
    

    

   

   

   
 

     

    

     
 

 

FORTUM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET 
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019 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 2019 varsinaiselle 

yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan 

luettuna yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan 

hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä: 

 

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan: 

Eva Hamilton 

Kim Ignatius 

Essimari Kairisto 

Matti Lievonen 

Klaus-Dieter Maubach 

Anja McAlister ja 

Veli-Matti Reinikkala. 

 

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: 

Marco Ryan ja 

Philipp Rösler. 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Lievosta ja hallituksen 

varapuheenjohtajaksi Klaus-Dieter Maubachia. 

 

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen 

jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta 

palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle 

ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden 

säilyttämistä ennallaan. 

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot: 

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. 

Kokouspalkkio on 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 kolminkertaisena 

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, 

ylijohtaja Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosasto, ja 

jäseninä toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 

toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sekä 

Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen. 

Matti Lievonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli 

hallituksen palkkioita ja teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta. 

 

29.1.2019 

 

 

Kimmo Viertola, puheenjohtaja 

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta 

 

 

 

 

 

 

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat Liitteinä 1 ja 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

   

   

   
 

     

    

     
 

 

Liite 1: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo 

 

Marco Ryan  

s. 1966, Ison-Britannian kansalainen 

Informaatioteknologian korkeakoulututkinto 

Wärtsilä Oyj, konsernin digitaalisen liiketoiminnan johtaja (Chief Digital Officer) 

 

Aikaisempi työkokemus: 

• Thomas Cook Group, Chief Digital & Innovation Officer 2013-2016; toimitusjohtaja 

Marketing & eCommerce 2013-2014 

• Accenture Interactive, osakas ja toimitusjohtaja (ASEAN) 2011-2013 

• Premier Farnell Plc, Senior Vice President, eCommerce & Digital 2009-2011; Senior Vice 

President, Global eCommerce 2006-2009 

• Capgemini Consulting, johdon konsultti 2001-2006 

• Interactive Collector Plc, Vice President, Interactive Services & Chief Operating Officer 

1999-2001 

• Telematix, toimitusjohtaja 1998-1999 

• Keyhaven International, vt. toimitusjohtaja 1997-1998 

 

 

 

  



    

    

   

   

   
 

     

    

     
 

 

Liite 2: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo 

 

Philipp Rösler  

s. 1973, Saksan kansalainen 

FT, Lääketieteen maisteritutkinto, Saksa 

Hainan Cihang Charity Foundation, toimitusjohtaja 

 

Aikaisempi työkokemus: 

• World Economic Forum, toimitusjohtaja & johtoryhmän jäsen 2014-2017 

• Liittovaltion talous- ja teknologiaministeriö (Bundesministerium), Varakansleri ja ministeri 

2011-2013 

• Free Democratic -puolue (FDP), Saksa, puheenjohtaja 2011-2013 

• Liittovaltion terveysministeriö (Bundesministerium), terveysministeri 

• Free Democratic -puolue (FDP), Saksa 

o Ala-Saksin osavaltion talous-, työvoima- ja liikenneministeri ja varapääministeri 

2009 - 2009 

o Ala-Saksin osavaltion puheenjohtaja 2006 - 2009 

o FDP:n liittovaltion toimiston hallituksen jäsen 2005-2006 

o Ala-Saksin osavaltion pääsihteeri ja Ala-Saksin parlamentin jäsen 2003 -2004 

o Ala-Saksin osavaltion pääsihteeri, alueparlamentin varapuheenjohtaja ja Hannoverin 

alueen parlamentin jäsen 2001-2003 

o Ala-Saksin osavaltion pääsihteeri 2000-2001 

o Ala-Saksin osavaltion kansallisen neuvoston jäsen ja FDP:n nuoriso-osaston 

puheenjohtaja 1996-2000 

o FDP:n Hannoverin alueen nuoriso-osaston puheenjohtaja 1992-1996 

Pääasialliset luottamustoimet: 

• Siemens Healthineers, hallintoneuvoston jäsen 

 

 

 

 

 


