitus 
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HALLITUKSEN EHDOTUS YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN 
PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMISESTÄ  

 

Länsivoima Oyj:n (entinen Lounais-Suomen Sähkö Oy) sulautuessa Fortum Oyj:hin 

vuonna 2000 Fortum suoritti sulautumisvastikkeena annetut Fortum Oyj:n osakkeet 

niille Länsivoima Oyj:n osakkeenomistajille, jotka eivät olleet esittäneet 

osakekirjojaan ja vaatineet oikeuksiensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään, näiden 

osakkeenomistajien lukuun perustetulle yhteiselle arvo-osuustilille (“Yhteistili”).  

Hallitus ehdottaa, että Fortum Oyj:n yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 luvun 

14 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, että oikeudet kaikkiin sellaisiin 

Yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista 

arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja 

selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen 

päätöstä, on menetetty.  

Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten nostamattomat osingot, 

menetetään. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen yhtiön hallussa 

olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. 

Yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 72 680 Fortum Oyj:n osaketta. Osakkeiden määrä 

voi vähentyä, mikäli yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien 

kirjaamista koskevia vaatimuksia esitetään ennen kuin yhtiökokous on päättänyt 

osakkeiden menettämisestä.  

  

Espoo, 1.2.2018 

 

Fortum Oyj 

Hallitus 


