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Yleistä

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, ja sen 
hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, 
markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, 
arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjes- 
tykseen ja osakassopimuksiin� Fingrid 
noudattaa toiminnassaan Arvopaperi- 
markkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hal- 
linnointikoodia, koska se on laskenut 
liikkeeseen Irlannin ja Lontoon pörssis- 
sä noteerattuja joukkovelkakirjalainoja� 
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjes- 
telmästä on laadittu Hallinnointikoodin 
suositusten ja raportointia koskevien 
vaatimusten mukaisesti� Fingridin osake 
ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena�
 
Yhtiön toimintaa säätelee ensisijaises- 
ti sähkömarkkinalaki� Sähkömarkkina- 
lain mukaan Fingridin hallinnon ja sen 
harjoittaman kantaverkkotoiminnan on 
oltava riippumatonta sähkön ja maa-
kaasun tuotannosta ja myynnistä� Fin-
gridin omistajien on huolehdittava siitä, 
että ne eriyttävät päätöksenteon kos-
kien toisaalta Fingridiä ja toisaalta säh-

kön tai maakaasun tuotantoa tai myyn-
tiä harjoittavia yrityksiä� Energiavirasto 
valvoo vahvistettujen valvontamene-
telmien kautta Fingridin verkkotoimin-
nan hinnoittelun kohtuullisuutta sekä 
Fingridin mahdollisuuksia investoida 
riittävästi verkkoonsa ja kattaa kus-
tannuksensa� Energiavirasto vahvistaa 
valvontajaksoittain yhtiön liiketoiminnan 
sallitun tuoton� Nykyiset valvontamene-
telmät valvontajaksoille 2016–2019 ja 
2020–2023 tulivat voimaan 1�1�2016�

Fingridin selvitys hallinto- ja ohjausjär- 
jestelmästä on laadittu toimintakerto- 
muksesta erillisenä kertomuksena ja se 
on Fingridin hallituksen tarkastusvalio- 
kunnan ja hallituksen käsittelemä� Fin- 
gridin tilintarkastusyhteisö Pricewater- 
houseCoopers Oy on tarkastanut, että 
selvitys on annettu ja että sen taloudel- 
liseen raportointiprosessiin liittyvien si- 
säisen valvonnan ja riskienhallinnan jär- 
jestelmien kuvaus on yhdenmukainen 
yhtiön tilinpäätöksen kanssa� 

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa www�cgfinland�fi�
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Kuvaus Fingridin hallintoelimistä
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Yhtiökokous

Fingridin hallintojärjestelmä on kuvattu alla, ja hallintoelinten tehtävät on selostet-
tu jäljempänä kohdissa 3 - 7�

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin� 
Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus 
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää 
siellä äänivaltaansa� Yhtiön osakkeet ja- 
kaantuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin� Jo- 
kainen A-sarjan osake oikeuttaa äänes- 
tämään kolmella (3) ja jokainen B-sarjan 
osake yhdellä (1) äänellä� Valittaessa hal- 
lituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake 
oikeuttaa äänestämään kymmenellä (10) 
äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdel- 
lä (1) äänellä� 

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään 
pääsääntöisesti yksinkertaisella ään- 
ten enemmistöllä� Eräät yhtiöjärjestys-
muutokset edellyttävät kuitenkin mää-
räenemmistön kannatusta� Lisäksi 
B-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus 
valita yksi (1) hallituksen jäsen� Ajanta- 
saiset tiedot yhtiön osakkeiden ja äänioi- 
keuksien kokonaismäärästä osakelajeit- 
tain julkaistaan yhtiön internetsivuilla�

Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, 
päättää voitonjaosta ja valitsee tilin-
tarkastajan ja yhtiön hallituksen, va-
litsee hallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä päättää vas-
tuuvapauden myöntämisestä hallituk- 
sen jäsenille ja toimitusjohtajalle� Li- 
säksi yhtiökokous päättää hallituksen 
ja valiokuntien palkitsemisesta� Varsi- 
nainen yhtiökokous pidetään vuosittain 
viimeistään kesäkuussa� Ylimääräinen 
yhtiökokous tulee pitää, jos hallitus niin 
päättää tai osakeyhtiölaki muutoin niin 
edellyttää�

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön 
hallitus� Yhtiöjärjestyksen mukaisesti 
yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot 
lähetetään kirjattuna kirjeenä kullekin 
osakkeenomistajalle yhtiön osakeluet- 
teloon merkittyyn osoitteeseen aikai- 
sintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään 
kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta�

Riskienhallintaprosessi

TOIMITUSJOHTAJA

Tilintarkastajat

Palkitsemisvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

YHTIÖKO-
KOUS

HALLITUS

JOHTO-
RYHMÄ

SISÄINEN
 TARKASTUS

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta
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Yhtiö julkaisee internetsivuillaan yhtiö- 
kokouskutsun ja seuraavat tiedot vähin- 
tään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

• ehdotukset koskien hallituksen 
kokoonpanoa, hallituksen jäsenten 
palkkioita ja tilintarkastajia

• toimielinten palkitsemisraportti

• hallituskokoonpanoa koskevan 
ehdotuksen valmistelussa noudatettu 
tapa

• hallituskokoonpanoa koskevien 
jäsenehdokkaiden tiedot ja arvio 
ehdokkaiden riippumattomuudesta

• muut yhtiökokouksen käsiteltäviksi 
kuuluvat osakkeenomistajien tekemät 
päätösehdotukset

• yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat

• hallituksen päätösehdotukset

• tieto hallituksen jäsenten 
asettamisjärjestyksestä 
yhtiöjärjestyksen mukaan�

Osakkeenomistajalla on oikeus saa-
da yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, 
joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yh-

tiökokouksen päätettäväksi� Osakkeen-
omistajan on esitettävä vaatimuksen-
sa asian käsittelemiseksi varsinaisessa 
yhtiökokouksessa siten, että yhtiö ehtii 
käsitellä sen ennen yhtiökokouskutsun 
toimittamista� Yhtiö julkaisee internet-
sivuillaan päivämäärän, johon mennes-
sä osakkeenomistajan on esitettävä 
yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiöko-
kouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia 
sekä ohjeet, mihin sähköpostiosoittee-
seen osakkeenomistajan vaatimus tulee 
lähettää�  

Yhtiö asettaa internetsivuilleen yhtiöko- 
kouksen pöytäkirjan viimeistään kahden 
(2)  viikon kuluessa yhtiökokouksesta�
Lähtökohtaisesti hallituksen puheen-
johtaja ja muut hallituksen jäsenet, Fin-
gridin toimitusjohtaja sekä tilintarkas-
taja ovat läsnä yhtiökokouksessa� Myös 
hallituksen jäseneksi ensimmäistä ker-
taa ehdolla oleva henkilö osallistuu yh-
tiökokoukseen, jollei hänen poissaolol-
leen ole painavia syitä�

Fingridin varsinainen yhtiökokous pi-
dettiin 7�4�2021� Varsinaisen yhtiöko-
kouksen pöytäkirja on julkaistu yhtiön 
internetsivuilla�

vuosittain, viimeistään seuraavaa varsi- 
naista yhtiökokousta edeltävän tammi- 
kuun 31� päivänä� 

Osakkeenomistajien nimitystoimikun-
nan jäsenet 7�4�2021 alkaen 1�9�2021 
saakka olivat hallitusneuvos Karri Safo, 
valtiovarainministeriö, nimeäjä Suomen 
valtio, pääomasijoitusjohtaja Jukka Rei-
jonen, Ilmarinen, nimeäjä Keskinäinen 
eläkevakuutusyhtiö llmarinen sekä joh-
taja Erkko Ryynänen, OP, nimeäjä Aino 
Holdingyhtiö Ky ja 1�9�2021 alkaen halli-
tusneuvos Karri Safo, valtiovarainminis-
teriö, nimeäjä Suomen valtio, seniorisal-
kunhoitaja Mikko Räsänen, Ilmarinen, 
nimeäjä Keskinäinen eläkevakuutusyh-
tiö llmarinen sekä johtaja Erkko Ryynä-
nen, OP, nimeäjä Aino Holdingyhtiö Ky� 
Toimikunnan jäsenen toimikausi päättyy 
nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen 
päättyessä�

Vuoden 2021 aikana nimitystoimikunta 
kokoontui kolme (3) kertaa ja osallistu- 
misprosentti kokouksiin oli 100 %� Nimi- 
tystoimikunta valmisteli yhtiökokoukselle 
tehtävää esitystä hallituksen jäsenten lu- 
kumäärästä, kokoonpanosta ja palkitse- 
misesta sekä arvioi hallituksen toimintaa�

OSAKKEENOMISTAJIEN 
NIMITYSTOIMIKUNTA 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
tehtävät on määritelty yhtiökokouksen 
(28�3�2018) hyväksymässä toimikunnan 
työjärjestyksessä ja ovat Hallinnointi- 
koodin suosituksen 19 mukaiset� Toimi- 
kunnan tehtävänä on valmistella halli- 
tuksen jäsenten valintaa ja palkitsemista 
koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiö- 
kokoukselle sekä arvioida hallituksen toi- 
mintaa� Nimitystoimikunta on perustettu 
toimimaan toistaiseksi�

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) 
yhtiön osakkeenomistajien edustajasta 
sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka 
toimii nimitystoimikunnan asiantunti-
jana� Yhtiön kolme (3) äänimäärältään 
suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin 
oikeutettuja nimeämään toimikuntaan 
yhden (1) jäsenen� Mikäli osakkeen-
omistaja ei halua käyttää nimeämis-
oikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi 
äänimäärältään suurimmalle osakkeen-
omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeä-
misoikeutta� 

Nimitystoimikunnan tulee tehdä ehdo- 
tuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 
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Hallitus

Fingridin yhtiökokous valitsee vuo-
sittain hallituksen� Hallitukseen kuu-
luu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viisi 
(5) varsinaista jäsentä� Yhtiön B-sarjan 
osakkeenomistajat ovat oikeutettuja 
valitsemaan yhden (1) hallituksen jäse-
nen päättämällä asiasta omistamiensa 
B-sarjan osakkeiden lukumäärän mu-
kaisella yksinkertaisella enemmistöl-
lä� Hallituksen jäseneksi ei voida valita 
henkilöä, joka on hallituksen jäsen jos-
sakin sähkön tai maakaasun tuotantoa 
tai myyntiä harjoittavassa yhtiössä tai 
tällaista yritystä edustavassa toimieli-
messä� Yhtiökokous valitsee yhden (1) 
hallituksen jäsenen hallituksen puheen- 
johtajaksi ja yhden (1) jäsenen hallituk- 
sen varapuheenjohtajaksi� Hallituksen 
kutsuu koolle hallituksen puheenjohta- 
ja tai varapuheenjohtaja�

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla 
on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista 
yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja tai   

varapuheenjohtaja� Päätökset tehdään 
yksinkertaisella enemmistöllä laskettu- 
na läsnä olevista hallituksen jäsenistä� 
Uudet hallituksen jäsenet perehdyte- 
tään yhtiön toimintaan� Hallituksen jä- 
senen toimikausi päättyy vaalia ensiksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä�

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Fingridin hallituksen tehtävät ja vastuut 
määräytyvät osakeyhtiölain ja muun 
soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiö-
järjestyksen perusteella� Hallituksen 
yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön 
hallinnosta ja toiminnan asianmukai- 
sesta järjestämisestä� Hallitus varmis- 
taa, että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia 
sääntöjä ja säädöksiä, yhtiön yhtiöjär- 
jestystä sekä yhtiökokouksen antamia 
ohjeita� Hallituksen keskeiset tehtävät 
ja toimintaperiaatteet on lisäksi määri- 
telty hallituksen työjärjestyksessä, jon-
ka mukaan hallitus:
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• päättää yhtiön strategisista 
linjauksista;

• hyväksyy strategian pohjalta 
vuosittaisen toimintasuunnitelman 
ja budjetin sekä valvoo sen 
toteuttamista ja yhtiön taloudellista 
tilannetta;

• hyväksyy Fingridin johtamisen 
periaatteet ja muut 
hallitustasolla määriteltävät 
liiketoimintaperiaatteet sekä 
sisäpiiriohjeen ja lähipiiritoimien 
seurantaa koskevat periaatteet;

• vahvistaa yhtiön toiminnassa 
noudatettavat arvot;

• hyväksyy hankintojen ja investointien 
kokonaismäärän ja sen jakautumisen 
eri osa-alueille sekä päättää 
erikseen budjetoiduista yli 10 
miljoonan euron hankinnoista, 
investoinneista ja myynneistä 
sekä yli 2 miljoonan euron budjetin 
ulkopuolisista hankinnoista, 
investoinneista ja myynneistä;

• käsittelee ja hyväksyy 
tilintarkastussuunnitelman, 
tilinpäätökset, puolivuosikatsauksen 
ja näitä koskevat pörssitiedotteet 
sekä toimintakertomuksen;

• käsittelee ja päättää varsinaiselle 
yhtiökokoukselle tehtävät 
ehdotukset osakeyhtiölain 
määräysten ja Hallinnointikoodin 
suositusten mukaisesti;

• käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan 
liittyvät riskit ja niiden hallintaan 
liittyvät prosessit;

• päättää yhtiön sisäisen 
tarkastuksen toimintamallista ja 
vuosisuunnitelmasta sekä käsittelee 
sisäisen tarkastuksen raportit;

• hyväksyy yhtiön hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä annettavan 
selvityksen;

• käsittelee yhtiön yritysvastuuraportin 
vähintään kerran vuodessa;

• nimittää ja vapauttaa tehtävästään 
yhtiön toimitusjohtajan ja 
toimitusjohtajan sijaisen;

• hyväksyy yhtiön perusorganisaation 
ja johtoryhmän kokoonpanon;

• päättää yhtiön tytäryhtiöiden ja 
osakkuusyhtiöiden hallituksen 
jäsenien nimeämisestä sekä 
käsittelee tytäryhtiöiden ja 
osakkuusyhtiöiden toimitusjohtajien 
nimitysehdotukset

• päättää toimielinten palkitsemis-
politiikasta ja -raportista sekä 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän 
jäsenten palkasta ja muista 
etuuksista;

• pitää vähintään kerran vuodessa 
osan kokousta ilman toimivan 
johdon läsnäoloa;

• pitää vähintään kerran vuodessa 
osan kokousta tilintarkastajan 
kanssa ilman toimivan johdon 
läsnäoloa;

• arvioi kerran vuodessa toimintaansa 
ja työmenetelmiään sekä 
toimintansa tehokkuutta;

• valitsee keskuudestaan tarkastus- 
valiokunnan ja palkitsemisvaliokunnan 
jäsenet sekä em� valiokuntien 
puheenjohtajat;

• nimeää neuvoa antavan 
neuvottelukunnan, jonka tehtävänä 
on toimia hallituksen ja yhtiön 
johdon yhdyssiteenä asiakkaisiin� 
Neuvottelukuntaan kuuluu 10–14 
jäsentä, jotka edustavat sähkön 
tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä 
ja muita sähkömarkkinatoimijoita� 
Toimikausi on kolme (3) kalenteri- 
vuotta� Hallitus vahvistaa 

neuvottelukunnan ohjesäännön 
sekä;

• käsittelee muut asiat, jotka 
hallituksen puheenjohtaja, 
hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja 
on esittänyt otettavaksi 
esityslistalle�

HALLITUS VUONNA 2021 
Hallituksessa olivat edustettuina vuon- 
na 2021 Juhani Järvi (pj�), Päivi Nerg (va- 
rapj�), Hannu Linna, Sanna Syri ja Esko 
Torsti� 

Hallituksen jäsenistä Juhani Järvi, Han- 
nu Linna ja Sanna Syri ovat riippu-
mattomia yhtiöstä ja sen merkittävis-
tä osakkeenomistajista� Päivi Nerg ja 
Esko Torsti ovat riippumattomia yhtiös-
tä, mutta eivät merkittävistä osakkeen- 
omistajista, koska heillä kummallakin 
on toimisuhde merkittävään osakkeen- 
omistajaan� Yhtiön toimitusjohtaja, ta- 
lous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiain- 
johtaja, joka on hallituksen sihteeri, 
osallistuvat hallituksen kokouksiin� Hal- 
lituksen jäsenet eivät omista osakkeita 
yhtiössä�
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https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_tilinpaatos_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_palkitsemisraportti_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2021.pdf


Vuoden aikana hallitus kokoontui yksi-
toista (11) kertaa ja hyväksyi tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen vuodelta 
2020 sekä päätti Fingridin strategiasta, 
vuoden 2022 budjetista ja toimintasuun-
nitelmasta, yritysvastuun periaatteis-
ta ja tavoitteista, sisäisen tarkastuksen 
suunnitelmasta 2021, kantaverkkohin-
noittelusta vuodelle 2022, uusista in-
vestoinneista kantaverkkoon ja ICT:hen, 
kantaverkon kehittämisen ja kunnonhal-
linnan periaatteista, sähkömarkkinoiden 
edistämisen periaatteista, käyttövar-
muuden hallinnan periaatteista, sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan periaat-
teista ja sisäpiiriohjeesta, johdon palkit-
semisesta sekä kaikista olennaisista yh-
tiöön vaikuttavista periaatteista� Lisäksi 
hallitus käsitteli kokouksissaan mer-
kittäviä investointeja kuten Suomen ja 
Ruotsin välistä kolmatta vaihtosähköyh-
teyttä ja Metsälinjaa, FennoSkan-yhtey-
den eliniän jatkamista, Datahub-hank-
keen etenemistä ja yhtiön verkkovisiota 
sekä toimintaympäristön vaikutusta yh-
tiön toimintaan� Hallituksen kokouksis-

Fingridin hallitus 2021

Nimi
Syntymä-
vuosi Koulutus Päätoimi ja riippumattomuus

Läsnäolo 
hallituksen 
kokouksissa

Läsnäolo 
valiokuntakokouksissa

Puheenjohtaja 
Juhani Järvi 

1952 KTM Hallitustyö, riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeenomistajista

11/11 Tarkastusvaliokunta 4/4

Palkitsemisvaliokunta 3/3 

Varapuheenjohtaja
Päivi Nerg

1958 MMM, 
agronomi

Valtiovarainministeriö, alivaltiosihteeri,
riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista

11/11 Tarkastusvaliokunta 4/4

Hannu Linna 1955 DI, eMBA Hallitustyö, riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeenomistajista

11/11 Tarkastusvaliokunta 3/4 
( jäsen 7�4�2021 alkaen)

Palkitsemisvaliokunta 1/3 
( jäsen 7�4�2021 saakka)

Sanna Syri 1970 TkT Aalto-yliopisto, professori,
riippumaton yhtiöstä, riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista

11/11 Tarkastusvaliokunta 1/4 
( jäsen 7�4�2021 saakka)

Palkitsemisvaliokunta 2/3 
( jäsen 7�4�2021 alkaen)

Esko Torsti 1964 VTL Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen, johtaja, riippumaton yhtiöstä 
ja ei-riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

11/11 Palkitsemisvaliokunta 3/3

sa vieraili yhtiön asiakkaita, jotka esitti-
vät näkemyksiään Fingridin toiminnasta 
erilaisten asiakkaiden näkökulmasta� 
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https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2021.pdf
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Kauppatieteiden maisteri, s� 1952
Hallituksen jäsen 6�6�2014 lähtien

Päätoimi: Hallitustyö

Juhani Järvi, puheenjohtaja

Aiemmat toimet:
• Rautakesko Oy, johtaja,  

kansainväliset projektit 2013-2015
• Rautakesko Oy, johtaja, talous ja riskienhallin-

ta, 2010-2013, kehitysjohtaja 2007-2010
• Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja, pääjohtajan 

varamies 2005-2007, CFO 1998-2005
• Patria Industries Oyj, talous- ja  

rahoitusjohtaja, CFO 1997-1998
• Wärtsilä-konserni, Wartsila Diesel  

North America, Inc�, CFO 1994-1997
• Wärtsilä-konserni, Sanitec Oy,  

CFO 1991-1993
• Wärtsilä Oyj, talousjohtaja 1989-1991,  

1985-1987 eri tehtäviä 1980-1985
• Wärtsilä-konserni, Cimcorp Inc�,  

tehtaanjohtaja 1988-1989,  
CFO 1987-1988

Aiemmat luottamustehtävät:
• MetsäTissue Oyj, hallituksen jäsen  

2009-2017
• A�Ahlström Kiinteistöt Oy,  

hallituksen jäsen 2014-2016
• Suomalais-eestiläinen kauppayhdistys  

SEKY, hallituksen puheenjohtaja 2013-2016
• Luottokunta, hallituksen jäsen  

2005-2007
• SATO Oyj, hallituksen jäsen  

2004-2007, tarkastusvaliokunnan  
puheenjohtaja 2006-2007

• Rimi Baltic AB, hallituksen jäsen 2005-2006, 
tarkastusvaliokunnan  
puheenjohtaja 2006

• Citycon Oyj, hallituksen jäsen  
2001-2004

Riippumaton yhtiöstä, riippumaton  
merkittävistä osakkeenomistajista�
Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

Päivi Nerg, varapuheenjohtaja

MMM, agronomi, s� 1958
Hallituksen jäsen 28�3�2018 lähtien

Päätoimi: Valtiovarainministeriö,  
alivaltiosihteeri 2018-
 
Keskeiset luottamustehtävät:
• Gasgrid Finland Oy, hallituksen jäsen 2020-
• Suomen Itsenäisyyden  

juhlarahasto Sitra, hallituksen  
puheenjohtaja 2020-

• Palosuojelurahasto, hallituksen puheenjohtaja 
2020-

• Suomen Rahapaja Oy, hallituksen jäsen 2018-

Aiemmat toimet:
• Sisäministeriö, kansliapäällikkö,  

10/2012-12/2017
• Valtiovarainministeriö, hallinto- ja  

kehitysjohtaja, ylijohtaja, konserni ohjaus, 
 hallinnonalan ohjaus, ministeriön keskus-  
hallinto, valmiuspäällikkö, 8/2009-9/2012

• Itä-Suomen yliopisto, yliopistohankkeen  
projektijohtaja, 6/2007-8/2009

• Kuopion yliopisto, hallintojohtaja,  
6/2002-8/2009

• Kuopion yliopisto, koulutus- ja  
kehittämiskeskus, johtaja, 8/1996-5/2002

• Atria Oyj, henkilöstö- ja laatujohtaja, 
johtoryhmän jäsen, 1994-7/1996

• Itikka-Lihapolar Oy, laatupäällikkö,  
9/1990-12/1993

• Lihapolar Oy/Lihakunta, laboratorio päällikkö, 
9/1988-8/1990

• Lihapolar Oy/Lihakunta, laadunvalvonnan esi-
mies, 5/1986-8/1988 

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton  
merkittävistä osakkeenomistajista�
Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

HALLITUKSEN JÄSENET 31.12.2021
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https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_tilinpaatos_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_palkitsemisraportti_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2021.pdf


DI, eMBA, s� 1955
Hallituksen jäsen 20�3�2020 lähtien

Hannu Linna

Päätoimi: hallitustyö

Aiemmat toimet:
• Vaasan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja 2001–

2018
• Korpelan Voima kuntayhtymän  

toimitusjohtaja 1994–2001
• Mellano Oy:n toimitusjohtaja  

1992–1994  

• sekä useita muita toimia ja työsuhteita

Aiemmat luottamustehtävät:
• EPV Energia Oy, hallituksen  

jäsen 2001–2019
• Voimapiha Oy (Indalsälven),  

hallituksen jäsen, 2013–2018
• Vapo Oy/VapoTimber Oy, 

 hallituksen jäsen 2009–2017 
• Energiateollisuus ry�, hallituksen  

jäsen 2008-2009 ja 2015-2017
• Power-Deriva Oy, hallituksen jäsen,  

2006-2018
• PRT-Forest Oy, hallituksen jäsen 2005-2014, 

varapuheenjohtaja 2007-2009, puheenjohtaja 
2010-2014

• Mellano Oy, hallituksen jäsen, 1995-2005  
 
sekä useita muita luottamustehtäviä

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeen-
omistajista� Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä 
yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa 
yhtiöissä�

Sanna Syri

Tekniikan tohtori, s� 1970
Hallituksen jäsen 14�4�2015 lähtien

Päätoimi:
• Aalto-yliopisto, professori, energiatekniikka ja 

energiatalous, insinööritieteiden korkeakoulu, 
konetekniikan laitos 2010-

• Aalto-yliopisto, Konetekniikan laitoksen 
varajohtaja 2016-2021

Keskeiset luottamustehtävät:
• Useita Aalto-yliopiston sisäisiä 

komiteajäsenyyksiä ja hallinnollisia 
luottamustehtäviä

Aiemmat toimet:
• Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 

erikoistutkija, teknologiapäällikkö 2002-2010
• Suomen ympäristökeskus, erikoistutkija ja 

tutkija 1994-2002
• IIASA (Laxenburg, Itävalta), Research Scholar, 

Transboundary Air Pollution -tutkimusryhmä 
1998-1999

• IIASA, vierailija, Transboundary Air Pollution 
-tutkimusryhmä 6-8/1997

• IVO International Oy, diplomityöntekijä 
(Kalifornian yliopisto, Santa Barbara, USA) 

Riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista� Ei osakeomistuksia yhtiössä 
eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa 
yhtiöissä�
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https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_tilinpaatos_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_palkitsemisraportti_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2021.pdf


Valtiotieteiden lisensiaatti, s� 1964
Hallituksen jäsen 22�3�2012 lähtien

Esko Torsti

Päätoimi: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilma-
rinen, Allokaatiojohtaja 2006-

Keskeiset luottamustehtävät:
• M-Brain, hallituksen jäsen 2017-
• William ja Ester Otsakorven säätiö, hallituksen 

jäsen 2014-
• Suomen Punainen Risti, sijoitustoimikunnan 

jäsen 2012-

Aiemmat toimet:
• Pohjola, sijoitusjohtaja, 2005-2006,  

2001-2003
• Pohjola omaisuudenhoito, toimitusjohtaja, 

2003-2005
• Ilmarinen, korkosijoitusjohtaja 1998-2001

• SEB Helsinki, pääekonomisti 1996-1998

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittä-
vistä osakkeenomistajista�

Ei omistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa sa-
maan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

HALLITUKSEN 
MONIMUOTOISUUS
Hallituksen monimuotoisuus tukee yh-
tiön liiketoiminnalleen asettamien ta-
voitteiden saavuttamista ja niiden ke-
hittämistä� Yhtiön tavoit teena on, että 
hallituksen jäsenillä on riittävä ja toi-
siaan täydentävä kokemus ja osaaminen 
yhtiön liiketoiminnan sekä yhteiskun-
nallisen roolinsa kannalta tärkeimmiltä 
osa-alueilta� Lisäksi yhtiön tavoitteena 
on, että hallituksen monimuotoisuut-
ta arvioidaan ikä- ja sukupuolijakauma 
huomioon ottaen ja huomioiden suku-
puolten välisessä jakaumassa valtion 
omistajaohjauksen ja muiden omistajien 
kulloinkin asettamia tasa-arvotavoittei-

ta� Hallituksen kokoonpanoa koskevan 
ehdotuksen valmistee nimitystoimikun-
ta, joka koostuu kolmesta (3) yhtiön 
osakkeenomistajien edustajasta sekä 
hallituksen puheenjohtajasta, joka toi-
mii nimitystoimikunnan asiantuntijana� 

Fingridin hallituksen jäsenillä on moni-
puolista ja kansainvälistä liikkeenjohdon 
asiantuntemusta� Hallituksessa on edus-
tettuna erityisasiantuntemusta ja koke-
musta teollisuudesta ja energia-alalta, 
rahoituksesta ja laskentatoimesta sekä 
valtionhallinnosta� Hallituksen jäsenistä 
naisia on 40 prosenttia ja miehiä 60 pro-
senttia� Hallituksen jäsenten ikäjakauma 
vaihtelee 51 ikävuodesta 69 ikävuoteen�
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05
Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi (2) valiokuntaa: 
tarkastusvaliokunta ja palkitsemisva- 
liokunta� Hallitus hyväksyy valiokuntien 
työjärjestykset, jotka päivitetään sään- 
nöllisesti� Hallitus nimeää jäsenistään 
valiokuntien jäsenet� Kuhunkin valiokun- 
taan kuuluu vähintään kolme (3) jäsen- 
tä� Valiokuntien jäsenten nimeämisessä 
noudatetaan Hallinnointikoodin mukai- 
sia vaatimuksia�

Hallituksen nimeämät valiokunnat arvi- 
oivat toimintaansa kerran vuodessa� 

TARKASTUSVALIOKUNTA 
Tarkastusvaliokunta on hallituksen ni- 
meämä ja hallitusta avustava valiokunta� 
Hallitus on määritellyt tarkastusvalio- 
kunnan tehtävät valiokunnan työjär- 
jestyksessä Hallinnointikoodin suosi- 
tuksen 16 mukaisesti� Työjärjestyksen 
mukaan tarkastusvaliokunnan tehtävä- 
nä on vastata sille lainsäädännön nojal- 
la kuuluvista pakollisista tehtävistä sekä 

Hallinnointikoodin suosituksen 16 mu- 
kaisista tehtävistä sekä käsitellä harkin- 
tansa mukaan muita valiokunnan teh- 
täväkenttään kuuluvia asioita ja muita 
hallituksen erikseen päättämiä tehtäviä�  

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat 
Hannu Linna (pj� ja jäsen 7�4�2021 alkaen) 
Sanna Syri (pj� ja jäsen 7�4�2021 saak-
ka), Juhani Järvi ja Päivi Nerg� Valiokun-
ta kokoontui vuoden 2021 aikana neljä 
(4) kertaa� Toimitusjohtaja, talous- ja ra-
hoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja ovat 
osallistuneet valiokunnan kokouksiin�

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouk- 
sissaan muun muassa tilinpäätöksen, 
hallituksen toimintakertomuksen ja osin-
koehdotuksen 2020, puolivuosikatsa-
uksen, tilintarkastajan raportit, sisäisen 
tarkastuksen raportit, yhtiön strategisia 
riskejä ja riskienhallintaa, IT-turvallisuu-
teen liittyvät prosessit ja riskit, kanta-
verkon kehittämisen ja kunnonhallin-

nan periaatteet ja Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan periaatteet sekä selvi-
tyksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä� 
Sisäisen tarkastuksen raportit koskivat  
i) yhtiön varavoimalaitosten omaisuu-
den hallintaa, ii) arkistointiperiaatteita, 
tiedonhallintaa ja sopimusarkistoa sekä 
iii) Fingrid Datahub Oy:n tietosuojakäy-
täntöjen valmiuksien kokonaisarviointia� 
Lisäksi valiokunta valmisteli hallituksen 
päätösasioita sekä yhtiön taloudellista 
raportointia ja velkaohjelmia�

PALKITSEMISVALIOKUNTA 
Palkitsemisvaliokunta on hallituksen ni-
meämä ja hallitusta avustava valiokunta� 
Hallitus on määritellyt palkitsemisvalio- 
kunnan tehtävät valiokunnan työjärjes- 
tyksessä Hallinnointikoodin suosituksen 
17 mukaisesti� Palkitsemisvaliokunnan 
tehtävänä on siten mm� valmistella yhti- 
ön palkitsemispolitiikka ja -raportti� Li- 
säksi valiokunta valmistelee hallituksel-
le hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta 

esityksen toimitusjohtajan sekä mui- 
den johtoryhmän jäsenten palkoista ja 
muista eduista� Valiokunnan tehtäviin 
kuuluu lisäksi toimitusjohtajan ja yhtiön 
johtoryhmään kuuluvien henkilöiden ni- 
mitysasioiden ja rekrytointiprosessien 
valmistelu ja seuraajasuunnittelu sekä 
muun henkilöstön palkitsemisen ja or- 
ganisaation kehittämisen suunnittelu�

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat 
Juhani Järvi (pj�), Hannu Linna (7�4�2021 
saakka), Sanna Syri (7�4�2021 alkaen) ja 
Esko Torsti� Palkitsemisvaliokunta ko- 
koontui vuoden 2021 aikana kolme (3) 
kertaa� Toimitusjohtaja ja henkilöstö- ja 
viestintäjohtaja ovat osallistuneet va-
liokunnan kokouksiin� Kokouksissa kä-
siteltiin henkilöstön sekä johtoryhmän ja 
toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmiä 
sekä johdon seuraajasuunnittelua ja si-
jaisjärjestelyitä�

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

12

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

VUOSIKERTOMUS 2021

Yleistä

Kuvaus Fingridin 
hallintoelimistä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja ja hänen 
sijaisensa 

Yhtiön johtaminen

Neuvottelukunta

Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta

Tilintarkastus ja sisäinen 
tarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinnon keskeiset 
menettelytavat

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_tilinpaatos_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_palkitsemisraportti_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2021.pdf


06
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

07
Yhtiön johtaminen

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mu- 
kainen toimielin� Toimitusjohtaja hoi-
taa yhtiön juoksevan hallinnon halli-
tuksen antamien ohjeiden mukaisesti� 
Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja 
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain 
mukainen ja varainhoito luotettavalla ta-
valla järjestetty� Lisäksi toimitusjohtaja 
vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnas-
ta johtoryhmän avustamana, hallituksen 
päätösten toimeenpanosta ja toimii ty-
täryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja-
na� Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituk-
sen jäsen�

Fingridin toimitusjohtajana on vuodesta 
2007 lähtien toiminut tekniikan tohtori 
Jukka Ruusunen (synt� 1958)� 

Fingridillä on keskeinen vastuu sähkön 
siirrosta Suomen kantaverkossa, ja si-
ten koko yhteiskunnan toimintakyvystä�  
Fingrid noudattaa toiminnassaan so-
veltuvaa lainsäädäntöä ja kansainväli-
siä sopimuksia sekä yhtiön hallituksen 
hyväksymiä periaatteita sekä toimitus-
johtajan hyväksymiä ja johtoryhmässä 
käsiteltyjä politiikkoja� Fingridin Toimin-
taperiaatteet on julkaistu yhtiön inter-
netsivuilla�

Fingridin johdon ensisijainen tehtävä 
on huolehtia yhtiön tehokkaasta pe-
rustehtävien hoitamisesta� Yhtiön toi-
minta perustuu asiakkaiden ja yhteis-
kunnan tarpeiden tyydyttämiseen 
yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten, 
sähköverkkoluvan ja sähkömarkkina-
lain sekä muun soveltuvan kansallisen 
ja EU-lainsäädännön velvoitteet huo-
mioon ottaen� 

Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimi-
tusjohtajan tehtävistä hoitaessaan va-
ratoimitusjohtajan tehtävää� 

Toimitusjohtajan sijaisena, varatoimi- 
tusjohtajana on vuodesta 2019 toimi- 
nut kauppatieteiden lisensiaatti, met- 
sänhoitaja Asta Sihvonen-Punkka (synt� 
1962)� Hän toimii lisäksi Fingridin Mark- 
kinat-toiminnon johtajana sekä on toi-
minut vuonna 2021 Fingrid Datahub 
Oy:n toimitusjohtajana�

Toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa ei 
omista Fingridin osakkeita eikä heillä 
ole osakeperusteisia oikeuksia Fingri-
dissä tai Fingridin kanssa samaan kon-
serniin kuuluvissa yhtiöissä�

Yhtiön toimintaa johdetaan matriisissa 
neljän näkökulman kautta� Näkökulmat 
ovat: asiakkaat ja yhteiskunta, talous, si- 
säiset prosessit (siirtokapasiteetin var- 
mistaminen, käyttövarmuuden hallin-
ta ja sähkömarkkinoiden edistäminen) 
sekä henkilöstö ja osaaminen�

Toiminnallinen organisaatio on järjes-
tetty toiminnoiksi� Toimintojen johtajat 
muodostavat yhtiön johtoryhmän� Halli-
tus hyväksyy yhtiön perusorganisaation 
toimintotasolla�

Merkittävät erityistehtävät eriytetään 
ja organisoidaan tarvittaessa erilliseen 
yhtiöön� Tällaisia tehtäviä ovat esimer-
kiksi sähkömarkkinoiden erityispalvelut, 
kuten tehoreservijärjestelmän hallinnoi-
minen ja sähkön alkuperätakuujärjestel-
mästä huolehtiminen, jotka toteutetaan 
emoyhtiö Fingridin täysin omistamassa 
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tytäryhtiössä Finextra Oy:ssä� Emoyh-
tiö Fingridin täysin omistama tytäryhtiö 
Fingrid Data- hub Oy vastaa puolestaan 
sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedon-
vaihtopalvelun ja siihen liittyvien muiden 
palveluiden tarjoamisesta sähkömarkki-
naosapuolille sekä sähkömarkkinoiden 
tarvitseman rekisteröidyn tiedon hallin-
noimisesta ja näiden toimintojen kehit-
tämisestä� 

JOHTORYHMÄ
Johtoryhmä avustaa Fingridin toimitus- 
johtajaa ja sen tehtävänä on

• strategian valmistelu, viestintä, 
toimeenpano, jolla varmistetaan 
tehokas ja tuloksellinen toiminta 
sekä strategian seuranta,

• toimintasuunnitelman ja budjetin 
laadinta,

• talousohjaus ja riskienhallinta,

• resurssien suunnittelu, hankinta ja 
ohjaus,

• ulkoinen viestintä ja 
sidosryhmätoiminta,

• asioiden valmistelu hallitukselle ja

• johtoryhmätyön kehittäminen�

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman 
vastuualueensa organisaation päivittäi- 
sistä liiketoiminnoista  sekä operatiivis- 
ten päätösten toteuttamisesta�

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat vuonna 
2021 toimitusjohtaja Jukka Ruususen 
lisäksi:

• varatoimitusjohtaja, KTL, MH 
Asta Sihvonen-Punkka (s� 1962), 
markkinat,

• johtaja, TkL Jussi Jyrinsalo (s� 1964), 
kantaverkkopalvelut ja suunnittelu,

• johtaja, DI, MBA Timo Kiiveri (s� 
1967), omaisuuden hallinta,

• johtaja, OTK, eMBA Marina Louhija 
(s� 1968), laki- ja toimistopalvelut, 
compliance ja yritysvastuu,

• johtaja, VTM, KTM Tiina Miettinen

• (s� 1963), henkilöstö ja viestintä,

• johtaja, KTM Jan Montell (s� 1968), 
talous ja rahoitus,

• johtaja, DI Reima Päivinen (s� 1958), 
voimajärjestelmän käyttö,

• johtaja, DI, MBA Kari Suominen  
(s� 1964), ICT� 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat henki-
löt eivät omista Fingridin osakkeita, eikä 
heillä ole osakeperusteisia oikeuksia 
Fingridissä tai Fingridin kanssa samaan 
konserniin kuuluvissa yhtiöissä� 

Yhtiön johtoryhmä kokoontui vuoden 
2021 aikana 15 kertaa�
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Tekniikan tohtori, s� 1958

Toimitusjohtaja vuodesta 2007

Jukka Ruusunen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007, yhtiön 
palveluksessa vuodesta 2007

Aiemmat tehtävät
• Fortum Power and Heat Oy,  

kehitysjohtaja 1999-2006
• Imatran Voima Oy, asiantuntija 1996-1999
• Teknillinen korkeakoulu,  

useita tehtäviä 1982-1996
• Helsingin kauppakorkeakoulu,  

useita tehtäviä 1982-1996
• Helsingin kauppakorkeakoulu,  

apulaisprofessori 1995

Keskeiset luottamustoimet
• Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja 2018-
• Fingrid Datahub Oy, hallituksen puheenjohtaja 

2016-
• ENSTO Oy, hallituksen jäsen 2016-
• Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen 2010-
• Finextra Oy, hallituksen puheenjohtaja 2009-
• Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 1995- 

ja kauppakorkeakoulun dosentti 1996-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

Asta Sihvonen-Punkka

KTL, MH, s� 1962

Varatoimitusjohtaja vuodesta 2019,  
markkinat

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016,  
yhtiön palveluksessa vuodesta 2016

Aiemmat tehtävät
• Viestintävirasto, pääjohtaja 2011-2015
• Energiamarkkinavirasto, ylijohtaja  

2002-2011
• Energiamarkkinavirasto (ent� 

Sähkömarkkinakeskus), johtaja 1998-2002

Keskeiset luottamustoimet
• Gasgrid Finland Oy, hallituksen jäsen 2020-
• eSett Oy, hallituksen jäsen 2016-

Muut tehtävät
• Fingrid Datahub Oy, toimitusjohtaja 2018-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�
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Tekniikan lisensiaatti, s� 1964

Johtaja vuodesta 2005,  
kantaverkkopalvelut ja suunnittelu

Jussi Jyrinsalo

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005,  
yhtiön palveluksessa vuodesta 1997

Aiemmat tehtävät
• Fingrid Oyj, useita tehtäviä 1997
• IVO Voimansiirto Oy, useita tehtäviä  

1993-1997
• Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu,  

vt� apulaisprofessori 1992-1993
• Tampereen teknillinen korkeakoulu,  

useita tehtäviä 1989-1992 

Keskeiset luottamustoimet
• Fingrid Datahub Oy, hallituksen jäsen 2020-
• Ammattikorkeakoulu Metropolian  

sähkö- ja automaatiotekniikan
• neuvottelukunta 2020-
• Pohjoismaisen verkkosuunnittelu komitean 

jäsen 2016-
• Energiateollisuus ry, verkkovalio kunnan jäsen 

2015-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

Timo Kiiveri

Diplomi-insinööri, MBA, s� 1967

Johtaja vuodesta 2019, omaisuuden hallinta

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019, yhtiön 
palveluksessa vuodesta 2019
 

Aiemmat tehtävät
• Empower Oyj, Power Divisioonan johtaja 

(President) 2012-2019
• Empower PN Oy toimitusjohtaja (managing 

director) 2014-2019
• Empower Baltian liiketoimintojen johtaja 2014-

2019
• Empower Oyj konsernin johtoryhmän jäsen 

2012-2019

• Fingrid Oyj, useita tehtäviä 1997-2012 
• Imatran Voima Oy ja IVO Voimansiirto Oy, 

useita tehtäviä 1991-1997

Keskeiset luottamustoimet
• Vipetec Oy, hallituksen varajäsen 2016-
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OTK, Executive MBA, s� 1968

Lakiasiainjohtaja vuodesta 2013, laki- ja 
toimistopalvelut, compliance ja yritysvastuu

Marina Louhija

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, yhtiön 
palveluksessa vuodesta 2009

Hallituksen sihteeri vuodesta 2013

Aiemmat tehtävät
• Fingrid Oyj, hallintopäällikkö 2009-2013
• Sonnenschein, Attorneys Ltd/Chicago, visiting 

lawyer, 2000
• Roschier Asianajotoimisto Oy, asianajaja, 

Specialist Counsel 1994-2009

Keskeiset luottamustoimet
• Helsingin seudun kauppakamari, 

valtuuskunnan jäsen 2020-
• Fingrid Datahub Oy, hallituksen jäsen 2016-
• ENTSO-E:n laki-ja regulaatiokomitean jäsen 

2013-

Muut tehtävät
• Finextra Oy, toimitusjohtaja 2018-
 
Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

Tiina Miettinen

VTM, KTM, s� 1963

Johtaja vuodesta 2013, henkilöstö ja viestintä

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, yhtiön 
palveluksessa vuodesta 2007

Aiemmat tehtävät
• Fingrid Oyj, viestintäpäällikkö 2007-2013
• Suomen Asuntomessut, viestintäpäällikkö 

2004-2007
• Suomen Kiinteistöliitto, tiedotuspäällikkö 

2003-2004
• Akava ry, tiedotuspäällikkö 1996-2003 

Keskeiset luottamustoimet
• Finextra Oy, hallituksen jäsen 2018-
• Energiateollisuus ry, työelämävaliokunnan 

jäsen 2013-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�
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KTM, s� 1968

Talous- ja rahoitusjohtaja

Jan Montell

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, yhtiön 
palveluksessa vuodesta 2013

Aiemmat tehtävät
• Finextra Oy, toimitusjohtaja 2014-2017
• KPMG, liikkeenjohdon konsultti,  

partner 2007-2013
• Stradea Consulting, liikkeenjohdon konsultti, 

partner, toimitusjohtaja 2002-2007
• Trema, liikkeenjohdon konsultti, senior 

manager 2000-2001
• Ernst & Young, liikkeenjohdon konsultti, senior 

manager, 1996-2000
• Coopers & Lybrand, liikkeenjohdon konsultti, 

manager 1994-1996
• Schildts Förlag, talouspäällikkö 1992-1993

Keskeiset luottamustoimet
• TSO Holding AS, hallituksen jäsen 2020-
• Pohjola Rakennus Suomi Oy, hallituksen jäsen, 

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019-
• Maakuntien tilakeskus Oy, hallituksen jäsen 

2018-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

Reima Päivinen

Diplomi-insinööri, s� 1958

Johtaja vuodesta 2005, voimajärjestelmän käyttö

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005, yhtiön 
palveluksessa vuodesta 1997

Aiemmat tehtävät
• Fingrid Oyj, tasepalvelupäällikkö 2000-2005
• Fingrid Oyj, kehityspäällikkö 1997-2000
• Imatran Voima Oy ja IVO Voimansiirto Oy, 

useita tehtäviä 1983

Keskeiset luottamustoimet
• Voimatalouspoolin puheenjohtaja 2009-
• Finextra Oy, hallituksen jäsen 2009-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�
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Diplomi-insinööri, MBA, s� 1964

Johtaja vuodesta 2013, ICT

Kari Suominen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013,  
yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Aiemmat tehtävät
• Ahlstrom Oyj, tietohallintojohtaja 2009
• Konecranes Oyj, tietohallintojohtaja 2002
• STERIS Finn-Aqua, tuotantojohtaja 1997
• Aquamaster-Rauma, Aquamaster-Rauma 

Korea Ltd, useita tehtäviä 1989

Keskeiset luottamustehtävät
• DigiFinland Oy, hallituksen jäsen 2/2020-
• ENTSO-E Digital committee, jäsen 2020-
• eSett Oy, hallituksen varajäsen 2016-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä�

08
Neuvottelukunta

Fingridin hallitus nimeää 10–14 hengen 
neuvottelukunnan, joka toimii yhdyssi-
teenä yhtiön ja sen asiakkaiden välillä� 
Neuvottelukunta on neuvoa-antava elin, 
joka antaa asiakasnäkökulmasta nä-
kemyksiä yhtiön liiketoimintaan ja asi-
akkaille tarjottaviin palveluihin liittyen�  
Neuvottelukunta edustaa laajasti säh- 
kön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä 
ja muita sähkömarkkinatoimijoita� 

Neuvottelukunnasta on määrätty Fing-
ridin yhtiöjärjestyksessä� Yhtiön hallitus 
vahvistaa vuosittain neuvottelukunnan 
työskentelyä koskevan ohjesäännön� 
Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi 
on kolme vuotta� Toimitusjohtaja ja yhti-
ön asiakkuuksista vastaava johtaja osal-
listuvat neuvottelukunnan kokouksiin�

Neuvottelukunnan kokoonpano on ku- 
vattu yhtiön internetsivuilla�

Neuvottelukunta kokoontui vuoden ai-
kana neljä kertaa� Kokouksissaan neu-
vottelukunta käsitteli muun muassa 
käyttövarmuuden hallintaa Suomes-
sa ja muissa Pohjoismaissa, kantaver-
kon investointisuunnitelmia, Fingridin 
verkkovision skenaarioita sekä sähkö-
markkinoiden yhteispohjoismaisia ke-
hityshankkeita� Lisäksi jokaisessa ko-
kouksessa kuultiin asiakkaiden esityksiä 
ajankohtaisista asioista�
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09
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

SISÄISEN VALVONNAN JA 
RISKIENHALLINNAN TOIMINTA- 
PERIAATTEET
Fingridissä sisäinen valvonta on kiinteä 
osa yritystoimintaa ja käsittää kaikki ne 
toimintatavat ja menetelmät, joiden ta-
voitteena on varmistaa yhtiön

• strategian mukainen, tehokas ja 
tuloksellinen toiminta,

• taloudellisen ja johtamisinformaation 
luotettavuus ja eheys,

• omaisuuden turvaaminen,

• soveltuvien lakien, määräyksien, 
sääntelyn, sopimusten ja yhtiön 
omien hallinto- ja toimintaohjeiden 
laatu ja noudattaminen sekä

• korkeatasoinen riskienhallinta�

Riskienhallintaa suunnitellaan koko-
naisvaltaisesti ja sen tavoitteena on 
kattavasti tunnistaa, arvioida, seura-
ta ja suojautua erilaisilta yhtiön toi-
mintaan, ympäristöön, henkilöstöön ja 
omaisuuteen kohdistuvilta uhkatekijöil-
tä ja riskeiltä� 

Jatkuvuudenhallinta on osa riskienhal- 
lintaa� Toiminnan tarkoitus on paran- 
taa organisaation valmiuksia varautua 
ja reagoida parhaalla mahdollisella ta-
valla erilaisten riskien toteutumiseen ja 
varmistaa toiminnan jatkuvuus näissä 
tilanteissa�

Lisää informaatiota sisäisestä valvon-
nasta sekä riskienhallinnasta ja merkit-
tävimmistä riskeistä ja epävarmuuste-
kijöistä löytyy yhtiön internetsivuilta ja 
hallituksen toimintakertomuksesta�

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

20

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

VUOSIKERTOMUS 2021

Yleistä

Kuvaus Fingridin 
hallintoelimistä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja ja hänen 
sijaisensa 

Yhtiön johtaminen

Neuvottelukunta

Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta

Tilintarkastus ja sisäinen 
tarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinnon keskeiset 
menettelytavat

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_tilinpaatos_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_palkitsemisraportti_2021.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2021.pdf


SISÄISEN VALVONNAN 
JA RISKIENHALLINNAN 
JÄRJESTÄMINEN JA 
VASTUUNJAKO

Hallitus
Yhtiön hallitus on vastuussa sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä ja hyväksyy sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan periaatteet joka toinen 
vuosi tai tarvittaessa useammin� Halli-
tus määrittää osana yhtiön strategiaa 
ja toimintasuunnitelmaa yhtiön strate-
giset riskit ja niitä koskevat hallintatoi-
menpiteet sekä valvoo niiden toteutta-
mista� Hallitus päättää yhtiön sisäisen 
tarkastuksen toimintamallista� Hallitus 
saa säännöllisesti sisäisen tarkastuksen 
ja tilintarkastuksen raportit sekä vähin-
tään vuosittain tilannekatsauksen yh-
tiön toimintaan liittyvistä strategisista 
riskeistä, huomattavista liiketoiminta-
riskeistä ja jatkuvuusuhkista sekä niiden 
hallinnasta ja toteutumisista�

Linjajohto ja muu organisaatio Toimitus-
johtaja vastaa johtoryhmän avustamana 
yhtiön hallinnon, päätösmenettelyjen, 
valvonnan ja riskienhallinnan toimeen-
panosta ja ohjeistuksesta sekä yhtiöta-

son strategisten riskien, huomattavien 
liiketoimintariskien ja jatkuvuusuhkien 
arvioinnista sekä niihin liittyvästä riski-
enhallinnasta�

Toimintojen johtajat vastaavat vas- 
tuualueidensa hallinnon, päätösmenet- 
telyjen, kontrollien ja riskienhallinnan 
käytännön toteuttamisesta ja poikkea-
maraportoinnista sekä tarkemman oh-
jeistuksen riittävyydestä� Jatkuvuuden-
hallinnan uhkakuville nimetyt johtajat 
vastaavat jatkuvuudenhallinnan suun-
nitelmien ja ohjeistuksen laadinnasta ja 
ylläpidosta sekä riittävän koulutuksen ja 
harjoittelun järjestämisestä�

Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa sisäi- 
sen valvonnan ja riskienhallinnan yhte- 
näisen toimintatavan edellyttämien 
yhtiötason menettelytapojen, kontrol-
lien ja seurannan järjestämisestä� La-
kiasiainjohtaja vastaa yhtiötasolla mer-
kittävimpien sopimusten ja sisäisen 
ohjeistuksen laillisuudesta ja säädösten 
mukaisuudesta yhtiön intressit huomioi-
den sekä tässä tarvittavista menettely-
tavoista� Jokainen fingridiläinen on vel-
vollinen tunnistamaan ja raportoimaan 
havaitsemansa riskit ja kontrollipuutteet 

ja toteuttamaan sovitut riskienhallinnan 
toimenpiteet� 

Taloudelliseen raportointiin 
liittyvän sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestäminen 
Talousraportointiprosessiin liittyvät si-
säisen valvonnan järjestelmät ovat osa 
Fingridin sisäisen valvonnan suurempaa 
kokonaisuutta� 

Talousraportointiprosessin 
kontrolliympäristö
Konserni käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n 
lisäksi sataprosenttisesti omistetut ty-
täryhtiöt Finextra Oy:n ja Fingrid Data-
hub Oy:n� Lisäksi Fingrid Oyj: llä on osak-
kuusyritys eSett Oy (omistus 25 %)� 
Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä�

Yhtiön taloushallinto vastaa keskite-
tysti konsernin talousraportoinnista 
sekä talousraportoinnin sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallinnasta� Yhtiössä 
raportoidaan taloudellisesta kehityk-
sestä kuukausitasolla johtoryhmälle ja 
budjettivastuullisille sekä toimintojen ja 
yksiköiden esimiehille� Raportointiin si-
sältyy tietoa kunkin oman vastuualueen 
tuotoista, kustannuksista ja investoin-

neista� Ulkoisen laskennan raporttien li-
säksi raportointi sisältää laajasti liiketoi-
mintatietoa sisältävää raportointia, jota 
tuotetaan sisäisen laskennan ja talous-
ohjausjärjestelmän avulla�

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja sovel-
taminen on keskitetty konsernin talous-
hallintoon, joka seuraa laskentastandar-
deja (IFRS, FAS), ylläpitää tilikarttaa, 
laatii tilin- päätöksen sisäisen ohjeistuk-
sen ja vas- taa taloudellisen raportoinnin 
prosessista� Prosessi on dokumentoitu 
ja se määrittelee miten, missä aikatau-
lussa ja missä järjestyksessä kuukausit-
tainen talousraportti laaditaan�

Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja 
puolivuosikatsauksen kansainvälisten 
EU:n hyväksymien IFRS-raportointis-
tandardien ja arvopaperimarkkinalain 
mukaisesti� Toimintakertomus ja kon-
serniin kuuluvien suomalaisten yhtiöi-
den tilinpäätös laaditaan Suomen kir-
janpitolain sekä kirjanpitolautakunnan 
ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti�

Seuraavassa yksityiskohtaisemmin se-
lostettavat talousraportointiprosessei-
hin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskien-
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hallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
on suunniteltu sen varmistamiseksi, että 
yhtiön talousraportointi olisi luotetta-
vaa, ehyttä ja oikea-aikaista, ja että jul-
kistettavat taloudelliset raportit antaisi-
vat olennaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
Fingridin taloudesta� 

Talousraportointiprosessin roolit 
ja vastuut
Fingridin hallitus on ensi sijassa vastuus- 
sa taloudelliseen raportointiin liittyväs- 
tä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimintaperiaatteiden määrittelemises- 
tä ja huolehtii siitä, että näitä periaattei-
ta noudatetaan yhtiössä� Hallitus käsit-
telee ja hyväksyy puolivuosikatsauksen, 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen� 
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitus-
ta tässä tehtävässä seuraamalla yhtiön 
sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuk-
sen ja riskienhallintajärjestelmien te-
hokkuutta� 

Konsernin taloustoiminto vastaa talou- 
dellisen raportointiprosessin kehittämi- 
sestä mm� seuraamalla talousraportoin- 
tiin liittyvien kontrollien kehitystarpeita, 
valvomalla em� kontrollien riittävyyttä ja 
tehokkuutta sekä huolehtimalla ulkoi-

sen raportoinnin oikeellisuudesta, ajan-
tasaisuudesta ja raportointiin liittyvien 
säännösten noudattamisesta�

Yhtiön tilintarkastaja sekä sisäinen tar- 
kastaja tekevät hallituksen hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti tarkastuksia 
taloudelliseen raportointiin liittyen� 

Talousraportointiprosessin 
riskienhallinta, kontrolli-
toimenpiteet sekä seuranta 
Riskienhallintaan liittyviä kontrolle-
ja asetetaan koko konsernin laajuudel-
le, kaikille konsernin tasoille ja yksiköil-
le� Esimerkkejä kontrolleista ovat mm� 
sisäiset ohjeistukset, hyväksymisme-
nettelyt ja -valtuudet, ristiintarkistuk-
set sisäiseen laskentaan, täsmäytykset, 
varmistukset, operatiivisen tehokkuu-
den arviointi, omaisuuden turvaaminen 
ja tehtävien eriyttäminen� Konsernin ta-
loushallinto on vastuussa taloudelliseen 
raportointiprosessiin liittyvistä vastaa-
vista kontrollirakenteista�

Budjetointiprosessin valvonnan perus- 
tana on budjetointiohje, jonka määrittä- 
misestä ja keskitetystä ylläpitämisestä 
ja noudattamisen seurannasta vastaa 

konsernin taloushallinto� Periaatteita 
sovelletaan yhdenmukaisesti koko kon-
sernissa, ja käytössä on yhdenmukainen 
raportointijärjestelmä�

Toimintojen tehokkuuden, tarkoituksen- 
mukaisuuden ja taloudellisen raportoin- 
nin oikeellisuuden varmistamisessa kes 
keinen ohjaus- ja valvontaprosessi on 
kuukausittainen johdon talousrapor-
tointi ja sen yhteydessä tehtävät ana-
lyysit� Analyyseissa verrataan toteutu-
neen liiketoiminnan tulosta tuotto- ja 
kulukomponenteittain budjettiin ja edel-
liseen vuoteen sekä budjettia neljän-
nesvuosittain ylläpidettävään ennus-
teeseen� Kassavirran ja investointien 
seuranta on osa tätä prosessia�

Kuukausiraportoinnin oikeellisuuden 
varmistamisessa hyödynnetään yhtiön 
talousohjausjärjestelmää, jonka avulla 
yhtiön controllerit ja yksiköiden päälliköt 
pystyvät valvomaan oleellisia virheitä ja 
poikkeamia� Taloudellisen raportoinnin 
oikeellisuus varmistetaan myös huoleh-
timalla hyvästä tietoturvasta ja tiedon-
hallinnasta� Vaarallisia työyhdistelmiä 
vältetään mahdollisuuksien mukaan� 
Käyttöoikeuksia tarkastellaan sään-

nöllisesti ja ne määräytyvät sen mu-
kaan, missä asemassa henkilö on orga-
nisaatiossa� Talousohjausjärjestelmän 
ja kirjanpitojärjestelmän tietokantojen 
varmistukset tehdään säännöllisesti� 
Yhtiöllä on tietoturvapäällikkö, joka vas-
taa tietoverkkojen ja tietoturvan hallin-
nasta ja kehittämisestä sekä henkilös-
tön ohjeistamisesta tietoturva-asioissa�
Talousraportointiprosessien kontrolleja 
kehitetään osana yhtiön sisäistä valvon- 
taa� Henkilöstöä koulutetaan valvomaan 
yhtiön taloudellisen raportointiproses- 
sin tuottaman informaation oikeellisuut- 
ta liittyen kustannuspaikkaseurantaan, 
tiliöintiin, laskujen ja tositteiden hyväk-
symismenettelyihin sekä budjetointiin ja 
toteumaseurantaan�

Yhtiön tilintarkastaja sekä sisäinen tar- 
kastus tekevät säännöllisesti tarkas-
tuksia taloudellisen raportointiproses-
sin kontrollien toimivuuteen sekä tiedon 
oikeellisuuteen liittyen�
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Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

TILINTARKASTUS
Yhtiön tilintarkastajana toimii yhtiöko- 
kouksen valitsema Keskuskauppaka- 
marin hyväksymä tilintarkastusyhteisö� 
Yhtiön tilintarkastaja tarkastaa kunkin 
tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja 
hallinnon sekä antaa niistä tilintarkas- 
tuslaissa tai muualla lainsäädännössä 
edellytetyt raportit yhtiökokoukselle� Ti- 
lintarkastaja raportoi työstään, havain- 
noistaan ja suosituksistaan hallituksel- 
le ja voi lisäksi hallituksen tai toimivan 
johdon toimeksiannosta suorittaa muita 
varmennusluonteisia tehtäviä�

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous 
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yh- 
teisö PricewaterhouseCoopers Oy:n� 
Yhtiön päävastuullisena tilintarkastaja-
na toimii KHT Heikki Lassila� Yhtiökokous 

päätti, että tilintarkastajalle maksetaan 
palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväk-
symän kohtuullisen laskun mukaan�

Tilintarkastajan 
palkkiot, 1000 € 2021 2020

Tilintarkastuspalkkiot 125 106

Muut palkkiot 37 33

YHTEENSÄ 162 139

SISÄINEN TARKASTUS
Yhtiön sisäisen tarkastuksen toiminta- 
mallista päättää hallitus� Sisäinen tar- 
kastus toimii tarkastusvaliokunnan kä- 
sittelemien ja hallituksen hyväksymien 
suunnitelmien pohjalta� Tarkastustulok-
set raportoidaan tarkastuskohteelle, toi-
mitusjohtajalle, tarkastusvaliokunnalle 
ja hallitukselle� Yhtiössä toimii hallituk-

sen päätöksellä Keskuskauppa kamarin 
hyväksymälle tilintarkastusyhteisölle ul-
koistettu sisäinen tarkastus� Hallinnol-
lisesti sisäinen tarkastus toimii yhtiön 
toimitusjohtajan alaisuudessa� Sisäinen 
tarkastus tarjoaa järjestelmällisen lähes-
tymistavan yhtiön riskienhallinta-, val-
vonta-, johtamis- ja hallintoprosessien 
tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen 
ja varmentaa riippumattomana osapuo-
lena niiden riittävyyden ja toimivuuden� 
Sisäisellä tarkastuksella on valtuudet to-
teuttaa selvityksiä ja saada pääsy kaik-
keen tarkastuksen kannalta olennaiseen 
informaatioon� Yhtiön sisäinen tarkastus 
tekee yhtiön eri prosesseihin liittyviä ris-
kiperusteisia auditointeja� 

Vuonna 2021 yhtiön sisäisenä tarkas-
tajana toimi BDO Oy, joka teki yhteen-

sä kolme (3) tarkastusta� Tarkastukset 
koskivat i) yhtiön varavoimalaitosten 
omaisuuden hallintaa, ii) arkistointipe-
riaatteita, tiedonhallintaa ja sopimus-
arkistoa sekä iii) Fingrid Datahub Oy:n 
tietosuojakäytäntöjen valmiuksien ko-
konaisarviointia� BDO Oy:lle tarkastus-
tehtävistä maksetut palkkiot olivat yh-
teensä 85 513,86 euroa�
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Lähipiiriliiketoimet

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö 
Fingrid Oyj, tytäryhtiöt Finextra Oy ja 
Fingrid Datahub Oy sekä näiden lisäk- 
si osakkuusyritys eSett Oy, yhtiön tilin- 
päätöksen luvussa 6�5 mainitut omista- 
jayhteisöt sekä ylin johto lähipiireineen� 
Ylin johto koostuu hallituksesta, toimi- 
tusjohtajasta ja johtoryhmästä� Muina 
lähipiirin tapahtumina on käsitelty Suo- 
men valtion yli 50 prosenttisesti omis- 
tavien yhteisöjen kanssa tehdyt liike- 
toimet� Yhtiön lähipiiriliiketoimet on 
selostettu tilinpäätöksen liitetiedoissa�

Lähipiiriliiketoimia koskevassa päätök- 
senteossa yhtiö huolehtii mahdollisten 
eturistiriitojen huomioon ottamises-
ta, eikä mahdollinen lähipiiriin kuuluva 
tai lähipiiriin kuuluvan edustaja osallis-
tu päätöksentekoon lähipiiriliiketoimes- 
ta� Liiketoimet lähipiirin kanssa tapahtu-
vat käyvin markkinahinnoin� Yhtiö pitää 
luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osa-
puolista�

Yhtiössä noudatetaan hallituksen hy- 
väksymiä lähipiiriperiaatteita�
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Sisäpiirihallinnon keskeiset 
menettelytavat

Fingrid noudattaa markkinoiden väärin- 
käyttöasetusta, Nasdaq Helsinki Oy:n 
sisäpiiriohjetta, Central Bank of Ire- 
landin (CBI), Ison-Britannian Financial 
Conduct Authorityn (FCA) ja Finanssi- 
valvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa 
olevia säännöksiä sisäpiiritiedon hallin- 
noinnista ja käsittelystä� Lisäksi Fing- 
ridillä on yhtiön hallituksen hyväksymä 
Fingrid Oyj:n sisäpiiriohje, jossa kuva- 
taan merkittävimmät yhtiössä sovellet- 
tavat sisäpiiriasioita koskevat periaat- 
teet� Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii 
yhtiön lakiasiainjohtaja Marina Louhija�
Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat 
Fingridin hallituksen jäsenet, toimitus- 
johtaja, johtoryhmän jäsenet sekä ne 
henkilöt, joilla katsotaan tehtäviensä 
perusteella olevan säännöllisesti pää- 
sy Fingridiä koskevaan sisäpiiritietoon� 

Hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita pe- 
rustetaan tarvittaessa, ja luetteloon 
merkitään hanketta valmistelevat, si- 
säpiiritietoa hankkeessa saavat henki- 
löt� Lisäksi yhtiö soveltaa ns� laajennet- 
tua suljettua ikkunaa henkilöihin, jotka 
osallistuvat tehtävissään puolivuosikat- 
sauksen ja/tai tilinpäätöksen valmiste- 
luun, mukaan lukien mahdolliset ulko- 
puoliset neuvonantajat ja asiantuntijat�
Fingridin sisäpiirisääntelyyn liittyvät lu- 
ettelot eivät ole julkisia� Pääsy luetteloi- 
hin on rajattu sisäpiirivastaavaan ja hän- 
tä tehtävässään avustaviin henkilöihin�
Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaan pysy- 
vät tai hankekohtaiset sisäpiiriläiset 
sekä laajennetun suljetun ikkunan pii-
rissä olevat henkilöt eivät saa toteuttaa 
omaan lukuunsa tai kolmannen osapuo 
len lukuun Fingridin rahoitusvälineisiin 

liittyviä liiketoimia kolmenkymmenen 
(30) päivän pituisen suljetun ajanjakson 
aikana ennen Fingridin tilinpäätöstie-
dotteen sekä yhtiön säännöllisesti an- 
taman puolivuosikatsaustiedotteen ja 
johdon katsauksien julkaisemista�
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Fingrid välittää. 
Varmasti.
Tarkempaa tietoa Fingridistä sekä eri toimintojen 
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