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Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards,
IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon, ellei toisin mainita.
Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin
vuonna 2020 huomioiden IAS38 Aineettomat hyödykkeet -standardin soveltamisen täsmennykset.
Konsernin liikevaihto oli 1 090,9 (682,5)
miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot
kasvoivat 394,3 (373,6) miljoonaan euroon, mikä johtui edellisvuotta kylmempien talvikuukausien kasvattamasta
energiankulutuksesta. Kuluneen vuoden
sähkön kulutus Suomessa oli 86,7 (81,7)
terawattituntia. Tasesähkön myynti kasvoi edellisvuoden tasosta 600,5 (260,8)

miljoonaan euroon johtuen sähkön poikkeuksellisen korkeasta hintatasosta.
Rajasiirtotuotot Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä nousivat 34,4 (6,9)
miljoonaan euroon. Tämä oli seurausta
korkeammasta siirtovolyymista, johon
vaikutti Suomen korkea aluehinta suhteessa Luoteis-Venäjän hintoihin. Itämeren alueen siirtotilanteen johdosta
läpisiirtotuotot kasvoivat 22,6 (17,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut
tuotot nousivat 64,9 (5,2) miljoonaan
euroon, mikä johtuu liiketoimintaan liittyvien johdannaisten käyvän arvon noususta.
Konsernin kulut olivat 945,0 (569,5) miljoonaa euroa. Tasesähkön kulut nousivat korkean sähkön hinnan vuoksi ja
olivat 569,5 (234,4) miljoonaa euroa.
Häviösähkökulut olivat 65,6 (52,6) miljoonaa euroa. Häviösähkön volyymi py-
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syi edellisvuoden tasolla. Sähkön korkea
hinta nosti häviösähkön hankintahintaa. Toteutunut häviösähkön hankinnan
keskihinta oli 41,34 (33,23) euroa megawattitunnilta. Kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kulujen
kasvu 83,7 (63,5) miljoonaan euroon
johtui pääosin taajuudenhallintareservien hankintatuntien lisäyksestä. Poistot olivat 99,9 (98,5) miljoonaa euroa ja
kantaverkon kunnonhallintakulut 19,9
(22,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 33,6 (31,2) miljoonaan euroon henkilöstön määrän lisääntyessä
vastaamaan kasvanutta työmäärää niin
kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössäkin.
Konsernin liikevoitto oli 210,8 (118,4)
miljoonaa euroa. Sähköjohdannaisten
sekä investointeihin ja liiketoiminnan
muihin kuluihin liittyvien valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutoksista
kirjattiin liikevoittoon 62,2 (3,0) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen veroja oli 187,6 (113,3) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 150,1 (94,0) miljoonaa

euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden
lopussa 25,3 (27,4) prosenttia.
Vuonna 2021 yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 199,2 (169,7) miljoonaa euroa.
Tästä sähköverkkoon investoitiin yhteensä 166,1 (137,3) miljoonaa euroa ja varavoimaan 2,4 (9,6) miljoonaa euroa. Tietojärjestelmäinvestoinnit olivat 28,5 (21,1)
miljoonaa euroa. Yksittäisistä tietojärjestelmäinvestoinneista suurin oli vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihdon
datahub-järjestelmä, jonka käyttöönotto
oli helmikuussa 2022. Tutkimus- ja kehityshankkeisiin käytettiin toimintavuonna
yhteensä 3,0 (4,5) miljoonaa euroa.
Emoyhtiön liikevaihto oli 1 091,1 (679,8)
miljoonaa euroa, tilikauden voitto 133,5
(136,0) miljoonaa euroa ja jakokelpoiset
varat 184,6 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot, milj. €
1-12/21

1-12/20

7-12/21

7-12/20

Kantaverkkotuotot

394,3

373,6

185,9

173,7

Tasesähkön myynti

600,5

260,8

388,4

139,9

Rajasiirtotuotot

34,4

6,9

16,9

5,4

Tehoreservituotot*

10,8

12,9

3,6

3,6

Läpisiirtotuotot

22,6

17,1

12,4

9,0

Muu liikevaihto

28,3

11,1

18,0

7,5

Liiketoiminnan muut tuotot

64,9

5,2

64,2

4,8

1 155,9

687,7

689,4

343,8

Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä

* Tehoreservituotot ja -kulut liittyvät huippukulutustuntien sähkön riittävyyden turvaamiseen
tehoreservilain puitteissa.

Yhtiön oman laskelman mukaisesti kantaverkkotoimintaa sääntelevän
valvontamallin mukainen tulos päätyy
vuodelta 2021 noin 15 miljoonaa euroa
ylijäämäiseksi.
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Kulut, milj. €
1-12/21

1-12/20

7-12/21

7-12/20

Tasesähkön osto

569,5

234,4

379,0

128,2

Häviösähkökulut

65,6

52,6

38,1

28,1

Poistot

99,9

98,5

50,6

49,4

Reservikulut

83,7

63,5

48,1

30,1

Henkilöstökulut

33,6

31,2

16,6

14,9

Kunnonhallintakulut

19,9

22,9

11,8

12,2

Tehoreservikulut*

10,4

12,6

3,5

3,5

Läpisiirtokulut

13,6

10,8

7,1

6,1

Muut kulut

48,9

42,9

24,4

24,1

945,0

569,5

579,0

296,5

Kulut yhteensä
Liikevoitto ilman
hyödykejohdannaisten
arvonmuutoksia

148,6

115,4

49,3

44,5

Konsernin liikevoitto, IFRS

210,8

118,4

105,9

63,2

* Tehoreservituotot ja -kulut liittyvät huippukulutustuntien sähkön riittävyyden turvaamiseen
tehoreservilain puitteissa.

Fingridin luottoluokitus säilyi korkeana,
mikä heijastaa yhtiön vahvaa kokonaistaloudellista tilannetta ja velanhoitokykyä. Konsernin nettorahoituskulut olivat
23,2 (4,0) miljoonaa euroa, joihin sisältyi
0,7 miljoonaa euroa korkokuluja taseeseen kirjatuista vuokrasopimusveloista. Konsernin nettokorkokulut lainoista
tilikauden aikana olivat 12,6 (13,3) miljoonaa euroa. Rahoitusjohdannaisten
käyvän arvon muutos oli 9,4 miljoonaa
euroa negatiivinen (3,8 miljoonaa euroa
positiivinen).

valmiusluoton 30.11.2021. Valmiusluoton
laina-aika on viisi vuotta ja Fingridillä on
lisäksi laina-aikaan kaksi yhden vuoden
jatko-optiota. Lisäksi yhtiöllä on yhteensä 90 miljoonan euron suuruiset maksuvalmiutta varmistavat tililimiitit pankkien kanssa.

Korolliset lainat olivat 1 158,1 (1 174,9)
miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lainoja oli 1 022,6 (1 032,8) miljoonaa euroa
ja lyhytaikaisia lainoja 135,5 (142,1) miljoonaa euroa. Korollisiin lainoihin sisältyi
tilikauden lopussa vuokrasopimusvelkoja yhteensä 31,1 miljoonaa euroa, joista
lyhytaikaisia, alle vuoden kuluessa suoritettavia oli 2,6 miljoonaa euroa.

Fingridillä on luokituspalvelusopimukset S&P Global Ratings (S&P) ja Fitch
Ratings (Fitch) -yhtiöiden kanssa. Voimassa olevat luottoluokitukset säilyivät
korkeina ja olivat 31.12.2021:

Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä. Rahavarat ja muut rahoitusvarat olivat
31.12.2021 yhteensä 219,6 (125,9) miljoonaa euroa. Fingrid allekirjoitti maksuvalmiutta turvaavan 300 miljoonan
euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun

Rahoitukseen liittyvissä johdannaissopimuksissa oli vastapuoliin liittyvää riskiä 16,7 (26,2) miljoonaa euroa. Yhtiön
valuutta- ja hyödykehintariskit olivat
suojattuja.

• S&P:n vakuudettoman seniorivelan
luokitus ja pitkäaikainen
yritysluokitus tasolla ’AA-’ ja
lyhytaikainen yritysluokitus tasolla
’A-1+’, näkymät vakaat.
• Fitchin vakuudettoman seniorivelan
luokitus tasolla ’A+’, pitkäaikainen
yritysluokitus tasolla ’A’ ja
lyhytaikainen yritysluokitus ’F1’,
näkymät vakaat.
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STRATEGIA
Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, jonka omistajina ovat Suomen
valtio ja suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt. Yhtiön tehtävänä on turvata asiakkaille ja koko yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varma sähkö kaikissa
tilanteissa sekä muovata tulevaisuuden
puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingridin toiminta perustuu Suomen ja
EU:n lainsäädäntöön. Sähkömarkkinalaki ohjaa kehittämään kantaverkkoa,
huolehtimaan sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainosta sekä parantamaan
sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Fingrid tuottaa asiakkailleen kantaverkko- ja sähkömarkkinapalveluita.
EU:n sähköasetus velvoittaa tekemään
yhteistyötä kantaverkkoyhtiöiden eu-

rooppalaisessa yhteistyöjärjestössä
ENTSO-E:ssä ja alueellisesti Itämeren alueella sähkön sisämarkkinoiden
toimivuuden edistämiseksi. Fingrid
osallistuu markkina-, käyttö- ja liityntäverkkosääntöjen ja niissä säädettyjen ehdotusten laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Fingridin toimintaa valvoo
ja sääntelee Energiavirasto, joka on
myöntänyt yhtiölle luvan kantaverkkotoimintaan.
Liiketoimintamalli kuvaa tärkeimmät yhtiön käytössä olevat aineettomat ja aineelliset voimavarat, joiden avulla liiketoiminnan prosessit toimivat. Fingridin
toiminnan vaikutukset ja niiden luoma
merkittävä lisäarvo näkyvät eri muodoissaan koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Malli on kuvattu yhtiön liiketoimintakatsauksessa ja verkkosivuilla.
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Visio:

Strategian toimeenpano:

Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva
ja arvostettu energiavaikuttaja.

Yhtiön strategia toimeenpannaan neljän
näkökulman kautta: asiakkaat ja yhteiskunta, talous, ja sisäiset prosessit sekä
henkilöstö ja osaaminen. Fingridin valitseman strategian toimeenpanomallin
mukaisesti kaikkia neljää näkökulmaa
toteutetaan ja kehitetään tasapainossa keskenään. Näkökulmat ovat keskeisessä roolissa yhtiön käytännön johtamisessa.

Arvot:
Arvot ohjaavat työyhteisömme toimintaa ja ne muodostavat yrityskulttuurimme vahvan perustan. Fingrid on avoin,
rehti, tehokas ja vastuullinen toimija.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
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Tapa toimia:
Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisöllinen ja uudistuva sekä hyviä hallintotapoja noudattava. Olemme tunnettu ammattitaidostamme.
Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtelemme
kaikkia tasapuolisesti ja kunnioittaen.
Saavutamme toiminnallemme asetetut
rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet.
Tuotamme laatua tuloksellisesti yhdistämällä oman ydinosaamisemme maailman parhaiden toimijoiden kanssa.
Toimimme vastuullisesti, tuloksellisesti
ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Näin
ansaitsemme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme luottamuksen.

Asiakkaiden näkökulmasta yhtiö turvaa
varman sähkön ja toimivat markkinat.
Asiakastarpeisiin tarjotaan vastaavat
palvelut ja edullinen hinnoittelu.
Talouden näkökulmasta yhtiön tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti
sekä tuottaa arvoa omistajille.
Sisäisten prosessien näkökulma koostuu
yhtiön kolmesta liiketoimintaprosessista:
• siirtokapasiteetin varmistaminen:
teemme investoinnit ja
kunnossapidon turvallisesti,
tehokkaasti sekä oikea-aikaisesti
• käyttövarmuuden hallinta:
käytämme kantaverkkoa ennakoiden
ja luotettavasti

• sähkömarkkinoiden edistäminen:
ylläpidämme ja kehitämme
aktiivisesti sähkömarkkinoita.
Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstön ja osaamisen näkökulman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää
avointa, yhteisöllistä, uudistuvaa ja tuloksellista työyhteisöä.
Yhtiössä on tehty seuraavat strategiset
valinnat:

Perustehtävään keskittyminen
• Perustehtävä hoidetaan
erinomaisesti muuttuvassa
toimintaympäristössä. Yhtiö ei pyri
laajentumaan uusiin liiketoimintoihin
eikä ole mukana kilpailluissa
liiketoiminnoissa.

Asiakaslähtöisyys
• Liiketoimintaa ja toimintamalleja
kehitetään aktiivisesti,
asiakaslähtöisesti ja yhteiskunnan
etu edellä.

Maailmanluokan osaaminen
• Tarvittava ydinosaaminen pidetään
yhtiössä, yhteistyötä tehdään
parhaiden kumppanien kanssa.

Omaa osaamista kehitetään
valmentavalla johtamisella. Parhaita
teknologioita hyödynnetään
innovatiivisesti.

Markkinalähtöisyys
• Toiminta on markkinalähtöistä
kaikilla osa-alueilla, koska toimivat
markkinat tuottavat kaikessa
tekemisessä parhaimmat ja
innovatiivisimmat ratkaisut. Fingrid
edistää aktiivisesti Euroopan ja
Itämeren alueen sähkömarkkinoiden
yhdentymistä huomioiden samalla
Suomen edun.

Tekemisen tehokkuus
• Toiminta pidetään kokonaisuutena
kustannustehokkaana. Muutokset
ennakoidaan yhteisen tilannekuvan
avulla; jaetaan selkeät tavoitteet,
priorisoidaan ja mitataan tekemistä.

Varmuus ja vastuullisuus
• Sähköjärjestelmän murroksessa
ylläpidetään nykyinen, hyvä
käyttövarmuus. Vastuullisuus ja
turvallisuus korostuvat kaikessa
tekemisessä.
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Fingrid tarjoaa asiakkailleen (verkkoyhtiöille, sähkön tuottajille, sähköä käyttävälle teollisuudelle ja muille sähkömarkkinatoimijoille) kantaverkko- ja
sähkömarkkinapalveluita. Fingridin toiminta perustuu pitkälti lakisääteisten
tehtävien toteuttamiseen ja ne hoidetaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti
tasapuolisin ja yhtäläisin ehdoin.

saapui noin 300 kappaletta, joka vastaa
yli 50 000 megawatin tehoa. Yhteensä
liittymäkyselyitä, lähinnä tuulivoimaan,
on jo lähes tuhat kappaletta, ja niiden
yhteenlaskettu teho on 140 000 megawattia. Uudentyyppisten sähkönkulutuskohteiden, kuten datakeskusten, vedyn tuotannon ja akustojen liittymisestä
suoraan kantaverkkoon tiedusteltiin asiakkaiden puolelta kiihtyvään tahtiin.

Fingridin siirtomaksut ovat viimeisimmän
eurooppalaisen vertailun perusteella toiseksi edullisimmat noin 20 maan vertailuryhmässä. Fingridin tavoitteena on
pysyä jatkossakin edullisimpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa ja tarjota näin
osaltaan kilpailuetua Suomessa toimiville
yrityksille. Vuodelle 2022 sähkön siirron
maksuja kantaverkossa korotetaan keskimäärin kaksi prosenttia. Korotuksen
taustalla on etenkin markkinaehtoisten
reservikustannusten nousu. Reserveillä
varmistetaan sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapaino.

Kantaverkkopalveluilla varmistetaan
sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa. Vuonna
2021 tuulivoimaa oli rakenteilla ja suunnitteilla huomattavia määriä. Uusia tiedusteluja kantaverkkoon liittymisestä

Sähkömarkkinapalveluilla tarjotaan alan
sähkömarkkinatoimijoille yhtenäinen
tukkusähkökaupan hinta-alue Suomessa ja hyödyt avoimista eurooppalaisista
sähkömarkkinoista. Vuonna 2021 sähkön tuonti Suomeen oli markkinoiden
ohjaamana suurta koko katsauskauden

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden luottamus Fingridiin on säilynyt hyvänä. Asiakkaiden
antama suositteluindeksi Net Promoter
Score oli 41, joka on hyvä tulos Business
to Business -liiketoiminnassa toimivalle
monopoliyhtiölle.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Hallitus ja ylin johto
Osakepääoma
Tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat ja arvio tulevasta
kehityksestä
Hallituksen voitonjakoehdotus
Yhtiökokous 2022

ASIAKKAAT

Osana asiakaspalvelun kehittämistä
jatkettiin Oma Fingrid -palveluportaalin kehitystyötä. Portaalissa asiakas voi
tarkastella muun muassa sähkönsiirron
mittaus-, laskutus- ja loissähkötietoja
sekä häiriö- ja siirtokeskeytystietoja.
Katsausvuonna järjestettiin kaksi suurta Fingrid Current -asiakastapahtumaa
sekä lukuisia infotilaisuuksia ja webinaareja pienemmille kohdeyleisöille.

KANTAVERKKO
Suomen kantaverkkoon investoidaan
tällä vuosikymmenellä yli kaksi miljardia
euroa. Tavoite ilmastoneutraalista Suomesta vuonna 2035 tarkoittaa päästöttömän sähkön tuotannon ja kulutuksen
merkittävää kasvua. Kantaverkkoinvestoinnit perustuvat pitkäjänteiseen suunnitteluun, kustannustehokkuuteen sekä
asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.
Investointeja tarvitaan etenkin tuulivoimatuotannon voimakkaan kasvun myötä. Kantaverkkoa suunnitellaan tiiviissä
yhteistyössä asiakkaiden sekä Euroopan ja Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa.
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Voimajohtohankkeita oli käynnissä
vuonna 2021 yhteensä 600 kilometriä ja
yleissuunnittelussa 710 kilometriä. Fingridin YVA-menettelyissä tarkasteltavien vaihtoehtoisten voimajohtoreittien
yhteispituus oli ennätyksellisesti lähes 1
100 kilometriä.
Pohjois-eteläsuuntainen siirtokapasiteetin kasvattaminen jatkui katsauskaudella. Suurista sähkönsiirtohankkeista Metsälinja, Järvilinja II ja Aurora Line -yhteys
Ruotsiin ovat merkittävä osa hiilineutraalin Suomen tarvitsemaa sähköverkkoinfraa. Vuonna 2021 rakenteilla oli yhteensä
noin 50 sähköasema- ja voimajohtohanketta. Sähköasemahankkeista kymmenen valmistui vuonna 2021. Vuonna 2022
valmistuu 20 sähköasemaa.
Digitalisaation kehittyminen helpottaa
kantaverkon kunnossapitoa. Digitaalisen kunnonvalvonnan avulla saadaan
aiempaa parempaa ja ajantasaista tietoa laitteiden kunnosta, jolloin kunnossapitoa voidaan kohdentaa kuntoperusteisesti. Tavoitteena on, että vuoden
2022 loppuun mennessä 25 prosenttia
yhtiön sähköasemista kuuluu digitaalisen kunnonvalvonnan piiriin ja vuonna
2025 käytössä on autonominen kun-

nossapito, jolloin järjestelmä viestittää
tekoälyn avustamana ennakoivien huoltotoimien tarpeesta.
Fingrid omistaa kymmenen varavoimalaitosta, joiden käytettävissä oleva teho
on yhteensä 927 megawattia. Varavoimalaitoksia käytetään ainoastaan suuremmissa sähköjärjestelmän häiriötilanteissa eikä varavoimalaitoksia käytetä
kaupalliseen sähköntuotantoon.
Fingrid sijoittui toukokuussa 2021 toiselle sijalle kansainvälisessä omaisuuden hallinnan tutkimuksessa, jossa arvioidaan kantaverkkoyhtiöiden
omaisuuden hallinnan taktista tasoa.
ITAMS-tutkimus (International Transmission Asset Management Study) on
toteutettu nyt kuudesti, ja Fingrid on sijoittunut joka kerta kärkisijoille.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Vuonna 2021 Suomen sähkönkulutus
nousi noin kuusi prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Kulutuksen nousun
taustalla oli edellisvuotta kylmempi talvi,
sekä teollisuuskulutuksen palautuminen
normaaliksi aiemman vuoden koronapandemian aiheuttamaan epävarmaan
tilanteeseen verrattuna. Suomessa ku-

lutettiin vuonna 2021 sähköä 86,7 (81,7)
terawattituntia. Fingridin verkossa siirrettiin sähköä 72,9 (68,4) terawattituntia, mikä vastasi 77,3 (77,2) prosenttia
Suomen kokonaissähkönsiirrosta (kulutus ja läpisiirto).
Sähkön kulutushuippu 14 267 (12 388)
MWh/h, toteutui 18. helmikuuta tunnilla
9 - 10. Kotimainen tuotanto oli tällöin 11
191 MWh/h ja loput 3 076 MWh/h tuotiin ulkomailta. Vuorokausimarkkinoiden
sähkön Suomen aluehinta oli kulutushuipputunnilla 86,75 €/MWh. Sähkön
riittävyys ei ollut huippukulutustilanteessa vaarassa.
Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto oli valtaosin runsasta tuontia Ruotsista Suomeen. Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen vuoden 2021 aikana
15,9 (18,8) terawattituntia ja vietiin
Suomesta Ruotsiin 0,9 (0,3) terawattituntia. Suomen ja Viron välisessä sähkönsiirrossa vallitseva siirtosuunta oli
Suomesta Viroon, yhteensä 6,7 (6,6)
terawattituntia. Sähköä siirrettiin Venäjältä Suomeen 9,2 (3,0) terawattituntia.
Siirron kasvu oli seurausta pohjoismaisen sähkön edellisvuotta huomattavasti
korkeammasta hinnasta. Norjasta tuo-

tiin Suomeen vuoden 2021 aikana sähköä 0,3 (0,3) terawattituntia.
Siirtovarmuus oli katsauskaudella
99,99992 (99,99995) prosenttia. Investointitöihin liittyviä inhimillisistä virheistä aiheutuneita häiriöitä oli enemmän
kuin viime vuonna. Fingridin verkon häiriöistä aiheutunut keskeytysaika kantaverkon liittymispisteissä oli keskimäärin
0,9 (0,5) minuuttia. Häiriökeskeytysten
aiheuttama haitta (KAH) oli 2,3 (0,9)
miljoonaa euroa. Pikajälleenkytkennät
mukaan lukien haitan arvo oli 5,8 (3,2)
miljoonaa euroa.
Fingridin tasasähköyhteyksien käytettävyys ja luotettavuus ovat olleet hyvällä tasolla, mutta lyhytkestoisia häiriöitä on ollut enemmän kuin edellisenä
vuonna. Häiriöiden kokonaiskestoa lisäsi erityisesti alkuvuodesta tapahtunut Fenno-Skan 1 -yhteyden haastava
ja pitkäkestoinen vika.
Kantaverkon siirtohäviöiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1,5 (1,5)
terawattituntia. Tämä oli kaksi prosenttia Fingridin siirtovolyymistä, joka oli
72,9 terawattituntia. Häviöihin vaikuttaa kulutetun ja siirretyn sähkön määrä.
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Sähköjärjestelmän käyttö

Sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpidossa tarvittavia reservejä hankittiin Suomesta, muista Pohjoismaista,
Virosta ja Venäjältä. Reservien saatavuus oli hyvä lukuun ottamatta kevään
tulva-aikaa. Myös syksylle osui tulvia
Pohjois-Suomessa, mikä rajoitti vesivoimalaitosten käytettävyyttä reservien
ylläpidossa. Kulutus ja sähkövarastot

1-12/21

1-12/20

7-12/21

7-12/20

Sähkön kulutus Suomessa TWh

86,7

81,7

42,4

39,7

Sähkön läpisiirto Suomessa TWh

7,6

7,0

4,2

3,5

Sähkön siirto Suomessa TWh

94,3

88,6

46,6

43,2

Fingridin siirtovolyymi TWh

72,9

68,4

36,9

34,2

Fingridin sähkönsiirto asiakkaille TWh

65,2

61,3

32,6

30,6

1,5

1,5

0,8

0,8

0,9

0,3

0,5

0,2

Vastakaupat

15,9

18,8

8,2

9,5

Vastakaupat Suomen ja
Ruotsin välillä M€
Vastakaupat Suomen ja
Viron välillä M€
Vastakaupat Suomen
sisäisillä yhteyksillä M€
Vastakaupat yhteensä M€

Fingridin häviösähkövolyymi TWh

osallistuvat yhä aktiivisemmin reserveihin, erityisesti taajuusohjattuihin reserveihin ja nopeaan taajuusreserviin. Taajuusohjattuja reservejä myytiin Ruotsiin
edellisvuoden tapaan. Vastakauppakustannuksia aiheutuu muun muassa kantaverkon häiriö- ja ongelmatilanteissa.
Vastakauppakustannuksia oli 2,5 (0,7)
miljoonaa euroa.

Sähkön siirto Suomi-Ruotsi

Hallitus ja ylin johto

Vienti Ruotsiin TWh

Osakepääoma

Tuonti Ruotsista TWh

Tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat ja arvio tulevasta
kehityksestä

Sähkön siirto Suomi-Viro
Vienti Viroon TWh

6,7

6,6

3,7

3,3

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tuonti Virosta TWh

0,1

0,0

0,0

0,0

Yhtiökokous 2022

1-12/21

1-12/20

7-12/21

7-12/20

0,3

0,1

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,1

2,0

0,4

0,7

0,3

2,5

0,7

0,9

0,4

Sähkön siirto Suomi-Norja
Tuonti Norjasta TWh

0,3

0,3

0,2

0,2

9,2

3,0

4,8

1,8

Sähkön siirto Suomi-Venäjä
Tuonti Venäjältä TWh
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SÄHKÖMARKKINAT
Talouden elpymisen myötä kasvanut
kysyntä sekä kohonneet polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat nostivat
sähkön hintaa katsauskaudella. Ennätyksellisiä sähkön hintoja nähtiin katsauskauden jälkimmäisellä puoliskolla
eri puolilla Eurooppa. Energian korkea
hintataso ja vesivoiman niukkuus nostivat sähkön hinnat ennätyskorkeaksi
myös kaikkialla Pohjoismaissa. Sähkömarkkinoiden keskihinta spot-sähkölle (pohjoismainen systeemihinta) oli
62,31 (10,93) euroa megawattitunnilta. Vuorokausimarkkinoilla Suomen
aluehinta nousi 7.12.2021 korkeimmillaan 1 000 euroon megawattitunnilta, mikä on korkein markkinoilla nähty
hinta yli kymmeneen vuoteen. Säätösähkömarkkinoilla puolestaan nähtiin
26.11.2021 kaikkien aikojen korkeimmat
hinnat Suomessa, Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa, kun säätösähkö maksoi
5 000 euroa megawattitunnilta.
Sähkön tuonti Suomeen oli markkinoiden ohjaamana suurta koko katsaus-

kauden ajan. Suomi on ollut riippuvainen
sähkön tuonnista oman tuotantokapasiteetin ollessa riittämätöntä kulutukseen
verrattuna. Ruotsin sähkönsiirtoverkon
sisäisistä pullonkauloista aiheutuvat
rajasiirtokapasiteettien rajoitukset vaikuttivat useisiin ympäröiviin tarjousalueisiin. Suomen kannalta merkittävin oli
sähkön viennin rajoittaminen Suomesta
Ruotsiin Fennoskan-yhdysjohdolla. Teknisesti rajasiirtoyhteydet toimivat erittäin luotettavasti.
Fingridille kertyi pullonkaulatuottoja
rajajohdoilta yhteensä 283,8 (146,7)
miljoonaa euroa. Suomen ja Ruotsin rajajohtojen osuus tästä oli 221,0 (122,7)
miljoonaa euroa. Suomen ja Viron väliltä kertyi pullonkaulatuottoja 62,7
(24,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2021
lopussa kertyneitä pullonkaulatuottoja
oli käyttämättä 488,7 miljoonaa euroa.
Saadut pullonkaulatuotot käytetään
EU-sääntelyn mukaisesti pääosin kantaverkkoinvestointeihin, jotka poistavat
sähkönsiirron pullonkauloja.

Sähkömarkkinat
Pohjoismainen systeemihinta €/
MWh, keskihinta
Suomen aluehinta €/MWh, keskihinta
Pullonkaulatuotot Suomen ja
Ruotsin välillä M€*
Pullonkaulatunnit Suomen ja
Ruotsin välillä %**
Pullonkaulatuotot Suomen ja
Viron välillä M€*
Pullonkaulatunnit Suomen ja
Viron välillä %

1-12/21

1-12/20

7-12/21

7-12/20

62,31

10,93

42,03

10,53

72,34

28,02

47,45

23,23

442,1

245,4

345,9

141,4

60,1

62,8

62,3

63,8

125,5

48,1

100,8

27,4

40,3

32,9

53,3

32,0

* Pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä jaetaan kantaverkkoyhtiöiden kesken
puoliksi. Yhteyksien tuotot ja kulut on esitetty Taloudellinen tulos -osion taulukoissa. Pullonkaulatuotot
käytetään investointeihin, jotka tähtäävät niiden poistamiseen.
** Suomen ja Ruotsin pullonkaulatunniksi lasketaan sellainen tunti, jolloin Suomen vuorokausimarkkinan
aluehinta poikkeaa Ruotsin SE1- tai SE3-alueen hinnasta.
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Suomen ja Ruotsin välisen rajasiirtokapasiteetin lisäämiseksi valmisteilla on yhdessä Ruotsin kantaverkkoyhtiön kanssa
kolmannen vaihtosähköyhteyden, Aurora Linen rakentaminen maiden välille. Lisääntyvä siirtokapasiteetti edesauttaa
maiden välisten hintaerojen tasoittumista. Siirtoyhteyden on määrä valmistua
vuonna 2025. Rakenteilla oleva Metsälinja-siirtoyhteys lisää merkittävästi
Suomen sähköjärjestelmän tarvitsemaa
pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia ja edesauttaa Suomen pitämistä yhtenä sähkökaupan hinta-alueena. Hanke valmistuu vuonna 2022.
Fingridin tehtävänä on kehittää sähkömarkkinoita. Sähköjärjestelmän mahdollisimman markkinaehtoisen toiminnan kannalta on tärkeää, että
sähkömarkkinat ja sähköjärjestelmän
tekninen toiminta pelaavat hyvin yhteen.
Yhtiöllä on meneillään useita hankkeita sähkömarkkinoiden kehittämiseksi.
Keskeisiä hankkeita ovat pohjoismainen
tasehallintahanke, keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub, joustomarkkinaratkaisut siirtoverkon tarpeisiin
sekä siirtokapasiteetin laskennan kehittäminen. Edellä mainitut hankkeet ete-

nivät tarkastelukauden aikana, mutta
tekemistä riittää myös tuleville vuosille.

annettiin muutosesitys vuoden 2021 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Pohjoismaissa siirrytään käyttämään
yksitasemallia ja 15 minuutin taseselvitysjaksoa. Yksitasemalli otettiin käyttöön marraskuussa 2021 ja sen myötä
luovuttiin erillisistä taseista tuotannolle
ja kulutukselle. Varttitaseen käyttöönottoajankohdaksi on vahvistettu Energiaviraston päätöksen mukaisesti toukokuu 2023.

Sähköjärjestelmän muuttuvat tarpeet
vaativat uudenlaisia ominaisuuksia järjestelmän käyttöä tukevilta reserveiltä.
Tammikuussa 2021 pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt julkaisivat sidosryhmille
kommentoitavaksi ehdotuksen taajuusohjattujen reservien teknisten vaatimusten uudistuksesta. Kesäkuussa käynnistettiin pilottihanke, jossa selvitettiin
uusien teknisten vaatimusten toimivuutta yhdessä markkinatoimijoiden kanssa.
Tarkastelujakson loppupuolella käynnistettiin kokonaan uuden reservituotteen
ylitaajuushäiriöitä varten hankittavan
taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen hankinta vuodelle 2022.

Sähkön vähittäismarkkinoilla otettiin
helmikuussa 2022 käyttöön tiedonvaihdon keskitetty järjestelmä, datahub. Datahubiin kerätään tiedot noin 3,8
miljoonasta suomalaisesta sähkönkäyttöpaikasta.
Energiamurroksen kiihtyessä sähköjärjestelmän ylläpitämiseen tarvitaan uusia markkinaehtoisia ratkaisuja. Joustomarkkinat etenevät kohti pilotointia.
Joustoa tarvitaan sekä kulutuksen ja
tuotannon tasapainotukseen että verkkoinfrastruktuurin tehokkaan käytön tukemiseen. Joustoratkaisujen kehitystä
ajaa myös eurooppalainen lainsäädäntö, johon liittyen sähkömarkkinalaista

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt
käynnistivät yhteistyön automaattisen
taajuudenpalautusreservin kaupalle Virosta Suomeen. Ensimmäiset tarjoukset
Virosta tehtiin elokuussa 2021.

markkinoiden käyttöön. Tarkastelukauden aikana menetelmän kehityksessä
siirryttiin uuteen vaiheeseen, kun uuden menetelmän edellyttämä laskentajärjestelmä saatiin toukokuussa 2021
koekäyttöön.
Toimintavuonna Fingrid oli mukana työja elinkeinoministeriön johtamassa työryhmässä, jonka tavoitteena on edistää kansallista sektori-integraatiota ja
tuottaa näkemyksiä myöhemmin valmistuvaan kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan. Lisäksi Fingrid johti pohjoismaista strategiatyötä, jossa
luodaan kantaverkkoyhtiöiden visio ja
tiekartta sektori-integraation kehittämiseksi pohjoismaisella tasolla. Sektori-integraation avulla voidaan saavuttaa
puhdas energiajärjestelmä resurssi- ja
kustannustehokkaasti, sillä energian
tuotanto, siirto, varastointi ja kulutus
voidaan toteuttaa kulloinkin optimaalisessa muodossa, kuten sähkönä, lämpönä, kaasuna tai nesteenä.

Pohjoismaissa otetaan käyttöön siirtoihin perustuva niin sanottu flow-based
–kapasiteetinlaskentamenetelmä, joka
parantaa siirtokapasiteetin jakamista
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Kantaverkon mittava investointiohjelma ja yhä lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ovat osaltaan merkinneet henkilöstömäärän huomattavaa kasvua
viime vuosina. Yhtiössä tarvitaan entistä enemmän esimerkiksi sähköasemien
projektipäällikköjä, ICT-osaajia, verkonsuunnittelijoita sekä sähkömarkkinahankkeiden asiantuntijoita.

kanssa. Yhtiö osallistui Suomen Parhaat työpaikat -tutkimukseen ja sai jälleen käyttöönsä Great Place to Work©
-sertifioinnin Turst Index -kokonaistuloksella 87. Henkilöstöstä 94 prosenttia
oli sitä mieltä, että kokonaisuudessaan
Fingrid on hyvä työpaikka. Yhtiötä suosittelevien työntekijöiden osuutta kuvaava eNPS-suositteluindeksi oli 67.

Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden
lopussa määräaikaiset työntekijät mukaan lukien 451 (408) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 400 (363) ja
keski-ikä oli 44 (44) vuotta. Koko henkilöstöstä oli vuoden lopulla naisia 26 (23)
prosenttia ja miehiä 74 (77) prosenttia.

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jonka tärkeimmät resurssit ovat henkilöstön
tiedot sekä taidot. Yhtiön kannalta onkin äärimmäisen tärkeää varmistaa, että
kriittinen osaaminen säilyy. Osaaminen
pyritään varmistamaan muun muassa
työkiertoa sekä tiimiensisäistä tehtävien
vaihtoa hyödyntämällä sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta. Osaamisen varmistaminen strategisena valintana parantaa henkilöstösuunnittelun laatua ja
auttaa yhtiötä varautumaan paremmin

Henkilöstö voi koronapandemian poikkeusajan olosuhteista huolimatta erittäin
hyvin, mikä varmistettiin FitGrid-kampanjalla yhdessä Työterveyslaitoksen
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tulevaisuuden tarpeisiin. Vuonna 2021
fingridiläisen keskimääräinen koulutukseen käyttämä aika oli 3 (3) päivää ja
koulutuskustannukset olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M€).
Fingridin tavoitteena on nolla työtapaturmaa ja nolla vakavaa työturvallisuuspoikkeamaa. Kantaverkon tulee
olla turvallinen kaikille eikä siitä aiheudu
onnettomuuksia tai terveyshaittoja verkon läheisyydessä asuville tai työskenteleville. Työterveyden ja -turvallisuuden
johtamista ohjaa Fingrid Oyj:n työterveyden ja -turvallisuuden toimintatapa
ja tavoitteet sekä standardiin ISO 45001
pohjautuva työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka on rajattu
verkon rakentamisen, kunnossapidon ja
varavoimalaitosten parissa työskenteleviin toimintoihin ja yksiköihin. Työturvallisuuslaissa edellytetty työsuojelun toimintaohjelma on laadittu koskemaan
koko Fingridin omaa henkilökuntaa.
Vuonna 2021 poissaoloon johtaneita
työpaikkatapaturmia sattui omalle henkilökunnalle 0 (2) ja palvelutoimittajille 17 (14). Poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista 1 (5) aiheutti yli 30

päivän sairauspoissaolon ja se luokitettiin vakavaksi. Palvelutoimittajien ja Fingridin henkilökunnan yhdistetty työtapaturmataajuus laski edellisvuodesta ja
oli 9,1 (11,1) miljoonaa työtuntia kohden.

”

eNPSsuositteluindeksi oli 67

14

LIIKETOIMINTAKATSAUS

VUOSIKERTOMUS 2021

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
Taloudellinen tulos ja rahoitus

TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

HALLINNOINTI

PALKITSEMISRAPORTTI

YRITYSVASTUU

04
Yritysvastuu

Liiketoiminta
Henkilöstö
Yritysvastuu
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Hallitus ja ylin johto
Osakepääoma
Tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat ja arvio tulevasta
kehityksestä
Hallituksen voitonjakoehdotus
Yhtiökokous 2022

Fingridillä on vastuullinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä. Yhtiö varmistaa varman sähkön suomalaisille ja
investoi kantaverkkoon mahdollistaen
tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän. Vuonna 2021 toteutuksessa oli
ennätysmäärä sähköasemahankkeita tuulivoiman liittämiseksi kantaverkkoon. Fingridin toiminnan suurimmat
yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja turvallisuuteen sekä sähkömarkkinoiden
toimivuuteen. Nämä kaikki vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat ovat myös
yhtiön strategian keskiössä. Yhtiön yritysvastuutavoitteet jaotellaan ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen
ja hyvään hallintotapaan niin sanotun
ESG-mallin mukaisesti (Environment,
Social, Governance). Kullekin olennaiselle asialle on asetettu vuoteen 2025

ja vuoteen 2035 tavoitteet, joiden avulla yritysvastuun toteutumista ohjataan.
Vastuullisuus vaikuttaa myös toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemiseen. Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtaminen on integroitu
johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan. Fingridin hallitus hyväksyy yhtiön
toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. Toimitusjohtaja
ja toimintojen johtajat vastaavat vaatimustenmukaisuuden hallinnasta ja yritysvastuun ESG-tavoitteiden toteutumisesta vastuualueillaan.
Fingrid on vuodesta 2016 lähtien sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen. Yhtiön toimintaperiaatteet ovat linjassa tämän
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globaalin yritysvastuualoitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Vuoden 2021
henkilöstökyselyssä 96 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että fingridiläiset
noudattavat vastuullisia toimintatapoja. Yhtiötä suosittelevien asiakkaiden
osuutta kuvaava cNPS-suositteluindeksi oli 41. Fingridin toimintaperiaatteisiin
sisältyy sitoumus monimuotoisuuden
edistämisestä kaikessa toiminnassa.
Yhtiö takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille
työntekijöilleen ja noudattaa henkilöstöpolitiikassaan syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
periaatteita. Yhtiö on antanut myös ihmisoikeussitoumuksensa osana toimintaperiaatteitaan ja varmistanut ymmärryksen ihmisoikeusvaikutuksistaan
tekemällä yleisarvioinnin YK:n periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin
mukaisesti. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy yritysvastuuvaatimuksiin, joihin yhtiö edellyttää palvelu- ja tavarantoimittajiensa sitoutuvan ja joiden
toteutumista valvotaan riskiperusteisesti. Lisäksi asetetaan sopimusehtoja alihankintaan ja työvoiman käyttöön,

työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin.
YK:n kestävän kehityksen globaaleista
tavoitteista Fingrid edistää erityisesti ilmastotekoihin, energiaan ja infrastruktuuriin liittyviä SDG-tavoitteita (Sustainable Development Goals).
Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että Fingridin vastuulla oleva sähkönsiirron kantaverkko
on maantieteellisesti kattava ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiön muut merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät
voimajohdoista aiheutuviin maiseman
muutoksiin ja maankäytön rajoituksiin, luontovaikutuksiin, sähkönsiirron
energiahäviöiden ilmastovaikutukseen,
sähköasemien ja varavoimalaitosten
mahdollisiin poikkeustilanteisiin sekä
luonnonvarojen kulutukseen ja ilmastovaikutukseen kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Ilmastoriskien näkökulmasta Fingrid varautuu
yleistyvien ja voimistuvien sään ääri-ilmiöiden fysikaalisiin riskeihin kantaverkon
rakentamisessa ja käytössä. Transitioriskiin eli puhtaaseen sähköjärjestelmään siirtymiseen varaudutaan rakentamalla kantaverkkoa ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi riittävän nopeasti, mikä

”

Vuonna 2021
toteutuksessa oli
ennätysmäärä
sähköasemahankkeita
tuulivoiman
liittämiseksi
kantaverkkoon.

tarkoittaa ennakoivaa ympäristövaikutusten arviointia, toimivaa sidosryhmävuorovaikutusta, nopeaa hankeluvitusta
ja tehokasta projektin hallintaa. Vuonna
2021 Fingridin hiilidioksidipäästöt olivat
yhteensä noin 165 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuoden aikana Fingridin kantaverkkoon asennettiin yhteensä
noin 743 megawattia tuulivoimaa, jolla
vältetään tulevina vuosina epäsuorasti noin 213 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Lisäksi Fingridissä teh-

tiin vuoden aikana sopimuksia yhteensä
noin 1 500 megawatin tuulivoimatuotannon liittämiseksi sähköverkkoon.
Tämän myöhemmästä toteutumisesta
seuraa mittava myönteinen ilmastovaikutus, kun vältetään epäsuorasti noin
438 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Päästöraportoinnissa käytetään reaaliaikaista kulutetun sähkön
kerrointa (vuonna 2021 keskimäärin:
91 g CO2/kWh), joka julkaistiin Fingridin internetsivuilla osana yhtiön avointa
sähkömarkkinadataa.
Kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa huomioitiin maanomistajat ja muut sidosryhmät sekä vähennettiin ympäristövaikutuksia elinkaaren
kaikissa vaiheissa yhtiön maankäyttö- ja
ympäristöpolitiikan mukaisesti. Työturvallisuuden lailla ulkopuoliset urakoitsijat
ja palvelutoimittajat sitoutettiin ympäristövastuullisiin toimintatapoihin sopimusehtojen, koulutuksen ja auditointien avulla. Vuoden 2021 aikana meneillään oli
kolmen hankkeen ympäristövaikutusten
arvioinnin YVA-menettely. Kantaverkon
rakentamisessa ja kunnossapidossa ei ilmennyt merkittäväksi luokiteltavia ympäristöpoikkeamia. Kokonaisjätemäärä oli
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noin 8 900 (10 800) tonnia, josta hyötykäyttöön päätyi 99 (95) prosenttia ja kierrätykseen 78 (62) prosenttia. Fingridin
varavoimalaitoksilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 5 344 (5 000) yksikköä
(tCO2), joista 100 prosenttia oli ostettuja
päästöoikeusyksiköitä. Työturvallisuuden,
ympäristövaatimusten ja tilaajavastuun
toteutumista varmistettiin auditoimalla
yhteensä 13 Fingridin työmaata tai kunnossapitotoimintaa vuonna 2021. Kansainvälisissä tavarahankinnoissa tehtiin
kolmannen osapuolen avulla yhteensä 11
vastuullisuusauditointia.
Fingrid sitoutuu itse ja sitouttaa sopimuskumppaneitaan vastuullisuuteen ja
yhtiön arvojen mukaiseen hyvään hallintotapaan. Koronapandemiaolosuhteissakaan yhtiön tietoon ei tullut merkittäviä poikkeamia yhtiön ohjeistuksen
ja hyvän hallintotavan noudattamisessa
vuonna 2021. Yhtiö kasvatti merkittävästi vihreän rahoituksen määrää kokonaisrahoituksesta ja allekirjoitti vastuullisuustavoitteisiin sidotun 300 miljoonan
euron valmiusluoton. Lisäksi yhtiölle
myönnettiin 70 miljoonan euron vihreä
investointilaina. Fingrid raportoi vero-

jalanjäljestään eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi. Fingrid oli
Suomen 19. suurin yhteisöveronmaksaja
vuonna 2020. Yhtiö ei tue poliittista toimintaa. Kieltäytyminen rahanpesusta ja
korruptiosta, kuten kiristyksestä ja lahjonnasta sisältyy toimintaperiaatteisiin.
Henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien
käytössä on luottamuksellinen ja riippumaton väärinkäytösten ilmoituskanava, jonka kautta Fingrid sai vuonna 2021
yhden ilmoituksen epäillystä liikalaskutuksesta. Laskutuksen ja hyväksyntäketjujen tarkastuksessa ei kuitenkaan
havaittu epäilyttävää, eikä ilmoittajalta
saatu lisätietoja. Toiminnassa ei ilmennyt kilpailulainsäädännön rikkomuksia,
korruptio- tai lahjontatapauksia, ihmisoikeusrikkomuksia eikä syrjintätapauksia. Henkilöiden yksityisyyden suojaan
liittyen yhtiölle osoitettiin yksi valitus,
joka johti korjaaviin toimenpiteisiin.
Yhtiö raportoi yritysvastuustaan kansainvälisen Global Reporting Initiative
-viitekehyksen mukaisesti ja tiedot on
varmentanut ulkopuolinen riippumaton
taho. Vuonna 2021 valmistauduttiin yritysvastuuraportoinnin globaaliin standardoitumiseen lisäämällä raportointiin

toimialakohtaisen SASB-standardin sisältö (Sustainability Accounting Standards Board). Lisäksi selvitettiin EU:n
taksonomia-asetuksen mukaisen raportoinnin kehittämistä. Tämän ilmasto- ja ympäristömyönteisten hankkeiden rahoitusta käsittelevän asetuksen
raportointivelvoite ei toistaiseksi koske
pakollisena Fingridiä, mutta yhtiö raportoi asetuksen mukaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta. Sähkön siirto on määritelty taksonomian luokitusjärjestelmän
piiriin kuuluvaksi kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi, jolle on määritelty
tekniset arviointikriteerit taksonomian
mukaisuuden arviointiin. Ilmastonmuutoksen hillinnän osalta sähkön siirto on
määritelty mahdollistavaksi toiminnoksi, jonka avulla voidaan vähentää muiden sektoreiden kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Ilmastonmuutokseen
sopeutumisen osalta kriteerit koskevat
sitä, kuinka sähkön siirrossa varaudutaan fysikaalisista ilmastojärjestelmän
muutoksista aiheutuviin riskeihin.
Yritysvastuutyöstä kerrotaan enemmän
vuosikertomuksen Yritysvastuu ja kestävä kehitys -raportissa, joka julkaistaan 23. maaliskuuta 2022.
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Fingridin riskienhallinnasta huolehditaan yhtiön hallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti.

SISÄISEN VALVONNAN
ORGANISOINTI
Fingridissä sisäinen valvonta on kiinteä
osa yritystoimintaa ja käsittää kaikki ne
toimintatavat ja menetelmät, joiden tavoitteena on varmistaa yhtiön

Yhtiökokous 2022

• strategian mukainen, tehokas ja
tuloksellinen toiminta,
• taloudellisen ja johtamisinformaation
luotettavuus ja eheys,
• omaisuuden turvaaminen,
• soveltuvien lakien, määräyksien,
sääntelyn, sopimusten ja yhtiön
omien hallinto- ja toimintaohjeiden
laatu ja noudattaminen sekä
• korkeatasoinen riskienhallinta.

Riskienhallintaa suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja sen tavoitteena on kattavasti tunnistaa, arvioida, seurata ja
suojautua erilaisilta yhtiön toimintaan,
ympäristöön, henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuvilta uhkatekijöiltä ja riskeiltä.
Jatkuvuuden hallinta on osa riskienhallintaa. Toiminnan tarkoitus on parantaa organisaation valmiuksia varautua
ja reagoida parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten riskien toteutumiseen ja
varmistaa toiminnan jatkuvuus näissä tilanteissa.
Lisää informaatiota sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy yhtiön internetsivuilta.

Hallitus
Yhtiön hallitus on vastuussa sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
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sestä ja hyväksyy sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan periaatteet joka toinen
vuosi tai tarvittaessa useammin. Hallitus määrittää osana yhtiön strategiaa
ja toimintasuunnitelmaa yhtiön strategiset riskit ja niitä koskevat hallintatoimenpiteet sekä valvoo niiden toteuttamista. Hallitus päättää yhtiön sisäisen
tarkastuksen toimintamallista. Hallitus
saa säännöllisesti sisäisen tarkastuksen
ja tilintarkastuksen raportit sekä vähintään vuosittain tilannekatsauksen yhtiön toimintaan liittyvistä strategisista
riskeistä, huomattavista liiketoimintariskeistä ja jatkuvuusuhkista sekä niiden
hallinnasta ja toteutumisista.

käytännön toteuttamisesta ja poikkeamaraportoinnista sekä tarkemman ohjeistuksen riittävyydestä. Jatkuvuuden
hallinnan uhkakuville nimetyt johtajat
vastaavat jatkuvuuden hallinnan suunnitelmien ja ohjeistuksen laadinnasta ja
ylläpidosta sekä riittävän koulutuksen ja
harjoittelun järjestämisestä.

ja hallinnon sekä antaa niistä tilintarkastuslaissa tai muualla lainsäädännössä
edellytetyt raportit yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi työstään, havainnoistaan ja suosituksistaan hallitukselle ja voi lisäksi hallituksen tai toimivan
johdon toimeksiannosta suorittaa muita
varmennusluonteisia tehtäviä.

Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhtenäisen toimintatavan edellyttämien
yhtiötason menettelytapojen, kontrollien ja seurannan järjestämisestä. Lakiasiainjohtaja vastaa yhtiötasolla merkittävimpien sopimusten ja sisäisen
ohjeistuksen laillisuudesta ja säädösten
mukaisuudesta yhtiön intressit huomioiden sekä tässä tarvittavista menettelytavoista. Jokainen fingridiläinen on velvollinen tunnistamaan ja raportoimaan
havaitsemansa riskit ja kontrollipuutteet
sekä toteuttamaan sovitut riskienhallinnan toimenpiteet.

Sisäinen tarkastus

Hallituksen voitonjakoehdotus

Linjajohto ja muu organisaatio

Yhtiökokous 2022

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän
avustamana yhtiön hallinnon, päätösmenettelyjen, valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja ohjeistuksesta sekä yhtiötason strategisten riskien,
huomattavien liiketoimintariskien ja jatkuvuusuhkien arvioinnista sekä niihin
liittyvästä riskienhallinnasta.

Tilintarkastus

Toimintojen johtajat vastaavat vastuualueidensa hallinnon, päätösmenettelyjen, kontrollien ja riskienhallinnan

Yhtiön tilintarkastajana toimii yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja tarkastaa kunkin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen

Yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista päättää hallitus. Sisäinen tarkastus toimii tarkastusvaliokunnan käsittelemien ja hallituksen hyväksymien
suunnitelmien pohjalta. Tarkastustulokset raportoidaan tarkastuskohteelle, toimitusjohtajalle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Yhtiössä toimii
hallituksen päätöksellä tilintarkastusyhteisölle ulkoistettu sisäinen tarkastus.
Hallinnollisesti sisäinen tarkastus toimii
yhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa.
Sisäinen tarkastus tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan yhtiön riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja
kehittämiseen ja varmentaa riippumattomana osapuolena niiden riittävyyden
ja toimivuuden. Sisäisellä tarkastuksella on valtuudet toteuttaa selvityksiä
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Merkittävä negatiivinen muutos sääntelyssä muodostaa olennaisen strategisen riskin yhtiön liiketoiminnalle. Taloudellinen sääntely vaikuttaa suoraan
omistaja-arvoon, varainhankintaan ja
luottoluokitukseen.

Taloudellinen tulos ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö
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Kolmas yhtiön toiminnan strateginen
riski on mahdollisuus monopolitoiminnan suojissa kehittyvään yrityskulttuurin
vinoutumiseen, joka voi ilmetä piittaamattomuutena vastuullisuusvaatimuksista tai muuna epäammattimaisena toimintana.
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MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

yhteiskunnan näkökulmasta. Strategisina riskeinä pidetään tapahtumia, jotka voivat johtaa yhtiön toimintakyvyn
tai yrityskuvan olennaiseen heikkenemiseen tai pahimmillaan yhtiön toiminnan yhteiskunnalliseen kyseenalaistamiseen.

Fingridillä on huomattava tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa, ja riskien
vaikutus arvioidaan sekä yhtiön että

Yhtiön kolmesta strategiseksi tunnistetusta riskistä merkittävin on sähkö-

ja saada pääsy kaikkeen tarkastuksen
kannalta olennaiseen informaatioon.
Yhtiön sisäinen tarkastus tekee yhtiön
eri prosesseihin liittyviä riskiperusteisia
auditointeja.

järjestelmän toimivuuteen liittyvä vakava häiriö, joka johtaa sähkönsaannin
menettämiseen alueellisesti tai koko
Suomessa. Sähköjärjestelmän mittavat
häiriöt voivat johtua teknisestä viasta,
poikkeuksellisesta sääilmiöstä, työvirheestä, onnettomuudesta tai ilkivallasta.
Suurhäiriön seurauksena yhteiskunnan
toiminta lamaantuu ja elinkeinoelämälle
aiheutuu suurta haittaa.

Strategisten riskien lisäksi yhtiön hallitukselle raportoidaan huomattaviksi tunnistetut liiketoimintariskit kuten
onnettomuus-, omaisuus-, tietoturva-,
hankinta-, sääntelyn korko- sekä vastapuoli- ja jälleenrahoitusriskit.
Fingridin riskienhallinnan johtamisesta ja
merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja internet-sivuilla. Fingridin rahoitusriskeistä
kerrotaan tarkemmin konsernitilinpäätöksen luvuissa 5.2 ja 5.3. Mikään merkittävä riski ei realisoitunut vuonna 2021.
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Hallitus ja ylin johto

Osakepääoma

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous
pidettiin 7.4.2021 Helsingissä. Hallituksen jäsenet vuonna 2021 olivat; Juhani Järvi (pj.), Päivi Nerg (varapj.), Hannu
Linna, Sanna Syri ja Esko Torsti.

Yhtiön osakepääoma on 55 922 485,55
euroa. Yhtiön osakkeet jakautuvat
A-sarjan osakkeisiin ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 078
kappaletta ja B-sarjan osakkeita 1 247
kappaletta. Osakkeiden äänivaltaa ja
osinko-oikeutta on kuvattu tarkemmin
tilinpäätöksen liitetiedoissa ja yhtiön internet-sivuilla olevassa yhtiöjärjestyksessä.
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Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.
Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.
Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat
Hannu Linna (pj. 7.4. alkaen), Sanna
Syri (pj. 7.4.2021 saakka) Juhani Järvi
ja Päivi Nerg.
Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat
Juhani Järvi (pj.), Hannu Linna (7.4.2021

saakka), Sanna Syri (7.4.2021 alkaen) ja
Esko Torsti.
Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Ruusunen. Yhtiöllä on johtoryhmä, joka tukee
toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja
päätöksenteossa.
Fingrid oli varautunut hyvin poikkeaviin
tilanteisiin koronapandemian aikana.
Yhtiön johtaminen ja päätöksenteko ei
vaarantunut ja perusliiketoimintaa pystyttiin jatkamaan poikkeusoloissa lähes
normaalisti siirtymällä tarpeen mukaan
etätyöskentelyyn.
Hallinnointikoodin mukainen selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmistä on annettu erillisenä. Selvitys ja muut hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ovat
luettavissa myös yhtiön internetsivuilta,
www.fingrid.fi.
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Fingrid-konsernin tilikauden 2022 tuloksen, ilman johdannaisten käyvän arvon
muutoksia ja veroja, odotetaan laskevan jonkin verran 2021 tulokseen verrattuna. Tilikauden tuloksen ennakoimista
vaikeuttaa erityisesti kantaverkko-, läpisiirto- ja rajasiirtotuottojen sekä reservija häviösähkökulujen epävarmuus. Nämä
riippuvat ulkolämpötilan vaihtelusta sekä
sateisuuden, tuulisuuden ja vesitilanteen
muutoksista Pohjoismaissa, jotka vaikuttavat sähkön kulutukseen ja sähkön hintoihin Suomessa ja sen lähialueilla, ja sitä
kautta sähkön siirron volyymiin kantaverkossa. Yhtiön velanhoitokyvyn odotetaan
säilyvän vakaana. Yhtiö on analysoinut
vallitsevaan Ukrainan sotatilaan liittyvät riskit yhtiön ja Suomen sähköjärjestelmän näkökulmasta. Arvion perusteella suorat riskit Fingridille ovat vähäiset,
eikä Suomi ole riippuvainen Venäjältä
tuodusta sähköstä.

DI, MBA Jukka Metsälä nimitettiin
7.2.2022 Fingridin uudeksi talous- ja
rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.5.2022 alkaen vastuualueenaan yhtiön talous ja rahoitus sekä
liiketoiminnan kehitys ja strategia. Tekniikan tohtori Tuomas Rauhala nimitettiin 24.2.2022 voimajärjestelmän käytön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
1.6.2022 alkaen. Metsälä ja Rauhala raportoivat tehtävissään toimitusjohtaja
Jukka Ruususelle.

Euroopan unioni myönsi 26.1.2022 Suomen ja Ruotsin väliselle Aurora Line
-sähkönsiirtoyhteydelle 127 miljoonan
euron tuen, josta Fingridille tuleva osuus
on noin 110 miljoonaa euroa. Myönnetty
tuki on osa Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmaa. Vuonna 2025 valmistuva
Suomen ja Ruotsin välinen uusi vaihtosähköyhteys on vuosikymmenen tärkein
kantaverkkoinvestointi, joka on jo aiemmin valittu Euroopan unionin yhteisen
edun hankkeeksi. Yhteydellä on katsottu olevan merkitystä koko Euroopalle.

Neljän pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön yhteisen Kööpenhaminassa sijaitsevan käytönsuunnittelutoimiston (Regional Security Coordinator,
RSC) yhtiöittämistä varten perustettiin
18.1.2022 uusi Nordic RCC A/S -yhtiö.
Nordic RCC A/S aloittaa varsinaisen liiketoimintansa 1.7.2022, jolloin RSC -toimisto lopettaa toimintansa.
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Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana
on jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta osinkona. Päätöstä tehtäessä otetaan
kuitenkin aina huomioon taloudelliset olosuhteet, yhtiön lähivuosien investointi- ja
kehittämistarpeet ja yhtiön kulloinkin voimassa olevat taloudelliset tavoitteet.
Fingrid Oyj:n emoyhtiön tilikauden voitto
oli 133 493 880,81 euroa ja voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 184
630 983,13 euroa. Yhtiön taloudellisessa
tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen
jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia,
eikä ehdotettu voitonjako myöskään hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna
yhtiön maksukykyä.
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on
ehdottanut yhtiökokoukselle, että
31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan
osinkona A-sarjan osakkeelta enintään
52 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 200,00 euroa, yhteensä

enintään 133 037 400,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 35 000,00 euroa A-sarjan
osakkeelta ja 12 800,00 euroa B-sarjan
osakkeelta, yhteensä 88 691 600,00 euroa osinkoa maksetaan 4.4.2022. Toinen
erä, enintään 17 500,00 euroa A-sarjan
osakkeelta ja enintään 6 400,00 euroa
B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään
44 345 800,00 euroa osinkoa maksetaan
hallituksen niin päättäessä puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan
valtuutuksen perusteella. Hallituksella
on oikeus päättää toisen erän osingon
maksamisesta valtuutuksen perusteella
puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä.
Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä osinko maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Fingrid Oyj:n yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30. maaliskuuta
2022 Helsingissä.

Helsingissä 1.3.2022

Fingrid Oyj
Hallitus
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Fingrid välittää.
Varmasti.
Tarkempaa tietoa Fingridistä sekä eri toimintojen
yhteyshenkilöt löydät yhtiön verkkosivuilta
osoitteesta www.fingrid.fi
FINGRID OYJ
Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puhelin 030 395 5000
Palaute ja lisätiedot: viestinta@fingrid.fi

