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Asiakkaat

• Asiakastoiminnan kehityshankkeet etenevät:
– Asiakaspalautekäytännöt, liittymisprosessi ja 

liittymisehtojen seurantakäytännöt valmiina ja 
käyttöönottovaiheessa

– Asiakastoimintamallin tarvehaastattelut käynnissä. 
Toimintamalliin liittyen käynnistetty myös 
asiakasekstranetin kehittämistoimia ja asiakastiedon 
hallintajärjestelmän (CRM) suunnittelu.

• Sähkömarkkinalaki astunut voimaan 1.9.2013: 
– Tiedonvaihtopalvelua käynnistetään, tavoitteena 

tehdä sopimukset (noin 200 kpl) asiakkaiden kanssa 
kesään 2014 mennessä.
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Asiakas- ja sidosryhmäviestintä, asiakastilaisuudet, 
yrityskuva:
• Kantaverkkopäivä pidettiin 2.9.2013. 

Loppuvuonna tulossa tasepäivä ja 
käyttövarmuuspäivä.

• Maanomistajatutkimus valmistunut. 
Yleisarvosana Fingridistä toimijana on 
parantunut.

• Fingridin linjaus sähkö- ja magneettikenttien 
raja-arvoihin julkaistu.

• Paikalliset energiayhtiöt paheksuneet 
tariffikorotuksia mediassa.
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Henkilöstö ja osaaminen

• Jan Montell Fingridin talous- ja 
rahoitusjohtajaksi 1.12.2013 alkaen 

• Fingrid osallistuu Great Place to Work 
– tutkimukseen
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Käyttövarmuuden hallinta
• Käyttöhäiriöt 

– Olkiluoto 2 häiriö 9.9. Käynnistettiin varavoimaa, 
ostettiin hätätehoa Venäjältä, säätösähkön hinta 
joillakin tunneilla 2000 €/MWh

– Fenno-Skan 1 ja 2 yhteisvika revision yhteydessä 
23.9. 

• Siirtokeskeytykset
– 25.9. Pohjanmaalla tuettiin alueen tehotasetta 

varavoimalla siirtokeskeytyksen ja 
voimalaitosvikojen aikana

– Imatran seudulla vastaostettiin 1.10. – 6.10. 
tuotantoa ylös turvaamaan käyttövarmuutta 
Yllikkälä- Imatra johtokeskeytysten aikana 

• Käytönvalvontajärjestelmä
– Järjestelmäpäivitys tehty onnistuneesti
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Sähkömarkkinoiden edistäminen

• Reservikustannusten voimakas 
kasvu nostaa Fingridin tasepalvelun 
hintaa

• Venäjän-yhteyden tekniset 2-
suuntaisuustestit onnistuivat, vaatii 
vielä kaupallisen prosessin testejä

• Baltian spot-markkinat 
käynnistyneet – maiden välillä 
korkean poliittisen tason 
"keskustelua" markkinoiden 
toiminnasta
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Siirtokapasiteetin varmistaminen

Hankinnat:  
• Työmaiden jätehuolto on päätetty keskittää ja hankkia 

Lassila&Tikanojalta.
• Sopimus kolmen muuntajan hankinnasta Hyundain 

kanssa allekirjoitettu. Vastuullisuusauditoinnit 
Koreassa olivat hyödyllisiä ja onnistuneita.

Muut ajankohtaiset
• Nurmijärven vanha muuntaja joudutaan romuttamaan.
• Alajärven päämuuntaja korjattiin11.9. On-line 

kunnonvalvonnan avulla vika havaittiin ajoissa.
• Pori-Rauman seudun kantaverkon aluesuunnitelma 

valmistunut
• Sähkömarkkinoiden pitkän aikavälin 

skenaariokuvaukset tehty Itämeren alueelle.
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• EstLink 2: Meri- ja maakaapelit asennettu ja testattu. Kaapelin suojaus 
Virossa valmistuu lokakuussa. Yhteyden testaukset käynnissä. 
Koekäyttö alkaa joulukuussa. Kaupallinen käyttö 02.2014.

• Ulvila- Kristinestad: Kaikilla neljällä työmaalla työt etenevät 
suunnitellusti. Ulvilan 400 kV kenttien käyttöönottotyöt käynnistymässä.

• Hyvinkää-Hikiä: Uudet voimajohdot käytössä ja Hikiän aseman 
viimeiset käyttöönotot lokakuussa. Lopputyöt meneillään.

• ELVIS: Ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön loka-marraskuussa.
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NBS kuulumisia 

• NBS referenssiryhmän kokous marraskuussa aiheena: NBS käsikirja, 
sanomaformaatti sekä NBS projektin ehdotus NBS mallin kehittämisestä

• Asiakkaille suunnatun NBS käsikirjan ensimmäinen versio valmisteilla 
– käsikirja pitää sisällään tähän asti sovitut asiat
– NBS referenssiryhmä kommentoinut käsikirjaa
– tavoitteena julkaista ennen vuoden vaihdetta ja seuraava tarkempi versio 

julkaistaan keväällä Q2/2014
• Selvitysjärjestelmän toteutus ja suunnittelu toimittajan kanssa 

käynnistetään joulukuussa
• NBS mallin kehitys: viimeisiä ykstyiskohtia viimeistellään
• TSOt valmistautuneet uuden selvitysyhtiön perustamiseen
• NBS Sanomaforum koolla keskustelemassa sanomaformaatista 

18.11.2013 
• Pohjoismaisen taseselvityksen suunniteltu käynnistyvän kesällä 2015 

WWW.NBS.COOP



Alkuperätakuiden hallinnointi ensi vuonna

• Fingridille tulee vastuu ylläpitää sähköistä rekisteriä 
alkuperätakuiden käsittelyyn 1.3.2014 alkaen

• palvelu hallinnoidaan Fingridin tytäryhtiössä, Finextra Oy:ssä
• sopimukset tehdään alkuvuodesta 2014, valmistellaan 

parhaillaan toimintamallia ensi vuodelle
• asiakkaille ja sidosryhmille kerrotaan järjestelystä enemmän 

tammikuussa järjestettävässä tilaisuudessa
• kiinnostuneet voivat ilmoittaa yhteystietonsa jakelulistalle 

sähköpostiosoitteeseen go@finextra.fi
• lisätietoja antavat:

– Kaija Niskala 030 395 5147
– Kirsi Salmivaara 030 395 5227



Suljetun verkon sähköverkkolupa

• SML 11§: Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa myönnetään 
hakemuksesta hakijalle, joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa 
maantieteellisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella taikka yhteisiä 
palveluja tarjoavalla alueella sijaitsevassa jakeluverkossa tai 
suurjännitteisessä jakeluverkossa, jossa ei toimiteta sähköä kuluttajille, 
jos:

1) erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä kyseisen verkon 
käyttäjien toiminnot tai tuotantoprosessi muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden; tai

2) kyseisessä verkossa jaellaan sähköä ensisijaisesti verkon omistajalle
tai verkonhaltijalle taikka niihin omistussuhteessa oleville yrityksille.
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• Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa ei kuitenkaan saa myöntää 
hakijalle, jonka sähköverkossa toimitetaan sähköä kuluttajille, ellei 
kysymyksessä ole sähköntoimitus pienelle määrälle kuluttajia, joilla on 
työsuhteeseen perustuvia tai vastaavia yhteyksiä hakijaan.

• Suljettuun jakeluverkkoon ja suljetun jakeluverkon haltijaan sovelletaan, 
mitä tässä laissa säädetään suurjännitteisestä jakeluverkosta ja 
jakeluverkosta sekä jakeluverkonhaltijasta, ellei erikseen toisin säädetä. 
Lupapäätökseen sovelletaan, mitä 5 §:ssä säädetään sähköverkkoluvan 
myöntämisestä.

=> koskee siis todennäköisesti taseselvityksessä olevia teollisuusverkkoja 
ja mahdollisesti voimalaitosverkkoja.
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