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Optiokohun jälkeen Fortumin johdon edessä on
uusi riski: yhtiön ansiottomat voitot pannaan
verolle. »Energiapolitiikan pelisääntöjä ei pidä
muutella vähän väliä», Mikael Lilius sanoo.

Optiokohun jälkeen Fortumin johdon edessä on
uusi riski: yhtiön ansiottomat voitot pannaan
verolle. »Energiapolitiikan pelisääntöjä ei pidä
muutella vähän väliä», Mikael Lilius sanoo.

Uhkakuva

� »Sähkö ei ole hyödyke, jota
tulee ilmaiseksi töpselistä. Sitä
varten tarvitaan investointeja,
jotka pitää maksaa takaisin, ja
siksi sähköllä on hintansa.
Yleisön informoimisessa riittää
toimialalle haastetta», Mikael
Lilius sanoo.
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Eräät kansanedustajat puhuvat jo

� Päästökaupan
tuomia voittoja
ollaan laittamassa
verolle. »Puheessa
ansiottomasta
arvonnoususta on
vaikea nähdä logiik-
kaa», Lilius sanoo.
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arvinaisen komea päi-
vä», energiayhtiö Fortu-
min toimitusjohtaja Mi-
kael Lilius, 55, sanoo.
Aurinko paistaa ja Es-
poon Keilaniemessä
lämpömittari näyttää
plus kymmentä astetta,
vaikka eletään marras-

kuun alkua.
Lilius liikkuu jäntevästi Fortumin toimi-

talon – vanhan Raaden hampaan – käytävil-
lä. Hän tekee energisen ja hyväntuulisen vai-
kutuksen.

Ainakin yksi ilonaihe Fortumin johdolla
on ollut viime viikkoina, vaikka optiojupak-
ka ei sitä olekaan erityisemmin huvittanut.
Yhtiön tulos vuoden 2005 tammi–syyskuul-
ta nousi 210 miljoonaan euroon, kun se
edellisvuoden vastaavalla jaksolla jäi 60 mil-
joonaa pienemmäksi. Osavuosikatsauksen
jälkeen pörssikurssikin on noususuunnas-
sa. Se on lähes 15 euroa, suunnilleen nelin-
kertainen verrattuna vuoteen 2000, jolloin
Lilius tuli taloon.

»Tehoa on saatu nostetuksi, rakenteet
ovat hyvässä mallissa», Lilius kommentoi.

Moni tosin huomauttaa, että sähkön tuot-
tajana Fortum saa merkittäviä »tuulen tuo-
mia» eli »windfall»-voittoja, koska EU on siir-
tynyt ympäristöpoliittisista syistä päästö-
kauppaan. Päästöoikeuksien hinnat ovat
nousseet, mikä on heijastunut välittömästi
sähkön hintaan.

»Paljon sanotaan, että tulos on vain ener-
gian hinnasta kiinni. Kuitenkin tilastojen
mukaan sähkön tukkuhinta laski tam-
mi–syyskuussa 2005 viime vuoden vastaa-
vasta jaksosta», Lilius sanoo. »Täytyy siis ol-
la muitakin tekijöitä.»

Lilius muistuttaa, että yhtiö on viime ai-
koina menestynyt sähkön futuurikaupoissa,
joiden tarkoitus on suojata sähkön tukku-
myyntiä hintariskeiltä.

»Sillä osalla taloa, joka futuurikauppaa
pyörittää, on hyvä tuntuma markkinoista.»

»Märkä rätti toimialan yllä»
Hallituksessa elää joka tapauksessa ajatus,
että jotakin windfall-voitoille pitää tehdä.
Esillä on ollut mahdollisuus korottaa vesi-
voiman kiinteistöveroa, joka purisi tehok-
kaasti Fortumiin. Linjauksia on odotetta-
vissa jo lähiviikkoina energia- ja ilmastopo-
liittisen selonteon yhteydessä. Eräät kan-
sanedustajat puhuvat jopa siitä, että Fortum
pitäisi vetää pois pörssistä.

Liliusta nämä kaavailut huolestuttavat.
Hän toivoo, että niistä luovuttaisiin.

»Energiapoliittisesti on suuri huolenaihe,
että alan pelisääntöjä ei laadita pitkäjäntei-
sesti. Kaikki investoijat pyrkivät eliminoi-
maan epävarmuuden. Fortumille vakaa ja
ennustettava ympäristö on erityisen tärkeä –
ydinvoimala toimii jopa 60 vuotta.»

»Meidän lähtökohtamme on se, että For-
tum on pörssiyhtiö. Se valinta on tehty jo
vuonna 1998. Johto ja organisaatio eivät voi
toimia muuten kuin pörssiyhtiön ehdoin ja
säännöin. Muuten tekisimme virkavirheen.»

»Siksi me haemme kannattavaa kasvua.
Se taas edellyttää, että markkinamekanis-
miin ei kajota. Kuitenkin pelisääntöjen
muuttelu on meidän uhkakuvamme koko

ajan, kuin märkä rätti koko toimialan yllä.»
Liliuksen mielestä windfall-veron kannat-

tajien logiikka pettää muutenkin pahasti.
»Jokainen tiesi, että päästökauppa vai-

kuttaa hintaan, kun siihen lähdettiin. Mut-
ta sehän on juuri sen tarkoitus: piti suosia
päästötöntä sähköntuotantoa ja tehdä tie-
tyistä tuotannon muodoista epäedullisia.»

»Viiden vuoden aikana Fortum on ostanut
noin seitsemän miljardin euron arvosta ve-
si- ja ydinvoimaa ja tulemme investoimaan
800 miljoonaa euroa uuteen ydinvoima-
laan. Viranomaiset kannustivat siihen koko
ajan: hankkikaa nyt itsellenne sellaista tuo-
tantoa, joka ei aiheuta päästöjä. Ja me teim-
me niin.»

»Tänä vuonna Inkoon hiilivoimala ei ole
pyörinyt juuri lainkaan. Normaalivuonna 83
prosenttia Fortumin tuotannosta on pääs-
tötöntä, mutta tänä vuonna vastaava osuus
on noussut 96 prosenttiin.»

Toimivatko markkinat?
Pohjoismaissa sähkön tukkukauppaa teh-
dään yli rajojen. Missään muualla vastaavaa
sähkömarkkinoiden yhdentymistä ei ole ta-
pahtunut. Kuitenkin myös sähkömarkki-
noiden toimivuutta arvostellaan. Jotkut ih-
mettelevät, miksei kilpailu estä hintojen
nousua. Kritiikkiä saa myös sähkönsiirron
monopolihinnoittelu, jota Fortum harjoit-
taa kuten muutkin alueverkkojen omistajat.

Liliuksen mukaan sähkömarkkinat toi-
mivat tehokkaasti.

»Syyskuun alussa 2005 sähkön reaalinen
kuluttajahinta oli alhaisempi kuin vuonna
1997, jolloin markkinat avattiin. Se on kil-
pailun ansiota. Myös sähkön siirtohinta on
reaalisesti laskenut. Se osoittaa, että myös
monopolitoiminnan tehokkuus on kasva-
nut.»

»On kuitenkin pullonkauloja, jotka hait-
taavat hetkellisesti markkinoiden toimin-
taa. Niiden poistamiseksi pitäisi saada lisää
siirtoyhteyksiä Pohjoismaiden välille.»

Toinen ongelma Liliuksen mielestä on se,
että suomalainen kuluttaja ei voi vielä ostaa
sähköä Ruotsista tai Norjasta. 

»Fortum puhuu voimakkaasti aitojen poh-
joismaisten kuluttajamarkkinoiden puoles-
ta. Niiden luominen edellyttää eri maiden
erilaisten säännösten yhtenäistämistä.»

Viiden vuoden urakka
Lilius tuli tehtäväänsä vuonna 2000. Hän ha-
vaitsi nopeasti, että Fortum oli pieni tekijä
sekä öljy- että sähkömarkkinoilla. »Meidän
piti valita, millä toimialoilla ja maantieteel-
lisillä alueilla pystyisimme rakentamaan

Optiokeskustelun
lyhyt historia

Fortumin optioista käytiin lehtien
palstoilla ja eduskunnassa poikkeuk-
sellisen vilkasta debattia.

Uutinen 350 johtajan ja avainhenki-
lön optioista ilmestyi 23. syyskuuta
Helsingin Sanomissa. Sen mukaan
Fortumin johdon optio- ja osakekan-
nustimet tuottaisivat saajilleen yli
puoli miljardia euroa vuosina
2002–06 ja parhaan tilin saisi toi-
mitusjohtaja MMiikkaaeell  LLiilliiuuss,, 12 miljoo-
naa euroa. Laskelma perustui tuol-
loiseen 16,50 euron pörssikurssiin.

Kaikki poliittiset suuntaukset
paheksuivat Fortumin optioita.
Sdp:n puheenjohtaja EEeerroo  HHeeiinnää--
lluuoommaa piti niitä ylimitoitettuina,
samoin kauppa- ja teollisuusministe-
ri MMaauurrii  PPeekkkkaarriinneenn (kesk).

Eduskunnan talousvaliokunnan
puheenjohtaja JJoouukkoo  SSkkiinnnnaarrii  (sd)
sanoi, että olisi harkittava erillislakia
optioiden peruuttamiseksi, mutta
ajatus tyrmättiin pian. Perustuslaki-
valiokunnan puheenjohtaja KKiimmmmoo
SSaassii (kok) yritti sälyttää korvausvas-
tuuta kauppa- ja teollisuusministe-
riön entisille demariministereille
SSiinniikkkkaa  MMöönnkkäärreeeellllee ja EErrkkkkii  TTuuoo--
mmiioojjaallllee..

Tasavallan presidentti TTaarrjjaa
HHaalloonneenn sanoi, että oikeusvaltiossa
on pidettävä kiinni sopimuksista.

Talousvaliokunta kuuli lokakuun
aikana kaikki asianosaiset. Valiokun-
ta ei keksinyt keinoa, kuinka optioita
olisi voinut kohtuullistaa. �
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vahvan ja menestyvän Fortumin.»
»Puhtaiden liikennepolttonesteiden tuot-

tajana Fortum oli edelläkävijä. Öljypuolella
yhtiön rooli päätettiin rakentaa tämän eri-
tyisosaamisen varaan.»

»Sähköpuolella lähtökohta oli Pohjois-
maissa, jotka muodostivat Saksan ja Rans-
kan jälkeen Euroopan kolmanneksi suu-
rimmat sähkömarkkinat. Lisäksi päätimme

katsoa, mihin pystymme Luoteis-Venäjän,
Baltian ja Puolan sähkömarkkinoilla.»

»Muusta piti luopua ja niin on tehty. Vii-
dessä vuodessa on tehty merkittävä raken-
nemuutos. Olemme myyneet ja ostaneet
runsaan 13 miljardin euron arvosta yhtiöitä
ja liiketoimintaa.»

Neste ja IVO yhdistettiin Fortumiksi vuon-
na 1998, mutta tänä vuonna öljynjalostus

pullautettiin taas pörssiyhtiö Neste Oiliksi.
Ulkopuolinen saattaa ihmetellä yhtiön pol-
veilevaa tietä.

»Totesimme vuonna 2003, että öljynjalos-
tuksella ei ollut yhteisiä nimittäjiä sähkö-
puolen kanssa. Oli siis parempi, että kum-
pikin jatkaisi omillaan», Lilius sanoo.

Pohjoismaat ja Venäjä
Lilius uskoo, että Fortumilla on edelleen
kasvun varaa Pohjoismaissa. 

»Toimijoita on paljon, sähkön tuottajia on
350, siirtäjiä 500 ja myyjiä 450. Rakenne ei
ole optimaalinen, jos ottaa huomioon, että
tämä on hyvin pääomavaltainen hitaan kas-
vun ala», hän perustelee näkemystään.

Venäjän sähkömarkkinat ovat Fortumille
erityisen vetovoimainen kasvusuunta. Ve-
näjällä on meneillään sähkömarkkinoiden
suuri uudistus. Lähes monopoliasemassa
oleva jättiyhtiö RAO UES on tarkoitus pilk-
koa ja suurelta osin myös yksityistää vuoteen
2009 mennessä. Venäjälle aiotaan luoda
alueelliset sähkömarkkinat eurooppalaisen
mallin mukaan.

»Tähän asti reformi on sujunut hyvin», Li-
lius sanoo.

Fortum on toistaiseksi ainoa kansainväli-
nen toimija Luoteis-Venäjän sähkömarkki-
noilla. Se omistaa kolmanneksen Pietarin
alueen sähkölaitoksesta. Lisäksi se on
mennyt mukaan uuteen sähköntuottajaan
TGC-1:een, jonka toimialue ulottuu Pie-
tarista Murmanskiin asti.

»Siitä tulee merkittävä yritys, joka on
kooltaan noin puolet Fortumista. Alkuvai-
heessa meidän osuutemme siitä on 20 pro-
senttia», Lilius kertoo.

»Uskon, että Venäjä ja muu Eurooppa yh-
tyvät energiamielessä», hän arvioi. SK
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Eduskunnan talousvaliokunta päätti
keskustelun Fortumin optiojärjestel-
mistä perjantaina 28. lokakuuta, ja SK
tapasi Mikael Liliuksen muutamia
päiviä sen jälkeen.

TTäännää  ssyykkssyynnää  mmoonnii  oonn  kkrriittiissooiinnuutt
FFoorrttuummiinn  ooppttiiooiittaa,,  mmuuttttaa  yyhhttiiöönn  jjoohhttoo
oonn  oossaalllliissttuunnuutt  ttäähhäänn  ddeebbaattttiiiinn  hhyyvviinn
ppiiddäättttyyvväässttii..  MMiikkää  oonn  aarrvviioonnnnee  kkääyyddyyss--
ttää  kkeesskkuusstteelluussttaa??

»Olen tyytyväinen, että keskustelu
on takanapäin, ja toivon, että yhtiössä
saadaan pikku hiljaa keskittyä työnte-
koon ja liiketoiminnan haasteisiin.»

»Olen iloinen, että prosessissa
päädyttiin siihen, että kaikki on
hoidettu ohjeiden, määräysten ja
säännösten mukaan. Tämä on tärkeää,
koska keskustelussa se kyseenalaistet-
tiin.»

»Myönnän kyllä, että puhutaan isosta
rahasta, ja ymmärrän, että näin ollen
asia herätti tunteita ja keskustelua.»

»Minulle on tärkeää, että pystyn
katsomaan jokaista silmiin ja sano-
maan, että kaikki meni niin kuin pitikin

mennä. Optiojärjestelmien tulos oli
suuri vain siksi, että yhtiön menestys
oli odotettua parempi.»

MMiittää  mmiieellttää  oolleettttee  ppoolliiiittiikkkkoojjeenn
ttooiimmiinnnnaassttaa  pprroosseessssiinn  aaiikkaannaa??

»Pääomistaja kävi tätä keskustelua
tahollansa ja nyt se on tehty.»

AAjjaatttteelliitttteekkoo  mmiissssäääänn  vvaaiihheeeessssaa
llyyööddää  hhaannsskkaatt  ttiisskkiiiinn??

»Ei. Kieltäydyn hyväksymästä
syntipukin roolia. Me olemme tehneet
sen, mitä meidän edellytetään teke-
vän. Pörssiyhtiön johdon ja organisaa-
tion tehtävä on lisätä firman arvoa. Se
on mielestäni tehty. Jos kaikki osa-
puolet saavat omansa, niin en ymmär-
rä, miksi jälkikäteen tultaisiin ky-
seenalaistamaan yhden osapuolen
roolia.»

»Ikävintä oli se, että yhtiön johtoa
yritettiin syyllistää. Tarkoitus oli
nimenomaan luoda järjestelmä, jonka
avulla yhtiö saadaan kuntoon ja sen
omistaja-arvoa lisätään. Kun se on
tehty, niin en ymmärrä, miksi yhtäkkiä
johtajista tehdään roistoja.» �

Mikael Lilius, miltä nyt tuntuu?

�

� Viime aikoina
Fortum on ollut esillä
YK:n Ruokaa öljystä
-skandaalin yhtey-
dessä. »Se on Neste
Oilin asia. Sitä paitsi
en edes voi ottaa sii-
hen kantaa, koska se
tapahtui ennen tu-
loani Fortumiin.»


