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VALTION SUORA PÖRSSIOMISTUS

simoimaan kassavirtansa hyödyntämällä energia-alan 
konsolidaatiokehitystä Euroopassa. Yhtiö pyrkii kasvat-
tamaan myös City Solutions-divisioonan liiketoimintaa. 
Sähkön- ja lämmöntuotannon ydinosaaminen ja Ekokem-
yrityskauppa ovat tässä avainasemassa. Tuuli- ja aurin-
koenergian gigawattiluokan tuotantotasoon tähtäävät 
panostukset tapahtuvat pääasiassa strategian ensimmäi-
sen vaiheen kasvuinvestointien jälkeen. Yhtiö panostaa 
myös uusiin energialiiketoimintoihin. 

FOR A CLEANER WORLD

Uuden visionsa mukaisesti Fortum on sitoutunut aut-
tamaan sidosryhmiään tekemään kestäviä ratkaisuja. 
Visiossa konkretisoituu kiertotalouden mahdollisuuksien 
hyödyntäminen polttoaine- ja resurssitehokkuuden lisäksi. 
Kestävä kehitys on osa Fortumin strategiaa ja kestävät 
ratkaisut ovat yhtiölle kilpailuetu. Fortum pyrkii jatkuvasti 
lisäämään hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa ja 
tehostamaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotan-
non tehokkuutta ja ominaispäästöjä. Fortum on asettanut 
selkeitä tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjensä vähentä-
miseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi ja saavutti 
tavoitteet vuoden 2016 osalta.

Fortum Oyj

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Sähköntuotannon riittävyyden varmistaminen  
myös poikkeusolosuhteissa 

HALLITUS 4 .4 .2017
Sari Baldauf (pj), Hanz-Werner Binzel,  
Eva Hamilton, Kim Ignatius, Tapio Kuula, 
Matti Lievonen, Anja McAlister, 
Veli-Matti Reinikkala 

TOIMITUSJOHTAJA 
Pekka Lundmark 

Fortum Oyj on energiayhtiö, jonka strategia perustuu pääs-
töttömään tuotantoon pääasiassa vesi- ja ydinenergian 
muodossa. Fortumin vuotuisesta sähköntuotannosta noin 
kolmasosa tuotetaan vesivoimalla. Yhtiön sähköntuotan-
nosta ydinvoima kattaa myös noin kolmanneksen.

KASVUA KAHDESSA VAIHEESSA

Markkinatilanne säilyi vuonna 2016 edelleen haastavana. 
Sähkön hinta nousi alkuvuoden synkistä lukemista vuo-
den loppua kohden heijastellen nousseita hyödykehintoja. 
Fortumin vesivoimatuotanto oli vuonna 2016 20 % edel-
lisvuotta alempana, mikä painoi laskeneen saavutetun 
sähkönhinnan lisäksi Generation-divisioonan kannatta-
vuutta. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 644 (808) 
miljoonaa euroa, josta Generation-divisioonan osuus oli 
330 (419) miljoonaa euroa. Venäjän investointiohjelma 
valmistui keväällä, mikä osaltaan vaikutti Russia-divi-
sioonan lukuihin. Divisioonan vertailukelpoinen liike-
voitto oli 191 (201) miljoonaa euroa, vertailuluvun sisäl-
täessä 52 miljoonaa euroa CSA-varauksen purkua.

Marraskuussa 2016 Fortum täsmensi jo alkuvuodesta 
julkistettua strategiaansa ja sen toteutuspolkua. Kas-
vustrategian ensimmäisessä vaiheessa yhtiö pyrkii mak-

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto (jatkuvat) M€ 3632 3702 (3459)

Liikevoitto (jatkuvat) M€ 633 4245 (-150)

Liikevoittoprosentti % 17,4 115

Taseen loppusumma M€ 21964 22767

Omavaraisuusaste % 62 61

Nettovelkaantumisaste % -0,4 -15,8

Oman pääoman tuotto % 3,6 33,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 4,0 22,7

Henkilöstö yhteensä 31.12. 8108 7835

Henkilöstö Suomessa 31.12. 2029 1959

Osinkosumma M€ 977 977

Valtion saama osinko M€ 496 496

Investoinnit M€ 1435 625

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 2/9 3/9

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 3/5 3/5

50,8 %




