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Liiketoiminta- 		
katsaus 2021
Fingridin vuoden 2021 vuosikertomus
muodostuu kuudesta raportista: liiketoimintakatsaus, hallituksen toimintakertomus, konserni- ja emoyhtiön tilinpäätös
sekä tunnusluvut, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti
sekä yritysvastuu ja kestävä kehitys. Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen kansainvälisten, EU:n
hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö
Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n
ja Fingrid Datahub Oy:n. Osakkuusyrityksenä on eSett Oy, jossa omistus on 25
prosenttia. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön sekä sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden
ja lausuntojen mukaisesti.
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POIKKEUKSELLINEN ENERGIAVUOSI NOSTI SÄHKÖN
KESKUSTELUUN
Sähkön osalta vuosi 2021 muistetaan
poikkeuksellisen korkeista sähkön hinnoista. Hintoja nosti etenkin kaasun hinnan voimakas nousu, mutta oma roolinsa oli myös päästöoikeuksien hinnoilla ja
pohjoismaisella heikolla vesitilanteella.
Joulukuun pakkanen nosti vielä entisestään vuoden lopulla Suomen ja Baltian
maiden hintoja.
Markkinatilanteen seurauksena Fingrid oli paljon esillä julkisuudessa. Yhtiö on noussut merkittävään rooliin, kun
puhutaan sähkömarkkinoista. Fingridin
rooli pitää sisällään kantaverkon kehittämisen ja siirtoyhteyksien luotettavuuden varmistamisen sähkömarkkinoiden
tarpeiden mukaisesti sekä päivittäisen
operatiivisen työn markkinoiden toiminnan tukemiseksi. Tehtäviimme kuuluu oleellisena osana myös sähkömark-

kinoiden kehittäminen tulevaisuuden
tarpeisiin. Fokus on sähkön vapaassa liikkuvuudessa maan sisällä ja maan
rajoilla sekä mekanismeissa, joilla tuotanto ja kulutus löytävät tasapainon
mahdollisimman tehokkaasti. Sähkömarkkinoiden kehitystyössä menemme
kohti 15 minuutin markkinoita ja kansainvälisiä reservimarkkinoita. Vuoden
2021 aikana kuluttajamarkkinoita palveleva datahub-hanke eteni suunnitelmien mukaisesti siten, että Suomen datahub käynnistyi helmikuussa 2022.
Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäjän
ohella siirtovarmuuden ylläpito ja keskeytysten aiheuttamien haittojen minimointi ovat toimintamme ytimessä palvellessamme suomalaista yhteiskuntaa.
Kantaverkon operointi on entistä vaikeampaa suuren investointivolyymin keskellä, kun samaan aikaan on varmistettava asiakkaillemme luotettava sähkön
saanti. Hyvässä kunnossa oleva kanta-
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PALKITSEMISRAPORTTI

verkko ja sen ammattitaitoinen operointi
tuottivat tuloksena erinomaisen käyttövarmuuden myös vuonna 2021. Operatiivisen työn ohella valmistauduimme
käyttötoiminnan lisääntyvään automatisaatioon ja jatkoimme työtämme varautumisessa sähköjärjestelmän vakavien
häiriöiden varalle. Sähköistyvälle Suomelle varma sähkö on yhä tärkeämpää.

YHTEISKUNNAN SÄHKÖISTÄMISELLÄ MAHDOLLISTETAAN
HIILINEUTRAALI SUOMI
Suomen sähköistäminen etenee hyvää
vauhtia. Suomesta tulee lähivuosina
omavarainen sähköntuotannossa, kun
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos käynnistyy
ja suuret tuulivoimainvestoinnit toteutuvat. Sähköistämiskehitys on viriämässä
myös sähkön käytön puolella. Fingrid
on ollut mukana monissa keskusteluissa, jotka liittyvät datakeskuksiin, akkutehtaisiin ja vetyhankkeisiin. Fingridin
rooli nähdäänkin selvästi perinteistä
kantaverkkoyhtiötä laajempana, koko
Suomen kilpailukyvyn edistäjänä. Suuri kysymys on, miten sähköjärjestelmän
joustavuutta lisätään tilanteessa, jossa tuotanto ei jousta kulutuksen mu-

kana. Fingridin roolina on kehittää sähkömarkkinoita siten, että järjestelmään
saadaan markkinaehtoisia joustoja.
Olemme lähteneet rohkeasti luomaan
tulevaisuuden visiota hiilineutraalin
Suomen sähköjärjestelmästä ja sen
vaatimista kantaverkon kehitystarpeista. Tässä työssä dialogi asiakkaidemme
kanssa on ollut arvokasta, ja olemme
luoneet erilaisille sähkömarkkinoiden
toimijoille yhteistä näkemystä tulevaisuudesta. Tekemämme pitkän aikavälin
verkkovision pohjalta arvioimme, että
tämän vuosikymmenen aikana kantaverkko tarvitsee vähintään kahden miljardin euron investoinnit, jotta Suomen
sähköistymisen vaatimat sähkön kulutuksen ja tuotannon valtavat lisäinvestoinnit voidaan toteuttaa.

INVESTOINTISALKKUMME ON
SUUREMPI KUIN KOSKAAN
Vuonna 2021 yhtiössä oli meneillään yli
50 sähköasemahanketta ja lukuisia voimajohtohankkeita. Näillä investoinneilla
mahdollistamme jopa 4 500 megawatin
edestä tuulivoimaliityntöjä. Tässä historiallisessa ajanhetkessä Fingrid on

ottanut melkoisen kehitysloikan: keskitymme oleellisen tekemiseen, olemme viilanneet prosessejamme entistä
tehokkaammiksi ja olemme rekrytoineet paljon uusia, päteviä työntekijöitä.
Olemme myös liittäneet yritysvastuun
tavoitteet osaksi arkista toimintaamme
ja osaksi yrityksen tulevaisuutta. Yritysvastuun tavoitteita on sisällytetty jo uusiin rahoitussopimuksiimme.

YRITYSKULTTUURI MENESTYSTEKIJÄNÄ

Hyvässä
kunnossa oleva
kantaverkko ja
sen ammattitaitoinen operointi
tuottivat tuloksena
erinomaisen
käyttövarmuuden
myös vuonna
2021.

Muutoksenkin keskellä olemme onnistuneet vaalimaan yrityskulttuuriamme,
joka on ollut ja tulee olemaan yksi keskeisistä menestystekijöistämme. Viimeisimmät Great Place to Work -tutkimustulokset vahvistavat, että fingridiläiset
ovat vahvasti sitoutuneet yhtiön ja koko
suomalaisen yhteiskunnan tavoitteisiin.
Tämä näkyy myös asiakkaiden luottamuksessa Fingridin toimintaan. Tälle
pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuutta!

Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja
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Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
EUROOPAN UNIONISTA
ILMASTONEUTRAALI VUOTEEN
2050 MENNESSÄ
Puhtaasti tuotetun sähkön tarve kasvaa kaikkialla Euroopassa. Euroopan
vihreän kehityksen ohjelma ja Fit For
55 -paketti ovat vauhdittaneet ilmastotavoitteiden saavuttamista. Sähköistämisen rinnalla vedyn käyttö nähdään
laajasti keskeisenä ratkaisuna puhdistaa energiajärjestelmää. Tähän tarvitaan sähkö- ja kaasujärjestelmän yhteensovittamista. Komission Fit for 55
ilmasto- ja energialainsäädäntöpaketti
laajentaa päästökauppaa uusille sektoreille ja esittää hiilitullimekanismia myös
sähkölle.
Energiamurros näkyy Itämeren alueella. Tarve kantaverkkoyhteistyölle on lisääntynyt niin maalla kuin merelläkin.
Puhtaasti tuotetulle sähkölle on valtava
kysyntä. Baltia on liittymässä Keski-Euroopan sähköjärjestelmään, mikä vähen-

tää Baltian maiden riippuvuutta Venäjästä. Merituulivoimalle nähdään Itämeren
alueella potentiaalia jopa 90 gigawatin
edestä. Myös Suomessa merituulivoiman liityntäkyselyt ovat lisääntyneet.
Fingridin toimintaan vaikuttavat neljä
megatrendiä, joita ovat ilmastonmuutos
ja energiajärjestelmän murros, toimitusvarmuus ja sähköriippuvuus, globalisaatio ja vastuullisuus sekä digitalisaatio.

ILMASTONMUUTOS JA
ENERGIAJÄRJESTELMÄN
MURROS
Suomen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhteiskunta vuonna 2035.
Tulevaisuuden puhtaassa sähköjärjestelmässä sähköä tuotetaan ilman
hiilidioksidipäästöjä. Keskeinen päästövähennyskeino on teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen päästöjen poistaminen sähköistämällä, eli korvaamalla
käytettävää energiaa sähköllä.
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Sähkön tuotantorakenne muuttuu uusiutuvan energian osuuden kasvaessa ja
säätökelpoisen fossiilisen tuotannon vähentyessä. Sähköntuotannon kyky joustaa kulutuksen mukaan heikkenee tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä. Sähkön
hinnanvaihtelut voimistuvat ja lisääntyvät, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuksia joustavalle tuotannolle ja kulutukselle
sekä sähkön varastointitekniikoille. Uusien tuotantoteknologioiden myötä sähköjärjestelmän tekniset ominaisuudet
muuttuvat, mikä tuo jatkossa haasteita
sähköjärjestelmän toiminnalle. Yhteiset
eurooppalaiset sähkömarkkinat lisäävät
tehokkuutta ja toimitusvarmuutta ja edesauttavat sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon lisäämistä.
Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen
liittyvässä energiamurroksessa Fingridillä on aktiivinen rooli puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muovaajana.
Yhtiön tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää
kantaverkkoa ja luoda näin alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle. Uudella tavalla tuotettua energiaa liitetään kantaverkkoon ja valmistaudutaan joustavan
tuotantokapasiteetin vähenemiseen.
Yhtiössä kehitetään sähkömarkkinoita
päästöttömän sähköjärjestelmän tarpei-

siin. Tiiviistä yhteistyötä tehdään markkinatoimijoiden, asiakkaiden, viranomaisten
ja poliittisten päättäjien kanssa.

TOIMITUSVARMUUS JA
SÄHKÖRIIPPUVUUS
Sähkön käyttö lisääntyy ja yhteiskunta
vaatii varmaa, keskeytymätöntä sähkönsaantia. Toimitus- ja huoltovarmuus on
turvattava muuttuvassa energiajärjestelmässä, jossa on paljon sään mukaan
vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa ja jonka kyky sietää erilaisia häiriöitä on jatkuvassa muutoksessa. Riskienhallintamme
käsittää myös sopeutumisen muuttuvaan
ilmastoon ja ilmastoriskeihin.

tavuutta ja valmiutta toimia kriisitilanteissa. Riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa
varaudutaan erilaisissa uhkakuvissa sähköjärjestelmän vakaviin häiriöihin jatkuvasti. Yhtiö on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä kehittämässä
eurooppalaisia pelisääntöjä, ja varaudumme sähköjärjestelmän häiriöihin yhteistyössä Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

GLOBALISAATIO JA
VASTUULLISUUS

Sähkönjakelun vakavat häiriöt ovat yhteiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia.
Alan sääntely lisääntyy ja eurooppalaistuu. Tavoitteena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta koko EU:n tasolla ja vahvistaa alueellista yhteistyötä. Kriiseihin
liittyvien toimien tulee olla sopusoinnussa EU:n sähkön sisämarkkinoiden sääntöjen kanssa.

Yritysvastuun sääntely ja kestävyysraportointi on merkittävässä kehitysvaiheessa.
Vapaaehtoisuudesta siirrytään kohti lakisääteisyyttä ja määrämuotoisuutta. Globalisaatio tuo mahdollisuuksia palvelu- ja
laitehankintoihin, työmarkkinoille sekä rahoitukseen. Samanaikaisesti vastuullisuus
ja sääntelyn lisääntyminen korostuvat globaalissa taloudessa. Yrityksiltä odotetaan
ratkaisuja yhteiskunnan yhteisiin haasteisiin. Hankintaketjujen pidentyminen, kansainvälisyys ja haavoittuvuus asettavat
haasteita vastuulliselle toiminnalle.

Fingridin investoinnit sähköverkkoon,
verkon kunnonhallinta, markkinoiden
edistäminen ja käyttötoiminnan kehittäminen parantavat sähkönsaannin luotet-

Vastuullisena tilaajana Fingridin tehtävänä on edistää kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja globaalisti, yhteistyössä sopimuskumppaniensa kanssa.

Työvoiman liikkuvuus tekee energiayhtiöistä yhä kansainvälisempiä. Kansainväliset rahoitusmarkkinat tarjoavat hyvin
hoidetulle ja korkean luottoluokituksen
yhtiölle joustavan ja edullisen tavan hankkia rahoitusta. Yritysvastuu on keskeinen
osa Fingridin toimintaa. Avoimuuden merkitys kasvaa entisestään.

DIGITALISAATIO
Digitalisaatio edesauttaa sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden käytäntöjen
ja toimintatapojen uudistamista. Se mahdollistaa sähköjärjestelmän edistyneen
käytön ja kunnonhallinnan sekä automatisoinnin. Automaation kasvun myötä myös
työn tekemisen tavat muuttuvat. On entistä tärkeämpää hallita tietopääomaa ja
pitää huolta kyberturvallisuudesta.
Fingridin kannalta digitalisaatio mahdollistaa entistäkin tuottavammat prosessit ja paremman asiakaspalvelun sekä
tehokkaamman markkinainformaation
jakamisen. Se antaa myös uusia työkaluja muuttuvan ja monimutkaistuvan sähköjärjestelmän hallintaan. . Digitalisaatio
ja automaatio luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin nykyisille kuin uusille toimijoille ja muovaavat sitä kautta
Fingridin asiakaskenttää.
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Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, jonka omistajia ovat Suomen valtio
ja suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt.
Yhtiön tehtävänä on turvata kustannustehokkaasti yhteiskunnan varma sähkö
kaikissa tilanteissa sekä edistää tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Globalisaatio ja
vastuullisuus

STRATEGINEN TAVOITTEEMME

Luomme alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle
Digitalisaatio
• Rakennamme ja
ylläpidämme sähkönsiirron
kantaverkkoa
pitkäjänteisesti puhtaan
sähköjärjestelmän tarpeisiin

K
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Talous ja rahoitus

Olemme
sähköverkkotoiminnan
esikuva ja arvostettu
energiavaikuttaja.

Toimitusvarmuus
ja sähköriippuvuus

H
S Ä

Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät

VISIOMME

Ilmastonmuutos ja
energiajärjestelmän murros

Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
Strategia

MEGATRENDIT

K O H
T I

T

Toimitusjohtajan katsaus

P U H D A

• Valvomme
sähköjärjestelmää joka
hetki ja hoidamme häiriöt
tehokkaasti, jotta
yhteiskunta voi luottaa
varmaan sähköön myös
jatkossa

S

• Uudistamme
sähkömarkkinoita,
jotta tuotanto ja kulutus
löytävät jatkossakin
tasapainon
mahdollisimman
tehokkaasti

ARVOMME

• Avoin
• Rehti

TEHTÄVÄMME

Turvaamme asiakkaille ja
yhteiskunnalle varman
sähkön ja muovaamme
tulevaisuuden puhdasta ja
markkinaehtoista
sähköjärjestelmää.

• Tehokas
• Vastuullinen
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Fingridin rooli sähköjärjestelmässä
Fingridin kantaverkon ja muiden toimijoiden jakeluverkkojen avulla sähkö siirtyy kuluttajille.

VUOSIKERTOMUS 2021

LIIKETOIMINTAMALLI

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Fingridin toiminta perustuu Suomen ja
EU:n lainsäädäntöön. Sähkömarkkinalain
Toimitusjohtajan katsaus
mukaisesti yhtiö kehittää kantaverkkoa, ylläpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon taToimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
sapainoa sekä parantaa sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Fingrid tuottaa
Strategia
asiakkailleen kantaverkko- ja sähkömarkFingridin maine, asiakkaat ja
kinapalveluita. EU:n sähkösisämarkkisidosryhmät
na-asetus velvoittaa Fingridiä tekemään
yhteistyötä kantaverkkoyhtiöiden euTalous ja rahoitus
rooppalaisessa yhteistyöjärjestössä ENTLiiketoiminta
SO-E:ssä ja alueellisesti Itämeren alueella sähkön sisämarkkinoiden toimivuuden
Henkilöstö
edistämiseksi. Yhtiön tehtävänä on osalFingridin rooli sähköjärjestelmässä
Sisäinen valvonta ja
listua markkina-, käyttö- ja liityntäverkkoriskienhallinta
sääntöjen
sekä niissä säädettyjen ehdoFingridin kantaverkon ja muiden toimijoiden
jakeluverkkojen avulla sähkö siirtyy kuluttajille.
tusten laatimiseen ja täytäntöönpanoon.
Tutkimus ja kehittäminen
Fingridin toimintaa valvoo ja sääntelee
Sanasto
Energiavirasto, joka on myöntänyt yhtiölle
luvan kantaverkkotoimintaan.
TUOTANTO

Fingridin liiketoimintamalli kuvaa tärkeimmät yhtiön käytössä olevat aineettomat ja
aineelliset voimavarat, joiden avulla liiketoiminnan prosessimme toimivat. Fingridin toiminnan vaikutukset ja niiden luoma
merkittävä lisäarvo näkyvät eri muodoissaan koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Fingridin rooli sähköjärjestelmässä

TUOTANTO

KULUTUS

400 kV 110 kV

RAJAYHTEYDET
sähkönSähköä tuotetaan monin erin tavoin.Fingridin
Kantaverkkosiirtoyhteydet
palvelut
Ruotsiin, Viroon,

Sähkönsiirtomarkkinapalvelut

Kuluttajat voivat myös tuottaa sähköä.

Venäjälle ja Norjaan.

KULUTUS

RAJAYHTEYDET

400 kV 110 kV

Fingridin sähkön-siirtoyhteydet
Ruotsiin, Viroon, Venäjälle ja
Norjaan.
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Liiketoimintamalli
Liiketoimintamalli

01

02

03

VOIMAVARAT

LIIKETOIMINTAPROSESSI

› Toimittajat ja
yhteistyökumppanit

Siirtokapasiteetin
varmistaminen

Sähkömarkkinoiden
edistäminen

› Tulo- ja velkarahoitus

› Kantaverkon suunnittelu

› Sähkö voimalaitoksilta
ja naapurimaista

› Kantaverkon rakentaminen

› Markkinasääntöjen
kehittäminen puhtaan
sähköjärjestelmän
mahdollistamiseksi

› Kantaverkon voimajohdot, sähköasemat
ja varavoimalaitokset

› Kantaverkon
kunnonhallinta

VAIKUTUKSET

› Alueellisten sähkömarkkinoiden ylläpito
› Sähkömarkkinoiden
toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

› Voimajohtojen
tarvitsema maa-ala
sekä luonnonvarat ja
materiaalit

Sähköjärjestelmän
käyttövarmuuden
hallinta

› Ilmastoneutraalin
energiajärjestelmän
mahdollistaminen

› Sähköjärjestelmän
käytön suunnittelu

› Varma sähkö yhteiskunnalle
ja elinkeinoelämälle

› Sähköjärjestelmän
valvonta ja ohjaus

› Tehokkaasti toimivat
sähkömarkkinat

› Sähköjärjestelmän
häiriöiden ja
jatkuvuuden hallinta

› Suomen kilpailukyvyn
edistyminen

› Taloudellinen hyöty
sidosryhmille

› ICT-rakenteet
› Tietopääoma
sähköstä,
markkinoista ja
asiakkaista
› Henkilöstö ja
osaaminen

01

VOIMAVARAT

› Sähkötoimialan ja
osaamisen kehittyminen

› Suurten investointien
työllistymisvaikutukset ja
muut paikalliset hyödyt

PALVELUT ASIAKKAALLE

02

LIIKETOIMINTAPROSESSI

› Kantaverkkopalvelut / Sähkömarkkinapalvelut

03 VAIKUTUKSET

› Paikalliset muutokset
maankäytössä ja
ympäristössä sekä
energiahäviöt
sähkönsiirrossa

04 ARVON MUODOSTUMINEN
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Toimitusjohtajan katsaus
Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
Strategia
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sidosryhmät
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VISIO
Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva
ja arvostettu energiavaikuttaja.

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

Fingridin strategia

Fingridin strategia

STRATEGIAN TOIMEENPANO

ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA
Turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön ja toimivat
markkinat. Tarjoamme asiakastarpeisiin vastaavat palvelut
ja edullisen hinnoittelun.

TAPAMME 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.

TALOUS
Toimimme kustannustehokkaasti ja tuotamme arvoa omistajille

SISÄISET PROSESSIT
Siirtokapasiteetin
varmistaminen
Teemme investoinnit
ja kunnossapidon
turvallisesti ja
tehokkaasti oikeaan
aikaan.

Käyttövarmuuden hallinta
Käytämme kantaverkkoa ennakoiden
ja luotettavasti.

Sähkömarkkinoiden
edistäminen
Ylläpidämme ja
kehitämme
aktiivisesti sähkömarkkinoita.

HENKILÖSTÖ
Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tuloksellinen työyhteisö.

Yhtiön strategia toimeenpannaan neljän
näkökulman kautta; henkilöstö ja osaaminen, asiakkaat ja yhteiskunta, talous
sekä sisäiset prosessit. Fingridin valitseman strategian toimeenpanomallin
mukaisesti kaikkia neljää näkökulmaa
toteutetaan ja kehitetään tasapainossa
keskenään. Strategian mukaisesti tavoitteena on, että henkilöstö voi hyvin
ja osaaminen on kohdallaan. Näin sisäiset prosessit voivat toimia optimaalisesti tuottaen tehokkaasti palveluita ja taloudellista hyötyä omistajille, asiakkaille
ja koko yhteiskunnalle. Näkökulmat ovat
keskeisessä roolissa yhtiön käytännön
johtamisessa.
Fingridin strategian huipulla ovat asiakkaat ja yhteiskunta -näkökulma, jossa
yhtiön tavoitteena on turvata yhteiskunnalle varma sähkö, toimivat sähkömarkkinat sekä asiakastarpeisiin vastaavat
palvelut ja edullinen hinnoittelu.
Talouden näkökulmasta yhtiön tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti
sekä tuottaa arvoa omistajille.
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Sisäisten prosessien näkökulma koostuu yhtiön kolmesta perustoiminnosta:
• 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 sekä tuloksellista työyhteisöä.

Sanasto

Strategian jokaisen näkökulman tavoitteiden valmistelua ja toimintaa ohjaa johtoryhmän nimeämä ohjausryhmä, joka
varmistaa asioiden kattavan valmistelun
ja tehokkaan toimeenpanon parhaalla
asiantuntemuksella. Työtä tehdään palveluperiaatteella yhteiskunnan ja yhtiön
asiakkaiden edun mukaisesti.

Yhtiön strategiatyössä tehtyjä keskeisiä
valintoja lähestytään jokaisen näkökulman kautta ja tarkastellaan, millaisia toimenpiteitä strategia näiltä kultakin vaatii.

”

Kehitämme
toimintaamme
pitkäjänteisesti
ja yhteistyössä
asiakkaiden
ja muiden
sidosryhmien
kanssa.

Yhtiössä on tehty seuraavat
strategiset valinnat:
Perustehtävään keskittyminen
• Hoidamme perustehtävämme
erinomaisesti muuttuvassa
toimintaympäristössä. Emme
pyri laajentumaan uusiin
liiketoimintoihin emmekä
olemaan mukana kilpailluissa
liiketoiminnoissa.
Asiakasta varten
• Kehitämme liiketoimintaa ja
toimintamallejamme aktiivisesti
yhdessä asiakkaiden kanssa ja
yhteiskunnan etu edellä.
Maailmanluokan osaaminen
• Varmistamme tarvittavan
ydinosaamisen. Teemme
yhteistyötä parhaiden
kumppanien kanssa.
Kehitämme aktiivisesti
osaamista valmentavalla
johtamisella. Hyödynnämme
innovatiivisesti parhaita
teknologioita.

Markkinalähtöisyys
• Toimimme markkinalähtöisesti
kaikilla osa-alueilla, koska
toimivat markkinat tuottavat
kaikessa tekemisessä
parhaimmat ja innovatiivisimmat
ratkaisut. Edistämme aktiivisesti
Euroopan ja Itämeren
alueen sähkömarkkinoiden
yhdentymistä ottamalla samalla
huomioon Suomen edun.
Tekemisen tehokkuus
• Pidämme toimintamme
kokonaisuutena kustannustehokkaana. Ennakoimme
muutokset yhteisen tilannekuvan
avulla; jaamme selkeät tavoitteet,
priorisoimme ja mittaamme
tekemistä. Näin varmistamme
konkreettiset tulokset.
Varmuus ja vastuullisuus
• Sähköjärjestelmän murroksessa
ylläpidämme nykyisen, hyvän
käyttövarmuuden Vastuullisuus
ja turvallisuus korostuvat
kaikessa tekemisessämme.
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Fingrid toimii matriisimallissa, jossa strategia tuodaan näkökulmien kautta ohjaamaan
koko organisaatiota. Malli korostaa yhteistä
tekemistä ja yhteisiä päämääriä. Matriisiorganisaatio on haastava, mutta sen avulla yhtiö on ketterä ja notkea, matalan hierarkian
toimijan. Strategiaa toteutetaan matriisiorganisaationa neljän näkökulman ja toiminto-organisaation välisen yhteistyön kautta.
Henkilöstö on resursoitu toiminnoittain, joiden johtajat vastaavat omien alueidensa
mukaisten tehtävien vuosisuunnittelusta ja
budjetoinnista sekä toimintasuunnitelmien
toimeenpanosta strategiassa asetettujen
liiketoimintatavoitteiden mukaisesti.
Yhtiön johtamisjärjestelmässä johtajilla on
kaksoisrooli sekä toimintojen että näkökulmien johtajina. Johtamisjärjestelmä on kuvattu tarkemmin yhtiön Johtamisen periaatteet -dokumentissa.

Fingridin matriisiorganisaatio
Fingridin
matriisiorganisaatio

Jukka Ruusunen, Toimitusjohtaja

Kantaverkkopalvelut ja
suunnittelu

Omaisuuden
hallinta

Voimajärjestelmän
käyttö

Markkinat

Talous ja
rahoitus

ICT

Henkilöstö
ja viestintä

Laki- ja
hallintopalvelut

Jussi
Jyrinsalo

Timo
Kiiveri

Reima
Päivinen

Asta
SihvonenPunkka

Jan
Montell

Kari
Suominen

Tiina
Miettinen

Marina
Louhija

Asiakkaat
Jussi Jyrinsalo
Talous ja liiketoiminnan kehitys
Jan Montell
Siirtokapasiteetin varmistaminen
Timo Kiiveri

Käyttövarmuuden hallinta
Reima Päivinen

Sähkömarkkinoiden edistäminen
Asta Sihvonen-Punkka

ARVONLUONTI
Fingrid luo liiketoiminnallaan merkittävää
yhteistä arvoa niin asiakkailleen, henkilöstölleen, omistajilleen kuin koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Fingrid on merkityksellinen toimija sekä Suomen poikkeusolojen
huoltovarmuudessa että ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Henkilöstö ja osaaminen
Tiina Miettinen
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Toimitusjohtajan katsaus
Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
Strategia

Fingridin luoma
arvoarvo
vuonna
2021 2021
Fingridin
luoma
vuonna

03

04

VAIKUTUKSET

ARVON MUODOSTUMINEN

Fingrid edistää osaltaan erityisesti
näitä YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita

Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

› lmastoneutraalin
energiajärjestelmän
mahdollistaminen

› Fingridin valtakunnallinen kantaverkko luo alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle. Noin 140 kilometriä uusia kantaverkon voimajohtoja ja
10 uutta tai laajennettua sähköasemaa.

› Varma sähkö yhteiskunnalle
ja elinkeinoelämälle
› Tehokkaasti toimivat
sähkömarkkinat

› Sähkönsiirron toimitusvarmuus 99,99992 %.

› Suomen kilpailukyvyn
edistyminen

Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto

› Kantaverkkoon liitettiin 743 megawattia tuulivoimaa, mikä aikaansaa
tulevaisuudessa vuosittain epäsuorasti 213 000 CO2 -ekvivalenttitonnin
päästövähennyksen. Rajasiirtoyhteyksien luotettavuus 99,1 %.
› Euroopan kustannustehokkaimpia sähkömarkkinoiden valvontaviranomaisten vertailussa. Toiseksi edullisin hinnoittelu ENTSO-E:n eurooppalaisessa
hintatasovertailussa. Asiakkaat kokevat Fingridin toimivan koko yhteiskunnan hyväksi (4,3/5).

› Sähkötoimialan ja
osaamisen kehittyminen

› Henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi ja on valmis suosittelemaan
työnantajaansa (eNPS 67). Työtapaturmataajuus 9,1. Sairaspoissaolot 1 %.
Koulutusta keskimäärin 3 päivää/työntekijä.

› Taloudellinen hyöty
sidosryhmille

› Suomen suurimpia yhteisöveronmaksajia (34 M€). Korvaukset rahoittajille
ja osakkeenomistajille 147 M€.

› Suurten investointien
työllistymisvaikutukset ja
muut paikalliset hyödyt

› Investoinnit kantaverkkoon noin 168 M€. Oman henkilöstön työvuosia 391
ja palvelutoimittajien 703.

› Paikalliset muutokset
maankäytössä ja
ympäristössä sekä energiahäviöt sähkönsiirrossa

› Suorat hiilidioksidipäästöt sekä sähkön kulutuksesta ja häviöistä johtuvat
epäsuorat päästöt yhteensä 142 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.
Jätteistä 99 % hyötykäyttöön ja 78 % kierrätykseen.
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Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
MAINE
Kantaverkkoyhtiöillä on erityinen rooli yhteiskunnassa, niin Suomessa kuin
maailmallakin. Niille on annettu vastuu yhteiskunnan toimivuuden kannalta elintärkeästä sähköjärjestelmän toiminnasta ja kehittämisestä. Roolissaan
kantaverkkoyhtiöt ovat tiukasti säänneltyjä monopoleja.
Fingridin näkökulmasta sidosryhmien
luottamus ja tuki ovat elintärkeitä kysymyksiä. Hyvämaineinen yritys saa parempia työntekijöitä, tyytyväisempiä
asiakkaita, edullisempaa pääomaa ja
yhteiskunnan tuen. Toisaalta yhteiskunta pystyy sääntelyä muuttamalla puuttumaan kantaverkkoyhtiön toimintaan,
jos yhtiö ei toteuta sille annettua tehtävää. Maineenhallinta on osa strategis-

ta johtamistamme. Mainetta mitataan
säännöllisesti avainsidosryhmien keskuudessa ja saadun palautteen perusteella toimintaa kehitetään edelleen.
Vuonna 2021 T-Media tutki Fingridin tunnettuutta ja mainetta poliittisten päättäjien, Fingridin asiakkaiden, tekniikan
alan opiskelijoiden ja työntekijöiden sekä
suuren yleisön keskuudessa. Tutkimuksista selvisi, että mitä paremmin vastaaja
sanoi tuntevansa Fingridin, sitä tyytyväisempi hän yhtiöön oli. Fingrid on kuitenkin suurelle yleisölle tuntematon ja tämä
näkyy muun muassa rekrytointihaasteina. Tutkittujen sidosryhmien luottamus
yhtiöön on säilynyt hyvällä tasolla. Myös
ryhmien antama sidosryhmätuki Fingridille on säilynyt erinomaisena.
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ASIAKKAAT
Fingridin toiminta perustuu pitkälti lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.
Tätä tehtävää hoidetaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti tasapuolisin ja yhtäläisin ehdoin. Fingrid tarjoaa asiakkailleen - verkkoyhtiöille, sähkön tuottajille,
sähköä käyttävälle teollisuudelle ja muille
sähkömarkkinatoimijoille kantaverkko- ja
sähkömarkkinapalveluita. Pyrkimyksenä
on kehittää jatkuvasti Suomelle kilpailuetua parantamalla Fingridin palveluita

asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Asiakaskunta on monipuolistunut viime vuosina
ja alalle on tullut myös kokonaan uudentyyppisiä asiakkaita.

FINGRIDIN PALVELUT
Kantaverkkopalveluilla varmistetaan
sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita
vastaava sähkönsiirto kantaverkossa.
Fingridin arvolupauksen mukaan asiakkaille tarjotaan varmaa ja edullista

Henkilöstö

Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto
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CASE

Liiketoiminta

Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

TILINPÄÄTÖS

Asiakastyön onnistuminen näkyy:
• Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyytemme säilyy korkealla
tasolla ja Fingridin koetaan
toimivan koko yhteiskunnan
hyväksi. Fingridiä kuunnellaan ja
yhtiön sanaan luotetaan.
• Häiriöiden asiakashaitta ja
siirtorajoitusten markkinahaitta
säilyvät tasolla, joka vastaa
asiakkaiden ja yhteiskunnan
tarpeita.
• Palveluiden hintataso säilyy
eurooppalaisittain edullisena

ja yhtiötä pidetään kustannustehokkaana toimijana.
• Palvelut vastaavat asiakkaiden
tarpeisiin. Henkilöstö osallistuu
laajasti palveluiden tuottamiseen
ja kehittämiseen.

Fingridille hyvät arvosanat
mainetutkimuksista
Tutkimusyhtiö T-Median
tekemän mainetutkimuksen
perusteella Fingridillä on
erittäin hyvä maine asiakkaiden
keskuudessa. Kahdeksasta osaalueesta koostuvassa kyselyssä
Fingridin kokonaisarvosana oli
4,04 (asteikolla 1–5).
Lisäksi tutkittiin Fingridin
mainetta alan työntekijöiden
ja opiskelijoiden, poliittisten
päättäjien ja Suomen kansalaisten keskuudessa. Myös
näistä tutkimuksista Fingrid sai
hyvät arvo-sanat (3,72 ja 3,59
ja 3,23).
Tutkittujen sidosryhmien
luottamus yhtiöön on säilynyt
hyvänä. Fingrid nähdään yhtiönä,
jossa on hyvä työskennellä ja
johon kannattaa investoida.

• Fingrid toteuttaa energiamurroksen vaatimat verkkoliitynnät sekä kehittää verkkoaan
ja sähkömarkkinoita. Suomi
on entistä houkuttelevampi
investointikohde asiakkaille.
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sähkönsiirtoa. Kantaverkkopalveluihin
kuuluvat kantaverkkoon liittäminen sekä
kantaverkon kehittäminen, käyttö ja ylläpito asiakkaan siirtotarpeita vastaavasti. Asiakkaiden tarvitsemat liitynnät toteutetaan kantaverkkoon, varmistetaan
kantaverkon ja asiakasverkkojen yhteensopivuus sekä taataan sähkön siirtokyky
ja laatu liittymispisteissä. Suomen sähköjärjestelmän luotettavasta ja toiminnasta huolehditaan ympäri vuorokauden ja
varaudutaan myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Huoltotoimet ja siirtokeskeytykset suunnitellaan tarkoin ennakkoon,
jotta niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille.
Tuulivoimaliityntäkyselyjen määrä pysyy
suurena liitettävien voimaloiden yksikkökoon samalla kasvaessa – Suomesta
on tullut entistä houkuttelevampi maatuulivoiman investointikohteena. Merituulivoiman liittämisestä kantaverkkoon on tullut yhä enemmän kyselyjä.
Liittymiskapasiteetista voi tulla paikoin
ajoittaista niukkuutta, mutta liityntöjen
nopeuttamiseen on etsitty aktiivisesti uusia ratkaisuja. Vuonna 2021 onnistuttiin täyttämään hyvin lupaus tarjota
asiakkaille varmaa ja edullista sähkön-

siirtoa. Sähkönsiirron luotettavuus oli
hyvällä tasolla ja kantaverkkomaksut
edullisimpien joukossa Euroopassa.
Tuulivoimaa oli rakenteilla ja suunnitteilla huomattavia määriä. Uusia tiedusteluja
kantaverkkoon liittymisestä saapui noin
300, joka vastaa yli 50 000 megawatin
tehoa. Yhteensä liittymäkyselyitä, lähinnä tuulivoimaan, on jo lähes tuhat kappaletta, ja niiden yhteenlaskettu teho on
140 000 megawattia. Häviösähkön volyymi pysyi edellisvuoden tasolla. Uudentyyppisten sähkönkulutuskohteiden, kuten datakeskusten, vedyn tuotannon ja
akustojen liittymisestä suoraan kantaverkkoon tiedusteltiin asiakkaiden puolelta kiihtyvään tahtiin.
Sähkömarkkinapalvelut tarjoavat alan
toimijoille yhtenäisen sähkökaupan hinta-alueen Suomessa sekä hyödyt avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista. Arvolupauksensa mukaisesti
Fingrid on markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö. Vahvan kantaverkon avulla
varmistetaan Suomen pysyminen yhtenä hinta-alueena. Rajasiirtoyhteyksien
avulla tarjotaan pääsy eurooppalaisille
sähkömarkkinoille ja annetaan markki-

noille mahdollisimman suuri siirtokapasiteetti. Tärkeimmät sähkömarkkinoita
palvelevat verkkoinvestointihankkeet
ovat pohjois- ja eteläsiirtoa vahvistava Metsälinja-yhteys sekä Suomen ja
Ruotsin välinen Aurora Line -yhteys.
Markkinoiden pelisääntöjä kehitetään
sekä sähkömarkkinatietoa julkaistaan
avoimesti ja maksutta. Sähkömarkkinoiden kehityshankkeista kerrotaan myöhemmin tarkemmin vuosikertomuksen
sähkömarkkinaosiossa.
Yhtiö ylläpitää ja kehittää reservi- ja säätösähkön markkinapaikkoja. Sähkötaseet selvitetään ja toimitetaan tasesähköä tasevastaaville. Tytäryhtiöistä Fingrid
Datahub Oy tarjoaa lähitulevaisuudessa
tehokkaan tiedonvaihtoalustan vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyttöön. Toinen tytäryhtiöistä Finextra Oy tuottaa
alkuperätakuisiin liittyviä palveluita myöntämällä sähkön alkuperän sertifikaatteja
uusiutuvilla energiamuodoilla ja jatkossa
myös ydinvoimalla tuotetulle sähkölle.

AKTIIVINEN VUOROVAIKUTUS –
TYYTYVÄISET ASIAKKAAT
Fingrid kehittää palveluittaan avoimesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa niin,

että asiakkaiden erilaiset tarpeet pysytään huomioimaan. Sähköjärjestelmän
tulevista muutoksista kerrotaan ja keskustellaan yhdessä avoimesti asiakkaiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa.
Muutoksiin etsitään yhdessä mahdollisimman markkinaehtoisia ratkaisuja.
Asiakastarpeita vastaavien palveluiden
lisäksi Fingridille on tärkeää avoimuus,
luottamus ja aktiivinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa. Omaa henkilöstöä kolutetaan parempaan asiakaspalveluun ja osallistetaan asiakkaita
toiminnan kehittämiseen muun muassa neuvottelukunnassa, kantaverkkoja sähkömarkkinatoimikunnassa sekä
erilaisissa referenssiryhmissä. Vuoden
2021 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden luottamus Fingridiin
on säilynyt hyvänä. Erityiseksi vahvuudeksi koetaan yhtiön toiminta asiakkaiden ja koko yhteiskunnan hyväksi, kun
taas datahubin projektiaikataulun tiukkuus koettiin haasteeksi. Asiakkaiden
antama suositteluindeksi Net Promoter
Score oli 41, joka on hyvä tulos Business
to Business –liiketoiminnassa toimivalle
monopoliyhtiölle.
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Yhtiön tavoitteena on tehokas tiedonvaihto ja itsepalvelu sähköisten palveluiden osalta. Asiakkaille tarjotaan Oma
Fingrid -palveluportaali, jossa asiakas
voi tarkastella muun muassa sähkönsiirron mittaus-, laskutus- ja loissähkötietoja sekä häiriö- ja siirtokeskeytystietoja. Vuoden 2021 aikana palvelua
on kehitetty edelleen, ja siihen on tuotu jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Merkittävimmät uudet toiminnot
vuonna 2021 ovat olleet sähköverkon
hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva
raportointi, varttitaseseuranta-palvelu varttimittaukseen siirtymisestä sekä
liittymispisteiden vikavirtojen tuominen
palveluun. Parannuksia on tullut muun
muassa käyttäjähallintaan, loissähköilmoituksiin ja kantaverkkoliityntöihin.
Toimintavuonna järjestettiin kaksi suurta Fingrid Current -asiakastapahtumaa
sekä lukuisia infotilaisuuksia ja webinaareja pienemmille kohdeyleisöille, muun
muassa datahub- ja varttitasehankkeisiin liittyen.

FINGRID ON ONNISTUNUT
SÄILYTTÄMÄÄN KILPAILUKYKYISEN HINNOITTELUN
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 tomiville 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.

Katso videot
Fingridin
palveluista

Neuvottelukunta
Neuvottelukunta ja kaksi muuta asiakastoimikuntaa (kantaverkko- ja sähkömarkkinatoimikunta) ovat tärkeässä
roolissa asiakkaiden äänen kuulemisessa ja vuorovaikutuksen varmistamisessa. Neuvottelukunnan tehtävänä
on antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöön
sekä liiketoimintaan ja palveluihin. Se
ei tee muodollisia päätöksiä. Käsiteltävät asiat koskevat Fingridin tuottamia
palveluita ja palveluiden hinnoittelua,
sähkömarkkinoihin liittyvää regulaatiota, kantaverkkoinvestointeja, sähkömarkkinoiden kehittämistä ja verkon käyttökysymyksiä.
Neuvottelukunta kokoontui vuoden
2021 aikana neljä kertaa. Kokouksissaan neuvottelukunta käsitteli muun
muassa käyttövarmuuden hallintaa
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa,
kantaverkon investointisuunnitelmia ja
yhtiön taloutta, Fingridin verkkovision
skenaarioita sekä sähkömarkkinoiden
yhteispohjoismaisia kehityshankkeita.
Lisäksi jokaisessa kokouksessa kuultiin asiakkaiden esityksiä ajankohtaisista asioista.

Jäsenet
• Kristian Gullsten, Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
• Mikko Halonen, S-Voima Oy
• Jarkko Kohtala, Elenia Oy
• Markus Lehtonen, Helen
Sähköverkko Oy
• Mikko Lepistö, SSAB Europe Oy
• Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj
(puheenjohtaja)
• Heikki Peltomaa, wpd Finland Oy
• Jouni Pylvänäinen,
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
• Jukka Toivonen, Vantaan 		
Energia Oy
• Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan
Voima Oyj
• Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj
• Antti Vilkuna, Suomen Voima Oy
Fingridin jäsenet
• Jukka Ruusunen
• Jussi Jyrinsalo
• Rami Saajoranta (sihteeri)
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Kantaverkkotoimikunta
Kantaverkkotoimikunnan tehtävänä
on tuottaa ideoita, näkemyksiä ja kokemuksia Fingridin kantaverkkopalvelun kehittämiseksi. Kantaverkkopalvelulla varmistetaan sähköyhtiöille
sekä sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa.
Vuoden 2021 aikana kantaverkkotoimikunnan kokouksissa syvennyttiin
kantaverkkopalveluiden eri osa-alueisiin, ja toimikunnan jäsenet antoivat
näkemyksiä palvelun kehittämiseen.
Kokouksissa oli myös asiakkaiden
valmistelemia puheenvuoroja siitä,
miltä alan toimintaympäristö näyttää
eri toimijoiden näkökulmista.

Jäsenet
• Mikael Heikkilä, Fortum Oyj
• Petri Hyyryläinen, UPM
Communication Papers Ltd
• Sakari Kauppinen, 				
Alva Sähköverkko Oy
• Anne Kärki, Outokumpu 		
Stainless Oy
• Hannu Parkkonen, Kuopion 		
Energia Oy
• Jyri Tiuraniemi, Rovakaira Oy
• Mikko Rintamäki, Kokkolan 		
Energia Oy
• Timo Torvela, Tuike Finland Oy
• Erik Trast, CPC Finland Oy
• Kari Vessonen, Caruna Oy
• Katja Virkkunen, Oulun Energia Oy
(puheenjohtaja)
• Jarno Virtanen, Nivos Energia Oy
Fingridin jäsenet:
• Jussi Jyrinsalo

Sähkömarkkinatoimikunta
Sähkömarkkinatoimikunta yhdistää
Fingridin ja Suomessa toimivat sähkömarkkinaosapuolet. Toimikunta on
neuvoa-antava keskustelufoorumi,
joka avustaa Fingridiä pohjoismaisten
ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden
kehittämisessä. Fingrid informoi toimikuntaa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan toimikunnalta
palautetta kulloinkin ajankohtaisista
kehityssuunnitelmista.

Jäsenet
• Peter Fabritius, Valio Oy
• Hannu Jokinen, Hansen
Technologiens Finland Oy
• Tero Karhumäki, Kuoreveden
Sähkö Oy
• Juha Keski-Karhu, Väre Oy
(puheenjohtaja)
• Elina Lehtomäki, Caruna Oy
• Reima Neva, EPV Energia Oy
• Teija Pelkonen, UPM Energy Oy

Vuoden 2021 kokouksissa käsiteltiin
muun muassa datahubin käyttöönottoa, pohjoismaista tasehallintahanketta ja muita sähkömarkkinoiden
keskeisiä muutoshankkeita, siirto-oikeustuotteiden käyttöönottoa, pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden
yhteistä tuulivoiman ja sektori-integraation strategiaa, sekä älyverkkojen
ja joustomarkkinoiden kehitystyötä.
Lisäksi kokouksissa asiakkaat kertoivat vuorollaan toiminnastaan ja sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyvistä
näkemyksistään.

• Ville Pesonen, Gasum Oy
• Harri Sirpoma, HELEN Oy
• Matti Supponen, ELFI ry
• Ville Väre, Liikennevirta Oy / Virta
Fingridin jäsenet
• Asta Sihvonen-Punkka
• Meri Viikari (sihteeri)

• Petri Parviainen
• Katariina Saarinen (siht.)
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CASE
SIDOSRYHMÄT
Fingridin toiminnalla on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan. Asiakkaiden lisäksi yhtiöllä on myös muita
keskeisiä sidosryhmiä, joita on tunnistettu muun muassa yritysvastuun olennaisuusanalyysin avulla. Tunnistamisen
lähtökohtana on kuvata sidosryhmien
odotuksia sekä näihin odotuksiin vastaavia Fingridin toimenpiteitä.
Sidosryhmien odotusten kuuleminen on
tärkeä osa mainetyöt ja vastuullista liiketoimintaa. Yritysvastuutyöstä yhtiön
sidosryhmille kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksen Yritysvastuu ja kestävä
kehitys -raportissa.

Sähköistyvä Suomi on loistava
investointikohde
Fingridin pitkäjänteinen ja ennakoiva kantaverkon kehittämistyö
edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteita sekä luo mahdollisuuksia
uusille investoinneille. Hiilineutraaliustavoitteet, varma sähkönsaanti,
monipuolistuva energiantuotanto ja turvallinen toimintaympäristö lisäävät Suomen vetovoimaa
kansainvälisessä kilpailussa uusista
yrityshankkeista.
Sähkön tarve kasvaa tulevaisuudessa. Suomessa on hyvät edellytykset kasvattaa sähkön tuotantoa
ja sen kantaverkko on jo valmiiksi
hyvässä kunnossa. Fingrid kehittää
verkkoaan sekä sähkömarkkinoita
pitkäjänteisesti ja ennakoiden tulevaisuuden merkittävimpiä sähköntuotannon muutoksia.
Fingridin pitkäjänteiseen verkonsuunnittelutyöhön sisältyy verkkovision laatiminen, kantaverkon
kehittämissuunnitelma ja fyysiseksi verkoksi ja asiakasliitynnöiksi

materialisoituva investointiohjelma. Kaikki nämä toimet lisäävät
Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten ja sijoittajien
silmissä.

20

LIIKETOIMINTAKATSAUS

VUOSIKERTOMUS 2021

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus
Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
Strategia
Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto

TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

HALLINNOINTI

CASE

CASE

Fingridin verkkovisio kasvattaa
ymmärrystä tulevaisuuden
sähköjärjestelmästä

Keskustelua ja
visiointia tulevaisuuden
sähköjärjestelmästä

Fingrid julkaisi vuonna 2021 vision
kantaverkon pitkän aikavälin
kehittämis- tarpeista ja ratkaisuista. Kantaverkon suunnittelussa ennakoidaan tulevaisuuden
muutoksia ja kehityskulkuja.
Tämän ansiosta tulevaisuudessa
vaadittavat verkkoinvestoinnit
voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja sähköjärjestelmän
luotettava toiminta voidaan
varmistaa myös toimintaympäristön muuttuessa.

Fingrid Current on Fingridin tapahtumakonsepti, jossa käydään
keskusteluita sähkö- ja energia-alan
polttavista puheenaiheista. Vuonna
2021 Fingrid järjesti kaksi asiakastilaisuutta.

Verkkovision mukaan Suomen
vuodelle 2035 asettama hiilineutraaliustavoite edellyttää noin
kolmen miljardin euron investointeja kantaverkkoon seuraavan 15
vuoden aikana. Lisäksi kaikissa
tarkastelluissa verkkovision
skenaarioissa sähkön siirtotarve pohjoisesta etelään kasvaa
merkittävästi. Tämän seurauksena kantaverkon pohjois-etelä-

PALKITSEMISRAPORTTI

YRITYSVASTUU

Huhtikuun Fingrid Currentissa
keskityttiin tulevaisuuden sähköjärjestelmään, jota käsiteltiin
Fingridin laatimien skenaarioiden
pohjalta. Marraskuun tilaisuuden
aiheena oli ”Sähkömarkkinat
Suomen kilpailukyvyn tukena”.

suuntainen siirtokyky on moninkertaistettava rakentamalla uusia
voimajohtoja ja ottamalla käyttöön älykkäitä ratkaisuja. Toimenpiteiden tavoitteena on säilyttää
Suomi yhtenäisenä sähkökaupan
hinta-alueena, joka mahdollistaa
sähkölle saman markkinahinnan
koko maassa.
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Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
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Talous ja rahoitus

Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät

• Yhtiön kantaverkkotoiminnan hinnoittelu on toiseksi edullisinta
Euroopassa.

Talous ja rahoitus

• Vuonna 2020 olimme Suomen 19. suurin yhteisöveronmaksaja.

Liiketoiminta

• Vuonna 2020 yhtiö maksoi yhteensä 136 miljoonaa euroa
osinkoja omistajilleen Suomen valtiolle ja kotimaisille eläke- ja
vakuutusyhtiöille.

Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen

• Fingrid kasvattanut merkittävästi vihreän rahoituksen määrä: Vuonna
2021 hankittiin 300 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidottu
valmiusluotto ja 70 miljoonan euron vihreä investointilaina.

Sanasto

FINGRIDIN LIIKETOIMINTA JA
KANTAVERKKOTOIMINNAN
SÄÄNTELY
Fingrid on sähkömarkkinalain (588/2013)
mukainen luonnollinen monopoli, jonka
tehtävät laki määrittelee. Yhtiön toimintaa, hinnoittelun kohtuullisuutta sekä
taloudellista tulosta sääntelee ja valvoo

Energiavirasto. Energiavirasto määrittelee Fingridin sallitun taloudellisen tuloksen sähkön kantaverkkotoiminnan
valvontamenetelmissä neljän vuoden
valvontajaksoissa (2020–2023).
Kantaverkkotoiminta, eli sähkön siirto
yhtiön omistamassa maanlaajuisessa
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sähköverkossa, muodostaa valtaosan
Fingridin liikevaihdosta, tuloksesta ja
taseesta. Kantaverkkotoiminnan sallittu
taloudellinen tulos muodostuu, kun yhtiön verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun pääoman (jossa sähköverkko-omaisuus on arvostettu sääntelyn mukaiseen
käyttöarvoon) yhteismäärä kerrotaan
Energiaviraston määrittelemällä kohtuullisella tuottoasteella. Sääntelyn sallima, kohtuullinen taloudellinen tulos on
Fingridin talouden suunnittelun ja palvelujen hinnoittelun lähtökohta. Kun tulokseen lisätään liiketoiminnan kulut,
saadaan tarvittavan liikevaihdon määrä.
Fingridin liikevaihto muodostuu pääsääntöisesti yhtiön siirtämään sähköön
sekä asiakkaiden sähkön tuotantoon ja
kulutukseen kohdistuvan hinnoittelun
pohjalta. Fingrid kerää asiakkailtaan
kantaverkon otto-, anto-, kulutus- ja tehomaksua. Valtaosa kokonaismaksuista kohdistuu sähkön kulutukseen, sillä
eurooppalainen sääntely antaa ylärajan tuotannon maksuille. Yhtiö määrittää asiakkailleen sähkönsiirron yksikköhinnat etukäteen seuraavalle vuodelle
tarvittavan liikevaihdon keräämiseksi. Yhtiön kokonaiskulut muodostuvat

liiketoiminnan kuluista sekä rahoituskuluista ja veroista, jotka ovat sääntelyn ulkopuolisia kuluja. Lisäksi yhtiö saa
sähkön aluehintaeroista johtuvia pullonkaulatuottoja, jotka ovat sääntelyn ulkopuolista tuottoa. Saadut pullonkaulatuotot käytetään EU-sääntelyn mukaisesti
pääosin kantaverkkoinvestointeihin, jotka poistavat sähkönsiirron pullonkauloja.
Sääntelyn mukainen toteutunut, niin sanottu oikaistu tulos lasketaan siten, että
emoyhtiön liikevoittoon tehdään Energiaviraston valvontamenetelmien mukaiset
oikaisut sekä lisätään kannustimien positiivinen tai negatiivinen vaikutus. Kannustimia ovat investointi-, laatu-, tehostamis- ja innovaatiokannustimet (T&K).
Mikäli toteutunut oikaistu tulos valvontajaksolta on suurempi kuin sallittu tulos, syntyy ylijäämää, joka tulee palauttaa
asiakkaille tulevina matalampina hintoina.
Mikäli toteutunut oikaistu tulos valvontajaksolta on pienempi kuin sallittu tulos,
syntyy alijäämää, jonka Fingrid voi periä
asiakkailta tulevina korkeampina hintoina.
Yli- tai alijäämää ei kirjata tilinpäätökseen.
Fingridin tavoitteena on saavuttaa sallittu
taloudellinen tulos sääntelyjakson aikana.

TALOUSOHJAUKSEN TAVOITTEET FINGRIDIN TALOUSOHJAUKSEN
KESKEISET, PITKÄAIKAISET TAVOITTEET OVAT:
• Hyvä kustannustehokkuus,
vastuullinen toiminta ja
tuottavuuden jatkuva parantaminen,
jotta palveluiden hinnoittelu
voidaan pitää maltillisella
tasolla. Yhtiön tavoitteena on
ylläpitää kustannustehokkuus
Euroopan mittakaavassa
parhaiden toimijoiden tasolla ja
kantaverkkohinnoittelu kolmen
edullisimman yhtiön joukossa
vertailuryhmässä (yhtiöt, joilla
samankaltainen verkko).

KUSTANNUSTEHOKAS
OPERATIIVINEN TOIMINTA
Kustannustehokkuus perustuu toimintamalliin, jossa keskitytään perustehtävään,
sekä yhdistetään oma ydinosaaminen
parhaiden toimijoiden kanssa. Aktiivista
suunnittelutyötä tehdään lisäksi yhdessä
asiakkaiden kanssa ja otetaan ulkopuolisia tahoja mukaan innovointityöhön. Näin

• Korkea luottoluokitus, jotta
varmistetaan pitkäaikaisen,
hajautetun rahoituksen saatavuus
ja edullinen rahoituskustannus.
Yhtiön tavoitteena on säilyttää
luottoluokitus vähintään tasolla ’A-’.
• Omistaja-arvon luominen ja hyvä
velanhoitokyky, jotka saavutetaan
pitämällä yhtiön oikaistu tulos
sääntelyn sallimalla tasolla ja
maksamalla osinkoa, joka vastaa
omistajien tuottotavoitetta sekä
varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

saavutetaan parempia ja tehokkaampia
ratkaisuja esimerkiksi kantaverkon investointi- ja kehitystyössä.
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KESKITETTY
SÄHKÖJÄRJESTELMÄN
HALLINTA

SELKEÄ
STRATEGIA JA
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

PÄTEVÄ JA
MOTIVOITUNUT
HENKILÖKUNTA

› Laatu ja tehokkuus

› Ei rönsyilyä

› Työn tuloksellisuus
ja laatu

Kustannustehokkuus perustuu toimintamalliin, jossa keskitytään perustehtävään,
sekä yhdistetään oma ydinosaaminen
parhaiden toimijoiden kanssa. Aktiivista
suunnittelutyötä tehdään lisäksi yhdessä
asiakkaiden kanssa ja otetaan ulkopuolisia tahoja mukaan innovointityöhön. Näin
saavutetaan parempia ja tehokkaampia
ratkaisuja esimerkiksi kantaverkon investointi- ja kehitystyössä.

Liiketoiminta
Henkilöstö

ASIAKKAAT

Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

› Aktiivinen yhteistyö

Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto

JÄRKEVÄ
INVESTOINTISTRATEGIA
› Ei turhia
investointeja

ULKOISTAMINEN JA
VERKOSTOITUMINEN
› Parhaat kumppanit

DIGITALISAATIO
› Tuottavuuden
merkittävä parantaminen

Fingrid on ulkoistanut muun muassa sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon,
mikä auttaa optimoimaan taloudelliset ja
tuotannolliset resurssit skaalautuvasti.
Kantaverkon valvonta ja ohjaus on keskitetty. Digitalisaation mahdollisuuksia
hyödynnetään yhä enemmän esimerkiksi kantaverkon kunnossapidossa ja sähköjärjestelmän optimoinnissa. Hyviä esimerkkejä ovat tasehallintamallin muutosta
tukeva tasevirhesäätäjä ja digitaalisen
kunnonhallinnan projektin edistyminen.
Fingridin johtamisjärjestelmä perustuu
matriisirakenteeseen ja asiantuntijoiden
valtuuksiin osallistua yhtiön toimintaan yli
organisaatiorajojen. Tämä lisää operatiivisen toiminnan tehokkuutta.
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KANTAVERKKOHINNOITTELU
Fingrid pyrkii varmistamaan palveluidensa vakaan hintakehityksen. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ohjaa
investointipäätöksiä tai muutakaan päätöksentekoamme. Kantaverkkomaksuilla on merkitystä erityisesti sähköintensiivisen teollisuuden kilpailukyvylle. Fingrid
ei myy suoraan sähköä kuluttajille, mutta yhtiön kustannustehokkuus ilmenee
kantaverkkomaksun pienenä osuutena
kuluttajan sähkölaskussa. Myynti, siirto
ja verot ovat kukin noin kolmannes kuluttajan sähkölaskusta. Vuonna 2021
kantaverkkosiirron osuus kuluttajan kokonaislaskusta oli keskimäärin 1,9 prosenttia (kotitalouskäyttäjälle, jonka kulutus on noin 5 000 kWh/vuosi).
Fingridin kantaverkkohinnoittelu on
pääsääntöisesti voimassa vuoden kerrallaan. Tavoitteena on mahdollisimman
tasainen kehitys myös markkinaehtoisten epävarmuuksien vallitessa. Mikäli
heilahtelut markkinoilla ovat suuria, voi
yksittäisen vuoden aikana syntyä tarve muuttaa hintoja ylös- tai alaspäin.
Tase- ja rajasiirtopalveluiden hinnoittelu
on dynaamisempaa ja tapahtuu yleensä
kvartaaleittain. Tämä kuvaa palveluiden

luonnetta ja tarvetta reagoida muutoksiin nopeammin.
Yhtiö on sijoittunut vuosittain kärkijoukkoon kantaverkkotoiminnan kustannustehokkuutta ja laatua mittaavissa
kansainvälisisissä vertailututkimuksissa (ITOMS ja ITAMS), jonka lisäksi yhtiölle on myönnetty kansainvälinen omaisuuden hallinnan sertifikaatti
ISO 55001. Nämä ovat osoituksia toiminnan kustannustehokkuudesta sekä
kantaverkko-omaisuuteen liittyvien
kustannus- ja muiden riskien tehokkaasta hallinnasta. Euroopan energiaregulaattoreiden yhteistyöjärjestö
CEER:n vertailututkimuksessa Fingrid
oli Euroopan kustannustehokkaimpia
kantaverkkoyhtiöitä.

PÄÄOMAN HALLINTA
Fingrid hallinnoi pääomana taseen
osoittamaa omaa pääomaa sekä lainoja. Yhtiön kirjanpidon osoittama tase on
pienempi kuin Energiaviraston sääntelyn mukaisesti esitetty tase, jossa verkko-omaisuus on arvostettu sääntelyn
mukaiseen nykyiseen käyttöarvoon.
Yhtiön lainat esitetään kirjanpitoarvoilla myös sääntelyn mukaisessa tasees-

Kustannustehokkuus
perustuu toimintamalliin, jossa
keskitytään
perustehtävään,
sekä yhdistetään
oma ydinosaaminen
parhaiden
toimijoiden
kanssa.

sa. Kirjanpidon mukaisen taseen oma
pääoma on luonnollisesti pienempi kuin
sääntelyn mukaisen taseen oma pääoma, joka tasapainottaa verkko-omaisuuden kirjanpitoarvon ja todellisen nykykäyttöarvon erotuksen.
Yhtiö ei ole asettanut yksittäisiä tunnuslukutavoitteita kirjanpidon tai sääntelyn
mukaisen taseen pääoman hallintaan
vaan seuraa ja ohjaa kokonaisuutta, jolle luottoluokitukset ja niiden taustalla olevat riskianalyysit sekä muut parametrit luovat pohjan. Yhtiöllä tulee olla
pääomarakenne, joka tukee yhtiön luottoluokituksen säilymistä vahvana, pääomakustannusten kohtuullisuutta ja
riittävää osingonmaksukykyä. Fingridin
pääoman ja verkko-omaisuuden hallinnan ensisijainen tavoite on varmistaa
yhtiön kyky jatkuvaan liiketoimintaan,
arvon säilyminen sekä nopea toipuminen mahdollisista erityistilanteista.

RAHOITUSTOIMINTA
Yhtiö hyödyntää kulloisenkin luottoluokituksen tarjoamat mahdollisuudet
kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Rahoitus hankitaan markkinaehtoisesti ja hajautetusti useasta
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eri lähteestä. Fingridin voimassa olevat
lainasopimukset sekä velka- ja yritystodistusohjelmat ovat vakuudettomia. Niihin ei myöskään liity mitään taloudellisiin
tunnuslukuihin perustuvia erityisehtoja
eli ns. finanssikovenantteja.
Yhtiö altistuu erilaisille rahoituksen riskeille. Näitä ovat mm. markkina-, likviditeetti-, vastapuoli- ja luottoriskit. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on
omistaja-arvon vaaliminen varmistamalla liiketoiminnan vaatima rahoitus, suojautuminen keskeisiltä rahoitusriskeiltä
sekä rahoituskustannusten minimointi
riskilimiittien puitteissa.
Fingrid toimii joukkovelkakirja-,
yritystodistus- ja lainamarkkinoilla:
• Pitkäaikaista (yli 12 kk varainhankintaa varten yhtiöllä on
kansainvälinen joukkovelkakirjaohjelma, Medium Term Note
Programme (”EMTN-ohjelma”),
joka on suuruudeltaan 1,5 miljardia
euroa.
• Lyhytaikaista (alle 12 kk) varainhankintaa varten yhtiöllä on kansainvälinen yritystodistusohjelma, Euro
Commercial Paper Programme

(”ECP-ohjelma”), joka on
suuruudeltaan 600 miljoonaa euroa.
• Lisäksi Fingridillä on kotimainen
yritystodistusohjelma, joka on
suuruudeltaan 150 miljoonaa euroa.
Fingridillä on lisäksi pitkäaikaiset kahdenkeskiset lainasopimukset sekä Euroopan Investointipankin (EIP) että Pohjoismaiden Investointipankin (NIB )kanssa.
Maksuvalmiuden varmistamiseksi
yhtiöllä on käytettävissä valmiusluottoja tililimiittijärjestelyitä.

VIHREÄ RAHOITUS
Vihreä rahoitus on tärkeä osa Fingridin
rahoitusstrategiaa ja kokonaisvastuullista toimintamallia. Fingrid on ensimmäinen suomalainen yritys, joka laski
liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan, niin
sanotun Green bondin vuonna 2017.
Fingridin valmiusluoton korkomarginaali on sidottu yhtiön keskeisiin yritysvastuun tavoitteisiin. Yhtiön tavoitteena on
lisätä vihreän rahoituksen määrää kokonaisrahoituksesta. Kerromme tarkemmin vihreästä rahoituksesta vuosikertomuksen yritysvastuu ja kestävä kehitys
-raportissamme.
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Vuoden 2021 taloudellinen tulos
Taloudellisesta näkökulmasta Fingridin vuosi 2021 toteutui yli odotusten.
Sähkön siirtohintoja alennettiin keskimäärin kahdeksan prosenttia vuoden
2019 alusta alkaen ja hinnat pidettiin
ennallaan vuosina 2020 ja 2021. Vuodelle 2022 sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin kaksi prosenttia etenkin markkinaehtoisten kustannusten
nousun vuoksi. Kulunut vuosi oli yhtiön
omien laskelmien mukaan n. 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen suhteessa sääntelyn sallimaan tulokseen. Yhtiön luottoluokitus säilyi korkeana, mikä kuvastaa
yhtiön vahvaa kokonaistaloudellista tilannetta ja velanhoitokykyä.
Eurooppalaisessa vertailussa Fingrid
on edelleen halvimpien yhtiöiden joukossa samalla, kun siirron luotettavuus
on maailman huippua. Yhtiön lyhyt- ja
pitkäaikaisen velan hoito sekä rahoitusriskeiltä suojautuminen kansainvälisillä pääomamarkkinoilla jatkui suunnitelman mukaisesti. Tehokas pääoman
käyttö on keskeinen menestystekijä sille, että operatiivinen toiminta voi jatkua
keskeytyksettä ja sitä voidaan kehittää.

Kaiken kaikkiaan yhtiön talous ja rahoitus ovat vakaalla pohjalla, mikä osaltaan
mahdollistaa hallitun siirtymisen kohti
uutta puhdasta sähköjärjestelmää.
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

Liikevaihto ja liiketoiminnan
tulos 2017–2021, MEUR
M€
1 200
1 000
800
600
400
200
0

2017 2018 2019 2020 2021

Liikevaihto
Liiketoiminnan tulos (Liikevoitto)
Voitto ennen veroja

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 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, kasvu 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 pysyi edellisvuoden tasolla, samalla kun häviösähkön hankintahinta nousi. 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 kasvavaa
työmäärään niin kotimaassa kuin kansainvälisessä
PÄIVITETTY yhteistyössäkin.

Kulut yhteensä (ilman tasesähköä) 2017-2021, MEUR
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Konsernin nettorahoituskulut olivat 23,2
(4,0) miljoonaa euroa, joihin sisältyi 0,7
miljoonaa euroa korkokuluja taseeseen
kirjatuista vuokrasopimusveloista. Yhtiön rahoitus jakautuu oman pääoman ja

vieraan pääoman rahoitukseen eli lainoihin. Vuonna 2021 oman pääoman
osuus oli 25,3 prosenttia ja vieraan pääoman osuus oli 74,7 prosenttia konsernin kokonaistaseesta. Energiaviraston
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sääntelyn mukaan lasketusta taseesta
vuonna 2021 oma pääoma oli 62,2 prosenttia ja vieras pääoma 37,8 prosenttia.
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.
Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä.
Rahavarat ja muut rahoitusvarat olivat
31.12.2021 yhteensä 219,6 (125,9) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on maksuvalmiutta turvaava 300 miljoonan
euron suuruinen nostamaton sitova valmiusluotto (30.11. 2026 saakka) sekä
yhteensä 90 miljoonan euron suuruiset
maksuvalmiutta varmistavat rahoitusjärjestelyt pankkien kanssa. Rahoitukseen liittyvissä johdannaissopimuksissa oli vastapuoliin liittyvää riskiä 16,7
(26,2) miljoonaa euroa. Yhtiön valuutta- ja hyödykehintariskit oli suojattu.
Yhtiön verojen maksusta ja verojalanjäljestä kerrotaan tarkemmin Yritysvastuu ja kestävä kehitys -raportissa.

VALMIUSLUOTOLLA KOHTI
VASTUULLISUUSTAVOITTEITA
Fingrid allekirjoitti marraskuussa 300 miljoonan vastuullisuustavoitteisiin sidotun
valmiusluoton. Yhtiön pyrkimyksenä on
saavuttaa vastuullisuustavoitteista:
• Tavoite 1: Tuulivoiman liittäminen
kantaverkkoon (megawattia)
• Tavoite 2: Kasvihuonepäästöjen
vähentyminen sähkön siirtohäviöistä
(tCO2-ekv).
• Tavoite 3: Yhdistetyn työtapaturmataajuuden (oma henkilöstö ja palvelutoimittajat) vähentyminen (LTIF)
Fingridin tavoitteena on edelleen vähentää
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia.
Yhtiö on keskeisessä roolissa kantaverkon
järjestelmävastaavana ja luo Suomessa
alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle. Fingridin keskeisenä tavoitteena on edistää
päästötöntä energiatuotantoa ja mahdollistaa Suomen siirtymä kohti päästötöntä
energiajärjestelmää. Tämä rahoitusjärjestely tukee osaltaan kansallista tavoitetta
olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
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• Tuulivoimapuistojen yksikkökoko on kasvanut aiemmasta
ja myös merituulivoiman rakentaminen on noussut
keskusteluun.
• Sähköntuotannon ohella suurten sähkönkuluttajien
liittyminen kantaverkkoon vaatii yhteistyötä.
• Rajasiirtoyhteyksien kapasiteetin ja luotettavuuden
merkitys on kasvanut.

Lähtökohtia kantaverkon kehittämiselle
ovat asiakkaiden tulevat tarpeet ja Itämeren alueen sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen. Yhteiskunnan sähköistyessä ja sähköntuotantomuotojen
muuttuessa kohti uusiutuvaa energiaa
haasteena on riittävän siirtokapasiteetin varmistaminen sekä samalla ikääntyvän kantaverkon kustannustehokas
hallinta. Kantaverkkoinvestoinnit on
tehtävä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti. Luottamuksellinen vuorovaikutus asiakkaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa,
sähkömarkkinoiden kehittämistarpeiden huomioiminen sekä suunnittelussa tarvittavien ennusteiden luominen
ja analyysien tekeminen yhdessä asiakkaiden ja muiden kantaverkko-organisaatioiden kanssa ovat tärkeä osa
kantaverkon kehittämistä. Asiakasyhteistyö korostuu verkon suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Rakentamisen aikaisen verkon
käytön ja keskeytysten hallinnan haasteet ovat kasvaneet. Epävarmojen investointihankkeiden määrä on suuri, ja
myöhästynyt kantaverkkoinvestointi voi
pahimmillaan aiheuttaa asiakkaalle taloudellista haittaa. Siirtokapasiteetin

varmistaminen takaa asiakkaille riittävän ja hyvälaatuisen sähkönsiirron sekä
sähkömarkkinoiden varman toiminnan.
Suunnittelutyössä noudatetaan eurooppalaisia verkon mitoitusperiaatteita sekä
suunnittelukäytäntöjä.
Fingridin omaisuuden hallinta on sertifioitu ISO 55001:2014 standardin mukaisesti. Standardi on myönnetty Fingridille ensimmäisen kerran vuonna 2016
ja Lloyd’s Register Verification Limited
sertifioi sen uudelleen syksyllä 2019.
Vuoden 2021 aikana toteutettiin standardin ISO 55001:2014 vaatimusten
mukainen seurantakäynti ja standardi
sertifioitiin uudelleen.
Fingrid julkaisi alkuvuodesta vision kantaverkon pitkän ajan kehittämistarpeista ja ratkaisuista. Verkkovisio perustuu
sähkön tuotanto- ja kulutusrakennetta
kuvaaviin skenaarioihin. Raportti osoittaa, että Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää miljardiluokan investointeja kantaverkkoon
seuraavan 15 vuoden aikana.
Suomen kantaverkon sähköverkkoihin
ja sähköasemiin investoidaan tällä vuo-
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sikymmenellä yli kaksi miljardia euroa.
Kantaverkkoa vahvistetaan huomattavasti, koska 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 Eu-

roopan ja Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Tulevia tarpeita varten
rakennetaan valmiuksia ympäristöselvitysten ja maanhankinnan sekä laitehankintaoptioiden avulla.
Yksittäisiin paikallisiin verkon vahvistustarpeisiin on varauduttu käynnistämällä ennätysmäärä investointeja ympäri Suomen. Suunniteltuja investointeja
on myös aikaistettu. Resurssien riittävyyden turvaaminen ja verkon rakentamisen kanssa samanaikainen kunnos-

sapito sekä keskeytysten hallinta ovat
haasteita, joihin on kehitetty uusia toimintamalleja.
Pohjois-eteläsuuntainen siirtokapasiteetin kasvattaminen jatkuu edelleen vahvana. Rajasiirtokapasiteetin lisääminen
vaatii merkittäviä investointeja sekä uusia teknologisia ratkaisuja. Suurista sähkönsiirtohankkeista Metsälinja, Järvilinja II ja Aurora Line -yhteys Ruotsiin ovat
merkittävä osa hiilineutraalin Suomen
tarvitsemaa sähköverkkoinfraa.

Vuonna 2021 rakensimme voimajohtoja ja
sähköasemia laajalti eri puolilla Suomea.
Käynnissä oli yhteensä noin 50 sähköasema- ja voimajohtohanketta. Sähköasemahankkeista kymmenen valmistui
vuonna 2021. Vuonna 2022 valmistuu
20 sähköasemaa. 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.

Fingridin investoinnit kantaverkkoon

Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

M€
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Lorem
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Isoniemen 220/110/20 kV sähköaseman laajennus
Kokkosniva 220 kV suojausuusinta
Pyhänselän 400/220/110/20 kV sähköaseman laajennus
Simojoen uusi 110 kV kytkinlaitos
Toivilan 110 kV sisäänveto (Metsälinja)
Utasen uusi 110 kV kytkinlaitos
Reaktorin lisäys ja perusparannus Yllikkälään
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Pysäysperän johtojärjestelyt 400 kV
Simojoen johtojärjestelyt 110 kV (0,9 km)
Kontiolahti-Uimaharju 110 kV voimajohdon uusiminen
(53 km)
Jylkän 400 kV ja 110 kV johtojärjestelyt (2,4 km)
Jämsän 110 kV johtojärjestelyt (0,2 km)
Toivilan 110 kV johtojärjestelyt
Askiston 400 kV johtojärjestelyt (1 km)
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Tutkimus ja kehittäminen

5
6

Liiketoiminta

Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

4

2
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2
3

19
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43
44

Imatra-Juva-Huutokoski 110 kV voimajohdon uusiminen (130 km)
Kontiolahti-Palojärvi 110 kV (53 km)
Pyhänselkä-Nuojuankangas uusi 400+110 kV voimajohto (47 km)
Pyhäkoski - Pyhänselkä johtojärjestelyt (9,1 km)
Kontiolahti - Palojärvi 110 kV voimajohdon uusiminen (53 km)
Isohaara - Raasakka 110 kV johdon sisäänveto Simojoen asemalle
(1,6 km)
Petäjävesi-Pyhänselkä 400 kV voimajohto (Metsälinja) (300 km)
Pysäysperän johtojärjestelyt 110 kV (0,9 km)
Kärppiö johtojärjestelyt (1,6 km)
Alajärvi johtojärjestelyt (1,2 km)
Tammisto johtojärjestelyt (0 km)
Virkkala johtojärjestelyt (0,2 km)
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30
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Heinolan 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Isohaaran 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Julmalan uusi 110 kV sähköasema
Jylkän kolmas muunto
Kangasalan 400 ja 110 kV kytkinlaitoksen perusparannus
Kärppiön uusi 400/110 kV muuntoasema
Leväsuon 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Luukkalan 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Hoikansalmen sarjakondensaattoriasema (Metsälinja)
Pihlajarannan sarjakondensaattoriasema (Metsälinja)
Petäjäveden 400/110 kV muunto (Metsälinja)
Nuojuankankaan uusi 110 kV kytkinlaitos
Palojärven uusi 110 kV sähköasema
Pysäysperän uusi 400/110 kV muuntoasema
Tammiston 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Virkkalan 110 kV kytkinlaitoksen laajennus
Happolan liityntäasema
Hovinpaikan liityntäasema
Keminmaan sähköaseman suojausuusinta perusparannus
Konkapellon toisiouusinta
Tainionkosken toisiouusinta
Vihtavuoren sähköaseman toisiouusinta ja 110 kV kytkinlaitoksen
laajennus
Alajärven 400 kV kytkinlaitoksen laajennus ja 110 kV kytkinlaitoksen
uusiminen
Arkkukallion uusi 400/110 kV muuntoasema
20 kV kondensaattorin lisääminen (Arkkukallio, Kangasala,
Vihtavuori ja Tuovila).
Kellarijängän uusi 220/110 kV muuntoasema
Pyhäkosken 220/110 kV sähköaseman purkaminen
Tuovilan toinen 400/110 kV muunto
Vanajan toisiouusinta
Valkeuden uusi 400/110 kV sähköasema
Seinäjoen 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen ja 2. muuntajan lisääminen
Rauman sähköaseman uusiminen
Lavianvuoren 110 kV laajennus
Teikkoperän uusi 110 kV asema
Uusnivalan sarjakompensoinnin laajennus

YLEISSUUNNITTELUSSA (N. 710 KM)*
48
49
50
51
52
53
54
55

Hämeenlahti–Hännilä (98 km)
Aurora Line 400 kV (200 km) Pyhänselkä-Viitajärvi-Tornio-joki
Järvilinja l. 400 kV (288 km) Nuojuankangas-Alapitkä-Huutokoski
Huittinen-Forssa (70 km)
Leväsuo-Isokangas (26 km)
Furubacka-Arkkukallio (7 km)
Kaupunginhaka-Sannainen (6 km)
Helsingin kaapelihanke (12 km)
Lisäksi yleissuunnittelussa useita 110 kV - 400 kV sähköasemien
johtojärjestelyä

* piste on voimajohtoyhteyden lähtöpäässä
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Metsälinja-yhteys on useammasta kokonaisuudesta muodostuva, noin 300
kilometriä pitkä, 400 kilovoltin siirtoyhteys, joka kulkee nykyisten voimajohtojen paikalla tai rinnalla. Reitti kulkee Petäjävedeltä Haapaveden kautta
Muhokselle. Rakennustöistä yhteyden
perustustyöt ovat viimeistelyä vaille
valmiina. Voimajohtopylväiden kokoaminen ja johdintyöt ovat edenneet alkuperäisen suunnitelman mukaisessa
aikataulussaan ja Metsälinja valmistuu
kokonaisuudessaan syksyllä 2022.
Oulusta Lappeenrantaan kulkevan
Järvilinja-yhteyden vahvistaminen on
edennyt ympäristövaikutusten arvioinnista yleissuunnitteluun. Voimajohtoyhteyden pituus on runsaat 290
kilometriä. Uutta 400/110 kilovoltin
voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle.
Yhteyden pohjoisimmassa osassa uusitaan vanhaa voimajohtoa. Suunnitelmien mukaan Järvilinjan rakennustyöt
käynnistyvät talvella 2023-2024 ja voimajohtoyhteyden on määrä valmistua
vuonna 2026.

•

•

•

kaikkiaan 112 kilometriä 110 kilovoltin
uusittavaa sähköverkkoa. Urakka sisältää kaksi perusparannettavaa sähköasemaa, minkä lisäksi rakennetaan
myös kokonaan uusi sähköasema.
Kokonaisuudesta ovat valmiina Kontiolahden sähköasema sekä Kontiolahti-Uimaharju välinen voimajohto-osuus. Rakenteilla on edelleen
Kontiolahti-Palojärvi välinen voimajohto-osuus ja Palojärven sähköasema.

Rajasiirtoyhteyksistä Fingrid suunnittelee yhteistyössä Svenska kraftnätin kanssa uutta sähkönsiirtoyhteyttä
Pohjois-Ruotsin Messauresta Oulun
alapuolelle Pyhänselkään. Aurora Line
-yhteydeksi nimetty noin 380 kilometriä
pitkän yhdysjohdon kustannusarvio on
270 miljoonaa euroa, ja sen on määrä
valmistua vuonna 2025. Voimajohto tasaa maiden välisiä sähkön hinnan eroja ja
parantaa sähkön riittävyyttä Suomessa.
Fingrid ja Svenska kraftnät sopivat alkuvuodesta Fenno-Skan 1 -yhteyden
käytön jatkamisesta vuoteen 2040 asti.
Sähköjärjestelmä ja sähkön rajasiirtoyhteydet, kuten Fenno-Skan 1, ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen
torjunnassa Itämeren alueella. Yhteydet
mahdollistavat vahvan markkinaintegraation, parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja tuovat joustavuutta sähköjärjestelmään. Fenno-Skan 1 -yhteyden
eliniän jatkaminen on kustannustehokas ratkaisu Suomen ja Ruotsin välisen
rajasiirtokapasiteetin ylläpitämiseksi.
Fingrid uusii Pohjois-Karjalan ikääntynyttä sähkönsiirtoverkkoa sekä
sähköasemia. Urakka käsittää kaiken

•

Oulujoen verkon vaiheittain rakennettavat uudistustyöt etenivät aikataulussaan. Ikääntyneen sähköverkon
uudistamisen lisäksi alueelle on suunniteltu tuulivoimahankkeita usean sadan megawatin edestä. Verkon uusimisen myötä kantaverkon jännitetaso
alueella muuttuu 220 kilovoltista 110
kilovolttiin. Ensimmäisessä vaiheessa,
vuosina 2019 - 2022 rakennetaan Muhoksen Pyhäselän ja Vaalan Nuojuan
sähköasemien välinen osuus. Tässä
vaiheessa laajennetaan Pyhänselän sähköasemaa ja uusitaan Nuojuan (uusi asema Nuojuankangas) ja
Utasen sähköasemat. Pyhänselän ja
Nuojuankankaan välille rakennetaan
uusi noin 45 kilometrin pituinen voi-

majohto, jonka reitistä suurin osa sijoittuu nykyisten voimajohtojen länsipuolelle. Voimajohto toteutetaan 400
+ 110 kilovoltin rakentein. Se on pitkän
aikavälin kehittämisessä tärkeä osa
Itä-Suomen suuntaan suunnitellun
400 kilovoltin voimajohtoyhteyden,
niin kutsutun Järvilinjan, vahvistamista.
•

Voimajohtohankkeista tehtiin investointipäätös Jyväskylän Hämeenlahden ja Joroisten Hännilän välisen 110
kilovoltin voimajohdon uusimisesta,
joka on tullut käyttöikänsä päähän.

TÄRKEIMMÄT
SÄHKÖASEMAHANKKEET 2021
Metsälinjaan liittyvistä sähköasemahankkeista meneillään ovat Petäjäveden, Pysäysperän ja Toivilan sähköasemien rakennustyöt sekä Hoikansalmen
ja Pihlajarannan sarjakondensaattoriasemien rakennustyöt.
Rakenteilla ovat edellisten lisäksi Pyhänselän, Kärppiön, Tammiston, Jylkän, Kellarijängän ja Kangasalan sähköasemat eri puolilla Suomea. Uusien
sähköasemien rakentamisen ja laajennustarpeiden taustalla on lähinnä li-
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•

Valkeuden sähköaseman rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle tehtiin investointipäätös. Sähköaseman rakentaminen edesauttaa
tuulivoimainvestointien toteutumista.
Vuonna 2023 valmistuvan aseman arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa.
•

•

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan sähkönsiirtoa varmistava Imatra-Huutokoski- voimajohto uusitaan. Alkuperäinen, vuonna 1934 käyttöön
otettu Imatra-Huutokoski 110 kV -voimajohto on tullut käyttöikänsä päähän. Uusi voimajohto takaa Fingridin
sähkön siirto- varmuuden Etelä-Savon
seudulla, sekä vahvistaa kantaverkon
sähkön siirtokykyä eri käyttötilanteissa
Etelä-Karjalassa. Uutta voimajohtoa rakennetaan noin 130 kilometrin matkalle.
Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

Fingrid laajentaa Alajärven sähköasemaa Etelä-Pohjanmaalla. Tuulivoimalla tuotettu sähkö saadaan siirrettyä edelleen kulutukseen, kun Fingrid
laajentaa ja uusii sähköasemalaitteita
tuulivoimahankkeiden kannalta tärkeällä Alajärven sähköasemalla. Asemalle on tarkoitus liittää uutta tuotantokapasiteettia tulevien vuosien
aikana lähes 2 000 megawattia. Sähköasemaurakkaan kuuluvat rakennustyöt tehdään pääosin vuoden
2021 loppuun mennessä. Sähkölaiteasennukset ajoittuvat vuoteen 2022.
Lohjalla sijaitseva Virkkalan sähköasema uusitaan, käyttämällä hankkeessa uutta ilmastoystävällistä SF6kaasusta vapaata tekniikkaa. Hanke
on osa Fingridin päätöstä luopua suunnitelmallisesti SF6-eristekaasusta
sähköasemilla, ja siirtyä käyttämään
uusissa kohteissa soveltuvin osin
ympäristöystävällistä eristekaasua.
Kristiinankaupungin eteläpuolella on
rakenteilla useita tuulivoimahankkeita. Fingrid teki investointipäätöksen Isojoen kuntaan rakennettavasta
Arkkukallion sähköasemasta. Ark-

kukallion 400/110 kV sähköasemaan
liittyvistä tuulivoimahankkeista noin
500 megawattia on suunniteltu liitettävän sähköasemalle vuoden 2024
loppuun mennessä ja noin 800 megawattia vuoden 2028 loppuun mennessä. Suuren liityntämäärän vuoksi
Arkkukallion asema rakennetaan
normaalia suuremmaksi kahden 400
MVA-päämuuntajan sähköasemaksi.
•

•

Fingrid laajentaa Vaasan lähistöllä
sijaitsevaa Tuovilan sähköasemaa
vastaamaan alueen lisääntynyttä
sähköntuotantoa ja -kulutusta. Investoinnin taustalla on alueen kasvava
tuulivoimatuotanto ja Vaasaan suunniteltu akkumateriaalitehdas. Suuret muutokset sähkön tuotannossa
ja kulutuksessa vaativat kantaverkon
vahvistusta sekä käyttövarmuuden
parantamista. Sähköaseman laajennus on käytössä vuoden 2023 aikana.
Vuonna 2021 tehtiin investointipäätökset Rauman, Seinäjoen ja Nivalassa
sijaitsevan Uusnivalan sekä Kangasniemellä sijaitsevan Kauppilan sähköasemien peruskorjaamisesta.

ELINKAAREN HALLINNAN
TAUSTALLA ON HUOLELLINEN
KUNNOSSAPITO JA
SUUNNITELMALLISUUS
Kantaverkko on miljardien omaisuuserä. Uudisrakentamisen lisäksi myös verkon huolto ja kunnossapito on tärkeää.
Digitalisaation kehittyminen helpottaa
kunnossapitoa. Omaisuuden hallintaa
on digitalisoitu askel kerrallaan. 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 kunnossapito, jolloin järjestelmä viestittää
tekoälyn avustamana ennakoivien huoltotoimien tarpeesta.
Yhtiön teknisen innovaatiotyön tuloksena Fingrid kasvattaa verkon jännitetukea lisäämällä sähkön siirtokykyä
merkittävästi Pohjois- ja Etelä-Suomen
välillä. Satojen megawattien siirtokapasiteettilisäys saavutetaan nopeas-
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ti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Ratkaisusta hyötyy
koko Suomi, sillä sen avulla pystytään
siirtämään Pohjois-Suomessa tuotettua sähköä etelän kulutukseen ja osaltaan varmistamaan Suomen säilyminen
yhtenä sähkön tukkuhinta-alueena.
Fingrid sijoittui toukokuussa 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.

VARAVOIMA TUO TURVAA
HÄIRIÖTILANTEESSA
Fingrid omistaa kymmenen varavoimalaitosta, jotka omalta osaltaan

turvaavat asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkönsaannin. Varavoimalaitoksia käynnistetään harvoin, mutta
niiden valmiutta ylläpidetään jatkuvasti. Kun käynnistystarve tulee, on
Fingridillä jatkuvasti ”napin takana”
noin 900 megawattia tehoa 15 minuutin valmiudessa.
Varavoimalaitoksia käytetään ainoastaan suuremmissa sähköjärjestelmän
häiriötilanteissa, esimerkiksi silloin,
kun iso voimalaitos ei jostain syystä
pysty syöttämään sähköä kantaverkkoon. Varavoimalaitoksia ei käytetä
kaupalliseen sähköntuotantoon. Varavoimalaitoksia ylläpidetään ja kehitetään myös epätodennäköisen, mutta mahdollisen suurhäiriön varalta.
Lisäksi varavoimalaitoksia kehitetään
sähköjärjestelmässä syntyvän ”loistehon” kompensointiin.

Omaisuuden hallinnan suorituskyky vs Operatiivinen suorituskyky vs.
Kokonaiskustannukset € / Verkon kokonaispituus

5.0
Omaisuuden hallinnan suorituskyky-pisteet
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G
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C

G

3.0
E
2.0

1.0

0.0
Heikko

Keskiverto

Parhaat

Operatiivinen suorituskyky pisteet

Kaikkia tarvittavia tietoja ei ollut käytettävissä
A Fingrid

Lähde: UMS Group
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CASE
Myös sähköasema voi olla kaunis
Imatran sähköasema voimalinjoineen on voittanut jo useita kansainvälisiä palkintoja arkkitehtuuristaan. Elokuussa 2020 valmistunut
kokonaisuus sisältää sähkörakennuksen lisäksi maisemapylväät
ja -portaalit. Asemaan on liitetty
Suomen suurin vesivoimalaitos
neljällä 110 kilovoltin -yhteydellä,
sekä paikallinen terästehdas.
Sähköaseman sijainti Imatrankosken äärellä on historiallinen.
1920-luvulla valmistunut Imatran
vesivoimala oli itsenäistyneen
Suomen ensimmäinen julkinen
suurhanke. Juuri siellä syntyi
Suomen sähköjärjestelmä.
Kansainvälisten arkkitehtuurikilpailuiden palkintoraatien mukaan
sähköasema on arkkitehtoninen
helmi. Erityiskiitosta kohde on
saanut siksak-muotoon asetetuista
pitkistä tiilistään sekä kartiomaisista maisemapylväistään.
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CASE
Voimajohtojen
viankorjausharjoituksissa
varaudutaan pahimpaan
Fingrid järjestää työntekijöilleen
sekä palvelutoimittajilleen säännöllisesti viankorjausharjoituksia.
Kantaverkosta vastaavan Fingridin
perustehtävä on toimittaa asiakkailleen ja yhteiskunnalle sähköä
häiriöttömästi. Harjoituksilla
Fingrid varmistaa, että suuretkin
vikatilanteet saadaan korjattua
nopeasti ja turvallisesti.
Fingrid järjesti lokakuussa
Porvoossa viime vuosien laajimman
voimajohtojen viankorjausharjoituksen. Harjoitukseen osallistui
yli 60 henkilöä ja siinä käytiin läpi
erilaisia vikaskenaarioita. Voimajohtopylväiden vaurioituessa on
muun muassa varauduttava alueen
suojaukseen, raivaukseen sekä
pylvään rakenteiden korjaamiseen
tai uuden pylvään pystytykseen.
Yhteiskunta sähköistyy kiihtyvällä
tahdilla. Lisäksi ilmastolliset ääri-ilmiöt yleistyvät, jolloin varautumisen
merkitys kasvaa. Fingrid panostaa
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CASE
entistä enemmän ennakoivaan kunnossapitoon ja huoltoon. Myös erilaisiin uhkatilanteisiin ja suuronnettomuuksiin tulee
varautua.

Sähköasemien työturvallisuutta
parannetaan monin tavoin
Fingridin ja palvelutoimittajien
yhteisenä tavoitteena on nolla
työtapaturmaa vuodessa. Hankkeiden suuri määrä ja sähköverkon
rakentamiselle ominaiset vaaratekijät luovat kuitenkin haasteita
työturvallisuudelle.
Kuluneen vuoden aikana Fingrid on
parantanut työturvallisuutta monin
tavoin. Turvallisuuskävelyillä ja
työmaiden auditoinneilla autetaan
työmaita toimimaan turvallisemmin.
Laitteistoja parannetaan jatkuvasti
työntekijöiden havaintojen ja kokemusten pohjalta. Korkealla työskentelyä sekä muuta vaaratilanteita
sisältävää työtä varten järjestetään
koulutuksia ja annetaan ohjeistusta.
Lisäksi järjestetään säännöllisesti
koekiipeämisiä, joilla selvitetään
turvallisia tapoja käyttää rakenteita. Erilaisilla kampanjoilla, kuten
turvallisuushavaintokampanjalla ja
Mieti ennen kuin toimit -kampanjalla kerätään parannuskohteita ja
-ideoita sekä lisätään tietoisuutta
työturvallisuudesta.
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SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Keskeistä:
• Säilytämme nykyisen hyvän käyttövarmuuden
• Olemme tehokkaita ja luotamme markkinoihin
• Kehitämme pohjoismaista sähköjärjestelmää yhteisenä
kokonaisuutena ja tiivistämme yhteistyötä erityisesti
Itämeren alueen maiden kanssa.
• Yhtiössä ylläpidetään vahva käyttötoiminnan osaaminen.
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Yhteiskunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sähköjärjestelmä toimii luotettavasti ja sähköä on saatavilla
joka hetki niin teollisuuden kuin kuluttajienkin tarpeisiin. Sähköjärjestelmään on
tullut lisää vaikeammin säädettävää tuuli- ja aurinkovoimaa. Käyttövarmuus on
turvattava muuttuvissa käyttötilanteissa, joissa sähkön siirtotilanteet vaihtelevat nopeasti. Käyttöjärjestelmän ylläpidossa on varauduttu sähkön siirtojen
hallinnan haasteisiin tilanteissa, joissa
maan sisäinen siirtokyky ei ole aina riit-

tävä. Vastakauppojen määrien odotetaan kasvavan edeltävistä vuosista. Siirtokeskeytysten suunnittelu on tehtävä
entistä tarkemmin yhteistyössä kantaverkon suunnittelun kanssa, ja keskeytykset on huomioitava meneillään olevien uudishankkeiden rakentamisessa
ja kunnossapitotöissä. Myös tuulivoimatilanne vaikuttaa siirtokeskeytysten
ajoittamiseen ja toteutukseen.
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat
yhä enemmän riippuvaisia sähköstä.

Tämä lisää sähköjärjestelmän häiriöttömän toiminnan merkitystä. Teknologian kehitys tukee kuitenkin muutosta.
Tekoäly ja automatisointi sekä reaaliaikainen tieto ja tilannekuvat mahdollistavat uudenlaisia toimintatapoja ja niiden
käyttöönottoa Fingridillä. Toisaalta yhä
sähköriippuvaisempi yhteiskunta tarvitsee turvallisen ja vakaan sähköjärjestelmän, joka on suojattava huolellisesti
esimerkiksi erilaisilta kyberuhilta. EU:n
verkkosäännöt, puhtaan energian paketti, pohjoismaisen yhteistyön muodot
sekä tietosuojan vaatimukset ohjaavat
käyttötoimintaa, jota kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös huoltovarmuustavoitteet ja erilaisiin poikkeustilanteisiin varautuminen vaikuttavat
Fingridin toimintaan.
Teknologian kehittyminen ja innovaatiot ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ja
toimintatapoja sähköjärjestelmän ylläpitoon. Valvomon tarpeisiin on kehitetty aiempaa tarkempia ennustejärjestelmiä, joita hyödynnetään operaattorien
tekemän työn apuna. Reaaliaikaiseen
tilannekuvaan on luotu uusia menetelmiä. Tavoitteena on suunnitella uusia

pohjoismaisia sekä kansallisia teknisiä ja
markkinaehtoisia ratkaisuja turvaamaan
vaihtelevia sähkön tuotantotilanteita.
Puhtaasti tuotettu energia lisää kysyntäjouston tarvetta. Energiamurroksessa joustoa on haettava entistä enemmän sähkön kulutuksesta. Uusiutuvan
sähköntuotannon määrä kasvaa ja sen
tuottamat sähkötehon määrät vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. Muutos
on valtava ja haastaa erityisesti sähköjärjestelmämme toimintakykyä, jossa tuotannon ja kulutuksen on oltava jatkuvasti tasapainossa. Kulutuksen
joustavuutta kehitetään, mutta kysyntäjoustosta saatavat määrät eivät vielä toistaiseksi vastaa tarvittavan säädön tarpeeseen. Fingridin tehtävänä on
mahdollistaa keskeiseen rooliin nousseen kysyntäjouston hyödyntäminen
yhteiskunnassa.

YHTEISEN KÄYTÖN SUUNNITTELUTOIMISTON PALVELUJEN
KÄYTTÖÖNOTTO ETENEE
Neljän pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön yhteinen käytönsuunnittelutoimisto (Regional Security Coordinator, RSC)
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toimii Kööpenhaminassa. Käytönsuunnittelutoimisto koordinoi yhteispohjoismaista käytönsuunnittelua. Organisaatiolle on määritelty viisi lakisääteistä
tehtävää: rajasiirtokapasiteettien laskenta, käyttövarmuusanalyysi ja riskien
tunnistaminen, rajasiirtokeskeytysten
koordinointi, yhteisten verkkomallien ylläpito ja kehittäminen sekä alueellinen
lyhyen aikavälin sähkön riittävyystarkastelu.
Katsausvuonna jatkui erityisesti uuden
siirtokapasiteetin laskentamenetelmän
ohjelmiston kehitystyö osana toimiston
palvelujen käyttöönottoa. Käytönsuunnittelutoimisto (RSC) muuttuu kesällä 2022 omaksi yhtiöksi, RCC (Regional
Coordination Centre).

VUONNA 2021 SÄHKÖNKULUTUS
NOUSI – KÄYTTÖVARMUUS
KORKEALLA TASOLLA
Vuonna 2021 Suomen sähkönkulutus
nousi noin seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kulutuksen
nousun taustalla oli edellisvuotta kylmempi talvi, sekä teollisuuskulutuksen
palautuminen normaaliksi aiemman
vuoden koronapandemian aiheuttamaan epävarmaan tilanteeseen verrattuna. Sähköä kulutettiin yhteensä 86,7
(81,7) terawattituntia. Siirsimme Fingridin verkossa sähköä 72,9 (68,4) terawattituntia, mikä vastasi 77,3 (77,2)
prosenttia Suomen sähkönsiirrosta (kulutus ja läpisiirto).
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muassa tuulivoimaa oli käytettävissä
noin 1 000 megawattia vähemmän.
Kantaverkko toimi vuonna 2021 luotettavasti ja siirtovarmuus oli hyvällä tasolla. Katsauskauden aikana häiriönselvitysvalmiutta nostettiin yhden kerran
tammikuun 11. päivänä, jolloin säätila oli
huono. Valmiutta nostetaan ennakoivasti tilanteissa, joissa esimerkiksi vaikean säätilan odotetaan aiheuttavan
kantaverkon ylläpitoon haasteita. Tällöin mahdollisesti syntyvät häiriöt voidaan selvittää ja niistä pystytään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti.
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.

HVDC-yhteyksien häiriöt,
HVDC-yhteyksien
häiriöt,
kokonaiskesto ja lukumäärä
kokonaiskesto ja lukumäärä

Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet keskeytykset liittymispisteissä
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Fingridin tasasähköyhteyksien käytettävyys ja luotettavuus ovat olleet hyvällä tasolla, mutta lyhytkestoisia häiriöitä on ollut enemmän kuin edellisenä
vuonna. Häiriöiden kokonaiskestoa lisäsi erityisesti alkuvuodesta tapahtu-

nut Fenno-Skan 1 -yhteyden haastava
ja pitkäkestoinen vika. Häiriöiden syiden
selvittämisessä sekä vikojen korjaamisessa on onnistuttu hyvin, ja yhteydet
on onnistuttu palauttamaan nopeasti
takaisin markkinoiden käyttöön.

h
h
1 200
1 200
1 000
1 000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0

kpl
kpl
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0

2019
2019

2019
2019

2020
2020

2020
2020

2021
2021

2021
2021

39

LIIKETOIMINTAKATSAUS

TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS

HALLINNOINTI

PALKITSEMISRAPORTTI

YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2021

LIIKETOIMINTAKATSAUS

HVDC-häiriöiden aiheuttamat
vastakauppakustannukset
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M€
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liiketoimintamalli
Strategia
Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö

1,0
0,75
0,5
0,25
0,0

2019

2020

2021

Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto

Vastakauppakustannuksissa on ollut
nousua edellisvuoteen nähden. Vastakauppakustannukset olivat 2,5 (0,7)
miljoonaa euroa. Kustannuksia ovat
nostaneet muun muassa tasasähköyhteyksien häiriöt ja paikallisista siirtokeskeytyksistä aiheutuneet vastakaupat
eripuolella Suomea. Vastakaupat ovat
sähkönsiirtojen hallitsemiseksi tehtä-

viä erikoissäätöjä, joita käytetään kantaverkon lyhytaikaisten pullonkaulojen,
eli sähkönsiirtoa rajoittavien kohtien
poistamiseen. Tämän ohella Fingrid takaa vahvistamansa siirrot rajan yli ostamalla ja myymällä sähköä vastakaupoin
käyttövuorokauden loppuun. Tarve vastakaupoille voi johtua esimerkiksi voimalaitosten tai verkon keskeytyksistä
tai häiriöistä.
Investointitöiden yhteydessä syntyneitä
siirtokeskeytyksiä tehtiin koko Suomen
alueella. Pääpaino on ollut Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla, jossa rakennetaan paljon tuulivoimaa. Vaativat siir-

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

tokeskeytykset edellyttävät huolellista
etukäteissuunnittelua ja tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa.
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 osallistuvat yhä aktiivisemmin
reserveihin, erityisesti taajuusohjattuihin reserveihin ja nopeaan taajuusreser-

1-12/21

1-12/20

10-12/21

10-12/20
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0,0

0,0

0,2

0,2

0,1

0,0

2,0

0,4

0,5

0,3

2,5

0,7

0,6

0,3

viin. Taajuusohjattuja reservejä myytiin
Ruotsiin edellisvuoden tapaan. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt lisäsivät
tunteja, joilla ylläpidetään automaattista taajuudenpalautusreserviä, ja reservilajin hankintakustannukset kasvoivat
vastaavasti viime vuoteen verrattuna.
Reserveistä voi lukea tarkemmin sähkömarkkinaosiosta.
Kantaverkon siirtohäviöiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1,5 (1,5)
terawattituntia. Tämä oli 2,0 prosenttia
Fingridin siirtovolyymistä, joka oli 72,9
terawattituntia. Häviöihin vaikuttaa kulutetun ja siirretyn sähkön määrä.
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Sähköjärjestelmän käyttö
Sähkön kulutus Suomessa TWh
Fingridin siirtovolyymi TWh
Fingridin häviösähkövolyymi TWh
Sähkönsiirto Suomi-Ruotsi
vienti Ruotsiin TWh
tuonti Ruotsista TWh
Sähkösiirto Suomi-Viro
vienti Viroon TWh
tuonti Virosta TWh
Sähkönsiirto Suomi-Venäjä
vienti Venäjälle TWh
tuonti Venäjältä TWh
Sähkön siirto Suomi-Norja
vienti Norjaan TWh
tuonti Norjasta TWh

2021

2020

2019

86,7
72,9
1,5

81,7
68,4
1,5

86,1
68,7
1,3

0,9

0,3

0,5

15,9

18,8

16,3

6,7
0,1

6,6
0,0

3,8
0,3

0
9,2

0
3,0

0
7,5

0,0
0,3

0,0
0,3

0,1
0,2

Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto
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CASE

Kantaverkon toimintavarmuus
on Suomessa huippuluokkaa

Fingrid toteuttaa
verkkosäännön vaatima 24
tunnin toimintakykyä sekä
alitaajuussuojausta

Suomen kantaverkkoon tulee
jopa 350 häiriötä vuodessa, joista
suurin osa selvitetään automaattisesti. Partio voi käydä tarvittaessa
tarkastamassa vikakohdassa
häiriön syyn. Häiriönselvityksessä on alettu hyödyntää myös
sähköasemien 24/7 toisiovarallaoloa. Tämä tarkoittaa, että valvomo
voi tarvittaessa ottaa yhteyttä muun
muassa suojauksesta ja muista
toisiojärjestelmistä vastaavaan
asiantuntijaan, joka alkaa hoitaa
vian selvitystä. Tällä on pystytty
nopeuttamaan ja parantamaan
vianselvitystä.
Fingridin johdot ovat pääosin
kulkuaaltopaikannettuja, minkä
ansiosta valvomoon tulee nopeasti
tieto häiriötilanteista. Valvomo
saa tiedon paikasta muutamassa
minuutissa vian syntymisestä.
Valtaosa häiriöistä johtuu luonnonilmiöistä sekä sääolosuhteista kuten

Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva jakeluverkkoihin ja teollisuuskulutuskohteisiin
toteutettava eurooppalaisen verkkosäännön edellyttämä alitaajuussuojaus etenee Fingridin selvityksen
mukaan jo hyvää vauhtia. Sen sijaan
laajassa sähkökatkossa vaadittavan
24 tunnin toimintakyvyn toteuttamisessa suurhäiriötilanteessa on
Fingridin asiakkailla vielä tehtävää.
Uudistusten tulee olla toteutettuina
joulukuussa 2022. Alitaajuussuojaus

PALKITSEMISRAPORTTI

YRITYSVASTUU

on hätäkeino, joka irrottaa automaattisesti isoja määriä sähkönkulutusta sähköjärjestelmän tasapainon säilyttämiseksi.
Fingrid toteutti tilannekyselyn 24
tunnin toimintakyvyn toteutuksesta niille alan toimijoille, joita
verkkosääntö erityisesti koskettaa.
Saatujen vastausten perusteella
toteutus on useilla osapuolilla jo
hyvin käynnissä tai vähintäänkin
suunnitteilla.
Fingrid panostaa asiasta viestimiseen jatkamalla webinaareja sekä
kahdenkeskisiä keskusteluita.

ukkosesta, tuulesta, tykkylumesta,
alijäähtyneestä vedestä tai voimalinjoihin törmäävistä linnuista.
Häiriöiden esiintyminen ei katso
vuodenaikaa.
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Toimitusjohtajan katsaus

SÄHKÖMARKKINAT
Keskeistä:

Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli

• Hinta ohjaa sähkön tuotantoa, kulutusta, varastointia ja
siirtoverkon käyttöä.

Strategia

• Markkinaehtoiset ratkaisut mahdollistavat kustannustehokkaan siirtymän puhtaaseen sähköjärjestelmään.

Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta

• Toimivat sähkömarkkinat tukevat toimitusvarmuutta.
• Tuulivoiman rakentaminen jatkuu voimakkaana. Merituulivoiman rakentamisesta kyselyitä.

Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto

Fingrid ylläpitää ja kehittää sähkömarkkinoita. Vahvan kantaverkon avulla varmistetaan yksi hinta-alue Suomessa.
Rajasiirtoyhteyksien avulla tarjotaan markkinatoimijoille pääsyn eurooppalaisille
sähkömarkkinoille. Siirtoyhteyksien keskeytykset suunnitellaan siten, että keskeytyksistä on mahdollisimman vähän haittaa
markkinoiden toiminnalle. Markkinoiden
käyttöön annetaan joka hetki mahdollisimman suuri siirtokapasiteetti. Markkinoiden
pelisääntöjä kehitetään ja sähkömarkkinatietoa julkaistaan avoimesti ja maksutta.
Reservien ja säätösähkön markkinapaik-

koja ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti.
Sähkötaseet selvitetään ja toimitetaan tasesähköä tasevastaaville. Fingrid Datahub
Oy tarjoaa lähitulevaisuudessa tehokkaan
tiedonvaihtoalustan vähittäismarkkinoiden
toimijoiden käyttöön.

SÄHKÖMARKKINAKATSAUS
Talouden elpymisen myötä kasvanut kysyntä sekä kohonneet polttoaineiden ja
päästöoikeuksien hinnat nostivat sähkön
hintaa heti tarkastelukauden alussa. Kun
vesivoimasta oli samalla niukkuutta kaikkialla Pohjoismaissa, tuli vuodesta 2021

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.

hinta-alueella. Sähkön tuonti Suomeen
oli markkinoiden ohjaamana suurta koko
katsauskauden ajan. Suomi on ollut riippuvainen sähkön tuonnista oman tuotantokapasiteetin ollessa riittämätöntä
kulutukseen verrattuna. Pohjoismaiden
väliset, aika ajoin suuretkin hintaerot aiheutuvat ennen muuta sähkön erilaisesta
tuotantorakenteesta ja siirtokapasiteetin rajallisuudesta. Norjassa tuotanto on
pääosin vesivoimaa, Ruotsissa taas vesi, tuuli- ja ydinvoimaa. Aluehinnat erkaantuvat tilanteissa, joissa tarjousalueiden
välinen sähkönsiirtokapasiteetti ei riitä
siirtämään sähköä kysyntää vastaavasti.

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto oli valtaosin runsasta tuontia Ruotsista Suomeen. Suomen ja Viron välisessä
sähkönsiirrossa vallitseva siirtosuunta oli
Suomesta Viroon. Sähköä siirrettiin Venäjältä Suomeen selkeästi edellisvuotta
enemmän pohjoismaisen sähkön edellisvuotta huomattavasti korkeammasta
hinnasta johtuen.

Vuotta 2021 leimasivat Ruotsin sähkönsiirtoverkon sisäisistä pullonkauloista
aiheutuvat rajasiirtokapasiteettien rajoitukset vaikuttivat useisiin ympäröiviin
tarjousalueisiin. Suomen kannalta merkittävin oli sähkön viennin rajoittaminen
Suomesta Ruotsiin Fennoskan-yhdysjohdolla. Teknisesti rajasiirtoyhteytemme
toimivat kuitenkin erittäin luotettavasti.

Sähkökauppaa käydään tunnin jaksoissa ja siirtosuunta voi vaihtua tunnista toiseen. Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön
hinta oli usein edullisempaa kuin Suomen

Suomen tilanteeseen tarkastelujakson
aikana vaikutti myös sähkön tuonnin lisääntyminen Venäjältä sähkön ollessa kalliimpaa Pohjoismaissa. Venäjän sähkön

lopulta ennätyskorkeiden sähkön hintojen vuosi. Tarkastelujakson jälkimmäisellä puoliskolla korkeat hinnat eri puolilla Eurooppaa käynnistivät puheet jopa
sähkökriisistä.
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tuonnissa vuorokauden sisäinen vaihtelu
oli suurta johtuen vuorokauden sisäisistä
hintavaihteluista, joihin vaikuttaa esimerkiksi tuulivoiman määrä. Siirtokapasiteettia oli tarjolla lähes täysimääräisesti, lukuun ottamatta tavanomaisia vuosittaisia
Viipurin tasasähköaseman sekä Venäjän
verkon huoltotöitä heinä- ja syyskuussa.
Ruotsin ja Suomen välisillä siirtoyhteyksillä
sekä maiden sisäisillä yhteyksillä toteutettiin huolto-, investointi sekä vikakorjauksista johtuvia siirtokeskeytyksiä, joiden määrät ja kestot olivat normaalilla tasolla. Viron
ja Venäjän suuntaan tehtiin vain normaalit
vuosihuollot. Huoltotöitä on ajoitettu esimerkiksi viikonloppuihin, jotta vaikutukset
markkinoiden toimintaan ja sähkönhintaan
olisivat mahdollisimman vähäiset.

Riittävä siirtokapasiteetti on välttämätön
edellytys markkinoiden tehokkaalle toiminnalle. Suomen ja Ruotsin välisen rajasiirtokapasiteetin lisäämiseksi valmistelemme
yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiön
kanssa Aurora Line -nimellä kulkevaa kolmatta vaihtosähköyhteyttä Ruotsiin. Lisääntyvä siirtokapasiteetti edesauttaa
maiden välisten hintaerojen tasoittumista. Siirtoyhteyden on määrä valmistua viimeistään vuonna 2025. Keski-Suomen ja
Oulujoen välille rakennettava Metsälinja-siirtoyhteys lisää Suomen sähköjärjestelmän tarvitsemaa pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia merkittävästi
ja edesauttaa Suomen pitämistä yhtenä
sähkökaupan hinta-alueena. Hanke valmistuu ennätysaikataulussa vuonna 2022.

Metsälinjan jälkeen rakennamme lisää
pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia vahvistamalla Lappeenrannan ja Oulun välistä Järvilinja-yhteyttä. Hankkeen
ympäristövaikutusten arviointi valmistui
vuonna 2021. Tavoitteena on, että Järvilinjan rakentaminen alkaa vuonna 2023 ja on
valmis vuonna 2026.

SÄHKÖMARKKINOIDEN
KEHITTÄMINEN
Fingridin tehtävänä on kehittää sähkömarkkinoita. Sähköjärjestelmän mahdollisimman markkinaehtoisen toiminnan
kannalta on tärkeää, että sähkömarkkinat ja sähköjärjestelmän tekninen toiminta pelaavat hyvin yhteen. Monipuolisten
ja joustavien resurssien tulo markkinoil-

Sanasto

Sähkömarkkinat

2021

2020

2019

Pohjoismainen systeemihinta €/MWh

62,31

10,93

38,94

Suomen aluehinta, keskihinta €/MWh

72,34

28,02

44,04

Pullonkaulatuotot Suomen ja Keski-Ruotsin (SE3) välillä M €

76,7

70,6

53,9

Pullonkaulatunnit Suomen ja Keski-Ruotsin (SE3) välillä %

28,5

44,5

37,0

365,4

174,8

77,1

59,6

62,8

40,1

125,5

48,1

14,97

40,0

32,9

11,8

Pullonkaulatuotot Suomen ja Pohjois-Ruotsin (SE1) välillä M €
Pullonkaulatunnit Suomen ja Pohjois-Ruotsin (SE1) välillä %
Pullonkaulatuotot Suomen ja Viron välillä M€
Pullonkaulatunnit Suomen ja Viron välillä %

le sekä laajan markkinaympäristön mahdollistaminen lähellä käyttöhetkeä ja asiakkaita pienentävät toimijoiden kynnystä
osallistua sähkömarkkinoille.
Vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon osuuden kasvu sähköjärjestelmässä
on tervetullutta, mutta samalla se haastaa
sähköjärjestelmän toimintaa. Myös markkinaympäristöä ja sen pelisääntöjä tulee
kehittää, jotta kaikki uusiutuva sähköntuotanto, kuten tuulivoima, saadaan liitettyä sähköjärjestelmään ja sähköjärjestelmää saadaan näin yhä puhtaammaksi.
Fingridillä on useita hankkeita sähkömarkkinoiden kehittämiseksi. Keskeisiä hankkeita ovat muun muassa pohjoismainen tasehallintahanke, keskitetty
tiedonvaihtojärjestelmä datahub, joustomarkkinaratkaisut siirtoverkon tarpeisiin
sekä siirtokapasiteetin laskennan kehittäminen. Edellä mainitut hankkeet etenivät tarkastelukauden aikana, mutta
tekemistä riittää myös tuleville vuosille.
Pohjoismainen tasehallintahanke eteni
katsauskaudella laajalla rintamalla.
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Tulevia sähkömarkkinamuutoksia
Tulevia sähkömarkkinamuutoksia*

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
Strategia
Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus

TASEHALLINTAHANKE

Toimitusjohtajan katsaus

Q4
Uudet
pohjoismaiset
säätökapasiteettija säätöenergiamarkkinat

Q4
Yksitasemalli

Q3

Q2

Uudet eurooppalaiset
reservimarkkinapaikat
- uusi tasehallinta

Taseselvitys
15 minuuttiin

Q1
Datahub
15 min

Liiketoiminta
Henkilöstö

2021

2023

2025

Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

2022

Sanasto

DA & ID MARKKINAT

Tutkimus ja kehittäminen

2024

Q1
Datahub
60 min

Q2

Q1

Päivänsisäiset
markkinat
15 minuuttiin

Päivänsisäiset
huutokaupat
Vuorokausimarkkinat
15 minuuttiin

Tasehallintahanke
DA & ID markkinat
Datahub

* Tilanne 31.12.2021

Q1
Uusi siirtokapasiteetinlaskentamenetelmä
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Yhtenä kantaverkkoyhtiön tärkeänä tehtävänä on sähkön tuotannon ja kulutuksen reaaliajassa tapahtuva tasapainotus
eli tasehallinta. Pohjoismainen tasehallintahanke muuttaa ja automatisoi tapaa,
jolla sähköjärjestelmää tasapainotetaan
pohjoismaisella synkronialueella. Pohjoismainen synkronialue koostuu Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Itä-Tanskasta. Hankkeessa kehitetään uusia
yhteispohjoismaisia automaattisen ja
manuaalisen taajuuden palautusreservien markkinapaikkoja, joiden avulla kantaverkkoyhtiöt hankkivat tasehallinnassa tarvittavia reservejä. Lisäksi hankkeen
myötä pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt
valmistautuvat liittymään osaksi kehitteillä olevia yhteiseurooppalaisia reservimarkkinapaikkoja.

Sanasto

Reservimarkkinapaikkojen kehityksen
ohella sähkömarkkinoilla tapahtuu merkittäviä päivityksiä, kun Pohjoismaissa
siirrytään käyttämään yksitasemallia ja 15
minuutin taseselvitysjaksoa. Yksitasemalli otettiin käyttöön 1.11.2021 ja sen myötä luovuttiin erillisistä taseista tuotannolle
ja kulutukselle. Varttitaseen käyttöönottoajankohdaksi on vahvistettu Energiaviraston päätöksen mukaisesti 22.5.2023.

Varttitaseen käyttöönottoon vaikuttaa
merkittävästi manuaalisen taajuuden
palautusreservin uusi yhteispohjoismainen energiamarkkinapaikka, johon
liittyvä kehitystyö on ollut laajaa sekä
kansallisella että pohjoismaisella tasolla. Tähän saakka Ruotsin ja Norjan
kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät ja
Statnett ovat hoitaneet pohjoismaisen
synkronialueen tasapainotuksen säätösähkömarkkinoiden avulla, mutta uusi
kehitteillä oleva energiamarkkinapaikka
mahdollistaa hinta-aluekohtaisen sähköjärjestelmän tasapainotuksen. Lisäksi
markkinapaikka tulee pohjautumaan 15
minuutin kaupankäyntijaksoon.
Sähköjärjestelmän muutokset edellyttävät pohjoismaisilta kantaverkkoyhtiöiltä
merkittäviä tietojärjestelmäuudistuksia
sekä prosessien automatisointia. Lisäksi
ne kasvattavat automaattisesti käynnistyvien reservien tarvetta sähköjärjestelmän tasapainon hallinnassa. Automaattisten reservien saatavuus varmistetaan
yhteispohjoismaisilla kapasiteettimarkkinoilla. Näillä markkinoilla osa rajasiirtoyhteyksistä varataan automaattisten
taajuudenpalautusreservien käyttöön,
jos se on kokonaistaloudellisesti kan-

nattavaa. Varattavan kapasiteetin enimmäismäärä on kymmenen prosenttia
saatavilla olevasta rajasiirtokapasiteetista. Varaamisen edellytyksenä on kapasiteettien laskeminen eurooppalaisen
sääntelyn mukaisesti. Pohjoismaissa
tällainen tilanne on käsillä aikaisintaan
vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä.
Datahubin käyttöönotto ja tuotannollista koekäyttöä harjoiteltiin vuoden 2021
aikana. Sähkön vähittäismarkkinoilla
otetaan 21. helmikuuta 2022 käyttöön
tiedonvaihdon keskitetty järjestelmä,
datahub. Datahubiin kerätään tiedot
noin 3,8 miljoonasta suomalaisesta sähkönkäyttöpaikasta.
Datahubin käyttöönottoa ja tuotannollista käyttöä harjoiteltiin tarkastelujakson aikana useaan otteeseen. Kesäkuussa ja syyskuussa toteutettiin
yhdessä toimialan kanssa onnistuneesti kaksi tuotannollista koekäyttöjaksoa.
Käyttöönoton kenraaliharjoitus toteutettiin menestyksekkäästi joulukuussa
2021. Myös hallinnollisella puolella asiat
etenivät. Energiavirasto vahvisti datahubin palvelusopimuskokonaisuuden

12.8.2021 antamassaan päätöksessä, ja
kyseiset sopimukset allekirjoitettiin toimialan yritysten kanssa 1.11.2021 mennessä. Toinen merkittävä etappi saavutettiin, kun valtioneuvosto antoi uuden
asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Asetuksessa annetaan tarkentavat säännökset
datahubin käyttöönoton edellyttämistä muutoksista sähköntoimitusten selvitykseen. Kolmas tärkeä etappi saavutettiin tarkastelujakson loppupuolella,
kun datahubin käyttöönoton varmentava erillislaki eteni eduskuntakäsittelyyn. Laki hyväksyttiin 27.10.2021 ja se
tuli voimaan 1.11.2021. Erillislaki käynnisti datahubin käyttöönottojakson.
Joustomarkkinat etenevät kohti pilotointia. Energiamurroksen kiihtyessä
sähköjärjestelmän ylläpitämiseen tarvitaan uusia markkinaehtoisia ratkaisuja. Joustoa tarvitaan sekä kulutuksen ja
tuotannon tasapainotukseen että verkkoinfrastruktuurin tehokkaan käytön
tukemiseen. Joustoratkaisujen kehitystä ajaa myös eurooppalainen lainsäädäntö, johon liittyen sähkömarkkinalaista annettiin muutosesitys vuoden
2021 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.
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– ylitaajuushäiriöitä varten hankittavan
taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen – hankinta vuodelle 2022. Alassäädöllä tarkoitetaan tuotannon vähentämistä tai kulutuksen lisäämistä. Tarve
uudelle alassäätötuotteelle voi syntyä
esimerkiksi tilanteissa, joissa rajasiirtoyhteys vikaantuu Pohjoismaista runsaasti sähköä Manner-Eurooppaan vietäessä.
Alassäätöön tarkoitetulla häiriöreservillä estetään kyseisissä tilanteissa ylitaajuudesta aiheutuvat häiriöt pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Ylitaajuus voi
aiheuttaa ongelmia esimerkiksi voimalaitosten ja teollisuuden suurille pyöriville
sähkökoneille.

Toimitusjohtajan katsaus
Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
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Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
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riskienhallinta
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Sanasto

Joustomarkkinoiden kannalta merkittäviä asioita lakipaketissa ovat vaatimus verkkoyhtiöille jouston käytöstä investointien ohella sekä verkkoyhtiöiden
koordinaatiovelvoite joustopalveluiden
hankinnassa. Fingridin joustomarkkinaratkaisujen kehitystä on viety eteenpäin
EU:n Horizon2020-tutkimusohjelman
rahoittamissa INTERRFACE- ja One-

Net-hankkeissa. Lue lisää Tutkimus ja
kehitys -osiosta
Reservimarkkinoilla parannettiin varautumista tuleviin haasteisiin. Sähköjärjestelmän muuttuvat tarpeet vaativat
uudenlaisia ominaisuuksia järjestelmän
käyttöä tukevilta reserveiltä. Tammikuussa 2021 pohjoismaiset kantaverkkoyh-

tiöt julkaisivat sidosryhmille kommentoitavaksi ehdotuksen taajuusohjattujen
reservien teknisten vaatimusten uudistuksesta. Kesäkuussa käynnistettiin pilottihanke, jossa selvitettiin uusien teknisten vaatimusten toimivuutta yhdessä
markkinatoimijoiden kanssa. Tarkastelujakson loppupuolella käynnistettiin lisäksi kokonaan uuden reservituotteen

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt
käynnistivät yhteistyön automaattisen
taajuudenpalautusreservin kaupalle Virosta Suomeen. Ensimmäiset tarjoukset Virosta tehtiin elokuussa 2021. Automaattisen taajuudenpalautusreservin
tärkeys korostuu tulevaisuudessa, kun
uusiutuvien ja vaihtelevien tuotantomuotojen osuus sähköjärjestelmässä
kasvaa. Virolaisten markkinatoimijoiden
mukana olo lisää tarjontaa ja kilpailua
automaattisen taajuudenpalautusreservin tuntimarkkinoilla Suomessa.
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Rajasiirtoyhteyksien häiriöiden aikaiseen siirtojenhallintaan kehitettiin uutta,
päivänsisäisiä markkinoita hyödyntävää
toimintamallia, jonka pilotointi aloitettiin
26.11.2021. Uudessa toimintamallissa tavoitteena on korjata vientiyhteyden menetyksestä syntyvä alueellinen ylijäämä
päivänsisäisen markkinan myynneillä.
Flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmä tehostaa siirtokapasiteetin jakamista. Pohjoismaissa otetaan käyttöön
siirtoihin perustuva flow-based –kapasiteetinlaskentamenetelmä, joka parantaa siirtokapasiteetin jakamista markkinoiden käyttöön. Tarkastelukauden
aikana menetelmän kehityksessä siirryttiin uuteen vaiheeseen, kun uuden menetelmän edellyttämä laskentajärjestelmä
saatiin toukokuussa koekäyttöön. Uudessa menetelmässä kapasiteettien laskennasta vastaa koordinoidusti pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteinen
käytönsuunnitteluyksikkö RSC (Regional
Security Coordinator) Kööpenhaminassa, jolle kukin kantaverkkoyhtiö toimittaa
laskennassa tarvittavat lähtötiedot. Uuden menetelmän käyttöönotto toteutuu
aikaisintaan alkuvuonna 2023.

Sektori-integraatio sisältää energiasektoreiden (energy sectors) ja energiamuotojen (energy vectors) integraation
sekä järjestelmätasolla että energian
loppukäyttäjätasolla. Liikenne, rakennukset ja teollisuus ovat energiasektoreita ja sähkö, lämpö sekä kaasu energiamuotoja. 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.
Fingridin näkökulmasta sektori-integraatio tuo mukanaan sekä haasteita että
mahdollisuuksia. Sektoreiden integraatio
ja niiden sähköistyminen lisäävät sähkönkulutusta ja tuovat mukanaan uudenlaista
kulutuksen vaihtelua. Kasvavaan kulutukseen on vastattava riittävällä siirtoverkolla huomioimalla samalla uuden tuotannon maantieteellinen sijoittuminen. Uusi
sähkönkulutus ja energian varastointi eri
muodoissaan lisäävät myös kulutusjouston mahdollisuuksia, mikä helpottaa jatkossa sekä voimajärjestelmän tasapai-

nottamista että verkon pullonkaulojen
hallintaa. Lisäksi uudenlaisen kulutuksen
vaihtelun ennustaminen sähköjärjestelmätasolla sekä näkyvyys kulutuksen tietyn hetken joustopotentiaaliin ovat tärkeitä voimajärjestelmän operoinnissa. Sekä
haasteisiin varautuminen että mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät kehitystyötä alan toimijoiden kanssa niin
kansallisesti, Pohjoismaiden kesken kuin
Euroopankin tasolla.
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 luotsasi pohjoismaista strategiatyötä, jossa
luodaan kantaverkkoyhtiöiden visio ja
tiekartta sektori-integraation kehittämiseksi pohjoismaisella tasolla.
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Sähkövarastot tukevat
energiamurrosta

aikainen sähkönsaanti voidaan
varmistaa akulla.

Sähkövarastot ovat monikäyttöisiä sähköjärjestelmän reservejä.
Sähkövarastoilla voidaan kattaa
lyhytaikaisesti tuotannon vajetta,
ja sähkön myyjät voivat ottaa väliaikaisesti sähköä sähkövaraston
akusta. Uusiutuvat energiamuodot
ovat kivihiiltä riippuvaisempia
sääoloista, jolloin sähkönsaanti
voidaan varmistaa sähkövarastojen avulla. Myös verkkovikojen

Suomessa on tällä hetkellä noin 50
megawattia sähkövarastokapasiteettia, ja sitä rakennetaan jatkuvasti lisää. Akkujen hinnat ovat
laskeneet ja Fingrid mahdollistaa
osaltaan sen, että markkinoille
pääsee uusia toimijoita. Fingrid ei
esimerkiksi peri erillistä liityntämaksua sähkövaraston liittämisestä asiakkaan liityntäverkkoon.

Säätösähkö oli marraskuussa
ennätyksellisen kallista
Säätösähkön hinta oli
marraskuussa hetkellisesti
ennätyksellisen kallista, jopa
5 000 euroa megawattitunnilta.
Väliaikainen hinnan nousu
johtui useasta asiasta. Kovan
pakkasen vuoksi sähkönkulutus
oli ennakoitua korkeampaa
ja samalla tyyni sää vähensi
tuulivoimatuotantoa. Sähkön
korkea hinta oli puolestaan
lisännyt sähköntuottajien
myyntiä kuluttajille ja
vähentänyt sähkömarkkinoille
päätyneen säätösähkön
määrää. Säätösähköä tarvitaan
pitämään sähkön tuotanto ja
kulutus tasapainossa. Tätä
kutsutaan tehotasapainoksi.
Sähköjärjestelmän tehotasapainossa ei ollut ongelmia
korkeiden hintojen aikana.
Fingrid ylläpitää
säätösähkömarkkinoita
yhdessä muiden pohjoismaisten
kantaverkkoyhtiöiden kanssa.
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Keskeistä:
• Yrityskulttuurimme perusta
on avoin, yhteisöllinen,
uudistuva ja tuloksellinen
työyhteisö
• Olemme muutoksen
kärjessä ja varaudumme

tulevaisuuteen parhaalla
osaamisella.
• Olemme erinomainen ja
vastuullinen työnantaja, joka
saa ja pitää parhaat tekijät

Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto

Fingridin henkilöstö on vahvasti sitoutunut yhtiön visioon ja perustehtävään.
Työn merkitys, vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta, on aina ollut kiinteästi läsnä päivittäisessä työssä. Tämän
lisäksi työtä tehdään tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän eteen. Työn merkityksellisyys, kuten myös mahdollisuus
itseohjautuvaan asiantuntijatyöhön, innostaa ja luo yhtenäisyyden tunnetta.
Fingridiläisillä riittää töitä energiamurroksessa, joka on käynnistänyt yhtiös-

sä ennätyksellisen suuren sähköverkon
rakentamisinvestoinnit. Kantaverkkoa
– voimajohtoja ja sähköasemia - rakennetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana kahden miljardin edestä.
Tämä ja yhä lisääntyvä kansainvälinen
yhteistyö ovat osaltaan merkinneet
henkilöstömäärän kasvua. Yhtiössä
tarvitaan entistä enemmän esimerkiksi sähköasemien projektipäällikköjä, ICT-osaajia, verkonsuunnittelijoita
sekä sähkömarkkinahankkeiden asiantuntijoita.
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Kasvaneen työkuorman lisäksi henkilöstön kyky sietää epävarmuuksia on
koetuksella toimintaympäristön muutosnopeuden ja vaihtelevuuden myötä. Henkilöstöön kohdistuu monia muitakin vaateita. Työn tuottavuuden tulisi
kasvaa, jotta voimme pitää yllä kustannustehokasta toimintaa. Asiakaskunta muuttuu ja laajenee, mikä edellyttää
henkilöstöltä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.
Henkilöstöstrategialla pyritään vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin.
Yhtiössä painotetaan kolmea eri tavoitetta: tuloksellinen ja yhteisöllinen Fingrid-kulttuuri, moniosaava Fingrid ja rohkea johtaminen.

Henkilöstön määrä

2021

Miehiä

Naisia

2020

Miehiä

Naisia

2019

Miehiä

Naisia

400

301

99

363

281

82

338

261

77

89 %

75 %

25 %

89 %

77 %

23 %

89 %

77 %

23 %

51

31

20

45

32

13

42

28

14

11 %

61 %

39 %

11 %

71 %

29 %

11 %

67 %

33 %

418

316

102

376

292

84

359

277

82

93 %

76 %

24 %

92 %

78 %

22 %

94 %

77 %

23 %

33

16

17

32

21

11

21

12

9

7%

48 %

52 %

8%

66 %

34 %

6%

57 %

43 %

Yhteensä

451

332

119

408

313

95

380

289

91

Keskimäärin

440

Vakituisia
Määräaikaisia
Kokoaikaisia
Osa-aikaisia

Henkilöstö toimipaikoittain

400

2021

2020

2019

382

346

322

Hämeenlinna

18

17

16

Oulu (aiemmin Oulunsalo)

16

14

13

Jyväskylä (aiemmin Petäjävesi)

13

14

14

Rovaniemi

4

2

1

Vaasa

4

3

2

14

12

12

Helsinki

Varkaus

384

”

Fingridillä kaikki
ovat oman työnsä
toimitusjohtajia.
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TULOKSELLINEN JA
YHTEISÖLLINEN FINGRID
KULTTUURI
Arvot ohjaavat työyhteisön toimintaa
ja muodostavat samalla vahvan perustan yrityskulttuurille. Tahtotilana on olla
arvojensa mukaisesti avoin, rehti, tehokas ja vastuullinen työyhteisö. Fingridiläisille se tarkoittaa muutoksen kärjessä
olemista ja tulevaisuuteen varautumista
parhaalla mahdollisella osaamisella. Työyhteisön jäsenet ovat vastuullisia tuloksentekijöitä ja aloitteellisia joukkuepelaajia. Erinomaisen työnantajamaineen
ansiosta tavoittelemme puolestaan joukkueen parhaita osaajia.
Arvot kertovat paljon toimintatavoista,
joilla tavoitellaan etenkin ryhmäkulttuuria. Ryhmäkulttuurissa yhteistyö, toisten
kuuntelu ja auttaminen ovat arvossaan.
Järjestelmällisyys ja vastuullisuus ovat
yhtiön perustehtäviä, yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden vuoksi ja siksi yhtiössä
pidetään tarkoin huolta selkeistä prosesseista sekä toimintaohjeista.
Yhtiön tavoitteena on olla sähköverkkotoiminnan esikuva, mikä merkitsee etenkin tehokasta ja kannattavaa toimintaa,

vaikka monopolitoimijalla ei ole suoria
kilpailijoita. Tehokas toiminta kansainvälisesti muihin kantaverkkoyhtiöihin verrattuna antaa hyväksyttävyyden päättäjien ja toimintaa valvovien viranomaisten
silmissä. Yhtiön pyrkimyksenä on jatkuva
uudistuminen ja jatkuva innovointi. Kaikki tämä pyritään tekemään iloisella ja innostavalla otteella.
Asiantuntijoilla on mahdollisuus tehdä työtään itseohjautuvasti, itsenäisesti
vastuuta kantaen ja samalla tiimiä sekä
yhteisiä tavoitteita tukien. Asiantuntijatyöhön liittyy vahvasti vastuun ottaminen omasta työstä ja sen kehittämisestä,
sekä oman osaamisen vahvistamisesta.
Kaikki ovat siten oman työnsä toimitusjohtajia.
Oman työn toimitusjohtajuuteen kuuluu
valta ja vapaus, mutta myös muiden auttaminen ja joukkueena toimiminen. Jälkimmäinen on kärsinyt etätyön lisääntymisen myötä. Etätyöhön liittyy paljon
hyviä puolia, kuten työajan joustaminen,
työmatkojen väheneminen sekä työ- ja
vapaa-ajan tasapainottuminen. Samalla työpaikan yhteisöllisyys kuitenkin kärsii, kun ihmiset eivät tapaa toisiaan kas-

votusten. Myös yhteinen kehitystyö on
väistämättä haastavampaa etänä.
Poikkeusaikoinakin yhteisöllisyyttäkin
pyritään pitämään yllä moni tavoin. Yhteisiä tilaisuuksia, kuten toimitusjohtajan infotilaisuuksia - Jukan Hetkiä - järjestettiin toimintavuonna säännöllisesti
ja myös henkilöstöä kannustettiin osallistumaan keskusteluun. Intranetin ja
Teamsin kautta on järjestetty yhteisöllisyyttä tukevia kampanjoita. Jotta tuntisimme toisemme paremmin, on intranetissä myös oma Me fingridiläiset
-osionsa. Sinne on koottu henkilöstön
blogeja, vlogeja sekä tarinoita fingridiläisistä ja fingridiläisyydestä. Syksyllä 2021 pääsimme pitkästä aikaa yhteen isompana joukkona, kun Fingridin
valmennuspäivä järjestettiin ulkotiloissa Bolt Areenalla. Päivän ohjelmassa oli
asiantuntijaluennon ja johdon terveisten lisäksi vapaavalintaisia lajikokeiluja
sekä rentoa yhdessäoloa – koronaturvallisuus huomioiden.

MONIOSAAVA FINGRID
Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jonka tärkeimmät resurssit ovat henkilöstön tiedot sekä taidot. Yhtiön kannalta

onkin äärimmäisen tärkeää varmistaa,
ettei kriittinen osaaminen häviä talosta. Osaaminen pyritään varmistamaan
muun muassa työkiertoa sekä tiimiensisäistä tehtävien vaihtoa hyödyntämällä.
Työelämä muuttuu jatkuvasti teknologian ja koko toimintaympäristön kehittyessä. Fingrid vastaa muutokseen
tarjoamalla henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittyä ja kasvattaa omaa
osaamistaan. Osaamisen varmistaminen strategisena valintana parantaa
henkilöstösuunnittelun laatua ja auttaa
yhtiötä varautumaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin.
Osaamisen kehittämisen toimenpiteistä
sovitaan säännöllisissä kehityskeskusteluissa, jotka käydään kaksi kertaa vuodessa jokaisen vakituisessa työsuhteessa olevan fingridiläisen kanssa. Työntekijä
on yhdessä esimiehensä kanssa vastuussa kehittymissuunnitelmassa sovittujen
toimenpiteiden toteutumisesta.
Fingrid Akatemiassa tarjottiin toimintavuonna esimiesvalmennusta, projektinhallinnan valmennusta, kielikoulutusta sekä yksikkökohtaista valmennusta
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liittyen etenkin muutos-, työyhteisö- ja
tunnetaitoihin. Asiantuntijoille tarjolla oli myös Loikka-valmennusohjelma
viestintä- ja vaikuttamistaidoista sekä
asiakaspalveluvalmennusta yhtiön palveluista ja niistä viestimisestä.
Vuositasolla Fingridissä panostetaan
yli miljoona euroa sekä työyhteisön että

jokaisen henkilökohtaiseen kehittymiseen. Yhtiön tarjoamien yhteisten koulutusten lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus itsenäisesti ehdottaa osaamistaan
täydentävää koulutusta. Vuonna 2021
fingridiläisen keskimääräinen koulutukseen käyttämä aika oli 3 (3) päivää ja
koulutuskustannukset olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M€).

Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen

Vakituisen henkilöstön koulutusaste

2021

2020

2019

Perus- ja keskiaste

22

20

18

Alin korkea-aste

32

31

31

Alempi korkeakouluasete

134

126

118

Ylempi korkeakouluaste

203

176

159

9

10

8

Tutkijakoulutus

Sanasto

Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin ja
sukupuolen mukaan

2021

2020

2019

Koulutustunnit, naiset

23

31

48

Koulutustunnit, miehet

21

23

31

9 609

9 832

Koulutustunnit/hlö

21

25

Koulutuspäiviä/hlö

3

3

Koulutustunnit, yhteensä

5

ROHKEA JOHTAMINEN
Fingridin johtaminen perustuu vahvan
yhteistyön matriisimalliin, jossa strategia
ja organisaatio ovat erottamattomia pareja. Yhtiön strategia, kaikki johtamisen
rakenteet sekä yhtiön sisäinen viestintä nojaavat neljään näkökulmaan. Yhtiön
liiketoimintaa ohjataan asiakkaiden tarpeista huolta pitäen, omistajille riittävä
tuotto varmistaen sekä sujuvista sisäisistä prosesseista ja henkilöstön hyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtien. Päätöksenteossa ei pyritä tavoittelemaan
vain taloudellista hyötyä, vaan asioita tarkastellaan yhtä hyvin asiakkaiden,
henkilöstön kuin sisäisten prosessienkin
toimivuuden perusteella.
Henkilöstö on mukana kehittämässä liiketoimintaa, strategiaa, kulttuuria sekä
muutosta. Kaikilla on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa. Johtamisote on osallistava ja valtuuttava. Organisaatiorakenne on
erittäin matala ja huomattavan monella
asiantuntijoista on laajat päätöksentekovaltuudet. Työtehtävien tavoitteet johdetaan vuosittain strategiasta yhdessä Meidän ja Minun strategiani -keskusteluiden

kautta, ja ne toimivat palkitsemisen perusteena. Resurssien ja osaamisen suunnittelu tehdään myös strategialähtöisesti.
Työntekijöitä palkitseva ja innostava, yksilöllistä osaamista hyödyntävä, muutosmyönteinen ja tulevaisuussuuntautunut strateginen johtajuus suojaa työuupumukselta.
Lisäksi se lisää työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista, luottamuksen syntymistä
sekä työtyytyväisyyden kasvamista.
Esihenkilöillä on tärkeä rooli työyhteisön
kulttuurin johtamisessa ja asioiden viestimisessä. Siksi yhtiössä on panostettu esihenkilöiden koulutukseen ja ohjaukseen.
Esihenkilöitä valmennetaan vastuulliseen
tehtäväänsä säännöllisesti vuosittain erillisten esihenkilöiden kehityspäivien sekä
neljä kertaa vuodessa järjestettävien Infoa & Inspiraatiota -tietoiskujen avulla.
Vuoden 2021 ”Valmentava & tuottava
esihenkilö” -teemassa nostettiin esiin
ihmisten erilaisuuden johtamista sekä
heidän potentiaalinsa ja vahvuuksiensa
ymmärtämistä - ja näiden vaikutusta yhtiön tuloksellisuuteen. Esihenkilöt saivat
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eväitä luotsata omaa tiimiään kohti yhteistä tavoitetta, johtaa suoritusta rohkeasti, tehokkaasti ja tuottavasti, sekä
sparrata ja innostaa yksilöitä sekä tiimiä
valmentavalla otteella.
Avoimella, yhteisöllisellä, uudistuvalla ja
tavoitteellisella yrityskulttuurilla on ol-

lut vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin.
Fingridissä on pitkät työurat ja vähän
sairaspoissaoloja, jonka lisäksi yhtiö on
matalimmassa työeläkemaksuluokassa. Fingrid valittiin myös jo toista vuotta peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi
työnantajaksi ja palaute henkilöstötutkimuksista on erinomaista.

Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen
Sanasto

Henkilöstön sanoin yrityskulttuuristamme:
- ”Organisaation
avoimuudessa on onnistuttu
erityisen hyvin. Asioista
puhutaan ja tietoa jaetaan
kaikille. Esimerkiksi
strategiaprosessit ovat
läpinäkyviä ja henkilöstölle
kommunikoidaan selkeästi
hyvät sekä huonot asiat.”

- ”Johto viestii aktiivisesti
ja selkeästi: esimerkkinä
blogipostaukset johtoryhmän
kokouksista. Tämä luo luottoa
johtoa kohtaan.”

CASE
Kesätyöntekijät ovat tärkeä osa
Fingridin työyhteisöä
Fingrid oli vuonna 2021 jälleen
mukana Vastuullinen Kesäduuni
-kampanjassa, jonka tavoitteena on
tarjota nuorille laadukkaita ja onnistuneita kesätyökokemuksia. Tänä
vuonna Fingrid palkkasi 54 kesätyöntekijää, jotka työskentelivät eri
tehtävissä eri puolilla Suomea.
Fingrid tarjosi kesätyöpaikkoja muun muassa sähkötekniikan, ympäristöalan, ICT-alan
sekä tiedonhallinnan tehtävissä.

Vastuullinen Kesäduuni -tutkimuksen mukaan Fingrid koetaan
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kesätyöntekijöitä kohtelevana
yrityksenä. Se tarjoaa mielekkäitä
työtehtäviä, antaa mahdollisuuden
tehdä osaamistaan vastaavaa
työtä ja kuuntelee kesätyöntekijöiden mielipiteitä.
Kesätyötekijät ovat tärkeä osa Fingridin työyhteisöä. Lisäksi useat kesätyöntekijät ovat jatkaneet töitä Fingridissä opintojen lopputyön tekijänä
tai pidempiaikaisessa työsuhteessa.

- ”Matala, tärkeilemätön
organisaatio sekä innostavat
ja viisaat työtoverit.”
- ”Ilmapiiri on hyvä. Meillä on
töissä tosi mukavaa porukkaa!”
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Sisäinen
valvonta ja
riskienhallinta
RISKIENHALLINNAN
JOHTAMINEN
Fingridin riskienhallinnasta huolehditaan yhtiön hallituksen hyväksymien
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
periaatteiden mukaisesti.
Fingridin toiminnan luonne ja keskeinen
merkitys yhteiskunnalle heijastuvat voimakkaasti yhtiössä vallitsevaan riskienhallintakulttuuriin ja sen kehittämiseen.
Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta ja on sen myötä lähtökohtaisesti riskienhallintayhtiö.

Fingridin yhteiskunnallinen vastuu riskienhallinnan perustana
RISKIEN HALLINTA

VASTUULLISUUS

JÄRJESTELMÄVASTUU

Voimahuollon turvaamisella varmistetaan riittävä sähkön ja lämmön tuotanto, siirron ja jakelun kapasiteetin
riittävyys sekä näiden järjestelmien
riittävä toimivuus ja palautuvuus normaali- ja poikkeusoloissa. Sähköhuollon toiminnan luotettavuus on muiden
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen perusedellytys. Vakava sähkön
tai lämmön saannin häiriö vaikuttaa
yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin, ja
se voi vaarantaa kriittiset toiminnot ja
väestön hyvinvoinnin.

Yritysvastuulliset liiketoimintatavat
ovat Fingridin strateginen valinta.
Vastuullisuus on yksi arvoistamme.
Huolehdimme ihmisistä, toimintamme
ympäristövaikutuksista ja hyvästä
hallintotavasta, kun turvaamme suomalaisille varman sähkön ja mahdollistamme ilmastotavoitteiden
saavuttamisen. Edistämme liiketoiminnallamme erityisesti YK:n kestävän
kehityksen ilmastotekoihin, energiaan
ja infrastruktuuriin liittyviä globaaleja
SDG-tavoitteita (Sustainable Development Goals).

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija
vastaa Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä huolehtii valtakunnalliseen
tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä
ja valtakunnallisesta taseselvityksestä
tarkoituksenmukaisella ja sähkömarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla (järjestelmävastuu). Järjestelmävastaavan
kantaverkonhaltijan tulee ylläpitää ja
kehittää järjestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja palveluitaan sekä
ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan ja muita järjestelmävastuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä
yhteyksiä toisiin verkkoihin siten, että ne
toimivat tehokkaasti ja että edellytykset tehokkaasti toimiville kansallisille ja
alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille
voidaan turvata.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Fingridin vastuullisuusperiaatteet

Sähkömarkkinalaki

YHTEISKUNNAN TOIMINNAN
JATKUVUUS
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Riskienhallintaa suunnitellaan ja johdetaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on
kattavasti tunnistaa, arvioida ja seurata erilaisia yhtiön toimintaan, ympäristöön, henkilöstöön sekä omaisuuteen
kohdistuvia uhkatekijöitä ja riskejä, joilla on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia,
sekä suojautua niiltä. Järjestelmällinen
yritysturvallisuudesta huolehtiminen on
osa riskienhallintaa.
Jatkuvuuden hallinta sisältyy kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Sen
tavoitteena on parantaa organisaation valmiuksia sekä varautua parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten riskien
toteutumiseen ja varmistaa toiminnan
jatkuvuus näissä tilanteissa.
Normaaliajan riskienhallinnan kokonaisuuden suunnittelu palvelee huoltovarmuuskriittisen yhtiön toiminnalta
edellytettävää poikkeusolojen valmiussuunnittelua.

Fingridin riskienhallinnan keskeiset elementit
Fingridin riskienhallinnan keskeiset elementit

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA

ENNAKOIVA
RISKIENHALLINTA

JATKUVUUDEN
HALLINTA

VALMIUSSUUNNITTELU

Normaaliajan
epävarmuuksien
ennakointi ja hallinta

Normaaliajan
jatkuvuusuhkien hallinta ja
palautuminen

Poikkeusoloihin
varautuminen

→ Riskien
järjestelmällinen
tunnistaminen, arviointi
ja hallintatoimenpiteiden toteutus

→ Valittuihin uhkakuviin
perustuvien varautumissuunnitelmien ylläpito
ja tilanteen mukaisen
toiminnan harjoittelu.

→ Valmiussuunnitelman
ylläpito normaaliajan
varautumissuunnitelmien
jatkumona sekä
harjoittelu

YRITYSTURVALLISUUS
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ENNAKOIVA RISKIENHALLINTA
Yhtiön riskit on merkittävyyden perusteella jaettu yhtiön hallitukselle raportoitaviin
strategisiin ja huomattaviin liiketoimintariskeihin sekä operatiivisiin riskeihin.
Riskejä tunnistetaan ja arvioidaan yhteneväisellä tavalla osana yhtiön strategiaprosessia sekä merkittävien,
toimintaan vaikuttavien muutosten yhteydessä. Riskienhallinnan toimenpiteet
suunnitellaan ja kirjataan riskienhallintajärjestelmään, jossa niiden toteutusta
myös seurataan säännöllisesti.
Riskiarvioinnissa tunnistetut riskit luokitellaan riskienhallintatoimenpiteiden
suhteen kolmeen ryhmään:
• vaikutuksiltaan merkittäviksi arvioidut
riskitekijät, jotka mahdollisuuksien
mukaan pyritään siirtämään
esimerkiksi sopimuksin, vakuutuksin
tai johdannaisin,
• vaikutuksiltaan kohtuullisiksi arvioidut
riskitekijät, joita voidaan yhtiön
toimesta hallita selkeillä kontrolleilla ja
muilla käytännön toimenpiteillä sekä

Riskienhallintaprosessi
Riskienhallintaprosessi

RAPORTOI
RISKI

VALVO
RISKIÄ

6

1

5

RAJOITA
RISKIÄ

TUNNISTA
RISKI

2
4

3

ARVIOI
RISKI

MITTAA
RISKI

• vaikutuksiltaan vähäisiksi arvioidut
riskitekijät, joiden kehittymistä on
perusteltua seurata.
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Riskimatriisi

Yhtiön riskienhallinta on jatkuvaa ja sen
tavoitteena on sitouttaa koko henkilöstö tunnistamaan päivittäisessä työssään yrityksen toimintaan liittyviä riskejä sekä toteuttamaan riskienhallinnan
toimenpiteitä. Riskien kokonaisarviointi tehdään vuosittain toimintaympäristö¬arvioinnin pohjalta. Riskienhallinnan
toimenpiteiden suunnittelu on osa strategian toimeenpanon suunnittelua. Vaikutuksiltaan merkittävien riskien hallitsemiseksi käynnistetään tarvittaessa
yhtiötason riskienhallintaprojekteja täydentävien toimenpiteiden ja seurannan
järjestämiseksi.

Riskimatriisi

Yhtiön hallitukselle raportoidaan vuosittain sekä strategiset riskit että taloudellisesti huomattavat liiketoimintariskit. Riskiraportointia täydennetään merkittävien
liiketoimintahankkeiden ja toimintaympäristön muutostilanteiden yhteydessä.

VAIKUTUS

Pääsääntöisesti riskeiltä suojaudutaan,
kun suojautumisesta aiheutuvat kustannukset ovat perusteltuja suhteessa riskin suuruuteen. Merkittäviltä henkilö- ja
ympäristövahinkoriskeiltä suojaudutaan
aina.

TODENNÄKÖISYYS

Epätodennäköinen

Todennäköinen

Vakavat

SIIRRÄ

Vakava
sähköhäiriö

Reservit

Häviösähkö

HALLITSE
Valuuttakurssit
ja hyödykehinnat

SEURAA

Omaisuusvahinko

Vähäiset
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Riskiltä suojaudutaan pienentämällä haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja/tai sen vaikutuksia Fingridille
ja yhteiskunnalle. Tärkeimpiä suojautumistoimenpiteitä ovat
• riskienhallintakulttuurin tukeminen
ja työntekijöiden riskitietoisuuden
parantaminen
• kattava strategiatyö ja toiminnan
suunnittelu
• vaikuttaminen toiminnan sääntelyyn
• sopimuksellinen rajaaminen
• teknisten ratkaisujen ja operatiivisen
toiminnan kehittäminen sekä
menettelytapojen muuttaminen
• toiminnan auditointi sekä
toimenpiteiden toteutuksen
raportointi ja seuranta
• johdannaiset ja vakuutukset
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JATKUVUUDEN HALLINTA
Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan
sisältyvällä jatkuvuuden hallinnalla vähennetään riskin toteutumisen suoraa
vaikutusta ja nopeutetaan vahingollisesta tapahtumasta toipumista. Jatkuvuuden hallinnan suunnittelu perustuu
riski- ja toimintaympäristötarkastelun
pohjalta laadittuihin uhkakuvaskenaarioihin. Skenaarioissa arvioidaan yhtiön
kykyä ylläpitää kriittisten prosessien ja
järjestelmien toimivuus poikkeustilanteissa ennakoivan riskienhallinnan petettyä. Tarkasteltavia tapahtumakulkuja
ovat muun muassa toimitilojen tai tietojärjestelmien menetys, pitkittynyt suurhäiriö ja poikkeukselliset sääolosuhteet.

Järjestelmällinen
varautuminen
häiriötilanteidenhäiriötilanteiden
hallintaan ja monipuolinen
tilanneharjoittelu
Järjestelmällinen
varautuminen
hallintaan

ja monipuolinen tilanneharjoittelu

Toiminta

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Normaali taso

NOPEUTETAAN TOIPUMISTA

Ennakoivan riskienhallinnan ja erityisesti
jatkuvuuden hallinnan edellyttämää teknistä ja hallinnollista varautumista ohjataan yhtiötasolla varautumispolitiikalla
sekä yhtiön sähkömarkkinalain mukaisesti ylläpitämällä varautumissuunnitelmalla.
Uhkakuvaskenaarioista päätetään osana yhtiön strategiaa. Merkittävimpien jatkuvuusuhkien osalta laaditaan tarvittavat toipumissuunnitelmat ja harjoitellaan

Toipuminen

RAJOITETAAN VAIKUTUKSIA

Riskeihin varautuminen

Jatkuvuuden hallinta
Aika
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niiden toteuttamista. Harjoittelutilanteet
suunnitellaan yhdessä yhtiön valmiusyksikön kanssa.

jen ja toimitilojen turvallisuus, tietoturva,
henkilö- ja matkustusturvallisuus, pelastustoiminta sekä yhtiön toimintaan liittyvä
sisäinen ja ulkoinen rikosturvallisuus.

VALMIUSSUUNNITTELU
Fingrid on huoltovarmuuskriittinen yritys,
jonka on kyettävä jatkamaan toimintaansa myös poikkeusoloissa valmiuslakien ollessa voimassa. Fingrid ylläpitää valmiussuunnitelmaa osana sähkömarkkinalain
mukaista varautumissuunnitelmaa. Fingrid on aktiivinen energia-alan varautumistoiminnan kehittämisyhteistyössä ja
osallistuu monipuolisesti Huoltovarmuuskeskuksen koordinoiman viranomaisten
sekä elinkeinoelämän muodostaman voimatalouspoolin toimintaan. Viime vuosina
pooli on panostanut mittaviin kunta-, pelastus- ja poliisiviranomaisten, puolustusvoimien sekä energiayhtiöiden alueellisiin
varautumisharjoituksiin.

RISKIKONTROLLIT
Yhtiön toiminnan ja talouden kannalta merkittävien riskien hallinnan kontrollit kuvataan ja toteutetaan prosesseittain
sekä toiminnoittain siten, että ne tukevat
hyvää hallintotapaa, kokonaistehokkuutta, sisäisen valvonnan laatua ja toiminnan
auditointia.
Päätöksenteon kontrollien laatimisessa ja kuvauksessa otetaan huomioon niin
sanottujen vaarallisten työyhdistelmien
välttäminen, voimassa olevat hyväksymisvaltuudet sekä muut päätöksenteon
oikeellisuutta varmentavat tekijät. Olemassa olevien kontrollien toimivuutta arvioidaan säännöllisesti.

YRITYSTURVALLISUUS
Fingridissä yritysturvallisuutta sekä siihen
liittyvää varautumista ja viranomaisyhteistyötä suunnitellaan sekä hallitaan osana
riskienhallinnan kokonaisuutta. Yritysturvallisuuden suunnittelun ja toiminnan ohjauksen olennaisia asiakokonaisuuksia
ovat sähkö- ja työturvallisuus, kiinteistö-

Yhtiössä noudatetaan hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta ja lähipiiriperiaatteita sekä erikseen ylläpidettävää eturistiriitoja ja esteellisyyttä koskevaa ohjetta.
Fingridin riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin verkkosivuillamme.

CASE
Korona testasi Fingridin
varautumiskykyä
Korona on opettanut monille yrityksille varautumisen ja skenaariotyöskentelyn tärkeyden. Korona osoitti
myös, että Fingridin varautumiskyky on vahvalla pohjalla. Hyvän
varautumisen seurauksena Fingridin toiminta on koronapandemian
aikana sujunut hyvin.
Fingridissä siirryttiin muiden
yritysten tavoin keväällä 2020
etätyöskentelyyn, mikä merkitsi
verkkoa valvovassa Fingridin kantaverkkokeskuksessa Helsingissä siirtymistä hajautettuun toimintamalliin useammalle eri paikkakunnalle.
Fingridin sisäinen työskentely etänä
osoitti, että yrityksen it-infra toimi
erinomaisesti ja kesti kuormituksen.
Myös sidosryhmille suunnatut webinaarit ovat onnistuneet viestintäja yhteistyöalusta Teamsin avulla.
Joitakin harjoituksia on koronan
vuoksi siirretty eteenpäin.

Kun koronakriisi alkoi, käynnistettiin
heti tilannekuvan kartoitus. Tilannekuvan ylläpito oli todella tärkeää,
sillä etenkin koronapandemian alkuvaiheissa oli pystyttävä ratkaisemaan huolto- ja rakennustöiden
jatkuvuus. Huoltotöihin osallistuu
runsaasti ulkomaista työvoimaa ja
erikoisosaajia, ja heidän mahdollisuutensa työskennellä koronakriisin aikana aiheutti huolta. Halusimme näin ennaltaehkäistä riskiä,
että kriittisissä tehtävissä toimivat
erikoisosaajamme sairastuisivat
samaan aikaan.
Kantaverkon huollot on pystytty
tekemään korona-aikanakin aikataulussa, samoin verkon rakennustyöt
ja perusparannukset. Koronakriisin
aikana ei ole syntynyt korjausvelkaa.
Selviytyminen koronan aiheuttamista poikkeusoloista osoittaa, että
erilaisiin häiriöihin varautuminen
kannattaa. Uhkakuvia on mietitty ja
harjoiteltu.
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Fingridin tutkimus- ja kehittämistoiminnalla vastataan energiamurroksen haasteisiin, parannetaan toiminnan
kustannustehokkuutta ja kasvatetaan
osaamista. Toimintavuonna Fingridin
omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan
käytettiin 3,0 (4,5) miljoonaa euroa.
Yhä kasvavan tuulivoimamäärän liittäminen verkkoon ja sitä seuraavat verkkoinvestoinnit yhdessä lakisääteisten
tehtävien kanssa ovat resurssivajeen
muodossa osaltaan rajoittaneet mahdollisuutta panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan edellisvuosien tapaan.
Hankkeet tehdään usein yhteistyössä
alan toimijoiden ja parhaiden osaajien
kanssa, jotta alalla pystytään hyödyntämään synergiaedut ja parantamaan
vaikuttavuutta. Kotimaista yliopistoyhteistyötä on tiivistetty osaamisen varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Tästä
ovat esimerkkeinä Fingridin asiantun-

tijan osa-aikainen työelämäprofessuuri
Aalto-yliopistossa sekä Fingridin jäsenyys Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tulevaisuuden joustavan
ja turvallisen sähköenergiajärjestelmän
professuurin ohjausryhmässä. Lisäksi Fingrid oli mukana tukemassa Oulun
yliopiston ja ammattikorkeakoulun hanketta, jossa kehitettiin energia- sähköja talotekniikan oppimisympäristö.
Toimintavuonna T&K-hankkeita oli meneillään noin 50. Hankkeiden kuluista
lähes 70 prosenttia on ulkoisia kuluja,
joten sisäinen työ on pääasiassa hankkeiden ohjausta sekä opinnäytetöitä.
Fingridissä valmistui kahdeksan opinnäytetyötä, pääasiassa diplomitöitä.
Valtaosa hankkeista keskittyi kolmeen
yhtiön kuudesta strategisesta kehitysteemasta): 1) Uusiutuvaan energiaan
varautuminen ja joustavat ratkaisut, 2)
Sähköjärjestelmän hallinta ja 3) Digita-
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lisointi kantaverkon kehityksen ja kunnonhallinnan tehostamiseksi.
Uusiutuvaan energiaan varautuminen
ja joustavat ratkaisut -kehitysteemassa keskityttiin menetelmiin, joilla jousto saadaan markkinoille. Meneillään
oli kaksi laajempaa hanketta, INTERRFACE ja OneNet, joita on rahoitettu
EU:n Horizon 2020 ohjelman kautta. INTERRFACE-hankkeen kanta- ja jakeluverkkoyhtiöiden jouston koordinoinnin
mahdollistava alusta on edennyt vuoden loppua kohden demonstrointivaiheeseen. Hankkeen alkaviin kokeiluihin saatiin mukaan myös suomalainen
joustopalveluntarjoaja. OneNet-hankkeen puitteissa Fingrid on keskittynyt
laajemman joustomarkkinaviitekehyksen kehittämisen lisäksi lähivuosien
joustotarpeiden tunnistamiseen sekä
niiden ratkaisuvaihtoehtojen tutkimiseen. Aiheesta valmistui vuoden aikana
diplomityö, jossa kehitettiin menetelmä
joustotarpeiden määrittämiseen. Lisäksi kehitystyötä on tehty suunniteltujen
keskeytysten aikaisista siirtotarpeista
tuulivoimavoittoisilla alueilla. Hankkeen

kokeilut tulevat tapahtumaan vuosien
2022-2023 aikana. Ensimmäisenä on
alkanut kokeilu päivänsisäinen markkinan hyödyntämisestä häiriöiden aikaiseen siirtojenhallintaan.
Sähkömarkkinoita kehitetään monella
rintamalla kansallisella, pohjoismaisella
ja eurooppalaisella tasolla. Markkinoihin liittyvistä kehityshankkeista voit lukea lisää Sähkömarkkinat-osiosta.
Sähköjärjestelmän hallinta -kehitysteemassa käyttötoimintaa digitalisoidaan
mm. Valvomo 2023 -hankkeessa, jossa
kehitetään uusia menetelmiä ja työkaluja
muuttuvan sähköjärjestelmän mukanaan
tuomien haasteiden hallintaan. Painopiste oli vuonna 2021 aloitetussa Tilannekuva-projektissa, joka valmistuttuaan
luo nimensä mukaisesti operaattorille ja
sidosryhmille paremman tilannekuvan
yhdellä järjestelmällä useiden erillisten
järjestelmien sijasta. Toinen painopiste
Valvomo 2023 -hankkeessa oli ”kytkentäprosessin digitalisointi”, jonka mahdollisuuksista selvitettiin aiheesta valmistuneessa lopputyössä.

Lisäksi taajuusohjattujen reservien uusia teknisiä vaatimuksia jatkokehitettiin sidosryhmiltä saadun palautteen
perusteella. Kesällä 2021 aloitettiin
pilottivaihe, jossa vaatimuksia testataan oikeilla reservikohteilla. Pilotissa
on Suomesta mukana seitsemän reservintarjoajaa ja 11 reservikohdetta.
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat
lisäksi kehittäneet uusia työkaluja taajuudenhallinnan analysointiin tulevaisuuden sähköjärjestelmässä.
Digitalisointi kantaverkon kehityksen
ja kunnonhallinnan tehostamiseksi
-kehitysteemassa painopiste oli kunnonhallinnan digitalisaatiohankkeessa, joka saavutti vuoden 2021 aikana
tason, jossa perinteisiä aikaperusteisia
mittauksia pystyttiin riskiperusteisesti
valittujen pääkohteiden osalta korvaamaan jo digitaalisilla valvontaratkaisuilla. Kyseessä on pitkäjänteinen kehityshanke, joka käsittää valvontaratkaisujen
kehittämisen lisäksi omaisuuden hallinnan prosessi- ja toimintatapamuutoksia. Niillä varmennetaan olennaisesti
tarkempi ja laaja-alaisempi kuntotieto

kasvavan, uudistuvan ja kehittyvän laiteomaisuuden käyttövarmuuden ja käytettävyyden turvaamiseksi sekä optimaalisen elinkaarihallinnan tueksi
kustannustehokkaasti. Digitaalinen kehitys jatkuu niin olemassa olevien ratkaisujen älykkään kuntotiedon edelleen
syventämisenä tekoälymallien tukemana kuin uusien IoT-valvontaratkaisujen
kehittämisenä. Samanaikaisesti valvontaratkaisuja laajennetaan asteittain
sähköasemilla käyttöön tuotannollisen
hyödyn tavoittelemiseksi. Tällä hetkellä
valvontaratkaisuja on rajatuin osin käytössä noin kymmenellä Fingridin sähköasemalla.
Sektori-integraatio sisältää energiasektoreiden (energy sectors) ja energiamuotojen (energy vectors) integraation
sekä järjestelmätasolla että energian
loppukäyttäjätasolla. Liikenne, rakennukset ja teollisuus ovat energiasektoreita ja sähkö, lämpö sekä kaasu energiamuotoja. Sektori-integraation avulla
voidaan saavuttaa puhdas energiajärjestelmä resurssi- ja kustannustehokkaasti, sillä energian tuotanto, siirto,

63

LIIKETOIMINTAKATSAUS

TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

HALLINNOINTI

PALKITSEMISRAPORTTI

YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2021

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus
Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli
Strategia
Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Tutkimus ja kehittäminen

varastointi ja kulutus voidaan toteuttaa kulloinkin optimaalisessa muodossa, kuten sähkönä, lämpönä, kaasuna
tai nesteenä. Fingridin näkökulmasta
sektori-integraatio tuo mukanaan sekä
haasteita että mahdollisuuksia. Näihin
varautuminen edellyttää kehitystyötä
alan toimijoiden kanssa niin kansallisesti,
Pohjoismaiden kesken kuin Euroopankin
tasolla. Sektori-integraatio onkin osa yhtiön strategista kehitysteemaa: Sähköjärjestelmä osana energiajärjestelmää.
Konkreettisena esimerkkinä sektori-integraatiota edistävästä kehityshankkeesta on Fingridin ja Gasgridin yhteishanke, jossa tutkitaan miten sähkö- ja
vetyverkkoa tulisi kehittää vetytalouden
voimistuessa.
Lisätietoa täältä.

Yhtiön strategiset
kehitysteemat
Yhtiön
strategiset
kehitysteemat
1–2 vuotta

3–5 vuotta

5+ vuotta

DATA JA YRITYSARKKITEHTUURI KUNTOON

UUSIUTUVAAN ENERGIAAN VARAUTUMINEN JA JOUSTAVAT RATKAISUT

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
OSANA ENERGIAJÄRJESTELMÄÄ

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Sanasto

Lisää valmistuneiden T&K-hankkeiden tuloksia voit lukea Fingridin internetsivuilta.

DIGITALISOINTI KANTAVERKON KEHITYKSEN JA KUNNONHALLINNAN TEHOSTAMISEKSI

TOIMINTATAVAT JA UUDISTUVA KULTTUURI

Prosessikehitys

Tutkimus
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Fingrid on kehittänyt nopean,
rinnakkaiskompensointiin perustuvan innovaation, joka lisää
sähkön siirtokapasiteettia jopa noin
500 megawattia. Määrä vastaa
suunnilleen Loviisan yhden ydinreaktorin tehoa.

80

Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät

Liiketoiminta

Fingrid kehitti uuden
ratkaisun sähkön siirtokyvyn
kasvattamiseen

0

2019

2020

2021

Siirtokapasiteetin varmistaminen
Käyttövarmuuden hallinta
Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen
Muut hankkeet ja hallinnointi

Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu kasvattaa
sähkön siirtokykyä Pohjois- ja
Etelä-Suomen välillä. Ratkaisun
edellyttämät lisälaitteet voidaan
asentaa olemassa olevien kantaverkon muuntajien yhteyteen, mikä
tekee siitä muita esillä olleita vaihtoehtoja ympäristöystävällisemmän
ja edullisemman.
Tarve uudelle sähkönsiirtoratkaisulle johtuu osaltaan sähköntuotannon painopisteen siirtymisestä
Pohjois-Suomeen, jolloin pohjoisen

lisääntynyttä sähköntuotantoa
täytyy siirtää etelään häiriöttömästi.
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ENTSO-E: (European Network of Transmission System Operators - Electricity) on eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö. Sen tehtävänä
on Euroopan Unionin sähkömarkkinoiden kehittäminen ja kantaverkkoyhtiöiden yhteistyön parantaminen. Järjestön
pääkonttori on Brysselissä, Belgiassa.
eSett: Pohjoismainen, sähkömarkkinaosapuolten toteutuneen sähkön kulutuksen ja tuotannon taseselvitystä hoitava yritys. eSett Oy:n omistavat yhtä
suurin osuuksin pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet, Fingrid , Svenska Kraftnät ja Statnett.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma:
Tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous,
jossa vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä, talouskasvu on erotettu resurssien

käytöstä, eikä ketään ihmistä eikä mitään
aluetta jätetä jälkeen muista alueista.
Fit For 55: Euroopan komission vuonna 2021 julkaisema säädösehdotuspaketti. Sen tavoitteena on vähentää EU:n
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään
55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
vuoden 1990 tasosta. Esitelty säädöspaketti tarjoaa keinot, joilla EU:n nykyinen 40 prosentin vähennystavoite kiristetään komission syyskuussa 2020
ehdottamalle tasolle.
GRI (Global Reporting Initiative): kansainvälisesti laajalti käytetty yritysvastuun raportointiohjeisto.
Horizon2020: EU:n komission rahoittama kansainvälinen hanke. Hankkeen
tavoitteena on kehittää uudenlaista
sähköjärjestelmän joustojen kauppapaikkaa ja siihen liittyviä prosesseja.
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INTERRFACE-hanke: Yhteiseurooppalainen INTERRFACE-joustomarkkina-alustahanke on yksi EU:n laajassa
Horizon 2020 -ohjelmassa rahoitettavista tutkimushankkeista. Fingrid ja
Elering ovat mukana hankkeessa, jossa haetaan ratkaisuja joustomarkkina-alustoihin, joilla hajautettujen resurssien hyödyntäminen niin tehotasapainon
ylläpitoon kuin jakeluverkkojen sekä tasevastaavien tarpeisiin on mahdollista.

ITOMS: The International Transmission
Operations & Maintenance Study -tutkimuksessa arvioidaan kunnossapidon
tehokkuutta, jota mitataan vertaamalla kunnossapidon kustannuksia ja käyttöhäiriötasoa. Tavoitteena on säästää
kustannuksia ja parantaa järjestelmän
turvallisuutta. Fingrid on sijoittunut tutkimuksessa usein kärkisijoille ja saanut
huippusuoriutuja-maininnat sekä voimajohtojen että sähköasemien osalta.

IoT-ratkaisut kantaverkkotoiminnassa:
Esineiden internet eli IoT (Internet of Things) ja digitaalisuus auttavat tulevaisuudessa sähköasemien laitteiden kunnon ja
elinkaaren seuraamisessa. Tämä tehostaa
sähköasemien kunnonhallintaa ja vähentää asiakkaiden siirtokeskeytyksiä.

Keski-Suomen leikkaus: tunnetaan
myös nimellä P1-leikkaus. Keski-Suomen poikkileikkauksella tarkoitetaan
sähköteknisin perustein määriteltyä
Pohjois ja Etelä-Suomen välisiä siirtojohtoja leikkaavaa rajaa. Tulevaisuudessa leikkauksen tarkkaan sijaintiin vaikuttaa muun muassa sähkön tuotannon
ja kulutuksen liittyminen pohjois-etelä-suuntaisten johtojen varteen.

Sanasto

ITAMS: International Transmission Asset Management Study. ITAMS arvioi
kantaverkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan tehokkuutta. Tutkimus on toteutettu viisi kertaa, ja Fingrid on sijoittunut
jokaisella kerralla kärkisijoille. Fingridissä on panostettu erityisesti digitalisaation hyödyntämiseen, mikä näkyy hyvänä menestymisenä tutkimuksessa.

Kulutusjousto / Kysyntäjousto: Kulutusjoustolla tarkoitetaan sähkön kulutuksen vähentämistä tai siirtämistä toiseen ajankohtaan hinnan ohjaamana.
Sähkön käyttöä vähennetään hetkellä,
jolloin sähkömarkkinoilla hinta on korkea.

NPS-suositteluindeksi (Net Promoter
Score): Yhtiötä suosittelevien prosenttiosuus – yhtiötä arvostelevien prosenttiosuus, esimerkiksi suosittelijoita 45 %,
arvostelevia 6 %. Tällöin NPS: 45 %-6
%= 38 %. Tutkimuksesta saatava maksimitulos voi olla 100 prosenttia.

taan. Sähkömarkkinaosapuolet laativat
etukäteen suunnitelman kulutuksensa ja
tuotantonsa tasapainotuksesta, mutta
käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan reservejä, joita Fingrid hankkii ylläpitämiltään markkinoilta.

Olennaisuusanalyysi: Olennaisuusanalyysin avulla tunnistetaan Fingridin
perusliiketoiminnalle ja yritysvastuulle
tärkeimpiä asioita. Siinä arvioidaan Fingridin toiminnasta aiheutuvia merkittäviä
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia sidosryhmien päätöksentekoon muun muassa toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin
sekä strategiapäivityksen perusteella.

SDG (Sustainable Development
Goals): YK:n jäsenmaat sopivat vuonna
2015 kestävän kehityksen Agenda 2030
-toimintaohjelmasta. Ohjelmaan sisältyy
17 kestävän kehityksen globaalia tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Puhdas sähköjärjestelmä (myös vähähiilinen sähköjärjestelmä): Puhtaalla sähköjärjestelmällä tarkoitetaan sähköjärjestelmää, jossa sähkön tuotanto
perustuu hiilidioksidipäästöttömään
tuotantoon, kuten tuuli-, aurinko-, bio-,
vesi- tai ydinvoimaan.
Reservimarkkinat: Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulute-

Sähkömarkkinatoimijat: Sähkömarkkinatoimijoilla tarkoitetaan sähkön tuottajia, sähkön myyjiä ja sähkön käyttäjiä
– mukaan lukien ne kotitaloudet, jotka
osallistuvat sähkömarkkinoille.
Sähköpörssi: Sähköpörssi on julkinen
kauppapaikka sähkön myyntiä ja hankintaa varten.
Säätösähkömarkkinat: Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan
reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulu-
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LIIKETOIMINTAKATSAUS

TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

HALLINNOINTI

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus
Toimintaympäristö ja
liiketoimintamalli

Vieraslaji: Vieraslaji on luontaiselta levinneisyysalueeltaan siirtynyt laji, joka on ihmisen myötävaikutuksella, tahattomasti
tai tarkoituksella ylittänyt luontaisen leviämisesteen. Niistä haitallisiksi luokiteltujen vieraslajien on todettu uhkaavan
alkuperäistä ekosysteemiä ja luonnon
monimuotoisuutta.

Strategia
Fingridin maine, asiakkaat ja
sidosryhmät
Talous ja rahoitus
Liiketoiminta
Henkilöstö
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

Sanasto

YRITYSVASTUU

sämarkkinoita koskevat EU:n kolmannen
energiapaketin tavoitteet. Verkkosääntöjen valmistelussa keskeisiä toimijoita
ovat Euroopan komissio, energia-alan
valvontaviranomaiset yhteistyövirasto ACER:n kautta sekä eurooppalaiset
kantaverkonhaltijat yhteistyöjärjestönsä
ENTSO-E:n kautta.

VUOSIKERTOMUS 2021

Tutkimus ja kehittäminen

PALKITSEMISRAPORTTI

tuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa
säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä sähköjärjestelmän tarpeen mukaan. Ylössäätö tarkoittaa tuotannon
lisäämistä tai kulutuksen vähentämistä.
Alassäätö tarkoittaa tuotannon vähentämistä tai kulutuksen lisäämistä.
Tasesähkö: Tasesähköllä tarkoitetaan
sähkön kuluttajan osalta ostetun sähkön ja toteutuneen kulutuksen välistä

eroa. Sähkön tuottajan osalta se tarkoittaa myydyn sähkön ja toteutuneen
tuotannon välistä eroa.
Tasevirhesäätäjä: Tasevirhesäätäjä on
olennainen osa tasevirheeseen perustuvan uuden tasehallintamallin toteutusta.
Se laskee reaaliajassa tasevirhettä, eli
Suomen rajoilla mitattavan sähkönsiirron eroa markkinatulosten mukaiseen
sähkönsiirtoon.

Toimitusvarmuus: Toimitusvarmuus tarkoittaa sitä, kuinka luotettavasti sähköä
on saatavissa.
Työtapaturmataajuus: Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä /
miljoonaa tehtyä työtuntia.
Verkkosäännöt: Heinäkuussa 2009 voimaan tulleen, eurooppalaisia sähkön si-

Vuorokausimarkkinat: Vuorokausimarkkinoilla, eli day ahead -markkinoilla, tarkoitetaan sähkön markkinapaikkaa,
jolla käydään kauppaa seuraavan vuorokauden eri tunneille myytävästä ja ostettavasta sähköstä.
Älyverkko: Älyverkko eli älykäs sähköjärjestelmä on laajasti digitalisaatiota
hyödyntävä sähköverkko, johon on liitetty sähköntuotantoa, kulutusta ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös sähkövarastoja. Älyverkon myötä asiakkaan
mahdollisuudet osallistua sähkömarkkinoille kasvavat.
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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

