
POIKKEUKSELLINEN 
VUOSI 
nosti sähkön keskusteluun

YRITYSKULTTUURI  
on menestystekijä

VUOSIKERTOMUS 2021

VUONNA 2021 
toteutuksessa ennätysmäärä 
sähköasemahankkeita



VUOSIKERTOMUS 2021

Hallinnointi

VUOSIKERTOMUS 2021

Palkitsemisraportti Yritysvastuu 
ja kestävä kehitys

VUOSIKERTOMUS 2021

Liiketoimintakatsaus

VUOSIKERTOMUS 2021

VUOSIKERTOMUS 2021

Hallituksen 
toimintakertomus

VUOSIKERTOMUS 2021

Tilinpäätös

VUOSIKERTOMUS 2021

Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on merkittävä rooli koko Suomen 
kilpailukyvyn edistäjänä.

Taloudellinen tulos ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö

Yritysvastuu

Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta

Hallitus ja ylin johto

Osakepääoma

Tilikauden päättymisen 
jälkeiset tapahtumat ja arvio 
tulevasta kehityksestä

Hallituksen voitonjakoehdotus

Yhtiökokous 2022

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Kantaverkkotoiminnan esikuva 
(IFRS)

Pitkäjänteinen investoija 
(IFRS)

Vahva rahoituksellinen 
asema (IFRS)

Muut tiedot (IFRS)

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristö ja 
liiketoimintamalli

Strategia

Fingridin maine, asiakkaat ja 
sidosryhmät

Talous ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tutkimus ja kehittäminen

Sanasto

Fingridin yritysvastuun johtaminen 
ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI ja SASB-sisällöt

Johdanto

Hallituksen palkitseminen 
edellisellä tilikaudella

Toimitusjohtajan ja hänen 
sijaisensa palkitseminen 
vuonna 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



Liiketoimintakatsaus

VUOSIKERTOMUS 2021



Sisällys

HENKILÖSTÖ

MYÖS 
SÄHKÖASEMA 

VOI OLLA 
KAUNIS

1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS  ...............4  

 

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

JA LIIKETOIMINTAMALLI ................................6 

Euroopan Unionista ilmastoneutraali vuo-

teen 2050 mennessä  ����������������������������������������6 

Ilmastonmuutos ja energiajärjestelmän 

murros ��������������������������������������������������������������������6    

Toimitusvarmuus ja sähköriippuvuus  �����������7 

Globalisaatio ja vastuullisuus ��������������������������7   

Digitalisaatio ��������������������������������������������������������7 

3. STRATEGIA ....................................................8 

Liiketoimintamalli ����������������������������������������������� 9 

Visio ��������������������������������������������������������������������� 11 

Arvot �������������������������������������������������������������������� 11 

Tapamme toimia ����������������������������������������������� 11 

Strategian toimeenpano �������������������������������� 11 

Arvonluonti ��������������������������������������������������������13 

 

4. FINGRIDIN MAINE, ASIAKKAAT  

JA SIDOSRYHMÄT .......................................... 15 

Maine �������������������������������������������������������������������15 

Asiakkaat ����������������������������������������������������������� 16  

Sidosryhmät ������������������������������������������������������20 

5. TALOUS JA RAHOITUS  ............................ 22  

Vuoden 2021 taloudellinen tulos ���������������� 27 

 

6. LIIKETOIMINTA .......................................... 29 

Kantaverkko ������������������������������������������������������29 

Sähköjärjestelmä ��������������������������������������������� 37 

Sähkömarkkinat �����������������������������������������������43

7. HENKILÖSTÖ .............................................. 50 

 

8. SISÄINEN VALVONTA JA  

RISKIEN HALLINTA ........................................ 55 

Riskienhallinta Fingridissä ���������������������������� 55 

Riskienhallinnan johtaminen ������������������������� 55  

Ennakoiva riskienhallinta ������������������������������� 57  

Jatkuvuuden hallinta ��������������������������������������� 60  

Valmiussuunnittelu ������������������������������������������ 61 

Yritysturvallisuus ��������������������������������������������� 61 

Riskikontrollit ���������������������������������������������������� 61 

9. TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN ............... 62

10. SANASTO  .................................................. 66 

35
SANASTO

66

2

50

LIIKETOIMINTAKATSAUS

VUOSIKERTOMUS 2021

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristö ja 
liiketoimintamalli

Strategia

Fingridin maine, asiakkaat ja 
sidosryhmät

Talous ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö

Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta

Tutkimus ja kehittäminen

Sanasto

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

2



VUOSIKERTOMUS 2021

Hallinnointi

VUOSIKERTOMUS 2021

Palkitsemisraportti Yritysvastuu 
ja kestävä kehitys

VUOSIKERTOMUS 2021

Liiketoimintakatsaus

VUOSIKERTOMUS 2021
VUOSIKERTOMUS 2021

Hallituksen 
toimintakertomus

VUOSIKERTOMUS 2021

Tilinpäätös

Liiketoiminta-  
katsaus 2021

Fingridin vuoden 2021 vuosikertomus 
muodostuu kuudesta raportista: liiketoi-
mintakatsaus, hallituksen toimintakerto-
mus, konserni- ja emoyhtiön tilinpäätös 
sekä tunnusluvut, selvitys hallinto- ja oh-
jausjärjestelmästä, palkitsemisraportti 
sekä yritysvastuu ja kestävä kehitys� Fin-
grid laatii konsernitilinpäätöksen ja puo-
livuosikatsauksen kansainvälisten, EU:n 
hyväksymien IFRS-raportointistandardi-
en ja arvopaperimarkkinalain mukaises-
ti� Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö 
Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosentti-
sesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n 
ja Fingrid Datahub Oy:n� Osakkuusyrityk-
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POIKKEUKSELLINEN ENERGIA-
VUOSI NOSTI SÄHKÖN 
KESKUSTELUUN 
Sähkön osalta vuosi 2021 muistetaan 
poikkeuksellisen korkeista sähkön hin-
noista� Hintoja nosti etenkin kaasun hin-
nan voimakas nousu, mutta oma roolin-
sa oli myös päästöoikeuksien hinnoilla ja 
pohjoismaisella heikolla vesitilanteella� 
Joulukuun pakkanen nosti vielä entises-
tään vuoden lopulla Suomen ja Baltian 
maiden hintoja� 

Markkinatilanteen seurauksena Fin-
grid oli paljon esillä julkisuudessa� Yh-
tiö on noussut merkittävään rooliin, kun 
puhutaan sähkömarkkinoista� Fingridin 
rooli pitää sisällään kantaverkon kehit-
tämisen ja siirtoyhteyksien luotettavuu-
den varmistamisen sähkömarkkinoiden 
tarpeiden mukaisesti sekä päivittäisen 
operatiivisen työn markkinoiden toi-
minnan tukemiseksi� Tehtäviimme kuu-
luu oleellisena osana myös sähkömark-

kinoiden kehittäminen tulevaisuuden 
tarpeisiin� Fokus on sähkön vapaas-
sa liikkuvuudessa maan sisällä ja maan 
rajoilla sekä mekanismeissa, joilla tuo-
tanto ja kulutus löytävät tasapainon 
mahdollisimman tehokkaasti� Sähkö-
markkinoiden kehitystyössä menemme 
kohti 15 minuutin markkinoita ja kan-
sainvälisiä reservimarkkinoita� Vuoden 
2021 aikana kuluttajamarkkinoita pal-
veleva datahub-hanke eteni suunnitel-
mien mukaisesti siten, että Suomen da-
tahub käynnistyi helmikuussa 2022�

Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäjän 
ohella siirtovarmuuden ylläpito ja kes-
keytysten aiheuttamien haittojen mini-
mointi ovat toimintamme ytimessä pal-
vellessamme suomalaista yhteiskuntaa� 
Kantaverkon operointi on entistä vaike-
ampaa suuren investointivolyymin kes-
kellä, kun samaan aikaan on varmistet-
tava asiakkaillemme luotettava sähkön 
saanti� Hyvässä kunnossa oleva kanta-
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”Hyvässä 
kunnossa oleva 
kantaverkko ja  
sen ammatti-
taitoinen operointi 
tuottivat tuloksena 
erinomaisen 
käyttövarmuuden 
myös vuonna 
2021. 
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verkko ja sen ammattitaitoinen operointi 
tuottivat tuloksena erinomaisen käyttö-
varmuuden myös vuonna 2021� Opera-
tiivisen työn ohella valmistauduimme 
käyttötoiminnan lisääntyvään automati-
saatioon ja jatkoimme työtämme varau-
tumisessa sähköjärjestelmän vakavien 
häiriöiden varalle� Sähköistyvälle Suo-
melle varma sähkö on yhä tärkeämpää�

YHTEISKUNNAN SÄHKÖISTÄ-
MISELLÄ MAHDOLLISTETAAN 
HIILINEUTRAALI SUOMI 
Suomen sähköistäminen etenee hyvää 
vauhtia� Suomesta tulee lähivuosina 
omavarainen sähköntuotannossa, kun 
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos käynnistyy 
ja suuret tuulivoimainvestoinnit toteutu-
vat� Sähköistämiskehitys on viriämässä 
myös sähkön käytön puolella� Fingrid 
on ollut mukana monissa keskusteluis-
sa, jotka liittyvät datakeskuksiin, akku-
tehtaisiin ja vetyhankkeisiin� Fingridin 
rooli nähdäänkin selvästi perinteistä 
kantaverkkoyhtiötä laajempana, koko 
Suomen kilpailukyvyn edistäjänä� Suu-
ri kysymys on, miten sähköjärjestelmän 
joustavuutta lisätään tilanteessa, jos-
sa tuotanto ei jousta kulutuksen mu-

kana� Fingridin roolina on kehittää säh-
kömarkkinoita siten, että järjestelmään 
saadaan markkinaehtoisia joustoja� 

Olemme lähteneet rohkeasti luomaan 
tulevaisuuden visiota hiilineutraalin 
Suomen sähköjärjestelmästä ja sen 
vaatimista kantaverkon kehitystarpeis-
ta� Tässä työssä dialogi asiakkaidemme 
kanssa on ollut arvokasta, ja olemme 
luoneet erilaisille sähkömarkkinoiden 
toimijoille yhteistä näkemystä tulevai-
suudesta� Tekemämme pitkän aikavälin 
verkkovision pohjalta arvioimme, että 
tämän vuosikymmenen aikana kanta-
verkko tarvitsee vähintään kahden mil-
jardin euron investoinnit, jotta Suomen 
sähköistymisen vaatimat sähkön kulu-
tuksen ja tuotannon valtavat lisäinves-
toinnit voidaan toteuttaa�

INVESTOINTISALKKUMME ON 
SUUREMPI KUIN KOSKAAN 
Vuonna 2021 yhtiössä oli meneillään yli 
50 sähköasemahanketta ja lukuisia voi-
majohtohankkeita� Näillä investoinneilla 
mahdollistamme jopa 4 500 megawatin 
edestä tuulivoimaliityntöjä� Tässä his-
toriallisessa ajanhetkessä Fingrid on 

ottanut melkoisen kehitysloikan: kes-
kitymme oleellisen tekemiseen, olem-
me viilanneet prosessejamme entistä 
tehokkaammiksi ja olemme rekrytoi-
neet paljon uusia, päteviä työntekijöitä� 
Olemme myös liittäneet yritysvastuun 
tavoitteet osaksi arkista toimintaamme 
ja osaksi yrityksen tulevaisuutta� Yritys-
vastuun tavoitteita on sisällytetty jo uu-
siin rahoitussopimuksiimme�

YRITYSKULTTUURI MENESTYS-
TEKIJÄNÄ 
Muutoksenkin keskellä olemme onnis-
tuneet vaalimaan yrityskulttuuriamme, 
joka on ollut ja tulee olemaan yksi kes-
keisistä menestystekijöistämme� Viimei-
simmät Great Place to Work -tutkimus-
tulokset vahvistavat, että fingridiläiset 
ovat vahvasti sitoutuneet yhtiön ja koko 
suomalaisen yhteiskunnan tavoitteisiin� 
Tämä näkyy myös asiakkaiden luotta-
muksessa 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 kas-
vaa kaikkialla Euroopassa� Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma ja Fit For 
55 -paketti ovat vauhdittaneet ilmas-
totavoitteiden saavuttamista� Sähköis-
tämisen rinnalla vedyn käyttö nähdään 
laajasti keskeisenä ratkaisuna puhdis-
taa energiajärjestelmää� Tähän tarvi-
taan sähkö- ja kaasujärjestelmän yh-
teensovittamista� Komission Fit for 55 
ilmasto- ja energialainsäädäntöpaketti 
laajentaa päästökauppaa uusille sekto-
reille ja esittää hiilitullimekanismia myös 
sähkölle� 

Energiamurros näkyy Itämeren alueel-
la� Tarve kantaverkkoyhteistyölle on li-
sääntynyt niin maalla kuin merelläkin� 
Puhtaasti tuotetulle sähkölle on valtava 
kysyntä� Baltia on liittymässä Keski-Eu-
roopan sähköjärjestelmään, mikä vähen-

tää Baltian maiden riippuvuutta Venäjäs-
tä� Merituulivoimalle nähdään Itämeren 
alueella potentiaalia jopa 90 gigawatin 
edestä� Myös Suomessa merituulivoi-
man liityntäkyselyt ovat lisääntyneet� 

Fingridin toimintaan vaikuttavat neljä 
megatrendiä, joita ovat ilmastonmuutos 
ja energiajärjestelmän murros, toimitus-
varmuus ja sähköriippuvuus, globalisaa-
tio ja vastuullisuus sekä digitalisaatio� 

ILMASTONMUUTOS JA 
ENERGIAJÄRJESTELMÄN 
MURROS
Suomen tavoitteena on olla ilmasto-
neutraali yhteiskunta vuonna 2035� 
Tulevaisuuden puhtaassa sähköjär-
jestelmässä sähköä tuotetaan ilman 
hiilidioksidipäästöjä� Keskeinen pääs-
tövähennyskeino on teollisuuden, läm-
mityksen ja liikenteen päästöjen pois-
taminen sähköistämällä, eli korvaamalla 
käytettävää energiaa sähköllä� 

LIIKETOIMINTAKATSAUS
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Sähkön tuotantorakenne muuttuu uu-
siutuvan energian osuuden kasvaessa ja 
säätökelpoisen fossiilisen tuotannon vä-
hentyessä� Sähköntuotannon kyky jous-
taa kulutuksen mukaan heikkenee tuu-
li- ja aurinkovoiman lisääntyessä� Sähkön 
hinnanvaihtelut voimistuvat ja lisäänty-
vät, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuk-
sia joustavalle tuotannolle ja kulutukselle 
sekä sähkön varastointitekniikoille� Uu-
sien tuotantoteknologioiden myötä säh-
köjärjestelmän tekniset ominaisuudet 
muuttuvat, mikä tuo jatkossa haasteita 
sähköjärjestelmän toiminnalle� Yhteiset 
eurooppalaiset sähkömarkkinat lisäävät 
tehokkuutta ja toimitusvarmuutta ja edes-
auttavat sään mukaan vaihtelevan uusiu-
tuvan sähköntuotannon lisäämistä�

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen 
liittyvässä energiamurroksessa Fingridil-
lä on aktiivinen rooli puhtaan ja markkina-
ehtoisen sähköjärjestelmän muovaajana� 
Yhtiön tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää 
kantaverkkoa ja luoda näin alustaa puh-
taalle sähköjärjestelmälle� Uudella ta-
valla tuotettua energiaa liitetään kanta-
verkkoon ja valmistaudutaan joustavan 
tuotantokapasiteetin vähenemiseen� 
Yhtiössä kehitetään sähkömarkkinoita 
päästöttömän sähköjärjestelmän tarpei-

siin� Tiiviistä yhteistyötä tehdään markki-
natoimijoiden, asiakkaiden, viranomaisten 
ja poliittisten päättäjien kanssa�

TOIMITUSVARMUUS JA 
SÄHKÖRIIPPUVUUS
Sähkön käyttö lisääntyy ja yhteiskunta 
vaatii varmaa, keskeytymätöntä sähkön-
saantia� Toimitus- ja huoltovarmuus on 
turvattava muuttuvassa energiajärjes-
telmässä, jossa on paljon sään mukaan 
vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa ja jon-
ka kyky sietää erilaisia häiriöitä on jatku-
vassa muutoksessa� Riskienhallintamme 
käsittää myös sopeutumisen muuttuvaan 
ilmastoon ja ilmastoriskeihin�

Sähkönjakelun vakavat häiriöt ovat yh-
teiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia� 
Alan sääntely lisääntyy ja eurooppalais-
tuu� Tavoitteena on parantaa sähkön toi-
mitusvarmuutta koko EU:n tasolla ja vah-
vistaa alueellista yhteistyötä� Kriiseihin 
liittyvien toimien tulee olla sopusoinnus-
sa EU:n sähkön sisämarkkinoiden sään-
töjen kanssa�

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

tavuutta ja valmiutta toimia kriisitilanteis-
sa� Riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa 
varaudutaan erilaisissa uhkakuvissa säh-
köjärjestelmän vakaviin häiriöihin jatku-
vasti� Yhtiö on aktiivisesti mukana kan-
sainvälisessä yhteistyössä kehittämässä 
eurooppalaisia pelisääntöjä, ja varau-
dumme sähköjärjestelmän häiriöihin yh-
teistyössä Itämeren alueen kantaverkko-
yhtiöiden kanssa�

GLOBALISAATIO JA 
VASTUULLISUUS
Yritysvastuun sääntely ja kestävyysrapor-
tointi on merkittävässä kehitysvaiheessa� 
Vapaaehtoisuudesta siirrytään kohti laki-
sääteisyyttä ja määrämuotoisuutta� Glo-
balisaatio tuo mahdollisuuksia palvelu- ja 
laitehankintoihin, työmarkkinoille sekä ra-
hoitukseen� Samanaikaisesti vastuullisuus 
ja sääntelyn lisääntyminen korostuvat glo-
baalissa taloudessa� Yrityksiltä odotetaan 
ratkaisuja yhteiskunnan yhteisiin haastei-
siin� Hankintaketjujen pidentyminen, kan-
sainvälisyys ja haavoittuvuus asettavat 
haasteita vastuulliselle toiminnalle� 

Vastuullisena tilaajana Fingridin tehtävä-
nä on edistää kestävää kehitystä ja vas-
tuullisia toimintatapoja globaalisti, yhteis-
työssä sopimuskumppaniensa kanssa� 

Työvoiman liikkuvuus tekee energiayh-
tiöistä yhä kansainvälisempiä� Kansain-
väliset rahoitusmarkkinat tarjoavat hyvin 
hoidetulle ja korkean luottoluokituksen 
yhtiölle joustavan ja edullisen tavan hank-
kia rahoitusta� Yritysvastuu on keskeinen 
osa Fingridin toimintaa� Avoimuuden mer-
kitys kasvaa entisestään�

DIGITALISAATIO
Digitalisaatio edesauttaa sähköjärjestel-
män ja sähkömarkkinoiden käytäntöjen 
ja toimintatapojen uudistamista� Se mah-
dollistaa sähköjärjestelmän edistyneen 
käytön ja kunnonhallinnan sekä automati-
soinnin� Automaation kasvun myötä myös 
työn tekemisen tavat muuttuvat� On en-
tistä tärkeämpää hallita tietopääomaa ja 
pitää huolta kyberturvallisuudesta� 

Fingridin kannalta digitalisaatio mahdol-
listaa entistäkin tuottavammat proses-
sit ja paremman asiakaspalvelun sekä 
tehokkaamman markkinainformaation 
jakamisen� Se antaa myös uusia työkalu-
ja muuttuvan ja monimutkaistuvan säh-
köjärjestelmän hallintaan� � Digitalisaatio 
ja automaatio luovat uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia niin nykyisille kuin uu-
sille toimijoille ja muovaavat sitä kautta 
Fingridin asiakaskenttää�

LIIKETOIMINTAKATSAUS
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03
Strategia

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyh-
tiö, jonka omistajia ovat Suomen valtio 
ja suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt� 
Yhtiön tehtävänä on turvata kustannus-
tehokkaasti yhteiskunnan varma sähkö 
kaikissa tilanteissa sekä edistää tule-
vaisuuden puhdasta ja markkinaehtois-
ta sähköjärjestelmää�

TEHTÄVÄMME

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

ARVOMME

   •  Avoin

   •  Rehti

   •  Tehokas

   •  Vastuullinen

VISIOMME

Olemme 
sähköverkkotoiminnan 
esikuva ja arvostettu 

energiavaikuttaja.

MEGATRENDIT 

Ilmastonmuutos ja 
energiajärjestelmän murros

Toimitusvarmuus 
ja sähköriippuvuus

Globalisaatio ja 
vastuullisuus

Digitalisaatio

  Y H D E S S Ä  K O H T I  P U H D A S

T
A

 
S

Ä
H

K Ö J Ä R J E S T E L M Ä Ä

•  Rakennamme ja 
ylläpidämme sähkönsiirron 
kantaverkkoa 
pitkäjänteisesti puhtaan 
sähköjärjestelmän tarpeisiin

 

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

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

STRATEGINEN TAVOITTEEMME 

Luomme alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle

LIIKETOIMINTAKATSAUS
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LIIKETOIMINTAMALLI
Fingridin toiminta perustuu Suomen ja 
EU:n lainsäädäntöön� Sähkömarkkinalain 
mukaisesti yhtiö kehittää kantaverkkoa, yl-
läpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon ta-
sapainoa sekä parantaa sähkömarkkinoi-
den toimintaedellytyksiä� Fingrid tuottaa 
asiakkailleen kantaverkko- ja sähkömark-
kinapalveluita� EU:n sähkösisämarkki-
na-asetus velvoittaa Fingridiä tekemään 
yhteistyötä kantaverkkoyhtiöiden eu-
rooppalaisessa yhteistyöjärjestössä ENT-
SO-E:ssä ja alueellisesti Itämeren alueel-
la sähkön sisämarkkinoiden toimivuuden 
edistämiseksi� Yhtiön tehtävänä on osal-
listua markkina-, käyttö- ja liityntäverkko-
sääntöjen sekä niissä säädettyjen ehdo-
tusten laatimiseen ja täytäntöönpanoon� 
Fingridin toimintaa valvoo ja sääntelee 
Energiavirasto, joka on myöntänyt yhtiölle 
luvan kantaverkkotoimintaan�

Fingridin liiketoimintamalli kuvaa tärkeim-
mät yhtiön käytössä olevat aineettomat ja 
aineelliset voimavarat, joiden avulla liike-
toiminnan prosessimme toimivat� Fingri-
din toiminnan vaikutukset ja niiden luoma 
merkittävä lisäarvo näkyvät eri muodois-
saan koko suomalaisessa yhteiskunnassa�

Fingridin rooli sähköjärjestelmässä

RAJAYHTEYDET

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

Fingridin kantaverkon ja muiden toimijoiden jakelu-
verkkojen avulla sähkö siirtyy kuluttajille.

110 kV400 kV

KULUTUSTUOTANTO

Sähköä tuotetaan monin erin tavoin. Kantaverkko-   
palvelut

Sähkönsiirto-
markkinapalvelut

Kuluttajat voivat myös tuottaa sähköä.

Fingridin rooli sähköjärjestelmässä

RAJAYHTEYDET

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

Fingridin kantaverkon ja muiden toimijoiden jakelu-
verkkojen avulla sähkö siirtyy kuluttajille.

110 kV400 kV

KULUTUSTUOTANTO

Sähköä tuotetaan monin erin tavoin. Kantaverkko-   
palvelut

Sähkönsiirto-
markkinapalvelut

Kuluttajat voivat myös tuottaa sähköä.

RAJAYHTEYDET

Fingridin sähkön-siirtoyhteydet 
Ruotsiin, Viroon, Venäjälle ja 
Norjaan�

Fingridin rooli sähköjärjestelmässäLIIKETOIMINTAKATSAUS
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VOIMAVARAT VAIKUTUKSETLIIKETOIMINTAPROSESSI

 › Toimittajat ja 
yhteistyökumppanit

 › Tulo- ja velkarahoitus

 › Sähkö voimalaitoksilta 
ja naapurimaista

 › Kantaverkon voima-
johdot, sähköasemat 
ja varavoimalaitokset

 › Voimajohtojen  
tarvitsema maa-ala 
sekä luonnonvarat ja 
materiaalit

 › ICT-rakenteet

 › Tietopääoma 
sähköstä, 
markkinoista ja  
asiakkaista

 › Henkilöstö ja 
osaaminen

 › Ilmastoneutraalin 
energiajärjestelmän 
mahdollistaminen

 › Varma sähkö yhteiskunnalle 
ja elinkeinoelämälle

 › Tehokkaasti toimivat 
sähkömarkkinat

 › Suomen kilpailukyvyn 
edistyminen

 › Sähkötoimialan ja 
osaamisen kehittyminen

 › Taloudellinen hyöty 
sidosryhmille

 › Suurten investointien 
työllistymisvaikutukset ja 
muut paikalliset hyödyt 

 › Paikalliset muutokset 
maankäytössä ja 
ympäristössä sekä 
energiahäviöt 
sähkönsiirrossa

Siirtokapasiteetin           
varmistaminen

 › Kantaverkon suunnittelu

 › Kantaverkon rakentaminen

 › Kantaverkon    
kunnonhallinta

Sähkömarkkinoiden 
edistäminen

 › Markkinasääntöjen 
kehittäminen puhtaan 
sähköjärjestelmän 
mahdollistamiseksi

 › Alueellisten sähkö-
markkinoiden ylläpito

 › Sähkömarkkinoiden 
toiminnan jatkuvuu-
den varmistaminen

Sähköjärjestelmän 
käyttövarmuuden  
hallinta

 › Sähköjärjestelmän  
käytön suunnittelu  

 › Sähköjärjestelmän  
valvonta ja ohjaus

 › Sähköjärjestelmän  
häiriöiden ja 
jatkuvuuden hallinta

PALVELUT ASIAKKAALLE  › Kantaverkkopalvelut / Sähkömarkkinapalvelut 

Liiketoimintamalli

VOIMAVARAT LIIKETOIMINTAPROSESSI VAIKUTUKSET ARVON MUODOSTUMINEN

LiiketoimintamalliLIIKETOIMINTAKATSAUS
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VISIO
Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva 
ja arvostettu energiavaikuttaja� 

ARVOT
Arvot ohjaavat työyhteisömme toimin-
taa ja ne muodostavat yrityskulttuurim-
me vahvan perustan� Fingrid on avoin, 
rehti, tehokas ja vastuullinen toimija�

TAPAMME TOIMIA
Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisölli-
nen ja uudistuva sekä hyviä hallintota-
poja noudattava� Olemme tunnettu am-
mattitaidostamme�

Kehitämme toimintaamme pitkäjäntei-
sesti ja yhteistyössä asiakkaiden ja mui-
den sidosryhmien kanssa� Kohtelemme 
kaikkia tasapuolisesti ja kunnioittaen�

Saavutamme toiminnallemme asetetut 
rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet� 
Tuotamme laatua tuloksellisesti yhdis-
tämällä oman ydinosaamisemme maa-
ilman parhaiden toimijoiden kanssa� 

Toimimme vastuullisesti, tuloksellisesti 
ja avoimessa vuorovaikutuksessa� Näin 
ansaitsemme asiakkaidemme ja sidos-
ryhmiemme luottamuksen� 

Fingridin strategia

HENKILÖSTÖ

TALOUS

Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tuloksellinen työyhteisö.

Toimimme kustannustehokkaasti ja tuotamme arvoa omistajille

SISÄISET PROSESSIT

Siirto-
kapasiteetin 

varmistaminen
Teemme investoinnit 

ja kunnossapidon 
turvallisesti ja 

tehokkaasti oikeaan 
aikaan.

Käyttö-
varmuuden hallinta
Käytämme kanta- 

verkkoa ennakoiden 
ja luotettavasti.

Sähkö-
markkinoiden 
edistäminen

Ylläpidämme ja 
kehitämme 

aktiivisesti sähkö-
markkinoita.

ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA

Turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön ja toimivat 
markkinat. Tarjoamme asiakastarpeisiin vastaavat palvelut 

ja edullisen hinnoittelun.

STRATEGIAN TOIMEENPANO
Yhtiön strategia toimeenpannaan neljän 
näkökulman kautta; henkilöstö ja osaa-
minen, asiakkaat ja yhteiskunta, talous 
sekä sisäiset prosessit� Fingridin valit-
seman strategian toimeenpanomallin 
mukaisesti kaikkia neljää näkökulmaa 
toteutetaan ja kehitetään tasapainossa 
keskenään� Strategian mukaisesti ta-
voitteena on, että henkilöstö voi hyvin 
ja osaaminen on kohdallaan� Näin sisäi-
set prosessit voivat toimia optimaalises-
ti tuottaen tehokkaasti palveluita ja ta-
loudellista hyötyä omistajille, asiakkaille 
ja koko yhteiskunnalle� Näkökulmat ovat 
keskeisessä roolissa yhtiön käytännön 
johtamisessa� 

Fingridin strategian huipulla ovat asiak-
kaat ja yhteiskunta -näkökulma, jossa 
yhtiön tavoitteena on turvata yhteiskun-
nalle varma sähkö, toimivat sähkömark-
kinat sekä asiakastarpeisiin vastaavat 
palvelut ja edullinen hinnoittelu�

Talouden näkökulmasta yhtiön tavoit-
teena on toimia kustannustehokkaasti 
sekä tuottaa arvoa omistajille�

Fingridin strategiaLIIKETOIMINTAKATSAUS
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Sisäisten prosessien näkökulma koos-
tuu 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, jos-
sa henkilöstön ja osaamisen näkökul-
man tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
avointa, yhteisöllistä, uudistuvaa sekä tu-
loksellista työyhteisöä�

Strategian jokaisen näkökulman tavoit-
teiden valmistelua ja toimintaa ohjaa joh-
toryhmän nimeämä ohjausryhmä, joka 
varmistaa asioiden kattavan valmistelun 
ja tehokkaan toimeenpanon parhaalla 
asiantuntemuksella� Työtä tehdään pal-
veluperiaatteella yhteiskunnan ja yhtiön 
asiakkaiden edun mukaisesti�

Yhtiön strategiatyössä tehtyjä keskeisiä 
valintoja lähestytään jokaisen näkökul-
man kautta ja tarkastellaan, millaisia toi-
menpiteitä strategia näiltä kultakin vaatii� 

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 kustannus-
tehokkaana� 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�

Kehitämme 
toimintaamme 
pitkäjänteisesti 
ja yhteistyössä 
asiakkaiden 
ja muiden 
sidosryhmien 
kanssa. 

”

LIIKETOIMINTAKATSAUS
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Fingrid toimii matriisimallissa, jossa strate-
gia tuodaan näkökulmien kautta ohjaamaan 
koko organisaatiota� Malli korostaa yhteistä 
tekemistä ja yhteisiä päämääriä� Matriisior-
ganisaatio on haastava, mutta sen avulla yh-
tiö on ketterä ja notkea, matalan hierarkian 
toimijan� Strategiaa toteutetaan matriisior-
ganisaationa neljän näkökulman ja toimin-
to-organisaation välisen yhteistyön kautta�

Henkilöstö on resursoitu toiminnoittain, joi-
den johtajat vastaavat omien alueidensa 
mukaisten tehtävien vuosisuunnittelusta ja 
budjetoinnista sekä toimintasuunnitelmien 
toimeenpanosta strategiassa asetettujen 
liiketoimintatavoitteiden mukaisesti�

Yhtiön johtamisjärjestelmässä johtajilla on 
kaksoisrooli sekä toimintojen että näkökul-
mien johtajina� Johtamisjärjestelmä on ku-
vattu tarkemmin yhtiön Johtamisen peri-
aatteet -dokumentissa� 

ARVONLUONTI
Fingrid luo liiketoiminnallaan merkittävää 
yhteistä arvoa niin asiakkailleen, henkilös-
tölleen, omistajilleen kuin koko suomalai-
selle yhteiskunnalle� Fingrid on merkityksel-
linen toimija sekä Suomen poikkeusolojen 
huoltovarmuudessa että ilmastonmuutok-
sen hillinnässä�

Fingridin matriisiorganisaatio

Kantaverkko-
palvelut ja 
suunnittelu

Jussi 
Jyrinsalo

Omaisuuden 
hallinta

Timo
Kiiveri

Voima-
järjestelmän 

käyttö

Reima 
Päivinen

Markkinat

Asta 
Sihvonen-

Punkka

Talous ja 
rahoitus

Jan  
Montell

ICT

Kari 
Suominen

Henkilöstö  
ja viestintä

Tiina  
Miettinen

Laki- ja  
hallinto  -
palvelut 
Marina  
Louhija

Asiakkaat
Jussi Jyrinsalo

Talous ja liiketoiminnan kehitys
Jan Montell

       Siirtokapasiteetin varmistaminen
    Timo Kiiveri

Käyttövarmuuden hallinta
Reima Päivinen

Sähkömarkkinoiden edistäminen
Asta Sihvonen-Punkka

Henkilöstö ja osaaminen
Tiina Miettinen

Jukka Ruusunen, Toimitusjohtaja

Fingridin matriisiorganisaatioLIIKETOIMINTAKATSAUS
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Fingridin luoma arvo vuonna 2021

 › Sähkönsiirron toimitusvarmuus 99,99992 %.

 › Euroopan kustannustehokkaimpia sähkömarkkinoiden valvontaviranomais-
ten vertailussa. Toiseksi edullisin hinnoittelu ENTSO-E:n eurooppalaisessa 
hintatasovertailussa. Asiakkaat kokevat Fingridin toimivan koko yhteiskun-
nan hyväksi (4,3/5).

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

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

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

 › Suorat hiilidioksidipäästöt sekä sähkön kulutuksesta ja häviöistä johtuvat 
epäsuorat päästöt yhteensä 142 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.  
Jätteistä 99 % hyötykäyttöön ja 78 % kierrätykseen.

 › Kantaverkkoon liitettiin 743 megawattia tuulivoimaa, mikä aikaansaa   
tulevaisuudessa vuosittain epäsuorasti 213 000 CO2 -ekvivalenttitonnin   
päästövähennyksen. Rajasiirtoyhteyksien luotettavuus 99,1 %.

 › lmastoneutraalin 
energiajärjestelmän 
mahdollistaminen

 › Varma sähkö yhteiskunnalle 
ja elinkeinoelämälle

 › Tehokkaasti toimivat 
sähkömarkkinat

 › Suomen kilpailukyvyn 
edistyminen

 › Sähkötoimialan ja 
osaamisen kehittyminen

 › Taloudellinen hyöty  
sidosryhmille

 › Suurten investointien 
työllistymisvaikutukset ja 
muut paikalliset hyödyt

 › Paikalliset muutokset 
maankäytössä ja 
ympäristössä sekä energia-
häviöt sähkönsiirrossa

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

VAIKUTUKSET ARVON MUODOSTUMINEN

Fingrid edistää osaltaan erityisesti 
näitä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita

VOIMAVARAT LIIKETOIMINTAPROSESSI VAIKUTUKSET ARVON MUODOSTUMINEN

Fingridin luoma arvo vuonna 2021LIIKETOIMINTAKATSAUS

14

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristö ja 
liiketoimintamalli

Strategia

Fingridin maine, asiakkaat ja 
sidosryhmät

Talous ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö

Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta

Tutkimus ja kehittäminen

Sanasto

VUOSIKERTOMUS 2021

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



04
Fingridin maine, asiakkaat ja 
sidosryhmät

MAINE
Kantaverkkoyhtiöillä on erityinen roo-
li yhteiskunnassa, niin Suomessa kuin 
maailmallakin� Niille on annettu vas-
tuu yhteiskunnan toimivuuden kannal-
ta elintärkeästä sähköjärjestelmän toi-
minnasta ja kehittämisestä� Roolissaan 
kantaverkkoyhtiöt ovat tiukasti sään-
neltyjä monopoleja� 

Fingridin näkökulmasta sidosryhmien 
luottamus ja tuki ovat elintärkeitä kysy-
myksiä� Hyvämaineinen yritys saa pa-
rempia työntekijöitä, tyytyväisempiä 
asiakkaita, edullisempaa pääomaa ja 
yhteiskunnan tuen� Toisaalta yhteiskun-
ta pystyy sääntelyä muuttamalla puut-
tumaan kantaverkkoyhtiön toimintaan, 
jos yhtiö ei toteuta sille annettua tehtä-
vää� Maineenhallinta on osa strategis-

ta johtamistamme� Mainetta mitataan 
säännöllisesti avainsidosryhmien kes-
kuudessa ja saadun palautteen perus-
teella toimintaa kehitetään edelleen� 

Vuonna 2021 T-Media tutki Fingridin tun-
nettuutta ja mainetta poliittisten päät-
täjien, Fingridin asiakkaiden, tekniikan 
alan opiskelijoiden ja työntekijöiden sekä 
suuren yleisön keskuudessa� Tutkimuk-
sista selvisi, että mitä paremmin vastaaja 
sanoi tuntevansa Fingridin, sitä tyytyväi-
sempi hän yhtiöön oli� Fingrid on kuiten-
kin suurelle yleisölle tuntematon ja tämä 
näkyy muun muassa rekrytointihaastei-
na� Tutkittujen sidosryhmien luottamus 
yhtiöön on säilynyt hyvällä tasolla� Myös 
ryhmien antama sidosryhmätuki Fingri-
dille on säilynyt erinomaisena�

LIIKETOIMINTAKATSAUS
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Fingridille hyvät arvosanat 
mainetutkimuksista
Tutkimusyhtiö T-Median 
tekemän mainetutkimuksen 
perusteella Fingridillä on 
erittäin hyvä maine asiakkaiden 
keskuudessa. Kahdeksasta osa-
alueesta koostuvassa kyselyssä 
Fingridin kokonaisarvosana oli 
4,04 (asteikolla 1–5).

Lisäksi tutkittiin Fingridin 
mainetta alan työntekijöiden 
ja opiskelijoiden, poliittisten 
päättäjien ja Suomen kansa-
laisten 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.

CASE

• Asiakas- ja sidosryhmätyyty-
väisyytemme 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 kustannus-
tehokkaana toimijana�

• Palvelut vastaavat asiakkaiden 
tarpeisiin� Henkilöstö osallistuu 
laajasti palveluiden tuottamiseen 
ja kehittämiseen�

• Fingrid toteuttaa energia-
murroksen vaatimat verkko-
liitynnät sekä kehittää verkkoaan 
ja sähkömarkkinoita� Suomi 
on entistä houkuttelevampi 
investointikohde asiakkaille�

Asiakastyön onnistuminen näkyy:

ASIAKKAAT 
Fingridin toiminta perustuu pitkälti la-
kisääteisten tehtävien toteuttamiseen� 
Tätä tehtävää hoidetaan mahdollisim-
man asiakaslähtöisesti tasapuolisin ja yh-
täläisin ehdoin� Fingrid tarjoaa asiakkail-
leen - verkkoyhtiöille, sähkön tuottajille, 
sähköä käyttävälle teollisuudelle ja muille 
sähkömarkkinatoimijoille kantaverkko- ja 
sähkömarkkinapalveluita� Pyrkimyksenä 
on kehittää jatkuvasti Suomelle kilpai-
luetua parantamalla Fingridin palveluita 

asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin� Asiakas-
kunta on monipuolistunut viime vuosina 
ja alalle on tullut myös kokonaan uuden-
tyyppisiä asiakkaita� 

FINGRIDIN PALVELUT
Kantaverkkopalveluilla varmistetaan 
sähköyhtiöille ja sähköä käyttäväl-
le teollisuudelle luotettava ja tarpeita 
vastaava sähkönsiirto kantaverkossa� 
Fingridin arvolupauksen mukaan asi-
akkaille tarjotaan varmaa ja edullista 
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sähkönsiirtoa� Kantaverkkopalveluihin 
kuuluvat kantaverkkoon liittäminen sekä 
kantaverkon kehittäminen, käyttö ja yllä-
pito asiakkaan siirtotarpeita vastaavas-
ti� Asiakkaiden tarvitsemat liitynnät to-
teutetaan kantaverkkoon, varmistetaan 
kantaverkon ja asiakasverkkojen yhteen-
sopivuus sekä taataan sähkön siirtokyky 
ja laatu liittymispisteissä� Suomen sähkö-
järjestelmän luotettavasta ja toiminnas-
ta huolehditaan ympäri vuorokauden ja 
varaudutaan myös poikkeuksellisiin olo-
suhteisiin� Huoltotoimet ja siirtokeskey-
tykset suunnitellaan tarkoin ennakkoon, 
jotta niistä aiheutuu mahdollisimman vä-
hän haittaa asiakkaille�

Tuulivoimaliityntäkyselyjen määrä pysyy 
suurena liitettävien voimaloiden yksik-
kökoon samalla kasvaessa – Suomesta 
on tullut entistä houkuttelevampi maa-
tuulivoiman investointikohteena� Me-
rituulivoiman liittämisestä kantaverk-
koon on tullut yhä enemmän kyselyjä� 
Liittymiskapasiteetista voi tulla paikoin 
ajoittaista niukkuutta, mutta liityntöjen 
nopeuttamiseen on etsitty aktiivises-
ti uusia ratkaisuja� Vuonna 2021 onnis-
tuttiin täyttämään hyvin lupaus tarjota 
asiakkaille varmaa ja edullista sähkön-

siirtoa� Sähkönsiirron luotettavuus oli 
hyvällä tasolla ja kantaverkkomaksut 
edullisimpien joukossa Euroopassa� 

Tuulivoimaa oli rakenteilla ja suunnitteil-
la huomattavia määriä� Uusia tiedusteluja 
kantaverkkoon liittymisestä saapui noin 
300, joka vastaa yli 50 000 megawatin 
tehoa�  Yhteensä liittymäkyselyitä, lähin-
nä tuulivoimaan, on jo lähes tuhat kap-
paletta, ja niiden yhteenlaskettu teho on 
140 000 megawattia� Häviösähkön vo-
lyymi pysyi edellisvuoden tasolla� Uuden-
tyyppisten sähkönkulutuskohteiden, ku-
ten datakeskusten, vedyn tuotannon ja 
akustojen liittymisestä suoraan kanta-
verkkoon tiedusteltiin asiakkaiden puo-
lelta kiihtyvään tahtiin�

Sähkömarkkinapalvelut tarjoavat alan 
toimijoille yhtenäisen sähkökaupan hin-
ta-alueen Suomessa sekä hyödyt avoi-
mista eurooppalaisista sähkömarkki-
noista� Arvolupauksensa mukaisesti 
Fingrid on markkinamyönteisin kanta-
verkkoyhtiö� Vahvan kantaverkon avulla 
varmistetaan Suomen pysyminen yhte-
nä hinta-alueena� Rajasiirtoyhteyksien 
avulla tarjotaan pääsy eurooppalaisille 
sähkömarkkinoille ja annetaan markki-

noille mahdollisimman suuri siirtokapa-
siteetti� Tärkeimmät sähkömarkkinoita 
palvelevat verkkoinvestointihankkeet 
ovat pohjois- ja eteläsiirtoa vahvista-
va Metsälinja-yhteys sekä Suomen ja 
Ruotsin välinen Aurora Line -yhteys� 
Markkinoiden pelisääntöjä kehitetään 
sekä sähkömarkkinatietoa julkaistaan 
avoimesti ja maksutta� Sähkömarkkinoi-
den kehityshankkeista kerrotaan myö-
hemmin tarkemmin vuosikertomuksen 
sähkömarkkinaosiossa� 

Yhtiö ylläpitää ja kehittää reservi- ja sää-
tösähkön markkinapaikkoja� Sähköta-
seet selvitetään ja toimitetaan tasesäh-
köä tasevastaaville� Tytäryhtiöistä Fingrid 
Datahub Oy tarjoaa lähitulevaisuudessa 
tehokkaan tiedonvaihtoalustan vähittäis-
markkinoiden toimijoiden käyttöön� Toi-
nen tytäryhtiöistä Finextra Oy tuottaa 
alkuperätakuisiin liittyviä palveluita myön-
tämällä sähkön alkuperän sertifikaatteja 
uusiutuvilla energiamuodoilla ja jatkossa 
myös ydinvoimalla tuotetulle sähkölle�

AKTIIVINEN VUOROVAIKUTUS – 
TYYTYVÄISET ASIAKKAAT
Fingrid kehittää palveluittaan avoimes-
ti yhteistyössä asiakkaiden kanssa niin, 

että asiakkaiden erilaiset tarpeet pysy-
tään huomioimaan� Sähköjärjestelmän 
tulevista muutoksista kerrotaan ja kes-
kustellaan yhdessä avoimesti asiakkai-
den kanssa jo varhaisessa vaiheessa� 
Muutoksiin etsitään yhdessä mahdolli-
simman markkinaehtoisia ratkaisuja� 

Asiakastarpeita vastaavien palveluiden 
lisäksi Fingridille on tärkeää avoimuus, 
luottamus ja aktiivinen vuorovaiku-
tus asiakkaiden kanssa� Omaa henki-
löstöä kolutetaan parempaan asiakas-
palveluun ja osallistetaan asiakkaita 
toiminnan kehittämiseen muun muas-
sa neuvottelukunnassa, kantaverkko- 
ja sähkömarkkinatoimikunnassa sekä 
erilaisissa referenssiryhmissä� Vuoden 
2021 asiakastyytyväisyyskyselyn mu-
kaan asiakkaiden luottamus Fingridiin 
on säilynyt hyvänä� Erityiseksi vahvuu-
deksi koetaan yhtiön toiminta asiakkai-
den ja koko yhteiskunnan hyväksi, kun 
taas datahubin projektiaikataulun tiuk-
kuus 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 tiedon-
vaihto ja itsepalvelu sähköisten palve-
luiden osalta� Asiakkaille tarjotaan Oma 
Fingrid -palveluportaali, jossa asiakas 
voi tarkastella muun muassa sähkön-
siirron mittaus-, laskutus- ja loissähkö-
tietoja sekä häiriö- ja siirtokeskeytys-
tietoja� Vuoden 2021 aikana palvelua 
on kehitetty edelleen, ja siihen on tuo-
tu jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia 
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mu-
kaan� Merkittävimmät uudet toiminnot 
vuonna 2021 ovat olleet sähköverkon 
hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva 
raportointi, varttitaseseuranta-palve-
lu varttimittaukseen siirtymisestä sekä 
liittymispisteiden vikavirtojen tuominen 
palveluun� Parannuksia on tullut muun 
muassa käyttäjähallintaan, loissähköil-
moituksiin ja kantaverkkoliityntöihin�

Toimintavuonna järjestettiin kaksi suur-
ta Fingrid Current -asiakastapahtumaa 
sekä lukuisia infotilaisuuksia ja webinaa-
reja pienemmille kohdeyleisöille, muun 
muassa datahub- ja varttitasehankkei-
siin liittyen� 

FINGRID ON ONNISTUNUT 
SÄILYTTÄMÄÄN KILPAILU-
KYKYISEN HINNOITTELUN 
Fingridin siirtomaksut ovat viimeisim-
män eurooppalaisen vertailun perus-
teella toiseksi edullisimmat noin 20 
maan vertailuryhmässä� Fingridin ta-
voitteena on pysyä jatkossakin edulli-
simpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa 
ja tarjota näin osaltaan kilpailuetua suo-
messa tomiville yrityksille�

Vuodelle 2022 sähkön siirron maksuja 
kantaverkossa korotetaan keskimäärin 
kaksi prosenttia� Korotuksen taustal-
la on etenkin markkinaehtoisten reser-
vikustannusten nousu� Reserveillä var-
mistetaan sähköjärjestelmän tuotannon 
ja kulutuksen tasapaino�

Neuvottelukunta
Neuvottelukunta ja kaksi muuta asia-
kastoimikuntaa (kantaverkko- ja säh-
kömarkkinatoimikunta) ovat tärkeässä 
roolissa asiakkaiden äänen kuulemi-
sessa ja vuorovaikutuksen varmista-
misessa� Neuvottelukunnan tehtävänä 
on antaa asiakasnäkökulmasta näke-
myksiä yhtiön toimintaympäristöön 
sekä liiketoimintaan ja palveluihin� Se 
ei tee muodollisia päätöksiä� Käsiteltä-
vät asiat koskevat Fingridin tuottamia 
palveluita ja palveluiden hinnoittelua, 
sähkömarkkinoihin liittyvää regulaa-
tiota, kantaverkkoinvestointeja, säh-
kömarkkinoiden kehittämistä ja ver-
kon käyttökysymyksiä� 

Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
2021 aikana neljä kertaa� Kokouksis-
saan 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 kuul-
tiin asiakkaiden esityksiä ajankohtai-
sista 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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http://www.youtube.com/playlist?list=PLfnp1supnJ6qtSEXmcLSVmKcTvLc7V4O4


Kantaverkkotoimikunta
Kantaverkkotoimikunnan tehtävänä 
on tuottaa ideoita, näkemyksiä ja ko-
kemuksia Fingridin kantaverkkopal-
velun kehittämiseksi� Kantaverkko-
palvelulla varmistetaan sähköyhtiöille 
sekä sähköä käyttävälle teollisuudel-
le luotettava ja tarpeita vastaava säh-
könsiirto kantaverkossa�

Vuoden 2021 aikana kantaverkkotoi-
mikunnan kokouksissa syvennyttiin 
kantaverkkopalveluiden eri osa-alu-
eisiin, 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

• Petri Parviainen

• Katariina Saarinen (siht�)

Sähkömarkkinatoimikunta
Sähkömarkkinatoimikunta yhdistää 
Fingridin ja Suomessa toimivat säh-
kömarkkinaosapuolet� Toimikunta on 
neuvoa-antava keskustelufoorumi, 
joka avustaa Fingridiä pohjoismaisten 
ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden 
kehittämisessä� Fingrid informoi toimi-
kuntaa sähkömarkkinoiden kehityk-
sestä sekä eurooppalaisesta yhteis-
työstä ja saa puolestaan toimikunnalta 
palautetta kulloinkin ajankohtaisista 
kehityssuunnitelmista�

Vuoden 2021 kokouksissa käsiteltiin 
muun muassa datahubin käyttöönot-
toa, pohjoismaista tasehallintahan-
ketta ja muita sähkömarkkinoiden 
keskeisiä muutoshankkeita, siirto-oi-
keustuotteiden käyttöönottoa, poh-
joismaisten kantaverkkoyhtiöiden 
yhteistä tuulivoiman ja sektori-inte-
graation strategiaa, sekä älyverkkojen 
ja joustomarkkinoiden kehitystyötä� 
Lisäksi kokouksissa asiakkaat kertoi-
vat vuorollaan toiminnastaan ja sähkö-
markkinoiden kehittämiseen liittyvistä 
näkemyksistään�

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

• 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)
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SIDOSRYHMÄT
Fingridin toiminnalla on merkittävä vai-
kutus ympäröivään yhteiskuntaan� Asi-
akkaiden lisäksi yhtiöllä on myös muita 
keskeisiä sidosryhmiä, joita on tunnis-
tettu muun muassa yritysvastuun olen-
naisuusanalyysin avulla� Tunnistamisen 
lähtökohtana on kuvata sidosryhmien 
odotuksia sekä näihin odotuksiin vas-
taavia Fingridin toimenpiteitä� 

Sidosryhmien odotusten kuuleminen on 
tärkeä osa mainetyöt ja vastuullista lii-
ketoimintaa� Yritysvastuutyöstä yhtiön 
sidosryhmille kerrotaan tarkemmin vuo-
sikertomuksen Yritysvastuu ja kestävä 
kehitys -raportissa� 

Sähköistyvä Suomi on loistava 
investointikohde
Fingridin pitkäjänteinen ja enna-
koiva kantaverkon kehittämistyö 
edistää Suomen hiilineutraaliusta-
voitteita sekä luo mahdollisuuksia 
uusille investoinneille. Hiilineutraa-
liustavoitteet, varma sähkönsaanti, 
monipuolistuva energiantuo-
tanto ja turvallinen toimintaympä-
ristö lisäävät Suomen vetovoimaa 
kansainvälisessä kilpailussa uusista 
yrityshankkeista. 

Sähkön tarve kasvaa tulevaisuu-
dessa. Suomessa on hyvät edelly-
tykset kasvattaa sähkön tuotantoa 
ja sen kantaverkko on jo valmiiksi 
hyvässä kunnossa. Fingrid kehittää 
verkkoaan sekä sähkömarkkinoita 
pitkäjänteisesti ja ennakoiden tule-
vaisuuden merkittävimpiä sähkön-
tuotannon muutoksia. 

Fingridin pitkäjänteiseen verkon-
suunnittelutyöhön sisältyy verk-
kovision laatiminen, kantaverkon 
kehittämissuunnitelma ja fyysi-
seksi verkoksi ja asiakasliitynnöiksi 

CASE

materialisoituva investointioh-
jelma. Kaikki nämä toimet lisäävät 
Suomen houkuttelevuutta kansain-
välisten yritysten ja sijoittajien 
silmissä. 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2021.pdf#page=1
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Keskustelua ja 
visiointia tulevaisuuden 
sähköjärjestelmästä
Fingrid Current on Fingridin tapah-
tumakonsepti, jossa käydään 
keskusteluita sähkö- ja energia-alan 
polttavista puheenaiheista. Vuonna 
2021 Fingrid järjesti kaksi asiakas- 
tilaisuutta. 

CASE

Fingridin verkkovisio kasvattaa 
ymmärrystä tulevaisuuden 
sähköjärjestelmästä
Fingrid julkaisi vuonna 2021 vision 
kantaverkon pitkän aikavälin 
kehittämis- tarpeista ja ratkai-
suista. Kantaverkon suunnitte-
lussa ennakoidaan tulevaisuuden 
muutoksia ja kehityskulkuja. 
Tämän ansiosta tulevaisuudessa 
vaadittavat verkkoinvestoinnit 
voidaan toteuttaa kustannuste-
hokkaasti ja sähköjärjestelmän 
luotettava toiminta voidaan 
varmistaa myös toimintaympä-
ristön muuttuessa.

Verkkovision mukaan Suomen 
vuodelle 2035 asettama hiili-
neutraaliustavoite edellyttää noin 
kolmen miljardin euron investoin-
teja kantaverkkoon seuraavan 15 
vuoden aikana. Lisäksi kaikissa 
tarkastelluissa verkkovision 
skenaarioissa sähkön siirto-
tarve pohjoisesta etelään kasvaa 
merkittävästi. Tämän seurauk-
sena kantaverkon pohjois-etelä-

CASE

suuntainen siirtokyky on monin-
kertaistettava rakentamalla uusia 
voimajohtoja ja ottamalla käyt-
töön älykkäitä ratkaisuja. Toimen-
piteiden tavoitteena on säilyttää 
Suomi yhtenäisenä sähkökaupan 
hinta-alueena, joka mahdollistaa 
sähkölle saman markkinahinnan 
koko maassa.

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



05
Talous ja rahoitus

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

Talous ja rahoitus
• Yhtiön kantaverkkotoiminnan hinnoittelu on toiseksi edullisinta 

Euroopassa� 

• Vuonna 2020 olimme Suomen 19� suurin yhteisöveronmaksaja�

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

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

Energiavirasto� Energiavirasto määrit-
telee Fingridin sallitun taloudellisen tu-
loksen sähkön kantaverkkotoiminnan 
valvontamenetelmissä neljän vuoden 
valvontajaksoissa (2020–2023)�

Kantaverkkotoiminta, eli sähkön siirto 
yhtiön omistamassa maanlaajuisessa 
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• 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)�

• 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�

TALOUSOHJAUKSEN TAVOITTEET FINGRIDIN TALOUSOHJAUKSEN 
KESKEISET, PITKÄAIKAISET TAVOITTEET OVAT:

KUSTANNUSTEHOKAS 
OPERATIIVINEN TOIMINTA
Kustannustehokkuus perustuu toiminta-
malliin, jossa keskitytään perustehtävään, 
sekä yhdistetään oma ydinosaaminen 
parhaiden toimijoiden kanssa� Aktiivista 
suunnittelutyötä tehdään lisäksi yhdessä 
asiakkaiden kanssa ja otetaan ulkopuoli-
sia tahoja mukaan innovointityöhön� Näin 

saavutetaan parempia ja tehokkaampia 
ratkaisuja esimerkiksi kantaverkon in-
vestointi- ja kehitystyössä� 
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sähköverkossa, muodostaa valtaosan 
Fingridin liikevaihdosta, tuloksesta ja 
taseesta� Kantaverkkotoiminnan sallittu 
taloudellinen tulos muodostuu, kun yhti-
ön verkkotoimintaan sitoutuneen oikais-
tun pääoman ( jossa sähköverkko-omai-
suus on arvostettu sääntelyn mukaiseen 
käyttöarvoon) yhteismäärä kerrotaan 
Energiaviraston määrittelemällä koh-
tuullisella tuottoasteella� Sääntelyn sal-
lima, kohtuullinen taloudellinen tulos on 
Fingridin talouden suunnittelun ja pal-
velujen hinnoittelun lähtökohta� Kun tu-
lokseen lisätään liiketoiminnan kulut, 
saadaan tarvittavan liikevaihdon määrä�

Fingridin liikevaihto muodostuu pää-
sääntöisesti yhtiön siirtämään sähköön 
sekä asiakkaiden sähkön tuotantoon ja 
kulutukseen kohdistuvan hinnoittelun 
pohjalta� Fingrid kerää asiakkailtaan 
kantaverkon otto-, anto-, kulutus- ja te-
homaksua� Valtaosa kokonaismaksuis-
ta kohdistuu sähkön kulutukseen, sillä 
eurooppalainen sääntely antaa ylära-
jan tuotannon maksuille� Yhtiö määrit-
tää asiakkailleen sähkönsiirron yksikkö-
hinnat etukäteen seuraavalle vuodelle 
tarvittavan liikevaihdon keräämisek-
si� Yhtiön kokonaiskulut muodostuvat 

liiketoiminnan kuluista sekä rahoitus-
kuluista ja veroista, jotka ovat säänte-
lyn ulkopuolisia kuluja� Lisäksi yhtiö saa 
sähkön aluehintaeroista johtuvia pullon-
kaulatuottoja, jotka ovat sääntelyn ulko-
puolista tuottoa� Saadut pullonkaulatuo-
tot käytetään EU-sääntelyn mukaisesti 
pääosin kantaverkkoinvestointeihin, jot-
ka poistavat sähkönsiirron pullonkauloja�

Sääntelyn mukainen toteutunut, niin sa-
nottu oikaistu tulos lasketaan siten, että 
emoyhtiön liikevoittoon tehdään Energi-
aviraston valvontamenetelmien mukaiset 
oikaisut sekä lisätään kannustimien po-
sitiivinen tai negatiivinen vaikutus� Kan-
nustimia ovat investointi-, laatu-, tehos-
tamis- ja innovaatiokannustimet (T&K)�

Mikäli toteutunut oikaistu tulos valvon-
tajaksolta on suurempi kuin sallittu tu-
los, syntyy ylijäämää, joka tulee palauttaa 
asiakkaille tulevina matalampina hintoina� 
Mikäli toteutunut oikaistu tulos valvonta-
jaksolta 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�
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Fingridin maailmanluokan tehokkuus

SELKEÄ 
STRATEGIA JA

JOHTAMIS-
JÄRJESTELMÄ

ULKOISTAMINEN JA 
VERKOSTOITUMINEN

PÄTEVÄ JA 
MOTIVOITUNUT
HENKILÖKUNTA

DIGITALISAATIO

KESKITETTY 
SÄHKÖJÄRJESTELMÄN 

HALLINTA

JÄRKEVÄ 
INVESTOINTI-

STRATEGIA

ASIAKKAAT

 › Laatu ja tehokkuus

 › Ei turhia 
investointeja

 › Ei rönsyilyä

 › Parhaat kumppanit

 › Aktiivinen yhteistyö

 › Työn tuloksellisuus        
ja laatu

 ›  Tuottavuuden 
merkittävä parantaminen

KUSTANNUSTEHOKAS 
OPERATIIVINEN TOIMINTA
Kustannustehokkuus perustuu toiminta-
malliin, jossa keskitytään perustehtävään, 
sekä yhdistetään oma ydinosaaminen 
parhaiden toimijoiden kanssa� Aktiivista 
suunnittelutyötä tehdään lisäksi yhdessä 
asiakkaiden kanssa ja otetaan ulkopuoli-
sia tahoja mukaan innovointityöhön� Näin 
saavutetaan parempia ja tehokkaampia 
ratkaisuja esimerkiksi kantaverkon inves-
tointi- ja kehitystyössä� 

Fingrid on ulkoistanut muun muassa säh-
köverkon rakentamisen ja kunnossapidon, 
mikä auttaa optimoimaan taloudelliset ja 
tuotannolliset resurssit skaalautuvasti� 
Kantaverkon valvonta ja ohjaus on kes-
kitetty� Digitalisaation mahdollisuuksia 
hyödynnetään yhä enemmän esimerkik-
si kantaverkon kunnossapidossa ja säh-
köjärjestelmän optimoinnissa� Hyviä esi-
merkkejä ovat tasehallintamallin muutosta 
tukeva tasevirhesäätäjä ja digitaalisen 
kunnonhallinnan projektin edistyminen� 
Fingridin johtamisjärjestelmä perustuu 
matriisirakenteeseen ja asiantuntijoiden 
valtuuksiin osallistua yhtiön toimintaan yli 
organisaatiorajojen� Tämä lisää operatiivi-
sen toiminnan tehokkuutta�

Fingridin maailmanluokan tehokkuus
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KANTAVERKKOHINNOITTELU 
Fingrid pyrkii varmistamaan palveluiden-
sa vakaan hintakehityksen� Lyhyen aika-
välin taloudelliset tavoitteet eivät ohjaa 
investointipäätöksiä tai muutakaan pää-
töksentekoamme� Kantaverkkomaksuil-
la on merkitystä erityisesti sähköintensii-
visen teollisuuden kilpailukyvylle� Fingrid 
ei myy suoraan sähköä kuluttajille, mut-
ta yhtiön kustannustehokkuus ilmenee 
kantaverkkomaksun pienenä osuutena 
kuluttajan sähkölaskussa� Myynti, siirto 
ja verot ovat kukin noin kolmannes ku-
luttajan sähkölaskusta� Vuonna 2021 
kantaverkkosiirron osuus kuluttajan ko-
konaislaskusta oli keskimäärin 1,9 pro-
senttia (kotitalouskäyttäjälle, jonka ku-
lutus on noin 5 000 kWh/vuosi)�

Fingridin kantaverkkohinnoittelu on 
pääsääntöisesti voimassa vuoden ker-
rallaan� Tavoitteena on mahdollisimman 
tasainen kehitys myös markkinaehtois-
ten epävarmuuksien vallitessa� Mikäli 
heilahtelut markkinoilla ovat suuria, voi 
yksittäisen vuoden aikana syntyä tar-
ve muuttaa hintoja ylös- tai alaspäin� 
Tase- ja rajasiirtopalveluiden hinnoittelu 
on dynaamisempaa ja tapahtuu yleensä 
kvartaaleittain� Tämä kuvaa palveluiden 

luonnetta ja tarvetta reagoida muutok-
siin nopeammin�

Yhtiö on sijoittunut vuosittain kärkijouk-
koon kantaverkkotoiminnan kustan-
nustehokkuutta ja laatua mittaavissa 
kansainvälisisissä vertailututkimuk-
sissa (ITOMS ja ITAMS), jonka lisäk-
si yhtiölle on myönnetty kansainväli-
nen omaisuuden hallinnan sertifikaatti 
ISO 55001� Nämä ovat osoituksia toi-
minnan kustannustehokkuudesta sekä 
kantaverkko-omaisuuteen liittyvien 
kustannus- ja muiden riskien tehok-
kaasta hallinnasta� Euroopan ener-
giaregulaattoreiden yhteistyöjärjestö 
CEER:n vertailututkimuksessa Fingrid 
oli Euroopan kustannustehokkaimpia 
kantaverkkoyhtiöitä� 

PÄÄOMAN HALLINTA 
Fingrid hallinnoi pääomana taseen 
osoittamaa omaa pääomaa sekä laino-
ja� Yhtiön kirjanpidon osoittama tase on 
pienempi kuin Energiaviraston säänte-
lyn mukaisesti esitetty tase, jossa verk-
ko-omaisuus on arvostettu sääntelyn 
mukaiseen nykyiseen käyttöarvoon� 
Yhtiön lainat esitetään kirjanpitoarvoil-
la myös sääntelyn mukaisessa tasees-

sa� Kirjanpidon mukaisen taseen oma 
pääoma on luonnollisesti pienempi kuin 
sääntelyn mukaisen taseen oma pää-
oma, joka tasapainottaa verkko-omai-
suuden kirjanpitoarvon ja todellisen ny-
kykäyttöarvon erotuksen� 

Yhtiö ei ole asettanut yksittäisiä tunnus-
lukutavoitteita kirjanpidon tai sääntelyn 
mukaisen taseen pääoman hallintaan 
vaan seuraa ja ohjaa kokonaisuutta, jol-
le luottoluokitukset ja niiden taustal-
la olevat riskianalyysit sekä muut para-
metrit luovat pohjan� Yhtiöllä tulee olla 
pääomarakenne, joka tukee yhtiön luot-
toluokituksen säilymistä vahvana, pää-
omakustannusten kohtuullisuutta ja 
riittävää osingonmaksukykyä� Fingridin 
pääoman ja verkko-omaisuuden hallin-
nan ensisijainen tavoite on varmistaa 
yhtiön kyky jatkuvaan liiketoimintaan, 
arvon säilyminen sekä nopea toipumi-
nen mahdollisista erityistilanteista�

RAHOITUSTOIMINTA
Yhtiö hyödyntää kulloisenkin luotto-
luokituksen tarjoamat mahdollisuudet 
kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitus-
markkinoilla� Rahoitus hankitaan mark-
kinaehtoisesti ja hajautetusti useasta 

Kustannus-
tehokkuus 
perustuu toiminta-
malliin, jossa 
keskitytään 
perustehtävään, 
sekä yhdistetään 
oma ydinosaaminen 
parhaiden 
toimijoiden 
kanssa. 

”
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eri lähteestä� Fingridin voimassa olevat 
lainasopimukset sekä velka- ja yritysto-
distusohjelmat ovat vakuudettomia� Nii-
hin ei myöskään liity mitään taloudellisiin 
tunnuslukuihin perustuvia erityisehtoja 
eli ns� finanssikovenantteja�

Yhtiö altistuu erilaisille rahoituksen ris-
keille� Näitä ovat mm� markkina-, likvi-
diteetti-, vastapuoli- ja luottoriskit� Ra-
hoitusriskien hallinnan tavoitteena on 
omistaja-arvon vaaliminen varmistamal-
la liiketoiminnan vaatima rahoitus, suo-
jautuminen keskeisiltä rahoitusriskeiltä 
sekä rahoituskustannusten minimointi 
riskilimiittien puitteissa�

Fingrid toimii joukkovelkakirja-, 
yritystodistus- ja lainamarkkinoilla: 
• Pitkäaikaista (yli 12 kk varain- 

hankintaa varten yhtiöllä on
kansainvälinen joukkovelkakirja-
ohjelma, Medium Term Note
Programme (”EMTN-ohjelma”),
joka on suuruudeltaan 1,5 miljardia
euroa�

• Lyhytaikaista (alle 12 kk) varain- 
hankintaa varten yhtiöllä on kansain-
välinen 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 kahden-
keskiset lainasopimukset sekä Euroo-
pan Investointipankin (EIP) että Pohjois-
maiden Investointipankin (NIB )kanssa� 
Maksuvalmiuden varmistamiseksi 
yhtiöllä on käytettävissä valmiusluotto- 
ja tililimiittijärjestelyitä�

VIHREÄ RAHOITUS
Vihreä rahoitus on tärkeä osa Fingridin 
rahoitusstrategiaa ja kokonaisvastuul-
lista toimintamallia� Fingrid on ensim-
mäinen suomalainen yritys, joka laski 
liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan, niin 
sanotun Green bondin vuonna 2017� 
Fingridin valmiusluoton korkomarginaa-
li on sidottu yhtiön keskeisiin yritysvas-
tuun tavoitteisiin� Yhtiön tavoitteena on 
lisätä vihreän rahoituksen määrää koko-
naisrahoituksesta� Kerromme tarkem-
min vihreästä rahoituksesta vuosikerto-
muksen yritysvastuu ja kestävä kehitys 
-raportissamme�



Vuoden 2021 taloudellinen tulos

Taloudellisesta näkökulmasta Fingri-
din vuosi 2021 toteutui yli odotusten� 
Sähkön siirtohintoja alennettiin keski-
määrin kahdeksan prosenttia vuoden 
2019 alusta alkaen ja hinnat pidettiin 
ennallaan vuosina 2020 ja 2021� Vuo-
delle 2022 sähkön siirtohintoja korotet-
tiin keskimäärin kaksi prosenttia eten-
kin markkinaehtoisten kustannusten 
nousun vuoksi� Kulunut vuosi oli yhtiön 
omien laskelmien mukaan n� 15 miljoo-
naa euroa ylijäämäinen suhteessa sään-
telyn sallimaan tulokseen� Yhtiön luotto-
luokitus säilyi korkeana, mikä kuvastaa 
yhtiön vahvaa kokonaistaloudellista ti-
lannetta ja velanhoitokykyä�

Eurooppalaisessa vertailussa Fingrid 
on edelleen halvimpien yhtiöiden jou-
kossa samalla, kun siirron luotettavuus 
on maailman huippua� Yhtiön lyhyt- ja 
pitkäaikaisen velan hoito sekä rahoi-
tusriskeiltä suojautuminen kansainväli-
sillä pääomamarkkinoilla jatkui suunni-
telman mukaisesti� Tehokas pääoman 
käyttö on keskeinen menestystekijä sil-
le, että operatiivinen toiminta voi jatkua 
keskeytyksettä ja sitä voidaan kehittää� 

Kaiken kaikkiaan yhtiön talous ja rahoi-
tus 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 eu-
roon, mikä johtui edellisvuotta kylmem-
pien talvikuukausien kasvattamasta 
energiankulutuksesta� Kuluneen vuoden 

sähkön kulutus Suomessa oli 86,7 (81,7) 
terawattituntia� Tasesähkön myynti kas-
voi edellisvuoden tasosta 600,5 (260,8) 
miljoonaan euroon johtuen sähkön poik-
keuksellisen korkeasta hintatasosta � 
Rajasiirtotuotot Suomen ja Venäjän vä-
liseltä yhteydeltä nousivat 34,4 (6,9) 
miljoonaan euroon� Tämä oli seuraus-
ta korkeammasta siirtovolyymista, jo-
hon vaikutti korkea aluehinta suhtees-
sa Luoteis-Venäjän hintoihin� Itämeren 
alueen siirtotilanteen johdosta läpisiir-
totuotot kasvoivat 22,6 (17,1) miljoonaan 
euroon� Liiketoiminnan muut tuotot nou-
sivat 64,9 (5,2) miljoonaan euroon, kas-
vu johtuu liiketoimintaan liittyvien joh-
dannaisten käyvän arvon noususta� 
 
Konsernin kulut olivat 945,0 (569,5) mil-
joonaa euroa� Tasesähkön kulut nou-
sivat korkean sähkön hinnan vuoksi 
ja olivat 569,5 (234,4) miljoonaa eu-
roa� Häviösähkökulut olivat 65,6 (52,6) 
miljoonaa euroa� Häviösähkön volyy-
mi pysyi edellisvuoden tasolla, samal-
la kun häviösähkön hankintahinta nou-
si� Toteutunut häviösähkön hankinnan 
keskihinta oli 41,34 (33,23) euroa me-
gawattitunnilta� Kantaverkon käyt-
tövarmuuden varmistavien reservien 

kulujen kasvu 83,7 (63,5) miljoonaan 
euroon johtui pääosin taajuudenhallin-
tareservien hankintatuntien lisäykses-
tä� Poistot olivat 99,9 (98,5) miljoonaa 
euroa ja kantaverkon kunnonhallinta-
kulut 19,9 (22,9) miljoonaa euroa� Hen-
kilöstökulut kasvoivat 33,6 (31,2) mil-
joonaan euroon henkilöstön määrän 
lisääntyessä vastaamaan kasvavaa 
työmäärään niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisessä yhteistyössäkin� 
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 Pitkäaikainen rahoitus 
 Lyhytaikainen rahoitus 

Konsernin nettorahoituskulut olivat 23,2 
(4,0) miljoonaa euroa, joihin sisältyi 0,7 
miljoonaa euroa korkokuluja taseeseen 
kirjatuista vuokrasopimusveloista� Yhti-
ön rahoitus jakautuu oman pääoman ja 

sääntelyn mukaan lasketusta taseesta 
vuonna 2021 oma pääoma oli 62,2 pro-
senttia ja vieras pääoma 37,8 prosenttia�

Korolliset lainat olivat 1 158,1 (1 174,9) 
miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lai-
noja oli 1 022,6 (1 032,8) miljoonaa eu-
roa 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) mil-
joonaa euroa� Lisäksi yhtiöllä on mak-
suvalmiutta turvaava 300 miljoonan 
euron suuruinen nostamaton sitova val-
miusluotto (30�11� 2026 saakka) sekä 
yhteensä 90 miljoonan euron suuruiset 
maksuvalmiutta varmistavat rahoitus-
järjestelyt pankkien kanssa� Rahoituk-
seen liittyvissä johdannaissopimuksis-
sa oli vastapuoliin liittyvää riskiä 16,7 
(26,2) miljoonaa euroa� Yhtiön valuut-
ta- ja hyödykehintariskit oli suojattu�

Yhtiön verojen maksusta ja verojalan-
jäljestä kerrotaan tarkemmin Yritys-
vastuu ja kestävä kehitys -raportissa�

VALMIUSLUOTOLLA KOHTI 
VASTUULLISUUSTAVOITTEITA
Fingrid allekirjoitti marraskuussa 300 mil-
joonan 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 työtapaturma-
taajuuden (oma henkilöstö ja palvelu-
toimittajat) vähentyminen (LTIF)

Fingridin tavoitteena on edelleen vähentää 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia� 
Yhtiö on keskeisessä roolissa kantaverkon 
järjestelmävastaavana ja luo Suomessa 
alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle� Fin-
gridin keskeisenä tavoitteena on edistää 
päästötöntä energiatuotantoa ja mahdol-
listaa Suomen siirtymä kohti päästötöntä 
energiajärjestelmää� Tämä rahoitusjärjes-
tely tukee osaltaan kansallista tavoitetta 
olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä�

vieraan pääoman rahoitukseen eli lai-
noihin� Vuonna 2021 oman pääoman 
osuus oli 25,3 prosenttia ja vieraan pää-
oman osuus oli 74,7 prosenttia konser-
nin kokonaistaseesta� Energiaviraston 



06
Liiketoiminta

Keskeistä:
• Tuulivoimaa suunnitellaan ja rakennetaan ennätystahtia� 

Liittymiskapasiteetista voi tulla paikallisesti niukkuutta�

• 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� 

KANTAVERKKO

Lähtökohtia kantaverkon kehittämiselle 
ovat asiakkaiden tulevat tarpeet ja Itä-
meren alueen sähkömarkkinoiden toimi-
vuuden edistäminen� Yhteiskunnan säh-
köistyessä ja sähköntuotantomuotojen 
muuttuessa kohti uusiutuvaa energiaa 
haasteena on riittävän siirtokapasitee-
tin varmistaminen sekä samalla ikään-
tyvän kantaverkon kustannustehokas 
hallinta� Kantaverkkoinvestoinnit on 
tehtävä kustannustehokkaasti ja talou-
dellisesti kannattavasti� Luottamuksel-
linen vuorovaikutus asiakkaiden ja mui-
den keskeisten sidosryhmien kanssa, 
sähkömarkkinoiden kehittämistarpei-
den huomioiminen sekä suunnittelus-
sa tarvittavien ennusteiden luominen 
ja analyysien tekeminen yhdessä asi-
akkaiden ja muiden kantaverkko-or-
ganisaatioiden kanssa ovat tärkeä osa 
kantaverkon kehittämistä� Asiakas-
yhteistyö korostuu verkon suunnitte-
lussa, rakentamisessa ja kunnossapi-
dossa� Rakentamisen aikaisen verkon 
käytön ja keskeytysten hallinnan haas-
teet ovat kasvaneet� Epävarmojen in-
vestointihankkeiden määrä on suuri, ja 
myöhästynyt kantaverkkoinvestointi voi 
pahimmillaan aiheuttaa asiakkaalle ta-
loudellista haittaa� Siirtokapasiteetin 

varmistaminen takaa asiakkaille riittä-
vän ja hyvälaatuisen sähkönsiirron sekä 
sähkömarkkinoiden varman toiminnan� 
Suunnittelutyössä noudatetaan euroop-
palaisia verkon mitoitusperiaatteita sekä 
suunnittelukäytäntöjä�

Fingridin omaisuuden hallinta on serti-
fioitu ISO 55001:2014 standardin mu-
kaisesti� Standardi on myönnetty Fing-
ridille ensimmäisen kerran vuonna 2016 
ja Lloyd’s Register Verification Limited 
sertifioi sen uudelleen syksyllä 2019� 
Vuoden 2021 aikana toteutettiin stan-
dardin ISO 55001:2014 vaatimusten 
mukainen seurantakäynti ja standardi 
sertifioitiin uudelleen� 

Fingrid julkaisi alkuvuodesta vision kan-
taverkon pitkän ajan kehittämistarpeis-
ta ja ratkaisuista� Verkkovisio perustuu 
sähkön tuotanto- ja kulutusrakennetta 
kuvaaviin skenaarioihin� Raportti osoit-
taa, että Suomen hiilineutraaliustavoit-
teen saavuttaminen edellyttää miljar-
diluokan 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 huomatta-
vasti, koska tavoite ilmastoneutraalista 
Suomesta vuonna 2035 tarkoittaa pääs-
töttömän sähkön tuotannon ja kulutuk-
sen merkittävää kasvua� Kantaverkkoin-
vestoinnit perustuvat pitkäjänteiseen 
suunnitteluun, kustannustehokkuuteen 
sekä asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpei-
siin� Investointeja tarvitaan etenkin tuu-
livoimatuotannon voimakkaan kasvun 
myötä� Kantaverkkoa suunnitellaan tii-
viissä yhteistyössä asiakkaiden sekä Eu-

roopan ja Itämeren alueen kantaverkko-
yhtiöiden kanssa� Tulevia tarpeita varten 
rakennetaan valmiuksia ympäristöselvi-
tysten ja maanhankinnan sekä laitehan-
kintaoptioiden avulla� 

Yksittäisiin paikallisiin verkon vahvistus-
tarpeisiin on varauduttu käynnistämäl-
lä ennätysmäärä investointeja ympä-
ri Suomen� Suunniteltuja investointeja 
on myös aikaistettu� Resurssien riittä-
vyyden turvaaminen ja verkon rakenta-
misen kanssa samanaikainen kunnos-

sapito sekä keskeytysten hallinta ovat 
haasteita, joihin on kehitetty uusia toi-
mintamalleja� 

Pohjois-eteläsuuntainen siirtokapasitee-
tin kasvattaminen jatkuu edelleen vah-
vana� Rajasiirtokapasiteetin lisääminen 
vaatii merkittäviä investointeja sekä uu-
sia teknologisia ratkaisuja� Suurista säh-
könsiirtohankkeista Metsälinja, Järvilin-
ja II ja Aurora Line -yhteys Ruotsiin ovat 
merkittävä osa hiilineutraalin Suomen 
tarvitsemaa sähköverkkoinfraa� 
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Fingridin investoinnit kantaverkkoon

Vuonna 2021 rakensimme voimajohtoja ja 
sähköasemia laajalti eri puolilla Suomea� 
Käynnissä oli yhteensä noin 50 sähköase-
ma- ja voimajohtohanketta� Sähköase-
mahankkeista kymmenen valmistui 
vuonna 2021� Vuonna 2022 valmistuu 
20 sähköasemaa� Voimajohtohankkeita 
oli käynnissä vuonna 2021 yhteensä 600 
kilometriä ja yleissuunnittelussa 710 kilo-
metriä� Fingridin YVA-menettelyissä tar-
kasteltavien vaihtoehtoisten voimajohto-
reittien yhteispituus oli ennätyksellisesti 
lähes 1 100 kilometriä�
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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)

SÄHKÖASEMAPROJEKTIT, VALMISTUNEET

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
Puumalan pitkittäiskatkaisija 
Pernoonkosken 110 kV kytkinlaitoksen perusparannus 
Siikajoen 110 kV kentän lisäys
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VOIMAJOHTOPROJEKTIT, VALMISTUNEET

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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VOIMAJOHTOPROJEKTIT, KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET 
(RAKENTEILLA YHTEENSÄ N. 600 KM)*

YLEISSUUNNITTELUSSA (N. 710 KM)*

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
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48
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SÄHKÖASEMAPROJEKTIT, KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET*

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

  * piste on voimajohtoyhteyden lähtöpäässä

110 kV kantaverkko

220 kV kantaverkko

440 kV kantaverkko

Rajasiirtoyhteydet
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TÄRKEIMMÄT 
VOIMAJOHTOHANKKEET 2021
• Metsälinja-yhteys on useammasta ko-

konaisuudesta muodostuva, noin 300 
kilometriä pitkä, 400 kilovoltin siirto-
yhteys, joka kulkee nykyisten voima-
johtojen paikalla tai rinnalla� Reitti kul-
kee Petäjävedeltä Haapaveden kautta 
Muhokselle� Rakennustöistä yhteyden 
perustustyöt ovat viimeistelyä vaille 
valmiina� Voimajohtopylväiden kokoa-
minen ja johdintyöt ovat edenneet al-
kuperäisen suunnitelman mukaisessa 
aikataulussaan ja Metsälinja valmistuu 
kokonaisuudessaan syksyllä 2022� 

• Oulusta Lappeenrantaan kulkevan 
Järvilinja-yhteyden vahvistaminen on 
edennyt ympäristövaikutusten arvi-
oinnista yleissuunnitteluun� Voima-
johtoyhteyden pituus on runsaat 290 
kilometriä� Uutta 400/110 kilovoltin 
voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöi-
sesti nykyisten voimajohtojen rinnalle� 
Yhteyden pohjoisimmassa osassa uu-
sitaan vanhaa voimajohtoa� Suunnitel-
mien mukaan Järvilinjan rakennustyöt 
käynnistyvät talvella 2023-2024 ja voi-
majohtoyhteyden on määrä valmistua 
vuonna 2026�

• Rajasiirtoyhteyksistä Fingrid suunnit-
telee yhteistyössä Svenska kraftnä-
tin 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 ta-
saa maiden välisiä sähkön hinnan eroja ja 
parantaa sähkön riittävyyttä Suomessa� 

• Fingrid ja Svenska kraftnät sopivat al-
kuvuodesta Fenno-Skan 1 -yhteyden 
käytön jatkamisesta vuoteen 2040 asti� 
Sähköjärjestelmä ja sähkön rajasiirto-
yhteydet, kuten Fenno-Skan 1, ovat kes-
keisessä roolissa ilmastonmuutoksen 
torjunnassa Itämeren alueella� Yhteydet 
mahdollistavat vahvan markkinainte-
graation, parantavat sähkön toimitus-
varmuutta ja tuovat joustavuutta sähkö-
järjestelmään� Fenno-Skan 1 -yhteyden 
eliniän jatkaminen on kustannusteho-
kas ratkaisu Suomen ja Ruotsin välisen 
rajasiirtokapasiteetin ylläpitämiseksi� 
 

• Fingrid uusii Pohjois-Karjalan ikään-
tynyttä sähkönsiirtoverkkoa sekä 
sähköasemia� Urakka käsittää kaiken 

kaikkiaan 112 kilometriä 110 kilovoltin 
uusittavaa sähköverkkoa� Urakka si-
sältää kaksi perusparannettavaa säh-
köasemaa, minkä lisäksi rakennetaan 
myös kokonaan uusi sähköasema� 
Kokonaisuudesta ovat valmiina Kon-
tiolahden sähköasema sekä Konti-
olahti-Uimaharju välinen voimajoh-
to-osuus� Rakenteilla on edelleen 
Kontiolahti-Palojärvi välinen voimajoh-
to-osuus ja Palojärven sähköasema�  

• Oulujoen verkon vaiheittain rakennet-
tavat uudistustyöt etenivät aikatau-
lussaan� Ikääntyneen sähköverkon 
uudistamisen lisäksi alueelle on suun-
niteltu tuulivoimahankkeita usean sa-
dan megawatin edestä� Verkon uusi-
misen myötä kantaverkon jännitetaso 
alueella muuttuu 220 kilovoltista 110 
kilovolttiin� Ensimmäisessä vaiheessa, 
vuosina 2019 - 2022 rakennetaan Mu-
hoksen Pyhäselän ja Vaalan Nuojuan 
sähköasemien välinen osuus� Tässä 
vaiheessa laajennetaan Pyhänse-
län sähköasemaa ja uusitaan Nuo-
juan (uusi asema Nuojuankangas) ja 
Utasen sähköasemat� Pyhänselän ja 
Nuojuankankaan välille rakennetaan 
uusi noin 45 kilometrin pituinen voi-

majohto, jonka reitistä suurin osa si-
joittuu nykyisten voimajohtojen länsi-
puolelle� 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 inves-
tointipäätös Jyväskylän Hämeenlah-
den ja Joroisten Hännilän välisen 110 
kilovoltin voimajohdon uusimisesta, 
joka on tullut käyttöikänsä päähän� 

TÄRKEIMMÄT 
SÄHKÖASEMAHANKKEET 2021
Metsälinjaan liittyvistä sähköasema-
hankkeista meneillään ovat Petäjäve-
den, Pysäysperän ja Toivilan sähköase-
mien rakennustyöt sekä Hoikansalmen 
ja Pihlajarannan sarjakondensaattoria-
semien rakennustyöt�

Rakenteilla ovat edellisten lisäksi Py-
hänselän, Kärppiön, Tammiston, Jyl-
kän, Kellarijängän ja Kangasalan säh-
köasemat eri puolilla Suomea� Uusien 
sähköasemien rakentamisen ja laajen-
nustarpeiden taustalla on lähinnä li-



sääntyvä tuulivoimatuotanto sekä sen 
siirron mahdollistaminen tuotannosta 
kulutukseen�

KATSAUSKAUDELLA TEHTIIN LU-
KUISIA SÄHKÖASEMAINVESTOIN-
TIPÄÄTÖKSIÄ:  
• Valkeuden sähköaseman rakenta-

misesta Pohjois-Pohjanmaalle teh-
tiin investointipäätös� Sähköase-
man rakentaminen edesauttaa
tuulivoimainvestointien toteutumista�
Vuonna 2023 valmistuvan ase-
man arvioidut kokonaiskustannuk-
set ovat noin 30 miljoonaa euroa�

• Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan säh-
könsiirtoa varmistava Imatra-Huu-
tokoski- voimajohto uusitaan� Alku- 
peräinen, vuonna 1934 käyttöön
otettu Imatra-Huutokoski 110 kV -voi-
majohto on tullut käyttöikänsä pää-
hän� Uusi voimajohto takaa Fingridin
sähkön siirto- varmuuden Etelä-Savon
seudulla, sekä vahvistaa kantaverkon
sähkön siirtokykyä eri käyttötilanteissa
Etelä-Karjalassa� Uutta voimajohtoa ra-
kennetaan noin 130 kilometrin matkalle�
Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana�

• Fingrid laajentaa Alajärven sähköase-
maa Etelä-Pohjanmaalla� Tuulivoi-
malla tuotettu sähkö saadaan siirret-
tyä edelleen kulutukseen, kun Fingrid
laajentaa ja uusii sähköasemalaitteita
tuulivoimahankkeiden kannalta tär-
keällä Alajärven sähköasemalla� Ase-
malle on tarkoitus liittää uutta tuo-
tantokapasiteettia tulevien vuosien
aikana lähes 2 000 megawattia� Säh-
köasemaurakkaan kuuluvat raken-
nustyöt tehdään pääosin vuoden
2021 loppuun mennessä� Sähkölaite-
asennukset ajoittuvat vuoteen 2022�

• Lohjalla sijaitseva Virkkalan säh-
köasema uusitaan, käyttämällä hank-
keessa uutta ilmastoystävällistä SF6-
kaasusta vapaata tekniikkaa� Hanke
on osa Fingridin päätöstä luopua suun-
nitelmallisesti SF6-eristekaasusta
sähköasemilla, ja siirtyä käyttämään
uusissa kohteissa soveltuvin osin
ympäristöystävällistä eristekaasua�
Kristiinankaupungin eteläpuolella on
rakenteilla useita tuulivoimahank-
keita� Fingrid teki investointipäätök-
sen Isojoen kuntaan rakennettavasta
Arkkukallion sähköasemasta� Ark-

kukallion 400/110 kV sähköasemaan 
liittyvistä tuulivoimahankkeista noin 
500 megawattia on suunniteltu liitet-
tävän sähköasemalle vuoden 2024 
loppuun mennessä ja noin 800 me-
gawattia vuoden 2028 loppuun men-
nessä� 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� Inves-
toinnin taustalla on alueen kasvava
tuulivoimatuotanto ja Vaasaan suun-
niteltu akkumateriaalitehdas� Suu-
ret muutokset sähkön tuotannossa
ja kulutuksessa vaativat kantaverkon
vahvistusta sekä käyttövarmuuden
parantamista� Sähköaseman laajen-
nus on käytössä vuoden 2023 aikana�

• Vuonna 2021 tehtiin investointipää-
tökset Rauman, Seinäjoen ja Nivalassa
sijaitsevan Uusnivalan sekä Kangas-
niemellä sijaitsevan Kauppilan säh-
köasemien peruskorjaamisesta�

ELINKAAREN HALLINNAN 
TAUSTALLA ON HUOLELLINEN 
KUNNOSSAPITO JA 
SUUNNITELMALLISUUS 
Kantaverkko on miljardien omaisuuse-
rä� Uudisrakentamisen lisäksi myös ver-
kon huolto ja kunnossapito on tärkeää� 
Digitalisaation kehittyminen helpottaa 
kunnossapitoa� Omaisuuden hallintaa 
on digitalisoitu askel kerrallaan� Digitaa-
lisen kunnonvalvonnan avulla saadaan 
aiempaa parempaa ja ajantasaista tie-
toa laitteiden kunnosta, jolloin kunnos-
sapitoa voidaan kohdentaa kuntope-
rusteisesti� Tavoitteena on, että vuoden 
2022 loppuun mennessä 25 prosenttia 
yhtiön sähköasemista kuuluu digitaali-
sen kunnonvalvonnan piiriin ja vuonna 
2025 käytössä on autonominen kun-
nossapito, jolloin järjestelmä viestittää 
tekoälyn avustamana ennakoivien huol-
totoimien tarpeesta�

Yhtiön teknisen innovaatiotyön tulok-
sena Fingrid kasvattaa verkon jänni-
tetukea lisäämällä sähkön siirtokykyä 
merkittävästi Pohjois- ja Etelä-Suomen 
välillä� Satojen megawattien siirtoka-
pasiteettilisäys saavutetaan nopeas-
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https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/2021/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2021.pdf#page=18
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ti, kustannustehokkaasti ja ympä-
ristöystävällisesti� Ratkaisusta hyötyy 
koko Suomi, sillä sen avulla pystytään 
siirtämään Pohjois-Suomessa tuotet-
tua sähköä etelän kulutukseen ja osal-
taan varmistamaan Suomen säilyminen 
yhtenä sähkön tukkuhinta-alueena�

Fingrid sijoittui toukokuussa toisel-
le sijalle kansainvälisessä omaisuu-
den hallinnan tutkimuksessa, jos-
sa arvioidaan kantaverkkoyhtiöiden 
omaisuuden hallinnan taktista tasoa� 
ITAMS-tutkimus (International Trans-
mission Asset Management Study) on 
toteutettu nyt kuudesti, ja Fingrid on 
sijoittunut joka kerta kärkisijoille�

VARAVOIMA TUO TURVAA 
HÄIRIÖTILANTEESSA 
Fingrid omistaa kymmenen varavoi-
malaitosta, jotka omalta osaltaan 

turvaavat asiakkaille ja yhteiskunnal-
le varman sähkönsaannin� Varavoima-
laitoksia käynnistetään harvoin, mutta 
niiden valmiutta ylläpidetään jatku-
vasti� Kun käynnistystarve tulee, on 
Fingridillä jatkuvasti ”napin takana” 
noin 900 megawattia tehoa 15 minuu-
tin valmiudessa�

Varavoimalaitoksia käytetään ainoas-
taan suuremmissa sähköjärjestelmän 
häiriötilanteissa, esimerkiksi silloin, 
kun iso voimalaitos ei jostain syystä 
pysty syöttämään sähköä kantaverk-
koon� Varavoimalaitoksia ei käytetä 
kaupalliseen sähköntuotantoon� Va-
ravoimalaitoksia ylläpidetään ja kehi-
tetään myös epätodennäköisen, mut-
ta mahdollisen suurhäiriön varalta� 
Lisäksi varavoimalaitoksia kehitetään 
sähköjärjestelmässä syntyvän ”loiste-
hon” kompensointiin�
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CASE

Myös sähköasema voi olla kaunis
Imatran sähköasema voimalinjoi-
neen on voittanut jo useita kansain-
välisiä palkintoja arkkitehtuuris-
taan. Elokuussa 2020 valmistunut 
kokonaisuus sisältää sähköraken-
nuksen lisäksi maisemapylväät 
ja -portaalit. Asemaan on liitetty 
Suomen suurin vesivoimalaitos 
neljällä 110 kilovoltin -yhteydellä, 
sekä paikallinen terästehdas.

Sähköaseman sijainti Imatran-
kosken äärellä on historiallinen. 
1920-luvulla valmistunut Imatran 
vesivoimala oli itsenäistyneen 
Suomen ensimmäinen julkinen 
suurhanke. Juuri siellä syntyi 
Suomen sähköjärjestelmä.

Kansainvälisten arkkitehtuurikil-
pailuiden palkintoraatien mukaan 
sähköasema on arkkitehtoninen 
helmi. Erityiskiitosta kohde on 
saanut siksak-muotoon asetetuista 
pitkistä tiilistään sekä kartiomai-
sista maisemapylväistään.



Voimajohtojen 
viankorjausharjoituksissa 
varaudutaan pahimpaan
Fingrid järjestää työntekijöilleen 
sekä palvelutoimittajilleen sään-
nöllisesti viankorjausharjoituksia. 
Kantaverkosta vastaavan Fingridin 
perustehtävä on toimittaa asiak-
kailleen ja yhteiskunnalle sähköä 
häiriöttömästi. Harjoituksilla 
Fingrid varmistaa, että suuretkin 
vikatilanteet saadaan korjattua 
nopeasti ja turvallisesti.

Fingrid järjesti lokakuussa 
Porvoossa viime vuosien laajimman 
voimajohtojen viankorjausharjoi-
tuksen. Harjoitukseen osallistui 
yli 60 henkilöä ja siinä käytiin läpi 
erilaisia vikaskenaarioita. Voima-
johtopylväiden vaurioituessa on 
muun muassa varauduttava alueen 
suojaukseen, raivaukseen sekä 
pylvään rakenteiden korjaamiseen 
tai uuden pylvään pystytykseen.

Yhteiskunta sähköistyy kiihtyvällä 
tahdilla. Lisäksi ilmastolliset ääri-il-
miöt yleistyvät, jolloin varautumisen 
merkitys kasvaa. Fingrid panostaa 

Sähköasemien työturvallisuutta 
parannetaan monin tavoin
Fingridin ja palvelutoimittajien 
yhteisenä tavoitteena on nolla 
työtapaturmaa vuodessa. Hank-
keiden suuri määrä ja sähköverkon 
rakentamiselle ominaiset vaara-
tekijät 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 koke-
musten pohjalta. Korkealla työs-
kentelyä sekä muuta vaaratilanteita 
sisältävää työtä varten järjestetään 
koulutuksia ja annetaan ohjeistusta. 
Lisäksi järjestetään säännöllisesti 
koekiipeämisiä, joilla selvitetään 
turvallisia tapoja käyttää raken-
teita. Erilaisilla kampanjoilla, kuten 
turvallisuushavaintokampanjalla ja 
Mieti ennen kuin toimit -kampan-
jalla kerätään parannuskohteita ja 
-ideoita sekä lisätään tietoisuutta
työturvallisuudesta.

CASE CASE

entistä enemmän ennakoi-
vaan kunnossapitoon ja huol-
toon. Myös erilaisiin uhkatilantei-
siin ja suuronnettomuuksiin tulee 
varautua.
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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� 

Yhteiskunnan kannalta on ensiarvoi-
sen tärkeää, että sähköjärjestelmä toi-
mii luotettavasti ja sähköä on saatavilla 
joka hetki niin teollisuuden kuin kulutta-
jienkin tarpeisiin� Sähköjärjestelmään on 
tullut lisää vaikeammin säädettävää tuu-
li- ja aurinkovoimaa� Käyttövarmuus on 
turvattava muuttuvissa käyttötilanteis-
sa, joissa sähkön siirtotilanteet vaihte-
levat nopeasti� Käyttöjärjestelmän yllä-
pidossa on varauduttu sähkön siirtojen 
hallinnan haasteisiin tilanteissa, joissa 
maan sisäinen siirtokyky ei ole aina riit-

Tämä lisää sähköjärjestelmän häiriöt-
tömän toiminnan merkitystä� Teknolo-
gian kehitys tukee kuitenkin muutosta� 
Tekoäly ja automatisointi sekä reaaliai-
kainen tieto ja tilannekuvat mahdollista-
vat uudenlaisia toimintatapoja ja niiden 
käyttöönottoa Fingridillä� Toisaalta yhä 
sähköriippuvaisempi yhteiskunta tarvit-
see turvallisen ja vakaan sähköjärjes-
telmän, joka on suojattava huolellisesti 
esimerkiksi erilaisilta kyberuhilta� EU:n 
verkkosäännöt, puhtaan energian pa-
ketti, pohjoismaisen yhteistyön muodot 
sekä tietosuojan vaatimukset ohjaavat 
käyttötoimintaa, jota kehitetään yhdes-
sä asiakkaiden kanssa� Myös huolto-
varmuustavoitteet ja erilaisiin poikke-
ustilanteisiin varautuminen vaikuttavat 
Fingridin toimintaan�

Teknologian kehittyminen ja innovaati-
ot ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ja 
toimintatapoja sähköjärjestelmän yllä-
pitoon� Valvomon tarpeisiin on kehitet-
ty aiempaa tarkempia ennustejärjestel-
miä, joita hyödynnetään operaattorien 
tekemän työn apuna� Reaaliaikaiseen 
tilannekuvaan on luotu uusia menetel-
miä� Tavoitteena on suunnitella uusia 

pohjoismaisia sekä kansallisia teknisiä ja 
markkinaehtoisia ratkaisuja turvaamaan 
vaihtelevia sähkön tuotantotilanteita� 

Puhtaasti tuotettu energia lisää kysyn-
täjouston tarvetta� Energiamurrokses-
sa joustoa on haettava entistä enem-
män sähkön kulutuksesta� Uusiutuvan 
sähköntuotannon määrä kasvaa ja sen 
tuottamat sähkötehon määrät vaihte-
levat sääolosuhteiden mukaan� Muutos 
on valtava ja haastaa erityisesti säh-
köjärjestelmämme toimintakykyä, jos-
sa tuotannon ja kulutuksen on olta-
va jatkuvasti tasapainossa� Kulutuksen 
joustavuutta kehitetään, mutta kysyn-
täjoustosta saatavat määrät eivät vie-
lä toistaiseksi vastaa tarvittavan sää-
dön tarpeeseen� Fingridin tehtävänä on 
mahdollistaa keskeiseen rooliin nous-
seen kysyntäjouston hyödyntäminen 
yhteiskunnassa�

YHTEISEN KÄYTÖN SUUNNIT-
TELUTOIMISTON PALVELUJEN 
KÄYTTÖÖNOTTO ETENEE
Neljän pohjoismaisen kantaverkkoyh-
tiön yhteinen käytönsuunnittelutoimis-
to (Regional Security Coordinator, RSC) 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

tävä� Vastakauppojen määrien odote-
taan kasvavan edeltävistä vuosista� Siir-
tokeskeytysten suunnittelu on tehtävä 
entistä tarkemmin yhteistyössä kanta-
verkon suunnittelun kanssa, ja keskey-
tykset on huomioitava meneillään ole-
vien uudishankkeiden rakentamisessa 
ja kunnossapitotöissä� Myös tuulivoi-
matilanne vaikuttaa siirtokeskeytysten 
ajoittamiseen ja toteutukseen�

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat 
yhä enemmän riippuvaisia sähköstä� 
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toimii Kööpenhaminassa� Käytönsuun-
nittelutoimisto koordinoi yhteispohjois-
maista käytönsuunnittelua� Organisaa-
tiolle on määritelty viisi lakisääteistä 
tehtävää: rajasiirtokapasiteettien las-
kenta, käyttövarmuusanalyysi ja riskien 
tunnistaminen, rajasiirtokeskeytysten 
koordinointi, yhteisten verkkomallien yl-
läpito ja kehittäminen sekä alueellinen 
lyhyen aikavälin sähkön riittävyystar-
kastelu�

Katsausvuonna jatkui erityisesti uuden 
siirtokapasiteetin laskentamenetelmän 
ohjelmiston kehitystyö osana toimiston 
palvelujen käyttöönottoa� Käytönsuun-
nittelutoimisto (RSC) muuttuu kesäl-
lä 2022 omaksi yhtiöksi, RCC (Regional 
Coordination Centre)� 

VUONNA 2021 SÄHKÖNKULUTUS 
NOUSI – KÄYTTÖVARMUUS 
KORKEALLA TASOLLA
Vuonna 2021 Suomen sähkönkulutus 
nousi noin seitsemän prosenttia edel-
liseen vuoteen verrattuna� Kulutuksen 
nousun taustalla oli edellisvuotta kyl-
mempi talvi, sekä teollisuuskulutuksen 
palautuminen normaaliksi aiemman 
vuoden koronapandemian aiheutta-
maan epävarmaan tilanteeseen verrat-
tuna� Sähköä kulutettiin yhteensä 86,7 
(81,7) terawattituntia� Siirsimme Fin-
gridin verkossa sähköä 72,9 (68,4) te-
rawattituntia, mikä vastasi 77,3 (77,2) 
prosenttia Suomen sähkönsiirrosta (ku-
lutus ja läpisiirto)�

Sähkön kulutushuippu 14 267 (12 388) 
MWh/h, toteutui 18 helmikuuta tunnilla 
9 - 10� Kotimainen tuotanto oli tällöin 11 
191 MWh/h ja loput 3 076 MWh/h tuo-
tiin ulkomailta� Vuorokausimarkkinoiden 
sähkön Suomen aluehinta oli kulutus-
huipputunnilla  86,75 €/MWh� Sähkön 
riittävyys ei ollut huippukulutustilan-
teessa vaarassa� Lähes yhtä suuri ku-
lutus 14 239 MWh/h mitattiin 15�1, joka 
oli sähköjärjestelmän hallinnan kannal-
ta ehkä hieman haastavampi, kun muun 
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ONTOJOKI

ASMUNTI

INKOO
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KOKKOSNIVA

ISOKANGAS

OSSAUSKOSKI

HUUTOKOSKI

KEMINMAA

SALO

PYHÄNSELKÄ

VARKAUS

UTANEN

MULTISILTA

LEVÄSUO

KOPULA

FORSSA
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TUOMELA
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NURMIJÄRVI

PYHÄKOSKI

TAMMISTO

JÄMSÄ
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VIHANTI

HAAPAVEDEN VL
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PELTOMÄKI
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ILOHARJU
PALOJÄRVI

KONTIOLAHTI

SAVONLINNA

KAUPPILA
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RAUHALAHTI
KELJO

MÄNTTÄ

ORIVESI

RÄNNÄRI

KANGASALA

KANKAANPÄÄ

MELO

VANAJA

LEPPÄVAARA

PORVOO
AHVENKOSKI

KEMIÖ
KARJAA
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RUOTSINKYLÄ
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KALTIMO
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LUUKKALA
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VÄHÄNUMMI

KALANTI

Fingrid Oyj:n
sähkönsiirtoverkko

400 kV kantaverkko

220 kV kantaverkko

110 kV kantaverkko

Muiden verkko

1.1.2022
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2019 2020 2021

2019 2020 2021

HVDC-yhteyksien häiriöt, 
kokonaiskesto ja lukumäärä
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Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet keskeytykset liittymispisteissämuassa tuulivoimaa oli käytettävissä 
noin 1 000 megawattia vähemmän�

Kantaverkko toimi vuonna 2021 luotet-
tavasti ja siirtovarmuus oli hyvällä tasol-
la� Katsauskauden aikana häiriönselvi-
tysvalmiutta nostettiin yhden kerran 
tammikuun 11� päivänä, jolloin säätila oli 
huono� Valmiutta nostetaan ennakoi-
vasti tilanteissa, joissa esimerkiksi vai-
kean säätilan odotetaan aiheuttavan 
kantaverkon ylläpitoon haasteita� Täl-
löin mahdollisesti syntyvät häiriöt voi-
daan selvittää ja niistä pystytään tiedot-
tamaan mahdollisimman nopeasti� 

Siirtovarmuus oli katsauskaudella 
99,99992 (99,99995) prosenttia� Inves-
tointitöihin liittyviä inhimillisistä virheis-
tä aiheutuneita häiriöitä oli enemmän 
kuin viime vuonna� Fingridin verkon häi-
riöistä aiheutunut keskeytysaika kanta-
verkon liittymispisteissä oli keskimäärin 
0,9 (0,5) minuuttia� Häiriökeskeytysten 
aiheuttama haitta (KAH) oli 2,3 (0,9) 
miljoonaa euroa� Pikajälleenkytkennät 
mukaan lukien haitan arvo oli 5,8 (3,2) 
miljoonaa euroa�

Fingridin tasasähköyhteyksien käytet-
tävyys ja luotettavuus ovat olleet hy-
vällä tasolla, mutta lyhytkestoisia häiri-
öitä on ollut enemmän kuin edellisenä 
vuonna� Häiriöiden kokonaiskestoa li-
säsi erityisesti alkuvuodesta tapahtu-

nut Fenno-Skan 1 -yhteyden haastava 
ja pitkäkestoinen vika� Häiriöiden syiden 
selvittämisessä sekä vikojen korjaami-
sessa on onnistuttu hyvin, ja yhteydet 
on onnistuttu palauttamaan nopeasti 
takaisin markkinoiden käyttöön�
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Vastakauppakustannuksissa on ollut 
nousua edellisvuoteen nähden� Vas-
takauppakustannukset olivat 2,5 (0,7) 
miljoonaa euroa� Kustannuksia ovat 
nostaneet muun muassa tasasähköyh-
teyksien häiriöt ja paikallisista siirtokes-
keytyksistä aiheutuneet vastakaupat 
eripuolella Suomea� Vastakaupat ovat 
sähkönsiirtojen hallitsemiseksi tehtä-

viä erikoissäätöjä, joita käytetään kan-
taverkon lyhytaikaisten pullonkaulojen, 
eli sähkönsiirtoa rajoittavien kohtien 
poistamiseen� Tämän ohella Fingrid ta-
kaa vahvistamansa siirrot rajan yli osta-
malla ja myymällä sähköä vastakaupoin 
käyttövuorokauden loppuun� Tarve vas-
takaupoille voi johtua esimerkiksi voi-
malaitosten tai verkon keskeytyksistä 
tai häiriöistä�

Investointitöiden yhteydessä syntyneitä 
siirtokeskeytyksiä tehtiin koko Suomen 
alueella� Pääpaino on ollut Pohjois-Suo-
messa ja Pohjanmaalla, jossa rakenne-
taan paljon tuulivoimaa� Vaativat siir-

2019 2020 2021

HVDC-häiriöiden aiheuttamat 
vastakauppakustannukset

M€

1,0

0,75

0,5

0,25

0,0

Vastakaupat  1-12/21  1-12/20  10-12/21  10-12/20

Vastakaupat Suomen Ruotsin 
välillä M€ 0,3 0,1 0,0 0,0

Vastakaupat Suomen ja Viron 
välillä M€ 0,2 0,2 0,1 0,0

Vastakaupat Suomen sisäisillä 
yhteyksillä M€ 2,0 0,4 0,5 0,3

Vastakaupat yhteensä M€ 2,5 0,7 0,6 0,3

tokeskeytykset edellyttävät huolellista 
etukäteissuunnittelua ja tiivistä yhteis-
työtä asiakkaiden kanssa� 

Sähköjärjestelmän tehotasapainon yl-
läpidossa tarvittavia reservejä hankit-
tiin Suomesta, muista Pohjoismaista, 
Virosta ja Venäjältä� Reservien saata-
vuus oli hyvä, lukuun ottamatta kevään 
tulva-aikaa� Myös syksylle osui tulvia 
Pohjois-Suomessa, mikä rajoitti vesi-
voimalaitosten käytettävyyttä reser-
vien ylläpidossa� Kulutus ja sähköva-
rastot osallistuvat yhä aktiivisemmin 
reserveihin, erityisesti taajuusohjattui-
hin reserveihin ja nopeaan taajuusreser-

viin� Taajuusohjattuja reservejä myytiin 
Ruotsiin edellisvuoden tapaan� Poh-
joismaiset kantaverkkoyhtiöt lisäsivät 
tunteja, joilla ylläpidetään automaattis-
ta taajuudenpalautusreserviä, ja reser-
vilajin hankintakustannukset kasvoivat 
vastaavasti viime vuoteen verrattuna� 
Reserveistä voi lukea tarkemmin säh-
kömarkkinaosiosta� 

Kantaverkon siirtohäviöiden määrä py-
syi edellisvuoden tasolla ja oli 1,5 (1,5) 
terawattituntia� Tämä oli 2,0 prosenttia 
Fingridin siirtovolyymistä, joka oli 72,9 
terawattituntia� Häviöihin vaikuttaa ku-
lutetun ja siirretyn sähkön määrä� 
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Sähköjärjestelmän käyttö 2021 2020 2019

Sähkön kulutus Suomessa TWh 86,7 81,7 86,1

Fingridin siirtovolyymi TWh 72,9 68,4 68,7

Fingridin häviösähkövolyymi TWh 1,5 1,5 1,3

Sähkönsiirto Suomi-Ruotsi

vienti Ruotsiin TWh 0,9 0,3 0,5

tuonti Ruotsista TWh 15,9 18,8 16,3

Sähkösiirto Suomi-Viro
vienti Viroon TWh 6,7 6,6 3,8

tuonti Virosta TWh 0,1 0,0 0,3

Sähkönsiirto Suomi-Venäjä
vienti Venäjälle TWh 0 0 0

tuonti Venäjältä TWh 9,2 3,0 7,5

Sähkön siirto Suomi-Norja
vienti Norjaan TWh 0,0 0,0 0,1

tuonti Norjasta TWh 0,3 0,3 0,2
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Kantaverkon toimintavarmuus 
on Suomessa huippuluokkaa
Suomen kantaverkkoon tulee 
jopa 350 häiriötä vuodessa, joista 
suurin osa selvitetään automaatti-
sesti. Partio voi käydä tarvittaessa 
tarkastamassa vikakohdassa 
häiriön syyn. Häiriönselvityk-
sessä on alettu hyödyntää myös 
sähköasemien 24/7 toisiovaralla-
oloa. 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 luonnonil-
miöistä sekä sääolosuhteista kuten 

Fingrid toteuttaa 
verkkosäännön vaatima 24 
tunnin toimintakykyä sekä 
alitaajuussuojausta
Sähköverkon hätätilaa ja käytön-
palautusta koskeva jakeluverk-
koihin ja teollisuuskulutuskohteisiin 
toteutettava eurooppalaisen verk-
kosäännön edellyttämä alitaajuus-
suojaus etenee Fingridin selvityksen 
mukaan jo hyvää vauhtia. Sen sijaan 
laajassa sähkökatkossa vaadittavan 
24 tunnin toimintakyvyn toteutta-
misessa suurhäiriötilanteessa on 
Fingridin asiakkailla vielä tehtävää. 
Uudistusten tulee olla toteutettuina 
joulukuussa 2022. Alitaajuussuojaus 

CASE CASE

ukkosesta, tuulesta, tykkylumesta, 
alijäähtyneestä vedestä tai voima-
linjoihin törmäävistä linnuista. 
Häiriöiden esiintyminen ei katso 
vuodenaikaa. 

on hätäkeino, joka irrottaa auto-
maattisesti isoja määriä sähkön-
kulutusta sähköjärjestelmän tasa-
painon säilyttämiseksi. 

Fingrid toteutti tilannekyselyn 24 
tunnin toimintakyvyn toteutuk-
sesta niille alan toimijoille, joita 
verkkosääntö erityisesti koskettaa. 
Saatujen vastausten perusteella 
toteutus on useilla osapuolilla jo 
hyvin käynnissä tai vähintäänkin 
suunnitteilla. 

Fingrid panostaa asiasta viestimi-
seen jatkamalla webinaareja sekä 
kahdenkeskisiä keskusteluita. 

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

42

VUOSIKERTOMUS 2021

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

42



Fingrid ylläpitää ja kehittää sähkömark-
kinoita� Vahvan kantaverkon avulla var-
mistetaan yksi hinta-alue Suomessa� 
Rajasiirtoyhteyksien avulla tarjotaan mark-
kinatoimijoille pääsyn eurooppalaisille 
sähkömarkkinoille� Siirtoyhteyksien kes-
keytykset suunnitellaan siten, että keskey-
tyksistä on mahdollisimman vähän haittaa 
markkinoiden toiminnalle� Markkinoiden 
käyttöön annetaan joka hetki mahdollisim-
man suuri siirtokapasiteetti� Markkinoiden 
pelisääntöjä kehitetään ja sähkömarkkina-
tietoa julkaistaan avoimesti ja maksutta� 
Reservien ja säätösähkön markkinapaik-

lopulta ennätyskorkeiden sähkön hinto-
jen vuosi� Tarkastelujakson jälkimmäi-
sellä puoliskolla korkeat hinnat eri puo-
lilla Eurooppaa käynnistivät puheet jopa 
sähkökriisistä� 

Vuorokausimarkkinoilla Suomen aluehinta 
nousi 7�12�2021 korkeimmillaan 1 000 eu-
roon megawattitunnilta, mikä on korkein 
markkinoilla nähty hinta yli kymmeneen 
vuoteen� Säätösähkömarkkinoilla puo-
lestaan nähtiin 26�11�2021 kaikkien aiko-
jen korkeimmat hinnat Suomessa, Ruot-
sissa ja Pohjois-Norjassa, kun säätösähkö 
maksoi 5 000 euroa megawattitunnilta�

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiir-
to oli valtaosin runsasta tuontia Ruotsis-
ta Suomeen� Suomen ja Viron välisessä 
sähkönsiirrossa vallitseva siirtosuunta oli 
Suomesta Viroon� Sähköä siirrettiin Ve-
näjältä Suomeen selkeästi edellisvuotta 
enemmän pohjoismaisen sähkön edel-
lisvuotta huomattavasti korkeammasta 
hinnasta johtuen� 

Sähkökauppaa käydään tunnin jaksois-
sa ja siirtosuunta voi vaihtua tunnista toi-
seen� Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön 
hinta oli usein edullisempaa kuin Suomen 

hinta-alueella� Sähkön tuonti Suomeen 
oli markkinoiden ohjaamana suurta koko 
katsauskauden ajan� Suomi on ollut riip-
puvainen sähkön tuonnista oman tuo-
tantokapasiteetin ollessa riittämätöntä 
kulutukseen verrattuna� Pohjoismaiden 
väliset, aika ajoin suuretkin hintaerot ai-
heutuvat ennen muuta sähkön erilaisesta 
tuotantorakenteesta ja siirtokapasitee-
tin rajallisuudesta� Norjassa tuotanto on 
pääosin vesivoimaa, Ruotsissa taas vesi-
, tuuli- ja ydinvoimaa� Aluehinnat erkaan-
tuvat tilanteissa, joissa tarjousalueiden 
välinen sähkönsiirtokapasiteetti ei riitä 
siirtämään sähköä kysyntää vastaavasti�

Vuotta 2021 leimasivat Ruotsin sähkön-
siirtoverkon sisäisistä pullonkauloista 
aiheutuvat rajasiirtokapasiteettien ra-
joitukset vaikuttivat useisiin ympäröiviin 
tarjousalueisiin� Suomen kannalta mer-
kittävin oli sähkön viennin rajoittaminen 
Suomesta Ruotsiin Fennoskan-yhdys-
johdolla� Teknisesti rajasiirtoyhteytemme 
toimivat kuitenkin erittäin luotettavasti�

Suomen tilanteeseen tarkastelujakson 
aikana vaikutti myös sähkön tuonnin li-
sääntyminen Venäjältä sähkön ollessa kal-
liimpaa Pohjoismaissa� Venäjän sähkön 

koja ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti� 
Sähkötaseet selvitetään ja toimitetaan ta-
sesähköä tasevastaaville� Fingrid Datahub 
Oy tarjoaa lähitulevaisuudessa tehokkaan 
tiedonvaihtoalustan vähittäismarkkinoiden 
toimijoiden käyttöön� 

SÄHKÖMARKKINAKATSAUS
Talouden elpymisen myötä kasvanut ky-
syntä sekä kohonneet polttoaineiden ja 
päästöoikeuksien hinnat nostivat sähkön 
hintaa heti tarkastelukauden alussa� Kun 
vesivoimasta oli samalla niukkuutta kaik-
kialla Pohjoismaissa, tuli vuodesta 2021 

Keskeistä:
• Hinta ohjaa sähkön tuotantoa, kulutusta, varastointia ja 

siirtoverkon käyttöä�

• Markkinaehtoiset ratkaisut  mahdollistavat kustannus-
tehokkaan siirtymän puhtaaseen sähköjärjestelmään�

• Toimivat sähkömarkkinat tukevat toimitusvarmuutta�

• Tuulivoiman rakentaminen jatkuu voimakkaana� Meri-
tuulivoiman rakentamisesta kyselyitä�
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tuonnissa vuorokauden sisäinen vaihtelu 
oli suurta johtuen vuorokauden sisäisistä 
hintavaihteluista, joihin vaikuttaa esimer-
kiksi tuulivoiman määrä� Siirtokapasiteet-
tia oli tarjolla lähes täysimääräisesti, lu-
kuun ottamatta tavanomaisia vuosittaisia 
Viipurin tasasähköaseman sekä Venäjän 
verkon huoltotöitä heinä- ja syyskuussa� 
Ruotsin ja Suomen välisillä siirtoyhteyksillä 
sekä maiden sisäisillä yhteyksillä toteutet-
tiin huolto-, investointi sekä vikakorjauksis-
ta johtuvia siirtokeskeytyksiä, joiden mää-
rät ja kestot olivat normaalilla tasolla� Viron 
ja Venäjän suuntaan tehtiin vain normaalit 
vuosihuollot� Huoltotöitä on ajoitettu esi-
merkiksi viikonloppuihin, jotta vaikutukset 
markkinoiden toimintaan ja sähkönhintaan 
olisivat mahdollisimman vähäiset� 

Riittävä siirtokapasiteetti on välttämätön 
edellytys markkinoiden tehokkaalle toimin-
nalle� Suomen ja Ruotsin välisen rajasiirto-
kapasiteetin lisäämiseksi valmistelemme 
yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiön 
kanssa Aurora Line -nimellä kulkevaa kol-
matta vaihtosähköyhteyttä Ruotsiin� Li-
sääntyvä siirtokapasiteetti edesauttaa 
maiden välisten hintaerojen tasoittumis-
ta� Siirtoyhteyden on määrä valmistua vii-
meistään vuonna 2025� Keski-Suomen ja 
Oulujoen välille rakennettava Metsälin-
ja-siirtoyhteys lisää Suomen sähköjärjes-
telmän tarvitsemaa pohjois-eteläsuuntais-
ta sähkönsiirtokapasiteettia merkittävästi 
ja edesauttaa Suomen pitämistä yhtenä 
sähkökaupan hinta-alueena�  Hanke val-
mistuu ennätysaikataulussa vuonna 2022� 

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

Pullonkaulatuotot Suomen ja Pohjois-Ruotsin (SE1) välillä M € 365,4 174,8 77,1

Pullonkaulatunnit Suomen ja Pohjois-Ruotsin (SE1) välillä % 59,6 62,8 40,1

Pullonkaulatuotot Suomen ja Viron välillä M€ 125,5 48,1 14,97

Pullonkaulatunnit Suomen ja Viron välillä % 40,0 32,9 11,8

Metsälinjan jälkeen rakennamme lisää 
pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteet-
tia vahvistamalla Lappeenrannan ja Ou-
lun välistä Järvilinja-yhteyttä� Hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi valmistui 
vuonna 2021� Tavoitteena on, että Järvilin-
jan rakentaminen alkaa vuonna 2023 ja on 
valmis vuonna 2026�

SÄHKÖMARKKINOIDEN 
KEHITTÄMINEN
Fingridin tehtävänä on kehittää sähkö-
markkinoita� Sähköjärjestelmän mah-
dollisimman markkinaehtoisen toiminnan 
kannalta on tärkeää, että sähkömarkki-
nat ja sähköjärjestelmän tekninen toimin-
ta pelaavat hyvin yhteen� Monipuolisten 
ja joustavien resurssien tulo markkinoil-

le sekä laajan markkinaympäristön mah-
dollistaminen lähellä käyttöhetkeä ja asi-
akkaita pienentävät toimijoiden kynnystä 
osallistua sähkömarkkinoille�

Vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotan-
non osuuden kasvu sähköjärjestelmässä 
on tervetullutta, mutta samalla se haastaa 
sähköjärjestelmän toimintaa� Myös mark-
kinaympäristöä ja sen pelisääntöjä tulee 
kehittää, jotta kaikki uusiutuva sähkön-
tuotanto, kuten tuulivoima, saadaan liitet-
tyä sähköjärjestelmään ja sähköjärjestel-
mää saadaan näin yhä puhtaammaksi�

Fingridillä on useita hankkeita sähkö-
markkinoiden kehittämiseksi� Keskei-
siä hankkeita ovat muun muassa poh-
joismainen tasehallintahanke, keskitetty 
tiedonvaihtojärjestelmä datahub, jousto-
markkinaratkaisut siirtoverkon tarpeisiin 
sekä siirtokapasiteetin laskennan kehit-
täminen� Edellä mainitut hankkeet ete-
nivät tarkastelukauden aikana, mutta 
tekemistä riittää myös tuleville vuosille� 
Pohjoismainen tasehallintahanke eteni 
katsauskaudella laajalla rintamalla� 



2021 2023

Q1
Päivänsisäiset 
huutokaupat

Vuorokausi-
markkinat 
15 minuuttiin

Q2
Päivänsisäiset 
markkinat 
15 minuuttiin

Q1
Datahub 
60 min

Q4
Yksitasemalli

Q3
Uudet eurooppalaiset 
reservimarkkinapaikat 
- uusi tasehallinta

Q2
Taseselvitys 
15 minuuttiin

Q4
Uudet 
pohjoismaiset 
säätö-
kapasiteetti- 
ja säätö-
energia-
markkinat

2025

2022
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2024

Tulevia sähkömarkkinamuutoksia 

Q1
Uusi siirto-
kapasiteetin-
laskentamenetelmä

Tasehallintahanke
DA & ID markkinat
Datahub

Q1
Datahub 
15 min

Tulevia sähkömarkkinamuutoksia*

* Tilanne 31�12�2021
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Yhtenä kantaverkkoyhtiön tärkeänä teh-
tävänä on sähkön tuotannon ja kulutuk-
sen reaaliajassa tapahtuva tasapainotus 
eli tasehallinta� Pohjoismainen tasehal-
lintahanke muuttaa ja automatisoi tapaa, 
jolla sähköjärjestelmää tasapainotetaan 
pohjoismaisella synkronialueella� Poh-
joismainen synkronialue koostuu Suo-
mesta, Ruotsista, Norjasta ja Itä-Tans-
kasta� Hankkeessa kehitetään uusia 
yhteispohjoismaisia automaattisen ja 
manuaalisen taajuuden palautusreser-
vien markkinapaikkoja, joiden avulla kan-
taverkkoyhtiöt hankkivat tasehallinnas-
sa tarvittavia reservejä� Lisäksi hankkeen 
myötä pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt 
valmistautuvat liittymään osaksi kehit-
teillä olevia yhteiseurooppalaisia reser-
vimarkkinapaikkoja� 

Reservimarkkinapaikkojen kehityksen 
ohella sähkömarkkinoilla tapahtuu mer-
kittäviä päivityksiä, kun Pohjoismaissa 
siirrytään käyttämään yksitasemallia ja 15 
minuutin taseselvitysjaksoa� Yksitasemal-
li otettiin käyttöön 1�11�2021 ja sen myö-
tä luovuttiin erillisistä taseista tuotannolle 
ja kulutukselle� Varttitaseen käyttöönot-
toajankohdaksi on vahvistettu Energiavi-
raston päätöksen mukaisesti 22�5�2023� 

Varttitaseen käyttöönottoon vaikuttaa 
merkittävästi manuaalisen taajuuden 
palautusreservin uusi yhteispohjois-
mainen energiamarkkinapaikka, johon 
liittyvä kehitystyö on ollut laajaa sekä 
kansallisella että pohjoismaisella ta-
solla� Tähän saakka Ruotsin ja Norjan 
kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät ja 
Statnett ovat hoitaneet pohjoismaisen 
synkronialueen tasapainotuksen säätö-
sähkömarkkinoiden avulla, mutta uusi 
kehitteillä oleva energiamarkkinapaikka 
mahdollistaa hinta-aluekohtaisen säh-
köjärjestelmän tasapainotuksen� Lisäksi 
markkinapaikka tulee pohjautumaan 15 
minuutin kaupankäyntijaksoon�

Sähköjärjestelmän muutokset edellyttä-
vät pohjoismaisilta kantaverkkoyhtiöiltä 
merkittäviä tietojärjestelmäuudistuksia 
sekä prosessien automatisointia� Lisäksi 
ne kasvattavat automaattisesti käynnis-
tyvien reservien tarvetta sähköjärjestel-
män tasapainon hallinnassa� Automaat-
tisten reservien saatavuus varmistetaan 
yhteispohjoismaisilla kapasiteettimark-
kinoilla� Näillä markkinoilla osa rajasiir-
toyhteyksistä varataan automaattisten 
taajuudenpalautusreservien käyttöön, 
jos se on kokonaistaloudellisesti kan-

nattavaa� Varattavan kapasiteetin enim-
mäismäärä on kymmenen prosenttia 
saatavilla olevasta rajasiirtokapasitee-
tista� Varaamisen edellytyksenä on ka-
pasiteettien laskeminen eurooppalaisen 
sääntelyn mukaisesti� Pohjoismaissa 
tällainen tilanne on käsillä aikaisintaan 
vuoden 2022 viimeisellä vuosineljän-
neksellä�

Datahubin käyttöönotto ja tuotannollis-
ta koekäyttöä harjoiteltiin vuoden 2021 
aikana� Sähkön vähittäismarkkinoilla 
otetaan 21� helmikuuta 2022 käyttöön 
tiedonvaihdon keskitetty järjestelmä, 
datahub� Datahubiin kerätään tiedot 
noin 3,8 miljoonasta suomalaisesta säh-
könkäyttöpaikasta� 

Datahubin käyttöönottoa ja tuotan-
nollista käyttöä harjoiteltiin tarkaste-
lujakson aikana useaan otteeseen� Ke-
säkuussa ja syyskuussa toteutettiin 
yhdessä toimialan kanssa onnistunees-
ti kaksi tuotannollista koekäyttöjaksoa� 
Käyttöönoton kenraaliharjoitus toteu-
tettiin menestyksekkäästi joulukuussa 
2021� Myös hallinnollisella puolella asiat 
etenivät� Energiavirasto vahvisti data-
hubin palvelusopimuskokonaisuuden 

12�8�2021 antamassaan päätöksessä, ja 
kyseiset sopimukset allekirjoitettiin toi-
mialan yritysten kanssa 1�11�2021 men-
nessä� Toinen merkittävä etappi saavu-
tettiin, kun valtioneuvosto antoi uuden 
asetuksen sähköntoimitusten selvi-
tyksestä ja mittauksesta� Asetukses-
sa annetaan tarkentavat säännökset 
datahubin käyttöönoton edellyttämis-
tä muutoksista sähköntoimitusten sel-
vitykseen� Kolmas tärkeä etappi saavu-
tettiin tarkastelujakson loppupuolella, 
kun datahubin käyttöönoton varmen-
tava erillislaki eteni eduskuntakäsitte-
lyyn� Laki hyväksyttiin 27�10�2021 ja se 
tuli voimaan 1�11�2021� Erillislaki käyn-
nisti datahubin käyttöönottojakson� 
  
Joustomarkkinat etenevät kohti pilo-
tointia� Energiamurroksen kiihtyessä 
sähköjärjestelmän ylläpitämiseen tar-
vitaan uusia markkinaehtoisia ratkaisu-
ja� Joustoa tarvitaan sekä kulutuksen ja 
tuotannon tasapainotukseen että verk-
koinfrastruktuurin tehokkaan käytön 
tukemiseen� Joustoratkaisujen kehitys-
tä ajaa myös eurooppalainen lainsää-
däntö, johon liittyen sähkömarkkina-
laista annettiin muutosesitys vuoden 
2021 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla� 
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Joustomarkkinoiden kannalta merkit-
täviä asioita lakipaketissa ovat vaati-
mus verkkoyhtiöille jouston käytöstä in-
vestointien ohella sekä verkkoyhtiöiden 
koordinaatiovelvoite joustopalveluiden 
hankinnassa� Fingridin joustomarkkina-
ratkaisujen kehitystä on viety eteenpäin 
EU:n Horizon2020-tutkimusohjelman 
rahoittamissa INTERRFACE- ja One-

Net-hankkeissa� Lue lisää Tutkimus ja 
kehitys -osiosta

Reservimarkkinoilla parannettiin varau-
tumista tuleviin haasteisiin� Sähköjär-
jestelmän muuttuvat tarpeet vaativat 
uudenlaisia ominaisuuksia järjestelmän 
käyttöä tukevilta reserveiltä� Tammikuus-
sa 2021 pohjoismaiset kantaverkkoyh-

tiöt julkaisivat sidosryhmille kommen-
toitavaksi ehdotuksen taajuusohjattujen 
reservien teknisten vaatimusten uudis-
tuksesta� Kesäkuussa käynnistettiin pi-
lottihanke, jossa selvitettiin uusien tek-
nisten vaatimusten toimivuutta yhdessä 
markkinatoimijoiden kanssa� Tarkaste-
lujakson loppupuolella käynnistettiin li-
säksi kokonaan uuden reservituotteen 

– ylitaajuushäiriöitä varten hankittavan 
taajuusohjatun häiriöreservin alassäätö-
tuotteen – hankinta vuodelle 2022� Alas-
säädöllä tarkoitetaan tuotannon vähen-
tämistä tai kulutuksen lisäämistä� Tarve 
uudelle alassäätötuotteelle voi syntyä 
esimerkiksi tilanteissa, joissa rajasiirto-
yhteys vikaantuu Pohjoismaista runsaas-
ti sähköä Manner-Eurooppaan vietäessä� 
Alassäätöön tarkoitetulla häiriöreservil-
lä estetään kyseisissä tilanteissa ylitaa-
juudesta aiheutuvat häiriöt pohjoismai-
sessa sähköjärjestelmässä� Ylitaajuus voi 
aiheuttaa ongelmia esimerkiksi voimalai-
tosten ja teollisuuden suurille pyöriville 
sähkökoneille� 

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt 
käynnistivät yhteistyön automaattisen 
taajuudenpalautusreservin kaupalle Vi-
rosta Suomeen� Ensimmäiset tarjouk-
set Virosta tehtiin elokuussa 2021� Au-
tomaattisen taajuudenpalautusreservin 
tärkeys korostuu tulevaisuudessa, kun 
uusiutuvien ja vaihtelevien tuotanto-
muotojen osuus sähköjärjestelmässä 
kasvaa� Virolaisten markkinatoimijoiden 
mukana olo lisää tarjontaa ja kilpailua 
automaattisen taajuudenpalautusreser-
vin tuntimarkkinoilla Suomessa�
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Rajasiirtoyhteyksien häiriöiden aikai-
seen siirtojenhallintaan kehitettiin uutta, 
päivänsisäisiä markkinoita hyödyntävää 
toimintamallia, jonka pilotointi aloitettiin 
26�11�2021� Uudessa toimintamallissa ta-
voitteena on korjata vientiyhteyden me-
netyksestä syntyvä alueellinen ylijäämä 
päivänsisäisen markkinan myynneillä�

Flow based -kapasiteetinlaskentamene-
telmä tehostaa siirtokapasiteetin jaka-
mista� Pohjoismaissa otetaan käyttöön 
siirtoihin perustuva flow-based –kapa-
siteetinlaskentamenetelmä, joka paran-
taa siirtokapasiteetin jakamista mark-
kinoiden käyttöön� Tarkastelukauden 
aikana menetelmän kehityksessä siirryt-
tiin uuteen vaiheeseen, kun uuden mene-
telmän edellyttämä laskentajärjestelmä 
saatiin toukokuussa koekäyttöön� Uu-
dessa menetelmässä kapasiteettien las-
kennasta vastaa koordinoidusti pohjois-
maisten kantaverkkoyhtiöiden yhteinen 
käytönsuunnitteluyksikkö RSC (Regional 
Security Coordinator) Kööpenhaminas-
sa, jolle kukin kantaverkkoyhtiö toimittaa 
laskennassa tarvittavat lähtötiedot� Uu-
den menetelmän käyttöönotto toteutuu 
aikaisintaan alkuvuonna 2023�

Sektori-integraatio sisältää energiasek-
toreiden (energy sectors) ja energia-
muotojen (energy vectors) integraation 
sekä järjestelmätasolla että energian 
loppukäyttäjätasolla� Liikenne, raken-
nukset ja teollisuus ovat energiasekto-
reita ja sähkö, lämpö sekä kaasu ener-
giamuotoja� Sektori-integraation avulla 
voidaan saavuttaa puhdas energiajär-
jestelmä resurssi- ja kustannustehok-
kaasti, sillä energian tuotanto, siirto, 
varastointi ja kulutus voidaan toteut-
taa kulloinkin optimaalisessa muodos-
sa, kuten sähkönä, lämpönä, kaasuna 
tai nesteenä�

Fingridin näkökulmasta sektori-integraa-
tio tuo mukanaan sekä haasteita että 
mahdollisuuksia� Sektoreiden integraatio 
ja niiden sähköistyminen lisäävät sähkön-
kulutusta ja tuovat mukanaan uudenlaista 
kulutuksen vaihtelua� Kasvavaan kulutuk-
seen on vastattava riittävällä siirtoverkol-
la huomioimalla samalla uuden tuotan-
non maantieteellinen sijoittuminen� Uusi 
sähkönkulutus ja energian varastointi eri 
muodoissaan lisäävät myös kulutusjous-
ton mahdollisuuksia, mikä helpottaa jat-
kossa sekä voimajärjestelmän tasapai-

nottamista että verkon pullonkaulojen 
hallintaa� Lisäksi uudenlaisen kulutuksen 
vaihtelun ennustaminen sähköjärjestel-
mätasolla sekä näkyvyys kulutuksen tie-
tyn hetken joustopotentiaaliin ovat tärkei-
tä voimajärjestelmän operoinnissa� Sekä 
haasteisiin varautuminen että mahdolli-
suuksien hyödyntäminen edellyttävät ke-
hitystyötä alan toimijoiden kanssa niin 
kansallisesti, Pohjoismaiden kesken kuin 
Euroopankin tasolla�

Toimintavuonna Fingrid oli mukana työ- 
ja elinkeinoministeriön johtamassa työ-
ryhmässä, jonka tavoitteena on edis-
tää kansallista sektori-integraatiota ja 
tuottaa näkemyksiä myöhemmin val-
mistuvaan kansalliseen energia- ja il-
mastostrategiaan� Lisäksi Fingrid luot-
sasi pohjoismaista strategiatyötä, jossa 
luodaan kantaverkkoyhtiöiden visio ja 
tiekartta sektori-integraation kehittä-
miseksi pohjoismaisella tasolla�
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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 tehotasa-
painossa ei ollut ongelmia 
korkeiden hintojen aikana. 

Fingrid ylläpitää 
säätösähkömarkkinoita 
yhdessä muiden pohjoismaisten 
kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

CASE

Sähkövarastot tukevat 
energiamurrosta
Sähkövarastot ovat monikäyt-
töisiä sähköjärjestelmän reservejä. 
Sähkövarastoilla voidaan kattaa 
lyhytaikaisesti tuotannon vajetta, 
ja sähkön myyjät voivat ottaa väli-
aikaisesti sähköä sähkövaraston 
akusta. Uusiutuvat energiamuodot 
ovat kivihiiltä riippuvaisempia 
sääoloista, jolloin sähkönsaanti 
voidaan varmistaa sähkövaras-
tojen avulla. Myös verkkovikojen 

CASE

aikainen sähkönsaanti voidaan 
varmistaa akulla.

Suomessa on tällä hetkellä noin 50 
megawattia sähkövarastokapasi-
teettia, ja sitä rakennetaan jatku-
vasti lisää. Akkujen hinnat ovat 
laskeneet ja Fingrid mahdollistaa 
osaltaan sen, että markkinoille 
pääsee uusia toimijoita. Fingrid ei 
esimerkiksi peri erillistä liityntä-
maksua sähkövaraston liittämi-
sestä asiakkaan liityntäverkkoon. 
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07
Henkilöstö 

Fingridin henkilöstö on vahvasti sitou-
tunut yhtiön visioon ja perustehtävään� 
Työn merkitys, vastuu sähköjärjestel-
män toimivuudesta, on aina ollut kiinte-
ästi läsnä päivittäisessä työssä� Tämän 
lisäksi työtä tehdään tulevaisuuden puh-
taan sähköjärjestelmän eteen� Työn mer-
kityksellisyys, kuten myös mahdollisuus 
itseohjautuvaan asiantuntijatyöhön, in-
nostaa ja luo yhtenäisyyden tunnetta�

Fingridiläisillä riittää töitä energiamur-
roksessa, joka on käynnistänyt yhtiös-

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

sä ennätyksellisen suuren sähköverkon 
rakentamisinvestoinnit� Kantaverkkoa 
– voimajohtoja ja sähköasemia - ra-
kennetaan seuraavan kymmenen vuo-
den aikana kahden miljardin edestä� 
Tämä ja yhä lisääntyvä kansainvälinen 
yhteistyö ovat osaltaan merkinneet 
henkilöstömäärän kasvua� Yhtiössä 
tarvitaan entistä enemmän esimer-
kiksi sähköasemien projektipäällikkö-
jä, ICT-osaajia, verkonsuunnittelijoita 
sekä sähkömarkkinahankkeiden asian-
tuntijoita�
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Kasvaneen työkuorman lisäksi henki-
löstön kyky sietää epävarmuuksia on 
koetuksella toimintaympäristön muu-
tosnopeuden ja vaihtelevuuden myö-
tä� Henkilöstöön kohdistuu monia mui-
takin vaateita� Työn tuottavuuden tulisi 
kasvaa, jotta voimme pitää yllä kustan-
nustehokasta toimintaa� Asiakaskun-
ta muuttuu ja laajenee, mikä edellyttää 
henkilöstöltä vuorovaikutus- ja neuvot-
telutaitoja� 

Henkilöstöstrategialla pyritään vastaa-
maan toimintaympäristön haasteisiin� 
Yhtiössä painotetaan kolmea eri tavoi-
tetta: tuloksellinen ja yhteisöllinen Fing-
rid-kulttuuri, moniosaava Fingrid ja roh-
kea johtaminen�

Henkilöstön määrä 2021 Miehiä Naisia 2020 Miehiä Naisia 2019 Miehiä Naisia

Vakituisia 400 301 99 363 281 82 338 261 77

89 % 75 % 25 % 89 % 77 % 23 % 89 % 77 % 23 %

Määräaikaisia 51 31 20 45 32 13 42 28 14

11 % 61 % 39 % 11 % 71 % 29 % 11 % 67 % 33 %

Kokoaikaisia 418 316 102 376 292 84 359 277 82

93 % 76 % 24 % 92 % 78 % 22 % 94 % 77 % 23 %

Osa-aikaisia 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 440 400 384

Henkilöstö toimipaikoittain 2021 2020 2019

Helsinki 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

Varkaus 14 12 12
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Fingridillä kaikki 
ovat oman työnsä 
toimitusjohtajia.

”



TULOKSELLINEN JA 
YHTEISÖLLINEN FINGRID 
KULTTUURI
Arvot ohjaavat työyhteisön toimintaa 
ja muodostavat samalla vahvan perus-
tan yrityskulttuurille� Tahtotilana on olla 
arvojensa mukaisesti avoin, rehti, teho-
kas ja vastuullinen työyhteisö� Fingridi-
läisille se tarkoittaa muutoksen kärjessä 
olemista ja tulevaisuuteen varautumista 
parhaalla mahdollisella osaamisella� Työ-
yhteisön jäsenet ovat vastuullisia tulok-
sentekijöitä ja aloitteellisia joukkuepe-
laajia� Erinomaisen työnantajamaineen 
ansiosta tavoittelemme puolestaan jouk-
kueen parhaita osaajia� 

Arvot kertovat paljon toimintatavoista, 
joilla tavoitellaan etenkin ryhmäkulttuu-
ria� Ryhmäkulttuurissa yhteistyö, toisten 
kuuntelu ja auttaminen ovat arvossaan� 
Järjestelmällisyys ja vastuullisuus ovat 
yhtiön perustehtäviä, yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden vuoksi ja siksi yhtiössä 
pidetään tarkoin huolta selkeistä proses-
seista sekä toimintaohjeista� 

Yhtiön tavoitteena on olla sähköverkko-
toiminnan esikuva, mikä merkitsee eten-
kin tehokasta ja kannattavaa toimintaa, 

vaikka monopolitoimijalla ei ole suoria 
kilpailijoita� Tehokas toiminta kansainvä-
lisesti muihin kantaverkkoyhtiöihin ver-
rattuna antaa hyväksyttävyyden päättä-
jien ja toimintaa valvovien viranomaisten 
silmissä� Yhtiön pyrkimyksenä on jatkuva 
uudistuminen ja jatkuva innovointi� Kaik-
ki tämä pyritään tekemään iloisella ja in-
nostavalla otteella�

Asiantuntijoilla on mahdollisuus teh-
dä työtään itseohjautuvasti, itsenäisesti 
vastuuta kantaen ja samalla tiimiä sekä 
yhteisiä tavoitteita tukien� Asiantuntija-
työhön liittyy vahvasti vastuun ottami-
nen omasta työstä ja sen kehittämisestä, 
sekä oman osaamisen vahvistamisesta� 
Kaikki ovat siten oman työnsä toimitus-
johtajia�

Oman työn toimitusjohtajuuteen kuuluu 
valta ja vapaus, mutta myös muiden aut-
taminen ja joukkueena toimiminen� Jäl-
kimmäinen on kärsinyt etätyön lisään-
tymisen myötä� Etätyöhön liittyy paljon 
hyviä puolia, kuten työajan joustaminen, 
työmatkojen väheneminen sekä työ- ja 
vapaa-ajan tasapainottuminen� Samal-
la työpaikan yhteisöllisyys kuitenkin kär-
sii, kun ihmiset eivät tapaa toisiaan kas-

votusten� Myös yhteinen kehitystyö on 
väistämättä haastavampaa etänä�

Poikkeusaikoinakin yhteisöllisyyttäkin 
pyritään pitämään yllä moni tavoin� Yh-
teisiä tilaisuuksia, kuten toimitusjohta-
jan infotilaisuuksia - Jukan Hetkiä - jär-
jestettiin toimintavuonna säännöllisesti 
ja myös henkilöstöä kannustettiin osal-
listumaan keskusteluun� Intranetin ja 
Teamsin kautta on järjestetty yhteisöl-
lisyyttä tukevia kampanjoita� Jotta tun-
tisimme toisemme paremmin, on int-
ranetissä myös oma Me fingridiläiset 
-osionsa� Sinne on koottu henkilöstön 
blogeja, vlogeja sekä tarinoita fingri-
diläisistä ja fingridiläisyydestä� Syksyl-
lä 2021 pääsimme pitkästä aikaa yh-
teen isompana joukkona, kun Fingridin 
valmennuspäivä järjestettiin ulkotilois-
sa Bolt Areenalla� Päivän ohjelmassa oli 
asiantuntijaluennon ja johdon terveis-
ten lisäksi vapaavalintaisia lajikokeiluja 
sekä rentoa yhdessäoloa – koronatur-
vallisuus huomioiden�
 
MONIOSAAVA FINGRID
Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jon-
ka tärkeimmät resurssit ovat henkilös-
tön tiedot sekä taidot� Yhtiön kannalta 

onkin äärimmäisen tärkeää varmistaa, 
ettei kriittinen osaaminen häviä talos-
ta� Osaaminen pyritään varmistamaan 
muun muassa työkiertoa sekä tiimiensi-
säistä tehtävien vaihtoa hyödyntämällä� 

Työelämä muuttuu jatkuvasti tekno-
logian ja koko toimintaympäristön ke-
hittyessä� Fingrid vastaa muutokseen 
tarjoamalla henkilöstölleen mahdol-
lisuuksia kehittyä ja kasvattaa omaa 
osaamistaan� Osaamisen varmistami-
nen strategisena valintana parantaa 
henkilöstösuunnittelun laatua ja auttaa 
yhtiötä varautumaan paremmin tulevai-
suuden tarpeisiin� 

Osaamisen kehittämisen toimenpiteistä 
sovitaan säännöllisissä kehityskeskus-
teluissa, jotka käydään kaksi kertaa vuo-
dessa jokaisen vakituisessa työsuhtees-
sa olevan fingridiläisen kanssa� Työntekijä 
on yhdessä esimiehensä kanssa vastuus-
sa kehittymissuunnitelmassa sovittujen 
toimenpiteiden toteutumisesta�

Fingrid Akatemiassa tarjottiin toimin-
tavuonna esimiesvalmennusta, projek-
tinhallinnan valmennusta, kielikoulutus-
ta sekä yksikkökohtaista valmennusta 
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liittyen etenkin muutos-, työyhteisö- ja 
tunnetaitoihin� Asiantuntijoille tarjol-
la oli myös Loikka-valmennusohjelma 
viestintä- ja vaikuttamistaidoista sekä 
asiakaspalveluvalmennusta yhtiön pal-
veluista ja niistä viestimisestä�

Vuositasolla Fingridissä panostetaan 
yli miljoona euroa sekä työyhteisön että 

jokaisen henkilökohtaiseen kehittymi-
seen� Yhtiön tarjoamien yhteisten koulu-
tusten lisäksi henkilöstöllä on mahdolli-
suus itsenäisesti ehdottaa osaamistaan 
täydentävää koulutusta� Vuonna 2021 
fingridiläisen keskimääräinen koulutuk-
seen käyttämä aika oli 3 (3) päivää ja 
koulutuskustannukset olivat 1,0 miljoo-
naa euroa (1,1 M€)�

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

Tutkijakoulutus 9 10 8

Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin ja 
sukupuolen mukaan 2021 2020 2019

Koulutustunnit, naiset 23 31 48

Koulutustunnit, miehet 21 23 31

Koulutustunnit, yhteensä 9 609 9 832

Koulutustunnit/hlö 21 25

Koulutuspäiviä/hlö 3 3 5

ROHKEA JOHTAMINEN
Fingridin johtaminen perustuu vahvan 
yhteistyön matriisimalliin, jossa strategia 
ja organisaatio ovat erottamattomia pa-
reja� Yhtiön strategia, kaikki johtamisen 
rakenteet sekä yhtiön sisäinen viestin-
tä nojaavat neljään näkökulmaan� Yhtiön 
liiketoimintaa ohjataan asiakkaiden tar-
peista huolta pitäen, omistajille riittävä 
tuotto varmistaen sekä sujuvista sisäisis-
tä prosesseista ja henkilöstön hyvinvoin-
nista sekä osaamisesta huolehtien� Pää-
töksenteossa ei pyritä tavoittelemaan 
vain taloudellista hyötyä, vaan asioi-
ta tarkastellaan yhtä hyvin asiakkaiden, 
henkilöstön kuin sisäisten prosessienkin 
toimivuuden perusteella� 

Henkilöstö on mukana kehittämässä lii-
ketoimintaa, strategiaa, kulttuuria sekä 
muutosta� Kaikilla on vastuu ja mahdolli-
suus vaikuttaa� Johtamisote on osallista-
va ja valtuuttava� Organisaatiorakenne on 
erittäin matala ja huomattavan monella 
asiantuntijoista on laajat päätöksenteko-
valtuudet� Työtehtävien tavoitteet johde-
taan vuosittain strategiasta yhdessä Mei-
dän ja Minun strategiani -keskusteluiden 

kautta, ja ne toimivat palkitsemisen pe-
rusteena� Resurssien ja osaamisen suun-
nittelu tehdään myös strategialähtöisesti� 

Työntekijöitä palkitseva ja innostava, yksilöl-
listä osaamista hyödyntävä, muutosmyön-
teinen ja tulevaisuussuuntautunut strate-
ginen johtajuus suojaa työuupumukselta� 
Lisäksi se lisää työntekijöiden motivaatio-
ta, sitoutumista, luottamuksen syntymistä 
sekä työtyytyväisyyden kasvamista�

Esihenkilöillä on tärkeä rooli työyhteisön 
kulttuurin johtamisessa ja asioiden viesti-
misessä� Siksi yhtiössä on panostettu esi-
henkilöiden koulutukseen ja ohjaukseen� 
Esihenkilöitä valmennetaan vastuulliseen 
tehtäväänsä säännöllisesti vuosittain eril-
listen esihenkilöiden kehityspäivien sekä 
neljä kertaa vuodessa järjestettävien In-
foa & Inspiraatiota -tietoiskujen avulla�

Vuoden 2021 ”Valmentava & tuottava 
esihenkilö” -teemassa nostettiin esiin 
ihmisten erilaisuuden johtamista sekä 
heidän potentiaalinsa ja vahvuuksiensa 
ymmärtämistä - ja näiden vaikutusta yh-
tiön tuloksellisuuteen� Esihenkilöt saivat 
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eväitä luotsata omaa tiimiään kohti yh-
teistä tavoitetta, johtaa suoritusta roh-
keasti, tehokkaasti ja tuottavasti, sekä 
sparrata ja innostaa yksilöitä sekä tiimiä 
valmentavalla otteella� 

Avoimella, yhteisöllisellä, uudistuvalla ja 
tavoitteellisella yrityskulttuurilla on ol-

Kesätyöntekijät ovat tärkeä osa 
Fingridin työyhteisöä
Fingrid oli vuonna 2021 jälleen 
mukana Vastuullinen Kesäduuni 
-kampanjassa, jonka tavoitteena on 
tarjota nuorille laadukkaita ja onnis-
tuneita kesätyökokemuksia. Tänä 
vuonna Fingrid palkkasi 54 kesä-
työntekijää, jotka työskentelivät eri 
tehtävissä eri puolilla Suomea.

Fingrid tarjosi kesätyöpaik-
koja muun muassa sähkötek-
niikan, ympäristöalan, ICT-alan 
sekä tiedonhallinnan tehtävissä. 

CASE

Vastuullinen Kesäduuni -tutki-
muksen mukaan Fingrid koetaan 
oikeudenmukaisesti ja tasapuoli-
sesti kesätyöntekijöitä kohtelevana 
yrityksenä. Se tarjoaa mielekkäitä 
työtehtäviä, antaa mahdollisuuden 
tehdä osaamistaan vastaavaa 
työtä ja kuuntelee kesätyönteki-
jöiden mielipiteitä.

Kesätyötekijät ovat tärkeä osa Fing-
ridin työyhteisöä. Lisäksi useat kesä-
työntekijät ovat jatkaneet töitä Fing-
ridissä opintojen lopputyön tekijänä 
tai pidempiaikaisessa työsuhteessa.

lut vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin� 
Fingridissä on pitkät työurat ja vähän 
sairaspoissaoloja, jonka lisäksi yhtiö on 
matalimmassa työeläkemaksuluokas-
sa� Fingrid valittiin myös jo toista vuot-
ta peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi 
työnantajaksi ja palaute henkilöstötut-
kimuksista on erinomaista�

 - ”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�” 

 - ”Matala, tärkeilemätön 
organisaatio sekä innostavat 
ja viisaat työtoverit�”  

 - ”Ilmapiiri on hyvä� Meillä on 
töissä tosi mukavaa porukkaa!” 

Henkilöstön sanoin yrityskulttuuristamme:
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08
Sisäinen 
valvonta ja 
riskienhallinta 

RISKIENHALLINNAN 
JOHTAMINEN
Fingridin riskienhallinnasta huolehdi-
taan yhtiön hallituksen hyväksymien 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
periaatteiden mukaisesti� 

Fingridin toiminnan luonne ja keskeinen 
merkitys yhteiskunnalle heijastuvat voi-
makkaasti yhtiössä vallitsevaan riskien-
hallintakulttuuriin ja sen kehittämiseen� 
Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestel-
män toimivuudesta ja on sen myötä läh-
tökohtaisesti riskienhallintayhtiö� 

YHTEISKUNNAN TOIMINNAN 
JATKUVUUS

Voimahuollon turvaamisella varmiste-
taan riittävä sähkön ja lämmön tuo-
tanto, siirron ja jakelun kapasiteetin 
riittävyys sekä näiden järjestelmien 
riittävä toimivuus ja palautuvuus nor-
maali- ja poikkeusoloissa. Sähköhuol-
lon toiminnan luotettavuus on muiden 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen perusedellytys. Vakava sähkön 
tai lämmön saannin häiriö vaikuttaa 
yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin, ja 
se voi vaarantaa kriittiset toiminnot ja 
väestön hyvinvoinnin.

VASTUULLISUUS

Yritysvastuulliset liiketoimintatavat 
ovat Fingridin strateginen valinta. 
Vastuullisuus on yksi arvoistamme. 
Huolehdimme ihmisistä, toimintamme 
ympäristövaikutuksista ja hyvästä 
hallintotavasta, kun turvaamme suo-
malaisille varman sähkön ja mah-
dollistamme ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen. Edistämme liiketoi-
minnallamme erityisesti YK:n kestävän 
kehityksen ilmastotekoihin, energiaan 
ja infrastruktuuriin liittyviä globaaleja 
SDG-tavoitteita (Sustainable Deve-
lopment Goals).

JÄRJESTELMÄVASTUU 

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija 
vastaa Suomen sähköjärjestelmän tek-
nisestä toimivuudesta ja käyttövarmuu-
desta sekä huolehtii valtakunnalliseen 
tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä 
ja valtakunnallisesta taseselvityksestä 
tarkoituksenmukaisella ja sähkömark-
kinoiden osapuolten kannalta tasapuo-
lisella ja syrjimättömällä tavalla ( järjes-
telmävastuu). Järjestelmävastaavan 
kantaverkonhaltijan tulee ylläpitää ja 
kehittää järjestelmävastuun piiriin kuu-
luvia toimintojaan ja palveluitaan sekä 
ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverk-
koaan ja muita järjestelmävastuun hoi-
tamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä 
yhteyksiä toisiin verkkoihin siten, että ne 
toimivat tehokkaasti ja että edellytyk-
set tehokkaasti toimiville kansallisille ja 
alueellisille sähkömarkkinoille sekä Eu-
roopan unionin sähkön sisämarkkinoille 
voidaan turvata.

RISKIEN HALLINTA

Fingridin yhteiskunnallinen vastuu riskienhallinnan perustana

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia Fingridin vastuullisuusperiaatteet Sähkömarkkinalaki

Fingridin yhteiskunnallinen vastuu riskienhallinnan perustanaLIIKETOIMINTAKATSAUS
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ENNAKOIVA
RISKIENHALLINTA

Normaaliajan 
epävarmuuksien
ennakointi ja hallinta

→ Riskien 
järjestelmällinen 
tunnistaminen, arviointi  
ja hallintatoimen-
piteiden toteutus

JATKUVUUDEN
HALLINTA

Normaaliajan 
jatkuvuusuhkien hallinta ja 
palautuminen

→ Valittuihin uhkakuviin 
perustuvien varautumis-
suunnitelmien ylläpito 
ja tilanteen mukaisen 
toiminnan harjoittelu.

VALMIUS-
SUUNNITTELU

Poikkeusoloihin
varautuminen

→ Valmiussuunnitelman 
ylläpito normaaliajan 
varautumissuunnitelmien 
jatkumona sekä 
harjoittelu

Fingridin riskienhallinnan keskeiset elementit

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA

YRITYSTURVALLISUUS

Fingridin riskienhallinnan keskeiset elementitRiskienhallintaa suunnitellaan ja johde-
taan kokonaisvaltaisesti� Tavoitteena on 
kattavasti tunnistaa, arvioida ja seura-
ta erilaisia yhtiön toimintaan, ympäris-
töön, henkilöstöön sekä omaisuuteen 
kohdistuvia uhkatekijöitä ja riskejä, joil-
la on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, 
sekä suojautua niiltä� Järjestelmällinen 
yritysturvallisuudesta huolehtiminen on 
osa riskienhallintaa�

Jatkuvuuden hallinta sisältyy koko-
naisvaltaiseen riskienhallintaan� Sen 
tavoitteena on parantaa organisaa-
tion valmiuksia sekä varautua parhaal-
la mahdollisella tavalla erilaisten riskien 
toteutumiseen ja varmistaa toiminnan 
jatkuvuus näissä tilanteissa�

Normaaliajan riskienhallinnan koko-
naisuuden suunnittelu palvelee huol-
tovarmuuskriittisen yhtiön toiminnalta 
edellytettävää poikkeusolojen valmius-
suunnittelua�
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ENNAKOIVA RISKIENHALLINTA
Yhtiön riskit on merkittävyyden perusteel-
la jaettu yhtiön hallitukselle raportoitaviin 
strategisiin ja huomattaviin liiketoiminta-
riskeihin sekä operatiivisiin riskeihin�

Riskejä tunnistetaan ja arvioidaan yh-
teneväisellä tavalla osana yhtiön stra-
tegiaprosessia sekä merkittävien, 
toimintaan vaikuttavien muutosten yh-
teydessä� Riskienhallinnan toimenpiteet 
suunnitellaan ja kirjataan riskienhallin-
tajärjestelmään, jossa niiden toteutusta 
myös seurataan säännöllisesti� 

Riskiarvioinnissa tunnistetut riskit luo-
kitellaan riskienhallintatoimenpiteiden 
suhteen kolmeen ryhmään:

34

2

1

5

6

Riskienhallintaprosessi

MITTAA
RISKI

ARVIOI
RISKI

TUNNISTA
RISKI

RAJOITA 
RISKIÄ

RAPORTOI
RISKI

VALVO 
RISKIÄ

Riskienhallintaprosessi

• 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

• vaikutuksiltaan vähäisiksi arvioidut 
riskitekijät, joiden kehittymistä on 
perusteltua seurata�
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Yhtiön riskienhallinta on jatkuvaa ja sen 
tavoitteena on sitouttaa koko henkilös-
tö tunnistamaan päivittäisessä työs-
sään yrityksen toimintaan liittyviä ris-
kejä sekä toteuttamaan riskienhallinnan 
toimenpiteitä� Riskien kokonaisarvioin-
ti tehdään vuosittain toimintaympäris-
tö¬arvioinnin pohjalta� Riskienhallinnan 
toimenpiteiden suunnittelu on osa stra-
tegian toimeenpanon suunnittelua� Vai-
kutuksiltaan merkittävien riskien hallit-
semiseksi käynnistetään tarvittaessa 
yhtiötason riskienhallintaprojekteja täy-
dentävien toimenpiteiden ja seurannan 
järjestämiseksi�

Yhtiön hallitukselle raportoidaan vuosit-
tain sekä strategiset riskit että taloudelli-
sesti huomattavat liiketoimintariskit� Ris-
kiraportointia täydennetään merkittävien 
liiketoimintahankkeiden ja toimintaympä-
ristön muutostilanteiden yhteydessä�

Pääsääntöisesti riskeiltä suojaudutaan, 
kun suojautumisesta aiheutuvat kustan-
nukset ovat perusteltuja suhteessa ris-
kin suuruuteen� Merkittäviltä henkilö- ja 
ympäristövahinkoriskeiltä suojaudutaan 
aina�

TODENNÄKÖISYYS

Vakavat

Epätodennäköinen Todennäköinen

Vähäiset

VAIKUTUS HALLITSE

SEURAA

SIIRRÄVakava 
sähköhäiriö

Häviösähkö

Valuuttakurssit 
ja hyödykehinnat

Reservit

Omaisuus-
vahinko

Riskimatriisi
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Riskiltä suojaudutaan pienentämäl-
lä haitallisen tapahtuman todennäköi-
syyttä ja/tai sen vaikutuksia Fingridille 
ja yhteiskunnalle� Tärkeimpiä suojautu-
mistoimenpiteitä 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 vä-
hennetään riskin toteutumisen suoraa 
vaikutusta ja nopeutetaan vahingolli-
sesta tapahtumasta toipumista� Jatku-
vuuden hallinnan suunnittelu perustuu 
riski- ja toimintaympäristötarkastelun 
pohjalta laadittuihin uhkakuvaskenaa-
rioihin� Skenaarioissa arvioidaan yhtiön 
kykyä ylläpitää kriittisten prosessien ja 
järjestelmien toimivuus poikkeustilan-
teissa ennakoivan riskienhallinnan pe-
tettyä� Tarkasteltavia tapahtumakulkuja 
ovat muun muassa toimitilojen tai tieto-
järjestelmien menetys, pitkittynyt suur-
häiriö ja poikkeukselliset sääolosuhteet�

Ennakoivan riskienhallinnan ja erityisesti 
jatkuvuuden hallinnan edellyttämää tek-
nistä ja hallinnollista varautumista ohja-
taan yhtiötasolla varautumispolitiikalla 
sekä yhtiön sähkömarkkinalain mukaises-
ti ylläpitämällä varautumissuunnitelmalla�

Uhkakuvaskenaarioista päätetään osa-
na yhtiön strategiaa� Merkittävimpien jat-
kuvuusuhkien osalta laaditaan tarvitta-
vat toipumissuunnitelmat ja harjoitellaan 

Järjestelmällinen varautuminen häiriötilanteiden hallintaan 
ja monipuolinen tilanneharjoittelu

To
im

in
ta

Aika

Riskeihin varautuminen Jatkuvuuden hallinta

Normaali taso Toipuminen

RAJOITETAAN VAIKUTUKSIA

NOPEUTETAAN TOIPUMISTA

Järjestelmällinen varautuminen häiriötilanteiden hallintaan ja monipuolinen tilanneharjoitteluLIIKETOIMINTAKATSAUS
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niiden toteuttamista� Harjoittelutilanteet 
suunnitellaan yhdessä yhtiön valmiusyk-
sikön kanssa�

VALMIUSSUUNNITTELU
Fingrid on huoltovarmuuskriittinen yritys, 
jonka on kyettävä jatkamaan toimintaan-
sa myös poikkeusoloissa valmiuslakien ol-
lessa voimassa� Fingrid ylläpitää valmius-
suunnitelmaa osana sähkömarkkinalain 
mukaista varautumissuunnitelmaa� Fin-
grid on aktiivinen energia-alan varautu-
mistoiminnan kehittämisyhteistyössä ja 
osallistuu monipuolisesti Huoltovarmuus-
keskuksen koordinoiman viranomaisten 
sekä elinkeinoelämän muodostaman voi-
matalouspoolin toimintaan� Viime vuosina 
pooli on panostanut mittaviin kunta-, pe-
lastus- ja poliisiviranomaisten, puolustus-
voimien sekä energiayhtiöiden alueellisiin 
varautumisharjoituksiin�

YRITYSTURVALLISUUS
Fingridissä yritysturvallisuutta sekä siihen 
liittyvää varautumista ja viranomaisyhteis-
työtä suunnitellaan sekä hallitaan osana 
riskienhallinnan kokonaisuutta� Yritystur-
vallisuuden suunnittelun ja toiminnan oh-
jauksen olennaisia asiakokonaisuuksia 
ovat sähkö- ja työturvallisuus, kiinteistö-

jen ja toimitilojen turvallisuus, tietoturva, 
henkilö- ja matkustusturvallisuus, pelas-
tustoiminta sekä yhtiön toimintaan liittyvä 
sisäinen ja ulkoinen rikosturvallisuus�

RISKIKONTROLLIT
Yhtiön toiminnan ja talouden kannal-
ta merkittävien riskien hallinnan kontrol-
lit kuvataan ja toteutetaan prosesseittain 
sekä toiminnoittain siten, että ne tukevat 
hyvää hallintotapaa, kokonaistehokkuut-
ta, sisäisen valvonnan laatua ja toiminnan 
auditointia�

Päätöksenteon kontrollien laatimises-
sa ja kuvauksessa otetaan huomioon niin 
sanottujen vaarallisten työyhdistelmien 
välttäminen, voimassa olevat hyväksy-
misvaltuudet sekä muut päätöksenteon 
oikeellisuutta varmentavat tekijät� Ole-
massa olevien kontrollien toimivuutta ar-
vioidaan säännöllisesti�

Yhtiössä noudatetaan hallituksen hyväk-
symää sisäpiiriohjetta ja lähipiiriperiaat-
teita sekä erikseen ylläpidettävää eturis-
tiriitoja ja esteellisyyttä koskevaa ohjetta�

Fingridin riskienhallinnasta kerrotaan tar-
kemmin verkkosivuillamme�

Korona testasi Fingridin 
varautumiskykyä
Korona on opettanut monille yrityk-
sille varautumisen ja skenaariotyös-
kentelyn tärkeyden. Korona osoitti 
myös, että Fingridin varautumis-
kyky on vahvalla pohjalla. Hyvän 
varautumisen seurauksena Fing-
ridin toiminta on koronapandemian 
aikana sujunut hyvin.

Fingridissä siirryttiin muiden 
yritysten tavoin keväällä 2020 
etätyöskentelyyn, mikä merkitsi 
verkkoa valvovassa Fingridin kanta-
verkkokeskuksessa Helsingissä siir-
tymistä hajautettuun toimintamal-
liin useammalle eri paikkakunnalle. 
Fingridin sisäinen työskentely etänä 
osoitti, että yrityksen it-infra toimi 
erinomaisesti ja kesti kuormituksen. 
Myös sidosryhmille suunnatut webi-
naarit ovat onnistuneet viestintä- 
ja yhteistyöalusta Teamsin avulla. 
Joitakin harjoituksia on koronan 
vuoksi siirretty eteenpäin. 

CASE

Kun koronakriisi alkoi, käynnistettiin 
heti tilannekuvan kartoitus. Tilan-
nekuvan ylläpito oli todella tärkeää, 
sillä etenkin koronapandemian alku-
vaiheissa oli pystyttävä ratkaise-
maan huolto- ja rakennustöiden 
jatkuvuus. Huoltotöihin osallistuu 
runsaasti ulkomaista työvoimaa ja 
erikoisosaajia, ja heidän mahdol-
lisuutensa työskennellä korona-
kriisin aikana aiheutti huolta. Halu-
simme näin ennaltaehkäistä riskiä, 
että kriittisissä tehtävissä toimivat 
erikoisosaajamme sairastuisivat 
samaan aikaan.

Kantaverkon huollot on pystytty 
tekemään korona-aikanakin aikatau-
lussa, samoin verkon rakennustyöt 
ja perusparannukset. Koronakriisin 
aikana ei ole syntynyt korjausvelkaa. 
Selviytyminen koronan aiheutta-
mista poikkeusoloista osoittaa, että 
erilaisiin häiriöihin varautuminen 
kannattaa. Uhkakuvia on mietitty ja 
harjoiteltu.  
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Tutkimus ja kehittäminen

Fingridin tutkimus- ja kehittämistoi-
minnalla vastataan energiamurrok-
sen haasteisiin, parannetaan toiminnan 
kustannustehokkuutta ja kasvatetaan 
osaamista� Toimintavuonna Fingridin 
omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan 
käytettiin 3,0   (4,5) miljoonaa euroa� 
Yhä kasvavan tuulivoimamäärän liittä-
minen verkkoon ja sitä seuraavat verk-
koinvestoinnit yhdessä lakisääteisten 
tehtävien kanssa ovat resurssivajeen 
muodossa osaltaan rajoittaneet mah-
dollisuutta panostaa tutkimus- ja kehi-
tystoimintaan edellisvuosien tapaan� 

Hankkeet tehdään usein yhteistyössä 
alan toimijoiden ja parhaiden osaajien 
kanssa, jotta alalla pystytään hyödyn-
tämään synergiaedut ja parantamaan 
vaikuttavuutta� Kotimaista yliopistoyh-
teistyötä on tiivistetty osaamisen var-
mistamiseksi ja kehittämiseksi� Tästä 
ovat esimerkkeinä Fingridin asiantun-

tijan osa-aikainen työelämäprofessuuri 
Aalto-yliopistossa sekä Fingridin jäse-
nyys Lappeenrannan-Lahden teknilli-
sen yliopiston tulevaisuuden joustavan 
ja turvallisen sähköenergiajärjestelmän 
professuurin ohjausryhmässä� Lisäk-
si Fingrid oli mukana tukemassa Oulun 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun han-
ketta, jossa kehitettiin energia- sähkö- 
ja talotekniikan oppimisympäristö�

Toimintavuonna T&K-hankkeita oli me-
neillään noin 50� Hankkeiden kuluista 
lähes 70 prosenttia on ulkoisia kuluja, 
joten sisäinen työ on pääasiassa hank-
keiden ohjausta sekä opinnäytetöitä� 
Fingridissä valmistui kahdeksan opin-
näytetyötä, pääasiassa diplomitöitä� 
Valtaosa hankkeista keskittyi kolmeen 
yhtiön kuudesta strategisesta kehitys-
teemasta): 1) Uusiutuvaan energiaan 
varautuminen ja joustavat ratkaisut, 2) 
Sähköjärjestelmän hallinta ja 3) Digita-
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lisointi kantaverkon kehityksen ja kun-
nonhallinnan tehostamiseksi� 

Uusiutuvaan energiaan varautuminen 
ja joustavat ratkaisut -kehitysteemas-
sa keskityttiin menetelmiin, joilla jous-
to saadaan markkinoille� Meneillään 
oli kaksi laajempaa hanketta, INTER-
RFACE ja OneNet, joita on rahoitettu 
EU:n Horizon 2020 ohjelman kautta� IN-
TERRFACE-hankkeen kanta- ja jakelu-
verkkoyhtiöiden jouston koordinoinnin 
mahdollistava alusta on edennyt vuo-
den loppua kohden demonstrointivai-
heeseen� Hankkeen alkaviin kokeilui-
hin saatiin mukaan myös suomalainen 
joustopalveluntarjoaja� OneNet-hank-
keen puitteissa Fingrid on keskittynyt 
laajemman joustomarkkinaviitekehyk-
sen kehittämisen lisäksi lähivuosien 
joustotarpeiden tunnistamiseen sekä 
niiden ratkaisuvaihtoehtojen tutkimi-
seen� Aiheesta valmistui vuoden aikana 
diplomityö, jossa kehitettiin menetelmä 
joustotarpeiden määrittämiseen� Lisäk-
si kehitystyötä on tehty suunniteltujen 
keskeytysten aikaisista siirtotarpeista 
tuulivoimavoittoisilla alueilla� Hankkeen 

kokeilut tulevat tapahtumaan vuosien 
2022-2023 aikana� Ensimmäisenä on 
alkanut kokeilu päivänsisäinen markki-
nan hyödyntämisestä häiriöiden aikai-
seen siirtojenhallintaan�

Sähkömarkkinoita kehitetään monella 
rintamalla kansallisella, pohjoismaisella 
ja eurooppalaisella tasolla� Markkinoi-
hin liittyvistä kehityshankkeista voit lu-
kea lisää Sähkömarkkinat-osiosta� 

Sähköjärjestelmän hallinta -kehitystee-
massa käyttötoimintaa digitalisoidaan 
mm� Valvomo 2023 -hankkeessa, jossa 
kehitetään uusia menetelmiä ja työkaluja 
muuttuvan sähköjärjestelmän mukanaan 
tuomien haasteiden hallintaan� Painopis-
te oli vuonna 2021 aloitetussa Tilanne-
kuva-projektissa, joka valmistuttuaan 
luo nimensä mukaisesti operaattorille ja 
sidosryhmille paremman tilannekuvan 
yhdellä järjestelmällä useiden erillisten 
järjestelmien sijasta� Toinen painopiste 
Valvomo 2023 -hankkeessa oli ”kytken-
täprosessin digitalisointi”, jonka mahdol-
lisuuksista selvitettiin aiheesta valmistu-
neessa lopputyössä�

Lisäksi taajuusohjattujen reservien uu-
sia teknisiä vaatimuksia jatkokehitet-
tiin sidosryhmiltä saadun palautteen 
perusteella� Kesällä 2021 aloitettiin 
pilottivaihe, jossa vaatimuksia testa-
taan oikeilla reservikohteilla� Pilotissa 
on Suomesta mukana seitsemän re-
servintarjoajaa ja 11 reservikohdetta� 
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat 
lisäksi kehittäneet uusia työkaluja taa-
juudenhallinnan analysointiin tulevai-
suuden sähköjärjestelmässä�

Digitalisointi kantaverkon kehityksen 
ja kunnonhallinnan tehostamiseksi 
-kehitysteemassa painopiste oli kun-
nonhallinnan digitalisaatiohankkees-
sa, joka saavutti vuoden 2021 aikana 
tason, jossa perinteisiä aikaperusteisia 
mittauksia pystyttiin riskiperusteisesti 
valittujen pääkohteiden osalta korvaa-
maan jo digitaalisilla valvontaratkaisuil-
la� Kyseessä on pitkäjänteinen kehitys-
hanke, joka käsittää valvontaratkaisujen 
kehittämisen lisäksi omaisuuden hallin-
nan prosessi- ja toimintatapamuutok-
sia� Niillä varmennetaan olennaisesti 
tarkempi ja laaja-alaisempi kuntotieto 

kasvavan, uudistuvan ja kehittyvän lai-
teomaisuuden käyttövarmuuden ja käy-
tettävyyden turvaamiseksi sekä op-
timaalisen elinkaarihallinnan tueksi 
kustannustehokkaasti� Digitaalinen ke-
hitys jatkuu niin olemassa olevien rat-
kaisujen älykkään kuntotiedon edelleen 
syventämisenä tekoälymallien tukema-
na kuin uusien IoT-valvontaratkaisujen 
kehittämisenä� Samanaikaisesti val-
vontaratkaisuja laajennetaan asteittain 
sähköasemilla käyttöön tuotannollisen 
hyödyn tavoittelemiseksi� Tällä hetkellä 
valvontaratkaisuja on rajatuin osin käy-
tössä noin kymmenellä Fingridin säh-
köasemalla�

Sektori-integraatio sisältää energia-
sektoreiden (energy sectors) ja energia-
muotojen (energy vectors) integraation 
sekä järjestelmätasolla että energian 
loppukäyttäjätasolla� Liikenne, raken-
nukset ja teollisuus ovat energiasekto-
reita ja sähkö, lämpö sekä kaasu ener-
giamuotoja� Sektori-integraation avulla 
voidaan saavuttaa puhdas energiajär-
jestelmä resurssi- ja kustannustehok-
kaasti, sillä energian tuotanto, siirto, 
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varastointi ja kulutus voidaan toteut-
taa kulloinkin optimaalisessa muodos-
sa, 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 yh-
tiön strategista kehitysteemaa: Sähkö-
järjestelmä osana energiajärjestelmää� 
Konkreettisena esimerkkinä sektori-in-
tegraatiota edistävästä kehityshank-
keesta on Fingridin ja Gasgridin yhteis-
hanke, jossa tutkitaan miten sähkö- ja 
vetyverkkoa tulisi kehittää vetytalouden 
voimistuessa� 
Lisätietoa täältä�

Lisää valmistuneiden T&K-hankkeiden tu-
loksia voit lukea Fingridin internetsivuilta�

1–2 vuotta

Prosessikehitys Tutkimus

3–5 vuotta 5+ vuotta

DATA JA YRITYSARKKITEHTUURI KUNTOON

UUSIUTUVAAN ENERGIAAN VARAUTUMINEN JA JOUSTAVAT RATKAISUT

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

DIGITALISOINTI KANTAVERKON KEHITYKSEN JA KUNNONHALLINNAN TEHOSTAMISEKSI

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 
OSANA ENERGIA-
JÄRJESTELMÄÄ

TOIMINTATAVAT JA UUDISTUVA KULTTUURI
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T&K-kustannusten 
jakautuminen

  Siirtokapasiteetin varmistaminen
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 Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen
  Muut hankkeet ja hallinnointi 

Fingrid kehitti uuden 
ratkaisun sähkön siirtokyvyn 
kasvattamiseen
Fingrid on kehittänyt nopean, 
rinnakkaiskompensointiin perus-
tuvan innovaation, joka lisää 
sähkön siirtokapasiteettia jopa noin 
500 megawattia. Määrä vastaa 
suunnilleen Loviisan yhden ydinre-
aktorin tehoa. 

Kustannustehokas ja ympäris-
töystävällinen ratkaisu kasvattaa 
sähkön siirtokykyä Pohjois- ja 
Etelä-Suomen välillä. Ratkaisun 
edellyttämät lisälaitteet voidaan 
asentaa olemassa olevien kanta-
verkon muuntajien yhteyteen, mikä 
tekee siitä muita esillä olleita vaih-
toehtoja ympäristöystävällisemmän 
ja edullisemman.   

Tarve uudelle sähkönsiirtoratkai-
sulle johtuu osaltaan sähköntuo-
tannon painopisteen siirtymisestä 
Pohjois-Suomeen, jolloin pohjoisen 

CASE

lisääntynyttä sähköntuotantoa 
täytyy siirtää etelään häiriöttömästi. 
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Sanasto

ENTSO-E: (European Network of Tran-
smission System Operators - Electrici-
ty) on eurooppalainen kantaverkkoyh-
tiöiden yhteistyöjärjestö� Sen tehtävänä 
on Euroopan Unionin sähkömarkkinoi-
den kehittäminen ja kantaverkkoyhtiöi-
den yhteistyön parantaminen� Järjestön 
pääkonttori on Brysselissä, Belgiassa� 

eSett: Pohjoismainen, sähkömarkki-
naosapuolten toteutuneen sähkön kulu-
tuksen ja tuotannon taseselvitystä hoi-
tava yritys� eSett Oy:n omistavat yhtä 
suurin osuuksin pohjoismaiset kanta-
verkkoyhtiöt Energinet, Fingrid , Svens-
ka Kraftnät ja Statnett� 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: 
Tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, re-
surssitehokas ja kilpailukykyinen talous, 
jossa vuoteen 2050 mennessä ei enää ai-
heuteta kasvihuonekaasujen nettopääs-
töjä, talouskasvu on erotettu resurssien 

käytöstä, eikä ketään ihmistä eikä mitään 
aluetta jätetä jälkeen muista alueista�

Fit For 55: Euroopan komission vuon-
na 2021 julkaisema säädösehdotuspa-
ketti� Sen tavoitteena on vähentää EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä 
vuoden 1990 tasosta� Esitelty säädös-
paketti tarjoaa keinot, joilla EU:n nykyi-
nen 40 prosentin vähennystavoite ki-
ristetään komission syyskuussa 2020 
ehdottamalle tasolle�

GRI (Global Reporting Initiative): kan-
sainvälisesti laajalti käytetty yritysvas-
tuun raportointiohjeisto�

Horizon2020: EU:n komission rahoit-
tama kansainvälinen hanke� Hankkeen 
tavoitteena on kehittää uudenlaista 
sähköjärjestelmän joustojen kauppa-
paikkaa ja siihen liittyviä prosesseja� 
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INTERRFACE-hanke: Yhteiseuroop-
palainen INTERRFACE-joustomarkki-
na-alustahanke on yksi EU:n laajassa 
Horizon 2020 -ohjelmassa rahoitet-
tavista tutkimushankkeista� Fingrid ja 
Elering ovat mukana hankkeessa, jos-
sa haetaan ratkaisuja joustomarkki-
na-alustoihin, joilla hajautettujen resurs-
sien hyödyntäminen niin tehotasapainon 
ylläpitoon kuin jakeluverkkojen sekä ta-
sevastaavien tarpeisiin on mahdollista�

IoT-ratkaisut kantaverkkotoiminnassa: 
Esineiden internet eli IoT (Internet of Thin-
gs) ja digitaalisuus auttavat tulevaisuu-
dessa sähköasemien laitteiden kunnon ja 
elinkaaren seuraamisessa� Tämä tehostaa 
sähköasemien kunnonhallintaa ja vähen-
tää asiakkaiden siirtokeskeytyksiä� 

ITAMS: International Transmission As-
set Management Study� ITAMS arvioi 
kantaverkkoyhtiöiden omaisuuden hal-
linnan tehokkuutta� Tutkimus on toteu-
tettu viisi kertaa, ja Fingrid on sijoittunut 
jokaisella kerralla kärkisijoille� Fingridis-
sä on panostettu erityisesti digitalisaa-
tion hyödyntämiseen, mikä näkyy hyvä-
nä menestymisenä tutkimuksessa� 

ITOMS: The International Transmission 
Operations & Maintenance Study -tut-
kimuksessa arvioidaan kunnossapidon 
tehokkuutta, jota mitataan vertaamal-
la kunnossapidon kustannuksia ja käyt-
töhäiriötasoa� Tavoitteena on säästää 
kustannuksia ja parantaa järjestelmän 
turvallisuutta� Fingrid on sijoittunut tut-
kimuksessa usein kärkisijoille ja saanut 
huippusuoriutuja-maininnat sekä voi-
majohtojen että sähköasemien osalta� 

Keski-Suomen leikkaus: tunnetaan 
myös nimellä P1-leikkaus� Keski-Suo-
men poikkileikkauksella tarkoitetaan 
sähköteknisin perustein määriteltyä 
Pohjois ja Etelä-Suomen välisiä siirto-
johtoja leikkaavaa rajaa� Tulevaisuudes-
sa leikkauksen tarkkaan sijaintiin vai-
kuttaa muun muassa sähkön tuotannon 
ja kulutuksen liittyminen pohjois-ete-
lä-suuntaisten johtojen varteen� 

Kulutusjousto / Kysyntäjousto: Kulu-
tusjoustolla tarkoitetaan sähkön kulu-
tuksen vähentämistä tai siirtämistä toi-
seen ajankohtaan hinnan ohjaamana� 
Sähkön käyttöä vähennetään hetkellä, 
jolloin sähkömarkkinoilla hinta on korkea�

NPS-suositteluindeksi (Net Promoter 
Score): Yhtiötä suosittelevien prosent-
tiosuus – yhtiötä arvostelevien prosent-
tiosuus, esimerkiksi suosittelijoita 45 %, 
arvostelevia 6 %� Tällöin NPS: 45 %-6 
%= 38 %� Tutkimuksesta saatava mak-
simitulos voi olla 100 prosenttia�

Olennaisuusanalyysi: Olennaisuusa-
nalyysin avulla tunnistetaan Fingridin 
perusliiketoiminnalle ja yritysvastuulle 
tärkeimpiä asioita� Siinä arvioidaan Fin-
gridin toiminnasta aiheutuvia merkittäviä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövai-
kutuksia sekä vaikutuksia sidosryhmi-
en päätöksentekoon muun muassa toi-
mintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin 
sekä strategiapäivityksen perusteella�

Puhdas sähköjärjestelmä (myös vä-
hähiilinen sähköjärjestelmä): Puhtaal-
la sähköjärjestelmällä tarkoitetaan säh-
köjärjestelmää, jossa sähkön tuotanto 
perustuu hiilidioksidipäästöttömään 
tuotantoon, kuten tuuli-, aurinko-, bio-, 
vesi- tai ydinvoimaan�

Reservimarkkinat: Sähköä pitää tuot-
taa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulute-

taan� Sähkömarkkinaosapuolet laativat 
etukäteen suunnitelman kulutuksensa ja 
tuotantonsa tasapainotuksesta, mutta 
käyttötunnin aikaisten poikkeamien ta-
sapainotukseen tarvitaan reservejä, joi-
ta Fingrid hankkii ylläpitämiltään mark-
kinoilta� 

SDG (Sustainable Development 
Goals): YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 
2015 kestävän kehityksen Agenda 2030 
-toimintaohjelmasta� Ohjelmaan sisältyy 
17 kestävän kehityksen globaalia tavoi-
tetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuo-
teen 2030 mennessä�

Sähkömarkkinatoimijat: Sähkömarkki-
natoimijoilla tarkoitetaan sähkön tuot-
tajia, sähkön myyjiä ja sähkön käyttäjiä 
– mukaan lukien ne kotitaloudet, jotka 
osallistuvat sähkömarkkinoille�

Sähköpörssi: Sähköpörssi on julkinen 
kauppapaikka sähkön myyntiä ja hankin-
taa varten� 

Säätösähkömarkkinat: Säätösähkö-
markkinoiden avulla tasapainotetaan 
reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulu-
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tuksen välistä tasapainoa� Fingrid tilaa 
säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alas-
säätöä sähköjärjestelmän tarpeen mu-
kaan� Ylössäätö tarkoittaa tuotannon 
lisäämistä tai kulutuksen vähentämistä� 
Alassäätö tarkoittaa tuotannon vähen-
tämistä tai kulutuksen lisäämistä�

Tasesähkö: Tasesähköllä tarkoitetaan 
sähkön kuluttajan osalta ostetun säh-
kön ja toteutuneen kulutuksen välistä 

eroa� Sähkön tuottajan osalta se tar-
koittaa myydyn sähkön ja toteutuneen 
tuotannon välistä eroa�

Tasevirhesäätäjä: Tasevirhesäätäjä on 
olennainen osa tasevirheeseen perustu-
van uuden tasehallintamallin toteutusta� 
Se laskee reaaliajassa tasevirhettä, eli 
Suomen rajoilla mitattavan sähkönsiir-
ron eroa markkinatulosten mukaiseen 
sähkönsiirtoon� 

Toimitusvarmuus: Toimitusvarmuus tar-
koittaa sitä, kuinka luotettavasti sähköä 
on saatavissa�

Työtapaturmataajuus: Vähintään yh-
den työkyvyttömyyspäivän aiheuttanei-
den työpaikkatapaturmien lukumäärä / 
miljoonaa tehtyä työtuntia�

Verkkosäännöt: Heinäkuussa 2009 voi-
maan tulleen, eurooppalaisia sähkön si-

sämarkkinoita koskevat EU:n kolmannen 
energiapaketin tavoitteet� Verkkosään-
töjen valmistelussa keskeisiä toimijoita 
ovat Euroopan komissio, energia-alan 
valvontaviranomaiset yhteistyöviras-
to ACER:n kautta sekä eurooppalaiset 
kantaverkonhaltijat yhteistyöjärjestönsä 
ENTSO-E:n kautta� 

Vieraslaji: Vieraslaji on luontaiselta levin-
neisyysalueeltaan siirtynyt laji, joka on ih-
misen myötävaikutuksella, tahattomasti 
tai tarkoituksella ylittänyt luontaisen le-
viämisesteen� Niistä haitallisiksi luokitel-
tujen vieraslajien on todettu uhkaavan 
alkuperäistä ekosysteemiä ja luonnon 
monimuotoisuutta�

Vuorokausimarkkinat: Vuorokausi-
markkinoilla, eli day ahead -markkinoil-
la, tarkoitetaan sähkön markkinapaikkaa, 
jolla käydään kauppaa seuraavan vuoro-
kauden eri tunneille myytävästä ja ostet-
tavasta sähköstä� 

Älyverkko: Älyverkko eli älykäs sähkö-
järjestelmä on laajasti digitalisaatiota 
hyödyntävä sähköverkko, johon on lii-
tetty sähköntuotantoa, kulutusta ja tu-
levaisuudessa yhä enemmän myös säh-
kövarastoja� Älyverkon myötä asiakkaan 
mahdollisuudet osallistua sähkömarkki-
noille kasvavat�
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Taloudellinen tulos ja rahoitus

Konsernitilinpäätös on laadittu kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (Inter-
national Financial Reporting Standards, 
IFRS) mukaisesti� Vertailuluvut suluis-
sa viittaavat edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon, ellei toisin mainita�

Konsernitilinpäätös on laadittu noudat-
taen samoja laskentaperiaatteita kuin 
vuonna 2020 huomioiden IAS38 Ai-
neettomat hyödykkeet -standardin so-
veltamisen täsmennykset�

Konsernin liikevaihto oli 1 090,9 (682,5) 
miljoonaa euroa� Kantaverkkotuotot 
kasvoivat 394,3 (373,6) miljoonaan eu-
roon, mikä johtui edellisvuotta kylmem-
pien talvikuukausien kasvattamasta 
energiankulutuksesta� Kuluneen vuoden 
sähkön kulutus Suomessa oli 86,7 (81,7) 
terawattituntia� Tasesähkön myynti kas-
voi edellisvuoden tasosta 600,5 (260,8) 

miljoonaan euroon johtuen sähkön poik-
keuksellisen korkeasta hintatasosta� 
Rajasiirtotuotot Suomen ja Venäjän vä-
liseltä yhteydeltä nousivat 34,4 (6,9) 
miljoonaan euroon� Tämä oli seurausta 
korkeammasta siirtovolyymista, johon 
vaikutti Suomen korkea aluehinta suh-
teessa Luoteis-Venäjän hintoihin� Itä-
meren alueen siirtotilanteen johdosta 
läpisiirtotuotot kasvoivat 22,6 (17,1) mil-
joonaan euroon� Liiketoiminnan muut 
tuotot nousivat 64,9 (5,2) miljoonaan 
euroon, mikä johtuu liiketoimintaan liit-
tyvien johdannaisten käyvän arvon nou-
susta�

Konsernin kulut olivat 945,0 (569,5) mil-
joonaa euroa� Tasesähkön kulut nousi-
vat korkean sähkön hinnan vuoksi ja 
olivat 569,5 (234,4) miljoonaa euroa� 
Häviösähkökulut olivat 65,6 (52,6) mil-
joonaa euroa� Häviösähkön volyymi py-
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syi edellisvuoden tasolla� Sähkön korkea 
hinta nosti häviösähkön hankintahin-
taa� Toteutunut häviösähkön hankinnan 
keskihinta oli 41,34 (33,23) euroa me-
gawattitunnilta� Kantaverkon käyttövar-
muuden varmistavien reservien kulujen 
kasvu 83,7 (63,5) miljoonaan euroon 
johtui pääosin taajuudenhallintareser-
vien hankintatuntien lisäyksestä� Pois-
tot olivat 99,9 (98,5) miljoonaa euroa ja 
kantaverkon kunnonhallintakulut 19,9 
(22,9) miljoonaa euroa� Henkilöstöku-
lut kasvoivat 33,6 (31,2) miljoonaan eu-
roon henkilöstön määrän lisääntyessä 
vastaamaan kasvanutta työmäärää niin 
kotimaassa kuin kansainvälisessä yh-
teistyössäkin�

Konsernin liikevoitto oli 210,8 (118,4) 
miljoonaa euroa� Sähköjohdannaisten 
sekä investointeihin ja liiketoiminnan 
muihin kuluihin liittyvien valuuttajoh-
dannaisten käyvän arvon muutoksista 
kirjattiin liikevoittoon 62,2 (3,0) miljoo-
naa euroa� Konsernin voitto ennen vero-
ja oli 187,6 (113,3) miljoonaa euroa�  Tili-
kauden voitto oli 150,1 (94,0) miljoonaa 

euroa� Omavaraisuusaste oli tilikauden 
lopussa 25,3 (27,4) prosenttia�

Vuonna 2021 yhtiön kokonaisinvestoin-
nit olivat 199,2 (169,7) miljoonaa euroa� 
Tästä sähköverkkoon investoitiin yhteen-
sä 166,1 (137,3) miljoonaa euroa ja vara-
voimaan 2,4 (9,6) miljoonaa euroa� Tieto-
järjestelmäinvestoinnit olivat 28,5 (21,1) 
miljoonaa euroa� Yksittäisistä tietojärjes-
telmäinvestoinneista suurin oli vähittäis-
markkinoiden keskitetty tiedonvaihdon 
datahub-järjestelmä, jonka käyttöönotto 
oli helmikuussa 2022� Tutkimus- ja kehi-
tyshankkeisiin käytettiin toimintavuonna 
yhteensä 3,0 (4,5) miljoonaa euroa� 

Emoyhtiön liikevaihto oli 1 091,1 (679,8) 
miljoonaa euroa, tilikauden voitto 133,5 
(136,0) miljoonaa euroa ja jakokelpoiset 
varat 184,6 miljoonaa euroa�

Yhtiön oman laskelman mukaises-
ti kantaverkkotoimintaa sääntelevän 
valvontamallin mukainen tulos päätyy 
vuodelta 2021 noin 15 miljoonaa euroa 
ylijäämäiseksi� 

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot, milj. €

1-12/21 1-12/20 7-12/21 7-12/20

Kantaverkkotuotot 394,3 373,6 185,9 173,7

Tasesähkön myynti 600,5 260,8 388,4 139,9

Rajasiirtotuotot 34,4 6,9 16,9 5,4

Tehoreservituotot* 10,8 12,9 3,6 3,6

Läpisiirtotuotot 22,6 17,1 12,4 9,0

Muu liikevaihto 28,3 11,1 18,0 7,5

Liiketoiminnan muut tuotot 64,9 5,2 64,2 4,8

Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 1 155,9 687,7 689,4 343,8

* Tehoreservituotot ja -kulut liittyvät huippukulutustuntien sähkön riittävyyden turvaamiseen 
tehoreservilain puitteissa.
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Kulut, milj. €
1-12/21 1-12/20 7-12/21 7-12/20

Tasesähkön osto 569,5 234,4 379,0 128,2

Häviösähkökulut 65,6 52,6 38,1 28,1

Poistot 99,9 98,5 50,6 49,4

Reservikulut 83,7 63,5 48,1 30,1

Henkilöstökulut 33,6 31,2 16,6 14,9

Kunnonhallintakulut 19,9 22,9 11,8 12,2

Tehoreservikulut* 10,4 12,6 3,5 3,5

Läpisiirtokulut 13,6 10,8 7,1 6,1

Muut kulut 48,9 42,9 24,4 24,1

Kulut yhteensä 945,0 569,5 579,0 296,5

Liikevoitto ilman 
hyödykejohdannaisten 
arvonmuutoksia 148,6 115,4 49,3 44,5

Konsernin liikevoitto, IFRS 210,8 118,4 105,9 63,2

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

Fingridin luottoluokitus säilyi korkeana, 
mikä heijastaa yhtiön vahvaa kokonais-
taloudellista tilannetta ja velanhoitoky-
kyä� Konsernin nettorahoituskulut olivat 
23,2 (4,0) miljoonaa euroa, joihin sisältyi 
0,7 miljoonaa euroa korkokuluja tasee-
seen kirjatuista vuokrasopimusvelois-
ta� Konsernin nettokorkokulut lainoista 
tilikauden aikana olivat 12,6 (13,3) mil-
joonaa euroa� Rahoitusjohdannaisten 
käyvän arvon muutos oli 9,4 miljoonaa 
euroa negatiivinen (3,8 miljoonaa euroa 
positiivinen)�

Korolliset lainat olivat 1 158,1 (1 174,9) 
miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lai-
noja oli 1 022,6 (1 032,8) miljoonaa euroa 
ja lyhytaikaisia lainoja 135,5 (142,1) mil-
joonaa euroa� Korollisiin lainoihin sisältyi 
tilikauden lopussa vuokrasopimusvelko-
ja yhteensä 31,1 miljoonaa euroa, joista 
lyhytaikaisia, alle vuoden kuluessa suo-
ritettavia oli 2,6 miljoonaa euroa�

Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä� Ra-
havarat ja muut rahoitusvarat olivat 
31�12�2021 yhteensä 219,6 (125,9) mil-
joonaa euroa� Fingrid allekirjoitti mak-
suvalmiutta turvaavan 300 miljoonan 
euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun 

valmiusluoton 30�11�2021� Valmiusluoton 
laina-aika on viisi vuotta ja Fingridillä on 
lisäksi laina-aikaan kaksi yhden vuoden 
jatko-optiota� Lisäksi yhtiöllä on yhteen-
sä 90 miljoonan euron suuruiset maksu-
valmiutta varmistavat tililimiitit pankki-
en kanssa�

Rahoitukseen liittyvissä johdannaisso-
pimuksissa oli vastapuoliin liittyvää ris-
kiä 16,7 (26,2) miljoonaa euroa� Yhtiön 
valuutta- ja hyödykehintariskit olivat 
suojattuja�

Fingridillä on luokituspalvelusopimuk-
set S&P Global Ratings (S&P) ja Fitch 
Ratings (Fitch) -yhtiöiden kanssa� Voi-
massa olevat luottoluokitukset säilyivät 
korkeina ja olivat 31�12�2021:

• S&P:n vakuudettoman seniorivelan 
luokitus ja pitkäaikainen 
yritysluokitus tasolla ’AA-’ ja 
lyhytaikainen yritysluokitus tasolla 
’A-1+’, näkymät vakaat�

• Fitchin vakuudettoman seniorivelan 
luokitus tasolla ’A+’, pitkäaikainen 
yritysluokitus tasolla ’A’ ja 
lyhytaikainen yritysluokitus ’F1’, 
näkymät vakaat� 
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02
Liiketoiminta

STRATEGIA
Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverk-
koyhtiö, jonka omistajina ovat Suomen 
valtio ja suomalaiset eläke- ja vakuutus-
yhtiöt� Yhtiön tehtävänä on turvata asi-
akkaille ja koko yhteiskunnalle kustan-
nustehokkaasti varma sähkö kaikissa 
tilanteissa sekä muovata tulevaisuuden 
puhdasta ja markkinaehtoista sähköjär-
jestelmää�

Fingridin toiminta perustuu Suomen ja 
EU:n lainsäädäntöön� Sähkömarkkina-
laki ohjaa kehittämään kantaverkkoa, 
huolehtimaan sähkön kulutuksen ja tuo-
tannon tasapainosta sekä parantamaan 
sähkömarkkinoiden toimintaedellytyk-
siä� Fingrid tuottaa asiakkailleen kan-
taverkko- ja sähkömarkkinapalveluita� 
EU:n sähköasetus velvoittaa tekemään 
yhteistyötä kantaverkkoyhtiöiden eu-

rooppalaisessa yhteistyöjärjestössä 
ENTSO-E:ssä ja alueellisesti Itäme-
ren alueella sähkön sisämarkkinoiden 
toimivuuden edistämiseksi� Fingrid 
osallistuu markkina-, käyttö- ja liityn-
täverkkosääntöjen ja niissä säädetty-
jen ehdotusten laatimiseen ja täytän-
töönpanoon� Fingridin toimintaa valvoo 
ja sääntelee Energiavirasto, joka on 
myöntänyt yhtiölle luvan kantaverkko-
toimintaan�

Liiketoimintamalli kuvaa tärkeimmät yh-
tiön käytössä olevat aineettomat ja ai-
neelliset voimavarat, joiden avulla liike-
toiminnan prosessit toimivat� Fingridin 
toiminnan vaikutukset ja niiden luoma 
merkittävä lisäarvo näkyvät eri muo-
doissaan koko suomalaisessa yhteis-
kunnassa� Malli on kuvattu yhtiön liike-
toimintakatsauksessa ja verkkosivuilla� 
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Visio:
Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva 
ja arvostettu energiavaikuttaja� 

Arvot:
Arvot ohjaavat työyhteisömme toimin-
taa ja ne muodostavat yrityskulttuurim-
me vahvan perustan� Fingrid on avoin, 
rehti, tehokas ja vastuullinen toimija�

Tapa toimia:
Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisölli-
nen ja uudistuva sekä hyviä hallintota-
poja noudattava� Olemme tunnettu am-
mattitaidostamme�

Kehitämme toimintaamme pitkäjäntei-
sesti ja yhteistyössä asiakkaiden ja mui-
den sidosryhmien kanssa� Kohtelemme 
kaikkia tasapuolisesti ja kunnioittaen�

Saavutamme toiminnallemme asetetut 
rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet� 
Tuotamme laatua tuloksellisesti yhdis-
tämällä oman ydinosaamisemme maa-
ilman parhaiden toimijoiden kanssa� 

Toimimme vastuullisesti, tuloksellisesti 
ja avoimessa vuorovaikutuksessa� Näin 
ansaitsemme asiakkaidemme ja sidos-
ryhmiemme luottamuksen� 

Strategian toimeenpano:
Yhtiön strategia toimeenpannaan neljän 
näkökulman kautta: asiakkaat ja yhteis-
kunta, talous, ja sisäiset prosessit sekä 
henkilöstö ja osaaminen� Fingridin va-
litseman strategian toimeenpanomallin 
mukaisesti kaikkia neljää näkökulmaa 
toteutetaan ja kehitetään tasapainos-
sa keskenään� Näkökulmat ovat keskei-
sessä roolissa yhtiön käytännön johta-
misessa�

Asiakkaiden näkökulmasta yhtiö turvaa 
varman sähkön ja toimivat markkinat� 
Asiakastarpeisiin tarjotaan vastaavat 
palvelut ja edullinen hinnoittelu�

Talouden näkökulmasta yhtiön tavoit-
teena on toimia kustannustehokkaasti 
sekä tuottaa arvoa omistajille�

Sisäisten prosessien näkökulma koostuu 
yhtiön kolmesta liiketoimintaprosessista:
• siirtokapasiteetin varmistaminen: 

teemme investoinnit ja 
kunnossapidon turvallisesti, 
tehokkaasti sekä oikea-aikaisesti

• käyttövarmuuden hallinta: 
käytämme kantaverkkoa ennakoiden 
ja luotettavasti

• sähkömarkkinoiden edistäminen: 
ylläpidämme ja kehitämme 
aktiivisesti sähkömarkkinoita�

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jos-
sa henkilöstön ja osaamisen näkökul-
man tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
avointa, yhteisöllistä, uudistuvaa ja tu-
loksellista työyhteisöä�

Yhtiössä on tehty seuraavat strategiset 
valinnat:

Perustehtävään keskittyminen
• Perustehtävä hoidetaan 

erinomaisesti muuttuvassa 
toimintaympäristössä� Yhtiö ei pyri 
laajentumaan uusiin liiketoimintoihin 
eikä ole mukana kilpailluissa 
liiketoiminnoissa�

Asiakaslähtöisyys
• Liiketoimintaa ja toimintamalleja 

kehitetään aktiivisesti, 
asiakaslähtöisesti ja yhteiskunnan 
etu edellä�

Maailmanluokan osaaminen
• Tarvittava ydinosaaminen pidetään 

yhtiössä, yhteistyötä tehdään 
parhaiden kumppanien kanssa� 

Omaa osaamista kehitetään 
valmentavalla johtamisella� Parhaita 
teknologioita hyödynnetään 
innovatiivisesti� 

Markkinalähtöisyys
• Toiminta on markkinalähtöistä 

kaikilla osa-alueilla, koska toimivat 
markkinat tuottavat kaikessa 
tekemisessä parhaimmat ja 
innovatiivisimmat ratkaisut� Fingrid 
edistää aktiivisesti Euroopan ja 
Itämeren alueen sähkömarkkinoiden 
yhdentymistä huomioiden samalla 
Suomen edun�

Tekemisen tehokkuus
• Toiminta pidetään kokonaisuutena 

kustannustehokkaana� Muutokset 
ennakoidaan yhteisen tilannekuvan 
avulla; jaetaan selkeät tavoitteet, 
priorisoidaan ja mitataan tekemistä� 

Varmuus ja vastuullisuus
• Sähköjärjestelmän murroksessa 

ylläpidetään nykyinen, hyvä 
käyttövarmuus� Vastuullisuus ja 
turvallisuus korostuvat kaikessa 
tekemisessä�
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ASIAKKAAT
Fingrid tarjoaa asiakkailleen (verkkoyh-
tiöille, sähkön tuottajille, sähköä käyt-
tävälle teollisuudelle ja muille sähkö-
markkinatoimijoille) kantaverkko- ja 
sähkömarkkinapalveluita� Fingridin toi-
minta perustuu pitkälti lakisääteisten 
tehtävien toteuttamiseen ja ne hoide-
taan mahdollisimman asiakaslähtöisesti 
tasapuolisin ja yhtäläisin ehdoin� 

Kantaverkkopalveluilla varmistetaan 
sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teol-
lisuudelle luotettava ja tarpeita vastaa-
va sähkönsiirto kantaverkossa� Vuonna 
2021 tuulivoimaa oli rakenteilla ja suun-
nitteilla huomattavia määriä� Uusia tie-
dusteluja kantaverkkoon liittymisestä 

saapui noin 300 kappaletta, joka vastaa 
yli 50 000 megawatin tehoa� Yhteensä 
liittymäkyselyitä, lähinnä tuulivoimaan, 
on jo lähes tuhat kappaletta, ja niiden 
yhteenlaskettu teho on 140 000 me-
gawattia� Uudentyyppisten sähkönkulu-
tuskohteiden, kuten datakeskusten, ve-
dyn tuotannon ja akustojen liittymisestä 
suoraan kantaverkkoon tiedusteltiin asi-
akkaiden puolelta kiihtyvään tahtiin� 

Sähkömarkkinapalveluilla tarjotaan alan 
sähkömarkkinatoimijoille yhtenäinen 
tukkusähkökaupan hinta-alue Suomes-
sa ja hyödyt avoimista eurooppalaisista 
sähkömarkkinoista� Vuonna 2021 säh-
kön tuonti Suomeen oli markkinoiden 
ohjaamana suurta koko katsauskauden 

ajan� Suomi on ollut riippuvainen sähkön 
tuonnista oman tuotantokapasiteetin ol-
lessa riittämätöntä kulutukseen verrattu-
na� Pohjoismaiden väliset, aika ajoin suu-
retkin hintaerot aiheutuivat ennen muuta 
sähkön erilaisesta tuotantorakenteesta 
ja siirtokapasiteetin rajallisuudesta�

Fingridin siirtomaksut ovat viimeisimmän 
eurooppalaisen vertailun perusteella toi-
seksi edullisimmat noin 20 maan ver-
tailuryhmässä� Fingridin tavoitteena on 
pysyä jatkossakin edullisimpien kanta-
verkkoyhtiöiden joukossa ja tarjota näin 
osaltaan kilpailuetua Suomessa toimiville 
yrityksille� Vuodelle 2022 sähkön siirron 
maksuja kantaverkossa korotetaan kes-
kimäärin kaksi prosenttia� Korotuksen 
taustalla on etenkin markkinaehtoisten 
reservikustannusten nousu� Reserveillä 
varmistetaan sähköjärjestelmän tuotan-
non ja kulutuksen tasapaino�

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyse-
lyn mukaan asiakkaiden luottamus Fin-
gridiin on säilynyt hyvänä� Asiakkaiden 
antama suositteluindeksi Net Promoter 
Score oli 41, joka on hyvä tulos Business 
to Business -liiketoiminnassa toimivalle 
monopoliyhtiölle� 

Osana asiakaspalvelun kehittämistä 
jatkettiin Oma Fingrid -palveluportaa-
lin kehitystyötä� Portaalissa asiakas voi 
tarkastella muun muassa sähkönsiirron 
mittaus-, laskutus- ja loissähkötietoja 
sekä häiriö- ja siirtokeskeytystietoja� 

Katsausvuonna järjestettiin kaksi suur-
ta Fingrid Current -asiakastapahtumaa 
sekä lukuisia infotilaisuuksia ja webinaa-
reja pienemmille kohdeyleisöille�

KANTAVERKKO
Suomen kantaverkkoon investoidaan 
tällä vuosikymmenellä yli kaksi miljardia 
euroa� Tavoite ilmastoneutraalista Suo-
mesta vuonna 2035 tarkoittaa päästöt-
tömän sähkön tuotannon ja kulutuksen 
merkittävää kasvua� Kantaverkkoinves-
toinnit perustuvat pitkäjänteiseen suun-
nitteluun, kustannustehokkuuteen sekä 
asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin� 
Investointeja tarvitaan etenkin tuulivoi-
matuotannon voimakkaan kasvun myö-
tä� Kantaverkkoa suunnitellaan tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaiden sekä Euroo-
pan ja Itämeren alueen kantaverkkoyh-
tiöiden kanssa� 

8

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Taloudellinen tulos ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö 

Yritysvastuu

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallitus ja ylin johto

Osakepääoma

Tilikauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat ja arvio tulevasta 
kehityksestä

Hallituksen voitonjakoehdotus

Yhtiökokous 2022



Voimajohtohankkeita oli käynnissä 
vuonna 2021 yhteensä 600 kilometriä ja 
yleissuunnittelussa 710 kilometriä� Fin-
gridin YVA-menettelyissä tarkastelta-
vien vaihtoehtoisten voimajohtoreittien 
yhteispituus oli ennätyksellisesti lähes 1 
100 kilometriä�

Pohjois-eteläsuuntainen siirtokapasitee-
tin kasvattaminen jatkui katsauskaudel-
la� Suurista sähkönsiirtohankkeista Met-
sälinja, Järvilinja II ja Aurora Line -yhteys 
Ruotsiin ovat merkittävä osa hiilineutraa-
lin Suomen tarvitsemaa sähköverkkoinf-
raa� Vuonna 2021 rakenteilla oli yhteensä 
noin 50 sähköasema- ja voimajohtohan-
ketta� Sähköasemahankkeista kymme-
nen valmistui vuonna 2021� Vuonna 2022 
valmistuu 20 sähköasemaa�

Digitalisaation kehittyminen helpottaa 
kantaverkon kunnossapitoa� Digitaali-
sen kunnonvalvonnan avulla saadaan 
aiempaa parempaa ja ajantasaista tie-
toa laitteiden kunnosta, jolloin kunnos-
sapitoa voidaan kohdentaa kuntope-
rusteisesti� Tavoitteena on, että vuoden 
2022 loppuun mennessä 25 prosenttia 
yhtiön sähköasemista kuuluu digitaali-
sen kunnonvalvonnan piiriin ja vuonna 
2025 käytössä on autonominen kun-

nossapito, jolloin järjestelmä viestittää 
tekoälyn avustamana ennakoivien huol-
totoimien tarpeesta�

Fingrid omistaa kymmenen varavoima-
laitosta, joiden käytettävissä oleva teho 
on yhteensä 927 megawattia� Varavoi-
malaitoksia käytetään ainoastaan suu-
remmissa sähköjärjestelmän häiriötilan-
teissa eikä varavoimalaitoksia käytetä 
kaupalliseen sähköntuotantoon�

Fingrid sijoittui toukokuussa 2021 toi-
selle sijalle kansainvälisessä omai-
suuden hallinnan tutkimuksessa, jos-
sa arvioidaan kantaverkkoyhtiöiden 
omaisuuden hallinnan taktista tasoa� 
ITAMS-tutkimus (International Trans-
mission Asset Management Study) on 
toteutettu nyt kuudesti, ja Fingrid on si-
joittunut joka kerta kärkisijoille�

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

lutettiin vuonna 2021 sähköä 86,7 (81,7) 
terawattituntia� Fingridin verkossa siir-
rettiin sähköä 72,9 (68,4) terawattitun-
tia, mikä vastasi 77,3 (77,2) prosenttia 
Suomen kokonaissähkönsiirrosta (kulu-
tus ja läpisiirto)�

Sähkön kulutushuippu 14 267 (12 388) 
MWh/h, toteutui 18� helmikuuta tunnilla 
9 - 10� Kotimainen tuotanto oli tällöin 11 
191 MWh/h ja loput 3 076 MWh/h tuo-
tiin ulkomailta� Vuorokausimarkkinoiden 
sähkön Suomen aluehinta oli kulutus-
huipputunnilla 86,75 €/MWh� Sähkön 
riittävyys ei ollut huippukulutustilan-
teessa vaarassa� 

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiir-
to oli valtaosin runsasta tuontia Ruot-
sista Suomeen� Sähköä tuotiin Ruot-
sista Suomeen vuoden 2021 aikana 
15,9 (18,8) terawattituntia ja vietiin 
Suomesta Ruotsiin 0,9 (0,3) terawatti-
tuntia� Suomen ja Viron välisessä säh-
könsiirrossa vallitseva siirtosuunta oli 
Suomesta Viroon, yhteensä 6,7 (6,6) 
terawattituntia� Sähköä siirrettiin Venä-
jältä Suomeen 9,2 (3,0) terawattituntia� 
Siirron kasvu oli seurausta pohjoismai-
sen sähkön edellisvuotta huomattavasti 
korkeammasta hinnasta� Norjasta tuo-

tiin Suomeen vuoden 2021 aikana säh-
köä 0,3 (0,3) terawattituntia� 

Siirtovarmuus oli katsauskaudella 
99,99992 (99,99995) prosenttia� Inves-
tointitöihin liittyviä inhimillisistä virheis-
tä aiheutuneita häiriöitä oli enemmän 
kuin viime vuonna� Fingridin verkon häi-
riöistä aiheutunut keskeytysaika kanta-
verkon liittymispisteissä oli keskimäärin 
0,9 (0,5) minuuttia� Häiriökeskeytysten 
aiheuttama haitta (KAH) oli 2,3 (0,9) 
miljoonaa euroa� Pikajälleenkytkennät 
mukaan lukien haitan arvo oli 5,8 (3,2) 
miljoonaa euroa� 

Fingridin tasasähköyhteyksien käytet-
tävyys ja luotettavuus ovat olleet hy-
vällä tasolla, mutta lyhytkestoisia häiri-
öitä on ollut enemmän kuin edellisenä 
vuonna� Häiriöiden kokonaiskestoa li-
säsi erityisesti alkuvuodesta tapahtu-
nut Fenno-Skan 1 -yhteyden haastava 
ja pitkäkestoinen vika� 

Kantaverkon siirtohäviöiden määrä py-
syi edellisvuoden tasolla ja oli 1,5 (1,5) 
terawattituntia� Tämä oli kaksi prosent-
tia Fingridin siirtovolyymistä, joka oli 
72,9 terawattituntia� Häviöihin vaikut-
taa kulutetun ja siirretyn sähkön määrä�  
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Sähköjärjestelmän käyttö 1-12/21 1-12/20 7-12/21 7-12/20

Sähkön kulutus Suomessa TWh 86,7 81,7 42,4 39,7

Sähkön läpisiirto Suomessa TWh 7,6 7,0 4,2 3,5

Sähkön siirto Suomessa TWh 94,3 88,6 46,6 43,2

Fingridin siirtovolyymi TWh 72,9 68,4 36,9 34,2

Fingridin sähkönsiirto asiakkaille TWh 65,2 61,3 32,6 30,6

Fingridin häviösähkövolyymi TWh 1,5 1,5 0,8 0,8

Sähkön siirto Suomi-Ruotsi

Vienti Ruotsiin TWh 0,9 0,3 0,5 0,2

Tuonti Ruotsista TWh 15,9 18,8 8,2 9,5

Sähkön siirto Suomi-Viro

Vienti Viroon TWh 6,7 6,6 3,7 3,3

Tuonti Virosta TWh 0,1 0,0 0,0 0,0

Sähkön siirto Suomi-Norja

Tuonti Norjasta TWh 0,3 0,3 0,2 0,2

Sähkön siirto Suomi-Venäjä

Tuonti Venäjältä TWh 9,2 3,0 4,8 1,8

Vastakaupat 1-12/21 1-12/20 7-12/21 7-12/20

Vastakaupat Suomen ja 
Ruotsin välillä M€ 0,3 0,1 0,0 0,0

Vastakaupat Suomen ja  
Viron välillä M€ 0,2 0,2 0,2 0,1

Vastakaupat Suomen 
sisäisillä yhteyksillä M€ 2,0 0,4 0,7 0,3

Vastakaupat yhteensä M€ 2,5 0,7 0,9 0,4

Sähköjärjestelmän tehotasapainon yl-
läpidossa tarvittavia reservejä hankit-
tiin Suomesta, muista Pohjoismaista, 
Virosta ja Venäjältä� Reservien saata-
vuus oli hyvä lukuun ottamatta kevään 
tulva-aikaa� Myös syksylle osui tulvia 
Pohjois-Suomessa, mikä rajoitti vesi-
voimalaitosten käytettävyyttä reservien 
ylläpidossa� Kulutus ja sähkövarastot 

osallistuvat yhä aktiivisemmin reservei-
hin, erityisesti taajuusohjattuihin reser-
veihin ja nopeaan taajuusreserviin� Taa-
juusohjattuja reservejä myytiin Ruotsiin 
edellisvuoden tapaan� Vastakauppakus-
tannuksia aiheutuu muun muassa kan-
taverkon häiriö- ja ongelmatilanteissa� 
Vastakauppakustannuksia oli 2,5 (0,7) 
miljoonaa euroa�
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SÄHKÖMARKKINAT
Talouden elpymisen myötä kasvanut 
kysyntä sekä kohonneet polttoainei-
den ja päästöoikeuksien hinnat nostivat 
sähkön hintaa katsauskaudella� Ennä-
tyksellisiä sähkön hintoja nähtiin kat-
sauskauden jälkimmäisellä puoliskolla 
eri puolilla Eurooppa� Energian korkea 
hintataso ja vesivoiman niukkuus nos-
tivat sähkön hinnat ennätyskorkeaksi 
myös kaikkialla Pohjoismaissa� Sähkö-
markkinoiden keskihinta spot-sähköl-
le (pohjoismainen systeemihinta) oli 
62,31 (10,93) euroa megawattitunnil-
ta� Vuorokausimarkkinoilla Suomen 
aluehinta nousi 7�12�2021 korkeimmil-
laan 1 000 euroon megawattitunnil-
ta, mikä on korkein markkinoilla nähty 
hinta yli kymmeneen vuoteen� Säätö-
sähkömarkkinoilla puolestaan nähtiin 
26�11�2021 kaikkien aikojen korkeimmat 
hinnat Suomessa, Ruotsissa ja Poh-
jois-Norjassa, kun säätösähkö maksoi 
5 000 euroa megawattitunnilta�

Sähkön tuonti Suomeen oli markkinoi-
den ohjaamana suurta koko katsaus-

kauden ajan� Suomi on ollut riippuvainen 
sähkön tuonnista oman tuotantokapasi-
teetin ollessa riittämätöntä kulutukseen 
verrattuna� Ruotsin sähkönsiirtoverkon 
sisäisistä pullonkauloista aiheutuvat 
rajasiirtokapasiteettien rajoitukset vai-
kuttivat useisiin ympäröiviin tarjousalu-
eisiin� Suomen kannalta merkittävin oli 
sähkön viennin rajoittaminen Suomesta 
Ruotsiin Fennoskan-yhdysjohdolla� Tek-
nisesti rajasiirtoyhteydet toimivat erit-
täin luotettavasti�

Fingridille kertyi pullonkaulatuottoja 
rajajohdoilta yhteensä 283,8 (146,7) 
miljoonaa euroa� Suomen ja Ruotsin ra-
jajohtojen osuus tästä oli 221,0 (122,7) 
miljoonaa euroa� Suomen ja Viron vä-
liltä kertyi pullonkaulatuottoja 62,7 
(24,0) miljoonaa euroa� Vuoden 2021 
lopussa kertyneitä pullonkaulatuottoja 
oli käyttämättä 488,7 miljoonaa euroa� 
Saadut pullonkaulatuotot käytetään 
EU-sääntelyn mukaisesti pääosin kan-
taverkkoinvestointeihin, jotka poistavat 
sähkönsiirron pullonkauloja� 

Sähkömarkkinat 1-12/21 1-12/20 7-12/21 7-12/20

Pohjoismainen systeemihinta €/
MWh, keskihinta 62,31 10,93 42,03 10,53

Suomen aluehinta €/MWh, keskihinta 72,34 28,02 47,45 23,23

Pullonkaulatuotot Suomen ja 
Ruotsin välillä M€* 442,1 245,4 345,9 141,4

Pullonkaulatunnit Suomen ja
Ruotsin välillä %** 60,1 62,8 62,3 63,8

Pullonkaulatuotot Suomen ja 
Viron välillä M€* 125,5 48,1 100,8 27,4

Pullonkaulatunnit Suomen ja 
Viron välillä % 40,3 32,9 53,3 32,0

* Pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä jaetaan kantaverkkoyhtiöiden kesken 
puoliksi. Yhteyksien tuotot ja kulut on esitetty Taloudellinen tulos -osion taulukoissa. Pullonkaulatuotot 
käytetään investointeihin, jotka tähtäävät niiden poistamiseen.
** Suomen ja Ruotsin pullonkaulatunniksi lasketaan sellainen tunti, jolloin Suomen vuorokausimarkkinan 
aluehinta poikkeaa Ruotsin SE1- tai SE3-alueen hinnasta.
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Suomen ja Ruotsin välisen rajasiirtoka-
pasiteetin lisäämiseksi valmisteilla on yh-
dessä Ruotsin kantaverkkoyhtiön kanssa 
kolmannen vaihtosähköyhteyden, Auro-
ra Linen rakentaminen maiden välille� Li-
sääntyvä siirtokapasiteetti edesauttaa 
maiden välisten hintaerojen tasoittumis-
ta� Siirtoyhteyden on määrä valmistua 
vuonna 2025� Rakenteilla oleva Met-
sälinja-siirtoyhteys lisää merkittävästi 
Suomen sähköjärjestelmän tarvitsemaa 
pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtoka-
pasiteettia ja edesauttaa Suomen pitä-
mistä yhtenä sähkökaupan hinta-aluee-
na�  Hanke valmistuu vuonna 2022�

Fingridin tehtävänä on kehittää sähkö-
markkinoita� Sähköjärjestelmän mah-
dollisimman markkinaehtoisen toi-
minnan kannalta on tärkeää, että 
sähkömarkkinat ja sähköjärjestelmän 
tekninen toiminta pelaavat hyvin yhteen� 
Yhtiöllä on meneillään useita hankkei-
ta sähkömarkkinoiden kehittämiseksi� 
Keskeisiä hankkeita ovat pohjoismainen 
tasehallintahanke, keskitetty tiedon-
vaihtojärjestelmä datahub, joustomark-
kinaratkaisut siirtoverkon tarpeisiin 
sekä siirtokapasiteetin laskennan kehit-
täminen� Edellä mainitut hankkeet ete-

nivät tarkastelukauden aikana, mutta 
tekemistä riittää myös tuleville vuosille�

Pohjoismaissa siirrytään käyttämään 
yksitasemallia ja 15 minuutin tasesel-
vitysjaksoa� Yksitasemalli otettiin käyt-
töön marraskuussa 2021 ja sen myötä 
luovuttiin erillisistä taseista tuotannolle 
ja kulutukselle� Varttitaseen käyttöön-
ottoajankohdaksi on vahvistettu Ener-
giaviraston päätöksen mukaisesti tou-
kokuu 2023� 

Sähkön vähittäismarkkinoilla otettiin 
helmikuussa 2022 käyttöön tiedon-
vaihdon keskitetty järjestelmä, data-
hub� Datahubiin kerätään tiedot noin 3,8 
miljoonasta suomalaisesta sähkönkäyt-
töpaikasta� 

Energiamurroksen kiihtyessä sähköjär-
jestelmän ylläpitämiseen tarvitaan uu-
sia markkinaehtoisia ratkaisuja� Jous-
tomarkkinat etenevät kohti pilotointia� 
Joustoa tarvitaan sekä kulutuksen ja 
tuotannon tasapainotukseen että verk-
koinfrastruktuurin tehokkaan käytön tu-
kemiseen� Joustoratkaisujen kehitystä 
ajaa myös eurooppalainen lainsäädän-
tö, johon liittyen sähkömarkkinalaista 

annettiin muutosesitys vuoden 2021 jäl-
kimmäisellä vuosipuoliskolla�

Sähköjärjestelmän muuttuvat tarpeet 
vaativat uudenlaisia ominaisuuksia jär-
jestelmän käyttöä tukevilta reserveiltä� 
Tammikuussa 2021 pohjoismaiset kan-
taverkkoyhtiöt julkaisivat sidosryhmille 
kommentoitavaksi ehdotuksen taajuus-
ohjattujen reservien teknisten vaatimus-
ten uudistuksesta� Kesäkuussa käyn-
nistettiin pilottihanke, jossa selvitettiin 
uusien teknisten vaatimusten toimivuut-
ta yhdessä markkinatoimijoiden kanssa� 
Tarkastelujakson loppupuolella käynnis-
tettiin kokonaan uuden reservituotteen 
ylitaajuushäiriöitä varten hankittavan 
taajuusohjatun häiriöreservin alassää-
tötuotteen hankinta vuodelle 2022� 

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt 
käynnistivät yhteistyön automaattisen 
taajuudenpalautusreservin kaupalle Vi-
rosta Suomeen� Ensimmäiset tarjoukset 
Virosta tehtiin elokuussa 2021�

Pohjoismaissa otetaan käyttöön siirtoi-
hin perustuva niin sanottu flow-based 
–kapasiteetinlaskentamenetelmä, joka 
parantaa siirtokapasiteetin jakamista 

markkinoiden käyttöön� Tarkastelukau-
den aikana menetelmän kehityksessä 
siirryttiin uuteen vaiheeseen, kun uu-
den menetelmän edellyttämä lasken-
tajärjestelmä saatiin toukokuussa 2021 
koekäyttöön�

Toimintavuonna Fingrid oli mukana työ- 
ja elinkeinoministeriön johtamassa työ-
ryhmässä, jonka tavoitteena on edis-
tää kansallista sektori-integraatiota ja 
tuottaa näkemyksiä myöhemmin val-
mistuvaan kansalliseen energia- ja il-
mastostrategiaan� Lisäksi Fingrid joh-
ti pohjoismaista strategiatyötä, jossa 
luodaan kantaverkkoyhtiöiden visio ja 
tiekartta sektori-integraation kehittä-
miseksi pohjoismaisella tasolla� Sekto-
ri-integraation avulla voidaan saavuttaa 
puhdas energiajärjestelmä resurssi- ja 
kustannustehokkaasti, sillä energian 
tuotanto, siirto, varastointi ja kulutus 
voidaan toteuttaa kulloinkin optimaali-
sessa muodossa, kuten sähkönä, läm-
pönä, kaasuna tai nesteenä�
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Henkilöstö

Kantaverkon mittava investointiohjel-
ma ja yhä lisääntyvä kansainvälinen yh-
teistyö ovat osaltaan merkinneet hen-
kilöstömäärän huomattavaa kasvua 
viime vuosina� Yhtiössä tarvitaan entis-
tä enemmän esimerkiksi sähköasemien 
projektipäällikköjä, ICT-osaajia, verkon-
suunnittelijoita sekä sähkömarkkina-
hankkeiden asiantuntijoita�

Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden 
lopussa määräaikaiset työntekijät mu-
kaan lukien 451 (408) henkilöä� Vakinai-
sen henkilöstön määrä oli 400 (363) ja 
keski-ikä oli 44 (44) vuotta� Koko henki-
löstöstä oli vuoden lopulla naisia 26 (23) 
prosenttia ja miehiä 74 (77) prosenttia� 

Henkilöstö voi koronapandemian poik-
keusajan olosuhteista huolimatta erittäin 
hyvin, mikä varmistettiin FitGrid-kam-
panjalla yhdessä Työterveyslaitoksen 

kanssa� Yhtiö osallistui Suomen Par-
haat työpaikat -tutkimukseen ja sai jäl-
leen käyttöönsä Great Place to Work© 
-sertifioinnin Turst Index -kokonaistu-
loksella 87� Henkilöstöstä 94 prosenttia 
oli sitä mieltä, että kokonaisuudessaan 
Fingrid on hyvä työpaikka� Yhtiötä suo-
sittelevien työntekijöiden osuutta ku-
vaava eNPS-suositteluindeksi oli 67�

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jon-
ka tärkeimmät resurssit ovat henkilöstön 
tiedot sekä taidot� Yhtiön kannalta on-
kin äärimmäisen tärkeää varmistaa, että 
kriittinen osaaminen säilyy� Osaaminen 
pyritään varmistamaan muun muassa 
työkiertoa sekä tiimiensisäistä tehtävien 
vaihtoa hyödyntämällä sekä tarjoamal-
la täydennyskoulutusta� Osaamisen var-
mistaminen strategisena valintana pa-
rantaa henkilöstösuunnittelun laatua ja 
auttaa yhtiötä varautumaan paremmin 
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tulevaisuuden tarpeisiin� Vuonna 2021 
fingridiläisen keskimääräinen koulutuk-
seen käyttämä aika oli 3 (3) päivää ja 
koulutuskustannukset olivat 1,0 miljoo-
naa euroa (1,1 M€)�

Fingridin tavoitteena on nolla työta-
paturmaa ja nolla vakavaa työturval-
lisuuspoikkeamaa� Kantaverkon tulee 
olla turvallinen kaikille eikä siitä aiheudu 
onnettomuuksia tai terveyshaittoja ver-
kon läheisyydessä asuville tai työsken-
televille� Työterveyden ja -turvallisuuden 
johtamista ohjaa Fingrid Oyj:n työter-
veyden ja -turvallisuuden toimintatapa 
ja tavoitteet sekä standardiin ISO 45001 
pohjautuva työterveyden ja -turvallisuu-
den johtamisjärjestelmä, joka on rajattu 
verkon rakentamisen, kunnossapidon ja 
varavoimalaitosten parissa työskentele-
viin toimintoihin ja yksiköihin� Työturval-
lisuuslaissa edellytetty työsuojelun toi-
mintaohjelma on laadittu koskemaan 
koko Fingridin omaa henkilökuntaa� 
Vuonna 2021 poissaoloon johtaneita 
työpaikkatapaturmia sattui omalle hen-
kilökunnalle 0 (2) ja palvelutoimittajil-
le 17 (14)� Poissaoloon johtaneista työ-
paikkatapaturmista 1 (5) aiheutti yli 30 

päivän sairauspoissaolon ja se luokitet-
tiin vakavaksi� Palvelutoimittajien ja Fin-
gridin henkilökunnan yhdistetty työta-
paturmataajuus laski edellisvuodesta ja 
oli 9,1 (11,1) miljoonaa työtuntia kohden�

eNPS-
suosittelu-
indeksi oli 67

”
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Yritysvastuu

Fingridillä on vastuullinen ja yhteiskun-
nallisesti merkittävä tehtävä� Yhtiö var-
mistaa varman sähkön suomalaisille ja 
investoi kantaverkkoon mahdollistaen 
tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestel-
män� Vuonna 2021 toteutuksessa oli 
ennätysmäärä sähköasemahankkei-
ta tuulivoiman liittämiseksi kantaverk-
koon� Fingridin toiminnan suurimmat 
yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät il-
mastonmuutoksen hillintään, sähköjär-
jestelmän toimintavarmuuteen ja tur-
vallisuuteen sekä sähkömarkkinoiden 
toimivuuteen� Nämä kaikki vastuullisuu-
den kannalta olennaiset asiat ovat myös 
yhtiön strategian keskiössä�  Yhtiön yri-
tysvastuutavoitteet jaotellaan ympäris-
tövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen 
ja hyvään hallintotapaan niin sanotun 
ESG-mallin mukaisesti (Environment, 
Social, Governance)� Kullekin olennai-
selle asialle on asetettu vuoteen 2025 

ja vuoteen 2035 tavoitteet, joiden avul-
la yritysvastuun toteutumista ohjataan� 
Vastuullisuus vaikuttaa myös toimitus-
johtajan ja yhtiön johdon palkitsemi-
seen� Vaatimustenmukaisuuden ja yri-
tysvastuun johtaminen on integroitu 
johtamisjärjestelmään ja riskienhallin-
taan� Fingridin hallitus hyväksyy yhtiön 
toimintaperiaatteet (Code of Conduct) 
ja seuraa tavoitteiden toteutumista� Toi-
mitusjohtaja vastaa yritysvastuun johta-
misen järjestämisestä ja integroimises-
ta osaksi liiketoimintaa� Toimitusjohtaja 
ja toimintojen johtajat vastaavat vaati-
mustenmukaisuuden hallinnasta ja yri-
tysvastuun ESG-tavoitteiden toteutu-
misesta vastuualueillaan� 

Fingrid on vuodesta 2016 lähtien sitou-
tunut Yhdistyneiden kansakuntien Glo-
bal Compact -aloitteeseen� Yhtiön toi-
mintaperiaatteet ovat linjassa tämän 
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globaalin yritysvastuualoitteen ihmisoi-
keuksiin, työelämään, ympäristönsuoje-
luun ja korruptionvastaisuuteen liittyvi-
en periaatteiden kanssa� Vuoden 2021 
henkilöstökyselyssä 96 prosenttia vas-
taajista oli sitä mieltä, että fingridiläiset 
noudattavat vastuullisia toimintatapo-
ja� Yhtiötä suosittelevien asiakkaiden 
osuutta kuvaava cNPS-suositteluindek-
si oli 41� Fingridin toimintaperiaatteisiin 
sisältyy sitoumus monimuotoisuuden 
edistämisestä kaikessa toiminnassa� 
Yhtiö takaa yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille 
työntekijöilleen ja noudattaa henkilös-
töpolitiikassaan syrjimättömyyden, yh-
denvertaisuuden ja monimuotoisuuden 
periaatteita� Yhtiö on antanut myös ih-
misoikeussitoumuksensa osana toi-
mintaperiaatteitaan ja varmistanut ym-
märryksen ihmisoikeusvaikutuksistaan 
tekemällä yleisarvioinnin YK:n periaat-
teiden huolellisuusvelvoiteprosessin 
mukaisesti� Ihmisoikeuksien kunnioit-
taminen sisältyy yritysvastuuvaatimuk-
siin, joihin yhtiö edellyttää palvelu- ja ta-
varantoimittajiensa sitoutuvan ja joiden 
toteutumista valvotaan riskiperustei-
sesti� Lisäksi asetetaan sopimusehto-
ja alihankintaan ja työvoiman käyttöön, 

työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin� 
YK:n kestävän kehityksen globaaleista 
tavoitteista Fingrid edistää erityisesti il-
mastotekoihin, energiaan ja infrastruk-
tuuriin liittyviä SDG-tavoitteita (Sustai-
nable Development Goals)�

Suomen ilmastotavoitteiden saavut-
taminen edellyttää, että Fingridin vas-
tuulla oleva sähkönsiirron kantaverkko 
on maantieteellisesti kattava ja siirto-
kyvyltään riittävä� Yhtiön muut merkit-
tävimmät ympäristövaikutukset liittyvät 
voimajohdoista aiheutuviin maiseman 
muutoksiin ja maankäytön rajoituk-
siin, luontovaikutuksiin, sähkönsiirron 
energiahäviöiden ilmastovaikutukseen, 
sähköasemien ja varavoimalaitosten 
mahdollisiin poikkeustilanteisiin sekä 
luonnonvarojen kulutukseen ja ilmas-
tovaikutukseen kantaverkon rakenta-
misessa ja kunnossapidossa� Ilmasto-
riskien näkökulmasta Fingrid varautuu 
yleistyvien ja voimistuvien sään ääri-ilmi-
öiden fysikaalisiin riskeihin kantaverkon 
rakentamisessa ja käytössä� Transitio-
riskiin eli puhtaaseen sähköjärjestel-
mään siirtymiseen varaudutaan rakenta-
malla kantaverkkoa ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi riittävän nopeasti, mikä 

tarkoittaa ennakoivaa ympäristövaiku-
tusten arviointia, toimivaa sidosryhmä-
vuorovaikutusta, nopeaa hankeluvitusta 
ja tehokasta projektin hallintaa� Vuonna 
2021 Fingridin hiilidioksidipäästöt olivat 
yhteensä noin 165 000 hiilidioksidiek-
vivalenttitonnia� Vuoden aikana Fingri-
din kantaverkkoon asennettiin yhteensä 
noin 743 megawattia tuulivoimaa, jolla 
vältetään tulevina vuosina epäsuoras-
ti noin 213 000 hiilidioksidiekvivalentti-
tonnin päästöt� Lisäksi Fingridissä teh-

Vuonna 2021 
toteutuksessa oli
ennätysmäärä 
sähköasema-
hankkeita
tuulivoiman 
liittämiseksi 
kantaverkkoon.

” tiin vuoden aikana sopimuksia yhteensä 
noin 1 500 megawatin tuulivoimatuo-
tannon liittämiseksi sähköverkkoon� 
Tämän myöhemmästä toteutumisesta 
seuraa mittava myönteinen ilmastovai-
kutus, kun vältetään epäsuorasti noin 
438 000 hiilidioksidiekvivalenttiton-
nin päästöt� Päästöraportoinnissa käy-
tetään reaaliaikaista kulutetun sähkön 
kerrointa (vuonna 2021 keskimäärin: 
91 g CO2/kWh), joka julkaistiin Fingri-
din internetsivuilla osana yhtiön avointa 
sähkömarkkinadataa� 

Kantaverkon rakentamisessa ja kun-
nossapidossa huomioitiin maanomis-
tajat ja muut sidosryhmät sekä vähen-
nettiin ympäristövaikutuksia elinkaaren 
kaikissa vaiheissa yhtiön maankäyttö- ja 
ympäristöpolitiikan mukaisesti� Työtur-
vallisuuden lailla ulkopuoliset urakoitsijat 
ja palvelutoimittajat sitoutettiin ympäris-
tövastuullisiin toimintatapoihin sopimus-
ehtojen, koulutuksen ja auditointien avul-
la� Vuoden 2021 aikana meneillään oli 
kolmen hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin YVA-menettely� Kantaverkon 
rakentamisessa ja kunnossapidossa ei il-
mennyt merkittäväksi luokiteltavia ympä-
ristöpoikkeamia� Kokonaisjätemäärä oli 
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noin 8 900 (10 800) tonnia, josta hyöty-
käyttöön päätyi 99 (95) prosenttia ja kier-
rätykseen 78 (62) prosenttia� Fingridin 
varavoimalaitoksilla on ISO 14001 -ympä-
ristösertifikaatti� Päästöoikeuksia palau-
tettiin yhteensä 5 344 (5 000) yksikköä 
(tCO2), joista 100 prosenttia oli ostettuja 
päästöoikeusyksiköitä� Työturvallisuuden, 
ympäristövaatimusten ja tilaajavastuun 
toteutumista varmistettiin auditoimalla 
yhteensä 13 Fingridin työmaata tai kun-
nossapitotoimintaa vuonna 2021� Kan-
sainvälisissä tavarahankinnoissa tehtiin 
kolmannen osapuolen avulla yhteensä 11 
vastuullisuusauditointia�

Fingrid sitoutuu itse ja sitouttaa sopi-
muskumppaneitaan vastuullisuuteen ja 
yhtiön arvojen mukaiseen hyvään hal-
lintotapaan� Koronapandemiaolosuh-
teissakaan yhtiön tietoon ei tullut mer-
kittäviä poikkeamia yhtiön ohjeistuksen 
ja hyvän hallintotavan noudattamisessa 
vuonna 2021� Yhtiö kasvatti merkittä-
västi vihreän rahoituksen määrää koko-
naisrahoituksesta ja allekirjoitti vastuul-
lisuustavoitteisiin sidotun 300 miljoonan 
euron valmiusluoton� Lisäksi yhtiölle 
myönnettiin 70 miljoonan euron vihreä 
investointilaina� Fingrid raportoi vero-

jalanjäljestään eikä tee erityisjärjeste-
lyitä verojen minimoimiseksi� Fingrid oli 
Suomen 19� suurin yhteisöveronmaksaja 
vuonna 2020� Yhtiö ei tue poliittista toi-
mintaa� Kieltäytyminen rahanpesusta ja 
korruptiosta, kuten kiristyksestä ja lah-
jonnasta sisältyy toimintaperiaatteisiin� 
Henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien 
käytössä on luottamuksellinen ja riip-
pumaton väärinkäytösten ilmoituskana-
va, jonka kautta Fingrid sai vuonna 2021 
yhden ilmoituksen epäillystä liikalasku-
tuksesta� Laskutuksen ja hyväksyntä-
ketjujen tarkastuksessa ei kuitenkaan 
havaittu epäilyttävää, eikä ilmoittajalta 
saatu lisätietoja� Toiminnassa ei ilmen-
nyt kilpailulainsäädännön rikkomuksia, 
korruptio- tai lahjontatapauksia, ihmis-
oikeusrikkomuksia eikä syrjintätapauk-
sia� Henkilöiden yksityisyyden suojaan 
liittyen yhtiölle osoitettiin yksi valitus, 
joka johti korjaaviin toimenpiteisiin�

Yhtiö raportoi yritysvastuustaan kan-
sainvälisen Global Reporting Initiative 
-viitekehyksen mukaisesti ja tiedot on 
varmentanut ulkopuolinen riippumaton 
taho� Vuonna 2021 valmistauduttiin yri-
tysvastuuraportoinnin globaaliin stan-
dardoitumiseen lisäämällä raportointiin 

toimialakohtaisen SASB-standardin si-
sältö (Sustainability Accounting Stan-
dards Board)� Lisäksi selvitettiin EU:n 
taksonomia-asetuksen mukaisen ra-
portoinnin kehittämistä� Tämän ilmas-
to- ja ympäristömyönteisten hankkei-
den rahoitusta käsittelevän asetuksen 
raportointivelvoite ei toistaiseksi koske 
pakollisena Fingridiä, mutta yhtiö rapor-
toi asetuksen mukaisesti vapaaehtoi-
suuden pohjalta� Sähkön siirto on mää-
ritelty taksonomian luokitusjärjestelmän 
piiriin kuuluvaksi kestäväksi taloudelli-
seksi toiminnaksi, jolle on määritelty 
tekniset arviointikriteerit taksonomian 
mukaisuuden arviointiin� Ilmastonmuu-
toksen hillinnän osalta sähkön siirto on 
määritelty mahdollistavaksi toiminnok-
si, jonka avulla voidaan vähentää mui-
den sektoreiden kasvihuonekaasupääs-
töjä merkittävästi� Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen osalta kriteerit koskevat 
sitä, kuinka sähkön siirrossa varaudu-
taan fysikaalisista ilmastojärjestelmän 
muutoksista aiheutuviin riskeihin�

Yritysvastuutyöstä kerrotaan enemmän 
vuosikertomuksen Yritysvastuu ja kes-
tävä kehitys -raportissa, joka julkais-
taan 23� maaliskuuta 2022�
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Fingridin riskienhallinnasta huolehdi-
taan yhtiön hallituksen hyväksymien si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan pe-
riaatteiden mukaisesti�

SISÄISEN VALVONNAN 
ORGANISOINTI
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 kokonais-
valtaisesti ja sen tavoitteena on kat-
tavasti tunnistaa, arvioida, seurata ja 
suojautua erilaisilta yhtiön toimintaan, 
ympäristöön, henkilöstöön ja omaisuu-
teen kohdistuvilta uhkatekijöiltä ja ris-
keiltä� 

Jatkuvuuden hallinta 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 ti-
lanteissa�

Lisää informaatiota sisäisestä valvon-
nasta sekä riskienhallinnasta ja merkit-
tävimmistä riskeistä ja epävarmuusteki-
jöistä löytyy yhtiön internetsivuilta�

Hallitus
Yhtiön hallitus on vastuussa sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-

18

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS

HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Taloudellinen tulos ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö 

Yritysvastuu

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallitus ja ylin johto

Osakepääoma

Tilikauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat ja arvio tulevasta 
kehityksestä

Hallituksen voitonjakoehdotus

Yhtiökokous 2022

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



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
Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän 
avustamana yhtiön hallinnon, päätös-
menettelyjen, valvonnan ja riskienhal-
linnan toimeenpanosta ja ohjeistukses-
ta sekä yhtiötason strategisten riskien, 
huomattavien liiketoimintariskien ja jat-
kuvuusuhkien arvioinnista sekä niihin 
liittyvästä riskienhallinnasta�

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 jatkuvuuden hallinnan suun-
nitelmien ja ohjeistuksen laadinnasta ja 
ylläpidosta sekä riittävän koulutuksen ja 
harjoittelun järjestämisestä�

Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan yh-
tenäisen 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 
sekä toteuttamaan sovitut riskienhallin-
nan toimenpiteet�

Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajana toimii yhtiöko-
kouksen valitsema tilintarkastusyhtei-
sö� Yhtiön tilintarkastaja tarkastaa kun-
kin 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�

Sisäinen tarkastus
Yhtiön sisäisen tarkastuksen toiminta-
mallista päättää hallitus� Sisäinen tar-
kastus toimii tarkastusvaliokunnan kä-
sittelemien ja hallituksen hyväksymien 
suunnitelmien pohjalta� Tarkastustu-
lokset raportoidaan tarkastuskohteel-
le, toimitusjohtajalle, tarkastusvalio-
kunnalle ja hallitukselle� Yhtiössä toimii 
hallituksen päätöksellä tilintarkastusyh-
teisölle ulkoistettu sisäinen tarkastus� 
Hallinnollisesti sisäinen tarkastus toimii 
yhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa� 
Sisäinen tarkastus tarjoaa järjestelmäl-
lisen lähestymistavan yhtiön riskienhal-
linta-, valvonta-, johtamis- ja hallinto-
prosessien tehokkuuden arviointiin ja 
kehittämiseen ja varmentaa riippumat-
tomana osapuolena niiden riittävyyden 
ja toimivuuden� Sisäisellä tarkastuk-
sella on valtuudet toteuttaa selvityksiä 

19

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Taloudellinen tulos ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö 

Yritysvastuu

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallitus ja ylin johto

Osakepääoma

Tilikauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat ja arvio tulevasta 
kehityksestä

Hallituksen voitonjakoehdotus

Yhtiökokous 2022



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

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT
Fingridillä on huomattava tehtävä suo-
malaisessa yhteiskunnassa, ja riskien 
vaikutus arvioidaan sekä yhtiön että 

yhteiskunnan näkökulmasta� Strategi-
sina riskeinä pidetään tapahtumia, jot-
ka voivat johtaa yhtiön toimintakyvyn 
tai yrityskuvan olennaiseen heikkene-
miseen tai pahimmillaan yhtiön toimin-
nan yhteiskunnalliseen kyseenalaista-
miseen�

Yhtiön kolmesta strategiseksi tunnis-
tetusta riskistä merkittävin on sähkö-

Merkittävä negatiivinen muutos sään-
telyssä muodostaa olennaisen strate-
gisen riskin yhtiön liiketoiminnalle� Ta-
loudellinen sääntely vaikuttaa suoraan 
omistaja-arvoon, varainhankintaan ja 
luottoluokitukseen�

Kolmas yhtiön toiminnan strateginen 
riski on mahdollisuus monopolitoimin-
nan suojissa kehittyvään yrityskulttuurin 
vinoutumiseen, joka voi ilmetä piittaa-
mattomuutena vastuullisuusvaatimuk-
sista tai muuna epäammattimaisena toi-
mintana�

Strategisten riskien lisäksi yhtiön hal-
litukselle raportoidaan huomattavik-
si tunnistetut liiketoimintariskit kuten 
onnettomuus-, omaisuus-, tietoturva-, 
hankinta-, sääntelyn korko- sekä vas-
tapuoli- ja jälleenrahoitusriskit�

Fingridin riskienhallinnan johtamisesta ja 
merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tar-
kemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja in-
ternet-sivuilla� Fingridin rahoitusriskeistä 
kerrotaan tarkemmin konsernitilinpää-
töksen luvuissa 5�2 ja 5�3� Mikään mer-
kittävä riski ei realisoitunut vuonna 2021�
 

järjestelmän toimivuuteen liittyvä va-
kava häiriö, joka johtaa sähkönsaannin 
menettämiseen alueellisesti tai koko 
Suomessa� Sähköjärjestelmän mittavat 
häiriöt voivat johtua teknisestä viasta, 
poikkeuksellisesta sääilmiöstä, työvir-
heestä, onnettomuudesta tai ilkivallasta� 
Suurhäiriön seurauksena yhteiskunnan 
toiminta lamaantuu ja elinkeinoelämälle 
aiheutuu suurta haittaa� 
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Hallitus ja ylin johto

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 7�4�2021 Helsingissä� Hallituk-
sen jäsenet vuonna 2021 olivat; Juha-
ni Järvi (pj�), Päivi Nerg (varapj�), Hannu 
Linna, Sanna Syri ja Esko Torsti�

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintar-
kastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy� Yhtiön päävastuullisena tilintarkas-
tajana toimii KHT Heikki Lassila� 

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tar-
kastusvaliokunta ja palkitsemisvalio-
kunta� 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat 
Hannu Linna (pj� 7�4� alkaen), Sanna 
Syri (pj� 7�4�2021 saakka) Juhani Järvi 
ja Päivi Nerg�

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat 
Juhani Järvi (pj�), Hannu Linna (7�4�2021 

saakka), Sanna Syri (7�4�2021 alkaen) ja 
Esko Torsti� 

Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Ruusu-
nen� Yhtiöllä on johtoryhmä, joka tukee 
toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja 
päätöksenteossa�

Fingrid oli varautunut hyvin poikkeaviin 
tilanteisiin koronapandemian aikana� 
Yhtiön johtaminen ja päätöksenteko ei 
vaarantunut ja perusliiketoimintaa pys-
tyttiin jatkamaan poikkeusoloissa lähes 
normaalisti siirtymällä tarpeen mukaan 
etätyöskentelyyn� 

Hallinnointikoodin mukainen selvitys 
hallinto- ja ohjausjärjestelmistä on an-
nettu erillisenä� Selvitys ja muut hallin-
nointikoodin edellyttämät tiedot ovat 
luettavissa myös yhtiön internetsivuilta, 
www�fingrid�fi�

07
Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on 55 922 485,55 
euroa� Yhtiön osakkeet jakautuvat 
A-sarjan osakkeisiin ja B-sarjan osak-
keisiin� A-sarjan osakkeita on 2 078 
kappaletta ja B-sarjan osakkeita 1 247 
kappaletta� Osakkeiden äänivaltaa ja 
osinko-oikeutta on kuvattu tarkemmin 
tilinpäätöksen liitetiedoissa ja yhtiön in-
ternet-sivuilla olevassa yhtiöjärjestyk-
sessä�
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Tilikauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat ja arvio tulevasta 
kehityksestä

Fingrid-konsernin tilikauden 2022 tulok-
sen, ilman johdannaisten käyvän arvon 
muutoksia ja veroja, odotetaan laske-
van jonkin verran 2021 tulokseen verrat-
tuna� Tilikauden tuloksen ennakoimista 
vaikeuttaa erityisesti kantaverkko-, läpi-
siirto- ja rajasiirtotuottojen sekä reservi- 
ja häviösähkökulujen epävarmuus� Nämä 
riippuvat ulkolämpötilan vaihtelusta sekä 
sateisuuden, tuulisuuden ja vesitilanteen 
muutoksista Pohjoismaissa, jotka vaikut-
tavat sähkön kulutukseen ja sähkön hin-
toihin Suomessa ja sen lähialueilla, ja sitä 
kautta sähkön siirron volyymiin kantaver-
kossa� Yhtiön velanhoitokyvyn odotetaan 
säilyvän vakaana� Yhtiö on analysoinut 
vallitsevaan Ukrainan sotatilaan liitty-
vät riskit yhtiön ja Suomen sähköjärjes-
telmän näkökulmasta� Arvion perusteel-
la suorat riskit Fingridille ovat vähäiset, 
eikä Suomi ole riippuvainen Venäjältä 
tuodusta sähköstä� 

DI, MBA Jukka Metsälä nimitettiin 
7�2�2022 Fingridin uudeksi talous- ja 
rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jä-
seneksi 5�5�2022 alkaen vastuualu-
eenaan yhtiön talous ja rahoitus sekä 
liiketoiminnan kehitys ja strategia� Tek-
niikan tohtori Tuomas Rauhala nimitet-
tiin 24�2�2022 voimajärjestelmän käy-
tön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 
1�6�2022 alkaen� Metsälä ja Rauhala ra-
portoivat tehtävissään toimitusjohtaja 
Jukka Ruususelle�

Neljän pohjoismaisen kantaverkko-
yhtiön yhteisen Kööpenhaminassa si-
jaitsevan käytönsuunnittelutoimis-
ton (Regional Security Coordinator, 
RSC) yhtiöittämistä varten perustettiin 
18�1�2022 uusi Nordic RCC A/S -yhtiö� 
Nordic RCC A/S aloittaa varsinaisen lii-
ketoimintansa 1�7�2022, jolloin RSC -toi-
misto lopettaa toimintansa�

Euroopan unioni myönsi 26�1�2022 Suo-
men ja Ruotsin väliselle Aurora Line 
-sähkönsiirtoyhteydelle 127 miljoonan 
euron tuen, josta Fingridille tuleva osuus 
on noin 110 miljoonaa euroa� Myönnetty 
tuki on osa Verkkojen Eurooppa -rahoi-
tusohjelmaa� Vuonna 2025 valmistuva 
Suomen ja Ruotsin välinen uusi vaihto-
sähköyhteys on vuosikymmenen tärkein 
kantaverkkoinvestointi, joka on jo aiem-
min valittu Euroopan unionin yhteisen 
edun hankkeeksi� Yhteydellä on katsot-
tu olevan merkitystä koko Euroopalle�
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Hallituksen voitonjakoehdotus

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana 
on jakaa valtaosa emoyhtiön tulokses-
ta osinkona� Päätöstä tehtäessä otetaan 
kuitenkin aina huomioon taloudelliset olo-
suhteet, yhtiön lähivuosien investointi- ja 
kehittämistarpeet ja yhtiön kulloinkin voi-
massa olevat taloudelliset tavoitteet�

Fingrid Oyj:n emoyhtiön tilikauden voitto 
oli 133 493 880,81 euroa ja voitonjako-
kelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 184 
630 983,13 euroa� Yhtiön taloudellisessa 
tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen 
jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia, 
eikä ehdotettu voitonjako myöskään hal-
lituksen näkemyksen mukaan vaaranna 
yhtiön maksukykyä�

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on 
ehdottanut yhtiökokoukselle, että 
31�12�2021 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella jaetaan 
osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 
52 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeel-
ta enintään 19 200,00 euroa, yhteensä 

enintään 133 037 400,00 euroa� Osin-
ko maksetaan kahdessa erässä� Ensim-
mäinen erä 35 000,00 euroa A-sarjan 
osakkeelta ja 12 800,00 euroa B-sarjan 
osakkeelta, yhteensä 88 691 600,00 eu-
roa osinkoa maksetaan 4�4�2022� Toinen 
erä, enintään 17 500,00 euroa A-sarjan 
osakkeelta ja enintään 6 400,00 euroa 
B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 
44 345 800,00 euroa osinkoa maksetaan 
hallituksen niin päättäessä puolivuosi-
katsauksen vahvistamisen jälkeen hal-
litukselle yhtiökokouksessa annettavan 
valtuutuksen perusteella� Hallituksella 
on oikeus päättää toisen erän osingon 
maksamisesta valtuutuksen perusteella 
puolivuosikatsauksen vahvistamisen jäl-
keen arvioituaan yhtiön maksukykyä, ra-
hoitusasemaa ja taloudellista kehitystä� 
Hallituksen saaman valtuutuksen perus-
teella päättämä osinko maksetaan pää-
töstä seuraavana kolmantena pankkipäi-
vänä� Valtuutuksen ehdotetaan olevan 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen saakka�

10
Yhtiökokous 2022

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

Helsingissä 1�3�2022

Fingrid Oyj
Hallitus
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TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

01
Tunnusluvut

3

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

2021
IFRS

2020
IFRS

2019
IFRS

2018
IFRS

2017
IFRS

Toiminnan laajuus

Liikevaihto milj.€ 1 090,9 682,5 789,4 852,8 672,0

Investoinnit, brutto milj.€ 199,2 169,7 126,9 92,7 111,1

– liikevaihdosta % 18,3 24,9 16,1 10,9 16,5

Tutkimus- ja 
kehitystoiminnan menot milj.€ 3,0 4,5 3,4 3,6 2,6

– liikevaihdosta % 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4

Henkilöstö keskimäärin 440 400 384 376 352

Henkilöstö tilikauden 
lopussa 451 408 380 380 355

Palkat ja palkkiot 
yhteensä milj.€ 28,2 26,7 22,3 26,5 24,2

Kannattavuus

Liikevoitto milj.€ 210,8 118,4 115,5 241,6 184,8

– liikevaihdosta % 19,3 17,3 14,6 28,3 27,5

Voitto ennen veroja milj.€ 187,6 113,3 105,8 229,0 163,7

– liikevaihdosta % 17,2 16,6 13,4 26,9 24,4

Sijoitetun pääoman 
tuotto % 11,7 7,0 6,4 13,2 10,0

Oman pääoman tuotto % 23,5 14,3 11,6 23,3 16,7

2021
IFRS

2020
IFRS

2019
IFRS

2018
IFRS

2017
IFRS

Rahoitus ja 
taloudellinen asema

Omavaraisuusaste % 25,3 27,4 32,0 36,6 37,8

Korolliset nettolainat milj.€ 938,5 1 049,0 1 037,2 974,3 998,9

Nettovelkaantuminen 1,5 1,7 1,5 1,3 1,3

Osakekohtaiset 
tunnusluvut

Osinko/A-osake € 52 500,00* 53 500,00 58 500,00 67 650,00 68 470,00

Osinko/B-osake € 19 200,00* 19 600,00 21 400,00 24 750,00 25 050,00

Oma pääoma/osake 194 573 190 210 206 213 232 310 240 017

Osakkeiden lukumäärä 
31.12.

– A-sarjan osakkeet kpl 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078

– B-sarjan osakkeet kpl 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247

Yhteensä kpl 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle enimmäisosingosta
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Sijoitetun pääoman 
tuotto, %      

=
voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 

x 100taseen loppusumma - korottomat velat 
(keskimäärin vuoden aikana) 

Oman pääoman 
tuotto, % =

tilikauden voitto
x 100

oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) 

Omavaraisuusaste, % =
oma pääoma

x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Osinko/osake, €   =
tilikauden osinko

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 

Oma pääoma/osake, €  =
oma pääoma

osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Korolliset nettolainat, €    = korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

Nettovelkaantuminen =
korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

oma pääoma
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

02
Konsernitilinpäätös (IFRS)

JODANTO

Miten luen Fingridin tilinpäätöstä jotta saan siitä kaiken irti?

• Liitetiedot on ryhmitelty Fingridiä parhaiten kuvastaviksi 
asiakokonaisuuksiksi. 

• Luvut 3-6 ovat konsernitilinpäätöksen liitetietoja.

• Jokaisen luvun alussa on laatikossa johdanto siihen, miten liitetieto 
muodostuu.

• Laadintaperiaatteet on liitetty siihen liitetietoon, 
johon laadintaperiaate ennen kaikkea liittyy. 
Laadintaperiaatteet on esitetty kunkin liitetiedon 
lopussa erillisessä laatikossa ja tunnistat ne symbolista.

• Kiinnostavia seikkoja Fingridin toimintaympäristöstä 
on korostettu erillisissä infolaatikoissa tilinpäätöksen 
eri liitetiedoissa. Infolaatikot tunnistat tästä symbolista

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



6

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Fingridin liiketoimintamalli 
ja kantaverkkotoiminnan 
sääntely

Fingrid on sähkömarkkinalain (588/2013) 
mukainen luonnollinen monopoli, jonka 
tehtävät laki määrittelee. Yhtiön toimin-
taa, hinnoittelun kohtuullisuutta ja ta-
loudellista tulosta sääntelee ja valvoo 
Energiavirasto. Energiavirasto määrit-
telee Fingridin sallitun taloudellisen tu-
loksen neljän vuoden valvontajaksoissa 
(2020–2023).

Kantaverkkotoiminta, eli sähkön siirto 
yhtiön omistamassa maanlaajuisessa 
sähköverkossa ja järjestelmävastuu, 
muodostaa valtaosan Fingridin liike-
vaihdosta, tuloksesta ja taseesta. 

Kantaverkkotoiminnan sallittu talou-
dellinen tulos muodostuu, kun yh-
tiön verkkotoimintaan sitoutuneen 
oikaistun pääoman ( jossa sähköverk-
ko-omaisuus on arvostettu sääntelyn 
mukaiseen käyttöarvoon) yhteismäärä 
kerrotaan Energiaviraston määrittele-
mällä kohtuullisella tuottoasteella. 

Sääntelyn sallima, kohtuullinen talou-
dellinen tulos on Fingridin talouden 
suunnittelun ja hinnoittelun lähtökohta. 

Kun tulokseen lisätään liiketoiminnan 
kulut, saadaan tarvittavan liikevaih-
don määrä. Fingridin kantaverkkoliike-
toiminnan liikevaihto muodostuu pää-
sääntöisesti yhtiön siirtämän sähkön 
eli asiakkaiden sähkön kulutuksen hin-
noittelun pohjalta. Lisäksi Fingrid ke-
rää asiakkailtaan kantaverkon otto-, 
anto- ja tehomaksua. Yhtiö määrittää 
asiakkailleen sähkönsiirron yksikkö-
hinnat etukäteen seuraavalle vuodelle 
tarvittavan liikevaihdon keräämiseksi. 
Yhtiön kokonaiskulut muodostuvat lii-
ketoiminnan kuluista sekä rahoitusku-
luista ja veroista, jotka ovat sääntelyn 
ulkopuolisia kuluja. 

Sääntelyn mukainen toteutunut ns. oi-
kaistu tulos lasketaan siten, että emo-
yhtiön liikevoittoon tehdään Energiavi-
raston valvontamenetelmien mukaiset 
oikaisut sekä lisätään kannustimien 
vaikutus. 

Sääntelyn kannustimia on neljä: In-
vestointikannustin, jonka tarkoituk-
sena on kannustaa tekemään järkeviä 
investointeja kustannustehokkaasti ja 
tekemään komponenteille järkeviä pe-
ruskorjauksia. Kannustinvaikutus syn-
tyy siitä, että menetelmät sallivat ver-
konhaltijalle sähköverkko-omaisuuden 

jälleenhankinta-arvoon perustuvan ta-
sapoiston. Laatukannustin, jonka tar-
koituksena on kannustaa verkonhalti-
jaa kehittämään sähkönsiirron laatua. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että las-
kennallinen siirtämättä jääneen ener-
gian aiheuttama haitta minimoidaan. 
Tehostamiskannustin, jonka tarkoi-
tuksena on kannustaa verkonhaltijaa 
toimimaan kustannustehokkaasti. Te-
hostamiskannustin perustuu Fingridin 
kontrolloitavissa oleviin operatiivisiin 
kustannuksiin. Innovaatiokannustin, 
jonka tarkoituksena on kannustaa ver-
konhaltijaa kehittämään ja käyttämään 
innovatiivisia teknisiä ja toiminnallisia 
ratkaisuja verkkotoiminnassaan. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa T&K-toimin-
taan kohdistettavien resurssien mitoit-
tamista toivotulle tasolle.

Mikäli toteutunut oikaistu tulos val-
vontajaksolta on suurempi kuin sallittu 
tulos, syntyy ylijäämää, joka tulee pa-
lauttaa asiakkaille tulevien matalam-
pien hintojen muodossa. Mikäli toteu-
tunut oikaistu tulos valvontajaksolta 
on pienempi kuin sallittu tulos, syntyy 
alijäämää, jonka Fingrid voi periä asi-
akkailta tulevien suurempien hintojen 
muodossa. Yli- tai alijäämää ei kirjata 
tilinpäätökseen. Fingridin tavoitteena 
on saavuttaa sallittu taloudellinen tu-
los sääntelyjakson aikana.

X

= = =
KOHTUULLINEN 

TUOTTO
TOTEUTUNUT OIKAISTU 

TULOS

SÄHKÖVERKKOTOIMINTAAN 
SITOUTUNUT OIKAISTU OMA 

PÄÄOMA JA KOROLLINEN VIERAS 
PÄÄOMA

Liikevoitto (FAS)

Sääntelymallin  
tuloksen korjauserät

KOHTUULLINEN 
TUOTTOASTE (WACC) Kannustimet
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Energiavirasto määrittelee Fingridin 
korkeimman sallitun taloudellisen tu-
loksen neljän vuoden valvontajak-
soissa. Energiavirasto on vahvistanut 
edellisen valvontajakson 2016-2019 
kumulatiiviseksi alijäämäksi 28,4 mil-

joonaa euroa. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty Fingridin oma karkea arvio 
vuoden 2021 toteutuneesta oikaistus-
ta tuloksesta. Yhtiön tavoite on kulu-
valla valvontajaksolla 2020-2023 saa-
vuttaa sallittu tulos.

WACC 
(ennen veroja)
2021 (2020)

Oikaistu 
pääoma 2021 
(2020)

Sallittu tulos
2021 (2020)

Alijäämä(-)
/Ylijäämä(+)
2021 (2020)

Kumulatiivinen 
Alijäämä(-)
/Ylijäämä(+)
2020-2023

4,52 % (4,89 %) n. 3 100 
(n. 3 000) 
miljoonaa euroa

n. 140 
(n. 145) 
miljoonaa euroa

n. 15 
(n. -30) 
miljoonaa euroa

n. -15 miljoonaa 
euroa

Fingrid harjoittaa myös muuta säänneltyä liiketoimintaa. Näiden vaikutus Fingridin 
tulokseen ja taseeseen on kuitenkin hyvin vähäinen.

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tilikauden 2021 voiton muodostuminen, MEUR

Tili- 
kauden 
voitto 

Tulo- 
verot 

Rahoitus- 
erät 

Liike- 
toiminnan 
muut kulut 

Poistot Henkilöstö-
kulut 

Materiaalit 
ja palvelut 

Liike- 
toiminnan 

muut tuotot 

Liike-
vaihto 

M€

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

2.1 TULOSLASKELMA

Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 € Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 1 1 090 924 682 456

Liiketoiminnan muut tuotot 2 64 937 5 219

Materiaalit ja palvelut 5 -773 553 -404 330

Henkilöstökulut 9 -33 633 -31 207

Poistot 11,12 -99 884 -98 459

Liiketoiminnan muut kulut 6,13 -37 990 -35 304

LIIKEVOITTO 210 801 118 376

Rahoitustuotot 17 442 9 812

Rahoituskulut 17 -23 660 -13 848

Rahoitustuotot ja -kulut -23 217 -4 036

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 48 -1 058

VOITTO ENNEN VEROJA 187 631 113 283

Tuloverot -37 507 -19 287

TILIKAUDEN VOITTO 150 124 93 996

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa 
siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 1 040
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 150 124 95 036

1 000 € Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tuloksen jakautuminen:

Yhtiön osakkeenomistajille 150 124 93 996

Laajan tuloksen jakautuminen:

Yhtiön osakkeenomistajille 150 124 95 036

Tilikauden 2021 voiton muodostuminen, MEUR
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

2.2 KONSERNITASE

Varat

1 000 € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet: 12

Liikearvo 87 920 87 920

Maankäyttöoikeudet 100 868 100 771

Muut aineettomat hyödykkeet 54 988 35 954

243 777 224 645

Aineelliset hyödykkeet: 11

Maa- ja vesialueet 20 406 19 873

Rakennukset ja rakennelmat 268 983 250 279

Koneet ja kalusto 553 324 557 528

Voimajohdot 706 077 727 577

Muut aineelliset hyödykkeet 118 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat 235 206 147 346

1 784 113 1 702 721

Käyttöoikeusomaisuuserät 13 30 239 30 673

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 24 2 041 2 369

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 22 6 753 9 604

Muut pitkäaikaiset saamiset 3 68 48

Johdannaisinstrumentit 23 30 227 44 383

Laskennalliset verosaamiset 10 27 109 27 504

PITKÄAIKAISET VARAT 
YHTEENSÄ 2 124 327 2 041 946

1 000 € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 8 14 233 13 684

Johdannaisinstrumentit 23 63 644 15 523

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,24 137 675 109 803

Muut rahoitusvarat 20 120 330 80 243

Rahavarat 19 99 280 45 645

LYHYTAIKAISET VARAT 
YHTEENSÄ 435 161 264 899

VARAT YHTEENSÄ 2 559 488 2 306 845

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut
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Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Oma pääoma ja velat

1 000 € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE 
KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 21 55 922 55 922

Ylikurssirahasto 21 55 922 55 922

Kertyneet voittovarat 21 535 111 520 602

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 646 956 632 447

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 10 106 528 102 938

Lainat 14 994 173 1 003 855

Varaukset 25 3 107 1 368

Johdannaisinstrumentit 23 2 535 17 689

Vuokrasopimusvelat 13,14 28 463 28 913

Siirtovelat 7 369 342 214 792

1 504 147 1 369 554

1 000 € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

LYHYTAIKAISET VELAT

Lainat 14 132 879 139 817

Johdannaisinstrumentit 23 3 640

Vuokrasopimusvelat 13,14 2 603 2 328

Ostovelat ja muut velat 7 272 903 159 059

408 384 304 844

VELAT YHTEENSÄ 1 912 532 1 674 398

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
YHTEENSÄ 2 559 488 2 306 845

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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TILINPÄÄTÖS 
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Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
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Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

2.3 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1 000 € Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot
Kertyneet

voittovarat
Oma pääoma

yhteensä

1.1.2020 55 922 55 922 -1 040 574 854 685 659

Tilikauden laaja tulos

Tilikauden voitto tai tappio 93 996 93 996

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 1 040 1 040

Muut laajan tuloksen erät yhteensä 
verovaikutuksella oikaistuna 1 040 1 040

Laaja tulos 1 040 93 996 95 036

Liiketoimet omistajien kanssa

Osinko vuodelta 2019 -148 249 -148 249

31.12.2020 55 922 55 922 0 520 602 632 447

1.1.2021 55 922 55 922 0 520 602 632 447

Tilikauden laaja tulos

Tilikauden voitto tai tappio 150 124 150 124

Muut laajan tuloksen erät

Laaja tulos 0 150 124 150 124

Liiketoimet omistajien kanssa

Osinko vuodelta 2020 -135 614 -135 614

31.12.2021 55 922 55 922 0 535 111 646 956

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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Konsernitilinpäätös (IFRS)

Kantaverkkotoiminnan   
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Pitkäjänteinen  
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Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

2.4 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 € Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirrat:  

Voitto ennen veroja 187 631 113 283

Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity 
maksutapahtumaa:

Poistot 99 884 98 459
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/
-tappiot (-/+) 69 498

Muut oikaisut 232
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksista -48 1 058
Voitot/tappiot käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavien 
varojen ja velkojen arvostamisesta -62 201 -10 248

Liittymismaksut 9 215 9 161

Rahoitustuotot ja -kulut 23 217 4 036
Sijoituksen käyvän arvon 
muutoksen vaikutus -45 47

Käyttöpääoman muutokset:

Myynti- ja muiden saamisten muutos -25 950 -14 377

Vaihto-omaisuuden muutos -549 -1 617

Osto- ja muiden velkojen muutos -6 806 -4 589

Pullonkaulatuotot 283 776 146 748

Varausten muutos 25 -44 -26

Maksetut korot -18 827 -21 981

Saadut korot 6 806 9 349

Maksetut verot -35 210 -40 716

Liiketoiminnan nettorahavirta 461 150 289 085

1 000 € Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Investointien rahavirrat:

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 11 -178 090 -134 512
Investoinnit aineettomiin 
hyödykkeisiin 12 -33 518 -23 455

Aineellisten hyödykkeiden myynti 1 206 840

Lainasaamisten takaisinmaksu 375 375

Saadut osingot 2 904 9 204

Aktivoidut maksetut korot 17 -2 582 -1 629

Investointien nettorahavirta -209 704 -149 177

Rahoituksen rahavirrat:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 35 000 164 667

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -17 662 -67 662

Lyhytaikaisten lainojen nostot 195 413 50 000
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -232 351 -93 161

Maksetut osingot 21 -135 614 -148 249
Pääoman osuus maksetuista 
vuokrista -2 510 -2 429

Rahoituksen nettorahavirta -157 725 -96 834

Rahavirtalaskelman rahavarojen 
muutos 93 721 43 074

Rahavirtalaskelman rahavarat 
tilikauden alussa 125 889 82 815
Rahavirtalaskelman rahavarat 
tilikauden lopussa 19,20 219 609 125 889

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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PÄIVITETTY

Tilikauden 2021 rahavirta, MEUR

Rahavarat 
ja likvidit 
rahoitus-
varat 1.1.

Voitto ennen 
veroja 

Liiketoimet, 
joihin ei 

liity maksu-
tapahtumaa 

Käyttö-
pääoman 

muutokset

Pullonkaula-
tuotot

Rahoitus-
erät

Maksetut  
verot

Käyttö-
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hankinnat ja 
-myynnit

Saadut  
osingot

Lainojen 
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Lainojen 
takaisin-
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Maksetut 
osingot

Rahavarat 
ja likvidit 

rahoitusvarat 
31.12.  
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03
Kantaverkkotoiminnan esikuva (IFRS)

• Tässä luvussa kerrotaan ensin yleiset tiedot konsernista sekä 
konsernitilinpäätöksen yleiset laadintaperiaatteet.

• Luvussa keskitytään kuvaamaan sitä, kuinka Fingridin liikevaihto ja tulos 
syntyvät ja kuinka ne ovat yhteydessä sääntelyn mukaiseen tuottoon. 
Sääntelyn vaikutus näkyy Fingridin jokapäiväisessä toiminnassa ja 
tuottojen keräämisessä.

• Luvussa kuvataan samalla operatiiviset saamiset sekä velat, ja näihin 
liittyvien riskien hallinta.

• Henkilöstö on Fingridin tärkein voimavara, ja siksi henkilöstöön liittyvät 
tiedot on sisällytetty tähän lukuun. 

• Fingrid on merkittävä veronmaksaja, eikä yhtiö käytä verosuunnittelua. 
Verojen liitetieto on tämän luvun lopussa kohdassa 3.9. 

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU
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3.1 YLEISET TIEDOT 
KONSERNISTA JA YLEISET 
LAADINTAPERIAATTEET
Fingrid Oyj on suomalainen julkinen 
osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta 
Suomen kantaverkossa. Maanlaajuinen 
kantaverkko on keskeinen osa Suomen 
sähköjärjestelmää. Kantaverkko on säh-
könsiirron runkoverkko, johon ovat liit-
tyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat 
sekä alueelliset jakeluverkot. 

Suomen kantaverkko on osa yhteispoh-
joismaista sähköjärjestelmää, joka on 
kytketty Keski-Euroopan järjestelmään 
tasavirtayhteyksin. Lisäksi Suomesta on 
Venäjälle ja Viroon tasasähköyhteydet. 

Kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 
kilovoltin voimajohtoja yli 14 000 kilo-
metriä sekä yli sata sähköasemaa. 

Fingridin vastuulla ovat kantaverkon 
käytön suunnittelu ja valvonta sekä ver-
kon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi teh-
tävänä on osallistua eurooppalaisen yh-
teistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan 
ja eurooppalaisten markkina- ja käyttö-
koodien laadintaan sekä verkkosuunnit-
teluun.

Sopimusasiakkailleen eli sähköntuotta-
jille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle Fin-
grid tarjoaa kantaverkko-, rajasiirto ja 
tasepalveluita. Sähkömarkkinoita Fin-
grid palvelee huolehtimalla riittävästä 
sähkönsiirtokapasiteetista, poistamalla 
siirtorajoituksia maiden väliltä ja anta-
malla tietoa markkinoista.

Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö 
Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosent-
tisesti omistamat tytäryhtiöt Finextra 
Oy:n sekä Fingrid Datahub Oy:n. Osak-
kuusyrityksenä on yhdistelty eSett Oy 
(omistus 25,0 %). Konsernilla ei ole yh-
teisyrityksiä.

Fingrid laskee liikkeelle joukkovelkakir-
joja Euro Medium Term Note (EMTN) 
ohjelman puitteissa. Fingrid Oyj:n liik-
keellelaskut EMTN ohjelman puitteissa 
on pääsääntöisesti listattu Lontoon ja 
Irlannin pörsseissä. Fingridin osakkeita 
ei ole listattu.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja 
harkintaan perustuvat ratkaisut
Kun konsernitilinpäätös laaditaan kan-
sainvälisen tilinpäätöskäytännön mu-
kaisesti, yhtiön johto joutuu tekemään 

arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 
kirjattavien varojen, velkojen, tuotto-
jen ja kulujen määriin sekä esitettyihin 
ehdollisiin eriin. Nämä arviot ja oletuk-
set perustuvat historialliseen kokemuk-
seen ja muihin perusteltavissa oleviin 
oletuksiin, joiden uskotaan olevan jär-
keviä olosuhteissa, jotka muodostavat 
perustan tilinpäätökseen merkittyjen 
erien arvioinneissa. Toteutumat voivat 
poiketa näistä arvioista. Arviointia on 
käytetty tilinpäätöstä laadittaessa mm. 
määriteltäessä aineellisten ja aineet-
tomien omaisuuserien pitoaikoja, las-
kennallisten verojen sekä varausten yh-
teydessä. Keskeiset käytetyt arviot ja 
johdon harkinta on kuvattu aihealueit-
tain liitetiedossa, johon käytetty harkin-
ta tai arviot liittyvät seuraavan taulukon 
mukaisesti.

Tasesähkön oston ja myynnin arvioiminen Luku 3.3

Läpisiirtokorvaus Luku 3.3

Laskennalliset verosaamiset ja -velat Luku 4.1

Kantaverkko-omaisuuden käyvän arvon määrittäminen Luku 4.2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoaikojen 
määrittäminen

Luku 4.3

Vuokrasopimusten lisäoptioiden käytön arvioiminen Luku 3.3
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Konsernitilinpäätös on laadittu 
noudattaen samoja standarde-
ja kuin vuonna 2020 huomioiden 
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet 
-standardin soveltamisen täs-
mennykset.

Segmenttiraportointi
Fingrid -konsernin koko liike-
toiminnan on katsottu olevan 
Suomessa harjoitettavaa järjes-
telmävastuullista kantaverkko-
toimintaa, joka muodostaa vain 
yhden segmentin. Yksittäisten 
tuotteiden ja palvelujen riskeis-
sä ja kannattavuudessa ei ole 
olennaisia poikkeavuuksia. Tä-
män vuoksi IFRS 8 -standardin 
mukaista segmenttiraportoin-
tia ei esitetä. Toimintasegment-
ti raportoidaan tavalla, joka on 
yhdenmukainen ylimmälle ope-
ratiiviselle päätöksentekijälle 
toimitettavan sisäisen rapor-
toinnin kanssa. Ylin päätöksen-

tekijä on yhtiön hallitus. Fingrid 
toimii yksinomaan Suomessa, 
siksi myöskään maantieteellisiä 
tietoja ei esitetä.

Ulkomaan valuutan määräi-
set erät
Konsernin tilinpäätös esitetään 
euroina, joka on emoyhtiön toi-
minnallinen valuutta. Ulkomaan 
valuutan määräiset liiketapah-
tumat ja rahoituserät kirjataan 
tapahtumapäivänä Euroopan 
keskuspankin keskikurssiin. Ul-
komaan valuutan määräiset 
saamiset ja velat arvostetaan ti-
linpäätöksessä Euroopan kes-
kuspankin julkaisemaan tilin-
päätöspäivän keskikurssiin. 
Liiketoiminnan kurssivoitot ja 
-tappiot sisältyvät vastaaviin 
eriin liikevoiton yläpuolelle. Ra-
hoitusinstrumenttien kurssierot 
kirjataan nettomääräisinä rahoi-
tustuottoihin ja  kuluihin.

Laadintaperiaatteet
3.2 YHTIÖN YLEISET 
RISKIENHALLINTAPROSESSIT JA 
PERIAATTEET
Riskienhallintaprosessissa operatiivi-
sen toiminnan, omaisuuden ja rahoituk-
sen riskitekijät arvioidaan järjestelmälli-
sesti yhtenäisten kriteerien mukaisesti. 
Riskit luokitellaan hallitukselle raportoi-
taviin strategisiin ja liiketoiminnallisesti 
huomattaviin sekä operatiivisiin riskei-
hin. Riskiltä suojaudutaan, kun suojauk-
sen kustannus on järkevässä suhtees-
sa riskin suuruuteen. Merkittävät riskit 
pyritään siirtämään sopimuksin, va-
kuutuksin tai johdannaisin. Vaikutuksil-
taan kohtuulliset riskit hallitaan yhtiön 
toimesta selkeillä kontrolleilla ja muilla 
käytännön toimilla.

Riskienhallintaa suunnitellaan kokonais-
valtaisesti ja sen tavoitteena on kat-
tavasti tunnistaa, arvioida, seurata ja 
suojautua erilaisilta yhtiön toimintaan, 
ympäristöön, henkilöstöön ja omaisuu-
teen kohdistuvilta uhkatekijöiltä ja ris-
keiltä. Yhtiön perustehtävän luonteen 
vuoksi riskejä tarkastellaan myös yh-
teiskunnan näkökulmasta.

Hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan keskeiset periaat-
teet ja niihin tehtävät muutokset. Halli-
tus hyväksyy riskienhallinnan keskeiset 
toimenpiteet osana yhtiön strategiaa, 
mittaristoa, toimintasuunnitelmaa ja 
budjettia. Hallitus (tarkastusvaliokunta) 
saa vuosittain tilannekatsauksen yhtiön 
toimintaan liittyvistä suurimmista ris-
keistä ja niiden hallinnasta.
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3.3 LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN SYNTYMINEN
Liikevaihto muodostuu seuraavasti:

Liikevaihto 2021, MEUR

Liike-
vaihto 
2020

Liike-
vaihto 
2021 

Muu 
liikevaihto 

Läpisiirto-
tuotot 

Rajasiirto-
tuotot

Tase-
sähkön 
myynti 

Kanta-
verkko- 
tuotot 

M€

1 200

1 000

800

600

400
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0

1. Liikevaihto

1 000 € 2021 2020

Kantaverkkotuotot 394 290 373 569

Tasesähkön myynti 600 490 260 823

Rajasiirtotuotot 34 440 6 918

Läpisiirtotuotot 22 633 17 147

Tehoreservituotot 10 755 12 923

Muu liikevaihto 28 317 11 075

Yhteensä 1 090 924 682 456

Kantaverkkotuotot muodostuvat pää-
osin sähkönsiirron yksikköhinnan ja vo-
lyymin tulona. Energiavirasto hyväksyy 
kantaverkkopalvelujen hinnoittelura-
kenteen, jonka pohjalta Fingrid asettaa 
sähkönsiirron yksikköhinnat talviajalle ja 
muun ajan kulutukselle. Talviaika alkaa 
joulukuun ensimmäinen päivä ja loppuu 
helmikuun viimeinen päivä. Lisäksi Fing-
rid perii kantaverkkoon otto, anto ja te-
homaksua. Fingrid pyrkii asettamaan 
sähkönsiirron yksikköhinnat vuosittain 
joka syksy seuraavalle vuodelle vuodek-
si kerrallaan. Kantaverkkopalveluiden 
puitteissa asiakas saa oikeuden siirtää 
sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon 
liittymispisteensä kautta. Kantaverkko-

palvelusta sovitaan kantaverkkosopi-
muksella, joka solmitaan kantaverkkoon 
liittyneen asiakkaan ja Fingridin kesken. 

Jokainen sähkömarkkinatoimija on vel-
vollinen huolehtimaan sähkötaseen-
sa tasapainottamisesta joko sopimalla 
siitä Fingridin tai jonkun muun toimijan 
kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesäh-
köä tasapainottaakseen sähkömarkki-
natoimijan (tasevastaavan) tunneittai-
sen sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja 
tasesähkön hinnoittelu perustuvat ta-
sepalvelusopimukseen, jonka ehdot 
ovat yhtäläiset ja julkiset. Fingrid huo-
lehtii maan jokahetkisen tehotasapai-
non ylläpidosta ostamalla ja myymällä 
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säätösähköä Suomessa. Tasevastaavat 
voivat osallistua pohjoismaiseen säätö-
sähkömarkkinaan jättämällä tarjouk-
sia käytössään olevasta kapasiteetista. 
Säätösähkömarkkinoille osallistumisen 
ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perus-
tuvat tasepalvelusopimukseen.

Pohjoismaisten ulkomaanyhteyksien 
siirtopalvelut mahdollistavat osallistu-
misen eurooppalaisille vuorokausi- ja 
päivänsisäisille markkinoille. Fingrid tar-
joaa sähkönsiirtopalvelua Venäjän 400 
kV yhdysjohtojensa kautta. Siirtopalve-
lu on tarkoitettu kiinteäluonteiselle säh-
kön tuonnille ja perustuu Fingridin so-
pimuksiin Venäjän kantaverkkoyhtiön 
ja systeemioperaattorin kanssa. Raja-
johtojen käyttöä koskevat tekniset eh-
dot on määritelty järjestelmäsopimuk-
sessa, käyttötoimintaa koskevat ehdot 
käyttösopimuksessa, mittauksiin liitty-
vät asiat mittaus- ja laskutussopimuk-
sessa ja kaupalliset ehdot kapasiteetin 
allokointisopimuksessa. Sähkönsiirto-
palvelun asiakas ja Fingrid sopivat säh-
kön siirtoon liittyvistä ehdoista siirtopal-

velusopimuksessa, joka perustuu edellä 
mainittuihin sopimuksiin. Sopimusehdot 
ovat yhtäläiset ja julkiset.

Läpisiirtokorvaukset (ITC) ovat Fingridin 
tuottoja ja/tai kuluja, joita kantaverkko-
yhtiö saa kantaverkkonsa käytöstä muil-
ta eurooppalaisilta kantaverkkoyhtiöiltä 
ja/tai maksaa muille kantaverkkoyhtiöil-
le käyttäessään niiden verkkoa palvel-
lessaan omia asiakkaitaan. 

Tehoreservipalvelun avulla turvataan 
sähkön toimintavarmuus Suomessa säh-
köjärjestelmän tilanteissa, joissa suunni-
teltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan 
ennakoitua sähkön kulutusta. Tehoreser-
vijärjestelmä on Energiaviraston Fingri-
dille määräämä erityistehtävä, joka pe-
rustuu tehoreservilakiin (117/2011, Laki 
sähköntuotannon ja –kulutuksen välis-
tä tasapainoa varmistavasta tehoreser-
vistä). Energiavirasto kilpailuttaa teho-
reservinä toimivat kohteet ja Fingrid lain 
määräämänä hallinnoi tehoreservipal-
velua. Tehoreservinä voivat toimia sekä 
voimalaitokset että sähkön kulutuksen 
joustoon kykenevät kohteet.

2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2021 2020

Vuokratuotot 479 528

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 494 577

Saadut avustukset 224 547

Voitot johdannaisten käypään arvoon 
arvostamisesta 62 267 2 830

Muut tuotot 1 472 738

Yhteensä 64 937 5 219

2017 2018 2019 2020 2021

Liikevaihto ja liiketoiminnan 
tulos 2017–2021, MEUR
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  Voitto ennen veroja
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Liikevaihto ja  
tuloutusperiaatteet
Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun 
luovutuksen perusteella. Sähkön siirto 
tuloutetaan, kun siirto on tapahtunut ja 
tasesähköpalvelut tuloutetaan palve-
lun luovutuksen perusteella. Liikevaih-
toa laskettaessa myyntituotoista on vä-
hennetty mm. välilliset verot.

IFRS 15 Myyntituotot 
asiakassopimuksista
IFRS 15 standardin perusperiaatteena 
on, että myyntituotot kirjataan, kun ta-
varaa tai palvelua koskeva määräysvalta 
siirtyy asiakkaalle.

Myyntituottojen kirjaamisessa on sovel-
lettava viisivaiheista prosessia:
• yksilöidään asiakassopimukset 

• yksilöidään erilliset suoritevelvoitteet

• määritetään sopimuksen mukainen 
transaktiohinta 

• kohdistetaan transaktiohinta 
erillisille suoritevelvoitteille, ja 

• kirjataan myyntituotto, kun kukin 
suoritevelvoite on täytetty.

Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun 
luovutuksen perusteella. Sähkön siirto 
tuloutetaan, kun siirto on tapahtunut. 
Tasesähköpalvelut tuloutetaan palve-
lun luovutuksen perusteella. Fingrid on 
määritellyt suoritevelvoitteet kuhunkin 
sopimukseen liittyen ja tulouttamista 
on tarkasteltu jokaisen suoritevelvoit-
teen osalta erikseen. Suoritevelvoit-
teen täyttämisasteen määrittämiseen 
tulee soveltaa yhtä menetelmää kun-
kin ajan kuluessa täytettävän suorite-
velvoitteen osalta. Liittymissopimuk-
set ovat pitkäaikaisia, irtisanottavissa 
aikaisintaan 15 vuoden kuluttua so-
pimuksen voimaanastumisesta. Jollei 
asiakas saa erillistä tavaraa tai palve-
lua liittymismaksua vastaan, se tulee 
kirjata tuotoksi, kun muut sopimuksen 
mukaiset tuotot kirjataan eli pääsään-
töisesti sopimuskauden aikana. 

Yhtiö arvioi tuloutusperiaatteita uu-
sien tuotteiden kohdalla tai liiketoi-
mintamallien muuttuessa.

Tasesähkön oston ja myynnin 
arvioiminen
Tasesähkökaupan tuotot ja ku-
lut selviävät valtakunnallisen ta-
seselvityksen kautta, joka perus-
tuu Työ- ja elinkeinoministeriön 
9.12.2008 antamaan asetukseen 
sähköntoimitusten selvitykseen 
liittyvästä tiedonvaihdosta. Lo-
pullinen taseselvitys valmistuu vii-
meistään 13 päivän kuluttua toi-
mituspäivästä, minkä johdosta 
tilinpäätöksessä tasesähkökau-
pan tuotot ja kulut ovat osittain ar-
vionvaraisia. Arviointi on tehty ta-
seselvityksen antamien alustavien 
taseselvitystietojen perusteella. 
Ulkomaisten taseiden osalta las-
kelmat on varmistettu ulkomais-
ten vastapuolten kanssa.

Läpisiirtokorvaus
Sähkön läpisiirtokorvaus perustuu 
kantaverkkoyhtiöiden kesken teh-
tyyn ITC (Inter-Transmission Sys-
tem Operator Compensation)-so-
pimukseen. Laskennan tekee 
keskitetysti ENTSO-E (kantaverk-

koyhtiöiden yhteistyöjärjestö). 
Läpisiirtokorvaus määräytyy ver-
kon käytöstä ja siirtohäviöistä 
maksettavan korvauksen perus-
teella. Läpisiirtokorvaukset las-
ketaan huomioiden sähkön siirrot 
eri ITC-sopimusmaiden välillä. Lä-
pisiirtokorvaus voi olla kantaverk-
koyhtiölle sekä tuottoa että kulua. 
Fingridin osuus läpisiirtokorvauk-
sesta määräytyy Suomen rajojen 
yli tapahtuvien sähkön siirtojen 
sekä laskennallisten kantaverk-
kohäviöiden perusteella. Läpisiir-
tokorvaukset laskutetaan jälkikä-
teen kaikkien sopimusosapuolien 
hyväksyttyä summat. Tarkastelu 
tapahtuu kuukausitasolla. Tilin-
päätöksessä on tämän johdosta 
arvioitu 2021 vielä laskuttamatta 
olevat läpisiirtokorvaukset. Ar-
vio on tehty käyttäen toteutunei-
ta sähköenergian siirtoja Suomen 
rajoilla sekä yksikkökorvauksia, 
jotka on arvioitu analysoimalla 
edellisten kuukausien toteumia 
ja tietoja verkon siirroista näinä 
kuukausina.

Laadintaperiaatteet Harkinta ja arviot
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3.4 TUOTTOIHIN LIITTYVÄT SAAMISET JA LUOTTORISKIN HALLINTA

3. Myyntisaamiset ja muut saamiset

1 000 € 2021 2020

Pitkäaikaiset:

Muut saamiset 68 48

Yhteensä 68 48

Lyhytaikaiset:

Myyntisaamiset 104 139 80 940

Saamiset osakkuusyrityksiltä 385 5 720

Siirtosaamiset 30 614 19 060

Muut saamiset 2 537 4 083

Yhteensä 137 675 109 803

Yhteensä 137 742 109 851

Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät 
oleelliset erät 2021 2020

Myynnin jaksotukset 23 621 14 086

Ostojen jaksotukset/ennakkomaksut 2 359 1 370

Korkosaamiset 3 625 3 573

Verosaamiset 1 009 29

Jaksotetut henkilöstökulut 1

Yhteensä 30 614 19 060

Luottoriskin hallinta - asiakkaat
Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiön ot-
tamaan asiakkaikseen kantaverkkoon 
liittyvät jakeluverkkoyhtiöt sekä sähkön 
tuottajat ja kuluttajat. Tästä seuraa, että 
yhtiö ei voi luottoriskianalyysin pohjal-
ta valita asiakkaitaan tai periä näiltä 
erisuuruisia maksuja. Pääsääntöisesti 
yhtiön asiakkailta ei vaadita vakuuksia 
myyntilaskujen suorituksen saamisek-
si, mutta maksusuorituksen viivästyt-
tyä maksuhäiriötilanteissa näin voidaan 
menetellä. Asiakasvastuuyksikön vas-
tuulla on seurata asiakkaiden luottokel-
poisuutta. Asiakkaiden maksuhäiriöistä 
seuraava toimintaprosessi on määritel-
ty Kantaverkkosopimuksen palvelueh-

doissa. Vuoden vaihteessa yhtiöllä oli 
vähäisiä erääntyneitä saamisia, joiden 
luottoriskin katsotaan olevan vähäinen 
ja jotka yhtiö arvioi varmasti saavansa. 
Yhtiöllä ei ole saamisiin liittyviä arvon-
alennuksia.

Myyntisaamisten ja ostovelkojen 
netottaminen
Myyntisaamisia ja ostovelkoja on ne-
totettu taseessa alla olevan taulukon 
mukaisesti. Netotetut erät liittyvät ta-
sesähkön ostoon ja myyntiin, ja yhtiöl-
lä on laillisesti toimeenpantavissa oleva 
kuittausoikeus näihin eriin kaikissa ti-
lanteissa. Yhtiö myös käyttää netotus-
oikeuttaan. 
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4. Myyntisaamisten ja ostovelkojen taseessa netotetut määrät

2021 2020

1 000 €

Myyntisaamisten / 
ostovelkojen 
bruttomäärä

Netotettujen 
erien määrä

Taseessa 
esitettävät netto-
myyntisaamiset ja 

ostovelat

Myyntisaamisten / 
ostovelkojen 
bruttomäärä

Netotettujen 
erien määrä

Taseessa 
esitettävät netto-
myyntisaamiset ja 

ostovelat

Myyntisaamiset 121 227 -17 088 104 139 101 823 -15 554 86 269

Ostovelat 53 784 -17 088 36 696 53 579 -15 554 38 025

Myyntisaamiset ja 
muut saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset 
kirjataan alun perin transaktiohin-
taan, minkä jälkeen ne arvostetaan 
jaksotettuun hankintamenoon käyt-
täen efektiivisen koron menetelmää. 
Odotettavissa oleva luottotappio ar-
vioidaan perustuen historiallisiin luot-
totappiomääriin ottaen huomioon en-
nakoivaa informaatiota taloudellisten 
olosuhteiden kehityksestä ja saamis-
kohtaisia arviointeja. Arvonalentumi-

set kirjataan suoraan vähentämään 
saamisten kirjanpitoarvoa ja liiketoi-
minnan muihin kuluihin. Fingridillä ei 
ole ollut arvonalentumisia esitettävi-
nä kausina.

Myyntisaamisten ja muiden saamis-
ten lisäksi yhtiöllä on pieni määrä lai-
nasaamisia osakkuusyhtiöiltä. Nämä 
ovat pitkä- ja lyhytaikaisia ja kuvattu 
luvussa 6.1. Saamiset osakkuusyhti-
öiltä on kirjattu näitä samoja laadin-
taperiaatteita noudattaen.

Laadintaperiaatteet
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Pääkuluerät 2021

60 %

11 %

9 %

5 %

7 %
4 %

  Tasesähkön osto
  Poistot
  Reservikulut
  Muut kulut
  Häviösähkökulut
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
  Kunnonhallintakulut
  Tehoreservikulut
  Läpisiirtokulut

2 %

1 %

1 %

3.5 LIIKETOIMINNAN 
KULUT, VELAT JA OSTOJEN 
LUOTTORISKIN HALLINTA 
Reservikustannukset ovat yksi merkit-
tävistä kantaverkkotoiminnan kulueristä 
tasesähkön ostojen ja käyttöomaisuus-
hyödykkeistä tehtävien poistojen jäl-
keen. Reservejä tarvitaan kantaverkon 
taajuuden ja käyttövarmuuden ylläpitä-
miseen. Reserveillä tarkoitetaan voima-
laitoksia, kulutuskohteita ja energiava-
rastoja, jotka kykenevät muuttamaan 
tehoaan tarpeen mukaan. Reservejä 
on erilaisia ja ne jaotellaan käyttötar-
koituksensa perusteella. Taajuuden va-
kautusreservejä käytetään jatkuvaan 
taajuuden hallintaan ja taajuuden pa-
lautusreservien tarkoituksena on pa-
lauttaa taajuus sen normaalialueelle 
vapauttaen aktivoituneet taajuuden va-
kautusreservit takaisin käyttöön. Lisäksi 
käytössä on myös nopea taajuusreservi, 
jota käytetään taajuuden hallintaan pie-
nen inertian käyttötilanteissa taajuuden 
vakautusreservien lisäksi. Sähköverkon 
taajuus tarkoittaa sähkön tuotannon ja 
kulutuksen tasapainoa, joka on 50,0 Hz. 
Tasapainotilassa sähköä tuotetaan ja 
kulutetaan yhtä paljon. 

Kantaverkkotoiminnan erityispiirre on 
viime vuosina ollut, että kustannukset 
kasvavat erityisesti uusien tehtävien ja 
toimintaan kohdistuvien ulkoisten sekä 
yllättävien muutosten johdosta. Uu-
sia tehtäviä ovat mm. eurooppalaisten 
verkkosääntöjen vaatimat muutokset 
sekä näiden tehtävien kehittämiskus-
tannukset sekä pohjoismaisten tasehal-
linnan ja siihen liittyvien markkinoiden 
kehittäminen. Osa uusista tehtävistä ja 
vastuista on määrätty Fingridille lais-
sa, minkä johdosta yhtiön on kehitettä-
vä ja varmennettava toimintaansa yhä 
enemmän. Kustannuksia ovat aiheut-
taneet mm. yhteiskunnan yhä suurempi 
riippuvuus sähköjärjestelmästä ja tieto-
turvaan kohdistuvat tarpeet. Fingrid on 
kuitenkin kansainvälisissä vertailutut-
kimuksissa edelleen maailman kustan-
nustehokkaimpien kantaverkkoyhtiöi-
den joukossa. Konsernin tutkimus- ja 
kehitystoiminnan kulut vuonna 2021 oli-
vat 3,0 (4,5) miljoonaa euroa. 

Häviösähkön kuluista on kerrottu luvus-
sa 3.7.

2017 2018 2019 2020 2021

M€

500 

400

300

200

100

0

PÄIVITETTY

Kulut yhteensä  (ilman tase-
sähköä) 2017-2021, MEUR

Fingridin liiketoiminnan kulut muodostuvat ja ovat kehittyneet seuraavasti:
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5. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2021 2020

Häviösähkökulut 65 591 52 590

Tasesähkön osto 569 499 234 412

Reservikulut 83 496 63 536

Tehoreservikulut 10 373 12 618

Läpisiirtokulut 13 576 10 846

Kunnonhallinnan kulut 19 414 21 958

Muut materiaalit ja palvelut 11 604 8 371

Yhteensä 773 553 404 330

6. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2021 2020

Ulkopuoliset palvelut ja työsuoritukset ym. 29 068 27 121

Voitot/tappiot johdannaisten käypään arvoon 
arvostamisesta 66 -175

Muut vuokrakulut 742 739

Muut kulut 8 114 7 619

Yhteensä 37 990 35 304

Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2021 2020

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastuspalkkiot 141 120

Muut palkkiot 37 33

Yhteensä 178 153

Tilintarkastusyhteisön palkkiot sisälty-
vät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Yhtiön toimintamalli perustuu laajalti 
ulkoistukseen sisältäen mm. verkkoin-
vestoinnit, kunnonhallinnan ja ICT-han-
kinnat. Yhtiö kilpailuttaa hankinnat han-
kintapolitiikassa kuvatun toimintamallin 
mukaisesti. Yhtiö toimii kaikissa han-
kinnoissaan puolueettomasti, tasapuo-

lisesti ja avoimesti. Hankintapäätökset 
perustuvat ennalta ilmoitettuihin ta-
loudellisiin ja laadullisiin seikkoihin, jot-
ka pystytään jälkikäteen todentamaan. 
Hankinnoissa pyritään varmistamaan, 
että valitut toimittajat ja näiden alihank-
kijat toimivat vastuullisella tavalla. Toi-
mittajien tulee sitoutua noudattamaan 
yhtiön laatimia Yritysvastuuvaatimuksia 
toimittajille
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7. Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2021 2020

Pitkäaikaiset:

Siirtovelat: Pullonkaulatuotot* 369 342 214 792

Yhteensä 369 342 214 792

Lyhytaikaiset:

Ostovelat 34 441 36 064

Ostovelat osakkuusyrityksille 2 254 1 961

Korkovelat 12 320 12 576

Arvonlisäverovelat 18 9 780

Saadut vakuudet 923

Sähköverovelka 899 4 251

Siirtovelat 222 044 92 694

Muut velat 926 810

Yhteensä 272 903 159 059

Yhteensä 642 245 373 851

Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin 
sisältyvät oleelliset erät 2021 2020

Henkilöstökulut 8 899 7 536

Myynnin ja ostojen jaksotukset 93 770 80 116

Verovelat 708

Pullonkaulatuotot* 119 375 4 334

Yhteensä 222 044 92 694

* Pullonkaulatuottojen kertymisestä ja käytöstä on kerrottu luvussa 4.1

Ostojen luottoriski
Toimintojen johtajat vastaavat toimitta-
jiin liittyvästä vastapuoliriskistä. Hankin-
tapolitiikassa ja -ohjeessa sekä erillises-
sä ohjeistuksessa määritellään yhtiön 
toimittajilta vaadittavat taloudelliset 
kelpoisuuskriteerit ja niiden seuranta.

Yleiset hankintaperiaatteet
Konsernissa noudatetaan kolmea vaih-
toehtoista hankintatapaa tavaroita tai 
palveluita hankittaessa. Kun hankinnan 
arvo on alle 60 000 euroa ja kilpailutuk-
sen hyödyt ovat pienemmät kuin hankin-
nasta aiheutuvat kustannukset, hankin-
ta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta 

tai suullisen tarjouspyynnön avulla. Han-
kinnasta tehdään aina kirjallinen tilaus tai 
hankintasopimus. Kun hankinnan arvioi-
tu arvo ylittää 60 000 euroa, mutta jää 
alle erityisalojen julkisiin hankintoihin so-
vellettavan kynnysarvon, hankinta kilpai-
lutetaan kirjallista tarjouspyyntömenet-
telyä noudattaen. Kun Fingridiä koskevat 
erityisalojen julkisten hankintojen kyn-
nysarvot ylittyvät (vuonna 2021 tavarat 
ja palvelut 428 000 euroa, rakennusura-
kat 5 350 000 euroa, suunnittelukilpailut 
428 000 euroa ja käyttöoikeussopimuk-
set 5 350 000 euroa), noudatetaan eri-
tyisalojen hankintalain mukaista hankin-
tamenettelyä.
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3.6 VAIHTO-OMAISUUS
Varautuakseen sähkön siirron katkoi-
hin Fingrid omistaa ja ylläpitää varavoi-
maloita. Vaihto-omaisuudessa pidetään 
varavoimaloiden polttoainetta, merikaa-
peleiden varaosia, sähköasemien vara-

laitteita ja -osia sekä voimajohtojen kor-
jauskalustoa. Varastoinnin tavoitteena 
on saavuttaa riittävä valmius vikatapa-
usten ja kriisinaikaisten tapahtumien 
hoitamiseksi Fingridin omistamilla säh-
köasemilla ja voimajohdoilla

8. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2021 2020

Aineet ja tarvikkeet

Materiaalivarastot 9 066 8 636

Polttoainevarastot 5 167 5 047

Yhteensä 14 233 13 684

Vaihto-omaisuuden käytöstä kuluksi on kirjattu 1,7 (3,0) miljoonaa euroa.

Vaihto-omaisuus on arvostettu han-
kintamenoon tai sitä alempaan netto-
realisointiarvoon. Hankintameno mää-
ritetään FIFO-menetelmää käyttäen. 
Nettorealisointiarvo on tavanomai-
sessa liiketoiminnassa saatava arvi-

oitu myyntihinta, josta on vähennetty 
arvioidut valmiiksi saattamisesta joh-
tuvat menot sekä arvioidut myynnin 
toteuttamiseksi välttämättömät me-
not. Vaihto-omaisuus muodostuu ma-
teriaali- ja polttoainevarastoista.

Laadintaperiaatteet

3.7 HYÖDYKERISKIEN HALLINTA
Yhtiö altistuu sähkön hinta- ja volyy-
miriskille siirtohäviöiden kautta siten, 
että yhtiön tulee hankkia sähkön siirto-
häviötä vastaava määrä ns. häviösäh-
köä. Sähkön hinta- ja volyymiriskit eivät 
kuitenkaan ole merkittäviä yhtiön liike-
vaihdon ja tuloksen kannalta yli ajan. 
Jos sähkön siirron volyymi poikkeaa en-
nusteesta niin tästä voi aiheutua yhtiön 
liikevaihdon, ja liiketoiminnan tuloksen 
poikkeama. Tällöin voi toteutua sään-
telyn sallimaan Kohtuulliseen tuottoon 
nähden yli- tai alijäämä kyseiselle vuo-
delle, joka pyritään tasaamaan säänte-
lyjakson aikana.

Häviösähkön hankinta ja hankinnan hin-
tasuojaus perustuvat hallituksen hy-
väksymiin Yritystalouden periaatteisiin. 
Lisäksi yhtiöllä on suojaukseen ja hävi-
ösähkön hankintaan liittyvä, johtoryh-
män hyväksymä, häviösähköpolitiikka 
sekä operatiiviset ohjeet, hintasuojaus-
ohje ja valvomo-ohje. Sallitut suojaus-
tuotteet on määritetty häviösähköpoli-
tiikassa. Hintasuojauksen tarkoituksena 
on vähentää markkinahintojen vaihtelun 
vaikutusta ja antaa riittävää ennakoita-
vuutta, jotta kantaverkkopalvelun hin-

tatasoon kohdistuvat vuotuiset muu-
tospaineet olisivat häviösähkön osalta 
maltillisia. Suojauspalvelu hankitaan ul-
kopuoliselta salkunhaltijalta, joka päät-
tää hintasuojauksen toteutuksesta ja 
ajoituksesta häviösähköpolitiikan mää-
rittelyjen ja annetun ohjeistuksen mu-
kaisesti. Häviösähkön hankintahin-
ta suojataan johdannaisilla siten, että 
sähkön hintasuojaus aloitetaan kolme 
vuotta ennen toimitusvuotta eli suo-
jaushorisontti on enintään neljä vuotta. 
Tavoitteena on, että salkunhoitaja ajoit-
taa sähkönsiirron häviöennusteen poh-
jalta tekemänsä suojaussuunnitelman 
toteuttamisen siten, että toimitusvuo-
si on täysin suojattu edeltävän vuoden 
syyskuun loppuun mennessä. Hinta-
suojauksessa käytetään OTC-termiine-
jä, joiden hinnoittelu perustuu NASDAQ 
OMX Commodities:n noteerauksiin. 
Sähköjohdannaisten nimellisarvot, käy-
vät arvot ja positiot on esitetty taulu-
kossa 23.

Muu kuin häviösähkön hankintaan liitty-
vä hyödykeriski syntyy, jos yhtiö solmii 
hankintasopimuksia, joissa alla olevan 
hyödykkeen hinta vaikuttaa investoin-
tihyödykkeen lopulliseen hintaan (hyö-
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dykkeen hintariski). Lähtökohtaisesti hyö-
dykkeen hintariskit ja valuuttakurssiriskit 
suojataan täysimääräisesti. Kustannus-
tehokkuussyistä voidaan jättää suojaa-
matta riskin määrä, joka realisoituessaan 
on enintään viisi miljoonaa euroa.

3.8 HENKILÖSTÖ - TOIMINNAN 
TUKIPILARI
Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden 
lopussa, määräaikaiset mukaan lukien 
451 (408) henkilöä. Vakinaisen henkilös-
tön määrä oli 400 (363). Henkilöstöstä 
oli vuoden lopulla naisia 26 (23) prosent-
tia ja miehiä 74 (77) prosenttia. Työnteki-
jöiden keski-ikä oli 44 (44) vuotta.

9. Henkilöstökulut

1 000 € 2021 2020

Palkat ja palkkiot 28 244 26 669

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 4 386 3 635

Muut henkilösivukulut 1 003 902

Yhteensä 33 633 31 207

Ylimmän johdon palkat ja palkkiot 2 113 2 023

Henkilöstökulut olivat 37,8 (34,1) miljoonaa euroa, josta investointiprojekteihin ak-
tivoitiin 4,2 (2,9) miljoonaa euroa.

Konsernissa on vuonna 2021 ollut käy-
tössä ylimmän johdon palkitsemis-
järjestelmä, jonka yleiset periaatteet 
Fingrid Oyj:n hallitus on hyväksynyt 
17.12.2020. Toimitusjohtajan ja johto-
ryhmän jäsenten kokonaispalkkaus 
muodostuu kiinteästä kokonaispalkas-
ta, yksivuotisesta bonusohjelmasta ja 
kolmevuotisesta pitkän aikavälin kan-
nustinohjelmasta. Yksivuotisen bonus-
ohjelman enimmäismäärä oli toimitus-
johtajan osalta 40 prosenttia ja muiden 
johtoryhmän jäsenten osalta 25 pro-
senttia vuosipalkasta. Pitkän aikavälin 
kannustinohjelman vuosittainen enim-
mäismäärä oli toimitusjohtajan osalta 

40 prosenttia ja muiden johtoryhmän 
jäsenten osalta 25 prosenttia.

Konsernilla on tällä hetkellä käy-
tössään ainoastaan maksupohjaisia 
eläkejärjestelyjä. Konsernin henkilö-
kunnan eläketurva on hoidettu ulko-
puolisessa eläkevakuutusyhtiössä. 
Maksupohjaisissa järjestelyissä suo-
ritukset kirjataan kuluksi sen tilikau-
den tuloslaskelmaan, jota veloitus 
koskee. Maksupohjaisissa järjeste-
lyissä konsernilla ei ole oikeudellista 
eikä tosiasiallista velvoitetta lisämak-
sujen suorittamiseen, mikäli maksu-
jen saajataho ei pysty suoriutumaan 
eläke-etuuksien maksamisesta.

Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä 
tilikauden aikana: 2021 2020

Henkilöstö keskimäärin 440 400

Henkilöstö vuoden lopussa 451 408



27

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan 
esikuva (IFRS)

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Työsuhde-etuudet

Eläkevelvoitteet
Yhtiöllä on vain maksupohjaisia 
eläkejärjestelyitä. Maksupohjaisel-
la järjestelyllä tarkoitetaan eläke-
järjestelyä, jonka mukaan tehdään 
kiinteitä maksusuorituksia erilliselle 
yksikölle ja konsernilla ei ole oikeu-
dellisia eikä tosiasiallisia velvoit-
teita lisämaksujen suorittamiseen, 
jos rahastolla ei ole riittävästi va-
roja kaikkien nykyisen ja aiempien 
tilikausien työsuoritukseen perus-
tuvien etuuksien maksamiseen kai-

kille työntekijöille. Maksupohjaisis-
sa järjestelyissä konserni suorittaa 
julkisesti tai yksityisesti hallinnoi-
taviin eläkevakuutuksiin maksu-
ja, jotka ovat pakollisia, sopimuk-
seen perustuvia tai vapaaehtoisia. 
Konsernilla ei ole näiden suori-
tusten lisäksi muita maksuvelvoit-
teita. Suoritetut maksut kirjataan 
henkilöstökuluiksi, kun ne eräänty-
vät maksettaviksi. Etukäteen suo-
ritetut maksut merkitään varoik-
si taseeseen siltä osin kuin ne ovat 
saatavissa takaisin palautuksina tai 
tulevien maksujen vähennyksinä. 

Laadintaperiaatteet
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3.9 VEROT
Yhtiö maksaa tuloverot vallitsevan ve-
rokannan mukaan ilman erityisiä vero-
järjestelyitä. Tuloslaskelman tuloverot 
jakautuvat välittömiin veroihin -33,5 
(-29,8) miljoonaa euroa ja laskennalli-

sen veron muutokseen -4,0 (10,4) mil-
joonaa euroa. Fingridin efektiivinen 
veroaste vastaa olennaisilta osin Suo-
men yhtiöveroprosenttia 20%. Alla ole-
va taulukko kuvaa Fingridin efektiivisen 
veroprosentin kehitystä.
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10. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2021 aikana:

Laskennalliset verosaamiset
1 000 € 31.12.2020

Kirjattu
tulos-

vaikutteisesti 31.12.2021

Varaukset 279 343 621

Ostovelat ja muut velat 2 016 -44 1 973

Verotuksessa vahvistetut tappiot 1 784 275 2 059

Johdannaisinstrumentit 4 427 -3 873 554

Pullonkaulatuotot 7 059 890 7 950

Liittymismaksut (IFRS 15) 11 825 1 843 13 668

Vuokrasopimusvelat (IFRS 16) 114 52 165

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 118 118

Yhteensä 27 504 -395 27 109

Laskennalliset verovelat
1 000 € 31.12.2020

Kirjattu
tulos-

vaikutteisesti 31.12.2021

Poistoero -59 779 4 000 -55 779

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -31 065 -1 406 -32 471

Muut saamiset 1 076 557 1 633

Muut rahoitusvarat -220 9 -211

Lainat -1 702 44 -1 658

Johdannaisinstrumentit -11 248 -6 793 -18 041

Yhteensä -102 938 -3 590 -106 528

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2020 aikana:

Laskennalliset verosaamiset
1 000 € 31.12.2019

Kirjattu
tulos-

vaikutteisesti 31.12.2020

Varaukset 279 279

Ostovelat ja muut velat 2 059 -43 2 016

Verotuksessa vahvistetut tappiot 1 784 1 784

Johdannaisinstrumentit 1 519 2 908 4 427

Pullonkaulatuotot 9 003 -1 943 7 059

Liittymismaksut (IFRS 15) 9 993 1 832 11 825

Vuokrasopimusvelat (IFRS 16) 62 51 114

Yhteensä 22 915 4 589 27 504

Laskennalliset verovelat
1 000 € 31.12.2019

Kirjattu
tulos-

vaikutteisesti 31.12.2020

Poistoero -69 779 10 000 -59 779

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -30 206 -859 -31 065

Muut saamiset -1 086 2 162 1 076

Muut rahoitusvarat -210 -9 -220

Lainat -1 744 43 -1 702

Johdannaisinstrumentit -5 758 -5 489 -11 248

Yhteensä -108 784 5 846 -102 938
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Tuloverot
Konsernin tuloslaskelman veroi-
hin kirjataan konserniyhtiöiden ti-
likauden tuloksia vastaavat suori-
teperusteiset verot, aikaisempien 
tilikausien verojen oikaisut ja las-
kennallisten verojen muutokset. 
Laskennalliset verot on kirjattu 
kaikki Suomen yhtiöverokannan, 
20%, mukaisesti. Verot merkitään 
tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liitty-
vät muihin laajan tuloksen eriin jol-
loin myös vero kirjataan vastaavasti 
muihin laajan tuloksen eriin. Tällai-
sia eriä ovat konsernilla vain myytä-
vissä olevat sijoitukset.

Laskennalliset verosaamiset ja -ve-
lat kirjataan kaikista väliaikaisista 
eroista omaisuus- ja velkaerien ve-
rotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen 
välillä velkamenetelmän mukaises-
ti. Laskennallinen vero on kirjattu 
tilinpäätöspäivään mennessä sää-
detyillä verokannoilla. Liikearvon 

alkuperäisestä kirjaamisesta johtu-
vaa laskennallista verovelkaa ei kui-
tenkaan kirjata, eikä laskennallista 
veroa kirjata silloin, kun se johtuu 
omaisuuserän tai velan alkuperäi-
sestä kirjaamisesta, kun kyseessä 
ei ole liiketoimintojen yhdistäminen 
eikä liiketapahtuma toteutumisai-
kanaan vaikuta kirjanpidon tulok-
seen eikä verotettavaan tuloon. 
Laskennalliset verosaamiset esite-
tään pitkäaikaisena saamisena ja 
vastaavasti laskennalliset verove-
lat pitkäaikaisena velkana.

Suurimmat väliaikaiset erot synty-
vät käyttöomaisuuden poistoista, 
rahoitusinstrumenteista ja pullon-
kaulatuottojen käyttämisestä in-
vestointeihin. Laskennallinen ve-
rosaaminen väliaikaisista eroista 
kirjataan siihen määrään asti, joka 
todennäköisesti voidaan hyödyn-
tää tulevaisuudessa syntyvää ve-
rotettavaa tuloa vastaan.

Laadintaperiaatteet

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU
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04
Pitkäjänteinen investoija (IFRS)

• Tässä luvussa keskitytään
Fingridin omaisuuteen ja ennen
kaikkea niistä merkittävimpään:
Kantaverkko-omaisuuteen ja
sen tekijöihin.

• Samalla käydään läpi yhtiön
liikearvo ja kuvataan muut
aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet.

4.1 KANTAVERKKO-OMAISUUS
Fingridin kantaverkon investointioh-
jelmalla edistetään Suomen energia- 
ja ilmastostrategian toteutumista, pa-
rannetaan käyttövarmuutta, lisätään 
siirtokapasiteettia sekä edistetään säh-
kömarkkinoita. Vuosittaiset investoinnit 
kantaverkkoon ovat säilyneet erittäin 
mittavina.

Pitkäjänteinen investoija

14 000 KM  VOIMAJOHTOA, 
320 KM MERIKAAPELEITA 116 SÄHKÖASEMAA

45 000 KPL   
VOIMAJOHTOPYLVÄITÄ 

10  VARAVOIMALAITOSTA JA
  3  HVDC-ASEMAA

Pitkäjänteinen investoija
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Vuonna 2021 yhtiön kokonaisinvestoin-
nit olivat 199,2 (169,7) miljoonaa euroa. 
Tästä sähköverkkoon investoitiin yh-
teensä 166,1 (137,3) miljoonaa euroa ja 
varavoimaan 2,4 (9,6) miljoonaa euroa. 
Tietojärjestelmäinvestoinnit olivat 28,5 
(21,1) miljoonaa euroa ja liittyivät pää-
osin Datahub-hankkeeseen. Tutkimus- 
ja kehityshankkeisiin käytettiin toimin-
tavuonna yhteensä 3,0 (4,5) miljoonaa 
euroa. Vuonna 2021 rakenteilla oli yh-
teensä noin 50 sähköasema- ja voima-
johtohanketta. Sähköasemahankkeista 

kymmenen valmistui vuonna 2021. Suu-
rista sähkönsiirtohankkeista Fingridillä oli 
käynnissä Metsälinjaksi kutsuttu, Oulus-
ta Petäjävedelle ulottuva rakennushan-
ke. Kansainvälisten sähkömarkkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi valmistellussa 
on kolmannen vaihtosähköyhteyden ra-
kentaminen Ruotsiin. Siirtoyhteyden on 
määrä valmistua vuonna 2025. Ilmasto-
riskien näkökulmasta Fingrid varautuu 
yleistyvien ja voimistuvien sään ääri-il-
miöiden fysikaalisiin riskeihin kantaver-
kon rakentamisessa ja käytössä.

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU
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IFRS-tase

Varat Oma pääoma ja velat Oma pääoma ja velatVarat

Sääntelyn mukainen tase

SÄHKÖVERKKO-
OMAISUUS

MUUT VARAT MUUT VELAT

LAINAT

OMA PÄÄOMA

SÄHKÖVERKON 
NYKYKÄYTTÖARVO

LAINAT

OMA PÄÄOMA

OMAN PÄÄOMAN 
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SITOUTUNUT PÄÄOMA
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IFRS-tase ja sääntelyn mukainen tase 2021, M€
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Kantaverkko-omaisuus arvostetaan 
käypään arvoon yhtiön sääntelyn mu-
kaisen taseen tarkoituksiin, kuten aikai-
semmin on kuvattu. Sähköverkko-omai-
suuden sääntelyn mukainen käypä arvo 
(oikaistu jälleenhankinta-arvo) saadaan 
laskemalla yhteen verkkokomponentti-
kohtaiset oikaistut jälleenhankinta-ar-
vot, jotka lasketaan Energiaviraston 
määrittämän yksikköhinnan ja verk-
kokomponentin lukumäärän tulona. 
Verkkokomponentin oikaistu nykyinen 
käyttöarvo lasketaan sen oikaistusta 
jälleenhankinta-arvosta verkkokompo-
nentin pitoajan ja verkkokomponentin 
keski-ikätiedon avulla.

IFRS-tase ja sääntelyn mukainen tase 2021, M€
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Pullonkaulatuottoja kertyy, kun säh-
köpörssin tarjousalueiden välinen 
sähkön siirtokapasiteetti ei ole riit-
tävän suuri kysynnän kattamiseen. 
Tällöin tarjousalueet eriytyvät hin-
ta-alueiksi, ja niiden väliseltä siir-
toyhteydeltä kertyy sähköpörssille 
pullonkaulatuottoja siten, että: pul-
lonkaulatuotot [€/h] = vuorokausi-
markkinoiden siirto [MW] * aluehinta-
ero [€/MWh]. Tämä perustuu siihen, 
että matalamman hinnan alueella 
toimiva myyjä saa sähköstään ma-
talamman hinnan kuin se, jonka kor-

keamman hinnan alueella toimiva 
ostaja sähköstään maksaa. Tällöin 
hintaerosta aiheutuvat ylijäämätuo-
tot, eli pullonkaulatuotot, jäävät säh-
köpörssille, joka edelleen maksaa 
nämä tuotot sopimusperusteisesti 
kantaverkkoyhtiöille. Verkonhaltijan 
on käytettävä saamansa pullonkau-
latuotot EU-asetuksen 2019/943 19 
artiklan mukaisiin tarkoituksiin, joita 
ovat jaetun kapasiteetin tosiasialli-
sen saatavuuden takaaminen sekä 
yhteenliittämiskapasiteettia ylläpi-
tävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit.

Pullonkaulatuotot
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Käyttämättömät  
pullonkaulatuotot 

1.1.

Kertyneet  
pullonkaulatuotot

Pullonkaula- 
tuottoja vastaavat 

investoinnit 

Käyttämättömät 
pullonkaulatuotot 

31.12.

Fingridille kertyi pullonkaulatuottoja ra-
jajohdoilta yhteensä 283,8 (146,7) mil-
joonaa euroa. Kertyneitä pullonkaula-
tuottoja on käyttämättä 488,7 (219,1) 
miljoonaa euroa ja ne käytetään tulevai-
suudessa sähkömarkkinoiden toimintaa 

parantaviin investointeihin. Energiavi-
rasto on hyväksynyt käyttämättömien 
pullonkaulatuottojen kohdistamisen 
119,4 miljoonan euron suuruisiin sähkö-
markkinoiden toimintaa parantaviin in-
vestointeihin vuoden 2022 aikana.

Pullonkaulatuotot
Fingridin saamat pullonkaulatuotot 
sisältyvät taseessa muiden velko-
jen erään siirtovelat. Siirtoveloista 
pullonkaulatuottoja tuloutetaan tu-
loslaskelmaan liiketoiminnan muina 
tuottoina sitä mukaa, kun niitä vas-
taavat sääntelyssä määritellyt ku-
lut kertyvät vuosikustannuksina tu-
loslaskelmaan. Vaihtoehtoisesti ne 
kirjataan taseessa tehtyjä säänte-
lyssä määriteltyjä investointeja vas-
taan pienentämään aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden han-
kintamenoa, minkä seurauksena ky-
seisten hyödykkeiden poistot piene-

nevät. Fingrid esittää lyhytaikaisissa 
siirtoveloissa seuraavan vuoden aika-
na käytettävän osuuden. 

Julkiset avustukset
EU:lta tai muulta taholta saadut, 
aineelliseen käyttöomaisuuteen 
liittyvät julkiset avustukset vä-
hennetään hyödykkeen hankinta-
menoista, jolloin ne pienentävät 
hyödykkeestä tehtäviä poistoja. 
Muut avustukset jaksotetaan tu-
loksi niille kausille, jolloin avustuk-
sia vastaavat kulut syntyvät. Muut 
saadut avustukset on esitetty liike-
toiminnan muissa tuotoissa.

Laadintaperiaatteet

 Pullonkaulatuotot 2021



34

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS)

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

4.2  AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

11. Aineelliset hyödykkeet

1 000 € 2021 2020
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 19 873 19 640
Lisäykset 1.1.-31.12. 620 234
Vähennykset 1.1.-31.12. -87
Hankintameno 31.12. 20 406 19 873
Kirjanpitoarvo 31.12. 20 406 19 873

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 350 125 332 015
Lisäykset 1.1.-31.12. 30 932 18 111
Vähennykset 1.1.-31.12. -3 015
Hankintameno 31.12. 378 042 350 125
Kertyneet poistot 1.1. -99 847 -88 947
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 2 487
Poistot 1.1.-31.12. -11 700 -10 900
Kirjanpitoarvo 31.12. 268 983 250 279

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 1 260 413 1 234 697
Lisäykset 1.1.-31.12. 39 946 28 154
Vähennykset 1.1.-31.12. -367 -2 439
Hankintameno 31.12. 1 299 992 1 260 413
Kertyneet poistot 1.1. -715 526 -673 724
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 343 1 364
Poistot 1.1.-31.12. -43 718 -43 165
Kirjanpitoarvo 31.12. 541 091 544 887

1 000 € 2021 2020
Voimajohdot
Hankintameno 1.1. 1 353 330 1 345 479
Lisäykset 1.1.-31.12. 17 659 8 682
Vähennykset 1.1.-31.12. -1 135 -831
Hankintameno 31.12. 1 369 854 1 353 330
Kertyneet poistot 1.1. -625 753 -588 270
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 516 586
Poistot 1.1.-31.12. -38 541 -38 070
Kirjanpitoarvo 31.12. 706 077 727 577

Aktivoidut korot koneisiin ja kalustoihin ja voimajohtoihin
Hankintameno 1.1. 15 610 14 475
Lisäykset 1.1.-31.12. 154 1 134
Hankintameno 31.12. 15 763 15 610
Kertyneet poistot 1.1. -2 969 -2 423
Poistot aktivoiduista koroista 1.1.-31.12. -561 -546
Kirjanpitoarvo 31.12. 12 233 12 640

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 118 118
Hankintameno 31.12. 118 118
Kirjanpitoarvo 31.12. 118 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 147 346 50 540
Lisäykset 1.1.-31.12. 178 911 154 591
Vähennykset 1.1.-31.12. -232
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -90 819 -57 785
Hankintameno 31.12. 235 206 147 346
Kirjanpitoarvo 31.12. 235 206 147 346

Aineelliset hyödykkeet 1 784 113 1 702 721
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12. Aineettomat hyödykkeet

1 000 € 2021 2020

Liikearvo

Hankintameno 1.1. 87 920 87 920

Hankintameno 31.12. 87 920 87 920

Kirjanpitoarvo 31.12. 87 920 87 920

Maankäyttöoikeudet

Hankintameno 1.1. 100 707 100 301

Lisäykset 1.1.-31.12. 114 489

Vähennykset 1.1.-31.12. -84 -82

Hankintameno 31.12. 100 737 100 707

Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 131 64

Kirjanpitoarvo 31.12. 100 868 100 771

Muut aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 85 594 70 016

Lisäykset 1.1.-31.12. 21 732 15 829

Vähennykset 1.1.-31.12. -103 -251

Hankintameno 31.12. 107 223 85 594

Kertyneet poistot 1.1. -49 640 -46 547

Poistot 1.1.-31.12. -2 595 -3 093

Kirjanpitoarvo 31.12. 54 988 35 954

Kirjanpitoarvo 31.12. 243 777 224 645

Maankäyttöoikeuksia ei poisteta vaan 
testataan vuosittain liikearvon testauksen 
yhteydessä arvonalentumisen varalta. 

Fingrid-konsernin koko liiketoiminta on 
Suomessa harjoitettavaa järjestelmä-
vastuullista kantaverkkotoimintaa, jolle 
konsernin taseessa oleva liikearvo ko-
konaisuudessaan kohdistuu. Liikearvon 
taseessa oleva määrä on 87,9 miljoo-

naa euroa eikä siihen ole tullut muutok-
sia esitettävinä kausina. Koska säänte-
lyn mukaisesti käypään arvon arvostettu 
yhtiön kantaverkko-omaisuuden netto-
varojen arvo on noin 2 800,0 miljoonaa 
euroa verrattuna nettovarojen 2 027,9 
miljoonan euron kirjanpitoarvoon, joka 
sisältää maankäyttöoikeudet ja liikear-
von, omaisuuserien kirjanpitoarvo ei ole 
alentunut.

Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet
Suurin osa yhtiön aineellisista 
hyödykkeistä muodostuu kanta-
verkko-omaisuudesta. Kantaverk-
ko-omaisuus sisältää mm. 400 kV, 
220 kV, 110 kV voimajohdot, tasa-
sähköjohdot, johtokatujen käyttöoi-
keudet, sähköasemat asema-aluei-
neen (rakennukset, rakennelmat, 
koneet ja laitteet, asema-alueen tiet), 
kaasuturbiinivoimalaitokset, poltto-
ainesäiliöt, generaattorit ja turbiinit.

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu 
taseessa alkuperäiseen hankintame-
noon vähennettynä kertyneillä pois-
toilla sekä mahdollisilla arvonalentu-
misilla. Jos käyttöomaisuushyödyke 
koostuu useammasta osasta, jolla on 
eripituiset vaikutusajat, osat käsitel-
lään erillisinä hyödykkeinä ja poiste-
taan erillisten vaikutusaikojensa ku-
luessa. 

Kun käyttöomaisuushyödykkeen eril-
lisenä hyödykkeenä käsitelty osa uu-
sitaan, uuteen osaan liittyvät menot 
aktivoidaan. Muut myöhemmin synty-



36

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS)

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

vät menot aktivoidaan vain, mikäli on to-
dennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä 
vastainen taloudellinen hyöty koituu kon-
sernin hyväksi ja hyödykkeen hankinta-
meno on luotettavasti määritettävissä. 
Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulos-
vaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Vieraan pääoman menot, kuten korkoku-
lut ja järjestelypalkkiot, jotka välittömäs-
ti johtuvat ehdot täyttävän omaisuuse-
rän hankkimisesta, rakentamisesta tai 
valmistamisesta, muodostavat osan ky-
seisen omaisuuserän hankintamenois-
ta. Ehdot täyttävä hyödyke on sellainen 
hyödyke, jonka saaminen valmiiksi sen 
aiottua käyttötarkoitusta varten vaa-
tii välttämättä huomattavan pitkän ajan. 
Muut vieraan pääoman menot kirjataan 
kuluiksi. Hankintamenoon aktivoidut vie-
raan pääoman menot lasketaan konser-
nin keskimääräisen vieraan pääoman 
kustannusten mukaan.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeis-
tä tehdään tasapoistot taloudellisen vai-
kutusajan mukaisesti. Tilivuoden aikana 
käyttöön otetun käyttöomaisuuden pois-
tot lasketaan hyödykekohtaisesti käyt-
töönottokuukausien mukaan. Maa- ja 
vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut 
taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokai-
sena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroa-

vat merkittävästi aikaisemmista arviois-
ta, poistoaikoja muutetaan vastaavasti.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkei-
den poistoajat:

Rakennukset ja rakennelmat
• Sähköasemien rakennukset ja 

erilliset rakennukset 40 vuotta

• Sähköasemien rakennelmat   
30 vuotta

• Kaasuturbiinivoimalaitosten 
rakennukset ja rakennelmat                  
20-40 vuotta

• Erilliset rakennelmat  15 vuotta

Voimajohdot
• Voimajohdot 400 kV  40 vuotta

• Tasasähköjohdot 40 vuotta

•  Voimajohdot 110-220 kV   
30 vuotta

• Kreosoottipylväät ja niiden 
hävittämiskustannukset   
30 vuotta

• Voimajohtojen (400 kV) 
alumiinipylväät 10 vuotta

• Valokuitu-ukkosjohtimet                          
10-20 vuotta

Koneet ja kalusto    
• Sähköasemien koneet                      

10-30 vuotta

• Kaasuturbiinivoimalaitokset   
20 vuotta

•  Muut koneet ja kalusto 3-5 vuotta

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnis-
tä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai 
tappiot kirjataan tuloslaskelmaan joko 
liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kului-
hin. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu, 
kun taloudellinen vaikutusaika on päät-
tynyt, hyödyke myyty, romutettu tai muu-
toin luovutettu ulkopuoliselle.

Liikearvo ja muut aineettomat  
hyödykkeet
Yritysten ja liiketoimintojen hankinnas-
ta syntynyt liikearvo muodostuu hankin-
tamenon sekä hankittujen käypiin arvoi-
hin arvostettujen yksilöitävissä olevien 
nettovarojen erotuksena. Liikearvo koh-
distuu kantaverkkoliiketoimintaan, ja se 
testataan vuosittain arvonalentumisten 
varalta. Arvonalentumistestaus tehdään 
vertaamalla säännellyn mukaista käypää 
arvoa kantaverkko-omaisuuden kirjan-
pidon nettovaroihin. Sääntely mukainen 
käypään arvoon arvostaminen on esitet-
ty luvussa 4.1. ja liikearvon testauksesta 
on kerrottu luvussa 4.2.

Muita aineettomia hyödykkeitä ovat oh-
jelmistot, maankäyttö- ja päästöoikeu-
det. Ohjelmistot arvostetaan alkupe-
räiseen hankintamenoon ja poistetaan 
tasapoistoin arvioituna taloudellisena 
vaikutusaikanaan. Maankäyttöoikeuksis-
ta, joilla on rajaton taloudellinen vaikutus-
aika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan 
vuosittain arvonalentumisen varalta.  

Päästöoikeuksia on käsitelty luvussa 6.2.

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät, myö-
hemmin toteutuvat menot aktivoidaan 
vain siinä tapauksessa, että niiden vai-
kutuksesta yritykselle koituva taloudel-
linen hyöty lisääntyy aiempaan verrattu-
na. Muussa tapauksessa menot kirjataan 
kuluksi niiden syntymishetkellä. 

IAS 38 Aineettomat hyödykkeet ja 
pilvipalveluihin liittyvien menojen 
käsittely 
Laadintaperiaatetta on tarkennet-
tu IFRIC:n 2021 päätöksen mukaises-
ti konfiguroinnista ja räätälöinnistä 
aiheutuvien menojen käsittelyssä pil-
vipalveluna tuotettujen ohjelmistojen 
osalta (Software as a Service-järjeste-
lyt). Muuttuneen käytännön mukaisesti 
on vuonna 2021 menoja kirjattu kuluksi 
0,7 miljoonaa euroa.
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4.3 VUOKRASOPIMUKSET
Konsernin vuokrasopimukset koskevat 
pääasiassa toimistotiloja. Vuokrasopi-
musten pituudet vaihtelevat ja saattavat 
sisältää jatkamis- ja päättämisoptioita.
Vuokrasopimuksista kirjataan käyttöoi-
keusomaisuuserä ja vastaava velka, kun 
vuokralle otettu omaisuuserä on kon-
sernin käytettävissä. Maksetut vuokrat 
jaotellaan velkaan ja rahoituskuluun.

13. Vuokrasopimukset

1 000 € 2021 2020

Taseeseen merkityt määrät:
Käyttöoikeusomaisuuserät, rakennukset ja 
rakennelmat

Hankintameno 1.1. 30 673 32 574

Lisäykset 1.1.-31.12. 2 336 784

Poistot 1.1.-31.12. -2 769 -2 685

Hankintameno 31.12. 30 239 30 673

Kirjanpitoarvo 31.12. 30 239 30 673

Vuokrasopimusvelat:

Pitkäaikainen 28 463 28 913

Lyhytaikainen 2 603 2 328

Yhteensä 31 066 31 241

Tuloslaskelmaan merkityt määrät:

Käyttöomaisuuserien poistot rakennuksista 2 769 2 685

Korkokulut 623 653
Lyhytaikaisiin ja arvoltaan vähäarvoisiin 
vuokrasopimuksiin liittyvät kulut 734 806

Vuokrasopimuksista aiheutuva lähtevä rahavirta vuonna 2021 oli yhteensä 3,1 (3,1) 
miljoonaa euroa.

PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



38

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS)

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vuokrasopimukset
Fingrid oyj toimii pääosin vuokral-
leottajana, ja vuokrasopimuksia on 
solmittu enimmäkseen toimistoti-
loista. Vuokralleottaja kirjaa tasee-
seen käyttöoikeusomaisuuseräk-
si ja vuokrasopimusvelaksi kaikki 
vuokrasopimukset lukuun otta-
matta lyhytaikaisia (vuokrakausi 
alle 12 kuukautta) ja arvoltaan vä-
häisiä omaisuuseriä. Käyttöoike-
usomaisuuserä ja vastaava velka 
kirjataan taseeseen, kun vuokralle 
otettu omaisuuserä on konsernin 
käytettävissä. Käyttöoikeusomai-
suuserä poistetaan tasapoistoina 
joko vuokra-ajan kuluessa tai talo-
udellisen vaikutusajan perusteella, 
riippuen siitä kumpi niistä on lyhy-
empi. Vuokrasopimusvelan korko-

kulu esitetään rahoituskuluissa. 
Rahavirtalaskelmassa vuokrasopi-
musvelan maksut esitetään rahoi-
tustoiminnan rahavirrassa ja liittyvä 
korko korkokuluissa.

Vuokrakauden pituus on se aika 
jolloin sopimus ei ole purettavissa. 
Vuokrasopimukset saattavat sisäl-
tää jatko-optioita ja ne on huomi-
oitu vuokrakauden pituudessa, jos 
ne johdon arvion mukaan tullaan 
suurella todennäköisyydellä käyt-
tämään.

Kiinteistövuokrasopimuksissa ei 
ole selkeästi määritelty sopimuk-
sen sisäistä korkokantaa, mistä 
johtuen Fingrid käyttää korkokan-
tana arviota siitä mikä yhtiön lisä-

luoton korko kiinteistövuokraso-
pimuksille olisi. Lisäluoton korko 
määritellään koko kiinteistövuokra-
kannalle, jolloin kaikki kiinteistöjen 
vuokrasopimukset diskontataan 
käyttäen samaa korkokantaa. IFRS 
16:n mukaisten vuokrasopimusten 
diskonttaamisessa käytetyt dis-
konttokorot perustuvat yhtiön jul-
kisesti noteerattujen joukkovelka-
kirjalainojen markkinatuottoihin.

Lyhytaikaiset tai vähäarvoiset 
vuokrasopimukset, jotka kirjataan 
tasaerinä kuluiksi, koostuvat ajo-
neuvojen leasingmaksuista, maa- 
ja vesialueiden vuokrista sekä 
pienkoneiden ja laitteiden leasing-
maksuista.

Laadintaperiaatteet

Käyttöoikeusomaisuuseriä koske-
vat vuokrasopimukset sisältävät 
usein jatkamis- ja päättämisop-
tioita. Yhtiön johto on näiden 
osalta arvioinut kuinka todennä-
köisesti sopimuksia tullaan jat-
kamaan. Vuokra-aika arvioidaan 
uudelleen, jos optio käytetään tai 
jätetään käyttämättä.

Harkinta ja arviot
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05
Vahva rahoituksellinen asema (IFRS)

• Tämä luku keskittyy kuvaamaan Fingridin rahoituksen 
muodostumisen ja siihen liittyvien riskien hallinnan, ja samalla 
lyhytaikaisen, maksuvalmiutta ylläpitävän rahoitusomaisuuden 
muodostumisen. 

• Luvussa kuvataan yhtiön pääoman hallinnan periaatteet, 
omistusrakenne ja osingonjakopolitiikka.

• Luvun loppuun on kerätty yhteenveto kaikista rahoitusvaroista ja 
rahoitusveloista sekä johdannaisista, joita yhtiö käyttää yksinomaan 
riskienhallinnan tarkoituksiin. Riskit liittyvät erilaisiin markkinariskeihin: 
sähkön hintariskiin ja korko- ja valuuttariskiin. Sähkön hinta- ja 
volyymiriskin hallinta on kuvattu tilinpäätöksen luvussa 3.7. 

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU
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5.1 PÄÄOMAN HALLINTA
Fingrid hallinnoi pääomana taseen osoit-
tamaa omaa pääomaa sekä lainoja. Yhtiön 
kirjanpidon osoittama tase on pienempi 
kuin Energiaviraston sähkön kantaverk-
kotoiminnan sääntelyn mukaisesti esi-
tetty tase, jossa verkko-omaisuus on ar-
vostettu sääntelyn mukaiseen nykyiseen 
käyttöarvoon. Yhtiön lainat esitetään kir-
janpitoarvoilla myös sääntelyn mukaises-
sa taseessa. Kirjanpidon mukaisen taseen 
oma pääoma on luonnollisesti pienempi 
kuin sääntelyn mukaisen taseen oma pää-
oma, joka tasapainottaa verkko-omaisuu-
den kirjanpitoarvon ja todellisen nyky-
käyttöarvon erotuksen.

Yhtiöllä tulee olla pääomarakenne, joka 
tukee yhtiön luottoluokituksen säily-
mistä vahvana, pääomakustannusten 
kohtuullisuutta ja riittävää osingon-
maksukykyä. Fingridin pääoman ja verk-
ko-omaisuuden hallinnan ensisijainen 
tavoite on varmistaa yhtiön kyky jatku-
vaan liiketoimintaan, arvon säilyminen 
sekä nopea toipuminen mahdollisista 
erityistilanteista.

Yhtiön tavoitteena on säilyttää yhtiön 
luottoluokitus vähintään tasolla ’A-’. Yh-

tiö ei ole asettanut yksittäisiä tunnuslu-
kutavoitteita kirjanpidon tai sääntelyn 
mukaisen taseen pääoman hallintaan 
vaan seuraa ja ohjaa kokonaisuutta jolle 
luottoluokitukset ja niiden taustalla ole-
vat riskianalyysit ja muut parametrit luo-
vat pohjan.

Yhtiön luottoluokitus säilyi korkea-
na vuonna 2021. Tämä heijastaa yhti-
ön vahvaa kokonaistaloudellista tilan-
netta ja velanhoitokykyä. Fingridillä on 
luokituspalvelusopimukset S&P Global 
(S&P) ja Fitch Ratings (Fitch):n kanssa. 
Voimassa olevat luottoluokitukset olivat 
31.12.2021:

• S&P:n vakuudettoman seniorivelan 
luokitus ja pitkäaikainen 
yritysluokitus tasolla ’AA-’ ja 
lyhytaikainen yritysluokitus tasolla 
’A-1+’, näkymät vakaat.

• Fitch:n vakuudettoman seniorivelan 
luokitus tasolla ’A+’, pitkäaikainen 
yritysluokitus tasolla ’A’ ja 
lyhytaikainen yritysluokitus ’F1’, 
näkymät vakaat. Luokitus on 
paras, jonka Fitch on myöntänyt 
säännellylle verkkoyhtiölle 
Euroopassa.

5.2 RAHOITUSTOIMINNAN 
TAVOITTEET JA ORGANISOINTI 
JA RAHOITUSRISKIEN 
HALLINNAN PERIAATTEET
Yhtiö hoitaa rahoitustoimintaa koko-
naisuutena, joka koostuu ulkoisen ra-
hoituksen hankinnan lisäksi likviditee-
tin, vastapuoliriskien ja rahoitusriskien 
hallinnasta sekä liiketoiminnan tukemi-
sesta rahoituksen kokonaisuuteen liit-
tyvissä asioissa.

Keskeisimmät rahoitustoiminnan tavoit-
teet ovat:
• omistaja-arvon vaaliminen 

varmistamalla liiketoiminnan 
vaatima rahoitus, suojautuminen 
keskeisiltä rahoitusriskeiltä ja 
rahoituskustannusten minimointi 
riskilimiittien rajoissa;

• riittävän maksuvalmiuden ylläpito 
myös ennakoimattomien tilanteiden 
varalta;

• rahoituksen hankinta 
pitkäjänteisesti ja hajautetusti 
ottaen huomioon yhtiön 
investointisuunnitelma ja 
liiketoiminnan rahavirta sekä 
luottoluokitus ja sen reunaehdot;

• korkoriskin kokonaisoptimointi, 
joka käsittää Energiaviraston 
sääntelymallin kautta tulevan 
liiketoiminnan korkoriskin (riskitön 
korko ns. WACC-mallissa) yhdessä 
yhtiön nettovelan korkoriskin 
käsittelyn kanssa;

• ennakoiva rahoitussuunnittelu, 
jolla varmistetaan liiketoiminnan 
rahavirran, tulevien investointien, 
erääntyvien lainojen ja tulevien 
osingonmaksujen yhteisvaikutuksen 
huomioon ottaminen 
rahoitustarpeissa ja lainasalkun 
rakenteen optimoinnissa.

Yhtiön rahoitusyksikkö ylläpitää aktii-
vista ja johdonmukaista vuoropuhelua 
luottoluokittajien kanssa ja seuraa näi-
den käyttämiä tunnuslukuja. Lisäksi ra-
hoitusyksikkö seuraa muita yleisesti 
käytettyjä yritystalouden tunnuslukuja.

Konsernin rahoitus jakautuu oman pää-
oman ja vieraan pääoman rahoitukseen. 
Oman pääoman osuus oli 25,3% ja vie-
raan pääoman osuus oli 74,7% kon-
sernin kokonaistaseesta vuonna 2021. 
IFRS 16 standardin vaikutus oman pää-
oman osuuteen oli 0,3%-yksikköä pie-
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nentävä. Sääntelyn mukainen oma 
pääoma oli 62,2% ja vieras pääoma 
37,8% sääntelyn mukaisesta tasees-
ta vuonna 2021.

Fingrid Oyj altistuu rahoituksen koko-
naisuutta hallitessaan mm. markkina-, 
likviditeetti-, vastapuoli-, ja luottoriskeil-
le. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena 
on omistaja-arvon vaaliminen varmista-
malla liiketoiminnan vaatima rahoitus, 
suojautumalla keskeisiltä rahoitusris-
keiltä ja minimoimalla rahoituskustan-
nukset riskilimiittien puitteissa. 

Yritystalouden periaatteet
Fingrid Oyj:n hallitus hyväksyy Yritys-
talouden periaatteet, jotka määrittele-
vät miten Fingrid Oyj hoitaa rahoituk-
sen kokonaisuutta. Fingrid-konsernin 
ulkoinen rahoitus hoidetaan Fingrid 
Oyj:n kautta.

Riskienhallinnan toteutus ja 
raportointi
Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa koko-
naisvaltaisen riskienhallinnan järjestä-
misestä yhtiössä, keskeisenä osana ra-
hoituksen riskien operatiivinen hallinta 
ja raportointi Yritystalouden periaattei-
den ja Rahoitustoiminnan politiikan mu-
kaisesti. Talous- ja rahoitusjohtaja ra-
portoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle 
(tarkastusvaliokunnalle) säännöllisesti 
rahoituksen toteutumisesta ja riskien-
hallinasta.

Riskienhallintaprosessit
Rahoitusyksikkö vastaa riskienhallinnan 
operatiivisesta seurannasta, riskijärjes-
telmästä sekä malleista ja menetelmis-
tä, joilla arvioidaan, seurataan ja rapor-
toidaan riskejä. Osana riskienhallinnan 
kokonaisuutta rahoitusyksikkö vastaa 
yhtiön vakuus- ja vakuutussalkun ope-
ratiivisesta hallinnasta

Käyvän arvon hierarkia
Käypään arvoon arvostettavat varat ja 
velat, sekä liitetiedoissa esitettävät käy-
vät arvot luokitellaan kolmitasoiseen 
hierarkiaan käyvän arvon esittämisessä. 
Hierarkian taso määritetään sopimuk-
sen syöttötietojen mukaan. Luokittelu 
perustuu instrumentin alimmalla tasolla 
olevaan syöttötietoon, joka on merkittä-
vä kyseisen käypään arvon arvostetta-
van erän kannalta kokonaisuudessaan 
tarkasteltuna.
Taso 1: syöttötiedot ovat julkisesti no-
teerattuja toimivilla markkinoilla.
Taso 2: syöttötiedot eivät ole noteerat-
tuja hintoja ja perustuvat todettavissa 
olevaan markkinatietoon joko suoraan 
tai välillisesti.
Taso 3: syöttötiedot eivät ole noteerat-
tuja hintoja ja eivät ole todettavissa ole-
vaa markkinatietoa.

5.3 RAHOITUSVELAT, 
RAHOITUSKULUT SEKÄ 
RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Yhtiö hyödyntää kulloisenkin luotto-
luokituksen tarjoamat mahdollisuu-
det kansainvälisillä ja kotimaisilla ra-
hamarkkinoilla. Rahoitus hankitaan 
markkinaehtoisesti ja hajautetusti 
useasta eri lähteestä. Tavoitteena on 
tasainen takaisinmaksuprofiili. Fingri-
din voimassa olevat lainasopimukset, 
velka- ja yritystodistusohjelmat ovat 
vakuudettomia. Niihin ei myöskään liity 
mitään taloudellisiin tunnuslukuihin pe-
rustuvia erityisehtoja eli ns. finanssiko-
venantteja.

Yhtiö toimii joukkovelkakirja-, yritysto-
distus-, ja lainamarkkinoilla: 
• Pitkäaikaista varainhankintaa 

varten yhtiöllä on kansainvälinen 
joukkovelkakirjaohjelma, Medium 
Term Note Programme (”EMTN-
ohjelma”), joka on suuruudeltaan 1,5 
miljardia euroa.  

• Fingridillä on kansainvälinen 
yritystodistusohjelma, Euro 
Commercial Paper Programme 
(”ECP-ohjelma”), joka on 
suuruudeltaan 600 miljoonaa euroa.

Taseen pääomarakenne 2021

45 %

30 % 25 %

  Oma pääoma
  Korolliset lainat
  Muut velat
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• Fingridillä on kotimainen 
yritystodistusohjelma, joka on 
suuruudeltaan 150 miljoonaa euroa.

• Lisäksi Fingridillä on kahdenkeskisiä 
lainasopimuksia Euroopan 
Investointipankin (EIP) ja 
Pohjoismaiden Investointipankin 
(NIB) kanssa.

Vihreä rahoitus
Vihreä rahoitus on tärkeä osa Fingridin 
rahoitusstrategiaa ja kokonaisvastuullis-
ta toimintamallia. Fingrid on ensimmäinen 
suomalainen yritys, joka laski liikkeelle 
vihreän joukkovelkakirjan, ns. green bon-
din vuonna 2017. Green bondilla rahoite-
taan hankkeita, joilla arvioidaan olevan 
pitkäaikaisia nettopositiivisia ympäristö-
vaikutuksia. Green bond -hankkeet liittä-
vät Fingridin sähköverkkoon uusiutuvaa 
energiantuotantoa, vähentävät sähkön 
siirtohäviöitä tai luovat älykkäitä, energiaa 
ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Fingrid 
raportoi verkkosivuillaan sijoittajat-osios-
sa vuosittain Green bondilla rahoitettujen 
hankkeiden vaikutuksia erillisellä vaikut-
tavuusraportilla. Yhtiön tavoitteena on li-
sätä vihreän rahoituksen osuutta koko-
naisrahoituksesta.

Fingrid allekirjoitti 300 miljoonan vas-
tuullisuustavoitteisiin sidotun valmius-
luoton 30.11.2021. Valmiusluoton lai-
na-aika on viisi vuotta ja Fingridillä on 
lisäksi laina-aikaan kaksi yhden vuo-
den jatko-optiota. Valmiusluotto korvasi 
vuonna 2015 allekirjoitetun 300 miljoo-
nan euron valmiusluoton ja on käytettä-
vissä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 

Fingrid voi hyötyä matalammasta luo-
ton korkomarginaalista perustuen yhti-
ön kolmen olennaisen vastuullisuusta-
voitteen saavuttamiseen:

• Tavoite 1: Tuulivoiman liittäminen 
kantaverkkoon (MW)

• Tavoite 2: Kasvihuonepäästöjen 
vähentyminen sähkön siirtohäviöistä 
(tCO2-ekv).

• Tavoite 3: Yhdistetyn 
työtapaturmataajuuden (oma 
henkilöstö ja palvelutoimittajat) 
vähentyminen (LTIF)

Yhtiön vastuullisuustavoitteet on ku-
vattu vuosikertomuksen Yritysvastuu ja 
kestävä kehitys -osiossa.

Vuoden 2021 aikana Pohjoismaiden in-
vestointipankki (NIB) myönsi Fingridil-
le 15-vuotisen vihreän investointilainan 
yhtiön investointisuunnitelman rahoitta-
miseksi vuosina 2021–2022. Myönnetty 
70 miljoonan euron laina voidaan rahoit-
taa NIB:n ympäristöjoukkovelkakirjojen 
avulla. Vihreällä rahoituksella tuetaan 
Fingridin investointeja, jotka lisäävät 
sähkönsiirtoverkon yleistä luotettavuut-
ta sähkön toimittamiseksi koko yhteis-
kunnalle ja teollisuudelle.

Fingridin EMTN- ohjelma on listattu Ir-
lannin pörssiin (Euronext Dublin). Vuo-
den 2021 alusta Fingridin EMTN-ohjel-
man listaus lakkasi Lontoon pörssissä. 
Yhtiön vuoden 2020 lopussa listattu-
na olleet velkakirjat on edelleen listattu 
sekä Lontoon että Irlannin pörsseissä. 
Vuonna 2021 yhtiö ei laskenut liikkeelle 
uusia joukkovelkakirjoja.

Seuraavassa graafissa on kuvattu Fin-
gridin moninaiset velkalähteet. Fing-
rid hoitaa velkarahoituksensa pääosin 
kansainvälisiltä joukkovelkakirjamark-
kinoilta.

Kokonaisvelka lähteittäin 2021

63 %

7 %

13 %

13 %
3 %

  EMTN-ohjelma
  ECP-ohjelma
  Euroopan Investointipankki
  Pohjoismaiden Investointipankki
  Vuokrasopimusvelat
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14. Lainat

Lainat muodostuvat seuraavasti:

2021 2020 Hierarkian taso

1 000 € Käyvät arvot Tasearvot % Käyvät arvot Tasearvot %

Pitkäaikaiset

Joukkovelkakirjalainat 766 333 704 281 822 574 731 301 Taso 2

Lainat rahoituslaitoksilta 295 850 289 892 277 668 272 554 Taso 2

1 062 183 994 173 1 100 242 1 003 855

Vuokrasopimusvelat 28 463 28 913

1 022 636 88 % 1 032 767 88 %

Lyhytaikaiset

Joukkovelkakirjalainat 30 110 30 000 Taso 2

Lainat rahoituslaitoksilta 17 809 17 662 67 925 67 662 Taso 2
Muut lainat / Yritystodistukset 
(kansainväliset ja kotimaiset) 85 227 85 216 72 090 72 155 Taso 2

133 147 132 879 140 014 139 817

Vuokrasopimusvelat 2 603 2 328

135 481 12 % 142 145 12 %

Yhteensä 1 195 330 1 158 118 100 % 1 240 256 1 174 913 100 %

Lainojen käyvät arvot pohjautuvat rahavirtojen nykyarvoihin. Eri valuutoissa nostetut lainat on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. 
Valuuttamääräiset lainat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivänä EKP:n julkaisemaan valuuttakurssiin.
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Pitkäaikaiseen rahoitukseen sisältyy yllä olevassa kuvassa IFRS 16 mukaisia 
vuokrasopimusvelkoja yhteensä 31,1 miljoonaa euroa.

15. Lainoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat

1 000 € 2021 2020

Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko Tasearvo

EUR 30 000 19.9.2022
vaihtuva-

korkoinen 30 000 30 000

EUR 30 000 11.9.2023 2,71 % 30 000 30 000

EUR 300 000 3.4.2024 3,50 % 299 649 299 502

EUR 70 000 7.5.2025 0,527 % 70 000 70 000

EUR 100 000 23.11.2027 1,125 % 99 565 99 494

EUR 25 000 27.3.2028 2.71 % 25 000 25 000

EUR 10 000 12.9.2028 3,27 % 10 000 10 000

EUR 80 000 24.4.2029 2,95 % 80 000 80 000

EUR 30 000 30.5.2029 2,888 % 30 000 30 000

674 214 673 996

NOK 100 000 16.9.2025 4,31 % 10 011 9 551

NOK 500 000 8.4.2030 2,72 % 50 056 47 754

60 067 57 305

Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset 
yhteensä 704 281 731 301
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset 
yhteensä 30 000

Yhteensä 734 281 731 301

Yhtiö määrittää nettovelat taseen rahavarojen, käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavien rahoitusvarojen ja lainojen erotuksena. Nettovelkojen kehitystä seura-
taan aktiivisesti. 
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16. Lainojen täsmäytyslaskelma

1 000 €

Lainat 
vuoden 

kuluessa

Lainat yli 
vuoden 

kuluttua Yhteensä

Lainat 1.1.2020 235 349 884 652 1 120 001

Rahoituksen rahavirrat -110 823 164 667 53 844

Valuuttakurssioikaisut 2 500 2 500

Muut muutokset, joihin ei liity maksua -43 -1 389 -1 432

Siirto lyhytaikaisiin lainoihin 17 662 -17 662

Lainat 31.12.2020 142 145 1 032 767 1 174 913

Rahoituksen rahavirrat -54 601 35 000 -19 601

Valuuttakurssioikaisut 2 762 2 762

Muut muutokset, joihin ei liity maksua 275 -231 43

Siirto lyhytaikaisiin lainoihin 47 662 -47 662 -0

Lainat 31.12.2021 135 481 1 022 636 1 158 118

Muut muutokset koostuvat pääosin IFRS 16-vaikutuksista.

Nettovelkojen täsmäytyslaskelma, 1 000 € 2021 2020

Rahavarat 99 280 45 645

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 120 330 80 243

Lainat – vuoden kuluessa takaisin maksettavat 135 481 142 145

Lainat – yli vuoden kuluttua takaisin maksettavat 1 022 636 1 032 767

Nettovelat 938 508 1 049 024

Nettovelat lasketaan raha- ja rahoitusvarojen sekä lainojen erotuksena.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kir-
jattavat rahoitusvarat ovat likvidejä si-
joituksia joilla käydään kauppaa toimi-
villa markkinoilla.

Lainoihin sisältyi tilikauden lopussa IFRS 
16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja yh-
teensä 31,1 (31,2) miljoonaa euroa, joista 
lyhytaikaisia, alle vuoden kuluessa suori-
tettavia oli 2,6 (2,3) miljoonaa euroa ja yli 
vuoden kuluttua erääntyviä oli 28,5 (28,9) 
miljoonaa euroa.
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Velkojen markkinariskien hallinta
Fingridin velat ovat sekä kiinteä- että 
vaihtuvakorkoisia ja niitä on laskettu 
liikkeeseen useassa valuutassa. Näin 
ollen ne altistavat yhtiön rahavirran 
korkoriskille ja valuuttariskille. Fing-
rid käyttää johdannaissopimuksia suo-
jautumiseen näiltä riskeiltä. Yhtiö pitää 
lähtökohtaisesti liikkeelle lasketut lai-
nat maturiteettiin saakka eikä siten ar-
vosta taseessa lainoja käypään arvoon 
tai suojaudu käyvän arvon korkoriskil-
tä. Sallitut suojausinstrumentit on mää-
ritelty rahoitustoiminnan politiikassa ja 
valittu siten, että ne suojaavat mahdol-
lisimman tehokkaasti kyseisiltä riskeiltä.

Yhtiön toimintavaluutta on euro. Lähtö-
kohtaisesti valuuttariskit ja vieraan va-
luutan korkoriski suojataan täysimää-
räisesti. Kustannustehokkuussyistä 
voidaan jättää suojaamatta riskin mää-
rä, joka realisoituessaan on enintään vii-
si miljoonaa euroa. 

Korkotuotot ja -kulut lainoista ja muista saamisista muodostuvat seuraavasti:

17. Korkotuotot ja -kulut lainoista ja muista saamisista

1 000 € 2021 2020

Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista rahoitusvaroista 326 185

Korkotuotot rahavaroista ja pankkitalletuksista 21 88
Voitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista sijoituksista -2 850 415
Valuuttakurssivoitot lainoista, johdannaisista ja 
valuuttatileistä 42 767

Osinkotuotot 2 904 8 357

442 9 812

Korkokulut lainoista -18 665 -20 532

Nettokorkokulut korko- ja valuuttajohdannaisista 6 654 7 897
Voitot/tappiot johdannaisten käypään arvoon 
arvostamisesta -12 217 -1 286
Valuuttakurssitappiot lainoista, johdannaisista ja 
valuuttatileistä -0 352

Korkokulut vuokrasopimusveloista (IFRS 16) -623 -653

Muut rahoituskulut -1 390 -1 254

-26 242 -15 477

Aktivoidut korkokulut, vieraan pääoman menot;

rahoitusmenokerroin 1,2 % (liitetieto 11) 2 582 1 629

Yhteensä -23 217 -4 036
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Lainat alkuperäisessä 
valuutassa 2021, MEUR

60 (57)

1 098
(1 118) 

  EUR
  NOK

Lainat alkuperäisessä 
valuutassa 2021, MEUR

60 (57)

1 098
(1 118) 

  EUR
  NOK

Lainat alkuperäisessä 
valuutassa 2021, MEUR

60 (57)

1 098
(1 118) 

  EUR
  NOK

Transaktioriski
Yhtiö laskee liikkeelle velkakirjoja kan-
sainvälisillä ja kotimaisilla raha- ja lai-
napääomamarkkinoilla. Yhtiön lainat 
jakautuvat euro- ja ei-euromääräisiin 
valuuttoihin. Kaikki valuuttamääräiset 
velat ja niihin liittyvät korkovirrat suo-
jataan valuuttariskeiltä. Valuuttasuoja-
us tehdään aina täysimääräisesti kunkin 
velkakirjan liikkeeseenlaskun yhteydes-
sä. Yhtiö käyttää valuutan- ja koronvaih-
tosopimuksia velkakirjojen valuutta-
kurssi- ja korkoriskin suojaamiseksi.

Yhtiön liiketoimintoihin liittyvät valuut-
tariskit ovat vähäiset ja ne on pääosin 
suojattu. Liiketoiminnan transaktioris-
kien suojaamiseksi yhtiö on tilikauden 
aikana käyttänyt valuuttatermiinejä. 
Johdannaisten yhteenveto on esitetty 
liitetiedossa 23. 

Korkoriski
Yhtiöllä on vain euromääräistä korko-
riskiä yhtiön liiketoiminnasta, varoista ja 
lainoista. Lainat ovat sekä pääomien ja 
korkomaksujen osalta täysin valuutta-
suojatut ja rahavarat ja käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitus-
varat ovat euromääräiset. 

Korkoriskin hallinnassa optimoidaan 
Energiaviraston määrittelemän regu-
laatiomallin kautta tuleva liiketoiminnan 
korkoriski (riskitön korko ns. WACC-mal-
lissa, ks. infolaatikko alla) yhdessä yhti-
ön nettovelan korkoriskin kanssa. 

Liiketoiminnan korkoriski voidaan suo-
jata osittain tai kokonaan suhteessa 
sähköverkkotoimintaan sitoutunee-
seen oikaistuun pääomaan. Yhtiön hal-
litus päättää erikseen mahdollisesta 
liiketoiminnan korkoriskin suojaukses-
ta. Liiketoimintaan sisältyvää korkoris-
kiä ei ole suojattu vuonna 2021. Fing-
ridin liiketoiminnan korkoriski aiheutuu 
WACC-mallin riskittömän koron muu-
toksista. Jos riskitön korko nousee/las-
kee prosenttiyksikön, niin verojen jäl-
keinen WACC nousee/laskee 0,9%.

Lainasalkun korkoriskin hallinnan ta-
voitteena on minimoida korkokustan-
nukset pitkällä aikavälillä. Tarkoitus 
on, että lainasalkun bruttokorkopositio 
( johdannaiset ja velat) pidetään keski-
määräiseltä korkosidonnaisuusajaltaan 
noin kahdentoista (12) kuukauden mit-
taisena. Lainasalkun korkoriski syntyy 
markkinakorkojen heilunnasta mikä las-
kee tai nostaa yhtiön vaihtuvakorkois-
ten lainojen vuosittaisia korkokustan-
nuksia. Markkinakorkojen noustessa/
laskiessa vaihtuvakorkoisten lainojen 
korkokustannukset kasvavat/pienene-
vät. Tämä on ns. rahavirtariski, jota yh-
tiö suojaa johdannaisilla. Lainasalkun 
korkoriskin herkkyyttä mitataan Cash 
Flow at Risk (CFaR) tyyppisellä mallil-
la, josta Fingridillä on käytössä Auto-
regressive Integrated Moving Average 
(ARIMA) - malli. Mallin keskeiset para-
metrit ovat 3kk ja 6kk Euriborkorot, joi-
den historiallisten aikasarjojen perus-
teella simuloidaan Fingridin lainasalkun 
korkokuluja eteenpäin katsovasti. Po-
sitio, josta herkkyysanalyysi on las-
kettu sisältää konsernin kaikki korolli-
set lainat, lainasalkun johdannaiset ja 
ostetut korko-optiot, joilla suojaudu-
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taan äkillisiä koron muutoksia vastaan. 
Mallin mukaan Fingridin korkokulut tu-
levat 95% (99%) todennäköisyydellä 
olemaan enintään 16,1 (17,2) miljoonaa 
euroa seuraavan 12 kuukauden aikana.

IBOR-viitekorkouudistuksella tai Bre-
xitillä ei ollut vaikutusta yhtiön rahoitu-
serien kirjaamiseen tai arvostamiseen 
vuonna 2021.

Rahoituskulut 2017-2021 – kuvassa rahoituskuluihin ei ole sisällytetty IFRS 16 korkokuluja.
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   E   
E+D

   D   
E+D

WACC post-tax = CE  x             + CD x (1 - yvk) x 

CE = Rr  + β velallinen x (Rm – Rr) + LP

Rk,pre-tax  = WACC pre-tax x (E + D)CD = Rr  + DP 

WACC post-tax = kohtuullinen tuottoaste 
yhteisöverojen jälkeen  
CE = oman pääoman kohtuullinen kustannus  
CD = korollisen vieraan pääoman kohtuullinen 
kustannus  

E = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma 
pääoma  
D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu 
korollinen vieras pääoma   
yvk = voimassa oleva yhteisöverokanta 

WACC pre-tax = yhteisöveroja edeltävä kohtuullinen tuottoaste 

Rr = riskitön korkokanta 
β velallinen = velallinen beeta-kerroin  
Rm = markkinoiden keskimääräinen tuotto  

Rm – R = markkinariskipreemio 
LP = likvidittömyyspreemio   

Rk,pre-tax = kohtuullinen tuotto ennen 
yhteisöveroja, euroa  
WACC pre-tax = kohtuullinen tuottoaste, 
prosenttia  
E = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu  
oma pääoma, euroa  

D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu 
korollinen vieras pääoma, euroa  
E + D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu 
pääoma, euroa   

Rr = riskitön korkokanta DP = vieraan pääoman riskipreemio

Kohtuullisen tuottoasteen määrittely sääntelyssä ja liiketoiminnan korkoriski

WACC pre-tax  =      
   WACC post-tax 

(1–yvk)

WACC pre-tax  =                      + CD x 0,5      CE x  0,5 
 (1–yvk)

Verkkotoimintaan sitoutuneelle oi-
kaistulle pääomalle hyväksyttävän 
kohtuullisen tuottoasteen määrit-
tämisessä käytetään pääoman pai-
notetun keskikustannuksen mallia 
(Weighted Average Cost of Capital, 
eli WACC -malli). Energiaviraston 
määrittämä WACC-malli ilmaisee 
yrityksen käyttämän pääoman kes-
kimääräisen kustannuksen, jossa 

painoina ovat oman ja vieraan pää-
oman suhteelliset arvot. Oman pää-
oman ja korollisen vieraan pääoman 
kustannusten painotetun keskiar-
von avulla lasketaan koko pääoman 
kustannus eli sääntelyn mukainen 
kohtuullinen tuottoaste. Kohtuul-
linen tuotto lasketaan kertomalla 
verkkotoimintaan sitoutunut oikais-
tu pääoma WACC:lla.

Tämän jälkeen edellä mainittu vero-
jen jälkeinen kohtuullinen tuottoaste 
oikaistaan voimassaolevalla yhtei-

söverokannalla. Näin saadaan las-
kettua  veroja edeltävä kohtuullinen 
tuottoaste.

Verkonhaltijalle sovelletaan kiinteää 
pääomarakennetta, jossa korollisen 
vieraan pääoman painoarvo on 50% 

ja oman pääoman 50%. Yhteisöve-
roja edeltävä (pre-tax) kohtuullinen 
tuottoaste lasketaan seuraavasti 
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Oman pääoman kohtuullinen kustannus

CE = Rr + βvelaton x (1 + (1 - t) x D/E) x (Rm - Rf) + LP

CE = Suomen valtion 10v obligaatio + 0,4 x (1 + (1-20%) x 50/50) x 5 % + 0,6 %

CE = Suomen valtion 10v obligaatio + 4,2 %

Vieraan pääoman kohtuullinen kustannus

CD = Rr + DP

CD = Suomen valtion 10v obligaatio + 1,26 %

WACC (ennen veroja)

WACCpost-tax = CE x 50/100 + CD x (1 - t) x 50/100

WACCpost-tax = Suomen valtion 10v obligaatio x 0,9 + 2,60 %
WACCpre-tax = Suomen valtion 10v obligaatio x 1,125 + 3,26 %

Muuttuja Käytettävä arvo

Riskitön korkokanta (Rr) Korkeampi:

a)  Suomen valtion kymmenen vuoden 
obligaatioiden koron kymmenen 
edellisen vuoden toteutuneiden 
päiväarvojen keskiarvo

b)  Suomen valtion kymmenen vuoden 
obligaatioiden koron edellisen 
vuoden huhti-syyskuun toteutuneiden 
päiväarvojen keskiarvo

Velaton beeta-kerroin (βvelaton) 0,4

Markkinariskipreemio (Rm - Rf) 5,0 %

Likvidittömyyspreemio (LP) 0,6 %

Pääomarakenne (D/E) 50/50

Vieraan pääoman riskipreemio (DP) 1,26 %

Yhteisöveroaste (t) 20 %

Maksuvalmiusriski
Fingrid altistuu maksuvalmius- ja jäl-
leenrahoitusriskille erääntyvien lainojen, 
maksujen ja liiketoiminnan kassavirran 
vaihteluista johtuen. Yhtiön maksuval-
mius tulee järjestää siten, että tulevan 
12 kuukauden periodin jälleenrahoitus-
tarve pystytään kattamaan 110 prosent-
tisesti likvideillä varoilla (rahavarat ja 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kir-
jattavat rahoitusvarat) ja käytettävissä 
olevilla pitkäaikaisilla sitovilla luottolu-
pauksilla.  

Yhtiöllä on 30.11.2021 allekirjoitettu 300 
miljoonan euron valmiusluotto. Valmius-
luoton laina-aika on viisi vuotta, minkä 
lisäksi yhtiöllä on kaksi yhden vuoden 
jatko-optiota laina-aikaan. Valmiusluot-
to on sitova ja nostamaton. Lisäksi yh-
tiöllä on käytössään yhteensä 90 mil-
joonan euron suuruiset maksuvalmiutta 
varmistavat tililimiitit pankkien kanssa.

Jälleenrahoitusriskiä hallitaan rakenta-
malla tasainen erääntymisprofiili siten, 
että pitkäaikaisten lainojen osuus yk-
sittäisenä vuonna on alle 30 prosenttia 
kokonaisvelasta ja että yhtiön lainasal-

kun keskimaturiteetin on oltava vähin-
tään kolme vuotta. Jälleenrahoituksen 
varmistamiseksi yhtiö hyödyntää mo-
nipuolisesti eri rahoituslähteitä. Yhti-
ön korkea luottoluokitus ja hyvät pank-
ki- sekä sijoittajasuhteet mahdollistavat 
hyvän pääsyn velkapääomamarkkinoil-
le ja siten minimoivat velan jälleenrahoi-
tusriskin ja rahoituskustannukset.

Rahoitustoiminnan vastapuoliriskiä ai-
heuttavat vastapuolet ovat sijoittami-
seen liittyvät vastapuolet (esimerkiksi 
rahamarkkinarahastot), johdannaisso-
pimusten vastapuolet ja pankkivasta-
puolet. Yhtiö minimoi vastapuoliriskejä. 
Pääsääntöisesti luottoluokituskatego-
riat määrittävät vastapuolilimiitin mää-
rän.

Sopimuksiin perustuvat lainojen lyhen-
nykset ja korkokulut, esitetään seuraa-
vassa taulukossa. Lyhennykset ja kor-
kosummat eivät ole diskontattuja arvoja. 
Koronvaihtosopimuksista aiheutuvat ra-
hoituskulut suoritetaan usein nettomää-
räisinä, sopimusten luonteesta riippuen. 
Seuraavassa taulukossa ne on esitetty 
bruttomääräisinä.
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18. Rahoitussopimusten mukaiset käteissuoritukset

31.12.2021

1 000 € 2022 2023 2024 2025 2026 2027- Yhteensä

Joukkovelkakirjalainat -lyhennykset 30 000 30 000 300 000 80 011 295 056 735 067

-korot 18 831 18 831 18 018 7 518 6 717 18 259 88 174

Lainat rahoituslaitoksilta -lyhennykset 17 662 33 047 37 673 42 299 26 541 150 333 307 554

-korot 110 666 1 013 955 7 422 10 167

Yritystodistukset -lyhennykset 85 000 85 000

Vuokrasopimusvelat -lyhennykset 2 603 2 607 2 595 2 549 2 599 18 113 31 066

-korot 588 540 492 443 393 1 376 3 831

Valuutanvaihtosopimukset -maksut 433 430 431 12 943 428 44 975 59 641

Koronvaihtosopimukset -maksut 227 227 228 118 10 20 830

Valuuttatermiinit -maksut 2 350 1 500 900 4 750

Yhteensä 157 694 87 293 361 003 146 893 37 643 535 554 1 326 081

Valuutanvaihtosopimukset -saatavat 1 793 1 793 1 793 11 804 1 362 55 502 74 047

Koronvaihtosopimukset -saatavat 5 130 4 529 4 260 1 997 1 628 1 955 19 499

Valuuttatermiinit -saatavat 2 387 1 534 926 4 847

Yhteensä 9 309 7 856 6 979 13 801 2 989 57 458 98 393

Yhteensä 148 385 79 437 354 023 133 092 34 653 478 097 1 227 688
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31.12.2020

1 000 € 2022 2023 2024 2025 2026 2027- Yhteensä

Joukkovelkakirjalainat -lyhennykset 30 000 30 000 299 502 79 551 292 248 731 301

-korot 18 748 18 736 18 748 17 935 7 435 24 664 106 267

Lainat rahoituslaitoksilta -lyhennykset 67 662 17 662 33 047 36 273 39 499 146 073 340 216

-korot 109 -240 -450 -343 -200 2 128 1 005

Yritystodistukset -lyhennykset 72 000 72 000

Vuokrasopimusvelat -lyhennykset 2 328 2 250 2 258 2 288 2 331 19 785 31 241

-korot 610 566 521 476 429 1 735 4 337

Valuutanvaihtosopimukset -maksut 447 442 455 487 13 039 46 235 61 105

Koronvaihtosopimukset -maksut 246 244 272 318 192 133 1 406

Valuuttatermiinit -maksut 599 1 000 1 500 900 3 999

Yhteensä 162 749 70 661 86 352 357 836 142 276 533 002 1 352 876

Valuutanvaihtosopimukset -saatavat 1 711 1 711 1 711 1 711 11 261 54 249 72 352

Koronvaihtosopimukset -saatavat 5 188 5 115 4 458 4 124 1 830 2 963 23 679

Valuuttatermiinit -saatavat 590 1 033 1 567 946 4 137

Yhteensä 7 489 7 859 7 735 6 781 13 091 57 212 100 168

Yhteensä 155 260 62 802 78 617 351 055 129 185 475 790 1 252 709
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Lainat
Nostetut lainat merkitään alun perin 
taseeseen käypään arvoon transak-
tiomenoilla vähennettyinä. Transak-
tiomenoja ovat yli- ja alihinnat sekä 
järjestely-, välitys- ja hallinnolliset 
palkkiot jotka liittyvät välittömästi 
lainojen nostoon. Myöhemmin lainat 
arvostetaan jaksotettuun hankinta-
menoon; saadun määrän ja takaisin 
maksettavan määrän välinen erotus 
merkitään tuloslaskelmaan efektii-
visen koron menetelmällä laina-ajan 
kuluessa. Lainat kirjataan pois ta-
seesta, kun ne erääntyvät ja makse-
taan takaisin.

Lainalimiiteistä maksettavat palk-
kiot kirjataan lainaan liittyvinä tran-
saktiomenoina siltä osin kuin limiitin 
käyttäminen osaksi tai kokonaan 
on todennäköistä. Tällöin palkkio 
aktivoidaan taseeseen, kunnes lai-
na nostetaan. Jos ei ole näyttöä sii-
tä, että limiittiin kuuluvat lainat tul-
laan todennäköisesti nostamaan 
osaksi tai kokonaan, palkkio akti-
voidaan maksuvalmiuspalveluista 
suoritettuna ennakkomaksuna ja 
jaksotetaan kyseisen limiitin voi-
massaoloajalle.

Laadintaperiaatteet 5.4 RAHAVARAT JA MUUT RAHOITUSVARAT

19. Rahavarat

1 000 € 2021 2020

Pankkitilit ja käteisvarat 99 280 45 645

Yhteensä 99 280 45 645

20. Muut rahoitusvarat

1 000 € 2021 2020
Hierarkian 

taso

Lyhyen koron rahastot 100 330 80 243 Taso 1

Pankkitalletukset yli 3kk 20 000 0 Taso 1

Yhteensä 120 330 80 243
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Rahavarat
Taseen rahavarat muodostuvat kä-
teis- ja tilivaroista sekä pankkitalle-
tuksista, joiden alkuperäinen maturi-
teetti on enintään kolme kuukautta. 
Rahavirtalaskelman rahavaroihin 
luetaan lisäksi muut rahoitusvarat 
niiden täysin likvidistä luonteesta 
johtuen. Rahavarat kirjataan pois 
taseesta, kun ne erääntyvät, myy-
dään tai muutoin luovutetaan. 

Muut rahoitusvarat
Tähän ryhmään luokiteltujen ra-
hoitusvarojen ryhmä sisältää lyhy-
taikaisia sijoituksia lyhyen koron 
rahastoihin sekä yli kolmen kuu-
kauden mittaisia pankkitalletuksia. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat merkitään 
selvityspäivänä taseeseen käy-
pään arvoon. Tämän jälkeen rahoi-
tusvarat arvostetaan jokaisena ra-
portointipäivänä käypään arvoon 
ja niiden arvonmuutos kirjataan tu-
loslaskelman rahoitustuottoihin ja 
-kuluihin. Myös johdannaiset kuu-
luvat tähän ryhmään, mutta esite-
tään taseessa omilla riveillään. Joh-
dannaisten laadintaperiaatteet on 
esitetty luvussa 5.6.

Rahoitusvarat kirjataan pois tasees-
ta, kun ne erääntyvät, myydään tai 
muutoin luovutetaan niin että niihin 
liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet.

Laadintaperiaatteet 5.5 OMA PÄÄOMA JA OSINGONJAKO
Yhtiön oma pääoma muodostuu kahdesta osakelajista. Osakkeiden omistusraken-
ne sekä äänioikeuden jakautuminen on kuvattu seuraavissa diagrammeissa

Osakkeiden omistus-
rakenne (%)

26,4 %

24,9 %
0,03 %

 28,2 %
19,9 %

0,5 %

 Suomen Valtio, 
valtiovarainministeriön edustamana

  Huoltovarmuuskeskus
  Valtion Eläkerahasto
 Aino Holdingyhtiö Ky 
  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen

  Muut

33,2 %

17,2 %

11,7 %

0,2 %

Äänten jakautuminen (%)

 Suomen Valtio, 
valtiovarainministeriön edustamana

  Huoltovarmuuskeskus
  Valtion Eläkerahasto
 Aino Holdingyhtiö Ky 
  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen

  Muut

37,7 %

0,01 %
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Osakkeenomistajat ryhmittäin 
31.12.2021 Osakemäärä kpl Osakkeista % Äänistä %

Julkisyhteisöt 1 768 53,17 70,87

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 557 46,83 29,12

Yhteensä 3 325 100,00 100,00

Osakkeenomistajat 31.12.2021 Osakemäärä kpl Osakkeista % Äänistä %

Suomen Valtio, 
valtiovarainministeriön 
edustamana 939 28,24 37,66

Aino Holdingyhtiö Ky 878 26,41 11,74

Huoltovarmuuskeskus 828 24,90 33,20

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen 661 19,88 17,15

Imatran Seudun Sähkö Oy 10 0,30 0,13

Vakuutusosakeyhtiö Henki-
Fennia 6 0,18 0,08

Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 0,03 0,01

OP Vakuutus Oy 1 0,03 0,01

Valtion Eläkerahasto 1 0,03 0,01

Yhteensä 3 325 100,00 100,00

Yhtiön osakepääoma on 55 922 485,55 
euroa. Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sar-
jan osakkeisiin ja B-sarjan osakkeisiin. 
A-sarjan osakkeita on 2 078 kappaletta 
ja B-sarjan osakkeita 1 247 kappaletta.

Osakkeiden enimmäismäärä on 13 300 
kappaletta kuten myös vuonna 2020. 
Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouk-
sessa äänestämään kolmella äänellä ja 
B-sarjan osake yhdellä äänellä. Valittaes-
sa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan 
osake oikeuttaa äänestämään yhtiöko-
kouksessa kymmenellä äänellä ja jokai-
nen B-sarjan osake yhdellä äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden 
saada ennen A-sarjan osakkeita voiton-
jakoon käytettävissä olevista varoista 
jäljempänä määritelty vuotuinen vähim-
mäisosinko. Ellei vuotuista vähimmäiso-
sinkoa voida jakaa osakkeille jonakin 
vuonna, osakkeet tuottavat oikeuden 
saada jakamatta jäänyt määrä myö-
hempinä vuosina voitonjakoon käytet-
tävissä olevista varoista, kuitenkin siten, 

että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeu-
den saada vuotuinen vähimmäisosinko 
ja jakamatta jäänyt määrä ennen A-sar-
jan osakkeita.

Yhtiökokous päättää osingon 
maksusta
Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osin-
gosta jaetaan A-sarjan kaikille osak-
keille 82 prosenttia ja B-sarjan kaikille 
osakkeille 18 prosenttia kuitenkin siten, 
että B-sarjan osakkeille jaetaan ensin 
kultakin tilikaudelta jaettavaksi pääte-
tystä osingosta 20 miljoonaa euroa. El-
lei edellä mainittua 20 miljoonan euron 
suuruista tilikausittaista vähimmäis-
määrää jaeta (kokonaan tai osittain) 
B-sarjan osakkeille jonakin tilikautena, 
B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden 
saada kyseinen jakamatta jäänyt vähim-
mäismäärä (tai tällaisten jakamatta jää-
neiden tilikausittaisten vähimmäismää-
rien kumulatiivinen kertymä) seuraavan 
osingonjaon, maksettavien mahdollis-
ten jako-osuuksien tai muun varojen-
jaon yhteydessä ennen muuta osinkoa, 
jako-osuutta tai varojenjakoa kunnes ja-
kamatta jäänyt vähimmäismäärä on ko-
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konaisuudessaan tullut jaetuksi B-sar-
jan osakkeille. Määräysvallattomia 
osuuksia ei ole.

Oma pääoma koostuu osakepääomas-
ta, ylikurssirahastosta, arvonmuutos-
rahastosta (sis. käyvän arvon rahas-
ton), muuntoeroista sekä kertyneistä 
voittovaroista. Muuntoeroihin kirjataan 
pääomaosuusmenetelmän mukaiset 
osakkuusyhtiöiden nettoinvestointien 
muuntoerot. Tilikauden voitto kirjataan 
kertyneisiin voittovaroihin.

21. Osakepääoman jakautuminen

Osakepääoma jakautuu 
seuraavasti Osakemäärä kpl Osakkeista % Äänistä %

Osakesarja A 2 078 62,50 83,33

Osakesarja B 1 247 37,50 16,67

Yhteensä 3 325 100,00 100,00

Fingridin osingonjako mitoitetaan si-
ten, että osakkeenomistajat saavat 
kohtuullisen tuoton sijoittamalleen 
pääomalle ja toisaalta siten, että yhti-
ön rahoituksellinen asema ylläpidetään 
vakaana.

Fingrid Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 
tilinpäätöksessä ovat 184 630 983,13 
euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen pe-
rusteella maksettiin osinkoa 135,6 mil-
joonaa euroa (148,2). Tilinpäätöspäivän 
jälkeen hallitus on ehdottanut yhtiöko-
koukselle, että 31.12.2021 päättyneel-
tä tilikaudelta vahvistetun taseen pe-
rusteella jaetaan osinkona A-sarjan 
osakkeelta enintään 52 500,00 eu-
roa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 
200,00 euroa, yhteensä enintään 133 
037 400,00 euroa. Osinko maksetaan 
kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 35 
000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 12 
800,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yh-
teensä 88 691 600,00 euroa osinkoa 
maksetaan 4.4.2022. Toinen erä, enin-
tään 17 500,00 euroa A-sarjan osak-
keelta ja enintään 6 400,00 euroa B-sar-
jan osakkeelta, yhteensä enintään 44 
345 800,00 euroa osinkoa maksetaan 

hallituksen niin päättäessä puolivuosi-
katsauksen vahvistamisen jälkeen hal-
litukselle yhtiökokouksessa annettavan 
valtuutuksen perusteella. Hallituksella 
on oikeus päättää toisen erän osingon 
maksamisesta valtuutuksen perusteel-
la puolivuosikatsauksen vahvistamisen 
jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, 
rahoitusasemaa ja taloudellista kehi-
tystä. Hallituksen saaman valtuutuksen 
perusteella päättämä osinko makse-
taan päätöstä seuraavana kolmantena 
pankkipäivänä. Valtuutuksen ehdote-
taan olevan voimassa seuraavaan var-
sinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Jakokelpoiset varat lasketaan emoyh-
tiön omasta pääomasta. Osinko mak-
setaan emoyhtiön voitonjakokelpoisten 
varojen perusteella. 

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana 
on jakaa valtaosa emoyhtiön tulokses-
ta osinkona. Päätöstä tehtäessä ote-
taan kuitenkin aina huomioon talou-
delliset olosuhteet, yhtiön lähivuosien 
investointi- ja kehittämistarpeet ja yhti-
ön kulloinkin voimassa olevat taloudel-
liset tavoitteet.

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahastoon on kirjattu osakkeiden 
kirjanpidollisen vasta-arvon ja saadun 
arvon välinen erotus. Ylikurssirahasto on 
osakeyhtiölaissa tarkoitettua sidottua 
omaa pääomaa. Osakepääomaa voidaan 
korottaa siirtämällä varoja ylikurssirahas-
tosta. Ylikurssirahastoa voidaan alentaa 
tappioiden kattamiseksi tai sitä voidaan 
tietyin edellytyksin palauttaa omistajille.

Oman pääoman rahastojen muutokset 
tilikauden aikana ilmenevät oman pää-
oman muutoslaskelmalla.
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Siltalaskelma konsernin IFRS-tuloksesta emoyhtiön FAS-tulokseen 2021, MEUR

Tilikauden  
tulos (FAS) 

Poistoeron 
muutos 

Johdannaisten                  
markkina-         

arvon muutos 

IFRS 15  
myynti-        

tuottojen       
jaksotus 

Konserni-   
eliminoinnit ja 
muut FAS / 
IFRS erot 

Rahoituskulujen       
FAS / IFRS     

jaksotuserot  

Johtoalueiden             
käyttöoik.
poistojen     
peruutus

Laskennallinen 
vero

Tilikauden 
tulos (IFRS)

Alla oleva kaavio näyttää konsernin IFRS-tuloslaskelman ja emoyhtiön FAS-tuloslaskelman väliset erot.

Siltalaskelma konsernin IFRS-tuloksesta emoyhtiön FAS-tulokseen 2021, MEUR
Osingonjako 
Hallituksen osingonjakoehdo-
tusta ei kirjata tilinpäätökseen. 
Kirjaus velaksi ja omaan pää-
omaan tehdään vasta yhtiöko-
kouksen päätöksen perusteella.

Laadintaperiaatteet
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5.6 YHTEENVETO RAHOITUSVAROISTA, RAHOITUSVELOISTA JA JOHDANNAISISTA
Fingridin rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin jaoteltuina muodostuvat seuraavasti:

22. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin

1 000 €
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat varat/velat
Jaksotettuun hankintamenoon 

arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto

Tase-erä 31.12.2021

Pitkäaikaiset rahoitusvarat:
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 6 753 6 753
Korko- ja valuuttajohdannaiset 15 460 15 460 23
Sähköjohdannaiset 14 767 14 767 23
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 188 188
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:
Korko- ja valuuttajohdannaiset 217 217 23
Sähköjohdannaiset 63 427 63 427 23
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 375 375 24
Myyntisaamiset ja muut saamiset 131 395 131 395 3
Muut rahoitusvarat 120 330 120 330 20
Rahavarat 99 280 99 280 19

Rahoitusvarat yhteensä: 220 954 231 237 452 191

Pitkäaikaiset rahoitusvelat:
Lainat 1 022 636 1 022 636 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 2 422 2 422 23
Sähköjohdannaiset 113 113 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:
Lainat 135 481 135 481 14
Ostovelat ja muut velat 142 787 142 787 7
Rahoitusvelat yhteensä 2 535 1 300 904 1 303 439
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1 000 €
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat varat/velat
Jaksotettuun hankintamenoon 

arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto

Tase-erä 31.12.2020

Pitkäaikaiset rahoitusvarat:
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 9 604 9 604
Korko- ja valuuttajohdannaiset 38 221 38 221 23
Sähköjohdannaiset 6 162 6 162 23
Lainasaamiset 563 563
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:
Korko- ja valuuttajohdannaiset 8 8 23
Sähköjohdannaiset 15 516 15 516 23
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 375 375 24
Myyntisaamiset ja muut saamiset 103 945 103 945 3
Muut rahoitusvarat 80 243 80 243 20
Rahavarat 45 645 45 645 19

Rahoitusvarat yhteensä: 149 754 150 527 300 281

Pitkäaikaiset rahoitusvelat:
Lainat 1 032 767 1 032 767 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 15 448 15 448 23
Sähköjohdannaiset 2 241 2 241 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:
Lainat 142 145 142 145 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 16 16 23
Sähköjohdannaiset 3 624 3 624 23
Ostovelat ja muut velat 130 717 130 717 7
Rahoitusvelat yhteensä 21 329 1 305 629 1 326 958
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Lainoihin sisältyi tilikauden lopussa 
IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelko-
ja yhteensä 31,1 (31,2) miljoonaa euroa, 
joista lyhytaikaisia, alle vuoden kuluessa 
suoritettavia oli 2,6 (2,3) miljoonaa eu-
roa ja yli vuoden kuluttua erääntyviä oli 
28,5 (28,9) miljoonaa euroa.

Fingrid käyttää johdannaisia ainoastaan 
suojaamistarkoituksessa, vaikka suo-
jauslaskentaa ei sovelletakaan. Ennen 

kaupantekoa on kahdenkeskisissä joh-
dannaissopimuksissa oltava voimassa 
oleva puitesopimus (ISDA). ISDA -sopi-
muksen mukaisesti sopimuksen alaiset 
johdannaiset voidaan netottaa ehdolli-
sissa tilanteissa kuten sopimusrikkomus 
tai konkurssi. Yhtiöllä oli ISDA:n mukai-
sesti netotettavissa olevia johdannaisia 
yhteensä käyvältä arvoltaan 16,7 (26,2) 
miljoonaa euroa vuonna 2021. Sähkön 
hintariskin hallinta on kuvattu luvussa 

3.7. Korko- ja valuuttariskin suojaus on 
kuvattu luvussa 5.3.

Yhtiön johdannaistransaktiot koostuvat 
lainasalkkua suojaavista koronvaihtoso-
pimuksista ja koron- ja valuutanvaihto-
sopimuksista sekä ostetuista optiois-
ta, joilla suojataan lainasalkku pääosin 
äkillistä lyhyiden korkojen muutosta 
vastaan. Valuuttatermiinisopimuksil-
la kiinnitetään ei-euromääräisten liike-

23. Johdannaisinstrumentit

1 000 € 2021 2020
Hierarkian 

taso

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Käypä arvo 

pos. 31.12.21
Käypä arvo 

neg. 31.12.21
Käypä netto-

arvo 31.12.21
Nimellisarvo

31.12.21
Käypä arvo 

pos. 31.12.20
Käypä arvo 

neg. 31.12.20
Käypä netto-

arvo 31.12.20
Nimellisarvo

31.12.20

Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 5 067 -1 989 3 078 55 990 13 284 -9 911 3 373 55 990 Taso 2

Valuuttatermiinit 77 77 3 335 117 -16 101 3 983 Taso 2

Koronvaihto-sopimukset 13 384 -567 12 817 305 000 28 258 -5 684 22 574 305 000 Taso 2

Ostetut korko-optiot 775 775 550 000 142 142 860 000 Taso 2

Yhteensä 19 302 -2 556 16 746 914 325 41 801 -15 612 26 190 1 224 973

Käypä arvo 
pos. 31.12.21

Käypä arvo 
neg. 31.12.21

Käypä netto-
arvo 31.12.21

TWh
31.12.21

Käypä arvo 
pos. 31.12.20

Käypä arvo 
neg. 31.12.20

Käypä netto- 
arvo 31.12.20

TWh
31.12.20

Sähköjohdannaiset
Sähkötermiinit, 
NASDAQ OMX Commodities 78 193 -113 78 081 5,73 21 678 -5 865 15 813 5,51 Taso 1

Yhteensä 78 193 -113 78 081 5,73 21 678 -5 865 15 813 5,51

toiminnan sopimusten valuuttakurssi. 
Sähköfutuurit- ja termiinit on tehty tu-
levien häviösähkön hankintojen hintaris-
kin suojaamistarkoituksessa.

Alla oleva taulukko sisältää konsernin 
kaikki johdannaiset.
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Käypä nettoarvo osoittaa johdannaisten 
realisointituloksen, jos johdannaiset oli-
si suljettu vuoden 2021 viimeisenä kau-
pankäyntipäivänä. Käypä nettoarvo ei 
ole johdettavissa taseen nettojohdan-
naisvelkaan tai -saamiseen, koska tässä 
esityksessä huomioidaan siirtyvät korot.

Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön 
kaikkien valuutta- ja korkojohdannais-
ten käyvän nettoarvon ja sen muutok-
sen vuonna 2021.

Fingridin häviösähkön hintasuojauksen 
tarkoituksena on vähentää markkina-
hintojen vaihtelun vaikutusta häviösäh-
kön hankintakustannukseen ja antaa 
riittävää ennakoitavuutta, jotta kanta-
verkkopalvelun hintatasoon kohdistu-
vat vuotuiset muutospaineet olisivat hä-
viösähkökustannusten osalta maltillisia. 
Fingridin häviösähkön hintasuojaukses-
sa käytettyjen sähköjohdannaisten lii-
kevoittoon kirjattu käyvän arvon muu-
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Rahoitusjohdannaisten käyvän 
nettoarvon muutos 2021
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26,2 MEUR

31.12.2021
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Sähköjohdannaisten käyvän 
nettoarvon muutos 2021

  Vuosituotteet 
  Kvartaalituotteet 
  Kuukausituotteet

31.12.2021
78,1 MEUR 
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tos oli 62,3 miljoonaa euroa positiivinen 
(2,8 miljoonaa euroa positiivinen). Säh-
köjohdannaisten käyvän arvon vaihtelu 
saattaa olla huomattavaa. Positiivinen 
tulosvaikutus johtui korkeampien säh-
köjohdannaisten markkinanoteerausten 
vaikutuksesta sähköjohdannaisten käy-
pään arvoon. Fingrid pitää hankkimansa 
johdannaiset koko maturiteetin.

Sähköjohdannaisten käyvän arvon 
herkkyyttä sähkön hintaan mitataan 10 
prosentin muutoksena markkinahinnas-
sa tilinpäätöshetkellä avoinna oleville 
sähköjohdannaissopimuksille. Sähkön 
markkinahinnan 10 prosentin nousu/
lasku vaikuttaisi konsernin tulokseen 
ennen veroja 18,5 miljoonaa euroa po-
sitiivisesti / 18,5 miljoonaa euroa nega-
tiivisesti.

Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön 
sähköjohdannaisten käyvän nettoarvon 
ja sen muutoksen vuonna 2021.
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RAHOITUSINTRUMENTIT

Rahoitusvarojen ja 
-velkojen luokittelu
Konsernissa rahoitusvarat ja –velat 
on luokiteltu konsernin liiketoiminta-
mallin perusteella IFRS 9 -standar-
din mukaisesti.

Luokittelu tapahtuu liiketoiminta-
mallin tavoitteen sekä sijoitusten 
sopimusperusteisten rahavirtojen 
perusteella. 

Rahoitusvarat
Muut rahoitusvarat voivat sisältää yli 
kolmen kuukauden mittaisia talletuk-
sia sekä sijoituksia lyhyen koron ra-
hastoihin.

Sijoitukset lyhyen koron rahastoihin 
ja yli kolmen kuukauden mittaiset tal-
letukset on luokiteltu ja kirjattu käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti.

Konserni tekee arvonalentumiseen 
liittyvää arviointia jokaisen yksittäi-
sen instrumentin kohdalla aktiivi-
sesti ja kriteerien toteutuessa mah-

dollinen arvonalentuminen kirjataan 
tulosvaikutteisesti.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisvaroista 
ja lyhytaikaisista pankkitalletuksista, 
joiden maturiteetti on alle kolme kuu-
kautta. Rahavarat kirjataan jaksotet-
tuun hankintamenoon.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat koostuvat lainoista ja 
johdannaisinstrumenteista. Lainat 
kuuluvat luokkaan jaksotettuun han-
kintamenoon kirjattavat erät. Lainat 
merkitään alun perin kirjanpitoon 
transaktiokuluilla vähennettynä, jon-
ka jälkeen lainat arvostetaan efektii-
visen koron menetelmällä jaksotet-
tuun hankintamenoon.

Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Yhtiö on arvostanut pitkäaikaiset si-
joitukset käypään arvoon. Osakkei-
den arvon määrittää ko. yhtiön ai-
noa omaisuuserä eli Nord Pool AS:n 
osakkeiden arvo. Tämä on saatu 
käyttämällä osakkeiden viimeistä 
kauppahintaa, joka on todennettu 
osakkeiden suunnitellun myyntipro-
sessin aikana saatuihin tarjouksiin.

Laadintaperiaatteet

Johdannaisinstrumentit
Johdannaiset kirjataan alun perin 
johdannaissopimuksen solmimis-
päivän arvoon, jonka jälkeen ne ar-
vostetaan käypään arvoon. Johdan-
naisten käyvän arvon muutokset 
kirjataan suoraan tuloslaskelmaan 
rahoitustuottoihin- ja kuluihin. Yhtiö 
solmii johdannaissopimuksia vain 
suojautuakseen riskeiltä Yritystalo-
uden periaatteiden ja Rahoitustoi-
minnan politiikan sekä häviösähkö-
politiikan mukaisesti.

Sähköjohdannaiset
Yhtiö solmii sähköjohdannaissopi-
muksia suojatakseen häviösähkö-
ennusteen mukaisen sähkön han-
kinnan hintariskiä. 

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Yhtiö solmii johdannaissopimuk-
sia suojatakseen lainojen korko- ja 
valuuttariskiä sekä hankintojen va-
luuttariskiä hallituksen hyväksy-
män Yritystalouden periaatteiden 
mukaisesti.

Raportointipäivän johdannaisten 
käyvät arvot perustuvat markkina-
käytännön mukaisiin laskentame-
netelmiin. Valuuttatermiinit on ar-
vostettu termiinihintoihin. Koron- ja 
valuutanvaihtosopimukset on ar-
vostettu kunkin valuutan korkokäy-
rän perusteella nykyarvoon. Kor-
ko-optiot on arvostettu markkinoilla 
yleisesti käytettyjen optiohinnoitte-
lumallien mukaisesti.

Konserni ei sovella suojauslasken-
taa ja IFRS 9 -standardin mukaiset 
suojauslaskentaa koskevat sään-
nöt eivät vaikuta yhtiön kirjanpito-
käsittelyyn.
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06
Muut tiedot (IFRS)

• Tähän lukuun on koottu kaikki muut liitetiedot. 

• Konserniyhtiön ja lähipiiritiedot on kuvattu ensimmäisenä yhteen 
omaksi kokonaisuudekseen.

• Tämän jälkeen esitetään muut liitetiedot tuloslaskelma- ja tase-erien 
mukaisessa järjestyksessä.

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU
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6.1 KONSERNIYHTIÖT JA 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konsernilla on kaksi Fingrid Oyj:n 100 % 
omistamaa tytäryhtiötä, Finextra Oy ja 
Fingrid Datahub Oy. 

Finextra Oy on perustettu hoitamaan 
lakisääteisesti määrätyt julkisen pal-
veluvelvoitteiden edellyttämät teh-
tävät, jotka eivät kuulu varsinaiseen 
kantaverkkotoimintaan tai järjestelmä-
vastuuseen. Näitä tehtäviä ovat tehore-
servipalvelu ja sähkön alkuperätakuun 
palvelut. Finextran kautta eriytetään 
julkisen palvelun kustannukset varsi-
naisten kantaverkon tehtävien kustan-
nuksista, jotta pystytään selkeästi var-
mistamaan eri toimintojen läpinäkyvyys. 
Energiavirasto valvoo Finextran toimin-
taa ja palveluiden kohtuullista tuottoa. 
Finextran tavoitteena on hoitaa annetut 
tehtävät kustannustehokkaasti yhteisiä 
resursseja hyödyntäen. Tehoreservipal-
velun sallittu tuotto on vuositasolla 75 
000 euroa. Alkuperätakuupalvelun sal-
littu tuotto oli 1.1.2020 alkaneella val-
vontajaksolla noin 43 000 euroa. Toteu-
tunut tuotto valvontajaksolla 31.12.2021 

mennessä oli noin 80 000 euroa alijää-
mäinen.

Fingrid Datahub Oy on perustettu vuon-
na 2016 hoitamaan Datahubiin liittyvää 
operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön kes-
keisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää 
sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedon-
vaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita 
palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä 
hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvit-
semaa rekisteröityä tietoa. Datahub on 
sähkön vähittäismarkkinoiden keskitet-
ty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallen-

24. Sijoitukset osakkuusyhtiöihin

1 000 € 2021 2020

Pitkäaikaiset

Osuudet osakkuusyhtiöissä 1 854 1 806

Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 188 563

Lyhytaikaiset

Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 375 375

Yhteensä 2 416 2 744

netaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta 
sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tie-
toja käyttää noin 100 sähkön myyjää ja 
yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan 
sähkön käyttäjiä. Datahub-järjestelmän 
käyttöönotto oli helmikuussa 2022.

Osakkuusyrityksenä on yhdistelty eSett 
Oy (omistus 25,0 %). eSett hoitaa yh-
teispohjoismaista taseselvitystä (Nor-
dic Balance Settlement, NBS). 

Taseen sijoitukset osakkuusyhtiöihin ja-
kautuu seuraavasti:

Osakkuusyhtiösaaminen on lainasaa-
minen eSett Oy:lta. Lainan pääasialliset 
ehdot ovat seuraavat:

Osakkuusyhtiölaina: 
Lainapääoma on 0,6 (0,9) miljoonaa eu-
roa ja vuosikorko on 1,5 prosenttia 12 
kuukauden euribor-koron päälle. Takai-
sinmaksu on puolivuosittain kymmenes-
sä yhtä suuressa erässä. Lainapääoman 
suuruus on yksi neljäsosa kokonaislai-
nasta, jonka eSett:n omistajat ovat yh-
tiölle myöntäneet omistuksiensa suh-
teessa. Lainan ehdot ovat yhtenevät 
eSett:n muiden omistajien lainaehtojen 
kanssa.
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Osakkuusyritysten taloudellinen yhteenveto

1 000 €
Pitkäaikaiset 

varat
Pitkäaikaiset 

velat
Lyhytaikaiset 

varat
Lyhytaikaiset 

velat Liikevaihto
Voitto/
tappio

Kaudella 
saadut 

osingot
Omistus-

osuus (%)

2021

eSett Oy 5 953 750 131 157 128 945 7 469 158 25,0

2020

eSett Oy 5 792 2 250 45 098 41 416 7 726 379 25,0

Taulukossa mainitut konsernin osakkuusyritykset on käsitelty konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

Osuudet osakkuusyrityksissä

1 000 € 2021 2020

Hankintameno 1.1. 1 806 11 012

Lisäykset 48

Vähennykset -9 189

Osuus tuloksesta -6

Muuntoerot -11

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 854 1 806

Osakkuusyrityksiin ei liity sellaisia olen-
naisia väliaikaisia eroja, joista on kirjattu 
laskennallisia verosaamisia tai -velkoja.

Yllä kuvatut tytäryhtiöt, osakkuusyhtiö 
ja emoyhtiö Fingrid Oyj kuuluvat kon-
sernin lähipiiriin. Tämän lisäksi lähipiiriin 
luetaan luvussa 5.5 mainitut omistajayh-
teisöt sekä ylin johto lähipiireineen. Ylin 
johto koostuu hallituksesta, toimitusjoh-
tajasta ja johtoryhmästä. Kaikki liiketoi-
met Fingridin ja sen lähipiirin välillä ta-
pahtuvat markkinaehtoisesti. Yhtiö ei 
ole lainannut varoja ylimmälle johdolle, 
eikä yhtiöllä ole liiketoimia ylimmän joh-
don kanssa. Raportointikauden lopus-
sa Suomen valtion omistusosuus yhtiön 
osakkeista oli 53,1 prosenttia. Eduskun-
ta on valtuuttanut valtiovarainministe-
riön vähentämään valtion osakkeen-
omistusta Fingrid Oyj:stä enintään 50,1 
prosenttiin yhtiön osakkeista ja äänival-
lasta. Yhtiö soveltaa lähipiirin esittämi-
sessä IAS 24.25 mukaista helpotusta.

Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa

1 000 € 2021 2020

Myynnit 38 105

Korkotuotot 8 13

Ostot 1 991 2 178

Saamiset 10 5 342

Velat 2 254 1 961

Lainasaamiset 563 938
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Laadintaperiaatteet

Tytäryritykset
Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yri-
tykset (strukturoidut yhteisöt mukaan 
luettuina), joissa konsernilla on mää-
räysvalta. Konsernilla on määräysval-
ta yrityksessä, jos se olemalla osalli-
sena siinä altistuu sen muuttuvalle 
tuotolle tai on oikeutettu sen muut-
tuvaan tuottoon ja se pystyy vaikut-
tamaan tähän tuottoon käyttämällä 
yritystä koskevaa valtaansa. Tytäryri-
tykset yhdistellään konsernitilinpää-
tökseen kokonaisuudessaan siitä päi-
västä lukien, jona konserni saa niihin 
määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, 
kun määräysvalta lakkaa. 

Liiketoimintojen yhdistämiset käsitel-
lään hankintamenomenetelmällä.

Konserniyritysten väliset liiketapahtu-
mat, saamiset ja velat sekä sisäisistä 
liiketoimista johtuvat realisoitumatto-
mat voitot eliminoidaan. Myös realisoi-
tumattomat tappiot eliminoidaan, ellei 
liiketapahtuma anna viitteitä luovute-

tun omaisuuserän arvonalentumisesta. 
Tytäryritysten tilinpäätökset on tarvit-
taessa muutettu vastaamaan konser-
nin noudattamia laatimisperiaatteita. 

Osakkuusyritykset
Osakkuusyrityksiä ovat kaikki yrityk-
set, joissa konsernilla on huomattava 
vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa 
eikä yhteistä määräysvaltaa. Yleensä 
tämä perustuu osakeomistukseen, 
joka tuottaa 20–50 % äänivallasta.

Osakkuusyrityksiin tehdyt sijoituk-
set kirjataan alun perin hankintame-
noon, ja sen jälkeen ne käsitellään 
pääomaosuusmenetelmällä. Pää-
omaosuusmenetelmää sovellettaes-
sa sijoitukset kirjataan alun perin 
hankintamenon määräisenä ja sen 
jälkeen niitä oikaistaan kirjaamalla 
konsernin osuus sijoituskohteen han-
kinta-ajankohdan jälkeisistä voitois-
ta tai tappioista tulosvaikutteisesti ja 
konsernin osuus sijoituskohteen mui-
den laajan tuloksen erien muutoksis-
ta muihin laajan tuloksen eriin. Osak-
kuus- ja yhteisyrityksiltä saadut tai 

saatavat osingot vähentävät sijoituk-
sen kirjanpitoarvoa. 

Jos konsernin osuus pääomaosuus-
menetelmällä käsiteltävän sijoitus-
kohteen tappioista on yhtä suuri tai 
suurempi kuin sen osuus kyseisestä 
yrityksestä mahdolliset muut vakuu-
dettomat pitkäaikaiset saamiset mu-
kaan luettuina, konserni ei kirjaa lisää 
tappiota, ellei sillä ole velvoitteita eikä 
se ole suorittanut maksuja kyseisen 
yrityksen puolesta.

Realisoitumattomista voitoista, jotka 
johtuvat konsernin ja sen osakkuus- 
ja yhteisyritysten välisistä liiketoi-
mista, eliminoidaan konsernin omis-
tusosuutta vastaava osuus. Myös 
realisoitumattomat tappiot eliminoi-
daan, ellei liiketapahtuma anna viit-
teitä luovutetun omaisuuserän arvon 
alentumisesta. Pääomaosuusme-
netelmällä käsiteltävien sijoituskoh-
teiden noudattamat tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet on tarvittaessa 
muutettu vastaamaan konsernin nou-
dattamia periaatteita.
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6.2 MUUT LIITETIEDOT

Päästöoikeudet
Fingridin varavoimalaitokset ovat ympä-
ristölupavelvollisia ja kuuluvat Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmän pii-

Päästöoikeudet
Ilmaiseksi saadut päästöoikeudet 
kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin 
nimellisarvoonsa ja ostetut hankin-
tahintaan. Palautettavia päästöoi-
keuksia varten kirjataan velka. Jos 
konsernilla on riittävästi päästöoi-
keuksia kattamaan palautusvelvoit-
teet, velka kirjataan ko. päästöoi-
keuksia vastaavalla kirjanpitoarvolla. 
Jos päästöoikeudet eivät riitä katta-

maan palautusvelvollisuuksia, arvos-
tetaan velka ko. päästöoikeuksien 
markkina-arvoon. Päästöoikeuksista 
ei kirjata poistoja. Taseesta poiskir-
jaaminen tapahtuu niiden luovutus-
hetkellä, jolloin toteutuneet päästöt 
on selvitetty. Velasta johtuva kulu 
kirjataan tuloslaskelmaan materiaa-
lit ja palvelut ryhmän kuluihin. Pääs-
töoikeuksien myyntivoitot sisältyvät 
muihin tuottoihin.

Laadintaperiaatteet

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on 
aikaisempaan tapahtumaan perus-
tuva oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite ja on todennäköistä, että 
velvoitteen täyttäminen edellyttää 
maksusuoritusta ja velvoitteen mää-
rä voidaan luotettavasti arvioida. 
Varaukset arvostetaan velvoitteen 

kattamiseksi vaadittavien menojen 
nykyarvoon. Nykyarvon laskennas-
sa käytetty diskonttaustekijä vali-
taan siten, että se kuvastaa markki-
noiden näkemystä tarkasteluhetken 
rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen 
liittyvistä riskeistä.

Laadintaperiaatteet

riin. Päästöoikeuksia ostettiin vuonna 
2021 5 105 yksikköä (tCO2). Päästö-
kaupan taloudellinen merkitys oli Fingri-
dille vähäinen. Päästökaupan piiriin kuu-
luvat CO2-päästöt, ovat olleet yhteensä 
5 344 tonnia vuonna 2021 (5 000).

25. Varaukset

1 000 € 2021 2020

Kreosootti- ja suolakyllästeisten puupylväiden 
hävittämiskustannusten varaus 1.1. 1 368 1 393

Varausten lisäys 1 784

Käytetyt varaukset -44 -26

Varaukset 31.12. 3 107 1 368
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26. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2021 2020

Annetut tilipantit 483 490

Muut taloudelliset vastuut

Vuokravakuus, takaus 38 38

Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:

Tuleva vuosi 532 681

Myöhemmin 1 250 276

1 820 994

Investointisitoumukset, joita ei kirjattu 
kirjanpitoon 230 799 200 141

Investointisitoumukset ovat yhtiön tekemiä sopimuksia kantaverkon rakennushank-
keiden toteuttamiseksi ja datahub-järjestelmän hankintaan.

Varavoimalaitosten käyttöoikeussopimuksista 
suoritettavat maksut: 2021 2020

Yhden vuoden kuluessa 8 535 8 810

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 19 610 24 486

Yli viiden vuoden kuluttua 8 722 12 159

Yhteensä 36 867 45 456

Fingridillä on järjestelmävastuun mukai-
nen velvoite ylläpitää nopeaa häiriöre-
serviä, jolla varaudutaan sähköjärjestel-
män häiriöihin. Varmistaakseen nopean 
häiriöreservin saatavuuden Fingrid on 
oman varavoimalaitoskapasiteetin ohel-
la hankkinut tähän käyttötarkoitukseen 
soveltuvaa voimalaitoskapasiteettia pit-
käaikaisin käyttöoikeussopimuksin.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset 
tapahtumat
Fingrid-konsernin tilikauden 2022 tu-
loksen, ilman johdannaisten käyvän ar-
von muutoksia ja veroja, odotetaan las-
kevan jonkin verran 2021 tulokseen 
verrattuna. Tilikauden tuloksen enna-
koimista vaikeuttaa erityisesti kanta-
verkko-, läpisiirto- ja rajasiirtotuottojen 
sekä reservi- ja häviösähkökulujen epä-
varmuus. Nämä riippuvat ulkolämpötilan 
vaihtelusta sekä sateisuuden, tuulisuu-
den ja vesitilanteen muutoksista Poh-
joismaissa, jotka vaikuttavat sähkön ku-
lutukseen ja sähkön hintoihin Suomessa 
ja sen lähialueilla, ja sitä kautta sähkön 
siirron volyymiin kantaverkossa. Yhtiön 

velanhoitokyvyn odotetaan säilyvän va-
kaana. Yhtiö on analysoinut vallitsevaan 
Ukrainan sotatilaan liittyvät riskit yhtiön 
ja Suomen sähköjärjestelmän näkökul-
masta. Arvion perusteella suorat riskit 
Fingridille ovat vähäiset, eikä Suomi ole 
riippuvainen Venäjältä tuodusta säh-
köstä. 

DI, MBA Jukka Metsälä nimitettiin 
7.2.2022 Fingridin uudeksi talous- ja 
rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jä-
seneksi 5.5.2022 alkaen vastuualu-
eenaan yhtiön talous ja rahoitus sekä 
liiketoiminnan kehitys ja strategia. Tek-
niikan tohtori Tuomas Rauhala nimitet-
tiin 24.2.2022 voimajärjestelmän käy-
tön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 
1.6.2022 alkaen. Metsälä ja Rauhala ra-
portoivat tehtävissään toimitusjohtaja 
Jukka Ruususelle.

Neljän pohjoismaisen kantaverkko-
yhtiön yhteisen Kööpenhaminassa si-
jaitsevan käytönsuunnittelutoimis-
ton (Regional Security Coordinator, 
RSC) yhtiöittämistä varten perustettiin 
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18.1.2022 uusi Nordic RCC A/S -yhtiö. 
Nordic RCC A/S aloittaa varsinaisen lii-
ketoimintansa 1.7.2022, jolloin RSC -toi-
misto lopettaa toimintansa.

Euroopan unioni myönsi 26.1.2022 Suo-
men ja Ruotsin väliselle Aurora Line 
-sähkönsiirtoyhteydelle 127 miljoonan 
euron tuen, josta Fingridille tuleva osuus 
on noin 110 miljoonaa euroa. Myönnetty 
tuki on osa Verkkojen Eurooppa -rahoi-
tusohjelmaa. Vuonna 2025 valmistuva 
Suomen ja Ruotsin välinen uusi vaihto-
sähköyhteys on vuosikymmenen tärkein 
kantaverkkoinvestointi, joka on jo aiem-
min valittu Euroopan unionin yhteisen 
edun hankkeeksi. Yhteydellä on katsot-
tu olevan merkitystä koko Euroopalle.

Konsernin yhteystiedot ja 
tilinpäätöksen hyväksyminen
Fingrid Oyj on suomalainen, Suomen 
lakien mukaan perustettu, julkinen osa-
keyhtiö. Fingridin konsernitilinpäätös on 
laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Stan-
dards, IFRS) mukaan. Fingridin kotipaik-
ka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoi-
te on PL 530 (Läkkisepäntie 21, 00620 
Helsinki), 00101 Helsinki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on 
saatavissa internet-osoitteesta www.fin-
grid.fi tai Fingrid Oyj:n pääkonttorista.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina 
euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin 
hankintamenoihin, ellei laadintaperiaat-
teissa tai liitetiedoissa ole toisin mainittu.

Fingrid Oyj:n hallitus on hyväksynyt ko-
kouksessaan 1.3.2022 tämän tilinpää-
töksen julkistettavaksi. Suomen osa-
keyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla 
on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä ti-
linpäätös sen julkistamisen jälkeen pi-
dettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiö-
kokouksella on myös mahdollisuus 
muuttaa tilinpäätöstä.
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07
Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

7.1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

€ Liitetieto 1-12/2021 1-12/2020

LIIKEVAIHTO 2 1 091 127 329,60 679 761 088,99

Liiketoiminnan muut tuotot 3 2 663 322,17 2 387 376,73

Materiaalit ja palvelut 4 -764 768 389,00 -392 887 919,08

Henkilöstökulut 5 -33 711 021,18 -31 288 465,38

Poistot ja arvonalentumiset 6 -99 923 012,18 -98 490 649,66

Liiketoiminnan muut kulut 7,8 -39 991 155,47 -38 046 809,01

LIIKEVOITTO 155 397 073,94 121 434 622,59

Rahoitustuotot ja -kulut 9 -9 283 492,17 -3 755 056,47

VOITTO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 146 113 581,77 117 679 566,12

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 20 000 000,00 50 000 000,00

Tuloverot 10 -32 619 700,96 -31 665 202,54

TILIKAUDEN VOITTO 133 493 880,81 136 014 363,58

Liitetiedot muodostavan olennaisen osan tilinpäätöstä.

TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU
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7.2 EMOYHTIÖN TASE

VASTAAVAA,  € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet:

Muut aineettomat hyödykkeet 12 65 738 210,44 68 449 068,80

65 738 210,44 68 449 068,80

Aineelliset hyödykkeet:

Maa- ja vesialueet 20 407 442,48 19 874 372,86

Rakennukset ja rakennelmat 268 923 781,58 250 216 480,78

Koneet ja kalusto 539 754 722,10 543 419 211,39

Voimajohdot 692 247 023,19 713 280 864,76

Muut aineelliset hyödykkeet 117 516,35 117 516,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat 232 037 080,05 146 605 500,10

1 753 487 565,75 1 673 513 946,24

Osuudet saman konsernin yrityksissä 843 310,86 843 310,86

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 500 675,00 1 500 675,00

Muut osakkeet ja osuudet 6 586 678,95 6 586 678,95

8 930 664,81 8 930 664,81

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 828 156 441,00 1 750 893 679,85

VASTAAVAA,  € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

Vaihto-omaisuus 15 14 232 769,37 13 683 632,00

Lainasaamiset konserniyrityksiltä 16 57 064 069,33 34 569 737,78

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 16 187 500,00 562 500,00

Laskennalliset verosaamiset 10 7 949 781,12 7 059 301,53

Muut saamiset 16 67 645,43 47 991,93

65 268 995,88 42 239 531,24

Myyntisaamiset 99 707 737,23 76 490 165,63

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 1 203 495,93 1 030 989,34

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 18 384 568,92 5 720 334,69

Muut saamiset 3 698 231,18 3 821 201,20

Siirtosaamiset 19,20 30 023 870,00 19 569 147,32

135 017 903,26 106 631 838,18

Rahoitusarvopaperit 21 119 525 165,40 79 372 646,16

Rahat ja pankkisaamiset 21 99 279 656,50 45 645 221,78

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
YHTEENSÄ 433 324 490,41 287 572 869,36

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 261 480 931,41 2 038 466 549,21

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. 
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VASTATTAVAA,  € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

OMA PÄÄOMA 22

Osakepääoma 55 922 485,55 55 922 485,55

Ylikurssirahasto 55 922 485,55 55 922 485,55

Edellisten tilikausien voitto 51 137 102,32 50 736 938,74

Tilikauden voitto 133 493 880,81 136 014 363,58

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 296 475 954,23 298 596 273,42

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN 
KERTYMÄ 23 278 896 757,27 298 896 757,27

PAKOLLISET VARAUKSET 30 3 107 000,00 1 367 646,78

VASTATTAVAA,  € Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Joukkovelkakirjalainat 24,25 700 989 990,71 730 989 990,90

Lainat rahoituslaitoksilta 289 891 774,84 272 554 112,51

Siirtovelat 29 369 341 658,70 214 791 522,82

1 360 223 424,25 1 218 335 626,23

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat 24 30 000 000,00

Lainat rahoituslaitoksilta 17 662 337,71 67 662 337,71

Ostovelat 28 626 829,35 26 471 817,91

Velat saman konsernin yrityksille 26 597 840,94 511 585,92

Velat omistusyhteysyrityksille 27 2 254 468,07 1 961 280,55

Muut velat 28 87 017 749,89 87 868 793,69

Siirtovelat 29 156 618 569,70 36 794 429,73

322 777 795,66 221 270 245,51

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 683 001 219,91 1 439 605 871,74

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 261 480 931,41 2 038 466 549,21

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. 
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7.3 EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA

€ Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirrat:

Voitto ennen veroja 146 113 581,77 117 679 566,12

Oikaisut:

Poistot 99 923 012,18 98 490 649,66
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja 
-tappiot (+) 68 954,26 498 043,56

Korkokulut ja muut rahoituskulut 9 283 492,17 3 755 056,47

Käyttöpääoman muutokset:

Myynti- ja muiden saamisten muutos -27 111 697,50 -14 679 567,98

Vaihto-omaisuuden muutos -549 137,37 -1 616 774,14

Osto- ja muiden velkojen muutos -5 916 736,31 -12 271 967,87

Pullonkaulatuotot 283 775 995,54 146 748 285,71

Varausten muutos -44 400,00 -25 500,00

Maksetut korot -20 784 954,35 -22 956 513,27

Saadut korot 6 805 836,61 9 347 852,85

Maksetut verot 10 -35 219 463,12 -40 694 783,57

Liiketoiminnan nettorahavirta 456 344 483,88 284 274 347,54

€ Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Investointien rahavirrat:
Investoinnit aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin 13 -178 089 707,31 -134 512 015,15
Investoinnit aineettomiin 
hyödykkeisiin 12 -12 500 171,24 -11 795 943,33
Aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 13 1 206 000,00 840 000,00

Myönnetyt lainat -21 500 000,00 -12 500 000,00

Lainasaamisten takaisinmaksu 375 000,00 375 000,00

Saadut osingot 9 3 014 393,53 9 375 264,20

Investointien nettorahavirta -207 494 485,02 -148 217 694,28

Rahoituksen rahavirrat:

Lyhytaikaisten lainojen nostot 195 413 049,53 227 337 686,48
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -232 351 337,04 -270 498 378,92

Pitkäaikaisten lainojen nostot 35 000 000,00 164 666 785,78
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -17 662 337,67 -67 662 337,66
Konsernitilisaamisten ja -velkojen 
muutos 130 626,32 1 374 855,93

Maksetut osingot 22 -135 614 200,00 -148 248 800,00

Rahoituksen nettorahavirta -155 084 198,86 -93 030 188,39

Raha- ja rahoitusvarojen muutos 93 765 800,00 43 026 464,87

Raha- ja rahoitusvarat tilikauden alussa 125 142 075,78 82 115 610,91

Raha- ja rahoitusvarat tilikauden lopussa 21 218 907 875,78 125 142 075,78

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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7.4 EMOYHTIÖN 
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet
Fingrid Oyj:n tilinpäätös on laadittu 
Suomen kirjanpitolain mukaisesti (Fin-
nish Accounting Standards, FAS). Tilin-
päätöksen erät on arvostettu alkuperäi-
sen hankintamenon perusteella.

Ulkomaan valuutan määräiset erät
Ulkomaan valuutan määräiset kaupalli-
set tapahtumat ja rahoituserät kirjataan 
tapahtumapäivänä Euroopan keskus-
pankin keskikurssiin. Korolliset velat ja 
saatavat ja niiden suojaukset arvoste-
taan tilinpäätöksessä Euroopan keskus-
pankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän 
keskikurssiin. Eräpäivänä korollisista 
veloista ja saatavista ja niitä vastaavis-
ta suojauksista aiheutuvat kurssierot 
kirjataan rahoitustuottoihin ja -kului-
hin. Kaupallisen valuuttavirran suojaa-
miseen käytetyistä johdannaisista syn-
tyvät kurssierot kirjataan oikaisemaan 
vastaavaa erää tuloslaskelmassa.

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä 
valuuttatermiinejä ja korko-optioita on 
käytetty Rahoitustoiminnan politiikan mu-
kaisesti Fingridin tase-erien korko- ja va-
luuttariskin sekä kaupallisten erien suojaa-
miseen. Johdannaissopimukset kirjataan 
samoja kirjanpidon kirjausperiaatteita 
noudattaen kuin erät, joita johdannaiset 
suojaavat. Koron- ja valuutanvaihtosopi-
musten ja korko-optioiden korkoerät jak-
sotetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan kor-
kotuottoihin ja -kuluihin. Korollista velkaa 
ja saatavia suojaavien valuuttatermiinien 
korko-osuus jaksotetaan niiden voimas-
saoloajalle ja kirjataan rahoitustuottoihin 
ja -kuluihin. Korko-optioista maksetut tai 
saadut preemiot jaksotetaan niiden suo-
jausajanjaksolle.

Sähköjohdannaiset
Fingrid suojaa hankkimansa häviösähkön 
hintariskiä käyttämällä NASDAQ OMX 
Oslo ASA:n noteeraamia futuuri- ja ter-
miini-tuotteita. Kauppaa voidaan käydä 
myös OTC-markkinoilla NASDAQ OMX 
Oslo ASA:n finanssituotteita vastaavilla 
tuotteilla. Näistä aiheutuvilla menoilla ja 
tuloilla oikaistaan häviösähköhankinnan 
ostoja tuloslaskelmassa sillä kaudella, jo-
hon niiden suojausvaikutus kohdistuu.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimus- ja kehitysmenot käsitellään 
vuosikuluina.

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus aktivoidaan välittö-
mään hankintamenoon. Suunnitelma-
poistot lasketaan tasapoistoina käyt-
töomaisuuden taloudellisen pitoajan 
perusteella. Tilivuoden aikana käyttöön 
otetun käyttöomaisuuden poistot laske-
taan hyödykekohtaisesti käyttöönotto-
kuukausien mukaan.

Poistoajat ovat seuraavat:

Liikearvo  20 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot:
•  Johtoalueiden käyttöoikeudet 

30-40 vuotta

• Muut käyttöoikeudet taloudellisen 
käyttöajan mukaan, enintään  
10 vuotta

•  Ohjelmistot 3-5 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat
• Sähköasemien rakennukset ja 

erilliset rakennukset 40 vuotta

• Sähköasemien rakennelmat  
30 vuotta

• Kaasuturbiinivoimalaitosten 
rakennukset ja rakennelmat  
20-40 vuotta

• Erilliset rakennelmat  15 vuotta

Voimajohdot
• Voimajohdot 400 kV  40 vuotta

• Tasasähköjohdot 40 vuotta

• Voimajohdot 110-220 kV 30 vuotta

• Kreosoottipylväät ja niiden 
hävittämiskustannukset*  30 vuotta

• Voimajohtojen (400 kV) 
alumiinipylväät 10 vuotta

• Valokuitu-ukkosjohtimet  10-20 vuotta

Koneet ja kalusto
• Sähköasemien koneet 10-30 vuotta

• Kaasuturbiinivoimalaitokset  
20 vuotta

•   Muut koneet ja kalusto 3-5 vuotta

* Hävittämiskustannukset on diskon-
tattu nykyarvoon, joka on lisätty käyttö-
omaisuuden arvoon ja kirjattu pakollise-
na varauksena.
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Liikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska 
kantaverkkoliiketoiminta on luonteeltaan 
pitkäaikaista liiketoimintaa, jonka tuotot 
kertyvät usean vuosikymmenen ajalta.

Päästöoikeudet
Päästöoikeudet käsitellään kirjanpidos-
sa Kirjanpitolautakunnan lausunnon 
1767/2005 nettomenettelyn mukaisesti.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus esitetään FIFO -peri-
aatteen mukaisesti hankintamenon, sitä 
alemman jälleenhankintahinnan tai to-
dennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahat, pankkisaamiset ja arvopape-
rit rahoitusomaisuudessa
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät kä-
teiset varat ja pankkitilit. Rahoitusar-
vopaperit ovat sijoituksia lyhyen koron 
rahastoihin tai määräaikaistalletuksia 
pankeissa. Markkinanoteeratut arvo-
paperit ja niihin rinnastettavat varat ar-
vostetaan alkuperäiseen hankintahin-
taan tai sitä alempaan todennäköiseen 
luovutushintaan.

Korolliset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat muodos-
tuvat rahoituslaitoslainoista ja kansain-
välisen joukkovelkakirjaohjelman alla 
liikkeeseen lasketuista joukkovelka-
kirjoista. Lyhytaikaiset korolliset velat 
koostuvat kotimaisen ja kansainvälisen 
yritystodistusohjelman alla liikkeeseen 
lasketuista yritystodistuksista sekä pit-
käaikaisten lainojen ja joukkovelkakir-
jalainojen lyhytaikaisesta osuudesta. 
Velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen 
lasketut velkakirjat ovat sekä euro- että 
ulkomaan valuutan määräisiä. Fingridil-
lä on sekä kiinteä- että vaihtuvakorkois-
ta velkaa. Korko jaksotetaan velan lai-
na-ajalle. Velkakirjan mahdollinen yli- tai 
alihinta jaksotetaan kyseisen velkakirjan 
laina-ajalle. Valmiusluottojen järjestely-
palkkiot kirjataan pääsääntöisesti heti 
kuluksi ja luotonvarausprovisiot kirja-
taan kuluksi sopimusajalle.

Rahoitusriskien hallinta
Rahoitusriskien hallinnassa noudatetta-
vat periaatteet on esitetty konsernin lii-
tetiedoissa luvussa 5.2 ja 5.3.

Tuloverot
Veroihin kirjataan tilikauden tulosta vas-
taava suoriteperusteinen vero sekä ai-
kaisempien tilikausien verojen oikaisut.

Laskennalliset verot
Yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen 
investointeihin käyttämistään pullon-
kaulatuotoista, jotka tulevat sen vuoden 
verotettavaksi tuloksi ja veroiksi minkä 
aikana ne on käytetty. Pullonkaulatuo-
toista kirjattu verosaaminen tuloutuu 
pullonkaulatuotoilla katetuista inves-
toinneista verotuksessa tehtävien pois-
tojen mukaisesti. Kirjanpidossa inves-
tointeihin kohdistettu pullonkaulatuotot 
kirjataan hankintamenon vähennyksek-
si. Muilta osin laskennallisia verosaami-
sia ja -velkoja ei kirjata tuloslaskelmaan 
tai taseeseen vaan ne esitetään liitetie-
doissa.
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2. Liikevaihto toimialoittain
Fingrid Oyj:n liiketoiminta on kokonaisuudessaan järjestelmävastuullista kantaverk-
koliiketoimintaa, minkä johdosta liikevaihdon jakoa toimialoittain ei ole.

Liikevaihto, 1 000 € 2021 2020

Kantaverkkotuotot 403 504 382 730

Tasesähkön myynti 600 490 260 823

Rajasiirto 34 440 6 918

Läpisiirtotuotot 22 633 17 147

Muu liikevaihto 30 060 12 142

Yhteensä 1 091 127 679 761

3. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2021 2020

Vuokratuotot 475 526

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 494 577

Saadut avustukset 224 547

Muut tuotot 1 471 738

Yhteensä 2 663 2 387

4. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2021 2020

Ostot tilikauden aikana 650 978 295 605

Häviösähköhankinnat 65 591 52 590

Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) -549 -1 617

Aineet ja tarvikkeet 716 021 346 578

Palvelut 48 748 46 310

Yhteensä 764 768 392 888
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5. Henkilöstökulut

1 000 € 2021 2020

Palkat ja palkkiot 28 308 26 739

Eläkekulut 4 397 3 660

Muut henkilösivukulut 1 007 889

Yhteensä 33 711 31 288

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat 
ja palkkiot , 1 000 € 2021 2020

Juhani Järvi, puheenjohtaja (6.6.2014 alkaen) 43 43
Päivi Nerg, varapuheenjohtaja (28.3.2018 
alkaen) 36 26

Sanna Syri, hallituksen jäsen (14.4.2015 alkaen) 22 23

Esko Torsti, hallituksen jäsen (22.3.2012 alkaen) 22 22
Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen (20.3.2020 
saakka) 7
Hannu Linna, hallituksen jäsen (20.3.2020 
alkaen) 22 17

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 506 504

Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä 
tilikauden aikana: 2021 2020

Henkilöstö keskimäärin 417 382

Henkilöstö vuoden lopussa 428 389

6. Suunnitelman mukaiset poistot

1 000 € 2021 2020

Muut pitkävaikutteiset menot 6 565 6 958

Rakennukset ja rakennelmat 11 697 10 896

Koneet ja kalusto 43 586 43 033

Voimajohdot 38 074 37 603

Yhteensä* 99 923 98 491

* sähköverkon poistot (liitetiedot 12 ja 13) 96 440 94 423

7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2021 2020

Ulkopuoliset palvelut ja työsuoritukset ym. 25 009 23 651

Verkkovuokrat 241 255

Muut vuokrakulut 3 498 3 384

Muut kulut 11 243 10 757

Yhteensä 39 991 38 047

8. Tilintarkastusyhteisön palkkiot

1 000 € 2021 2020

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastuspalkkiot 125 106

Muut palkkiot 37 33

Yhtensä 162 139
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9. Rahoitustuotot ja kulut

1 000 € 2021 2020

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 110

Osinkotuotot muilta 2 904 8 357

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 1 234 815

Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 8 13

Korko- ja muut rahoitustuotot muilta 6 756 10 097

11 012 19 282

Korko- ja muut rahoituskulut muille -20 296 -23 037

Yhteensä -9 283 -3 755

10. Tuloverot

1 000 € 2021 2020

Tuloverot tilikaudelta 33 522 29 760

Tuloverot edellisiltä tilikausilta -12 -38

Laskennallisten verojen muutos -890 1 943

Yhteensä 32 620 31 665

Yhtiö maksaa tuloverot vallitsevan verokannan mukaan sellaisenaan, ilman ve-
rosuunnittelua.

Taseeseen kirjatut laskennalliset 
verosaamiset, 1 000 € 2021 2020

Väliaikaiset erot pullonkaulatuotoista 7 950 7 059

Yhteensä 7 950 7 059

Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset 
verovelat ja -saamiset, 1 000 € 2021 2020

Laskennalliset verosaamiset

Väliaikaisista eroista 621 279

621 279

Laskennalliset verovelat 2021 2020

Väliaikaisista eroista 529 186

Tilinpäätössiirroista 55 779 59 779

56 309 59 966

Yhteensä 55 687 59 687
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11. Liikearvo

1 000 € 2021 2020

Hankintameno 1.1. 128 664 128 664

Hankintameno 31.12. 128 664 128 664

Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -128 664 -128 664

Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt 
erotus 31.12. 0 0

12. Aineettomat hyödykkeet

1 000 € 2021 2020

Hankintameno 1.1. 176 916 175 780

Lisäykset 1.1.-31.12. 3 975 1 469

Vähennykset 1.1.-31.12. -188 -333

Hankintameno 31.12. 180 704 176 916

Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -108 467 -101 572
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 
1.1.-31.12. 67 64

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -6 565 -6 958

Kirjanpitoarvo 31.12. 65 738 68 449

Kertynyt poistoero 1.1. -45 400 -47 252

Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 841 1 852
Kokonais- ja suunnitelmanpoistojen kertynyt 
erotus 31.12. -44 559 -45 400

*Sähköverkon nettoinvestoinnit, 1 000 € 2021 2020

Kirjanpitoarvo 31.12. 61 251 64 880

Kirjanpitoarvo 1.1. -64 880 -68 679

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 4 122 4 108

Vähennykset 1.1.-31.12. 121 270

Yhteensä 614 579
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13. Aineelliset hyödykkeet

1 000 € 2021 2020
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 19 874 19 641
Lisäykset 1.1.-31.12. 620 234
Vähennykset 1.1.-31.12. -87
Hankintameno 31.12. 20 407 19 874

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 350 025 331 914
Lisäykset 1.1.-31.12. 30 932 18 111
Vähennykset 1.1.-31.12. -3 015
Hankintameno 31.12. 377 942 350 025
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -99 808 -88 912
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 2 487
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -11 697 -10 896
Kirjanpitoarvo 31.12. 268 924 250 216

Kertynyt poistoero 1.1. -13 538 -13 400
Poistoeron muutos 1.1.-31.12. -1 047 -138
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 
31.12. -14 584 -13 538

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 1 256 286 1 230 589
Lisäykset 1.1.-31.12. 39 946 28 135
Vähennykset 1.1.-31.12. -367 -2 439
Hankintameno 31.12. 1 295 864 1 256 286
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -712 867 -671 198
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 343 1 364
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -43 586 -43 033
Kirjanpitoarvo 31.12. 539 755 543 419

1 000 € 2021 2020

Kertynyt poistoero 1.1. -3 053 -29 213
Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 10 532 26 160

Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. 7 479 -3 053

Voimajohdot
Hankintameno 1.1. 1 334 769 1 326 918
Lisäykset 1.1.-31.12. 17 659 8 682
Vähennykset 1.1.-31.12. -1 135 -831
Hankintameno 31.12. 1 351 293 1 334 769
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -621 488 -584 471
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 516 586
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -38 074 -37 603
Kirjanpitoarvo 31.12. 692 247 713 281

Kertynyt poistoero 1.1. -236 906 -259 033
Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 9 674 22 126
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 
31.12. -227 232 -236 906

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 118 118
Hankintameno 31.12. 118 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 146 606 50 294
Lisäykset 1.1.-31.12. 176 779 152 942
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 
1.1.-31.12. -91 349 -56 631
Hankintameno 31.12. 232 037 146 606

Aineelliset hyödykkeet yhteensä* 1 753 488 1 673 514



81

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
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* Sähköverkon verkkoinvestoinnit, 1 000 € 2021 2020

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 719 854 1 647 656

Kirjanpitoarvo 1.1. -1 647 656 -1 589 030

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 92 318 90 315

Vähennykset 1.1.-31.12. 1 183 1 319

Yhteensä 165 699 150 260

Fingridin varavoimalaitokset sisältyvät sähköverkon käyttöomaisuuteen.

14. Sijoitukset

1 000 € 2021 2020

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Hankintameno 1.1. 843 843

Hankintameno 31.12. 843 843

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

Hankintameno 1.1. 1 501 8 087

Siirrot erien välillä 1.1.-31.12. -6 587

Hankintameno 31.12. 1 501 1 501

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1. 6 587

Siirrot erien välillä 1.1.-31.12. 6 587

Hankintameno 31.12. 6 587 6 587

Sijoitukset yhteensä 8 931 8 931

15. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2021 2020

Aineet ja tarvikkeet 31.12. 14 233 13 684

Yhteensä 14 233 13 684

16. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2021 2020

Lainasaamiset konserniyrityksiltä 57 064 34 570

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 188 563

Laskennalliset verosaamiset 7 950 7 059

Muut pitkäaikaiset saamiset 68 48

Yhteensä 65 269 42 240

17. Saamiset konserniyrityksissä

1 000 € 2021 2020

Lyhytaikaiset:

Myyntisaamiset 138

Korkosaamiset 663 424

Muut saamiset 541 469

Yhteensä 1 203 1 031
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18. Saamiset omistusyhteysyrityksissä

1 000 € 2021 2020

Lyhytaikaiset:

Korkosaamiset 2 3

Lainasaamiset 375 375

Siirtosaamiset 8 13

Muut saamiset 5 329

Yhteensä 385 5 720

19. Siirtosaamiset 

1 000 € 2021 2020

Korot ja muut rahoituserät 4 411 4 577

Myynnin ja ostojen jaksotukset 24 612 14 992

Verosaamiset 1 001

Yhteensä 30 024 19 569

20. Siirtosaamisiin sisältyvät, kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-
alennukset lainojen liikkeeseen laskemisesta 

1 000 € 2021 2020

Pääoma-alennukset 786 1 004

21. Rahavarat

1 000 € 2021 2020

Lyhyen koron rahastot 99 525 79 373

Rahavarat ja pankkisaamiset 99 280 45 645

Pankkitalletukset 20 000

Yhteensä 218 805 125 018

22. Oma pääoma

1 000 € 2021 2020

Osakepääoma 1.1. 55 922 55 922

Osakepääoma 31.12. 55 922 55 922

Ylikurssirahasto 1.1. 55 922 55 922

Ylikurssirahasto 31.12. 55 922 55 922

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 186 751 198 986

Osingonjako -135 614 -148 249

Voitto edellisiltä vuosilta 31.12. 51 137 50 737

Tilikauden voitto 133 494 136 014

Oma pääoma 31.12. 296 476 298 596

Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 184 631 186 751
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Osakemäärä, kpl
Osake-
sarja A

Osake-
sarja B Yhteensä

1.1.2021 2 078 1 247 3 325

31.12.2021 2 078 1 247 3 325

A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouk-
sessa äänestämään kolmella äänellä ja 
B-sarjan osake yhdellä äänellä. Valittaes-
sa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan 
osake oikeuttaa äänestämään yhtiöko-
kouksessa kymmenellä äänellä ja jokai-
nen B-sarjan osake yhdellä äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden 
saada ennen A-sarjan osakkeita voiton-
jakoon käytettävissä olevista varoista jäl-
jempänä määritelty vuotuinen osinko. Ellei 
vuotuista osinkoa voida jakaa osakkeille 
jonakin vuonna, osakkeet tuottavat oikeu-
den saada jakamatta jäänyt määrä myö-
hempinä vuosina voitonjakoon käytet-
tävissä olevista varoista, kuitenkin siten, 
että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeu-
den saada vuotuinen osinko ja jakamat-
ta jäänyt määrä ennen A-sarjan osakkeita

Yhtiökokous päättää osingon maksusta.
Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osin-
gosta jaetaan A-sarjan kaikille osakkeille 

kahdeksankymmentäkaksi (82) prosent-
tia ja B-sarjan kaikille osakkeille kahdek-
santoista (18) prosenttia kuitenkin siten, 
että B-sarjan osakkeille jaetaan ensin kul-
takin tilikaudelta jaettavaksi päätetystä 
osingosta kaksikymmentä (20) miljoonaa 
euroa. Ellei edellä mainittua kahdenkym-
menen (20) miljoonan euron suuruista 
tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta 
(kokonaan tai osittain) B-sarjan osakkeil-
le jonakin tilikautena, B-sarjan osakkeet 
tuottavat oikeuden saada kyseinen jaka-
matta jäänyt vähimmäismäärä (tai tällais-
ten jakamatta jääneiden tilikausittaisten 
vähimmäismäärien kumulatiivinen kerty-
mä) seuraavan osingonjaon, maksettavien 
mahdollisten jako-osuuksien tai muun va-
rojenjaon yhteydessä ennen muuta osin-
koa, jako-osuutta tai varojenjakoa kunnes 
jakamatta jäänyt vähimmäismäärä on ko-
konaisuudessaan tullut jaetuksi B-sarjan 
osakkeille.

Määräysvallattomia osuuksia ei ole.

23. Tilinpäätössiirtojen kertymä

1 000 € 2021 2020

Kertynyt poistoero suunnitelman mukaisista ja 
verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. 278 897 298 897

Yhteensä 278 897 298 897

24. Joukkovelkakirjalainat

1 000 € 2021 2020

Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko Tasearvo

EUR 30 000 19.9.2022
vaihtuva-

korkoinen 30 000 30 000

EUR 30 000 11.9.2023 2,71% 30 000 30 000

EUR 300 000 3.4.2024 3,50% 300 000 300 000

EUR 70 000 7.5.2025 0,527% 70 000 70 000

EUR 100 000 23.11.2027 1,125% 100 000 100 000

EUR 25 000 27.3.2028 2.71% 25 000 25 000

EUR 10 000 12.9.2028 3,27% 10 000 10 000

EUR 80 000 24.4.2029 2,95% 80 000 80 000

EUR 30 000 30.5.2029 2,888% 30 000 30 000

675 000 675 000

NOK 100 000 16.9.2025 4,31% 12 512 12 512

NOK 500 000 8.4.2030 2,72% 43 478 43 478

55 990 55 990

Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä 700 990 730 990

Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä 30 000

Yhteensä 730 990 730 990
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25. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua

1 000 € 2021 2020

Joukkovelkakirjalainat 288 478 288 478

Lainat rahoituslaitoksilta 150 333 146 073

Yhteensä 438 811 434 552

26. Velat saman konsernin yrityksille

1 000 € 2021 2020

Lyhytaikaiset:

Muut velat 598 512

Yhteensä 598 512

27. Velat omistusyhteysyrityksille

1 000 € 2021 2020

Lyhytaikaiset:

Ostovelat 2 254 1 961

Yhteensä 2 254 1 961

28. Muut velat

1 000 € 2021 2020

Lyhytaikaiset:
Muut lainat / yritystodistukset (kansainväliset ja 
kotimaiset) 85 216 72 155

Arvonlisäverovelka 15 9 760

Sähköverovelka 899 4 251

Saadut vakuudet 923

Muut velat 887 779

Yhteensä 87 018 87 869
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29. Siirtovelat

1 000 € 2021 2020

Pitkäaikaiset:

Pullonkaulatuotot 369 342 214 792

Yhteensä 369 342 214 792

Lyhytaikaiset:

Korko ja muut rahoituserät 12 320 12 576

Palkat ja henkilösivukulut 8 572 7 265

Myynnin ja ostojen jaksotukset 16 351 11 911

Verovelat 708

Pullonkaulatuotot 119 375 4 334

Yhteensä 156 619 36 794

Yhteensä 525 960 251 586

*Pullonkaulatuottojen kertymisestä ja käytöstä on kerrottu liitetiedossa 34

30. Pakolliset varaukset

1 000 € 2021 2020

Kreosootti- ja suolakyllästeiset puupylväät, 
hävittämiskustannukset 3 107 1 368

Yhteensä 3 107 1 368
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Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

31. Johdannaisinstrumentit

1 000 € 2021 2020
Hierarkian 

taso

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Käypä arvo 

pos. 31.12.21
Käypä arvo 

neg. 31.12.21
Käypä netto-

arvo 31.12.21
Nimellisarvo

31.12.21
Käypä arvo 

pos. 31.12.20
Käypä arvo 

neg. 31.12.20
Käypä netto-

arvo 31.12.20
Nimellisarvo

31.12.20

Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 5 067 -1 989 3 078 55 990 13 284 -9 911 3 373 55 990 Taso 2

Valuuttatermiinit 77 77 3 335 117 -16 101 3 983 Taso 2

Koronvaihto-sopimukset 13 384 -567 12 817 305 000 28 258 -5 684 22 574 305 000 Taso 2

Ostetut korko-optiot 775 775 550 000 142 142 860 000 Taso 2

Yhteensä 19 302 -2 556 16 746 914 325 41 801 -15 612 26 190 1 224 973

Käypä arvo 
pos. 31.12.21

Käypä arvo 
neg. 31.12.21

Käypä netto-
arvo 31.12.21

TWh
31.12.21

Käypä arvo 
pos. 31.12.20

Käypä arvo 
neg. 31.12.20

Käypä netto- 
arvo 31.12.20

TWh
31.12.20

Sähköjohdannaiset
Sähkötermiinit, 
NASDAQ OMX Commodities 78 193 -113 78 081 5,73 21 678 -5 865 15 813 5,51 Taso 1

Yhteensä 78 193 -113 78 081 5,73 21 678 -5 865 15 813 5,51
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

32. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2021 2020

Vuokravastuut

Tulevan vuoden maksut 3 640 3 471

Myöhemmin 32 019 33 299

35 658 36 770

Käyttöoikeussopimukset

Tulevan vuoden maksut 8 535 8 810

Myöhemmin 28 332 36 645

36 867 45 456

Annetut tilipantit viranomaismaksujen 
vakuudeksi 483 490

Muut taloudelliset vastuut

Vuokravakuus, takaus 38 38

Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:

Tuleva vuosi 532 681

Myöhemmin 1 250 276

1 820 994

Investointisitoumukset, joita ei kirjattu 
kirjanpitoon 221 407 182 678

Investointisitoumukset ovat yhtiön tekemiä sopimuksia kantaverkon rakennushank-
keiden toteuttamiseksi.

33. Sähkömarkkinalain mukainen 
liiketoimintojen eriyttäminen

Tase- ja säätösähkö
Jokainen sähkömarkkinatoimija on vel-
vollinen huolehtimaan sähkötaseen-
sa tasapainottamisesta joko sopimalla 
siitä Fingridin kanssa tai jonkun muun 
toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy 
tasesähköä tasapainottaakseen sähkö-
markkinatoimijan (tasevastaavan) tun-
nittaisen sähkötaseen. Tasesähkökaup-
pa ja tasesähkön hinnoittelu perustuvat 
tasepalvelusopimukseen, jonka ehdot 
ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan hetkellisen te-
hotasapainon ylläpidosta ostamalla ja 
myymällä säätösähköä Suomessa. Ta-
sevastaavat voivat osallistua pohjois-
maiseen säätösähkömarkkinaan jättä-
mällä tarjouksia käytössään olevasta 
kapasiteetista. Säätösähkömarkkinoil-
le osallistumisen ehdot ja säätösähkön 
hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopi-
mukseen.

Fingrid on vastuussa valtakunnallisen 
taseselvityksen järjestämisestä. Tou-

kokuun 2017 alusta alkaen Fingrid on 
siirtänyt taseselvityksen laatimisen 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omis-
taman eSett Oy:n hoidettavaksi. Ta-
seselvitys tapahtuu käyttötunnin jäl-
keen selvittämällä toteutuneet sähkön 
tuotannot, kulutukset ja sähkökaupat. 
Taseselvityksen tuloksena saadaan 
kunkin sähkökaupan osapuolen säh-
kötaseet. 

Tasevastuun hoito
Energiaviraston päätöksen mukaan Fin-
grid Oyj:n tulee eriyttää valtakunnallisen 
tasevastuun hoitoon liittyvä toiminta 
sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. 
Tasevastuun hoito sisältyy kantaverkko-
toimintaan.

Tasepalveluyksikön tuloslaskelman 
eriyttäminen on toteutettu sisäisen las-
kennan avulla seuraavasti:

Tuotot 
• suoraan

Erilliskustannukset 
• suoraan
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tuotannolliset kustannukset 
• aiheuttamisperiaatteella

Hallinnolliset kustannukset 
• aiheuttamisperiaatteella

Poistot 
• aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n 

poistokäytännön mukaan

Rahoitustuotot ja -kulut 
• laskennallisen velan perusteella

Tuloverot 
• laskennallisesti tuloksesta

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 
vuoden 2021 aikana oli 8 (8). Liikevoitto 
oli -0,4 (-1,4) prosenttia liikevaihdosta.

Tasevastuun hoito, Eriytetty tuloslaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 627 765 272 451

Materiaalit ja palvelut -627 991 -274 114

Henkilöstökulut -859 -751

Poistot ja arvonalentumiset -504 -540

Liiketoiminnan muut kulut -984 -907

LIIKEVOITTO -2 574 -3 861

Rahoitustuotot ja -kulut 8 13
VOITTO/TAPPIO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -2 566 -3 849

Tilinpäätössiirrot -59 -208

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -2 625 -4 057
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tasevastuun hoito, Eriytetty tase

Vastaavaa, 1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 707 278

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 55 105

Sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 501 1 501

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 263 1 884

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 188 563

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 16 547 3 891

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 10 5 332

Muut saamiset 13 200 1 044

29 757 10 267

Rahat ja pankkisaamiset 1 1

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 29 945 10 831

VASTAAVAA YHTEENSÄ 32 208 12 714

Vastattavaa, 1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 32 32

Ylikurssirahasto 286 286

Edellisten tilikausien voitto 10 008 14 065

Tilikauden voitto -2 625 -4 057

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 700 10 326

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -551 -610

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 2 921 822

Velat saman konsernin yrityksille 19 883 216

Velat omistusyhteysyrityksille 2 254 1 961

25 059 2 999

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 25 059 2 999

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 32 208 12 714
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VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset
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Tiedonvaihdon kehittäminen
Fingridillä on sähkömarkkinalaissa sää-
detty tehtävä kehittää sähkökaupan ja 
taseselvityksen edellyttämää tiedon-
vaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalve-
lut ovat osa sähkömarkkinoiden tie-
donvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja 
oikeellisen tiedonvaihdon kehittämisek-
si Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä mm. 
sähkömarkkinatoimijoiden, etujärjestö-
jen, palveluntarjoajien, valvovan viran-
omaisen, lainsäätäjän, kansallisten ja 
kansainvälisten sanomaliikennettä ke-
hittävien organisaatioiden sekä muiden 
kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Energiaviraston päätöksen mukaan Fin-
grid Oyj:n tulee eriyttää tiedonvaihdon 
kehittämiseen liittyvä toiminta sähkö-

markkinalain 12 luvun mukaisesti. Tie-
donvaihdon kehittäminen on osa kan-
taverkkotoimintaa.

Tiedonvaihdon kehittämisen tuloslas-
kelman eriyttäminen on toteutettu sisäi-
sen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot 
• suoraan

Erilliskustannukset 
• suoraan

Hallinnolliset kustannukset 
• aiheuttamisperiaatteella

Tuloverot 
• laskennallisesti tuloksesta

Tiedonvaihdon kehittäminen, Eriytetty tuloslaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 407 519
Liiketoiminnan muut kulut -194 -202

LIIKEVOITTO 213 317
VOITTO/TAPPIO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 213 317
Tuloverot -43 -63

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 170 253

Tiedonvaihdon kehittäminen, Eriytetty tase

Vastaavaa, 1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 160

Muut saamiset 2 30

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 162 30
VASTAAVAA YHTEENSÄ 162 30

Vastattavaa, 1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3 3

Edellisten tilikausien tulos -105 -358

Tilikauden voitto 170 253

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 68 -103
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 94 21

Velat saman konsernin yrityksille 112

94 133

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 94 133
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 162 30
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kantaverkkotoiminta
Kantaverkkotoiminta on luvanvarais-
ta sähkön kantaverkossa harjoitettua 
sähköverkkotoimintaa. Sähköverkkotoi-
minta on määritelty sähkömarkkinanlain 
ensimmäisessä luvussa ja kantaverk-
kotoiminta viidennessä luvussa. Fingrid 
Oyj:n toiminnasta kantaverkkotoimin-
taan eivät kuulu tehoreservijärjestelyn 
ja sähkön alkuperätakuupalvelun hal-
linnoinnin hoitamiseen liittyvä toimin-
ta sekä vuonna 2015 käynnistetty da-
tahub-projekti. Kantaverkkotoimintaan 
kuulumattomat toiminnot muodostavat 
sähkömarkkinalain 12 luvun mukaises-
ti kantaverkkotoiminnasta eriytettävän 
muun liiketoiminnan. 

Kantaverkkotoiminnan ja muun toimin-
nan tuloslaskelman ja taseen eriyttämi-
nen on toteutettu sähkömarkkinalain 12 
luvun mukaisesti ja kohdistamisessa on 
käytetty sisäisen laskennan tietoja seu-
raavasti:

Tuotot 
• suoraan

Erilliskustannukset 
• suoraan

Tuotannolliset kustannukset 
• aiheuttamisperiaatteella

Hallinnolliset kustannukset 
• aiheuttamisperiaatteella

Poistot 
• aiheuttamisperiaatteella Fingrid 

Oyj:n poistokäytännön mukaan

Rahoitustuotot ja -kulut 
• laskennallisen velan perusteella

Tuloverot 
• laskennallisesti tuloksesta

Tase-erät 
• aiheuttamisperiaatteella

Eriytetty tuloslaskelma

Kantaverkko-
liiketoiminta

Muu 
liiketoiminta

1 000 € 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 1 088 921 2 207

Liiketoiminnan muut tuotot 2 663

Materiaalit ja palvelut -764 768

Henkilöstökulut -33 302 -409

Poistot ja arvonalentumiset -99 923

Liiketoiminnan muut kulut -38 194 -1 797

LIIKEVOITTO 155 397 0

Rahoitustuotot ja -kulut -10 627 1 344

VOITTO/TAPPIO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 144 770 1 344

Tilinpäätössiirrot 20 000

Tuloverot -32 351 -269

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 132 419 1 075
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Eriytetty tase

Kantaverkko-
liiketoiminta

Muu 
liiketoiminta

Vastaavaa, 1 000 € 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet:

Muut aineettomat hyödykkeet 65 738

65 738

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 20 407

Rakennukset ja rakennelmat 268 924

Koneet ja kalusto 539 755

Voimajohdot 692 247

Muut aineelliset hyödykkeet 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 232 037

1 753 488

Sijoitukset:

Osuudet saman konsernin yrityksissä 843

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 501

Muut osakkeet ja osuudet 6 587

8 087 843

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 827 313 843

Kantaverkko-
liiketoiminta

Muu 
liiketoiminta

Vastaavaa, 1 000 € 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 14 233

Saamiset

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 57 064

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 188

Laskennalliset verosaamiset 7 950

Muut saamiset 68

8 205 57 064

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 99 708

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 57 286 1 203

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 385

Muut saamiset 2 227

Siirtosaamiset 31 495

191 100 1 203

Rahoitusarvopaperit 119 525

Rahat ja pankkisaamiset 99 280

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 432 343 58 268

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 259 656 59 111
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Eriytetty tase

Kantaverkko-
liiketoiminta

Muu 
liiketoiminta

Vastattavaa, 1 000 € 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 55 920 3

Ylikurssirahasto 55 922

Edellisten tilikausien voitto 51 102 35

Tilikauden voitto 132 419 1 075

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 295 363 1 113

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 278 897

PAKOLLISET VARAUKSET 3 107

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Joukkovelkakirjalainat 700 990

Lainat rahoituslaitoksilta 289 892

Siirtovelat 369 342

1 360 223

Kantaverkko-
liiketoiminta

Muu 
liiketoiminta

Vastattavaa, 1 000 € 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Lyhytaikainen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat 30 000

Lainat rahoituslaitoksilta 17 662

Ostovelat 28 627

Velat saman konsernin yrityksille 57 883

Velat omistusyhteysyrityksille 2 254

Muut velat 87 007 11

Siirtovelat 156 514 104

322 065 57 998

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 682 289 57 998

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 259 656 59 111
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kantaverkkotoiminnan eriytettyyn taseeseen sisältyvät muut pysyvät vastaavat

Eriytetty tase

Kantaverkko-
liiketoiminta

Vastaavaa, 1 000 € 31.12.2021

Aineettomat hyödykkeet:

Muut aineettomat hyödykkeet 4 487

4 487

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 17 283

Rakennukset ja rakennelmat 10 971

Koneet ja kalusto 2 615

Voimajohdot 2 647

Muut aineelliset hyödykkeet 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 232 037

265 670

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 270 157

34. Pullonkaulatuotot 
kantaverkkotoiminnassa
Verkonhaltijan on käytettävä saaman-
sa pullonkaulatuotot EU-asetuksen 
2019/943 19 artiklan mukaisiin tarkoi-
tuksiin, joita ovat jaetun kapasiteetin 
tosiasiallisen saatavuuden takaaminen 
sekä yhteenliittämiskapasiteettia yl-
läpitävät tai lisäävät verkkoinvestoin-
nit. Fingridin kantaverkkotoiminnan 
hinnoittelun sääntelyssä tapahtuneen 
muutoksen seurauksena yhtiö sisällyt-
tää 1.1.2016 jälkeen saadut pullonkau-
latuotot taseeseen muiden velkojen 
erään siirtovelat. Siirtoveloista pullon-
kaulatuottoja tuloutetaan tuloslaskel-

maan liiketoiminnan muina tuottoina 
sitä mukaa, kun niitä vastaavat säänte-
lyssä määritellyt kulut kertyvät vuosi-
kustannuksina tuloslaskelmaan. Vaihto-
ehtoisesti ne kirjataan taseessa tehtyjä 
sääntelyssä määriteltyjä investointe-
ja vastaan pienentämään aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden hankin-
tamenoa, minkä seurauksena kyseisten 
hyödykkeiden poistot pienenevät. En-
nen 1.1.2016 saadut pullonkaulatuotot 
kirjattiin liikevaihtoon. Kertyneitä pul-
lonkaulatuottoja on käyttämättä 488,7 
M€ ja ne käytetään tulevaisuudessa 
sähkömarkkinoiden toimintaa paranta-
viin investointeihin.

Pullonkaulatuotot, 1 000 € 2021 2020

Pullonkaulatuotot 1.1. 219 126 72 378

Kertyneet pullonkaulatuotot 283 776 146 748

Pullonkaulatuottoja vastaavat investoinnit -14 186

Käyttämättömät pullonkaulatuotot 31.12. 488 716 219 126
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TILINPÄÄTÖS 

VUOSIKERTOMUS 2021

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan   
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen  
investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen   
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vastakaupat
Kantaverkkotoiminnassa käyttövarmuuden turvaamiseksi tehdyistä vastakaupoista 
aiheutuneista kuluista pullonkaulatuottoja voidaan käyttää rajayhteyksillä tehtyjen 
vastakauppakuluja vastaan.

Vastakaupat, 1 000 € 2021 2020

Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä 260 91

Vastakaupat Suomen ja Viron välillä 209 226

Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä 2 030 370

Vastakaupat yhteensä 2 499 687

35. Päästöoikeudet
Päästöoikeuksien käytöllä oli vähäinen merkitys yhtiön tulokseen vuonna 2021.

2021 2020

Kaikki CO2-päästöt yhteensä tCO2 5 344 5 000

36. Tanskan kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa

Yhteispohjoismaista käytönsuunnittelua hoitava organisaatio
Fingrid on perustanut yhdessä Svenska Kraftnätin, Statnettin ja Energinet.dk:n 
kanssa Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden alueellisen käytönsuunnitteluyksikön 
Nordic RSC:n Kööpenhaminaan. Yksikössä työskentelee Fingridin työntekijöitä, jot-
ka tuottavat palvelua Fingridin emoyhtiölle ja tästä toiminnasta muodostuu tulove-
rotuksessa kiinteä toimipaikka sekä verotettavaa tuloa Tanskaan. Yksikön operatii-
vinen toiminta alkoi kesällä 2018.

Tuloslaskelma,  1 000 € 2021 2020

LIIKEVAIHTO 2 365 1 279

Henkilöstökulut -349 -189

Liiketoiminnan muut kulut -1 903 -1 029

LIIKEVOITTO 113 61
VOITTO/TAPPIO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 113 61

Tuloverot -25 -13

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 88 48
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08
Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä 1. maaliskuuta 2022

Juhani Järvi      Päivi Nerg
puheenjohtaja     varapuheenjohtaja

Sanna Syri      Esko Torsti 

Hannu Linna      Jukka Ruusunen
        toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila, KHT
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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�

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS HALLINNOINTI
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Kuvaus Fingridin hallintoelimistä

03
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�

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

7

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



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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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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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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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�
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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�

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

17

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



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�
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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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Johdanto

3

Palkitsemisraportti kuvaa yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja 
toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen toteutumista edellisen 
tilikauden aikana� Muun johtoryhmän palkitseminen on kuvattu 
yhtiön verkkosivuilla� 

Palkitsemisraportti julkaistaan samaan aikaan tilinpäätöksen 
ja hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä kanssa� Raportti esitetään varsinaiselle 
yhtiökokoukselle ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla�

PALKITSEMISRAPORTTI

3

PALKITSEMISRAPORTTI

VUOSIKERTOMUS 2021

Johdanto

Hallituksen palkitseminen 
vuonna 2021

Toimitusjohtajan ja hänen 
sijaisensa palkitseminen 
vuonna 2021

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUUTILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



4

PALKITSEMISEN PERIAATTEET
Fingridin palkitsemisen periaatteet on 
kirjattu yhtiön toimielinten palkitsemis-
politiikkaan, jonka yhtiökokous on hyväk-
synyt kokouksessaan 20�3�2020�

Fingridin palkitsemista ohjaavat omista-
ja-arvon luonti, hyvä suoritus perusteh-
tävien hoidossa sekä yhtiölle asetetut 
vastuullisuustavoitteet� Palkitsemisessa 
on otettu huomioon omistajien, erityises-
ti valtion omistajaohjauksen ja Ilmarisen 
palkitsemisen periaatteita� Palkitsemi-
sen tulee olla kohtuullista ja oikeuden-
mukaista sekä kilpailukykyistä�

Fingridin toimielinten palkitsemispolitiikka 
noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten osal-
ta avoimuuden, kohtuullisuuden ja markki-
naehtoisuuden periaatteita valtion ja mui-
den omistajien linjausten mukaisesti� 

Toimitusjohtajan, hänen sijaisensa sekä 
johtoryhmän jäsenten osalta noudatetaan 
samoja periaatteita kuin hallituksen jäsen-
ten osalta sekä yhtiössä yleisesti linjattu-
ja palkitsemisen periaatteita� Toimitusjoh-
tajan palkkiomittarit ovat pääosin samat 
kuin muilla johtoryhmän jäsenillä sekä 
yhtiön henkilöstöllä� Lisäksi toimitus-
johtajan palkitsemisessa noudatetaan 
samoja periaatteita kuin koko henki-

löstön suhteen esimerkiksi työsuhde- 
etujen määrittelyssä� 

PALKITSEMISPOLITIIKAN 
NOUDATTAMINEN VUONNA 2021
Vuonna 2021 Fingridin hallituksen ja toi-
mitusjohtajan ja muun johdon palkitsemi-
sessa on noudatettu yhtiön palkitsemis-
politiikkaa� Fingridin hallituksen ja johdon 
palkitseminen on keskeinen kannustin-
keino ohjata, motivoida ja sitouttaa nii-
hin kuuluvia henkilöitä� Kilpailukykyinen 
palkitseminen on olennainen väline ky-
vykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön� 

Kilpailukykyisellä palkkauksella ja pal-
kitsemisella kannustetaan johtoa sekä 
henkilöstöä tulokselliseen toimintaan ja 
toiminnan kehittämiseen sekä ohjataan 
työpanoksia kohti strategisten tavoittei-
den saavuttamista�  Onnistunut palkitse-
minen myös sitouttaa yhtiöön� 

Henkilöstön osalta noudatetaan samo-
ja palkitsemisen linjauksia kuin johdon 
osalta: markkinaehtoisuutta ja hyvästä 
suorituksesta palkitsemisesta� Kiinteän 
palkan markkinaehtoisuudella ja kilpailu-

kykyisyydellä sitoutetaan yhtiöön� Lyhyen 
aikavälin palkitsemisella kannustetaan 
vuosittaisten tavoitteiden saavuttami-
seen strategian mukaisesti� Johdon pit-
kän aikavälin kannustimilla on lisäksi tar-
koitus ohjata strategian toteuttamiseen 
ja omistaja-arvon kasvattamiseen sekä 
sitouttaa toimitusjohtajaa yhtiöön�

Maksetut palkkiot ovat linjassa yhti-
ön suoritustason ja yhtiön taloudellisen 
kehityksen kanssa� Monopoliasemassa 
olevan säännellyn yhtiön suoritustason 
kehitystä on arvioitava muustakin kuin 
taloudellisestä näkökulmasta� Tällai-
sia suoritusmittareita on kuvattu yhtiön 
vuosikertomuksessa�  Hallituksen ja toi-
mitusjohtajan palkkiokehitys suhteessa 
yhtiön työntekijöiden keskimääräiseen 
palkitsemisen kehitykseen sekä yhtiön 
taloudelliseen kehitykseen viideltä edel-
liseltä tilikaudelta on kuvattu oheisessa 
taulukossa� 

Toimitusjohtajan ja henkilöstön mediaa-
nivuosiansion suhde vuonna 2021 oli 7:1, 
ja naisten ja miesten välinen mediaani-
vuosiansion suhde 0,9:1�

Fingridin perustehtävät 
• käyttövarmuus ja jatkuvuuden hallinta

• sähkömarkkinoiden edistäminen
• kantaverkon kehittäminen

Kilpailukykyinen 
kokonaispalkitseminen

Perustehtävien mukaiset 
kannustinjärjestelmät

Hyvästä suorituksesta 
palkitseminen

Arvon luonti: yhtiön tuottaman arvon kasvattaminen omistajille, asiakkaille ja 
yhteiskunnalle

Omistajien palkitsemisen periaatteet ja yritysvastuu

 

Palkitsemista ohjaavat periaatteet Fingridissä
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Palkitseminen ja yhtiön tulos viiden viime tilikauden aikana

Kuukausipalkkiot, € 2017 2018 2019 2020 2021

hallituksen puheenjohtajan 
kuukausipalkkio 2400 2400 2400 2400 2400

hallituksen varapuheenjohtajan 
kuukausipalkkio 1300 1300 1300 1300 1300

hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1000 1000 1000 1000 1000

kokouspalkkio 600 600 600 600 600

toimitusjohtajan 
kokonaispalkitseminen, vuosiansiot 416 000 452 000 522 000 504 000 506 000

toimitusjohtajan sijaisen 
kokonaispalkitseminen 226 000 230 000

Fingridin työntekijä keskimäärin* 69 000 70 000 68 000 73 000 72 000

Yhtiön liikevoitto, milj� euroa 184,8 241,6 115,5 118,4 210,8

*Sisältää Fingrid Oyj:n ja Fingrid Datahub Oy:n palkat ja palkkiot ilman välillisiä työnantajakuluja jaettuna henkilöstön keskimääräisellä   
lukumäärällä vuoden aikana�

PALKITSEMISVALIOKUNNAN 
KOKOONPANO VUONNA 2021
Fingridin palkitsemisvaliokunta jäsenet 
vuonna 2021:

• Juhani Järvi (pj�)

• Hannu Linna (7�4�2021 saakka)

• Sanna Syri (7�4�2021 alkaen)

• Esko Torsti 

PALKITSEMISRAPORTTI
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Hallituksen palkitseminen 
vuonna 2021

Hallituksen palkitsemisesta päättää 
yhtiökokous osakkeenomistajien ni-
mitystoimikunnan ehdotuksen pohjal-
ta� Hallituksen jäsenten palkkiot muo-
dostuvat kiinteistä kuukausipalkkioista 
ja kokouspalkkioista� Hallituksen pu-
heenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 
maksetaan korotettua kiinteää palkkio-
ta� Kokouspalkkio maksetaan hallituk-

sen jäsenille myös eri valiokuntien sekä 
nimitystoimikunnan kokouksiin osallis-
tumisesta� 

Hallituksen jäsenten palkitsemista kos-
kevat yhtiökokouksen päätökset jul-
kistetaan samassa pörssitiedotteessa 
muiden yhtiökokouksessa tehtyjen pää-
tösten kanssa�  

Fingridin yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot 7�4�2021� 
Palkkiot säilyivät ennallaan�

Kuukausipalkkiot, € 2021

Puheenjohtaja 2 400

Varapuheenjohtaja 1 300

Jäsenet 1 000

Kokouspalkkiot, € 2021

Puheenjohtaja 600

PALKITSEMISRAPORTTI
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Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa 
palkitseminen vuonna 2021 

Fingridin toimitusjohtajan ja hänen si-
jaisensa palkitsemisesta päättää yhtiön 
hallitus yhtiökokoukselle esitetyn toimie-
linten palkitsemispolitiikan mukaises-
ti sekä palkitsemisvaliokunnan tekemän 
esityksen pohjalta�

PALKITSEMISEN OSAT
Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus 
muodostuu kiinteästä kokonaispalkas-
ta sekä muuttuvista palkanosista, joi-
ta ovat yksivuotinen kannustinohjelma 
(enimmäismäärä 40 prosenttia kiinte-
ästä ansaintavuoden vuosipalkasta) 
sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmat 
(enimmäismäärä 40 prosenttia kiinteäs-
tä vuosipalkasta)� 

Toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalk-
kaus muodostuu niin ikään kiinteäs-
tä kokonaispalkasta sekä muuttuvis-

ta palkanosista, joita ovat yksivuotinen 
kannustinohjelma (enimmäismäärä 25 
prosenttia ansaintavuoden kiinteästä 
vuosipalkasta) sekä pitkän aikavälin kan-
nustinohjelmat (enimmäismäärä 25 pro-
senttia kiinteästä vuosipalkasta)� 

Toimitusjohtajalla eikä hänen sijaisellaan 
ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai 
osakeperusteista palkitsemisjärjestel-
mää tai lisäeläkejärjestelmiä� Toimitus-
johtajalla ja hänen sijaisellaan on mah-
dollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan 
autoetuun yhtiön määrittelemän auto-
politiikan mukaisesti� 

Toimitusjohtajan kannustinohjelmat 
perustuvat linjaukseen, jonka mukaan 
muuttuvan palkitsemisen yhteenlasket-
tu kokonaismäärä on vuosittain enintään 
40 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä 

PALKITSEMISRAPORTTI
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Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2021

Palkkiot yhteensä €
vuodelta 2021 

erääntyvät
vuonna 2021 

maksetut

Juhani Järvi, puheenjohtaja 1 200 41 400

Päivi Nerg, varapuheenjohtaja 1 200 35 100*

Hannu Linna, jäsen 1 200 21 000

Sanna Syri, jäsen 600 21 600

Esko Torsti, jäsen 600 21 000

* Sisältää aiemmin maksamattomia palkkioeriä

MUUT TALOUDELLISET ETUUDET
Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjär-
jestelmää, lisäeläkejärjestelmiä tai muita taloudellisia etuja�  Fingrid ei myöskään 
maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja� Kukaan hallituksen jäsenistä ei toimi 
työ- tai toimisuhteessa yhtiöön�



vuosipalkasta� Mikäli yhtiön ja palkkion-
saajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, 
voi maksettavien palkkioiden yhteen-
laskettu enimmäismäärä olla vuosittain 
kuitenkin enintään 80 prosenttia kiinte-
ästä palkasta� Tämä vastaa myös val-
tion omistajaohjauksen linjausta muut-
tuvasta palkitsemisesta kaupallisissa, 
ei-listatuissa yhtiöissä� Toimitusjohta-
jan sijaisella muuttuvan palkitsemisen 
yhteenlaskettu enimmäismäärä on 50 
prosenttia kiinteästä palkasta�

Vuonna 2021 toimitusjohtajan koko-
naispalkka oli 25 000 euroa kuukau-
dessa�  Hänen palkkaansa korotettiin 
vuoden alusta 500 eurolla kuukaudes-
sa� Toimitusjohtajan sijaisen kokonais-
palkka oli vajaat 13 900 euroa ja hänen 
palkkaansa korotettiin vajaalla 300 eu-
rolla vuoden 2021 aikana� Sekä toimi-
tusjohtajan että hänen sijaisensa koko-
naispalkkaan sisältyi autoetu�

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitseminen

Vuodelta 2021 erääntyvät Vuonna 2021 maksetut

Erääntyvät palkkiot
Palkat ja 

luontoisedut Muuttuvat palkkiot Yhteensä

Toimitusjohtaja 179 000 315 000 191 000 506 000

Toimitusjohtajan sijainen 58 000 170 000 60 000 230 000

YHTEENSÄ 237 000 485 000 251 000 736 000

MUUT TYÖSUHTEEN EHDOT
Fingridin toimitusjohtajan irtisano-
misaika on molemminpuolisesti kuusi 
kuukautta ja toimitusjohtajan sijaisella 
neljä kuukautta� Mikäli yhtiö irtisanoo 
toimitusjohtajan, maksetaan irtisano-
misajan palkan lisäksi yhdeksän kuu-
kauden kiinteää palkkaa vastaava ra-
hasumma ja toimitusjohtajan sijaiselle 
viiden kuukauden kiinteää palkkaa vas-
taava rahasumma� 

Fingridin tytäryhtiöiden tai osakkuus-
yhtiöiden tehtävistä ei toimitusjohtajal-
le eikä toimitusjohtajan sijaiselle mak-
seta erillistä korvausta�

LYHYEN AIKAVÄLIN 
KANNUSTINOHJELMAT
Hallitus päättää vuosittain Fingridin 
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan 
sijaisen kannustinohjelmien kriteerit 
sekä niille asetettavat ala- ja ylärajat� 

Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon 
sekä yksivuotisessa että pitkän aikavä-
lin kannustinohjelmassa, sillä palkitse-
misjärjestelmien mittarit ovat pääosin 
myös yhtiön keskeisiä vastuullisuus-
mittareita�

Muuttuvat palkitsemisen osat maksetaan 
pääsääntöisesti ansaintakautta seuraa-
van vuoden alussa hallituksen vahvista-
man maksuajankohdan mukaisesti� 

PALKITSEMISRAPORTTI
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Maaliskuussa 2021 maksetut toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa lyhyen aikavä-
lin kannustinohjelman mukaiset palkkiot vuodelta 2020:

STI 2020, maksettu 2021

Painotus Mittari Saavutustaso

Toimitusjohtaja Sijainen

20 % 25 % FAS-tulos alle tavoitetason

30 % 25 %
Asiakkaiden luottamus, 
cNPS

tavoitetason ja 
maksimin välillä

25 % 25 %
Johtaminen, henkilöstön 
suosittelu eNPS  maksimitaso

25 % 25 %
Henkilökohtainen 
suoriutuminen

maksimi (toimitusjohtaja)

tavoitetason ja maksimin 
välillä (sijainen)

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman toteuma tilikaudelta 2020 oli 
28 prosenttia ja toimitusjohtajan sijaisen 15 prosenttia vuosiansioista�  Tulospalk-
kiot maksettiin maaliskuussa 2021� 

Maaliskuussa 2022 maksettavat toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa lyhyen aika-
välin kannustinohjelman mukaiset palkkiot vuodelta 2021:

STI 2021, maksetaan 2022

Painotus Mittari Saavutustaso

toimitusjohtaja sijainen

20 %             25 % FAS-tulos maksimi

30 %             25 %
Asiakkaiden luottamus, 
cNPS

tavoitetason ja 
maksimin välillä

25 %             25 %
Johtaminen, henkilöstöky-
selyn tulokset

tavoitetason ja maksimin 
välillä (toimitusjohtaja), 

tavoitetasossa 
(sijainen)

25 %             25 %
Henkilökohtainen 
suoriutuminen

maksimi (toimitusjohtaja)

tavoitetason ja maksimin 
välillä (sijainen)

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman toteuma tilikaudelta 2021 oli  
34 prosenttia ja toimitusjohtajan sijaisen 19 prosenttia vuosiansioista� 
Tulospalkkiot maksetaan maaliskuussa 2022� 

PALKITSEMISRAPORTTI
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PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMAT
Fingridissä ei ole käytössä osakepohjaista kannustinjärjestelmää� Sen sijaan yh-
tiössä on käytössä limittäiset, kolmen vuoden pituiset pitkän aikavälin kannus-
tinohjelmat, joiden mittareina ovat sähköjärjestelmän keskeytysten asiakkail-
le aiheutetun haitan suuruus, sähkömarkkinoiden toiminnassa onnistuminen ja 
omistaja-arvon tuottaminen� 

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018 - 2020

LTI 2018 - 2020, maksettu 2021

Painotus Mittari Saavutustaso

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

1/3
häiriökeskeytysten asiakashaitta, 
käyttövarmuus lähes maksimitaso

1/3
siirtorajoitukset maiden välillä, vaikutus 
sähkön hintaeroihin Suomen ja Ruotsin välillä tavoitetaso

1/3 Omistaja-arvo: osinkotuotto omistajille maksimitaso

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelman 2018 – 2020 toteuma oli 34 
prosenttia ja toimitusjohtajan sijaisen 21 prosenttia vuosiansioista� 
Tulospalkkiot maksettiin maaliskuussa 2021� 

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2019 - 2021

LTI 2019 - 2021, maksetaan 2022

Painotus Mittari Saavutustaso

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

1/3
häiriökeskeytysten asiakashaitta, 
käyttövarmuus

yli tavoitetason, 
lähellä maksimia

1/3
Siirtorajoitukset maiden välillä, vaikutus 
sähkön hintaeroihin Suomen ja Ruotsin välillä alle tavoitetason

1/3 Omistaja-arvo: osinkotuotto omistajille alle tavoitetason

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelman 2019 – 2021 toteuma oli 
23 prosenttia ja toimitusjohtajan sijaisen 15 prosenttia vuosiansioista� 

Tulospalkkiot maksetaan maaliskuussa 2022� 
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Fingrid kantaa yritysvastuuta kaikes-
sa toiminnassaan� Yhtiön perustehtävä-
nä on palvella yhteiskuntaa sekä pitää 
huolta siitä, että Suomessa kaikki saavat 
sähköä häiriöttä� Yhteiskunta on entis-
tä riippuvaisempi sähköstä ja tästä syys-
tä sähköjärjestelmän käyttövarmuudes-
ta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää� 
Koko maan laajuisessa sähkönsiirron 
suurhäiriössä taloudellinen haitta asiak-
kaille ja yhteiskunnalle olisi huomattava, 
suuruusluokaltaan 100 miljoonaa euroa 
tuntia kohden� Luku kertoo paljon siitä, 
kuinka suuri merkitys on sillä, että Fing-
rid onnistuu perustehtävässään�
      
Fingrid edistää siirtymistä kohti puhdasta 
sähköjärjestelmää� Energiamurros edel-
lyttää suuria muutoksia sähköntuotannon, 
sähköverkkojen sekä sähkömarkkinoiden 
rakenteisiin� Fingrid vie näitä muutoksia 
eteenpäin sekä kehittää kantaverkkoa yh-

teistyössä sidosryhmiensä kanssa, jotta 
Suomen tavoite ilmastoneutraaliudesta 
vuoteen 2035 mennessä toteutuu� 
      
Fingridin merkittävin vastuullisuuste-
ko onkin toiminta ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi� Tehtävänä on huolehtia 
ennakoivasti siitä, että puhtaan sähkön-
tuotannon ja kulutuksen liittämiseksi 
tehtävät verkkoinvestoinnit toteutuvat 
ajallaan� Vahvasti säästä riippuvaisen 
uusiutuvan energiantuotannon lisäämi-
nen edellyttää myös sähkömarkkinoi-
den, sähkön tuotannon ja kulutuksen 
tasapainottamisen uudistamista sekä 
kulutusjouston lisäämistä�     
      
Yhtiön muita tärkeitä ilmastonmuutok-
seen ja ympäristöön vaikuttavia kehitys-
kohteita ovat sähkön siirrossa syntyvien 
energiahäviöiden hiilidioksidipäästövai-
kutusten vähentäminen sekä energiate-
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Fingridin yritysvastuun johtaminen 
ja tavoitteet – Fingrid välittää. 
Varmasti.
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hokkuuden parantaminen yhtiön toimin-
nassa� Lisäksi tavoitteena on käytöstä 
poistettavien materiaalien mahdollisim-
man korkea kierrätysaste työmaillamme 
sekä luontoarvojen suojelu ja luonnon 
monimuotoisuuden tukeminen voimajoh-
toalueilla�
     
Fingrid kantaa monin tavoin sosiaalis-
ta vastuuta huomioiden sekä henkilös-
tön että sidosryhmät� Olemme ylpeitä 
työmme merkityksellisyydestä, mikä luo 
pohjan työyhteisömme hyvinvoinnille� 
Henkilöstömme on motivoitunutta ja si-
toutunutta� Työyhteisössämme on hyvä 

ilmapiiri� Työnantajalupauksemme mu-
kaisesti haluamme olla Suomen parhai-
ta työpaikkoja ja edistämme monimuo-
toisuutta kaikessa toiminnassamme� 
       
Kantaverkkoyhtiö vaikuttaa laajalti yh-
teiskuntaan ja eri sidosryhmiin, joilla 
kaikilla on odotuksia yhtiön toimintaan� 
Henkilöstön, asiakkaiden, voimajohto-
jen lähialueen asukkaiden sekä muiden 
sidosryhmien odotusten kuuleminen ja 
osallistaminen ovat tärkeä osa vastuul-
lisia liiketoimintatapojamme� Sidosryh-
mien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä 
jatkuvaa vuoropuhelua käyden�
       

Erityinen asemamme yhteiskunnassa 
velvoittaa meitä toimimaan huomatta-
van kustannustehokkaasti�  Tavoitteem-
me on, että kantaverkkomaksut ovat 
tänään ja tulevaisuudessa Euroopan 
edullisimpien joukossa� Fingrid on vas-
tuullinen veronmaksaja ja vahva inves-
toija Suomessa, työllistäen vuosittain 
satoja ihmisiä oman henkilökuntamme 
lisäksi� Yhtiö kantaa vastuuta kantaver-
kon ja palvelutoimittajien turvallisuu-
desta� Vastuullisia toimintatapoja nou-
datetaan hankinnoissa ja toiminnassa 
– koko ketjussa�  

    
YRITYSVASTUUN 
STRATEGINEN JOHTAMINEN
Johtaminen Fingridissä pohjautuu vah-
vasti yhtiön arvoihin: Fingrid on avoin, 
rehti, tehokas ja vastuullinen yhtiö, mikä 
näkyy kaikessa arjen toiminnassa� Yri-
tysvastuu ei ole irrallinen toiminto tai ai-
healue, vaan kiinteä osa yhtiön strategi-
aa� Siten vastuullisuus korostuu kaikessa 
tekemisessämme� Vaatimustenmukai-
suuden ja yritysvastuun johtaminen on 
integroitu Fingridin strategiaan, johta-
misjärjestelmään ja riskienhallintaan� 
       
Ylin vastuu kestävän kehityksen peri-
aatteista ja edistämisestä kuuluu yhtiön 
hallitukselle�  Hallitus hyväksyy yhtiön 
toimintaperiaatteet (Code of Conduct) 
ja seuraa tavoitteiden toteutumista� Yri-
tysvastuun näkökohdat ovat osa myös 
hallituksen päätöksentekoa esimerkiksi 
investoinneista päätettäessä�

Toimitusjohtaja vastaa yritysvastuun joh-
tamisen järjestämisestä ja integroimises-
ta osaksi liiketoimintaa� Toimitusjohtaja ja 
toimintojen johtajat vastaavat vaatimus-
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tenmukaisuuden ja yritysvastuun hallin-
nasta sekä toteutumisesta omilla vas-
tuualueillaan� Johtoryhmä käsittelee 
yritysvastuun asioita säännöllisesti ja 
ottaa päätöksenteossa taloudellisen tu-
loksellisuuden rinnalla tasapainoises-
ti huomioon sosiaaliset kysymykset ja 
ympäristövaikutukset� Vastuullisuus vai-
kuttaa toimitusjohtajan ja yhtiön johdon 
palkitsemiseen� Yritysvastuun kehittä-
misestä ja raportoinnista yhtiötasolla 
vastaa lakiasiainjohtajan vastuulla oleva 
compliance- ja vastuullisuustiimi�
      
Yritysvastuun ESG-tavoitteiden osal-
ta kullakin ilmasto- ja ympäristövastuun 
(E), sosiaalisen vastuun (S) ja sekä hyvän 
hallintotavan (G) tavoitteella on toimitus-
johtajan nimeämä vastuujohtaja, joka on 
johtoryhmän jäsen� Kehitys- ja seuran-
tavastuu on nimetyllä johtajalla yhdessä 
yritysvastuusta vastaavan lakiasiainjoh-
tajan kanssa� 
       
Hallintojärjestelmäämme olemme kuvan-
neet tarkemmin Selvityksessä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 sekä 
yhtiön palkitsemista Palkitsemisrapor-

tissa 2021 ja yhtiön Toimielinten palkit-
semispolitiikassa� 

YRITYSVASTUU JA YK:N 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET 
Fingrid on vuonna 2016 allekirjoittanut 
Yhdistyneiden kansakuntien YK:n Global 
Compact -aloitteen� Yhtiö on sitoutunut 
sen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympä-

Fingridin ESG-hallinnointi

 › Hallitus

 › Kustakin ESG-tavoitteesta vastaa 
toimitusjohtajan nimeämä johtaja

 › Nimetty johtaja

 › Nimetty johtaja yhdessä Fingridin 
yritysvastuusta vastaavan johtajan 
kanssa

KONSERNITASON VASTUU

VASTUU KONSERNIN ESG-TAVOITTEISTA

KONSERNIN ESG-TAVOITTEIDEN TOTEUTUSVASTUU

KEHITYS- JA SEURANTAVASTUU

ristönsuojeluun ja korruptionvastaisuu-
teen liittyviin periaatteisiin�  
     
Yhtiö edistää osaltaan YK:n globaale-
ja vastuullisuustavoitteita (Sustainable 
Development Goals)� Näistä 17 tavoit-
teesta meille kaikkein tärkeimmät ovat 
energiaan, infrastruktuuriin ja ilmastote-
koihin liittyvät tavoitteet� Yhteensä Fin-
grid edistää liiketoiminnallaan erityisesti 

yhdeksää kestävän kehityksen tavoitet-
ta, joiden joukkoon lisäsimme toiminta-
vuonna tavoitteen 16 Rauha, oikeuden-
mukaisuus ja hyvä hallinto� 
       
Fingrid ei hyväksy korruptiota tai lah-
jontaa ja on vahvasti tehokkaiden, vas-
tuullisten ja läpinäkyvien toimintatapo-
jen edistäjä� Päivitetty näkemyksemme 
konkreettisesta osallistumisestamme 
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YK:n kestävän
 kehityksen
SDG-tavoite SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite

Sähkönsiirtovarmuus kantaverkossa, %
Suomen pysyminen yhtenä sähkön hinta-alueena
Tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon, MW
Kustannusten kehitys suhteessa yleiseen hintatasoon

Kantaverkon hankkeiden valmiusasteet, %
Asiakastyytyväisyys, cNPS
Kantaverkkomaksujen edullisuus, ENTSO-E hintavertailu

SF6-päästöt, %
Siirtohäviöiden hiilidioksidipäästöt, tCO2-ekv
Energiatehokkuus, energiansäästö, MWh

näiden globaalien kestävän kehityk-
sen tavoitteiden toteuttamiseen on ko-
konaisuudessaan luettavissa verkkosi-
vullamme� 
       
Viereisessä taulukossa on nähtävissä, mi-
ten Fingridin omat yritysvastuun ESG-ta-
voitteet ja mittarit liittyvät YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin� Myöhemmin tä-
män yritysvastuuraportin kappaleissa 
SDG-tavoitteet on lisäksi yhdistetty jo-
kaiseen Fingridin ESG-tavoitteeseen eli 
ilmasto- ja ympäristövastuuseen, sosiaa-
liseen vastuuseen sekä hyvään hallinto-
tapaan�

YRITYSVASTUUN OLENNAISET 
ASIAT JA FINGRIDIN 
YRITYSVASTUUTAVOITTEET
Fingrid on tunnistanut strategiansa ja 
perusliiketoimintansa olennaiset yritys-
vastuun asiat� Yhtiö on asettanut niil-
le yritysvastuun ESG-tavoitteet, jotka 
kattavat ilmasto- ja ympäristövastuun 
(E), sosiaalisen vastuun (S) sekä hyvän 
hallintotavan (G)� Yritysvastuun perus-
tassa, olennaisuusanalyysissa, on tun-
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nistettu Fingridin toiminnan vaikutuksia 
talouteen, ihmisiin ja ympäristöön� Ana-
lyysissä on myös arvioitu toimintaym-
päristöä, sidosryhmien esille nostamia 
asioita, lainsäädäntöä ja toimialan tren-
dejä� Tunnistetut yritysvastuun osat on 
priorisoitu Fingridin toiminnan vaikutus-
ten merkittävyyden ja sidosryhmien nä-
kemysten perusteella�

Seuraamme vuosittain sidosryhmien 
näkemyksiä vastuullisuudestamme to-
teuttamalla eri sidosryhmien keskuu-
dessa mainetutkimuksia, joissa tiedus-
tellaan myös vastaajien näkemyksiä 
Fingridin vastuullisuudesta� Mainetutki-
muksessa vastuullisuusosion kysymyk-
set painottuvat erityisesti siihen, miten 
yritys ottaa toiminnassaan huomioon 
yhteiskunnan ja ympäristön�

Fingridin toiminnan suurimmat yh-
teiskunnalliset vaikutukset liittyvät il-
mastonmuutoksen torjuntaan, sähkö-
järjestelmän toimintavarmuuteen ja 
turvallisuuteen sekä sähkömarkkinoi-
den toimivuuteen� Nämä kaikki vastuul-
lisuuden kannalta olennaiset asiat ovat 
myös yhtiön strategian keskiössä� Edis-

Fingridin toiminnan olennaiset vaikutukset

Yhteiskunnan  
näkökulmasta

Fingridin näkökulmasta Erittäin tärkeä

Erittäin tärkeä 

Melko tärkeä

Kiertotalous ja 
materiaalitehokkuus

Luontoarvojen 
suojelu ja 
monimuotoisuus

Vastuulliset 
hankintakäytännöt

Sähkömarkkinoiden 
toimivuus

Sähköjärjestelmän 
toimintavarmuus ja 
turvallisuus

Ilmastonmuutos

Sidosryhmäluottamus

Asiakastyytyväisyys

Liiketoiminnan eettisyys ja 
määräystenmukaisuus

Työturvallisuus

Henkilöstön hyvinvointi
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tämme siirtymistä kohti puhdasta säh-
köjärjestelmää vahvistamalla kantaverk-
koa ja turvaamalla uusiutuvan energian 
pääsyn markkinoille� 
      
Kullekin olennaiselle asialle on asetettu 
lyhyen aikavälin tavoitteet ulottuen vuo-
teen 2025 sekä pitkän aikavälin tavoit-
teet aina vuoteen 2035 saakka� Tavoit-
teiden saavuttamista seurataan ja siitä 
raportoidaan mittareilla, joista kustakin 
vastaa nimetty vastuujohtaja� Tavoit-
teet ja niihin liittyvät mittarit on kuvat-
tu yritysvastuuraportoinnissa käytetyn 
ESG-jaottelun mukaisesti�
      
Vastuullisuustavoitteet sekä mittarit on 
kuvattu tässä raportissa kunkin päätee-
man (ympäristövastuu, sosiaalinen vas-
tuu, hyvä hallintotapa) yhteydessä�

KOOSTE VUODEN 2021 
YRITYSVASTUUTAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISESTA
Yritysvastuun edistäminen on ennen 
kaikkea arjen tekoja, sidosryhmien kuu-
lemista ja vastuullisten toimintatapojen 
ja mallien vaalimista� 
       

Asiakkaiden näkökulmasta sähköhäiriöi-
den kansantaloudellinen haitta oli huo-
mattavan pieni vuonna 2021� Samal-
la asiakastyytyväisyys säilyi korkeana ja 
Fingrid pystyi säilyttämään kantaverkko-
maksunsa kansainvälisesti vertaillen ma-
talina� Taloudelliset tavoitteet saavutettiin 
hyvin: kustannustehokkuudesta pidettiin 
huolta, luottoluokituksen vähimmäistaso 
ylittyi ja omistajille maksettiin tavoittei-
den mukainen osinkotuotto� Kantaverkon 
rakentamis- ja kunnossapitoinvestoin-
nit toteutettiin aikataulussa ja budjetis-
sa ilman merkittäviä ympäristövahinkoja� 
Sähköjärjestelmän käyttövarmuus pysyi 
korkeana eikä hankintaketjuissa ilmen-
nyt merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- 
tai työsuhdeasioissa� Työturvallisuudessa 
jäimme valitettavasti jälkeen tavoittees-
tamme� Henkilöstömme voi koronapan-
demian poikkeusajan olosuhteista huo-
limatta erittäin hyvin sairastapausten 
jäädessä pieniksi� Henkilöstön työtyyty-
väisyys oli korkea�

Yritysvastuutavoitteiden ja mittareiden 
toteumat on kuvattu tarkemmin tässä 
raportissa kunkin ESG-pääteeman yh-
teydessä�

• Toteutuksessa ennätysmäärä 
sähköasemahankkeita, joiden 
avulla Fingrid mahdollistaa 
tuulivoiman liittämistä 
kantaverkkoon

• 11 vastuullisuusauditointia 
tavarahankinnoissa ja 13 
auditointia työmaiden 
vastuullisuuden 
varmistamisessa

• Henkilöstöstä 94 
prosenttia sitä mieltä, että 
kokonaisuudessaan Fingrid on 
hyvä työpaikka� Henkilöstön 
suosittelumittari eNPS 67

• Asiakaskyselyn 
suosittelumittari cNPS 41

• Yhtiön vastuullisuus-
tavoitteisiin sidottu 300 
miljoonan euron suuruinen 
valmiusluotto 

• Fingrid 19� suurin 
yhteisöveronmaksaja 
Suomessa 2020

• Koronapandemian 
poikkeusolosuhteista 
huolimatta ei tiedossa 
merkittäviä poikkeamia 
yhtiön ohjeistuksen ja hyvän 
hallintotavan noudattamisessa

• Henkilöstöstä 96 prosenttia 
sitä mieltä, että fingridiläiset 
noudattavat vastuullisia 
toimintatapoja�
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02
Ympäristövastuu 

Fingridin liiketoiminnalla on merkittävä myönteinen ympä-
ristö- ja ilmastovaikutus, sillä hiilikädenjälkemme on merkit-
tävästi suurempi kuin aiheuttamamme hiilijalanjälki� Vahvis-
tamalla kantaverkkoa puhtaan sähköntuotannon tarpeisiin 
mahdollistamme siirtymisen kohti puhdasta sähköjärjestel-
mää� Investointimme aiheuttavat kasvihuonekaasupäästö-
jä sekä kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita vähennämme 
Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti lii-
ketoiminnassamme� Keskeistä on ympäristöriskeihin ennal-
ta varautuminen sekä ympäristövaikutusten huolellinen ar-
viointi ja vaikutusten lieventäminen jo suunnitteluvaiheessa�
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Fingridin merkittävimmät ympäristövaikutukset 

FINGRIDIN 
VALTAKUNNALLINEN 
KANTAVERKKO LUO 

ALUSTAN PUHTAALLE 
SÄHKÖJÄRJES-

TELMÄLLE

Luonnonvarojen 
kulutus ja 
ilmastovaikutus 
kantaverkon 
rakentamisessa 
ja kunnossa-
pidossa

Sähkönsiirron 
energia-
häviöiden 
ilmasto-
vaikutus

 Voimajohtojen 
positiiviset ja 
negatiiviset 
vaikutukset 
luontoarvoihin 
ja moni-
muotoisuuteen

 Maiseman 
muutokset ja 
maankäytön 
rajoitukset

Sähkösemien 
ja varavoima-
laitosten 
poikkeus-
tilanteiden 
vaikutukset
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ILMASTO
Fingridin merkittävin vastuullisuuste-
ko on toiminta ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi: kantaverkko toimii alus-
tana puhtaalle sähköjärjestelmälle� 
Vahvistamalla sähkönsiirron kantaverk-
koa puhtaan sähköntuotannon tarpei-
siin mahdollistetaan Suomen ilmasto-
tavoitteiden saavuttaminen�
      

Fingrid on sitoutunut toimimaan kan-
sainvälisten ilmastotavoitteiden mukai-
sesti rajoittaakseen maapallon lämpöti-
lan nousun 1,5 asteeseen� Fingrid ei itse 
tuota sähköä, mutta edistää ilmaston-
muutoksen torjumista pitämällä huolen, 
että puhdas tuotanto saadaan liitettyä 
sähköjärjestelmään ja siirrettyä sähkön 
tuottajilta kuluttajille�

Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Suomi 
ilmasto-
neutraaliksi 
2035

Fingridin investoinnit 
ja kehityshankkeet 
mahdollistavat hii-
lidioksidipäästöjen 
vähentämisen säh-
köntuotannossa�

Päästöttömän säh-
köntuotannon liit-
tämiseksi tehtävät 
verkkoinvestoinnit 
toteutuvat ajallaan, 
markkinoiden kehi-
tyshankkeet toteu-
tuvat ja kantaverkon 
käyttövarmuus säilyy 
hyvänä�

Mahdollistetaan 
ilmastoneutraalin 
Suomen vaatima 
päästötön sähkön-
tuotanto ja lisäänty-
nyt sähkön kysyntä�

Kantaverkko ei 
aiheuta rajoituksia 
Suomen siirtymi-
sessä ilmastoneut-
raaliksi, markkinat 
tasapainottavat tuo-
tannon ja kulutuksen, 
hyvä käyttövarmuus�

Ympäristö
Ilmasto – päästötön 
sähköjärjestelmä

Kantaverkkoinvestoinnit päästöttömän tuotannon liittämiseksi
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Uuden päästöttömän sähköntuotannon 
liittäminen sähköjärjestelmään edellyt-
tää kantaverkon vahvistamista� Tarvi-
taan lisää sähköasemia, voimajohtoja 
sekä riittäviä sähkönsiirtoyhteyksiä, jot-
ta sähköjärjestelmään voidaan liittää uu-
siutuvaa energiatuotantoa ja siirtää sillä 
tuotettua energiaa sähkön kulutukseen� 
      
Tulevan kymmenen vuoden ajanjaksol-
la rakennetaan uutta voimajohtoa yli  
3 000 kilometriä, tyypillisimmin nykyis-
ten voimajohtojen yhteyteen� Kantaver-
kon investointiohjelmassa on meneillään 
ennätysmäärä hankkeita� Näillä inves-
toinneilla taataan kantaverkon siirtoky-
vyn riittävyys yhteiskunnan tarpeisiin ja 
Suomen säilyminen yhtenä hinta-aluee-
na, eli sähkön tukkumarkkinahinnan py-
symisen samana koko maassa�
     
Keskeisimmät ja ajankohtaisimmat 
hankkeet ilmastonmuutoksen torjumi-
seksi ovat: 
• Metsälinja-voimajohto Petäjävedeltä 

Haapaveden kautta Muhokselle

• Oulujoen verkon kehittäminen

• Järvilinja-voimajohto Vaalan ja 
Joroisten välille

• Aurora Line, kolmas 
vaihtosähköyhteys Ruotsiin

• Rovaniemen ja Vaalan välinen 
voimajohtohanke

• Lukuisat sähköasemahankkeet 
tuulivoiman liittämisen 
mahdollistamiseksi�

       
Kantaverkon rakentamiseen kuluu vuo-
sittain 200 - 250 miljoonaa euroa� Kai-
ken kaikkiaan kantaverkkoon investoi-
daan tällä vuosikymmenellä yhteensä 
noin kahden miljardin edestä� Sähköase-
mien uudistusten ja perusparannusten 
määrässä jatkuu ennätyskausi� Pohjoi-
sen tuulivoimaa ja Ruotsin tuontisähköä 
siirretään etelän kulutukseen varsinkin 
tulevaa Metsälinjaa ja Järvilinjaa pitkin� 
          
Vuonna 2021 valmistui noin 140 kilo-
metriä uutta voimajohtoa ja 10 uutta tai 
laajennettua sähköasemaa� Rakenteilla 
oli yhteensä noin 600 kilometriä voima-
johtoa ja noin 50 sähköasemaa� Raken-
tamista edeltävässä suunnittelussa oli 
noin 710 kilometriä uutta voimajohtoa� 
Fingridin YVA-menettelyissä tarkastel-
tavien vaihtoehtoisten voimajohtoreit-
tien yhteispituus oli kokonaisuudessaan 

 - Tuulivoiman osuus Suomen 
sähkönkulutuksesta on pitkään  
ollut varsin alhainen� Energia-
murroksen myötä tuulivoiman määrä 
kasvaa huomattavasti, noin 1 000 
megawattia, eli ydinvoimalaitoksen 
verran vuodessa� Kasvu kirittää 
Fingridin kantaverkon investointeja 
ja aikatauluja� Tarvitaan nopeasti 
kymmeniä uusia sähköasemia ja 

satoja voimajohtokilometrejä, jotta 
tuulivoima saadaan markkinoille� 
Haasteelliseksi asian tekevät 
pitkät suunnittelu-, luvitus- ja 
rakentamisprosessit, resurssien 
saatavuus sekä tuulivoimapuistojen 
toteutuksen epävarmuus� Fingrid 
pyrkii kehittämään kantaverkkoaan 
mahdollisia uusia liityntä- ja 
siirtotarpeita ennakoiden�

Miten tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon edistää 
ilmastonmuutoksen hallintaa?

Vuonna 2021    
tehtiin 1500 mega-  
watin edestä  
tuulivoiman 
liittymissopimuksia.

”

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA  

tyksellisesti lähes 1 100 kilometriä� 
Kantaverkon investoinneista vuonna 
2021 on kerrottu enemmän vuosiker-
tomuksen liiketoimintakatsauksessa� 
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Sähkömarkkinoiden toimivuus
Fingrid edistää sähkömarkkinoiden toi-
mintaa osallistumalla aktiivisesti sähkö-
markkinoiden ylläpitoon ja kehittämiseen, 
sekä kehittämällä sähkönsiirtoyhteyksiä 
pitkäjänteisesti ja ennakoivasti� Siirto-
verkon kehittämisen lähtökohtina ovat 
asiakkaiden tulevat tarpeet, Itämeren 
alueen sähkömarkkinoiden toimivuuden 
edistäminen, kustannustehokkuus sekä 
verkon ikääntymisen hallinta�
     
Energiamurros edellyttää sähkömark-
kinoiden uudistumista� Sääriippuvaisen 
energiatuotannon myötä markkinoiden 
ennustettavuus heikkenee� Näin ollen 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi kau-
pankäynti markkinoilla siirtyy lähemmäs 
reaaliaikaa, kohti sähkön oikeata kulu-
tushetkeä� Fingridillä on käynnissä usei-
ta sähkömarkkinoiden kehityshankkeita� 
Tulevat uudistukset vievät sähkömark-
kinoita reaaliaikaisempaan ja markki-
naehtoisempaan suuntaan� Puhtaassa 
sähköjärjestelmässä sähkön kulutuksen 
ja tuotannon joustokyky on olennaista�      
       
Sähkömarkkinoiden kehityshankkeista 
kuten varttitaseprojektista tai reservi-

markkinoiden uudistamisesta vuodelta 
2021 on kerrottu enemmän vuosikerto-
muksen liiketoimintakatsauksessa�

Sähköjärjestelmän 
toimintavarmuus
Ilmastonmuutoksen torjunta sekä säh-
köjärjestelmän puhdistaminen täytyy 
toteuttaa vaarantamatta sähköjärjestel-
män toimitusvarmuutta� Toimintavarma 
kantaverkko on toimivan yhteiskunnan 
edellytys� Fingrid siirtää luotettavasti ja 
varmasti sähköä, pitäen samalla huolta 
sähkön kulutuksen ja tuotannon tasa-
painosta� 
    
Fingrid siirtää kantaverkkoon liittyneiden 
voimalaitosten tuottaman sähkön hyvä-
laatuisena ja luotettavasti kantaverkko-
asiakkaille� Sähköä tuodaan ja viedään 
myös Suomen ja naapurimaidemme vä-
lillä� Sähkön siirtovarmuutta ylläpidetään 
ja valvotaan jatkuvasti� Häiriökeskeytys-
ten aiheuttama laskennallinen haitta (ns� 
KAH) kulutusasiakkaille oli 5,8 miljoonaa 
euroa vuonna 2021� Kantaverkkoa suun-
nitellaan ja käytetään niin, ettei yksittäi-
nen vika johda laajenevaan, koko kanta-
verkkoa käsittävään häiriöön�

Sähköverkkoa muokataan 
kasvavan Helsingin tarpeisiin
Helsingin kaupunki suunnit-
telee Vihdintien ja Huopalahden-
tien ympärille uusia asuinalueita 
osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja 
Pitäjänmäkeä. Tuleva rakenta-
minen edellyttää alueella sijaitse-
vien Helen Sähköverkon suurjännit-
teisten ilmajohtojen ja Pitäjänmäen 
sähköasematoiminnon siirtä-
mistä uuteen paikkaan. Järjes-
telyt mahdollistaa kantaverk-
koyhtiö Fingridin suunnittelema 
uusi maakaapeliyhteys Vantaan 
Länsisalmesta Helsingin Viikin-
rannan energiakortteliin. Osana 
suunnitelmaa Fingrid rakentaa 
ensimmäisen kerran Suomessa 
kantaverkkoa mittavan matkan 
maanpinnan alle. Maakaapelien 
käyttö kantaverkossa rajoittuu 
kuitenkin jatkossakin sähköase-
ma-alueille ja taajamiin, kun ilma-
johdon käyttäminen ei ole fyysisen 
tilantarpeen vuoksi mahdollista.

Suunnitelman mukaan Fingrid 
rakentaa suuritehoisen 400 kilo-

CASE

voltin maakaapelin Vantaan Länsi-
salmesta Helsingin Viikinrannan 
energiakortteliin, jonne raken-
netaan myös uusi kantaverkon 
sähköasema. Yhteyden valmis-
tuttua voidaan toteuttaa Helen 
Sähköverkon sähköaseman siirto 
Pitäjänmäessä sekä ilmajohtojen 
maakaapelointi, joka vapauttaa 
kaupungille maa-alueita uusien 
asuin- ja työpaikka-alueiden raken-
tamiseen. 

Ratkaisulla tuetaan Helsingin 
kaupungin ja Helen-konsernin hiili-
neutraaliustavoitteiden toteutu-
mista, kun siirrytään uusiutuvan 
energian käyttöön.
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Sähköjärjestelmän hallinta vaikeutuu 
säästä riippuvaisen päästöttömän säh-
kön tuotannon kasvaessa� Siksi sähkö-
järjestelmän hallintaa pyritään kehittä-
mään, automatisointia lisäämään sekä 
auttamaan sähköntuotannon ja kulutuk-
sen tasapainottamista löytämällä kulu-
tusjoustoja�
     
Fingrid teki toimintavuonna investoin-
tipäätöksen varmentaa neljän uuden, 
sähköjärjestelmän kannalta keskeisen 
sähköaseman sähkönsyöttöä varavoi-
malaitteilla� Päätöksellä helpotetaan 
sähköjen palauttamista mahdollisessa 
suurhäiriötilanteessa�   
     
Sähköjärjestelmän hallinnasta vuonna 
2021 on kerrottu enemmän vuosikerto-
muksen liiketoimintakatsauksessa� 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M€ 

12

10

8

6

4

2

0

Häiriökeskeytysten aiheuttama haitta, KAH 

  KAH (EI PJK) 
  KAH (PJK)  
  KAH Yhteensä (SIS PJK)

Ei PJK tarkoittaa AJK:lla tai käsinkytkennällä 
selvinneet viat.

PJK = pikajälleenkytkennällä selvinneet viat
AJK = aikajälleenkytkennällä selvinneet viat

Kantaverkon 
siirtovarmuus oli 
99,99992 % 
vuonna 2021.
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Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Siirto-
häviöt 
päästöt-
tömiksi

Fingridin kanta-
verkkoinvestoinnit 
ovat mahdollistaneet 
uuden päästöttömän 
tuotannon liittämi-
sen, mikä on vähen-
tänyt siirtohäviöiden 
hiilidioksidipäästöjä 
ilman päästöjen 
kompensointia�

Energiatehokkuu-
den parantuminen 
sitoumuksen 
mukaisesti�

Ilmastoneutraalissa 
Suomessa siirto-
häviöt eivät aiheuta 
lainkaan hiilidioksidi-
päästöjä�

Fingrid on kaikessa 
toiminnassaan 
energiatehokas�

Ympäristö
Ilmastonmuutos - 
siirtohäviöiden 
päästöt ja energia-
tehokkuus

Sähkönsiirron häviöt ja energiatehokkuus 

Ilmastotavoitteita edistetään siirty-
mällä puhtaaseen sähköntuotantoon, 
vähentämällä sähkönsiirrossa synty-
viä energiahäviöitä sekä parantamalla 
energiatehokkuutta�

Sähkönsiirrossa aiheutuu häviöitä, joi-
den vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa 

pohjoismainen sähköntuotantotilan-
ne, kuten vesivoiman määrä� Fingri-
din kasvihuonekaasupäästöistä suurin 
osa aiheutuu sähkönsiirrossa syntyvien 
energiahäviöiden korvaamiseksi säh-
kömarkkinoilta hankitun sähkön tuot-
tamisesta�
      

Tähtäimessä tulevaisuuden 
sähköjärjestelmä
Uusiutuvien energiamuotojen liit-
täminen verkkoon tuo mukanaan 
haasteita, joihin Fingrid varautuu 
T&K-hankkeilla. Uusilla ratkaisuilla 
varmistetaan sähkön hyvä toimi-
tusvarmuus ja kustannustehokkuus 
globaalissa energiamurroksessa. 
Tällä hetkellä työn alla on muun 
muassa useampia innovatiivisia 
kehityspolkuja, jotka ovat saaneet 
alkusysäyksensä EU-komission 
rahoittamasta *MIGRATE-tutki-
mushankkeesta. MIGRATE-hank-
keessa on selvitetty, miten kanta-
verkon tulisi varautua aurinko- ja 
tuulivoiman kaltaisiin uusiin 
sähköntuotantomuotoihin.
     
Käytännössä kysymys on siitä, 
kuinka paljon uusiutuvaa sähkön-
tuotantoa on mahdollista liittää 
sähköjärjestelmään nykyisillä tekno-
logioilla ennen ongelmien ilmene-
mistä. MIGRATEssa pohdittiin myös, 
millaista uutta teknologiaa on kehi-
tettävä varalle skenaarioon, jossa 
suurin osa tai koko sähkötuotanto 
tulee uusiutuvista lähteistä.
      

CASE

Uusiutuvan energian mukanaan 
tuomat haasteet liittyvät muun 
muassa suuntaajien stabiiliuteen, 
keskeytysten hallintaan ja verkon 
suojauksen toimintaan. Perinteiset 
tahtikoneet tukevat luontaisesti 
sähköjärjestelmää, mutta tuuli- ja 
 aurinkovoima edustavat ns. suun-
taajakytkettyä tuotantoa. Sillä ei 
ole luontaisesti samoja sähköjär-
jestelmiä tukevia ominaisuuksia ja 
sen toiminta perustuu ohjelmoi-
tuihin algoritmeihin. Sitä mukaa 
kun suuntaajakytketyn tuotannon 
osuus kasvaa, tarvitaan uusia keinoja 
verkon toimintakyvyn turvaamiseksi. 
Muutoin edessä voisi olla uusiutuvan 
energian tuotannon rajoittaminen.
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Keskeisin keino vähentää siirtohävi-
öiden hiilidioksidipäästöjä on sähkön-
tuotannon puhdistuminen sekä kanta-
verkon rakentaminen uuden puhtaan 
tuotannon tarpeita varten� Sähkön 
tuotantorakenteen muutosten sekä 
muutosten edellyttämien kantaverk-
koinvestointien myötä siirtohäviöiden 
hiilijalanjälki pienenee� Vuonna 2021 
kantaverkon siirtohäviöiden määrä py-
syi edellisvuoden tasolla ja oli 1,5 te-
rawattituntia� Tämä oli 2,0 prosenttia 
Fingridin siirtovolyymistä, joka oli 72,9 
terawattituntia� Siirtohäviöiden kasvi-

huonekaasupäästöt olivat 132 000 hii-
lidioksidiekvivalenttitonnia�
      
Fingrid on mukana Suomen elinkeino-
elämän yhteisessä energiatehokkuus-
sopimuksessa� Vapaaehtoisuuteen poh-
jautuvat energiatehokkuussopimukset 
ovat Suomessa ensisijainen keino täyt-
tää EU:n tiukat velvoitteet energian te-
hokkaammasta käytöstä� Sopimuskau-
delle 2017–2025 olemme asettaneet 
12,9 prosentin säästötavoitteen, mikä 
vastaa reilua 180 gigawattituntia ener-
giansäästöjä� 
        

Merkittävimpiä tulevia energian sääs-
tötoimia ovat Pohjois-Karjalan verkon 
vahvistaminen (1,7 gigawattituntia vuo-
dessa) sekä Metsälinjan valmistuminen  
(90 gigawattituntia vuodessa)� Kanta-
verkon vahvistukset pienentävät verkon 
vastusta (resistanssia), jolloin energiahä-
viöt pienenevät�
        
Vuonna 2021 energiatehokkuuden eteen 
tehtiin useita isoja sekä pienempiä toi-
menpiteitä, joiden säästö oli yhteensä suu-
ruusluokkaa kolme gigawattituntia� Näitä 
ovat esimerkiksi voimajohdon Hikiä-Ori-

mattila valmistuminen sekä Vanajan va-
ravoimalaitoksen ilmanpainesäätövent-
tiilin vaihtaminen magneettiventtiiliin ja 
laitoksen ulkoalueen valaistuksen uusimi-
nen� Konkapellon, Särkivaaran ja Lieksan  
sähköasemien valvomorakennuksissa 
tehtiin laajat energiatehokkuusremontit, 
Inkoon sähköaseman reaktorit vaihdettiin 
ja viiden aseman valaistus uusittiin� Lisäk-
si sähköasemien rakentamisen spesifi-  
kaatioita päivitettiin siten, että uusia ase-
mia rakennettaessa tai vanhoja peruspa-
rannettaessa ulkotilojen valaisutehovaa-
timuksia on vähennetty� Samalla myös 
jakokaappien lämmitykseen on tehty 
muutoksia kaappien lämpötilan laskemi-
seksi� Energiatehokkuutta saatiin myös 
parannettua Fingridin Jyväskylän toimi-
paikan muuttaessa uusiin, pienempiin 
toimitiloihin�
      
Lisäksi häviöitä pyritään vähentämään 
tekemällä energiatehokkaita kanta-
verkkoinvestointeja ja laitehankintoja 
sekä kehittämällä sähköjärjestelmää 
uusiutuvan sähköntuotannon lisää-
miseksi kantaverkkoon� Vuonna 2021 
päätimme esimerkiksi arvottaa häviöitä 
aiempaa enemmän tulevassa reaktori-  
hankinnassa�
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Energian kulutus 2021 2020 2019

Suora

Kevyt polttoöljy t 1 700 1600 1 600

GJ 71 900 67 800 68 800

Epäsuora

Sähkönsiirron energiahäviöt GWh 1 450 1 470 1 335

GJ 5 218 000 5 290 000 4 810 000

Vuokravaravoimalaitosten 
polttoaineilla tuotettu energia GWh 1,0 1,1 1,1

GJ 3 600 3 900 4 000

Varavoimalaitosten omakäyttösähkö GWh 13 12 10

GJ 47 400 44 300 34 300

Varavoimalaitosten kaukolämpö GWh 0,7 0,4 0,5

GJ 2 500 1 300 1 700

Sähköasemien omakäyttösähkö GWh 19,5 - -

GJ 70 200

Omien toimitilojen sähkö GWh 2,6 2,6 2,8

GJ 9 300 9 400 9 900

Omien toimitilojen kaukolämpö GWh 1,3 1,0 1,2

GJ 4 600 3 500 4 200

Energiaintensiteetti 2021 2020 2019

Fingridin kokonaisenergiankulutus 
jaettuna liikevaihdolla

GJ/1000 € 4,9 7,9 6,2

Raportointi kattaa koko yhtiön. Vuoden 2021 raportoinnissa sähköasemien omakäyttösähkö on eroteltu-
na ensimmäistä kertaa. Siirtohäviöt ovat aiemmin sisältäneet myös sähköasemien omakäyttösähkön.

Mitä nopeammin pystymme lisäämään 
puhdasta sähköntuotantoa kantaverk-
koon, sitä vähemmän sähkönsiirrossa 
syntyvistä energiahäviöistä aiheutuu 
hiilidioksidipäästöjä� Aina sähkönsiir-
ron kasvaessa syntyy myös lisää ener-
giahäviöitä� Sähkönsiirtoverkon kehittä-
minen uusiutuvan energian liittämiseksi 
kantaverkkoon vähentää kuitenkin ko-
konaisuutena tätä enemmän hiilidioksi-
dipäästöjä� Tavoittelemme siis suurinta 
mahdollista kokonaishyötyä, ja pyrimme 

siihen, että vuonna 2035 kantaverkossa 
siirretystä sähköstä ei aiheudu hiilidiok-
sidipäästöjä� 

Miksi Fingrid ei kompensoi sähkönsiirron energiahäviöiden 
hiilidioksidipäästöjä?

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA  
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Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Kantaverkko 
ei aiheuta 
SF6-
päästöjä

SF6-kaasupäästöjen 
minimointi nyky-
teknologialla ja 
valmistautuminen 
uuden teknologian 
käyttöön� 

Uuden teknologian 
tiekartta on laadittu 
ja pilottiprojekti 
käynnissä�

Kantaverkon 
SF6-kaasujen 
päästöt vähäiset 
vertailtaessa muihin 
kantaverkkoyhtiöihin�

SF6-kaasupäästöt 
minimissä, kaikki 
uudet kaasueristei-
set kytkinlaitokset 
ovat valitun uuden 
teknologian mukaisia 
ja SF6-vapaita�

Kantaverkon aiheut-
tamat SF6-kaasujen 
päästöt alhaisimmat 
maailmassa verrat-
tuna muihin kanta-
verkkoyhtiöihin�

Ympäristö
Ilmastonmuutos - 
SF6-kaasujen 
päästöt

Sähköasemien SF6-kaasut

Fingridin sähkönsiirtoverkko koostuu 
yli sadasta sähköasemasta, jotka si-
sältävät ilmaeristeisiä sekä kaasueris-
teisiä kytkinlaitoksia� Rikkiheksafluo-
ridi eli SF6-kaasu on vuosikymmenien 
saatossa vakiintunut vallitsevaksi kat-

kaisuväliaineeksi ja eristekaasuksi kyt-
kinlaitoksissa sekä komponenteissa� 
Rikkiheksafluoridi on hiilidioksidia voi-
makkaampi kasvihuonekaasu� Se ei ole 
kuitenkaan ongelma niin kauan, kun 
kaasu pysyy laitteiden sisällä ja sitä pää-

Tekninen innovaatio 
kasvattaa sähkön siirtokykyä 
merkittävästi
Fingridissä tehdyn innovointityön 
tuloksena sähkön siirtokykyä pohjoi-
sesta etelään pystytään kasvat-
tamaan merkittävästi. Kyseessä 
on kantaverkon muuntajiin kytket-
tävä rinnakkaiskompensointi, ja 
sen avulla saavutetaan satojen 
megawattien siirtokapasiteettilisäys 
nopeasti, kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti. 
      
Yhteiskunnan sähköistyminen lisää 
erityisesti Etelä-Suomen sähkön-
tarvetta samalla kun sähkön-
tuotanto painottuu pohjoiseen. 
Sähköntuotantorakenteessa tuuli-
voiman osuus on kasvanut viime 
vuosina merkittävästi. Suomessa 
tuulivoimatuotanto painottuu 
Pohjois-Suomeen, jolloin tarvitaan 
tehokasta sähkönsiirtoa pohjoi-
sesta etelään.
     
Suomen sähköjärjestelmässä 
Keski-Suomen poikkileikkauksen 
läpi kulkee tällä hetkellä neljä 

CASE

vahvaa 400 kilovoltin voimajohtoa, 
joiden siirtokykyä parannetaan nyt 
johtojen sarjakompensoinnin lisäksi 
muuntajiin kytkettävän rinnakkais-
kompensoinnin avulla. Teknisesti 
Keski-Suomen poikkileikkauksen 
läpi siirrettävää sähkötehoa 
rajoittaa jännitteen liiallinen lasku. 
Kehitystyön tuloksena kantaverkon 
sähköasemien muuntajiin lisätään 
kondensaattoreita tukemaan verkon 
jännitettä. Näin pystytään nosta-
maan merkittävästi Keski-Suomen 
poikkileikkauksen siirtokapasi-
teettia.
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see mahdollisimman vähän ilmakehään� 
SF6-kaasun käsittelyä ohjaa EU:n sää-
tämä F-kaasuasetus, joka asettaa rajat 
vuotojen seurannalle ja kaasunkäsitte-
lyn pätevyysvaatimuksille�
      
Vuoden 2021 lopussa SF6-kaasua oli 
sähköasemilla yhteensä noin 50 ton-
nia� Vuonna 2021 Fingridin SF6-kaasu-
päästöt olivat noin 400 hiilidioksidi-
ekvivalenttitonnia� Kaasumääränä se 
tarkoittaa noin 16 kiloa ja vuototasona 
se oli 0,03 %� Pitkän aikavälin vuosittai-
nen vuototaso on ollut hyvin alhainen, 
keskimäärin alle 0,2 prosenttia, edus-
taen kansainvälisen ITOMS-vertailun 
kärkituloksia�      
      
Erinomaisista teknisistä ominaisuuk-
sistaan huolimatta SF6-kaasu on voi-
makas kasvihuonekaasu� Siksi Fingrid 
on päättänyt vähentää sen käyttöä sitä 
mukaa, kun laitteistot tulevat käyttöi-
känsä päähän ja uusi teknologia sen 
mahdollistaa� SF6-kaasun vaihtaminen 
laitteistoa uusimatta ei ole mahdollista� 
      
Uusien ratkaisujen laajamittaista käyt-
töä rajoittavat toistaiseksi tekniset 

vaatimukset sekä käyttökokemusten 
puute� Käyttökokemusten keräämi-
seksi Fingrid toteuttaa ensimmäiset 
110 kilovoltin ilmaeristeiset kytkinlai-
toshankkeet Lohjan Virkkalaan vuosina 
2021-2022 ja Lappeenrannan Luukka-
laan vuosina 2022-2023� Lisäksi Fing-
rid jatkaa uusien ympäristöystävällisten 
tekniikoiden kehittymisen seuraamis-
ta ja uusien markkinoille tulevien rat-
kaisujen kokeilemista� Myös Kauppi-
lan sähköasema on päätetty rakentaa 
ilman SF6-kaasua, kun hanke toteute-
taan vuosina 2023-2024�

Fingrid on 
edelläkävijä 
SF6-vapaan 
teknologian 
käyttöönotossa

”

SF6-vapaata teknologiaa 
Virkkalan sähköasemalle
Lohjan Virkkalassa sijaitsee 
sähköasema, joka toimii pioneerina 
Fingridin sähköasemauudistuk-
sissa; täällä luovutaan ensimmäi-
senä kojeistojen rikkiheksafluo-
ridista eli SF6-eristekaasusta. 
Projekti on maailmanlaajuises-
tikin uraauurtava, sillä kyseessä 
on samalla Siemens Energyn 
Euroopan tähän mennessä suurin 
SF6-vapaan teknologian toimitus.
      
SF6-eristekaasusta luopuminen 
on energia-alalle vielä suhteellisen 
uusi asia. Tälle voimakkaalle kasvi-
huonekaasulle on haettu pitkään 
korvaajaa, mutta vasta viime 
vuosina on onnistuttu kehittämään 
uusia, korvaavia sovelluksia. Niiden 
myötä SF6-kaasua sisältävistä 
kojeistoista on mahdollista luopua 
suunnitelmallisesti vähitellen.
     
Virkkalassa ratkaisuna on Siemens 
Blue GIS -teknologia, jossa eristys-
aineena on puhdas ilma. Sopimus 
käsittää kymmenestä uuden tekno-

CASE

logian mukaisesta kennosta koos-
tuvan GIS-kytkinlaitoksen, ja 
on Siemensin Euroopan tähän 
mennessä suurin Blue GIS-teknolo-
gian toimitus.
     
Fingrid on laatinut tiekartan, 
jonka mukaan ilmastolle haitalli-
sesta SF6-eristekaasusta luovu-
taan vaiheittain aina sähköaseman 
uusimisten yhteydessä. Virkkalan 
sähköasema on tiekartan ensim-
mäinen toteutus.
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Fingridin toiminnasta aiheutuvat 
kasvihuonekaasuvaikutukset
Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 
tarvittavan kantaverkon rakentamisesta 
ja käytöstä aiheutuu päästöjä� Vuonna 
2019 aloitimme reaaliaikaisen arvioinnin 
sähköjärjestelmän hiilidioksidipäästöis-
tä� Vuonna 2020 siirryimme käyttämään 
päästöraportoinnissamme tätä kautta 
laskettua reaaliaikaisempaa Suomes-
sa kulutetun sähkön kerrointa (vuonna 
2021 keskimäärin: 91 g CO2/kWh) aiem-
min käyttämämme Tilastokeskuksen jul-
kaiseman päästökertoimen sijaan� Käy-
tetty päästökertoimen laskenta perustuu 
reaaliaikaisiin tuotanto-, tuonti- ja vien-
titietoihin sekä tuotantomuotokohtaisiin 
päästökertoimiin� Suomessa kulutetun 
sähkön päästökertoimen kasvu vuodes-
ta 2020 (72 g CO2/kWh) selittyy säh-
kön tuonnin ja viennin muutoksilla sekä 
sähkön tuotannon ja kulutuksen kas-
vulla vuosien 2020 ja 2021 välillä� Säh-
köjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden 
näkökulmasta vuodet 2020 ja 2021 oli-
vat tyypillisestä toiminnasta poikkeavia� 
Suomessa tuotetun sähkön päästöker-

roin laski kuitenkin edelleen, mikä kertoo 
myönteisestä kehityksestä kohti Suo-
men ilmastotavoitteita�
      
Fingridin kasvihuonekaasupäästöt vuon-
na 2021 olivat yhteensä noin 165 000  
hiilidioksidiekvivalenttitonnia� Pääs-
töistä suurin osa (noin 80 %) aiheutui 
epäsuorasti sähkönsiirrossa syntyviä 
energiahäviöitä korvaavan sähkön tuot-
tamisesta� Suomen kasvihuonekaasu-
päästöistä päästöjemme osuus oli noin 
0,2 prosenttia vuonna 2020� 
      
Vuoden 2021 aikana Fingridin kantaverk-
koon liitettiin yhteensä 743 megawattia 
tuulivoimaa, jolla vältetään tulevina vuo-
sina epäsuorasti noin 213 000 hiilidiok-
sidiekvivalenttitonnin päästöt� Lisäksi 
Fingridissä tehtiin vuoden aikana sopi-
muksia yhteensä noin 1 500 megawatin 
tuulivoimatuotannon liittämisestä sähkö-
verkkoon� Tämän myöhemmästä toteu-
tumisesta seuraa mittava myönteinen 
ilmastovaikutus, kun vältetään epäsuo-
rasti noin 438 000 hiilidioksidiekviva- 
lenttitonnin päästöt� 

YRITYSVASTUU JA   
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-  
ja SASB-sisällöt

20

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
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Kasvihuonepäästöt, tCO2-ekv

Siirtohäviöt

tCO2-ekv

132 000

Varavoimalaitokset

tCO2-ekv

7 600

Omien toimitilojen 
sähkö ja lämpö

tCO2-ekv
400

Sähköasemien 
rikkiheksafluoridi

tCO2-ekv

400

2021 2020 2019

Siirtohäviöt 132 000 106 000 135 000

Varavoimalaitokset 7 600 7 100 7 200

Sähköasemien rikkiheksafluoridi 400 300 1 100

Omien toimitilojen sähkö ja lämpö 400 300 500

Fingrid käyttää päästöraportoinnissaan reaaliaikaista kulutetun sähkön 

päästökerrointa (vuonna 2021 keski määrin 91 g CO2/kWh).

Kasvihuonepäästöt, tCO2-ekv   

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
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2021 kantaverkkoon liitetty tuulivoima 
aikaansaa tulevaisuudessa vuosittain epäsuorasti

CO2-ekvivalenttitonnin päästövähennyksen

CO2-ekvivalenttitonnin päästövähennyksen

Tämä vastaa noin 44 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. 

Suomalaisen hiilijalanjälki on keskimäärin noin 10 CO2 -ekvivalenttitonnia.

Fingrid käyttää päästö- 

raportoinnissaan reaali-

aikaista kulutetun sähkön 

päästökerrointa 

(vuonna 2021 keski-

määrin 91 g CO2/kWh).

2021 tehdyt sopimukset tuulivoimatuotannon 
sähköverkkoon liittämiseksi aikaansaavat 
tulevaisuudessa vuosittain epäsuorasti

438 000

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan toiminnan 
ilmastohyötyjä eli päästövähennyksiä.

213 000

Fingridin hiilikädenjälki  

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
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Fingrid on vuodesta 2011 lähtien sel-
vittänyt ilmastovaikutuksensa yritys-
vastuun GRI-ohjeiston ja kasvihuone-
kaasuprotokollan mukaisesti� Vuonna 
2021 kehitimme päästöraportoin-
tia erottelemalla sähköasemien oma-
käyttösähkön, jota tarvitaan asemien 
prosessilaitteiden toimintaan ja ase-
marakennusten lämmitykseen sekä 
valaistukseen� Raportoimme ilmas-
tonmuutoksen liiketoiminnallisista ris-
keistä ja mahdollisuuksista myös Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures -kehyksen mukaan� Ker-
romme kootusti TCFD-tietosivullam-
me, mitkä ovat ilmastotavoitteemme 
ja miten ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set otetaan huomioon Fingridin hallin-
noinnissa, strategiassa ja riskienhal-
linnassa� Ilmastoriskien näkökulmasta 
Fingrid varautuu yleistyvien ja voimis-
tuvien sään ääri-ilmiöiden fysikaalisiin 
riskeihin kantaverkon rakentamisessa 
ja käytössä� Transitioriskiin eli puhtaa-
seen sähköjärjestelmään siirtymiseen 
varaudutaan rakentamalla kantaverk-
koa ilmastotavoitteiden saavuttami-
seksi riittävän nopeasti� Tämä tarkoit-

taa ennakoivaa ympäristövaikutusten 
arviointia, toimivaa sidosryhmävuoro-
vaikutusta, nopeaa hankeluvitusta ja 
tehokasta projektin hallintaa�

Varavoimalaitokset
Sähköasemien rikkiheksafluoridikaasun 
lisäksi suoria kasvihuonekaasupäästö-
jä aiheutuu yhtiön varavoimalaitoksista� 
Laitoksia käytetään vain sähköjärjestel-
män vakavissa häiriötilanteissa sekä lai-
tosten luotettavaa toimintaa varmistavis-
sa koekäytöissä, mutta ei kaupallisessa 
sähköntuotannossa� Laitoskohtainen 
käyttö muodostuukin pääosin koekäy-
töistä, ollen suuruusluokaltaan vain kym-
menen tuntia vuodessa, sillä sähköjärjes-
telmän häiriötilanteet ovat harvinaisia� 
Varavoimalaitosten kasvihuonekaasu-
kaasupäästöt olivat noin 7 600 hiilidiok-
sidiekvivalenttitonnia vuonna 2021� Myös 
laitosten vaikutukset ilmanlaatuun jäivät 
vähäisiksi� 
      
Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat 
EU:n päästökauppajärjestelmän pii-
riin� Polttoaineen kulutuksen mitta-
us- ja raportointijärjestelmien toimin-

nan oikeellisuuden todentaa virallinen 
akkreditoitu päästökauppatodentaja� 
Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 
5 344 yksikköä (tCO2), joista 100 % oli 
ostettuja päästöoikeusyksiköitä� Fin-
gridille ei ole myönnetty maksuttomia 
päästöoikeuksia päästökauppakau-
della 2021–2030� Päästöoikeuksia on 
ostettu 5 105 yksikköä vuonna 2021� 
Päästökaupan taloudellinen merkitys 
oli Fingridille vähäinen�
     
Varavoimalaitoksillamme on ISO 14001 
-ympäristösertifikaatti� Toimintavuonna 

kolmella laitoksella pidettiin pelastus-
harjoituksia, jotka ovat tärkeitä onnet-
tomuustilanteisiin varautumiseen liitty-
vien taitojen ylläpitämiseksi�

Muut epäsuorat päästöt
Vuonna 2021 käyttöön otettujen noin 140 
uuden voimajohtokilometrin materiaali-
hankinnoista (pylväät, johtimet ja perus-
tukset) aiheutui päästöjä yhteensä noin 
24 100 hiilidioksidiekvivalenttitonnia� Mui-
ta epäsuoria päästöjä aiheutui liikemat-
kustuksesta, joka kuitenkin on vähentynyt 
huomattavasti koronaepidemian myötä�

Varavoimalaitosten rikkidioksidi- ja 
typenoksidipäästöt 2021* 2020 2019

Rikkidioksidi, SO2, tonnia 0,6 0,4 0,3

Typenoksidit, NOx, tonnia 25 23 27

*Vuoden 2021 luvut alustavia. Lopulliset luvut varmistuvat viranomaisraportoinnissa.

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/yhtio/vastuullisuus/climate-fact-sheet-2021-fi.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/yhtio/vastuullisuus/climate-fact-sheet-2021-fi.pdf


* Tilastokeskuksen mukaan koko 
Suomen CO2-ekv-päästöt vuonna 
2020 olivat 48,1 miljoonaa hiilidioksidi-
tonnia. Fingridin scope 1 ja 2 päästöjen 
osuus koko Suomen CO2-päästöistä 
vuonna 2020 oli noin 0,2 %. Fingridin 
hiilidioksidipäästölaskenta perustuu 
EU-ETS-päästökauppalaskentaan sekä 
kansainvälisen GHG protocol -standardin 
periaatteisiin. Fingridin hiilidioksidilasken-
nassa käytetyt sähkön päästökertoimet 
perustuvat Fingridin sähkönkulutuksen 
reaaliaikaisen aineiston vuosikeskiarvoi-
hin (2021: 91 kg CO2/MWh, 2020: 72 kg 
CO2/MWh ja 2019: 101 kg CO2/MWh. 
Esitetty Scope 2 päästöluku on sijainti-
perusteinen (Location Based). Hiilidiok-
sidilaskennassa on lisäksi hyödynnetty 
Tilastokeskuksen viimeisintä kaukoläm-
mön tuotannon päästökerrointa sekä 
IPCC 2013 (AR5) GWP -kertoimia.  Kau-
kolämmön hiilidioksidipäästö on laskettu 
käyttäen päästökertoimena Tilastoke-
skuksen kolmen viimeisimmän tilastoidun 
vuoden keskiarvoa, 148 kg CO2/MWh

**Vuoden 2021 luku alustava, lopullinen
varmistuu päästökauppatodennuksessa.

***Siirtohäviöiden hiilidioksidipäästöt ovat 
aiemmin sisältäneet myös sähköasemien 
omakäyttösähkön päästöt, jotka on nyt 
raportoitu erikseen.

YRITYSVASTUU JA   
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-  
ja SASB-sisällöt

24

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

Kasvihuonekaasupäästöt* 2021 2020 2019

Suorat päästöt (Scope 1), tCO2-ekv 6 000 5 000 6 000

Epäsuorat päästöt (Scope 2), tCO2-ekv 136 000 108 000 137 000

Yhteensä (Scope 1 ja 2), tCO2-ekv 142 000 114 000 143 000

Muut epäsuorat päästöt (Scope 3), tCO2-ekv 24 000 4 000 41 000

Yhteensä (Scope 1, 2 ja 3), tCO2-ekv 165 000 118 000 185 000

Suorat päästöt (Scope 1)

Varavoimalaitosten polttoaineet, tCO2-ekv** 5 000 5 000 5000

Sähköasemien rikkiheksafluoridi, tCO2-ekv 400 300 1 100

Yhteensä, tCO2-ekv 5 000 5 000 6 000

Epäsuorat päästöt (Scope 2)

Siirtohäviöt, tCO2-ekv 132 000 106 000 135 000

Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu 
energia, tCO2-ekv

1 000 1 100 1 100

Varavoimalaitosten omakäyttösähkö, tCO2-ekv 1 200 900 1 000

Varavoimalaitosten kaukolämpö, tCO2-ekv 100 100 100

Sähköasemien omakäyttösähkö, tCO2-ekv*** 1 800 - -

Omien toimitilojen sähkö, tCO2-ekv 200 200 300

Omien toimitilojen kaukolämpö, tCO2-ekv 200 100 200

Yhteensä, tCO2-ekv 136 000 108 000 137 000

Muut epäsuorat päästöt (Scope 3)

Liikematkustaminen (lennot ja kilometrikorvatut 
työmatkat), tCO2-ekv

300 300 800

Hankitut voimajohtomateriaalit, tCO2-ekv 24 100 3 200 40 600

Yhteensä, tCO2-ekv 24 000 4 000 41 000



Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Materiaalit 
kiertoon ja 
minimoidaan 
jätteiden 
määrä

Fingridin toiminnasta 
syntyvien purkuma-
teriaalien kierrätys-
aste 90 % ja hyöty-
käyttöaste 98 %�

Rakennusjätteen 
minimointi työmailla 
ja toimistojätteen 
minimointi�

Uusia ratkaisuja 
materiaalien kierrä-
tyksessä ja hyöty-
käytössä�

Ympäristö
Kiertotalous ja  
materiaalitehokkuus

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Fingridillä on yli sata sähköasemaa, ja 
kun uusi sähköasema rakennetaan, odo-
tetaan sen tulevan perusparannusikään 
vasta noin 40 vuoden päästä� Voima-
johtorakenteet ovat vielä huomattavas-
ti pitkäikäisempiä� Vuosittain peruspa-

rannus tehdään kahdelle tai kolmelle 
sähköasemalle, ja joitakin korvataan ko-
konaan uusilla� Korjaus- ja uusintapää-
tökset perustuvat kuntoselvitykseen, ja 
vanhoja rakenteita hyödynnetään mah-
dollisuuksien mukaan� Perusparannus-
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Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti 2021 2020 2019

Fingridin suorat (Scope 1) ja epäsuorat  
(Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt jaettuna 
siirretyn sähkön määrällä gCO2-ekv/kWh 1,9 1,7 2,1

Sähkön alkuperätakuu
Fingrid Oyj vastaa Suomessa sähköi-
sen alkuperätakuurekisterin palvelusta� 
Fingrid Oyj on eriyttänyt tämän tehtä-
vän täysin omistamalleen tytäryhtiölle 
Finextra Oy:lle� Rekisterinpito on viran-
omaistehtävä, jota valvoo Energiavi-
rasto� Finextran alkuperätakuurekiste-
ri otettiin käyttöön 1�1�2015�
      
Sähkön alkuperätakuut ovat sertifi-
kaatteja, joiden avulla varmennetaan 
sähkön olevan tuotettu uusiutuvista 
energialähteistä tai tehokkaalla yhteis-
tuotannolla� Vuoden 2022 alusta myös 
ydinvoimalla tuotettu sähkö voi saada 
alkuperätakuun�
       

Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää 
markkinoinnissaan uusiutuvaa energi-
aa, on varmennettava sähkön alkuperä� 
Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, 
joka muussa liiketoiminnassaan ilmoit-
taa asiakkailleen tietoja käyttämänsä 
sähkön alkuperästä, on varmennettava 
uusiutuvien energialähteiden osuus� Var-
mentaminen tapahtuu peruuttamalla uu-
siutuvana markkinoidun sähkön määrää 
vastaava määrä alkuperätakuita� 
      
Finextra on AIB:n (Association of Issuing 
Bodies) jäsen� AIB:n hallinnoiman Hubin 
kautta toteutetaan eri maiden sähköis-
ten rekisterien väliset EECS-alkuperäta-
kuiden siirrot�



töissä varmistetaan kemikaaliturvallisuus 
ja materiaalitehokkuus� Hiilijalanjäljen 
pieneneminen huomioidaan vähentämäl-
lä esimerkiksi kohteeseen kulkemista�
       
Fingridin toiminnan suurimmat materi-
aalivirrat syntyvät investointihankkeis-
sa, kun rakennetaan uutta sähkönsiirron 
kantaverkkoa ja puretaan sen vanho-
ja rakenteita� Suurin osa purettavasta 
materiaalista on betonia voimajohtopyl-
väiden ja sähköasemien perustuksista, 
teräsromua voimajohtopylväistä ja säh-
köasemarakenteista sekä alumiini- ja 
teräspitoista metalliromua voimajohto-
jen virtajohtimista� Nämä kaikki voidaan 
kierrättää materiaalina� Käytöstä pois-
tettavien kyllästettyjen puupylväiden 
määrä on vähäinen ja ne hyödynnetään 
energiaksi� Investointien lisäksi kanta-
verkon kunnossapidosta syntyy pieniä 
määriä käytöstä poistettavia materiaa-
leja� Näistä voimajohtojen kunnossapi-
don jätemäärät ovat pieniä, eivätkä ne 
vielä sisälly raportointiin� Myös toimis-
totyössä syntyvien jätteiden määrä ja 
merkitys on Fingridissä vähäinen, eikä 
toimistotyön jätemääriä raportoida�
       

Fingrid omistaa kaikki sähköasemilla, 
varavoimalaitoksilla ja voimajohtotyö-
mailla syntyvät käytöstä poistettavat 
materiaalit ja vastaa niiden jätehuollon 
järjestämisestä� Jätehuolto on järjestet-
ty keskitetysti yhden jätehuoltotoimit-
tajan kanssa� Voimajohtojen kunnos-
sapidossa jätehuollon järjestämisestä 
vastaa sama palvelutoimittaja, joka huo-
lehtii voimajohtokunnossapidosta ky-
seisellä alueella� 
      
Käytöstä poistettavat materiaalit ja jät-
teet kierrätetään mahdollisimman te-
hokkaasti rakennettaessa uutta kan-
taverkkoa tai purettaessa vanhoja 
rakenteita� Huolellisen lajittelun lisäksi 
pyritään tehostamaan materiaalien kul-
jetuksiin liittyvää logistiikkaa sekä kehit-
tämään investointihankkeiden proses-
seja siten, että esimerkiksi purettavaa 
betonia ja tiiltä hyödynnettäisiin yhä 
enemmän myös kohteen maarakenta-
misessa� 
      
Vuonna 2021 teetimme opinnäytetyön 
betonin hyödyntämisen jatkokehittämi-
seksi sähköasemilla ja varavoimalaitok-

silla� Toimintavuoden kokonaisjätemää-
rä oli noin 8 900 tonnia, josta vaarallisen 
jätteen osuus oli noin 900 tonnia� Syn-
tyneestä materiaalista kierrätykseen 
päätyi 78 prosenttia ja hyötykäyttöön 
99 prosenttia� Lisäksi tehostimme la-
jittelua ja kierrätystä toimipaikoillam-
me ohjeistamalla toimintaa, julkaise-
malla perehdytysvideon ja uudistamalla 
kierrätyspisteitä� Kiertotalous ja mate-
riaalitehokkuus olivat esillä myös koko 
henkilöstölle kohdennetussa ympäris-
töpäivässä, jonka tavoitteena oli tukea 
fingridiläisten ympäristöosaamista ja li-
sätä tietoisuutta erityisesti ajankohtai-
sista ympäristöasioista� Opimme ympä-
ristöpäivässä uutta myös muun muassa 
kuluttamisen vähentämisen tavoista ja 
sekä uusista käytännöistä, joilla tulem-
me varmistamaan Fingridin henkilöstön 
käyttöön hankittavien tietokoneiden 
sekä muiden ICT-laitteiden elinkaaren-
aikaista vastuullisuutta�

KIERRÄTYSASTE

HYÖTYKÄYTTÖASTE

99 %

78 %

900

Fingridin toiminnan 
synnyttämät materiaalimäärät 
2021, tonneittain

  Kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön
  Muuhun hyödyntämiseen 
  Polttoon jätevoimalassa 
  Loppusijoitukseen

900
80

7 000
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Luontoarvojen suojelu ja monimuotoisuus

Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja  
YK:n SDG

Haitallisten 
luontovaikutusten 
pienentäminen 
ja luonnon 
monimuotoisuuden 
edistäminen

Onnistuneet YVA- 
prosessit, joissa 
otettu huomioon 
luonnon monimuotoi-
suus ja perinneympä-
ristökohteet�

Raivauskäytäntöjen 
kehittäminen sekä 
yhteistyö maanomis-
tajien ja luontojär-
jestöjen kanssa on 
edistänyt luonnon 
monimuotoisuutta 
voimajohtoalueilla�

Tekniset ratkaisut 
(kuten DLR ja dynaa-
minen rinnakkais-
kompensointi) ovat 
lisänneet olemassa 
olevan verkon siirto-
kykyä�

Fingridin voimajoh-
toalueita hyödynne-
tään laajalti luonnon 
monimuotoisuutta 
tukevilla hankkeilla� 
Tekniset ratkaisut 
ovat paranteet mer-
kittävästi kantaver-
kon siirtokykyä, mikä 
on vähentänyt uusien 
voimajohtojen raken-
tamistarvetta�

Ympäristö
Luontoarvojen  
suojelu ja moni-
muotoisuus
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Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja 
käsittelytavoittain 2021 2020 2019

kokonaisjätemäärä, tonnia 8 900  10 800 13 900

jätelajeittain:

vaarallista jätettä, tonnia 900 900 900

tavanomaista jätettä, tonnia 8 000 9 900 13 000

käsittelytavan mukaan:

kierrätykseen ja uudelleen käyttöön, tonnia 7 000 6 700 12 400

muuhun hyödyntämiseen, tonnia 900 3 200 500

polttoon jätevoimalassa, tonnia 900 400 800

loppusijoitukseen, tonnia 80 600 200

kierrätysaste, % 78 62 89

hyötykäyttöaste, % 99 95 98



YRITYSVASTUU JA   
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-  
ja SASB-sisällöt

28

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

Fingrid haluaa olla edelläkävijä kanta-
verkon elinkaaren hallinnassa� Maan-
käyttö- ja ympäristövaikutuksia otetaan 
huomioon suunnittelu-, rakentamis-, 
käyttö- ja kunnossapitotoiminnassa sekä 
vanhaa kantaverkkoa purettaessa� Kan-
taverkosta huolehtivat ulkopuoliset ura-
koitsijat ja palvelutoimittajat sitoutetaan 
sopimusehtojen, ympäristökoulutuksen 
ja auditointien avulla ottamaan huomioon 
maanomistajat ja kohdekohtaiset ympä-
ristöarvot, sekä huolehtimaan asianmu-
kaisesti jätteistä ja kemikaaleista� Kaik-
ki Fingridin työmailla työskentelevät 
suorittavat ympäristöasioita koskevan 
verkkokoulutuksen� Palvelutoimittajille  
annetaan ympäristökoulutusta inves-
tointihankkeita aloitettaessa ja työmail-
la ympäristöasioita seurataan osana työ-
maavalvontaa�
       
Fingrid vähentää aktiivisesti toimintan-
sa haitallisia ympäristövaikutuksia sekä 
kannustaa maanomistajia voimajohto-
alueiden turvalliseen hyödyntämiseen 
ihmisten ja luonnon hyväksi� Voimajoh-
toalueet tarjoavat myös mahdollisuu-
den edistää luonnon monimuotoisuut-
ta� Säännöllisesti avoimiksi ja valoisiksi 
raivattavat voimajohtoalueet voivat toi-

mia korvaavina elinympäristöinä niitty-
jen vähenemisestä tai soiden ojitukses-
ta kärsiville lajeille�
      
Uusissa voimajohtohankkeissa luonto-
vaikutukset ja niiden lieventämismah-
dollisuudet selvitetään lainsäädännön 
edellyttämällä ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyllä (YVA)� Vaikutuksil-
taan vähäisemmissä hankkeissa tämä 
tehdään ympäristöselvityksellä� Selvi-
tysten tuottaman tiedon avulla lieven-
netään vaikutuksia ja varmistetaan ym-
päristökohteiden säilyminen hankkeen 
jatkosuunnittelussa sekä rakentamises-
sa� Myös nykyisten voimajohtojen kun-
nossapidossa ja kasvustonkäsittelyssä 
työtä tekevät palvelutoimittajat ohjeiste-
taan huomioimaan tiedossa olevat luon-
tokohteet sekä huolehtimaan jätteistä ja 
kemikaaleista� Vuonna 2021 voimajoh-
tokunnossapidossa tehtiin päätös luo-
pua kreosootilla kyllästetyn puun käytös-
tä vanhojen puupylväiden korjauksissa� 
Fingrid on jo aiemmin luopunut tämän 
tehokkaan mutta myrkyllisen puunsuo-
jakemikaalin käytöstä investointihank-
keidensa uudisrakentamisessa� Suuri 
osa kreosootin yhdisteistä on ympäris-
tölle tai terveydelle vaarallisia�

Fingrid haluaa lisätä ja elvyttää perin-
neympäristökohteita sekä innostaa 
maanomistajia ylläpitämään ja hoita-
maan voimajohtoalueiden maisema- ja 
luontoarvoja� Aktiivisella hoidolla voi-
majohtoalueista voidaan kehittää luon-
non monimuotoisuuden ja maiseman 
kannalta arvokkaita perinneympäris-
töjä� Nämä ympäristöt ovat perintei-
sen maatalouden muovaamia niittyjä 
ja laitumia, joille on vuosisataisen lai-
dunnuksen ja niiton myötä kehittynyt 
omaleimainen ja rikas eliölajisto� Nii-
hin kuuluvat sekä rakennetut perinne-
maisemat että niitto- ja laiduntalouden 
synnyttämät luontotyypit eli perinne-
biotoopit� Maataloudessa tapahtunei-
den muutosten vuoksi perinneympä-
ristöjä ei juurikaan enää käytetä, ja ne 
ovat siksi häviämässä� Umpeenkasvu, 
rehevöityminen ja metsitys ovat näiden 
alueiden suurin uhka� Yhtiö tarjoaa ta-
loudellista tukea voimajohtoalueen hoi-
tamiseen perinneympäristönä startti-
rahan ja hoitosuunnitelman laatimisen 
muodossa� Kokonaisuudessaan yhtiö 
tarjoaa tietoa voimajohtoalueiden hyö-
dyntämisestä kaavoittajille tarkoitetun 
ohjeen ja maanomistajille kohdennettu-
jen ideakorttien muodossa�
       

Vuonna 2021 veimme perinneympäris-
töjen selvittämisen osaksi voimajohto-
hankkeidemme YVA-menettelyjä� Li-
säksi asennettiin kuutisenkymmentä 
pörriäishotellia voimajohtopylväisiimme 
sekä tarjottiin Fingridin omaa kiinteistöä 
luonnontuotteiden keruuseen� Marjojen, 
koivunlehtien, kuusenkerkän, pakurin ja 
mahlan kaltaisista luomukeruutuotteista 
on Suomessa pulaa� Voimajohtoalueen 
maanomistaja voi hakea alueelleen luo-
musertifikaatin ja myydä keruutuottei-
ta tavallista paremmalla tuotolla� Tämä 
selvisi Metsäkeskuksen ja Fingridin yh-
teisessä kokeilussa, jolla etsittiin uu-
sia maanomistajia palvelevia ratkaisuja� 
Fingridin luomusertifioidulta voimajohto-
alueelta kerättiin koivunlehtiä luomukos-
metiikan tarpeisiin�
     
 Sähköasemilla pilotointiin torjuntamal-
lia haitallisille vieraslajeille, joiden leviä-
minen on maailmanlaajuinen uhka pai-
kalliselle luonnon monimuotoisuudelle� 
Fingrid tiedostaa vastuunsa vieraslaji-
en leviämisen rajoittamiseksi omassa 
toiminnassaan� Vuonna 2021 kehitettiin 
torjuntakäytäntöjä yhtiön sähköasema-
kiinteistöillä� Asiantuntijoiden ja palve-
luntoimittajien käyttöön laadittiin haital-



Fingrid asensi pörriäishotelleja 
voimajohtopylväisiin
Fingridin yhtenä yritysvastuuta-
voitteena on edistää luonnon moni-
muotoisuutta voimajohtoalueilla. 
Tavoitetta toteutettiin osaltaan 
asentamalla pölyttäjähyönteisille, 
kuten kimalaisille ja mehiläisille, 
keinopesiä puurakenteisiin voima-
johtopylväisiin. Vuonna 2021 
pörriäishotelleja asennettiin kuuti-
senkymmentä noin kymmenen kilo-
metrin alueelle Kouvolan seudulla.
       
Keinopesillä pyritään lisäämään 
pölyttäjähyönteisten määrää. Noin 
75 prosenttia maailman viljelykas-
veista tarvitsee pölyttäjiä ja pölyt-
täjähyönteisten väheneminen on 
ihmisten ravinnon turvaamisen 
kannalta kriittinen uhka. Keino- 
pesät olivat hyvin käytössä, sillä 
yhtiön tekemien tarkastusten 
mukaan pölyttäjähyönteiset olivat 
hyvin löytäneet itsensä hotellin 
asiakkaiksi.

CASE

YRITYSVASTUU JA   
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-  
ja SASB-sisällöt

29

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI

listen vieraskasvilajien opasmateriaalit, 
järjestettiin kohdennettua asiantuntija-
koulutusta sekä pilotointiin haitallisten 
vieraskasvien tunnistusta ja torjuntaa 
valikoiduilla sähköasemilla� Toimintamal-
liamme ja ohjeistustamme täydennetään 
tämän pohjalta�

YVAt ja ympäristöselvitykset
Kantaverkon mittava investointiohjel-
ma heijastuu suoraan tarvittavien ympä-
ristöselvitysten määrään� Kantaverkon 
vahvistamiseksi Fingridillä oli suunnit-
teluvaiheessa useita verkkohankkeita 
vuonna 2021� Ympäristövaikutusten huo-
mioon ottamiseksi vaikutuksiltaan vä-
häisemmissä johtohankkeissa laadittiin 
ympäristöselvitykset Pyhärannasta Uu-
teenkaupunkiin ja Siikajoelta Liminkaan� 
Ympäristöasiat huomioitiin myös lukui-
sien uusien sähköasemien sijoitussuun-
nittelussa�
       
Vaikutuksiltaan merkittävien voima-
johtohankkeiden ympäristövaikutuk-
set selvitetään lakisääteisellä ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyllä 
(YVA-menettelyllä)� Tavoitteena on saa-
da ympäristöasiat mahdollisimman var-

hain mukaan suunnitteluun ja päätök-
sentekoon taloudellisten sekä teknisten 
näkökohtien rinnalle� YVA-menettelyn 
myötä maanomistajat ja muut sidos-
ryhmät saavat tietoa sekä voivat vai-
kuttaa hankkeeseen� Osallistamisella 
on suuri merkitys siinä, että voimajoh-
to onnistutaan sovittamaan ympäris-
töönsä eri näkökulmat ja sidosryhmät 
huomioon ottaen� Keskeisimmät kanta-
verkon voimajohtohankkeet ovat lähtö-
kohtaisesti ilmastonmuutoksen hillinnän 
näkökulmasta merkityksellisiä, ja ilmas-
tovaikutuksiin on alettu kiinnittää uudella 
tavalla huomiota myös YVA-arvioinneis-
sa� Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi 
esillä on ilmastonmuutokseen sopeutu-
misen näkökulma� Fingrid huoltovarmuu-
den kannalta kriittisenä yrityksenä var-
mistaa toimintansa jatkuvuutta hyvällä 
riskien hallinnalla, mikä käsittää myös so-
peutumisen muuttuvaan ilmastoon�
        
Vuonna 2021 valmistui ympäristövai-
kutusten arvioinnin YVA-selostus voi-
majohtohankkeelle Rovaniemeltä ja 
Vaalaan� Myös Järvilinjalle Vaalasta Jo-
roisille saatiin YVA-yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä� Lisäksi yhtiö käyn-
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nisti uuden pitkän voimajohtohankkeen 
YVA-menettelyn Kalajoen Jylkästä Ala-
järvelle� Kussakin YVA-menettelyssä 
jatkettiin lähialueen asukkaiden tiedot-
tamista lakisääteisiä käytäntöjä laajem-
min lukuisin paikallislehti-ilmoituksin ja 
sadoin maanomistajakirjein� Hankkeita 
esittelevät YVA-yleisötilaisuudet tavoit-
tivat ihmisiä hyvin� Ne toteutettiin tänä-
kin vuonna koronapandemian poikkeus-
oloissa webinaareina� 
       Fingridin tavoitteena on hyödyn-
tää voimajohtohankkeissaan vanhoja 
voimajohtoreittejä, minkä tarkoitukse-
na on voimajohtojen tarvitseman maa-
alan ja ympäristövaikutusten vähentä-
minen� Vuonna 2021 käyttöön otetuista 
noin 140 uudesta voimajohtokilomet-
ristä noin 99 % tukeutui nykyisiin voi-
majohtoreitteihin ja noin 1 % sijoittui 
kokonaan uuteen maastoon� Tähän ta-
voitteeseen liittyy kuitenkin haasteita, 
ja esimerkiksi nykyisiin voimajohtoreit-
teihin tukeutuvan Järvilinja-voimajoh-
tohankkeen toteuttamiselle jouduttiin 
hakemaan kolmea luonnonsuojelulain-
säädännön mukaista poikkeamista lii-
to-oravan suojelusta ja muutosta valtion 
luonnonsuojelualueen asetukseen sekä 
yksityisen suojelualueen rauhoitukseen� 

Muutos yksityisen suojelualueen rauhoi-
tukseen myönnettiin voimajohtojärjeste-
lyille Espoo-Tammisto� Kunnossapidos-
sa saatiin valtakunnallinen poikkeuslupa 
linnunpesien poistamiseen kantaverkon 
rakenteista käyttövarmuuden turvaami-
seksi ja lupa korppien ampumiseen yh-
dellä sähköasemalla� Lisäksi liito-oravaa 
koskeva poikkeuslupa myönnettiin reu-
navyöhykkeiden puuston käsittelemisel-
le Jyväskylässä�  

YVA-menettelyn 
myötä maan-
omistajat ja muut 
sidosryhmät 
saavat tietoa 
sekä voivat 
vaikuttaa 
hankkeeseen.

”



Mittari Kuvaus 2021-2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Ilmastotavoitteiden mittarit ja 
tavoitetasot YK:n SDG

Käyttövarmuus Siirtovarmuus kantaverkossa, % 99,9995 Kantaverkon siirtovarmuus oli 99,99992 %

Toimivat markkinat Suomen pysyminen yhtenä säh-
kön hinta-alueena

kyllä Suomessa oli vain yksi sähkön  
tukkumarkkinoiden hinta alue

Päästöttömän tuotannon liittäminen Tuulivoiman liittäminen kanta-
verkkoon, MW

+5 000 MW Vuonna 2021 liittymissopimuksia tehtiin 1 500 megawa-
tin edestä

Kolmas vaihtosähköyhteys Ruotsiin Hankkeen valmius aste % 100 vuonna 2025 Toimintavuonna saatiin rajajohtolupa valtioneuvostolta ja 
jätettiin EU:lle hakemus investointituesta� Tavoite valmis-
tumiselle ennallaan�

Pohjois-Etelä siirto: Metsälinja Hankkeen valmius aste % 100 vuonna 2022 Rakentaminen oli edellä aikataulusta

Pohjois-Etelä siirto: Järvilinja II Hankkeen valmius aste % 60 vuonna 2025 Yleissuunnittelu oli tiiviissä vaiheessa ja tavoite valmistu-
miselle ennallaan
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FINGRIDIN YMPÄRISTÖVASTUUN MITTARIT

Ympäristövastuu: tavoitteiden mittarit ja tavoitetasot



Mittari Kuvaus 2021-2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Ilmastotavoitteiden mittarit ja 
tavoitetasot YK:n SDG

Kaikki markkinat 15 min aikajaksossa Hankkeen valmius aste % 100 vuonna 2025 Käyttöönotto 5/2023 siirtyy Fingridistä riippumattomista 
syistä, mutta 15 minuutin taseselvitys otetaan käyttöön 
aikataulun mukaisesti�

SF6-päästöt % , päästö/volyymi 0,1 SF6- päästöjen vuototaso oli 0,03 %

Siirtohäviöiden CO2-päästöt tCO2-ekv Suomen tavoitteiden 
mukaisesti

Siirtohäviöiden päästöt olivat 132 000 tCO2 ekv� 
Vuoden 2025 tavoite on 84 000 tCO2 ekv�  

Energiatehokkuus Energiansäästö, MWh 181 000 Vuonna 2021 tehdyillä toimenpiteillä säästettiin 
3 000 megawattituntia ja koko sopimuskauden aikana on 
säästetty yhteensä noin 92 000 megawattituntia  

Materiaalien kierrätys Kierrätysaste % 90 Kierrätysaste oli 78 %

Materiaalien hyötykäyttö Hyötykäyttöaste % 98 Hyötykäyttöaste oli 99 %

Toimistojätteiden määrä 
loppusijoitukseen

kg 0 Uudet kierrätyspisteet ja ohje lajittelun ja kierrätyksen 
tehostamiseksi� Ei jätettä loppusijoitukseen�
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Mittari Kuvaus 2021-2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Ilmastotavoitteiden mittarit ja 
tavoitetasot YK:n SDG

Toteutetut luonnon monimuotoisuutta 
edistävät hankkeet

kpl 5 Asennettiin pörriäishotelleja voimajohtopylväisiin, hyö-
dynnettiin Fingridin voimajohtoaluetta luonnontuotteen 
keruussa ja vietiin perinneympäristöjen selvittäminen 
osaksi voimajohtohankkeiden YVA-menettelyjä

Vanhojen voimajohtoreittien 
hyödyntäminen

Hyödyntämisprosentti 
(uusista johtokilometreistä)

90 Hyödyntämisprosentti oli noin 99 %� Vuonna 2021 käyt-
töön otetuista noin 140 uudesta voimajohtokilometristä 
noin 1 % sijoittui uuteen maastoon� 

Teknisten ratkaisujen myönteiset 
ympäristövaikutukset

Olemassa olevan verkon 
siirtokykyä lisääviä ratkaisuja 
käyttöön, kpl

5 Tehtiin investointipäätökset neljästä sarjakondensaat-
torista ja 11 rinnakkaiskondensaattorista, joiden avulla 
lisättiin kantaverkon siirtokykyä� Pilotoitiin voimajohdon 
reaaliaikaisen, säästä riippuvan kapasiteetin seuranta-  ja 
ennustuslaitteistoja�

Ympäristöpoikkeamat Merkittävien poikkeamien kpl 0 Ei ilmennyt merkittäviä poikkeamia
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03
Sosiaalinen vastuu

Kantaverkkoyhtiön toiminta vaikuttaa moniin sidosryhmiin 
ja yhteiskuntaan� Tavoitteena on säilyttää kantaverkon siir-
tohinnoittelu edullisena ja siten edistää Suomen kilpailuky-
kyä� Toiminta pohjautuu arvoihin: avoimuuteen, rehtiyteen, 
tehokkuuteen ja vastuullisuuteen� Tiiviin sekä pitkäjänteisen 
asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön avulla edistetään tavoi-
tetta ilmastoneutraalista Suomesta� Toiminnan lähtökohta-
na on osaava henkilöstö, joka tunnistaa oman työnsä mer-
kityksen asiakkaiden, yhtiön ja yhteiskunnan kannalta�
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Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Avoin, 
yhteisöllinen, 
uudistuva ja 
tuloksellinen 
työyhteisö

Henkilöstötutki-
muksen kärkitulos 
verrattuna muihin 
asiantuntijaorgani-
saatioihin�
Johtaminen: Fingrid 
Suomen parhaiden 
työpaikkojen jou-
kossa�

Hyvinvoiva työyh-
teisö: alhaiset sai-
raspoissaolot, ei 
ennenaikaisia elä-
köitymisiä: erilaiset 
koulutus- ja etniset 
taustat, tasaisempi 
sukupuolijakauma, 
tasainen ikäjakauma�

Fingridin työyhteisö 
on tuottava ja hyvin-
voiva sekä uusiutuva 
ja henkilöstöraken-
teeltaan monimuo-
toinen�

Olemme tunnettu ja 
haluttu työpaikka, 
jonka esimiestyö ja 
johtamiskäytännöt 
ovat esimerkilliset�

Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö

Henkilöstö

Fingridin perustehtävänä on turvata 
asiakkaille ja yhteiskunnalle kustan-
nustehokkaasti varma sähkö sekä olla 
mukana muovaamassa tulevaisuuden 
puhdasta ja markkinaehtoista sähkö-
järjestelmää� Työ ilmastonmuutoksen 

Fingrid oli toimintavuonna mukana Oi-
kotien Vastuullinen työnantaja ja Vas-
tuullinen kesäduuni -kampanjoissa� 
Molempien kampanjoiden tulokset pe-
rustuvat henkilöstön antamiin arvioihin 
työpaikoistaan� Fingrid nimettiin vas-
tuullisimmaksi työnantajaksi jo toisen 
kerran peräkkäin� Kesäduuni-kampan-
jassa sijoituimme suurten yritysten sar-
jassa sijalle 20�
    
Vastuullinen Työnantaja -tutkimus to-
teutettiin maalis-huhtikuussa ja siihen 
vastasi kaikkiaan 227 fingridiläistä� Vas-
tuullisuusindeksimme oli suurten yri-
tysten sarjassa 4,25 eli tutkimuksessa 
mukana olleiden työnantajien paras tu-
los� Tutkimuksessa selvitettiin mieliku-
vaa työnantajan vastuullisuudesta kuu-
della eri aihepiirillä: syrjimättömyydellä, 
joustamisella ja työelämän tasapainolla, 
esihenkilötyöhön panostamisella, työn 
sisällöllä ja merkityksellisyydellä, palk-
kauksella ja palkitsemisella sekä hakija-
kokemuksella�
     
Fingridin tuloksissa korostuivat viime 
vuoden tapaan erityisesti työn merki-
tyksellisyys� Ainakin osittain tämä johtuu 
todennäköisesti yhtiön perustehtävän 

torjumiseksi sekä päivittäinen tehtä-
vämme sähköjärjestelmän varmuuden 
edistämiseksi ovat merkityksellisiä� 
Fingridiläiset ovat tunnistaneet tämän 
ja pyrkivät tekemään työnsä vastuulli-
sesti ja huolella�
      

vastuullisuudesta� Kaikkiaan 97 % vas-
taajista kokee Fingridillä olevan myön-
teinen vaikutus yhteiskuntaan� Saman 
verran vastaajista kokee oman arvomaa-
ilmansa kohtaavan hyvin Fingridin arvo-
jen kanssa ja tietää, mikä on oma rooli 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi� 
Tuloksissa näkyivät myös Fingridin hyvät 
kehittymismahdollisuudet: vastaajat ko-
kivat työnantajan mahdollistavan amma-
tillisen kehittymisen omassa työssään� 
Fingridiläisistä vastaajista 93 % vastasi 
olevansa ylpeä omasta työnantajastaan, 
koska ratkaisemme työllämme kestävän 
kehityksen ongelmia�
      
Merkityksellisyyden lisäksi esiin nou-
sivat myös muun muassa hyvä hakija-
kokemus ja esihenkilötyöhön panosta-
minen� Vastaajat kokevat työnantajan 
edellyttävän esihenkilöiltä vastuullis-
ta johtamista ja hyvää esihenkilötyötä� 
Esihenkilöiden koetaan myös kohtele-
van tiimin jäseniä oikeudenmukaisesti 
ja tasapuolisesti� Tutkimuksen mukaan 
fingridiläiset kokevat työnantajan kan-
nustavan työn ja vapaa-ajan tasapai-
noon ja työnantajan joustavan eri elä-
mäntilanteissa� Työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseen liittyvistä asioista 
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puhuminen koettiin myös helpoksi esi-
henkilön tai HR:n kanssa�
       
Kesätyöntekijöiden palautteen mu-
kaan Fingridissä arvostetaan hyvää 
ilmapiiriä sekä joustavia käytäntöjä� 
Tästä syystä kesätyöntekijät olivatkin 
valmiita suosittelemaan meitä työnan-
tajina� Vastauksen tutkimukseen antoi 
44 kesätyöntekijäämme ja yleisarvo-
sanaksi saimme 3,64 (2020 3,75)� Ke-
hittämiskohteet liittyivät työtehtävien 
mielekkyyteen, perehdytykseen sekä 
ohjaamiseen� Fingrid työllisti koronara-
joitusten keskellä peräti 50 kesätyön-
tekijää, eli enemmän kuin koskaan ai-
kaisemmin�

Hyvinvoiva työyhteisö 
Fingrid päivitti työnantajalupausta 
työntekijöilleen toimintavuonna 2021� 
Teemme merkityksellistä työtä turvaa-
malla suomalaisille varman sähkön sekä 
mahdollistamalla tulevaisuuden puh-
taan sähköjärjestelmän� Pidämme yllä 
kehittymiseen kannustavaa, yhteisöllis-
tä ja avointa työilmapiiriä, jossa jokainen 
saa olla oman työnsä toimitusjohtaja� 
Lupaamme, että Fingrid on jatkossakin 
yksi Suomen parhaista työpaikoista�
     
Lupaus pitää yhtiö yhtenä parhaista työ-
paikoista tarkoittaa myös lupausta pitää 
huolta henkilöstöstä� Henkilöstön koko-
naisvaltaista hyvinvointia tuetaan, hyvää 
työilmapiiriä ja johtamista ylläpidetään, 
yksilölliset tarpeet otetaan huomioon 
sekä henkilöstön virkistäytymistä tuetaan� 
       
Työilmapiiriä ja johtamisen onnistumista 
seurataan vuosittain henkilöstökyselyillä� 
Joka toinen vuosi osallistumme Suomen 
Parhaat Työpaikat -tutkimukseen, viimek-
si juuri toimintavuonna 2021�  Fingrid sai 
jälleen käyttöönsä Great Place to Work© 
-sertifioinnin� Tunnustus myönnetään or-
ganisaatioille, joiden Trust Index -koko-
naistulos on vähintään 65 %� Fingridin 

87 %:n tulos ylitti tämän reilusti� Tulosten 
mukaan Fingrid on henkilöstön mielestä 
kokonaisuudessaan hyvä työpaikka� Tä-
hän kokemukseen vaikuttavat erityisesti 
työpaikan hyvä yhteistyö, osallistaminen 
sekä kokemukset päätöksentekoon vai-
kuttamisesta ja osallistumisesta� Avoi-
missa vastauksissa Fingridissä arvoste-
taan muun muassa työnteon vapautta ja 
vastuuta, yhteishenkeä, ilmapiiriä sekä 
mahdollisuutta vaikuttaa asioihin� Kehit-
tämiskohteiksi tunnistetaan kiireen tun-
teen taltuttaminen, resurssien parempi 
kohdentaminen sekä ajan varaaminen 
niin itse työlle kuin kehittämisellekin�
     
Hyvä työpaikka on johdon arvovalinta 
ja sen syntymistä voidaan edistää joh-
tamiskäytännöillä� Esihenkilöitä kan-
nustetaan aktiiviseen viestintään, otta-
maan tiimit mukaan päätöksentekoon 
sekä palkitsemaan hyvistä suorituksis-
ta� Henkilöstö voi edetä urallaan muu-
toinkin kuin vain esihenkilönä, minkä 
tukemiseksi yhtiö on luonut erityisen 
asiantuntijaurapolun� Kaiken kaikkiaan 
jokaista kannustetaan kehittymään ja 
laajentamaan omaa osaamistaan� Jo-
kaiselle asiantuntijalle mahdollistetaan 
joustoja ja vapautta työntekemisessä� 

Vapauteen kuuluu myös vastuu omasta 
työstä ja omasta kehittymisestä�
     
Johtamismallimme ja henkilöstöpoli-
tiikkamme on kuvattu tarkemmin yh-
tiön liiketoimintakatsauksessa� Vas-
tuullisuuden näkökulmasta oleellista 
henkilöstöpolitiikassa on organisaatio-
mme matala hierarkia sekä mahdolli-
suus vaikuttaa oman työnsä suunnitte-
luun ja tekemiseen�
       
Fingrid huolehtii henkilöstönsä hy-
vinvoinnista sekä työssäjaksamises-
ta laaja-alaisen työhyvinvointipalvelun 
ja -toiminnan kautta� Panostamme en-
nakoivaan työterveyteen ehkäisemällä 
sairastumiset ennalta� Tämä pitää sisäl-
lään muun muassa terveystarkastukset 
ja neuvonnan terveellisistä elintavois-
ta�  Fingridin henkilöstöllä on käytettä-
vissään kattavat ja monipuoliset työ-
terveys- ja hyvinvointipalvelut, joiden 
tavoitteena on tukea työkykyä ja työhy-
vinvointia paikkakunnasta riippumatta�
      
Työterveyshuollon sopimus ja toiminta-
suunnitelma ovat henkilöstön nähtävillä 
yhtiön intranetissä� Fingridin työterve-
yshuollon sopimus kattaa laajasti myös 
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94 % 
henkilöstöstä 
pitää Fingridiä 
hyvänä 
työpaikkana

”



työn ulkopuoliset lääkäri- ja terveyspal-
velut� Näitä ovat esimerkiksi yleislää-
kärin vastaanotto, erikoislääkärin vas-
taanotto työterveyslääkärin lähetteellä, 
fysioterapeutin ja psykologin palvelut 
sekä erilaiset pienoperaatiot tai tutki-
mukset�  Fingrid tarjoaa henkilöstölleen 
lakisääteisten vakuutusten lisäksi va-
paa-ajan ryhmävakuutuksen, joka kat-
taa myös vapaa-ajalla tapahtuneet ta-
paturmat� 
      
Työterveyshuollon kustannukset en-
nen Kelan palautuksia olivat 303 491 
(261 210) euroa koko henkilöstön osal-
ta� Henkilöstön sairauspoissaolot ovat 
jo vuosia olleet huomattavan alhaiset� 

Vuonna 2021 sairauspoissaoloprosent-
ti oli yksi, mikä laskettiin koko henkilös-
tön osalta� Myös korkea eläköitymisikä 
(vuonna 2021: 65 ja 2020: 65) ja työky-
vyttömyyseläkkeen alhaisin maksuluok-
ka kertovat henkilöstön hyvinvoinnista�
      
Fingrid tukee henkilöstön liikkumis-
ta joukkoliikenteellä myöntämällä työ-
matkaseteleitä 300 euron arvosta� Lii-
kenteen sähköistämisen edistämiseksi 
yhtiö muutatti toimintavuonna toimi-
paikkojensa autopaikkojen lämmitys-
kotelot pienitehoisen latauksen ja läm-
mityksen mahdollistaviksi� Henkilöstön 
sähköautojen lataus on henkilöstölle 
maksutonta�

Fingrid on jälleen vuoden 
Vastuullisin Työnantaja!
Fingrid valittiin vuoden 2021 
Vastuullisimmaksi Työnanta-
jaksi Oikotien Suuren työelämän 
vastuullisuustutkimuksessa.  
Fingrid sai palkinnon jo toistami-
seen, sillä sijoitus oli ensimmäinen 
myös vuonna 2020. Tutkimuksessa 
oli mukana kaikkiaan 35 erikoko-
ista organisaatiota eri toimialoilta. 
Vastaajia oli yhteensä 6058.
     
Vastuullisuus on Fingridissä olen-
nainen osa työpäivää, sillä perus-
tehtävämme on jo itsessään 
vastuullinen: vastaamme siitä, 
että suomalaisilla on sähköä joka 
hetki. Toimintavarma kantaverkko 
on yhteiskunnan perusedellytys. 
Olemme myös tärkeässä roolissa 
rakentamassa alustaa puhtaalle 
sähköjärjestelmälle Suomen tavoi-
tellessa ilmastoneutraaliutta 2035 
mennessä.
     
Vastuullisen perustehtävän 
lisäksi Fingrid on työnantajana jo 
vuosia määrätietoisesti panos-

CASE

tanut henkilöstön hyvinvointiin 
ja kehittymismahdollisuuksiin, 
rohkeaan esimiestyöhön sekä avoi-
meen, yhteisölliseen ja tulokselli-
seen työyhteisöön. Pitkäjänteisen 
ja määrätietoisen työn tulokset 
näkyvät myös Vastuullinen Työn-
antaja -tutkimuksen vastauksissa, 
joissa korostuivat muun muassa 
työn merkityksellisyys, hyvä hakija-
kokemus, tasapuolisuus ja yhden-
vertainen kohtelu sekä kannus-
taminen työn ja vapaa-ajan 
tasapainoon. Tutkimuksen mukaan 
lähes kaikki kyselyyn vastanneista 
fingridiläisistä suosittelisivat Fing-
ridiä työpaikkana myös tuttaville ja 
sukulaisilleen.

YRITYSVASTUU JA   
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-  
ja SASB-sisällöt

37

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



Monimuotoinen työyhteisö
Fingrid on sitoutunut edistämään mo-
nimuotoisuutta kaikessa toiminnas-
saan� Yhtiö takaa yhdenvertaiset mah-
dollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille 
työntekijöilleen, sekä hyödyntää henki-
löstönsä erilaista osaamista� Työnan-
tajalupauksemme mukaisesti meillä on 
yhteisöllinen ilmapiiri, ja organisaatio-
kulttuurimme sekä johtamiskäytäntöm-
me ovat kaikkia kunnioittavia, oikeuden-
mukaisia ja suvaitsevaisia�

Fingrid kohtelee henkilöstöään ja kaik-
kia yhteistyökumppaneitaan syrjimät-

tömästi iästä, sukupuolesta, kansalli-
suudesta, etnisestä taustasta, kielestä, 
maailmankatsomuksesta, uskonnosta, 
terveydentilasta, seksuaalisesta suun-
tautumisesta, poliittisesta taustasta, ta-
loudellis-sosiaalisesta asemasta tai si-
viilisäädystä riippumatta�

Meillä on töissä sekä vastavalmistuneita 
nuoria että pitkän linjan konkareita� Ikä-
haarukkamme on 21–69 vuotta� Kou-
lutukseltaan henkilöstömme on enim-
mäkseen korkeakoulutettuja, mutta 
tutkinnot vaihtelevat opistotasolta tut-
kijatasolle asti� Naisten osuus koko hen-

Sukupuolijakauma* 
henkilöstöryhmittäin 2021 Miehet Naiset 2020 Miehet Naiset 2019 Miehet Naiset

Hallitus 3 2 3 2 2 3

Johto 6 3 6 3 6  3

Ylemmät toimihenkilöt          294 87 274 70 254 64

Toimihenkilöt 1 9 1 9 1 10

*Raportoitu hallituksen ja henkilöstöryhmien sukupuolijakauma sekä vakituisen henkilöstön ikäjakauma (lukumäärät).

kilöstöstä on valitettavan pieni, mikä on 
kuitenkin toimialallamme tyypillistä� Toi-
vommekin saavamme lisää naisia teknii-
kan alalle, ja siksi olemme olleet jo use-
ana vuonna mukana Women-in-Tech 
-kampanjassa� Johtoryhmässämme on 
naisia 3/9 ja hallituksessa 2/5�

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta 
seurataan yhtiössä vuosittain henkilöstö-
raportoinnin yhteydessä� Tilannetta kar-
toitetaan monin keinoin ja kanavin, mm� 
ilmapiirikyselyjen, tasa-arvoselvitysten 
sekä johdolta, esihenkilöiltä ja koko työ-
yhteisöltä saadun palautteen perusteella�
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Vakituisen henkilöstön ikäjakauma* 2021 2020 2019

Alle 29 v� 43 30 29

30 – 39 v� 119 106 98

40 – 49 v� 117 109 101

50 – 59 v� 83 83 75

60 – 69 v� 38 35 35

Keskimääräinen ikä 44 44 44

Työsuhteet 2021 2020 2019

Uusia vakituisia työsuhteita 40 27 20

Päättyneiden työsuhteiden määrä sisältäen eläkkeelle 
jääneet

13 10 19

Eläkkeelle jääneet 3 4 3

Keskimääräinen eläköitymisikä 65 65 63

Keskimääräinen työsuhteen pituus vuosina* 10 11 11

Irtisanottujen määrä 0 0 0

Tulovaihtuvuus 10 % 7,4 % 5,9 %

Lähtövaihtuvuus 3,25 % 2,8 % 5,6 %

Tulo- ja lähtövaihtuvuusraportteja ei raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Raportoitu absoluuttiset 
luvut ja vaihtuvuuden vähäisyyden johdosta jätetty prosenttiosuudet raportoimatta.
* Fingrid perustettiin vuonna 1996, operatiivinen toiminta käynnistyi vuonna 1997, edellisen yhtiön 
henkilöstö siirtyi yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Uudet vakituiset työsuhteet ikäryhmittäin, henkilöä 2021 2020 2019

alle 29 v� 12 8 5

30 – 39 v� 16 9 8

40 – 49 v� 8 8 6

50 – 59 v� 4 2 1

60 – 69 v� 0 0 0

Päättyneet työsuhteet ikäryhmittäin, henkilöä 2021 2020 2019

alle 29 v� 0 0 3

30 – 39 v� 5 4 8

40 – 49 v� 3 1 4

50 – 59 v� 1 0 1

60 – 69 v� 4 5 3

Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 vuoden aikana, %                       10

Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 10 vuoden aikana, % 22

Arvio eläkkeelle jäävien osuudesta perustuu lakisääteisen eläkejärjestelmän alimpaan mahdolliseen 
ikään jäädä vanhuuseläkkeelle.

Työllistävyys. henkilökunnan ja palvelutoimittajien 
henkilötyövuodet 2021 2020 2019

Oman henkilökunnan henkilötyövuodet* 391 355 336

Palvelutoimittajien henkilötyövuodet** 703 492 444

Henkilötyövuodet yhteensä 1 094 847 780

* Henkilötyövuosiin ei sisälly Fingrid Datahub Oy.
** Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat Fingridin sisäisessä seurannassa. Kantaverkon kunnossapito- ja 
rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 2021 aikana yhteensä noin 1 194 000 työtuntia vastaten 703 henkilötyövuotta. 
Korjattu vuoden 2020 palvelutoimittajien henkilötyövuodet tarkentuneen tiedon perusteella.
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Henkilöstön ja työnantajan väliset 
suhteet
Fingridissä yhtiön ja henkilöstön välinen 
yhteistoiminta on luonteva osa työyhtei-
sön kehittämistä: henkilöstöä osallistetaan 
päätöksentekoon ja heidän mielipiteitään 
kuullaan� Yhtiön lakisääteisinä yhteistoi-
mintaeliminä toimivat yhteinen kokous ja 
työsuojelutoimikunta� Fingrid kunnioittaa 
henkilöstön järjestäytymisvapautta ja oi-
keutta työehtosopimustoimintaan�

Yhteinen kokous käsittelee henkilöstö-
asioita laajalti� Yhteisessä kokoukses-
sa henkilöstöä edustavat ylempien toimi-
henkilöiden ja toimihenkilöiden valitsemat 
luottamusmiehet� Yhtiön edustajina ko-
kouksessa ovat toimitusjohtaja, henkilöstö-
johtaja sekä henkilöstöpäällikkö� Säännölli-
sellä vuorovaikutuksella varmistetaan, että 
henkilöstö on tietoinen yhtiön toiminnasta 
ja toimintaan vaikuttavista ajankohtaisista 
asioista� Yhteinen kokous pidettiin toimin-
tavuonna kolme kertaa� Käsiteltäviä asioita 
olivat mm� palkkatutkimukset sekä yhtiön 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma�

Lakisääteiset työsuojeluun ja -turvalli-
suuteen liittyvät asiat käsitellään yhtiön 
työsuojelutoimikunnassa, johon on valit-
tu henkilöstön edustajat� Työnantajan 
edustajana työsuojelutoimikunnassa on 
yhtiön nimeämä työsuojelupäällikkö� 

Työnantajan ja henkilöstön välistä yh-
teistoimintaa edistetään lisäksi henki-
löstön ja osaamisen näkökulman oh-
jausryhmässä, jossa on johtoryhmän 
nimeämä edustus yhtiön eri toiminnois-
ta� Ohjausryhmä valmistelee erityisesti 
henkilöstön kehittämiseen liittyviä asia-
kokonaisuuksia johtoryhmälle päätet-
täväksi� Toimintavuonna henkilöstö- ja 
osaamisen ohjausryhmä kokoontui kuu-
si kertaa�

Oikeudenmukainen palkitseminen
Fingridillä palkkauksella ja palkitsemi-
sella kannustetaan tulokselliseen toi-
mintaan sekä toiminnan kehittämiseen� 
Palkkataso ja -kehitys pidetään kilpai-
lukykyisenä energia-alan palkkatasoon 
nähden� Henkilöstön palkkaus, palkitse-

minen ja muut työehdot ovat oikeuden-
mukaisia, syrjimättömiä ja perusteiltaan 
riittävän läpinäkyviä� 

Henkilöstön palkkaus määräytyy työteh-
tävän sisällön, pätevyyden, kokemuksen 
ja tuloksien mukaisesta peruspalkasta, 
strategian tehokasta toimeenpanoa oh-
jaavasta vuosittaisesta laatupalkkiosta 
sekä henkilökohtaisen suorituksen joh-
tamista tukevista kannustepalkkioista� 
Yhtiö varaa kannustepalkkioihin vuosit-
tain kaksi prosenttia palkkasummasta, 
ja niitä maksetaan hyvistä työsuorituk-
sista osana henkilökohtaisen suorituk-
sen päivittäisjohtamista� Palkitsemis-
ta täydentävät yhtiön järjestämät muut 
edut ja työaikajoustot�

Laatupalkkioiden perustana olevia tu-
loksia mitataan vuosittain määriteltä-
villä yhtiötason strategisilla mittareilla 
sekä henkilökohtaiseen suoriutumiseen 
perustuvilla mittareilla� Toimintavuon-
na yhteiset mittarit määrittivät 60 pro-
senttia tulospalkkion tuloksesta, minkä 

jokaisella henkilöllä oli 40 prosentin pai-
noarvolla henkilökohtaisen suoriutumi-
sen mittari�

Toimitusjohtajan ja henkilöstön mediaani- 
vuosiansion suhde vuonna 2021 oli 7:1, 
ja naisten ja miesten välinen mediaani-
vuosiansion suhde 0,9:1�

Henkilöstöä 
osallistetaan 
päätöksentekoon 
ja heidän 
mielipiteitään
kuullaan

”
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Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Kriittisen inf-
rastruktuurin 
omistaja ja mer-
kittävä inves-
toija Suomessa

Investointien ja 
kunnossa-
pidon työllis-
tävä vaikutus 
yhteistyö-
kumppaneihin ja 
paikallis-
yhteisöihin

Vastuullinen 
veronmaksaja

Merkittävän
kunnossapito- ja 
investointiohjelman 
läpivienti, mikä hyö-
dyttää koko yhteis-
kuntaa� 

Vihreän rahoituksen 
määrän kasvattami-
nen yhtiön rahoitus-
järjestelyissä� 
 
Verojen maksu ilman 
verojärjestelyjä� 

Fingrid toimii tehok-
kuuttaan ja tuotta-
vuuttaan jatkuvasti 
parantaen ja edistää 
Suomen kilpailu- 
kykyä� 

Merkittävän
kunnossapito- ja 
investointiohjelman 
läpivienti, mikä hyö-
dyttää koko yhteis-
kuntaa� 

Vihreän rahoituksen 
määrän kasvattami-
nen yhtiön rahoitus-
järjestelyissä� 
 
Verojen maksu ilman 
verojärjestelyjä� 

Fingrid toimii tehok-
kuuttaan ja tuotta-
vuuttaan jatkuvasti 
parantaen ja edistää 
Suomen kilpailu- 
kykyä�

Sosiaalinen vastuu
Talous - yhteiskunta

Talous - yhteiskunta

Yhteiskunnallisesti merkittävässä perus-
tehtävässämme, ja luonnollisena mono-
polina toimiessamme, kestävä ja vas-
tuullinen taloudenpito on meille tärkeää� 
Fingridin talousohjauksen tavoitteisiin 

kuuluvat hyvä kustannustehokkuus, vas-
tuullinen toiminta, tuottavuuden jatkuva 
parantaminen, omistaja-arvon luominen 
sekä korkea luottoluokitus�

Yhtiön keskeisenä taloudellisena tavoit- 
teena on ylläpitää kustannustehokkuus 
Euroopan mittakaavassa parhaiden toi-
mijoiden tasolla ja kantaverkkohinnoitte-
lu kolmen edullisimman yhtiön joukossa 
vertailuryhmässä (yhtiöt, joilla saman- 
kaltainen verkko)� Fingridin kantaverk-
kohinnoittelu on viimeisimmän kanta-
verkkoyhtiöiden välisen hintavertailun 
perusteella Euroopan toiseksi edulli-
sinta� Kantaverkkohinnoittelun edulli-
suus pitää Suomen kilpailukykyisenä ja 
houkuttelee osaltaan investointeja Suo-
meen� Fingridin tavoitteena on pitää jat-
kossakin kantaverkko niin vahvana, että 
Suomi säilyy yhtenä sähkön hinta-alu-
eena� Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön 
tukkuhinta on yhtenäinen kaikkialla Suo-
messa, mikä osaltaan mahdollistaa säh-
kön tuotanto- ja kulutusinvestoinnit koko 
maan alueelle�

Yhtiön investointitoiminnan lähtökohti-
na ovat yhteiskunnan ja asiakkaiden tar-
peet, sähkön yhteismarkkinoiden kehit-
täminen, yhtiön liiketoimintaedellytysten 
varmistaminen sekä omistajien yhtiöl-
le asettamat tavoitteet� Yhtiön hallitus 
päättää vuosittain budjetista, joka si-
sältää yhtiön keskeiset investointihank-

keet ja sitoumukset kyseiselle vuodelle� In-
vestointien tulee olla kustannustehokkaita 
ja taloudellisesti kannattavia� Osana yksit-
täisen investoinnin hyväksymispäätöstä yh-
tiön hallitus tekee myös arvion investoinnin 
ilmasto-, yritysvastuu- ja riskivaikutuksista�

Kantaverkon pitkän aikavälin suunnittelul-
la ja siihen kytkeytyvällä investointi- ja kun-
nossapito-ohjelmalla edistetään Suomen 
energia- ja ilmastostrategian toteutumista, 
ylläpidetään käyttövarmuutta, lisätään siir-
tokapasiteettia sekä edistetään sähkömark-
kinoita� Lisäksi varmistetaan yhtiön kestävä 
taloudellinen asema� 

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana on 
jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta osin-
kona� Päätöstä tehtäessä otetaan kuitenkin 
aina huomioon taloudelliset olosuhteet, yh-
tiön lähivuosien investointi- ja kehittämis-
tarpeet ja kulloinkin voimassa olevat ta-
lousohjauksen tavoitteet�  Yhtiön osingot 
maksetaan kokonaan Suomeen; pääosin 
valtiolle sekä suomalaisille eläke- ja vakuu-
tusyhtiöille� Vuonna 2021 maksoimme osin-
koja noin 136 miljoonaa euroa�
       
Taloudellisen lisäarvon tuottaminen 
Fingridin tuotot ohjautuvat muun muassa 
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palvelu- ja laitetoimittajille, sähkömark-
kinaosapuolille, henkilöstön palkkoihin, 
suorituksiin rahoittajille, veroihin ja lo-
puksi osingon muodossa suomalaisille 
omistajille�

Fingrid on merkittävä investoija Suo-
messa� Tämän vuosikymmenen aika-
na investoimme kantaverkon sähkö-
verkkoihin ja sähköasemiin sekä niitä 
tukeviin järjestelmiin noin kaksi miljar-
dia euroa� Tällä mahdollistetaan sähkö-
markkinoiden toimivuus ja siirtyminen 
kohti puhdasta sähköjärjestelmää�

Fingrid toimii valtakunnallisesti ja inves-
toi koko Suomen alueelle� Sähköverkon 
rakennus- ja kunnossapitopalvelut os-
tetaan yhtiön ulkopuolisilta palvelutoi-
mittajilta� Näin työllistämisvaikutuksem-
me ohjautuvat laajalle alueelle� Lisäksi 
innovoimme yhdessä erilaisten toimijoi-
den kanssa (mukaan lukien varhaisen 
nk� start-up vaiheen yritykset) luodak-
semme mahdollisuuksia uudelle kau-

palliselle liiketoiminnalle yhtiön rakenta-
malle infrastruktuurialustalle� Fingrid ei 
itse tavoittele uutta liiketoimintaa, vaan 
innovaatioiden tuomaa teknologiaa, toi-
mintamalleja sekä alhaisia palvelukus-
tannuksia�  

Gaia Consultingin Energiateollisuus ry:l-
le vuonna 2021 tekemän selvityksen mu-
kaan energia-alan merkittävin työllisyys-
vaikutus syntyy energiantuotannossa ja 
-siirrossa, jotka yhdessä työllistävät noin 
80 prosenttia toimialan henkilöstöstä� 
Energiateollisuus synnyttää merkittävän 
osan koko Suomen ansiotulovero- sekä 
yhteisöverokertymistä� Alan tuoma vuo-
sittainen verokertymä on noin miljardi 
euroa, sisältäen ansio-, yhteisö-, ja kiin-
teistöverot� Energia-alan kokonaistyöllis-
tävyys Suomessa on noin 42 000 hen-
kilötyövuotta� Suoran työllistävyyden 
osuus on 23 300 ja välillisen 19 000 hen-
kilötyövuotta� Tutkimuksen mukaan Fin-
gridin työllistävä vaikutus on yhteensä  
2 280 henkilötyövuotta�
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Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 
jakautuminen, 1000 € 2021 2020 2019

Tuotot asiakkailta

Liikevaihto 1 090 924 682 456 789 356

Muut liiketoiminnan tuotot 64 936 5 219 4 221
Voitot johdannaisten 
käyvänarvon muutoksista -62 267 -2 830 4 221

Saadut avustukset -224 -547 -290

Osinkotuotot 2 904 8 357 881
Tuotot sijoituksista ja 
lainoista 381 150 169

Yhteensä 1 096 655 692 806 794 337

Maksut palvelu- ja 
laitetoimittajille ja 
sähkömarkkina-
osapuolille

Ostetut, materiaalit ja 
palvelut 773 553 404 330 490 861

Muut kulut 37 990 35 304 63 007

Käyvän arvon muutokset -66 175 -26 585
Vapaaehtoiset sivukulut 
ja kulukorvaukset (ei 
koulutus) -1 552 -1 477 -1 469

Kiinteistöverot 260 -453 -421

Lahjoitukset -11 -10 -10

Yhteensä 810 173 437 869 525 383

* Osinko tilikaudelta 2021, hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Taloudellisten vaikutusten raportoinnissa ei ole mukana Fingridin tekemiä investointeja. Investoinneista on 
kerrottu vuosiraportoinnissa muualla.

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 
jakautuminen, 1000 € 2021 2020 2019

Maksut henkilöstölle
Palkat, palkkiot ja 
sosiaalikulut 37 810 34 094 31 129
Vapaaehtoiset sivukulut 
ja kulukorvaukset (ei 
koulutus) 1 552 1 477 1 469

Yhteensä 39 363 35 571 32 598

Maksut 
rahoittajille ja 
osakkeenomistajille

Osinko* 133 037 135 614 148 249

Rahoituskulut 13 972 13 348 16 149

Yhteensä 147 009 148 962 164 398

Yleishyödylliset 
panokset ja verot

Tilikaudelta maksettava 
tulovero 33 522 29 722 34 957

Kiinteistövero -260 453 421
Annetut lahjoitukset ja 
sponsorointi 11 10 10

Yhteensä 33 273 30 185 35 389

Toiminnan 
kehittämiseen 
jätetty jakamaton 
lisäarvo 66 837 40 219 36 569
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Saadut avustukset, 1000 € 2021 2020 2019

EU: Horizon 2020 Framework Program 79 402 149

Huoltovarmuuskeskus 145 145 141

EU: Connecting Europe Facility (CEF Energy) 
investointituki

0 0 610

Yhteensä 224 547 900

Verojalanjälki
Fingrid on vastuullinen veronmaksaja� 
Vuonna 2021 maksoimme 34 miljoonaa 
euroja tuloveroja� Veroasteemme eli yh-
tiön tuloksesta maksettavaksi tulevien 
verojen määrä vastaa Suomen yhtei-
söveroprosenttia (20) %� Vuonna 2020 
Fingrid oli Suomen 19� suurin yhteisöve-
ronmaksaja 30 miljoonan euron tulove-
roilla� Fingrid raportoi vuosittain veroja-
lanjäljestään, eikä tee erityisjärjestelyitä 
verojensa minimoimiseksi�

M€ 

60

50

40

30

20

10

0
2019 2020 2021

M€ 

150

120

90

60

30

0
2019 2020 2021

Fingridin verojalanjälki

Maksettavat verot

Kerättävät ja tilitettävät verot

36
31 34

  Tuloverot
  Työttömyysvakuutusmaksut
  Sosiaaliturvamaksut 
  Kiinteistöverot

98

29

116

  Arvonlisävero, nettotilitetyt
  Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)
  Ennakonpidätys

M€ 

250

200

150

100

50

0

%

25

20

15

10

5

0
2017 2018 2019 2020 2021

20 % 20 % 20 %20 %
17 %

PÄIVITETTY

Verot vuosina 
2017–2021, MEUR

  Tulos ennen veroja
  Tuloverot
  Fingridin efektiivinen veroprosentti 

YRITYSVASTUU JA   
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-  
ja SASB-sisällöt

44

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



Oheisessa taulukossa on kuvattu Fing-
ridin verojalanjälki vuosina 2019-2021� 
Yhteenveto kattaa verot ja veroluon-
toiset maksut, joista Fingridillä on laki-
määräinen velvollisuus maksaa tai ke-
rätä kyseinen vero tai maksu� Sen sijaan 
sellaiset verot, jotka sisältyvät tuotteen 
tai palvelun ostohintaan ja joista Fin-
gridillä ei ole lakisääteistä ilmoitusvel-

vollisuutta, eivät sisälly yhteenvedon 
tietoihin� 
     
Valtaosa yhteenvedon veroista ja veron-
luonteisista maksuista kohdistuvat Suo-
meen, kuten koko konsernin toiminta� 
Konsernilla on ollut vuodesta 2018 al-
kaen Tanskassa hyvin vähäistä toimin-
taa liittyen EU:n ’Sähkön siirtoverkon 

käyttöä koskevat suuntaviivat’ -asetuk-
sen mukaisesti perustettuun yhteispoh-
joismaiseen käytönvalvontaorganisaa-
tioon� Tämän seurauksena Tanskaan on 
maksettu hyvin vähäinen määrä tulove-
roja sekä tilitetty hyvin vähäinen mää-
rä ennakonpidätyksiä henkilöstön Tans-
kassa maksetuista palkoista�
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Fingridin verojalanjälki, m€ 2021 2020 2019

maksettavat verot

tuloverot 33,52 29,72 34,96

työttömyysvakuutusmaksut 0,53 0,42 0,47

sosiaaliturvamaksut 0,46 0,42 0,20

kiinteistöverot -0,26 0,45 0,42

yhteensä maksettavat verot 34,25 31,02 36,04

kerättävät ja tilitettävät verot

arvonlisävero, nettotilitetyt 15,58 41,66 55,29

sähkövero (sis� huoltovarmuusmaksun) 4,81 48,50 52,13

ennakonpidätys 9,01 8,25 8,10

Yhteensä tilitettävät verot 29,40 98,41 115,51

Kuva: Fingridin verojalanjälki



Vihreä rahoitus
Fingridin tavoitteena on lisätä vihreän 
rahoituksen määrää yhtiön kokonaisra-
hoituksessa� Vihreä rahoitus on tärkeä 
osa Fingridin rahoitusstrategiaa ja ko-
konaisvastuullista toimintamallia� Fing-
rid on ensimmäinen suomalainen yritys, 
joka laski liikkeelle vihreän joukkovel-
kakirjan, eli niin sanotun green bondin, 
vuonna 2017� Green bondilla rahoite-
taan hankkeita, joilla arvioidaan olevan 
pitkäaikaisia nettopositiivisia ympäris-
tövaikutuksia� Green bond- hankkeet 
liittävät Fingridin sähköverkkoon uusiu-
tuvaa energiantuotantoa, vähentävät 
sähkön siirtohäviöitä tai luovat älykkäi-
tä, energiaa ja ympäristöä säästäviä rat-
kaisuja� Fingrid raportoi verkkosivujen-
sa Sijoittajat-osiossa vuosittain Green 
bondilla rahoitettujen hankkeiden vai-
kutuksia erillisellä vaikuttavuusraportil-
la, jonka päästölaskennan on varmenta-
nut ulkopuolinen riippumaton taho�

Vuodesta 2019 alkaen näiden hankkei-
den osalta on raportoitu myös vältet-
tyjen välillisten hiilidioksidipäästöjen 
arvioitu määrä hiilidioksidiekvivalentti-
tonneina� Fingrid on hyväksynyt green 
bond -kelpoisiksi investointihankkeiksi 

yhtiön investointiohjelmasta yhteensä 
noin 180 miljoonan euron edestä inves-
tointihankkeita, jotka täyttävät green 
bond -hankkeiden kelpoisuusehdot� 
Näitä hankkeita yhtiö voi tulevina vuo-
sina rahoittaa green bondeilla�

Vuonna 2021 Fingrid lisäsi merkittä-
västi vihreän rahoituksen osuutta yh-
tiön kokonaisrahoituksessa� Fingrid 
allekirjoitti 300 miljoonan euron vas-
tuullisuustavoitteisiin sidotun valmius-
luoton 30�11�2021� Valmiusluoton lai-
na-aika on viisi vuotta ja Fingridillä on 
lisäksi laina-aikaan kaksi yhden vuo-
den jatko-optiota� Valmiusluotto korvaa 
vuonna 2015 allekirjoitetun 300 miljoo-
nan euron valmiusluoton ja on käytettä-
vissä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin� 

Vuoden 2021 aikana Pohjoismaiden in-
vestointipankki (NIB) myönsi Fingridil-
le 15-vuotisen vihreän investointilainan 
yhtiön investointisuunnitelman rahoitta-
miseksi vuosina 2021-2022� Myönnetty 
70 miljoonan euron laina voidaan rahoit-
taa NIB:n ympäristöjoukkovelkakirjojen 
avulla� Vihreällä rahoituksella tuetaan 
Fingridin investointeja, jotka lisäävät 
sähkönsiirtoverkon yleistä luotettavuut-
ta sähkön toimittamiseksi koko yhteis-
kunnalle ja teollisuudelle�

Fingrid haluaa käyttää vihreää rahoi-
tusta, koska se tukee yhtiön tavoitet-
ta mahdollistaa siirtyminen puhdasta 
sähköjärjestelmää kohti� Vihreä rahoi-
tus sopii myös kokonaisvastuulliseen 
toimintatapaamme, johon kuuluvat 
muun muassa hankkeiden ympäristö-
vaikutusten arviointi, palvelu- ja tava-
rantoimittajien vastuullisuusauditoinnit 
sekä toimittajien sitouttaminen yhtiön 
yritysvastuuvaatimuksiin�

Fingrid voi hyötyä matalammasta luoton korkomarginaalista 
perustuen yhtiön kolmen olennaisen vastuullisuustavoitteen 
saavuttamiseen:

• Tavoite 1: Tuulivoiman 
liittäminen kantaverkkoon (MW)

• Tavoite 2: Kasvihuonepäästöjen 
vähentyminen sähkön 
siirtohäviöistä (tCO2-ekv)� 

• Tavoite 3: Yhdistetyn 
työtapaturmataajuuden (oma 
henkilöstö ja palvelutoimittajat) 
vähentyminen (LTIF) � 

Nämä yhtiön vastuullisuustavoitteet on kuvattu tarkemmin kappaleis-
sa ympäristövastuusta (tavoitteet 1 ja 2) ja sosiaalisesta vastuusta 
(tavoite 3)�

Vihreän 
lainan määrä 
kasvanut 
merkittävästi 
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Yleishyödyllisen toiminnan 
tukeminen ja sponsorointi
Fingrid pyrkii kaikessa toiminnassaan 
puolueettomuuteen, tasapuolisuuteen 
sekä avoimuuteen� Toimintaamme oh-
jaa lainsäädäntö ja kohtuullisuus� Osa-
keyhtiölain mukaan Fingrid voi käyttää 
yleishyödylliseen tai siihen rinnastetta-
vaan tarkoitukseen varoja, joiden merki-
tys yhtiön tila huomioon ottaen on vähäi-
nen� Fingrid voi siten tukea kohtuullisella 
määrällä sponsorointiohjeidensa mukai-
sesti yleishyödyllistä toimintaa� Pääpaino 
on oman toimialan tutkimuksessa, koulu-
tuksessa, kulttuurissa ja ihmisten hyvin-
vointiin liittyvässä toiminnassa� Toiminta-
vuonna tuettiin noin 20 000 eurolla muun 
muassa lapsi- ja nuorisotyötä, nuorten 
liikuntamahdollisuuksia sekä sähkötek-
niikan opiskelijatoimintaa�

Suoran sponsorointituen lisäksi Fingrid 
voi tukea yhteiskunnallisia yhteishank-
keita, joilla edistetään toimialan toimin-
taedellytyksiä tai vähennetään luonnol-
le aiheutettua haittaa� 

Fingrid ei tue uskonnollista tai poliittis-
ta toimintaa�

Pullonkaulatuotot kasvussa – 
käyttökohteena kantaverkon 
kehittäminen
Kun eri tarjousalueiden hinnat 
eroavat toisistaan sähkömarkki-
noilla, syntyy pullonkaulatuottoa. 
Sähkömarkkinamurroksen myötä 
sähkön siirtoverkon pullonkaulojen 
määrä on kasvamassa. Suomessa 
niistä kertyvät tuotot tulee käyttää 
rajasiirtokapasiteetin ylläpitoon ja 
kehittämiseen. 
      
Pullonkaulatuottoja syntyy, kun 
kahden tarjousalueen välinen 
sähkönsiirtokapasiteetti ei riitä 
kattamaan siirtotarvetta ja 
alueiden hinnat eriytyvät. Tällöin 
matalamman hinnan alueella 
toimiva sähkön myyjä saa ener-
giastaan matalamman hinnan 
kuin minkä korkeamman hinnan 
alueella toimiva sähkön ostaja siitä 
maksaa. Pullonkaulatuotot jaetaan 
tasan niiden kantaverkkoyhtiöiden 
kesken, joiden välisellä rajajohtoyh-
teydellä sähkön siirron pullonkaulat 
ovat muodostuneet.
       

CASE

EU:n lainsäädännön mukaan pullon-
kaulatuottoja tulee ensisijaisesti 
käyttää rajasiirtokapasiteetin yllä-
pitoon ja kehittämiseen. Mikäli se 
ei ole täysimääräisesti mahdollista, 
voidaan niitä käyttää myös tariffien 
alentamiseen, hyvittäen näin verkon 
käyttäjille pullonkauloista aiheutunut 
sähkömarkkinahäiriö.
      

Lähtökohtaisesti Fingrid käyttää 
Energiaviraston valvomana 
kaikki pullonkaulatulonsa raja-
siirtokykyä ylläpitäviin tai kasvat-
taviin verkkoinvestointeihin. Tällä 
tähdätään siihen, että pullonkau-
lojen aiheuttamat sähkömarkki-
nahäiriöt vähenevät. 
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Hyvällä asialla
Fingridiläiset Petteri Pakalén ja 
Antti Hyttinen osallistuivat 2021 
kansainväliseen Team Rynkeby – 
God Morgon hyväntekeväisyys-
pyöräilyyn osana Helsingin jouk-
kuetta. Joukkueet keräävät rahaa 
syöpäsairaiden lasten sekä nuorten 
hoitoon ja hoidon tukemiseen 
Suomessa. Nuoret miehet laittoivat 
itsensä hyvän asian vuoksi likoon ja 
saivat Fingridin lähtemään mukaan 
tukemaan joukkuetta.
     
Nuoret miehet ovat molemmat 
lähtökohtaisesti varsin innostuneita 
polkupyöräilystä. 

TRGM seuratoimintaan osallistu-
misessa yhdistyy urheilu, sosiaa-
linen toiminta ja hyväntekeväisyys. 
Merkittävä osa TRGM:n varain-
keruusta saadaan sponsorilahjoi-
tusten kautta. Kaikki kerätyt varat 
menevät hyväntekeväisyyteen ja 
pyöräilijät kustantavat itse ajoasut, 
matkakulut, pyörät sekä muut 
toimintaan liittyvät kustannukset. 

CASE

Fingrid osallistui toimintavuonna 
varainkeruuseen kultasponsorina. 
      
Pyöräilyjoukkueiden kausi huipentuu 
joka vuosi heinäkuussa, kun 
tiedossa on noin viikon mittainen 
1200 km:n pituinen päämatka. 
Matka pyöräillään normaalisti 
Pohjois-Saksasta Pariisiin, mutta 
koronapandemian vuoksi reissu 
toteutettiin tällä kertaa Suomessa.

Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Fingrid 
tunnetaan 
hyvämainei-
sena ja 
luotettavana 
toimijana sekä 
energia-
vaikuttajana

Fingrid on tunnettu 
hyvämaineisena ja 
luotettavana yhtiönä, 
jonka kanssa halu-
taan tehdä yhteis-
työtä ja jonka tavoit-
teita ymmärretään�

Fingrid on tunnettu 
yhtiö koko Suomessa 
ja sen vastuullista 
toimintaa ollaan val-
miita tukemaan�
Fingridin osaamista 
arvostetaan 
Suomessa, 
Pohjoismaissa ja 
Euroopassa�

Sosiaalinen vastuu
Muut olennaiset 
sidosryhmät

Sidosryhmät ja asiakkaat
Sidosryhmät ja sidosryhmäyhteistyö

Eri sidosryhmillä on erilaisia odotuk-
sia Fingridiä kohtaan� Sidosryhmäkyse- 
lyiden ja saamamme palautteen perus-
teella meidän odotetaan toimivan visiom- 
me mukaisesti sähköverkkotoiminnan 

esikuvana ja arvostettuna energiavaikut-
tajana� Tämä edellyttää toimintamme jat-
kuvaa kehittämistä� 
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Meiltä odotetaan myös luotettavaa ja 
tarpeisiin vastaavaa sähkönsiirtoa� Sitä, 
että pidämme valtakunnan valot päällä 
ja huolehdimme, että Suomen sähköjär-
jestelmässä sähkön kulutus ja tuotanto 
ovat jatkuvasti tasapainossa�
     
Sidosryhmien odotusten kuuleminen ja 
yhteistyö on tärkeä osa vastuullista liike-
toimintaa� Viestinnällinen tavoitteemme 
on kohdata sidosryhmät oikea-aikaises-
ti ja kertoa asioistamme avoimesti niin, 
että oikeat henkilöt ovat helposti tavoi-
tettavissa� Laadukkaan viestinnän avulla 
voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun ja edistää näin asettamiamme 
tavoitteita sekä onnistumistamme yhteis-
kunnallisesti merkittävässä tehtävässä�
      

Työntekijämme kohtaavat päivittäin eri 
sidosryhmiä� Sidosryhmätyössä nouda-
tetaan yhtiön arvojen mukaisia toiminta-
tapoja� Kaikessa sidosryhmätyössä on 
pyrittävä ensiluokkaiseen ja toista kun-
nioittavaan vuorovaikutukseen� Työnte-
kijöitämme on koulutettu kohtaamaan 
sidosryhmät� Varmistamme, että jokai-
nen heistä tietää, mitä odotuksia sidos-
ryhmillämme on, ja mikä on vastuullinen 
tapa toimia� 
     
Johtoryhmässä ja hallituksessa tarkas-
tellaan säännöllisesti sidosryhmätyön 
onnistumista� Olemme tunnistaneet toi-
mintamme kannalta taulukossa luetellut 
olennaiset sidosryhmät, näiden sidos-
ryhmien odotukset, sekä yksilöineet si-
dosryhmien kanssa vuonna 2021 tehdyt 
keskeiset toimenpiteet�
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Sidosryhmien odotukset Fingridin toimenpiteitä 2021

Omistajat ja rahoittajat • Vastuullinen liiketoiminta ja hyvä hallintotapa
• Tuottavuuden parantaminen
• Omistaja-arvon vaaliminen ja vakaa tuottokehitys
• Sopimusten mukainen velanhoito
• Läpinäkyvä raportointi

Yhtiö onnistui hyvin omistaja-arvon tuottamisessa, ja maksoi omistajille suunnitellun
mukaiset osingot�  

Rahoittajien kanssa jatkettiin johdonmukaista vuoropuhelua ja läpinäkyvää talousviestintää 
yhtiön strategiasta, taloudenpidosta ja liiketoiminnasta�

Asiakkaat • Varma sähkö ja toimivat markkinat
• Tarpeisiin vastaavat palvelut
• Edullinen hinnoittelu
• Ennustettava toiminta

Asiakkaille järjestetty kaksi isoa Fingrid Current-ajankohtaistilaisuutta sekä lukuisia 
webinaareja sähkömarkkinoiden kehityshankkeista ja verkkovisioista� Henkilökohtaisia 
tapaamisia eri asiakasryhmien kanssa� Tavattu tuulivoimaliittyjien lisäksi paljon uusia 
asiakasryhmiä: aurinkovoimaloita ja akkuvarastoja� Fingridin neuvottelukunnan kokouksia 4 kpl, 
kantaverkkotoimikunnan ja sähkömarkkinatoimikunnan kokouksia yhteensä 4 kpl/toimikunta� 
Täsmennetty Fingridin palvelut ja kerätty asiakkailta niihin kehitysideoita� Asiakasviestintää 
toteutettu myös uutiskirjeiden ja asiakaslehden avulla�

Henkilöstö • Tasa-arvoinen kohtelu ja palkitseminen
• Työyhteisön hyvinvointi
• Työturvallisuus
• Mahdollisuus oman työn kehittämiseen
• Työsuhteen pysyvyys

Henkilöstölle järjestetty Fingrid Akatemiassa monimuotoista koulutusta (Loikka III, 
O365, Projektinhallinta, kielikoulutukset, Esiintymisvalmennus, Esimiesvalmennus)� 
Henkilöstön hyvinvointia korona-aikana pyritty varmistamaan FitGrid-kampanjalla yhdessä 
Työterveyslaitoksen kanssa� Uusien työntekijöiden perehdytysohjelma päivitetty� Henkilöstön 
työtehtävien vaativuuden arvioinnista järjestetty koulutustilaisuus�

Poliittiset päättäjät • Varma sähkö
• Tulevaisuuden puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän 

muovaaminen
• Toimivat sähkömarkkinat
• Osallistuminen sähkömarkkinoille

Keskeisille energiapoliittisille päättäjille toimitettiin Fingridin uutiskirjeitä� MustRead-median 
kanssa toteutettiin muutama päättäjille suunnattu tiivis energia-alan uutiskirje� Eduskunnan 
talousvaliokunnassa käyty puhumassa sähkön hintatilanteesta, energian alkuperälaista, 
tehoreservistä, sähkömarkkinalain suunnitelluista muutoksista, datahubiin liittyvästä 
lainsäännöstä sekä energiainfrastruktuurin suuntaviivoista�

Viranomaiset ja järjestöt • Yhteisten asioiden edistäminen
• Selkeä, luotettava ja ajantasainen viestintä
• Asiantuntijuus

Tapaamisia valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa liittyen kantaverkon 
investointiohjelmaan, datahubprojektin toteutukseen, sähkömarkkinalain uudistukseen, 
tuulivoiman lisärakentamiseen� Myös huoltovarmuusasiat vahvasti esillä�

Urakoitsijat ja palveluiden 
tuottajat

• Työturvallisuus
• Toimittajien vastuullinen kohtelu
• Ennakoitavuus ja jatkuvuus

Tavattu kaikki merkittävät palvelutoimittajat� Kerrottu tulevat, kasvaneet investointitarpeet� 
Laatuvertailupisteytys uudistettu lisäämään tasapuolisuutta kilpailutuksissa sekä 
edistetty uusien toimittajien alalle tuloa� Selvitetty hiilijalanjälkeä teräksen tuotannossa� 
Työturvallisuudessa Mieti ennen kuin toimit -kampanja�

Maanomistajat ja naapurit • Vastuulliset toimintatavat maankäyttö- ja ympäristöasioissa 
haittojen vähentämiseksi

• Ennakoiva ja luotettava yhteydenpito

Tiedottamista ja suoraa yhteydenpitoa sekä voimajohtohankkeiden eri vaiheissa että 
kunnossapidossa� YVA-menettelyissä yleisötilaisuudet, maanomistajakirjeet ja lehti-
ilmoitukset� Valmistuneen voimajohtohankkeen palautekysely� Käytössä myös sähköinen 
palautejärjestelmä�

Muut yhteistyö- 
kumppanit

• Asiantuntijuus
• Yhteisten asioiden edistäminen

Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden välinen yhteistyö oli erityisen aktiivista� Meneillään 
on useita monivuotisia kehityshankkeita� Valmisteltiin mm� Kööpenhaminaan perustettavaa 
yhtiötä RCC:tä sekä pohjoismaista tasehallintahanketta� Yhteistyössä ajankohtais-hankkeista 
järjestettiin lukuisia webinaareja�
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Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Asiakkaille 
edullinen, 
asiakkaiden 
rehti kumppani, 
markkina-
myönteisin 
kantaverkko-
yhtiö

Asiakkaat ovat tyyty-
väisiä Fingridin pal-
veluihin�

Edullisimpien kanta-
verkkoyhtiöiden jou-
kossa Euroopassa�

Sähkömarkkinat 
toimivat ja käyttö-
varmuus on hyvällä 
tasolla�

Asiakkaat ovat tyy-
tyväisiä Fingridin 
palveluihin� Edulli-
simpien kantaverk-
koyhtiöiden joukossa 
Euroopassa�

Varmistamme säh-
köyhtiöille ja sähköä 
käyttävälle teollisuu-
delle luotettavan ja 
tarpeita vastaavan 
sähkönsiirron kanta-
verkossa�

Tarjoamme sähkö-
markkinatoimijoille 
yhtenäisen sähkö 
hinta-alueen Suo-
messa ja hyödyt 
avoimista eurooppa-
laisista sähkömarkki-
noista�

Sosiaalinen vastuu
Asiakkaat

Asiakkaat Kantaverkkoyhtiöiden perustehtävät 
ovat varsin samankaltaiset eri maissa, 
mutta näitä tehtäviä voidaan hoitaa 
hyvin eri tavoin� Fingrid erottuu asia-
kaslähtöisyydellään muista kantaverk-
koyhtiöistä� Yksi Fingridin tärkeim-
mistä strategisista valinnoista onkin 
asiakaslähtöisyys, jonka toteutumi-
sen varmistetaan toimivalla asiakas-
palvelutoimintamallilla� Työtä tehdään 
asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi� 
Yhteiskunnalle turvataan varma säh-
kö ja toimivat markkinat ja asiakkaille 
tarjotaan edullinen hinnoittelu� Asiak-
kaiden kanssa toimitaan tiiviissä yh-
teistyössä ja heidän tarpeitaan kuun-
nellaan herkällä korvalla� 
      
Myös kantaverkkoa suunnitellaan yh-
teistyössä asiakkaiden kanssa� Tavoit-
teena on varmistaa alueellisen siir-
tokapasiteetin riittävyys asiakkaiden 
tarpeisiin� Yhteistyön merkitys kasvaa 
edelleen siirryttäessä kohti kuluttaja-
keskeisiä, digitaalisia sähkömarkkinoita�
      

Lupauksemme ”Fingrid välittää� Var-
masti�” kuvastaa monta keskeistä 
asiaa� Asiakkaillemme lupaamme vä-
littää eli siirtää sähköä kantaverkos-
sa käyttövarmasti ja edullisesti� Pal-
veluiden laatu pidetään tasolla, jossa 
käyttöhäiriöiden ja keskeytysten mää-
rät ovat pieniä� Toimintamme on teho-
kasta ja siirtohintamme ovat Euroopan 
edullisimpia�

Kantaverkkomaksujen edullisuus
Fingridissä vastuullisuus tarkoittaa 
tapaa toimia oikein ja kustannuksia 
säästäen� Suomalainen Fingrid onkin 
tunnettu kustannustehokkuudestaan: 
kantaverkkomaksut ovat edullisimpien 
joukossa Euroopassa, ja silti kanta-
verkkomme on erittäin toimintavarma� 
Yhtiö sijoittuu vuosittain kantaverk-
kotoiminnan kustannustehokkuutta ja 
laatua mittaavissa kansainvälisisissä 
vertailututkimuksissa kärkijoukkoon� 
Tämän lisäksi yhtiölle on myönnetty 
kansainvälinen omaisuuden hallinnan 
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sertifikaatti ISO 55001� Nämä ovat 
osoituksia toiminnan kustannustehok-
kuudesta sekä kantaverkko-omaisuu-
teen liittyvien riskien (esimerkiksi kus-
tannusriskit) tehokkaasta hallinnasta�
     
Sähkön siirtäminen Suomen kantaver-
kossa on verrokkiryhmässään toiseksi 
edullisinta Euroopassa� Eurooppalais-

ten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyö-
järjestö ENTSO-E:n tekemässä vertai-
lussa oli mukana kaikkiaan 36 maata� 
Näistä 19 on Suomeen verrattavissa 
olevia EU/ETA-maita, joissa on maan-
tieteellisesti laaja ja eri jännitetasoil-
la toimiva kantaverkko� Tästä joukos-
ta edullisimmat olivat Slovenia, Suomi 
ja Norja�
      

Kotitalouskuluttajan sähkön hinta
Kulutus 5 000 kWh/vuosi

  Hankinta . ............................ 33,9 %
  Myynti  ................................. 10,0 %
  Jakeluverkko  ..................... 25,2 %
  Kantaverkko (Fingrid)  .......1,9 %
  Sähkövero  ............................. 9,6 %
  Arvonlisävero  .....................19,4 %

Myynti 44 %Verot 29 %

Siirto 27 % Lähde: Energiavirasto, tilanne 1.1.2022
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Pienin Keski Suurin Fingrid

Fingrid korottaa sähkön siirron mak-
suja kantaverkossa vuodelle 2022 
keskimäärin kaksi prosenttia� Koro-
tuksen taustalla on etenkin mark-
kinaehtoisten reservikustannusten 
nousu� Reserveillä varmistetaan säh-
köjärjestelmän tuotannon ja kulutuk-
sen tasapaino� Fingrid on onnistunut 
kustannustehokkaalla toiminnallaan 
pitämään hinnoittelunsa edullisena, 
vaikka sähköjärjestelmän murros on 
lisännyt merkittävästi investointitar-
peita kantaverkkoon�
      
Uusien tuulivoimatuottajien määrä 
kasvoi edellisten vuosien tapaan� Vuo-
den aikana uusia liittymissopimuksia 
tehtiin noin 1 500 megawatin edestä� 
Haasteena on rakentaa uudet liityn-
nät ja kehittää samalla kantaverkkoa 
vastaamaan uusia siirtotarpeita� Myös 
markkinakehityshankkeet, kuten data-
hub ja varttitase edellyttivät runsasta 
keskustelua asiakkaidemme kanssa, 
sillä niillä on suuria vaikutuksia asiak-
kaiden mittaus- ja tietojärjestelmiin�
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Asiakastyytyväisyys
Ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja 
haasteista on Fingridille tärkeää� Hyvä 
mittari ja trendiosoitin on vuotuinen 
asiakastyytyväisyystutkimus, jon-
ka tulokset ovat jo vuosia olleet erit-
täin rohkaisevia� Asiakkaat suosittele-
vat mielellään Fingridin tapaa toimia� 
Asiakastyytyväisyys on yksi keskeinen 
tulospalkkioiden mittari koko henki-
löstön osalta�
      
Kaikki asiakaskontaktit ja -palautteet 
kirjataan asiakkuuden hallintajärjes-
telmään, josta saadaan kokonaiskuva 
asiakastarpeista toiminnan kehittämi-
seksi� 
     
Perinteinen asiakaskysely toteutet-
tiin elo-syyskuun vaihteessa� Kyselyn 
perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä 
Fingridin toimintaan, ja valtaosin tu-
lokset ovat pysyneet lähes samoina 
edelliseen vuoteen verrattuna� Asiak-
kaiden luottamus Fingridiin on säilyn-

yt vahvana� Erityiseksi vahvuudeksi 
koetaan toimiminen koko yhteiskun-
nan hyväksi� Heikennystä oli tullut 
kysymykseen kustannustehokkais-
ta ratkaisuista, joissa kritiikki kohdis-
tui erityisesti datahub-projektin aika-
tauluun ja sen kustannuksiin� Kokemus 
työskentelystä fingridiläisten kans-
sa koetaan vahvuudeksi, ja kiitosta 
saamme erityisesti asiantuntijuudesta 
4,5/5 (2020 4,5)� Palveluhalukkuuden 
arvosana on pysynyt samana edelli-
sestä vuodesta, ja oli 4,3/5 (2020 4,2)� 
Eniten kehitettävää on asiakkaiden 
tarpeiden ymmärtämisessä, jonka ar-
vosana oli 3,7/5� Kysyimme myös asi-
akkailta, suosittelisivatko he Fingridin 
tapaa toimia asiakkaiden kanssa (Net 
Promoter Score, NPS)�  NPS-suositte-
luindeksi oli +41, missä on edellisestä 
kyselystä laskua neljä yksikköä� 
      
Asiakastoiminnasta kerrotaan lisää 
vuosikertomuksen liiketoimintakatsa-
uksessa� 2019 2020 2021
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Maanomistajat
Yhteistyö voimajohtojemme läheisyy-
dessä asuvien maanomistajien ja naa-
purien kanssa on meille tärkeää� Uusia 
voimajohtoja suunniteltaessa yhteistyö 
alkaa jo arvioitaessa ympäristövaikutuk-
sia ja niiden lieventämismahdollisuuksia 
hankkeen alustavan suunnittelun vai-
heessa� Maa ja puusto voimajohtojen 
alla säilyvät maanomistajan omistuk-
sessa� Autamme maanomistajia tunnis-
tamaan voimajohtohankkeeseen vaikut-
tamisen paikat ja kannustamme heitä 
huolehtimaan oikeuksistaan� Ihmisten 
kunnioittava kohtaaminen sekä yhteis-
työ ihmisille ja luonnolle aiheutuvien 
haittojen lieventämiseksi jatkuu voima-
johdon koko elinkaaren ajan� Viestimme 
maanomistajille aktiivisesti ja kehitäm-
me toimintatapojamme jatkuvasti saa-
mamme palautteen avulla�
       
Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikkamme 
mukaisesti tavoitteenamme on onnistu-
nut vuorovaikutus maanomistajien sekä 
voimajohtojen naapureiden kanssa� 
Teimme maanomistajakyselyn vuoden 

2021 aikana päättyneestä voimajohto-
hankkeestamme Pamilo-Uimaharju, jos-
ta saamamme arvosana oli 3,4 (asteikol-
la 1–5)� Arvosana ei ollut asettamamme 
tavoitteen mukainen (>4)� Maanomista-
jien kehitysodotukset liittyivät erityises-
ti tiedottamiseen sekä työkoneilla liik-
kumisen aiheuttamiin jälkiin�
       
Voimajohdon rakentamisen, käytön ja 
kunnossapidon mahdollistamiseksi Fing-
rid lunastaa johtoalueeseen käyttöoikeu-
den� Vuonna 2021 lunastuslupapäätös 
saatiin seuraaville voimajohdoille: Py-
hänselkä-Raahe/Pyhänselkä-Leväsuo, 
Hämeenlahti-Kauppila ja Isohaara-Si-
mojoki/Simojoki-Raasakka� Lunastuslu-
pahakemus laadittiin voimajohtohankkeil-
le Viitajärvi-Pyhänselkä, Torna-Lautakari, 
Kauppila-Hännilä ja Leväsuo-Isokangas� 
Lunastuskorvauskäsittely saatettiin lop-
puun hankkeissa Pamilo-Uimaharju ja 
Kontiolahti-Uimaharju� Rakennettuja ra-
kennuspaikkoja ei ostettu�

Muut olennaiset sidosryhmät
Eurooppalaiset säädökset ja alueelliset 

markkinasääntöjä koskevat ratkaisut 
vaikuttavat merkittävästi sähkömarkki-
noihin� Fingrid osallistuu aktiivisesti eu-
rooppalaisten säädösten valmisteluun ja 
käyttöönottoon yhdessä eurooppalais-
ten ja alueellisten viranomaisten sekä 
muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa� 
Tarkoituksena on varmistaa suomalais-
ten sidosryhmien etujen toteutuminen� 
Sähkönsiirtoyhteyksissä naapurimaiden 
välillä ja Suomen sisällä yritetään vält-
tää sähkönsiirron pullonkaulojen synty-
mistä�
    
Fingrid työskentelee yhteistyössä suo-
malaisten poliittisten vaikuttajien sekä 
viranomaisten kanssa, jotta kantaverk-
koa voidaan vahvistaa niin, että Suomen 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saa-
vuttaa ja sähköjärjestelmän tasapaino 
ylläpitää�      
      
Rahoittajat, luottoluokittajat sekä 
omistajat odottavat, että yhtiön talout-
ta, investointeja, riskien hallintaa ja ra-
hoitusta suunnitellaan pitkäjänteisesti� 
Yhtiön päätöksenteko ja toiminta perus-

tuukin oikeaan ja ajankohtaiseen tietoon 
sekä pyrkimykseemme olla tehokas, tu-
loksellinen ja vastuullinen�      
      
Urakoitsijat ja palvelutoimittajat ovat 
yhtiöllemme merkittävä voimavara am-
mattitaidon ja heiltä saamamme työpa-
noksen kautta� Urakoitsijoiden ja pal-
velutoimittajien tärkeimpiä odotuksia 
ovat turvallinen työskentely-ympäristö 
ja mahdollisuus ennakoida tulevia tilan-
teita yhteistyössä�
    
 Fingrid tekee paljon yhteistyötä myös 
eri tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen 
kanssa� Yhtiöllä on vuosittain käynnis-
sä noin 50 erilaista T&K-hanketta, joil-
la haetaan uusia innovaatioita energia-
murroksen mahdollistamiseksi� 
       
Sidosryhmien näkemyksiä yhtiöstäm-
me tutkitaan säännöllisesti� Tutkimus-
ten tarkoituksena on saada palautet-
ta yhtiön toiminnasta ja auttaa meitä 
ottamaan huomioon sidosryhmiemme 
toiveita ja näkemyksiä omassa toimin-
nassamme� Mittaamme asiakastyyty-
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Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja  
YK:n SDG

Fingrid on 
vastuullinen 
palveluiden ja 
tavaroiden ostaja

Vastuullisuus-
vaatimuksien 
sisällyttäminen 
yhtiön kaikkiin 
hankintoihin�

Ei merkittäviä 
poikkeamia tilaaja-
vastuu- tai työsuhde-
asioissa�

Toimittaja-
auditointien 
kattavuus 95 % 
tehdastoimittajien 
arvosta vuonna 
2025�

Laajojen ja kattavien 
vastuullisuusvaati-
musten sisällyttämi-
nen yhtiön kaikkiin 
hankintoihin�

Ei merkittäviä poik-
keamia tilaajavastuu- 
tai työsuhdeasioissa�

Kattava ja jatkuva 
auditointi koko palve-
lutoimittajakentässä 
pidemmällä toimitus-
ketjussa�

Sosiaalinen 
vastuu
Toimitusketju

väisyyttä ja yhtiön maineen kehittymistä 
sekä onnistumista eri projekteissa� Hyö-
dynnämme sidosryhmätutkimusten tu-
loksia vastuullisuuden olennaisten tee-
mojen tunnistamisessa�
      

Oheisessa taulukossa on esitelty eri si-
dosryhmätutkimuksemme, niiden koh-
deryhmät ja toteutuslaajuus� Tutkimus-
ten tulokset löytyvät aikaisemmista 
vastuullisuustavoitetaulukoista�

TOIMITUSKETJU

Sidosryhmä-
tutkimuksemme Kohderyhmä Toteutuslaajuus

Mainetutkimus/ 
asiakastutkimus

Asiakkaat

Poliittiset päättäjät

Tekniikan alan osaajat
Suuri yleisö

asiakastutkimus kerran 
vuodessa� mainetutkimus 
keväällä 2021
2 - 3 vuoden välein, viimeksi 
2021
kerran vuodessa
kerran vuodessa

Sidosryhmätutkimus Asiakkaat
Viranomaiset

kerran vuodessa
2-3 vuoden välein, viimeksi 
2019

Henkilöstötutkimus Henkilöstö kerran vuodessa

Päättyneet projektit Maanomistajat aina projektin päätyttyä

Fingridin ulkoistamiseen perustuvas-
sa liiketoimintamallissa vastuullisilla 
hankintakäytännöillä on vaikuttavuut-
ta� Fingrid käyttää liiketoiminnassaan 
paljon eri palvelutoimittajia� Palvelu- ja 
tavarantoimittajilta edellytetään sitou-
tumista Fingridin yritysvastuuvaatimuk-

siin (Supplier Code of Conduct) tai omiin 
vastaaviin vaatimuksiin� Asetettavat 
vaatimukset liittyvät muun muassa liike-
toimintatapoihin, ihmisoikeuksiin, työ-
elämän oikeuksiin, työturvallisuuteen, 
ympäristöasioihin ja korruptionvastai-
suuteen Yhdistyneiden kansakuntien 
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Global Compact -yritysvastuualoitteen 
mukaisesti� 
       
Yritysvastuuvaatimuksia sovelletaan 
aina vähintään 60 000 euron arvoisis-
sa hankinnoissa ja ne liitetään esimer-
kiksi materiaali-, laite- tai ICT-hankinto-
jen hankintasopimuksiin� Toteutumista 
valvotaan riskiperusteisesti� Toistuvis-
sa sähköasema- ja voimajohtohankin-
noissa käytettävissä toimittajarekis-
tereissä yritysvastuuvaatimukset ovat 
pääsyehtona� Lisäksi sopimuskump-
paneille asetetaan erillisiä sopimuseh-
toja liittyen alihankintaan ja työvoiman 
käyttöön, työturvallisuuteen ja ympä-
ristöasioihin� Projektien aikana tehdään 
myös arviointia, jossa seurataan teknis-
ten suoritusten lisäksi työturvallisuuden 
ja ympäristöasioiden hoitoa työmaalla� 
Hyvä toiminta heijastuu arvioinnin lop-
putuloksessa, mikä puolestaan otetaan 
huomioon laatupisteinä tulevissa tar-
jouskilpailuissa� 
      
Kantaverkon rakentaminen toteute-
taan projektipohjaisesti erillisinä säh-
köasema- ja voimajohtoprojekteina niin 
sanottuina avaimet käteen -urakoina� 

Fingridin sopimuskumppanina oleva 
pääurakoitsija vastaa kohteen yksityis-
kohtaisesta suunnittelusta, materiaa-
li- ja laitehankinnoista sekä rakentami-
sesta ja asentamisesta käyttöönottoon 
asti� Pääurakoitsijalla voi olla kussa-
kin projektissa lukuisia aliurakoitsijoita, 
joista pääasialliset sopimuskumppanin 
on hyväksytettävä Fingridillä�
           
Kantaverkon rakentamisen ja kunnos-
sapidon urakoitsijoiden ja palvelutoimit-
tajien pätevyys varmistetaan pääasial-
lisesti erillisten toimittajarekisterien ja 
esivalintamenettelyjen kautta� Voima-
johtojen ja sähköasemien kunnossapi-
dossa on käytössä lisäksi kelpuutusme-
nettely töiden tekemiseen tarvittavan 
työntekijöiden henkilökohtaisen päte-
vyyden varmistamiseksi� 
      
Fingridin välittömistä sopimuskump-
paneista kantaverkon rakentamisessa 
ja kunnossapidossa 15 suurinta vastaa 
noin 90 prosentista sopimusvolyymis-
tä� 25 toimittajalla on yli miljoonan euron 
sopimuskanta Fingridin kanssa� Alue-
jaon mukaisesti tehtyjä sopimuksia on 
voimajohtokunnossapidossa kahden, 

ja sähköasemakunnossapidossa neljän 
yhtiön kanssa� Peruskunnossapitotoi-
minnassa palvelutoimittajien ja niiden 
alihankkijoiden työvoima on kotimaista� 
Ulkomaista työvoimaa oli vuonna 2021 
käytössä voimajohtojen raivaustoimin-
nassa (noin puolet työvoimasta Baltian 
maista, Puolasta ja Ukrainasta) ja joil-
lakin erikoisosaamisen alueilla� Kanta-
verkon rakennustoiminnassa urakoitsi-
joiden ja niiden alihankkijoiden työvoima 
on pääosin kotimaista� Ulkomaista työ-
voimaa oli vuonna 2021 merkittäväs-
sä määrin lähinnä voimajohtotyömailla 
(Baltian maista, Puolasta ja Espanjasta), 
mutta jonkin verran myös sähköasema-
työmailla muun muassa Baltian maista� 
       
Vastuullisuusvaatimusten toteutumis-
ta varmistettiin toimintavuonna lukuisilla 
auditoinneilla riskiperusteisesti� Hankin-
taprosessin osana tarkastettiin säännön-
mukaisesti, ettei valittuihin toimittajiin 
kohdistu erityisalojen hankintalainsää-
dännön mukaisia pakollisia poissulkemis-
perusteita tai kansainvälisiä pakotteita�       
      
Vuoden aikana auditoitiin 13 kohdetta 
kattaen niin investointihankkeiden työ-

maita kuin kunnossapitotoimintaa� Vas-
tuullisuusauditoinneilla varmistetaan 
palveluntoimittajien tilaajavastuun, työ-
turvallisuuden ja ympäristöasioiden hal-
lintaa� Tavoitteena on edesauttaa pal-
velutoimittajaa yhä turvallisempaan ja 
ympäristöystävällisempään työsken-
telyyn� Onnistuimme koronavuodesta 
huolimatta tekemään ennätysmäärän 
auditointeja turvallisesti, minkä mahdol-
listi osaltaan kokeiluun otettu kypäräka-
mera ja etäyhteyksien hyödyntäminen� 
Tyypillisimmät auditoinneissa havai-
tut poikkeamat liittyivät pätevyyksien 
ja töiden riskien hallintaan, koneiden ja 
laitteiden vastaanottotarkastusten pro-
sesseihin sekä putoamissuojaussuun-
nitelmiin� Auditointitapaa vietiin entistä 
keskustelevampaan ja kehittävämpään 
suuntaan kohti yhteistä tavoitetta� 
     
Kansainvälisissä tavarahankinnois-
sa Fingrid tekee vain vähän suoria ma-
teriaali  ja laiteostoja, sillä valtaosasta 
hankintoja vastaavat pääurakoitsijat� 
Vuonna 2021 auditoitiin kolmannen osa-
puolen avulla 10 valmistavaa tehdasta 
yhteensä kuudessa maassa, kuten esi-
merkiksi Turkissa ja Italiassa� Auditoi-
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tuihin tehtaisiin lukeutui muun muassa 
eristintehtaita, muuntaja- ja mittamuun-
tajatehtaita, teräspylvästehtaita sekä 
GIS-laitetehtaita� Yhteensä auditointe-
ja teetettiin 11, koska samalle tehtaalle 
voidaan tarvittaessa tehdä seuranta-au-
ditointi epäkohtien korjaamiseksi� Näitä 
seuranta-auditointeja oli yhteensä 4� Au-
ditoitavana oli Fingridin suoria sopimus-

PÄIVITETTY

Kansainvälisiin tavarahankintoihin 
liittyvät auditoinnit maittain 
ja poikkeamahavaintojen 
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-turvallisuus 17

Johtamis-
järjestelmät 
16

Liiketoiminta- 
tavat 6
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Italia, 2

Kiina, 3

Turkki, 3

Tsekki, 1 

Ukraina, 1

Sveitsi, 1

11
auditoinnit 
yhteensä

51
poikkeamaa 

yhteensä

Työ- 
voima 
2

Palkat ja työ- 
tunnit 10

Työterveys ja 
-turvallisuus 17

Johtamis-
järjestelmät 
16

Liiketoiminta- 
tavat 6

Vastuullisuuden 
visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja  
YK:n SDG

Jokainen 
työntekijämme 
sekä Fingridin 
työmailla 
työskentelevät 
pääsevät kotiin 
terveinä ja 
turvallisesti - 
jokaisen työpäivän 
päätteeksi.

Kantaverkko ei 
aiheuta vaaraa 
ulkopuolisille.

Alhainen työtapa-
turmataajuus (alle 5)�

Ei vakavia työturvalli-
suuspoikkeamia�

Fingrid tunnettu 
erinomaisesta työ-
turvallisuudesta�

Kantaverkko on 
turvallinen, ei 
onnettomuuksia tai 
terveyshaittoja�

Nolla työtapaturmaa�

Ei vakavia työturvalli-
suuspoikkeamia�

Fingrid tunnettu 
erinomaisesta työ-
turvallisuudesta�

Kantaverkko on tur-
vallinen, ei onnetto-
muuksia tai terveys-
haittoja�

Sosiaalinen 
vastuu
Työturvallisuus 
ja kantaverkon 
turvallisuus

TYÖTURVALLISUUS JA KANTAVERKON TURVALLISUUSkumppaneita sekä heidän toimittajiaan, 
mutta myös mahdollisia tulevia materi-
aali- tai laitetoimittajia� Sopimuskump-
paneille tehdyissä auditoinneissa poik-
keamahavainnot liittyivät tyypillisimmin 
työterveyteen ja -turvallisuuteen� Au-
ditointien kohteena oli myös mahdolli-
sia tulevia materiaali- tai laitetoimittajia� 
Näissä auditoinneissa ilmeni myös poik-
keamia työtunneissa�

Kansainvälisiin tavarahankintoihin liittyvät auditoinnit maittain ja 
poikkeamahavaintojen jakautuminen

Työterveys ja -turvallisuus ovat etusijal-
la kaikessa Fingridin toiminnassa� Meille 
on tärkeää, että jokainen työntekijämme 
sekä Fingridin työmailla työskentelevät 
palvelutoimittajien työntekijät pääse-
vät kotiin turvallisesti ja terveinä� Jokai-
sella työntekijällä on oikeus ja velvolli-

suus pysäyttää vaaralliseksi näkemänsä 
työt� Noudatamme Fingridin toiminnas-
sa viranomaismääräyksiä, joten jokaisel-
la on myös oikeus pidättäytyä vaaralli-
seksi näkemästään työstä� Työmaamme 
ja voimajohtomme eivät saa aiheuttaa 
vaaraa myöskään ulkopuolisille�
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Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen
Fingridin työterveyden ja -turvallisuu-
den johtamista ohjaa Fingrid Oyj:n työ-
terveyden ja -turvallisuuden toimin-
tatapa sekä tavoitteet� Käytössämme 
on ISO 45001 standardiin pohjautuva 
työterveyden ja -turvallisuuden johta-
misjärjestelmä, joka on rajattu verkon 
rakentamisen, kunnossapidon sekä va-
ravoimalaitosten parissa työskentele-
viin toimintoihin ja yksiköihin� Työtur-
vallisuuslaissa edellytetty työsuojelun 
toimintaohjelma on laadittu koskemaan 
koko Fingridin omaa henkilökuntaa�
      
Oman henkilökunnan lisäksi meille on 
yhtä tärkeää kaikkien työmaillamme 
työskentelevien työterveys ja -turval-
lisuus� Vaadimme korkeaa työturvalli-
suuden tasoa sekä investoinneissa että 
kunnossapidossa� Kaikkiin sopimuksiin 
liitetään Fingridin turvallisuutta koske-
vat sopimusehdot� Fingridin työmailla 
työskentelevien toimittajien työturvalli-
suuden ja työolosuhteet varmistamme 
muun muassa säännöllisillä työmaa-
käynneillä, johdon työturvallisuuskä-
velyillä ja vastuullisuusauditoinneilla� 
Kansainvälisissä hankinnoissamme käy-

tämme riskiperusteisesti kolmatta osa-
puolta varmistamaan työturvallisuuden 
ja ihmisoikeuksien toteutumisen laite- ja 
materiaalitoimittajiemme työpaikoilla�

Vaarojen tunnistus, riskien arviointi ja 
tutkinta
Parannamme jatkuvasti työterveys- ja 
työturvallisuustoimintaamme� Kehitäm-
me ja uudistamme työympäristöämme 
riskinarviointien sekä työpaikkaselvitys-
ten pohjalta� Tutkimme työtapaturmat, 
läheltä piti -tilanteet ja turvallisuusha-
vainnot, niistä myös oppien�
     
Työturvallisuuspoikkeamat luokitellaan 
kolmeen luokkaan seurausten vakavuu-
den ja potentiaalisten seurausten ris-
kin suuruuden perusteella� Oman hen-
kilökunnan työturvallisuuspoikkeamat 
tutkitaan yhteistyössä työsuojeluorga-
nisaation ja linjaorganisaation kanssa� 
Toimittajille sattuneet työturvallisuus-
poikkeamat tutkitaan yhteistyössä toi-
mittajien kanssa� Tutkinnan laajuus ja 
vetovastuu perustuvat vakavuusluoki-
tukseen� Tutkinta, raportointi sekä kor-
jaavien toimenpiteiden vastuunjako ja 
seuranta tapahtuvat HSEQ-raportoin-
tijärjestelmässä� Turvallisuushavaintoja 

on mahdollista tehdä myös nimettömäs-
ti osoitteessa www�fingrid�fi/havainto�
      
Fingridin työsuojelutoimikunta koordinoi 
oman henkilökunnan riskien arviointeja� 
Riskinarvioinnit käsitellään työsuojelu-
toimikunnassa� Investointihankkeiden ja 
kunnossapidon vaarojen tunnistus sekä 
riskien arviointi jakaantuvat useampaan 
vaiheeseen�
      
Varmistamme riskienarviointien laa-
dun asiantuntijoiden tuella ja riittäväl-
lä koulutuksella� Käsittelemme työ-
terveyden ja -turvallisuuden sisäisten 
auditointien tulokset vuosittain joh-
don katselmuksessa ja tarvittavassa 
laajuudessa työsuojelutoimikunnassa� 
Työsuojelutoimikunta tekee vuosittain 
toimintasuunnitelman muun muassa ris-
kien arviointien, turvallisuushavaintojen, 
sattuneiden tapaturmien ja läheltä piti 
-tilanteiden pohjalta� 

Työterveyspalvelut
Fingridillä on työterveyshuollon sopi-
mus, jota sovelletaan kaikkiin Fingri-
diin työsuhteessa oleviin henkilöihin� 
Työterveyshuolto tekee työpaikkasel-
vityskäyntejä yhtiön eri toimipisteisiin 

ja osallistuu näin ulkopuolisena terve-
ydenhuollon asiantuntijana yhtiön työ-
terveyteen sekä työkykyyn vaikuttavien 
riskien tunnistamiseen ja arviointiin� Li-
säksi se antaa toimenpidesuosituksia 
riskien ennaltaehkäisemiseksi ja pie-
nentämiseksi�
      
Työterveyshuollon palvelun laatua seu-
rataan ja ohjataan säännöllisesti oh-
jausryhmätoiminnan kautta� 
      
Palvelutoimittajilta edellytämme tilaaja-
vastuulain mukaista selvitystä työterve-
yshuollon järjestämisestä� 

Osallistuminen kehittämiseen
Fingridillä on lain vaatima työsuojelu-
toimikunta, jonka puheenjohtajana toi-
mii työsuojelupäällikkö� Toimikunnassa 
työntekijöitä edustavat työsuojeluval-
tuutetut usealta toimialueelta� Työsuoje-
lutoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja 
sen muistiot ovat julkisia henkilöstölle� 
Henkilöstö voi myös tehdä toimikunnal-
le ehdotuksia työterveyden ja turvalli-
suuden kehittämiseksi�
      
Palvelutoimittajat voivat tehdä aloittei-
ta ja antaa palautetta työturvallisuus-
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asioihin liittyen muun muassa yhteisissä 
kokouksissa, HSEQ-raportointijärjes-
telmän kautta ja toimittajien työturval-
lisuusryhmässä� Ryhmän kokousten 
muistiot julkaistaan Fingridin verkko-
sivuilla� Julkaisemme kaksi kertaa vuo-
dessa Turvallisilla linjoilla -lehden� Pi-
dämme myös työturvallisuusinfoja, 
joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita 
sekä sattuneita tapaturmia, läheltä piti 
-tilanteita ja ilmoitettuja turvallisuusha-
vaintoja�

Koulutus ja kehitys
Työterveyden ja -turvallisuuden johta-
misjärjestelmän soveltamisalan alaiset 
toiminnot sekä yksiköiden työturvalli-
suuskoulutusvaatimukset ovat kuvattu 
työturvallisuuskäsikirjaan� Henkilöstöl-
le järjestettävät koulutukset suunnitte-
lemme tarpeen mukaan vuosittain� Ne 
käsitellään sisäisessä työturvallisuus-
ryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa� 
Osaamisen kehittäminen on jokaisen 
fingridiläisen sekä hänen esihenkilönsä 
vastuulla�
            
Palvelutoimittajien työturvallisuuden 
pätevyysvaatimukset on kuvattu tur-
vallisuutta koskeviin sopimusehtoihin� 

Järjestämme palvelutoimittajille vuosit-
tain työturvallisuuskoulutusta tarpeen 
mukaan muun muassa sähkötyöturval-
lisuudesta, työturvallisuudesta ja turval-
lisuutta koskevista sopimusehdoista�
       
Järjestimme toimintavuonna Mieti en-
nen kuin toimit -kampanjan, jonka yhtey-
dessä teimme useita työturvallisuusvi-
deoita ja järjestimme palvelutoimittajille 
sekä Fingridin henkilöstölle suunnatun 
videokilpailun� Pidimme useita työtur-
vallisuusinfoja ja webinaareja Fingridin 
henkilökunnalle ja palvelutoimittajille� 
Toteutimme korkealla työskentelyn tur-
vallisuus sähköasemilla -hankkeen, jos-
sa tarkastelimme kiivettäviä rakenteita 
konsultin toimesta� Testasimme myös 
videoyhteyden käyttämistä työmaan 
vastuullisuusauditoinneissa� 
 
Työturvallisuus 2021
Fingridin pitkäaikaisena tavoitteena on 
ollut työturvallisuuskulttuurin paranta-
minen ja sen myötä nolla tapaturmaa 
-tavoitteen täyttyminen� Yhtiön omalle 
henkilökunnalle sattui 0 (2) poissaoloon 
johtanutta työpaikkatapaturmaa� Palve-
lutoimittajille sattui 17 (14) poissaoloon 
johtanutta työpaikkatapaturmaa� Pois-

saoloon johtaneista työpaikkatapatur-
mista 1 (5) aiheutti yli 30 päivän sairaus-
poissaolon ja se luokiteltiin vakavaksi� 
Palvelutoimittajien ja Fingridin henki-
lökunnan yhdistetty työtapaturmataa-
juus laski edellisvuodesta ja oli 9,1 (11,1) 
poissaoloon johtanutta työpaikkatapa-
turmaa miljoonaa työtuntia kohden�
      
Liukastumiset ja kompastumiset aiheut-
tivat merkittävän osan vuoden 2021 työ-
paikkatapaturmista� Lisäksi useita viime 
vuonna sattuneita työpaikkatapaturmia 
yhdistää edelleen erityisesti se, että ne 
olisi voitu ennaltaehkäistä suhteellisen 
pienillä toimenpiteillä, kuten miettimällä 
turvallista työtapaa ennen töiden aloit-
tamista� Tämän vuoksi vuonna 2021 
Fingridin toteuttaman kampanjan ”Mie-
ti ennen kuin toimit” tavoitteena oli saa-
da mieti ennen kuin toimit -ajattelutapa 
pysyväksi käytännöksi Fingridin työ-
maille� Fingridin omalle henkilökunnal-
le sattui 4 (2) tallennettavaa työpaikka-
tapaturmaa ja palvelutoimittajille sattui 
27 (26) tallennettavaa työpaikkatapa-
turmaa� Palvelutoimittajien ja Fingridin 
henkilökunnan yhdistetty tallennetta-
vien työpaikkatapaturmien taajuus oli 
16,6 (19,4) tallennettavaa työpaikkata-

paturmaa laskettuna miljoonaa työtun-
tia kohden� 

Mittaamme myös työturvallisuuden 
eteen tehtyä työtä� Turvallisuushavain-
tojen määrä kasvoi edellisvuodesta� Fin-
gridin oma henkilökunta teki 26 (17) ja 
palvelutoimittajat 508 (460) turvalli-
suushavaintoa� Vuonna 2021 raportoim-
me ensimmäistä kertaa myös läheltä 
piti -tilanteista osana SASB-standardin 
mukaista raportointia�
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Työtapaturmat, oma henkilöstö 2021 2020 2019

Sairauspoissaoloprosentti 1 % / 2,1 pv/hlö 1 % / 1,5 pv/hlö 1 % / 2,6 pv/hlö

Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka

Poissaoloon johtaneet tapaturmat (lkm) 0 0 2 1 0 1

joista vakavia tapaturmia (yli 30 pv poissaolo ja/tai pysyvä haitta, lkm) 0 0 0 0 0 0

Tallennettavat työtapaturmat ei poissaoloa (lkm) 4 5 0 0 2 2

Tallennettavat työtapaturmat yhteensä (lkm) 4 5 2 1 2 3

Työtapaturmataajuus, poissaloon johtaneet työpaikkatapaturmat (LTIF)* 0 0 3,3 1,6 0 1,7

Tallennettavien työpaikkatapaturmien taajuus (TRIF)* 5,9 3,3 3,5

Työhön liittyvät kuolemantapaukset (lkm) 0 0 0 0 0 0

Todetut ammattitautitapaukset (lkm) ei tapauksia ei tapauksia ei tapauksia

Turvallisuushavainnot (lkm) 26 17 23

* Nolla tapaturmaa -foorumin mukainen tapaturmataajuus. Tapaturmataajuuksiin ei sisälly Fingrid Datahub Oy.

Työpaikkatapaturmat, palvelutoimittajat 2021 2020 2019

Poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat (lkm) 17 14 7

joista vakavia (yli 30 pv poissaolo ja/tai pysyvä haitta, lkm) 1 5 2

Tallennettavat työpaikkatapaturmat, ei poissaoloa (lkm) 10 12

Tallennettavat työpaikkatapaturmat yhteensä (lkm) 27 26

Työtapaturmataajuus, poissaoloon johtaneet 
työpaikkatapaturmat (LTIF)

14,2 16,8 9,3

Tallennettavien työpaikkatapaturmien taajuus (TRIF) 22,6 31,2

Turvallisuushavainnot (lkm) 508 460 567

Työpaikkatapaturmat, yhdistetty 
(oma henkilöstö ja palvelutoimittajat) 2021 2020 2019

Ydistetty työtapaturmataajuus (oma henkilöstö 
ja palvelutoimittajat), poissaloon johtaneet 
työpaikkatapaturmat (LTIF)*

9,1 11,1 5,3

Yhdistetty tallennettavien työpaikkatapaturmien taajuus 
(TRIF, oma henkilöstö ja palvelutoimittajat)

16,6 19,4
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Työtapaturmataajuus ja 
työpaikkatapaturmat

 Oman henkilökunnan poissaoloon 
johtaneet työpaikkatapaturmat (lkm)

  Palvelutoimittajien poissaoloon 
johtaneet työpaikkatapaturmat (lkm)

  Poissaoloon johtaneet 
työpaikkatapaturmat yhteensä (lkm) 
 

  Oman henkilökunnan 
työtapaturmataajuus

  Palvelutoimittajien 
työtapaturmataajuus

  Yhdistetty työtapaturmataajuus  
(Oma henkilökunta & palvelutoimittajat)

 Yhdistetty tallennettavien työpaikka-
tapaturmien taajuus (TRIF, oma 
henkilökunta ja palvelutoimittajat)

Korkealla työskentelyyn 
lisäturvaa sähköasemilla
Fingrid käynnisti keväällä 2021 
hankkeen, jonka päämääränä 
on parantaa korkealla työsken-
telyn turvallisuutta sähköase-
milla. Tavoitteena on löytää hyviä 
käytäntöjä korkealla työskente-
lyyn sekä kehityskohteita koekii-
vettävistä rakenteista. Toiminta 
alkoi koekiipeämisillä, joita tehtiin 
vuoden aikana yhteensä kuudella 
sähköasemalla. Asemien joukossa 
on avokytkin laitos, GIS-asema ja 
HVDC-asema. Tarkoituksena on 
kartoittaa mahdollisimman laajasti 
erilaisia kiivettäviä rakenteita.
       
Koekiipeämisissä kiivetään esimer-
kiksi päämuuntajan kannelle 
tikkaita pitkin. Samalla selvitetään 
turvalliset tavat käyttää olemassa 
olevia rakenteita. Myös rakenteiden 
kehitystarpeet selvitetään: onko 
esimerkiksi putoamissuojainten 
kiinnityspisteitä riittävästi ja ovatko 
ne oikeissa paikoissa. Kaikkiin 
rakenteisiin ei ole tarvetta kiivetä, 
sillä tiettyjä laitteistoja voi tarkas-

CASE

tella maasta tai henkilönostimesta 
käsin.
     
Kiipeämisten yhteydessä tarkastel-
laan erilaisia ratkaisuja, joilla putoa-
missuojaimet voidaan kiinnittää 
mahdollisimman hyvin. Tarkoituk-
sena on mahdollistaa aina kiinni 

-menetelmän sujuva käyttö, jotta 
kiipeäminen sekä korkealla tehtävä 
työ ja liikkuminen on turvallista 
sekä mahdollisimman ergonomista. 
Lisäksi selvitetään, millä tavoin 
loukkaantuneen alas laskeminen 
on paras toteuttaa hätätilanteessa.
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Kantaverkon turvallisuus
Työturvallisuuden lisäksi Fingridille on 
tärkeää, ettei kantaverkosta aiheudu 
vaaraa ihmisille tai sähköjärjestelmän 
toimivuudelle� Toimintavuonna kan-
taverkosta ei aiheutunut ulkopuolisiin 
kohdistuneita henkilövahinkoja� Voima-
johtojen turvallisuus taataan huolelli-
sella ja ennakoivalla kunnossapidolla� 
Voimajohdoille tehdään säännönmukai-
sesti rakenteiden ja voimajohtoalueen 
tarkastuksia� Voimajohtojen aluskasvil-
lisuus raivataan säännöllisesti� Reuna-
metsien puuston pituudesta puolestaan 

huolehditaan latvojen helikopterisa-
hauksella ja hakkuilla siten, etteivät puut 
kaatuessaan ylety voimajohtoihin�

Tarkastuksissa havaitut viat korjataan en-
nakoiden ennen kuin ne aiheuttavat säh-
könsiirron keskeytymisen tai vaaraa voi-
majohdon ympäristössä� Vuonna 2021 
tarkastuksia tehtiin noin 4 700 johtokilo-
metrille� Johtoaukeaa raivattiin noin 5 700 
hehtaaria ja reunametsien puustoa kaa-
dettiin noin 60 000 kuutiometriä� Toimen-
piteisiin liittyen oltiin yhteydessä yli 8 000 
maanomistajaan� Näillä toimenpiteillä voi-

majohdot pysyvät käyttövarmoina ja en-
nen kaikkea turvallisina ympäristölleen�

Osallistumme aktiivisesti maankäytön 
suunnitteluun kuntien ja maakuntaliit-
tojen kanssa varmistaaksemme turvalli-
suuden ja kantaverkon maankäyttövara-
ukset� Vuonna 2021 annettiin noin 240 
kaavoitusta ja ympäristövaikutusten ar-
viointeja koskevaa lausuntoa� Lisäksi 
ohjattiin kantaverkon läheisyydessä ta-
pahtuvaa rakentamista ja toimintaa an-
tamalla turvallisuusohjeita ja maankäy-
tön rajoituksia sisältäviä lausuntoja noin 

510 kappaletta� Näihin liittyen teimme lu-
kuisia katselmuksia ja annoimme pereh-
dytystä� Olimme edelleen mukana maan-
käyttö- ja rakennuslain uudistuksessa 
kaavoitus- ja rakentamislaiksi� Korostim-
me lausunnossamme erityisesti maakun-
takaavoituksen ja sen ohjausvaikutuksen 
merkitystä Fingridille sekä kantaverkon 
huomioon ottamista maankäytön suun-
nittelujärjestelmässä�

Sähkö- ja magneettikentät huolestut-
tavat ihmisiä voimajohtojemme lähei-
syydessä� Sähkö- ja magneettikenttiä 
esiintyy kaikkialla ympärillämme, ja voi-
majohdot ovat yksi kenttien lähteistä� 
Sosiaali- ja terveysministeriön määrit-
telemät väestön altistumisen raja-arvot 
eivät kuitenkaan ylity voimajohtojen lä-
heisyydessä� Vuonna 2021 julkaisimme 
edelleen ulkopuolisen asiantuntijatahon 
kanssa tilannekatsauksia sähkö- ja mag-
neettikenttiin liittyvistä lääketieteellis-
painotteisista tutkimuksista maailmalla� 
Aiemmasta poikkeavaa näyttöä terveys-
vaikutuksista ei ole todettu�

Ohjeistamme työskentelyä ja muuta toi-
mintaa sähköverkon läheisyydessä sään-
nöllisesti� 



FINGRIDIN SOSIAALISEN VASTUUN MITTARIT

Sosiaalisten tavoitteiden mittarit ja tavoitetasot
Mittari Kuvaus YK:n SDG 2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Henkilöstö

Suomen paras työpaikka Henkilöstötutkimuksen tulos Suomen parhaiden työ-
paikkojen
joukossa

Great Place to Work -tutkimus: Trustindex 87 ja ”koko-
naisuutena tämä on hyvä työpaikka” 94 % 
Vastuullisin työnantaja 2021 Oikotien tutkimuksessa�

Hyvinvoiva työyhteisö Sairaspoissaolot
Eläköitymiset

< 2 %
ei ennenaikaisia
eläköitymisiä

Sairaspoissaolot 1 % ja ei ennenaikaisia eläköitymisiä

Monimuotoinen työyhteisö Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
sekä monimuotoisuus

Ei syrjintätapauksia
Henkilöstörakenne moni-
muotoistunut 

Ei syrjintätapauksia� Ikärakenne laaja� Palkkaerot naisten 
ja miesten välillä pienet ja monessa vaativuusluokassa 
olemattomat� Naisten osuus koko henkilöstöstä edelleen 
vain neljännes, johtotehtävissä kolmannes ja hallituk-
sessa neljännes,

Talous

Vihreä rahoitus Kokonaismäärä yhtiön 
rahoitusjärjestelyissä

Tavoitteena kasvattaa 
vihreän rahoituksen
määrää yhtiön kokonais-
rahoituksesta

Vuonna 2021 yhtiö kasvatti merkittävästi vihreän rahoi-
tuksen määrää kokonaisrahoituksesta� 300 miljoonan 
euron vastuullisuustavoitteisiin sidottu valmiusluotto ja 
70 miljoonan euron vihreä investointilaina

Taloudellinen tehokkuus Kustannusten kehityssuhteessa 
yleiseen hintatasoon

Kustannusten nousu toi-
mialan yleistä kehitystä 
hitaampaa�

Vuonna 2021 yhtiön operatiivisten kustannusten kehi-
tys ylitti pitkän aikavälin keskiarvon toimintaympäristön 
yleisen kustannustason nousun takia, mutta oli kuitenkin 
toimialan parhaimmistoa

Efektiivinen veroaste Verojen maksu Suomen
yhteisöveroasteen mukaisesti

Maksetaan verot Suo-
men kulloinkin voimassa 
olevan yhteisöveroasteen 
mukaisesti�

Fingrid maksoi veroja vuonna 2021 33,5 M€�  
Vuonna 2020 19� suurin yhteisöveronmaksaja�
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Mittari Kuvaus YK:n SDG 2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Asiakkaat

Käyttövarmuus
Toimivat markkinat

määritelty kohdassa ilmastotavoitteet

 Asiakastyytyväisyys cNPS >50 cNPS oli 41� Vuoden 2021 tavoite oli >35�

Kantaverkkomaksujen edullisuus ENTSO-E hintavertailu 3� edullisimman joukossa Vuoden 2021 tulos ei vielä tiedossa�
Vuonna 2020 sijoitus oli toinen�

Muut keskeiset sidosryhmät

Maanomistajien tyytyväisyys Tyytyväisyys investointiprojek-
tien hoitoon (1-5)

>4 Yleisarvosana oli 3,4

Yhtiön maine eri sidosryhmien 
keskuudessa

Sidosryhmätutkimukset Fingrid tunnettu yhtiö ja 
haluttu kumppani kaik-
kien sidosryhmien kes-
kuudessa

Työnantajamaine tekniikan osaajien keskuudessa säilyi 
lähes ennallaan� Suuren yleisön keskuudessa maine nousi 
aikaisemmasta� Yhtiön tunnettuudessa on vielä tehtävää�

Palvelutoimittajien halukkuus 
toimia Fingridin kanssa

Palvelutoimittaja-markkinoiden 
toimivuus

Kilpaillut, toimivat ja laa-
dukkaat palvelutoimitta-
jamarkkinat

Uusimme toimittajarekisterikelpuutukset 2020� Palvelu-
toimittajamarkkina on likvidi�
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Mittari Kuvaus YK:n SDG 2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Työturvallisuus

Työtapaturmataajuus Yhdistetty työtapaturmataajuus 
(oma henkilöstö ja palvelutoimit-
tajat), (LTIF)

<5 Työtapaturmataajuus oli 9,1

Kantaverkon turvallisuus Vahinkojen lukumäärä
ulkopuolisille

0 Ei vahinkoja ulkopuolisille

Toimitusketju

Hankintaketjun vastuullisuus Poikkeamien kpl tilaajavastuu- 
tai työsuhdeasioissa

Ei merkittäviä Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhde-
asioissa
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04
Hyvä hallintotapa

Fingridin hyvä hallintotapa perustuu avoimuuteen ja vas-
tuulliseen toimintamalliin� Fingridin johtamisessa nouda-
tetaan yhtiön toimintaan soveltuvien lakien, määräysten ja 
listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimuksia sekä yhtiössä 
päätettyjä periaatteita, politiikkoja ja ohjeistusta� Vastuulli-
sen toiminnan, hyvän hallintotavan sekä sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan tavoitteet ja vaatimukset on keskeisiltä 
osiltaan määritelty hallituksen erikseen hyväksymissä yhtiön 
arvoissa, toimintaperiaatteissa sekä sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan periaatteissa� Yrityskulttuurimme perustuu 
henkilöstön vahvaan sitoutumiseen yhtiön arvoihin ja toimin-
taperiaatteisiin�

YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-  
ja SASB-sisällöt

66

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTITILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU



AVOIMUUS

Yrityskulttuuri

Vastuullisuuden 
teema, visio

Lyhyen aikavälin 
tavoite 2025

Pitkän aikavälin 
tavoite 2035

Yritysvastuun 
näkökulma ja YK:n 
SDG

Sitoudumme 
ja sitoutamme 
vastuullisuuteen 
ja arvojemme 
mukaiseen, 
listayhtiöiden 
hyvään hallinto-
tapaan.
 
Tasapainoinen 
riskin ja tuoton 
suhde omistajille 
ja rahoittajille.

Toiminnan 
jatkuvuuden ja 
tuloksellisuuden 
varmistaminen 
hyvällä riskien-
hallinnalla.

Avoin ja kattava 
ulkoinen rapor-
tointi ja tiedot-
taminen.

Korkeatasoinen 
tietoturva ja 
vastuu datasta.

Koko työyhteisö on 
sitoutunut vastuulli-
seen toimintatapaan 
ja avoimeen viestin-
tään�

Yhtiön ohjeistus 
sovellettavan lain-
säädännön mukainen 
ja yhtiön henkilöstö 
perehdytetty sään-
nöstöön ja tuntee 
ohjeistuksen�

Omistajien tavoittei-
den mukainen osin-
kotuotto�

Korkea luottoluokitus�

Ei merkittäviä liiketoi-
mintahaittaa aiheut-
tavia tietoturva- tai 
tietosuojaloukkauksia�

Fingrid tunnetaan 
esimerkillisestä 
vastuullisuustyös-
tään sekä avoimesta 
ulkoisesta raportoin-
nista�

Omistajien ja rahoit-
tajien näkökulmasta 
Fingrid on avoin, 
vakaa ja tuottava 
yhtiö�

Fingrid tunnetaan 
korkealaatuisesta 
tietoturvasta sekä 
kyvykkyydestä suo-
jata henkilö- ja liiketoi-
mintakriittinen data�

Hyvä hallintotapa

Fingridin johto on valinnut avoimuu-
den linjan� Tiedon jakamisen ja avoi-
muuden kulttuurin edistämisen näh-
dään parantavan yhtiön tuottavuutta� 
Ensiluokkainen ja tarkoituksellinen tie-
don jakaminen tehostaa niin yksilöiden 
kuin organisaation oppimista, mikä puo-
lestaan edistää yhtiön uusiutumista ja 
suoriutumista tehtävässään� Tietoa ja-
kamalla voidaan yhdistää eri ammatti-
laisten osaamista yli rajojen sekä vahvis-
taa organisaation käytäntöjä� Samalla 
voidaan välttyä turhilta virheiltä, raken-
taa mainetta sekä ottaa organisaation 
kyvykkyydet, tiedot ja taidot hallintaan�

 Henkilöstöllä on oikeus avoimeen, ajan-
tasaiseen ja aktiiviseen viestintään� Laa-
dukkaalla viestinnällä kasvatetaan hen-
kilöstön tietoisuutta yhtiön arvoista ja 
tavoitteista� Viestinnällä pystytään myös 
sitouttamaan henkilöstöä yhtiöön� Fing-
ridissä tieto on lähtökohtaisesti kaikille 
avointa ja luottamuksellisia tietoja (esim� 
henkilötiedot) lukuun ottamatta kaikkien 
saatavilla yhteisessä tiedonhallintajärjes-
telmässä� Kaikille avoimina ja vuorovai-
kutteisina keskustelupaikkoina toimivat 
myös intranet ja Teams, joihin jokaisella 
on vapaa pääsy� Niissä kaikilla on mah-
dollisuus osallistua vuoropuheluun�

Avoimuutta yrityksessämme edistää ma-
tala organisaatiorakenne sekä mutkaton 
keskusteluilmapiirimme� Ne mahdollis-
tavat rohkean ajatusten vaihdon ja eri-
laisten mielipiteiden esiintuonnin� Kaikki 
työntekijämme ovat työyhteisössä sa-
manarvoisia, ja myös johto on vahvasti 
läsnä arjen tekemisessä� Toimintamme 
on epämuodollista ja ihmisten on helppo 
lähestyä toisiaan� Avoin ja keskusteleva 
kulttuuri näkyy parhaiten ihmisten vilpit-
tömänä haluna auttaa kollegoita�

Palautetta kerätään säännöllisesti ja 
siihen myös reagoidaan� Henkilöstön 
toiveesta yhtiössä on viime vuosina 
kehitetty muun muassa etätyö- ja työ-
aikajoustoja� 

Seuraamme yrityskulttuurimme kehit-
tymistä – viimeksi kysyimme henkilös-
töltä vuonna 2019 kulttuurimme pää-
piirteitä� Vastauksissa nousivat esiin 
yhteisöllisyys, tiimihenkisyys, avoimuus, 
rehellisyys, luottamus, vastuullisuus ja 
rentous� Henkilöstö toivoo vahvaa ko-
keilukulttuuria sekä sitä, että yhtiössä 
onnistuttaisiin entistä paremmin purka-
maan siiloja ja lisäämään yhdessä teke-
mistä� Henkilöstö on vahvasti sitoutunut 
yhtiön arvoihin� Yhtiön arvot päivitettiin 
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vuonna 2020 yhteistyössä koko henki-
löstön kanssa�
      
Avoin tiedottaminen
Fingridin sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
ohjenuorana ovat avoimuus, aktiivisuus 
ja ajantasaisuus� Avoimella viestinnäl-
lä tuetaan yhtiön strategisia liiketoimin-
tatavoitteita� Viestinnässä käytetään 
hyödyksi useita kanavia� Pääkanava on 
yhtiön verkkosivu www�fingrid�fi, jossa 
julkaistaan kaikki uutiset ja pörssitie-
dotteet, sijoittajainformaatio, asiakkaille 
suunnatut uutiskirjeet ja lehdet, yhtiön 
tapahtumat ja esitteet sekä maanomis-
tajille suunnatut projektiuutiset�

Verkkosivuiltamme löytyy jatkuvasti 
päivittyvä sähköjärjestelmän tilanneku-
va, joka kertoo kunkin hetken sähkön-
tuotanto- ja kulutustilanteen Suomes-
sa� Helmikuussa 2020 sivuille tehtiin 
päivitys, jonka myötä on mahdollis-
ta tarkastella Suomen kantaverkon ja 
sähkömarkkinoiden tilaa entistä koko-
naisvaltaisemmin� Sivu sähköjärjestel-
män tilasta yhdistää Suomen sähköjär-
jestelmän historialliset ja reaaliaikaiset 
tiedot sekä ennusteet tuotanto-, kulu-
tus- ja siirtotehoista yhteen käyttöliitty-

mään� Lisäksi karttakuvan alta löytyvä 
kuvaaja näyttää hiilidioksidipäästöarvi-
ot ja Suomen sähkön aluehinnan vuoro-
kausimarkkinoilla sekä historian että tu-
levien tuntien osalta�

Toinen keskeinen palvelu sähkömark-
kinoille ja asiakkaille on Fingridin avoin 
datasivusto (http://data�fingrid�fi) , jon-
ka kautta jaetaan kootusti tietoa Suo-
men sähköjärjestelmästä ja sähkömark-
kinoista� Datan tarjoaminen helposti ja 
kootusti mahdollistaa uusien palve-
luiden sekä sovellusten kehittämisen� 
Avoin datapalvelu on saanut paljon pa-
lautetta sidosryhmiltä, minkä vuoksi Fin-
grid onkin käynnistänyt projektin palve-
lun uusimiseksi� Tavoitteena on tuottaa 
entistä helppokäyttöisempi tiedonha-
kukanava�

Palautekanavat ja 
väärinkäytöksistä ilmoittaminen
Fingridin henkilöstön sekä ulkoisten si-
dosryhmien käytössä on useita palau-
te- ja raportointikanavia� Henkilöstöä 
on ohjeistettu niiden käytöstä Fingri-
din intranetissä sekä perehdytyskoulu-
tuksissa� Palautetta kerätään henkilös-
tö- ja sidosryhmäkyselyillä� Palautetta 

voi aina antaa henkilökohtaisesti myös 
esimiehelle tai esimiehen esimiehelle, 
niin sanotun yhden yli -periaatteen mu-
kaisesti� Heidän lisäkseen myös luotta-
musmiehille sekä henkilöstöyksikölle on 
mahdollista antaa palautetta�

Mikäli toiminnan epäillään olevan Fing-
ridin toimintaperiaatteiden tai lainsää-
dännön vastaista, eikä tietoa voi välit-
tää suoraan Fingridin yhteyshenkilölle, 
on käytössä myös luottamuksellinen ja 
riippumaton ilmoituskanava� Kanava on 
tarkoitettu käytettäväksi väärinkäytös- 
tai rikosepäilyissä, jotka voivat koskea 
esimerkiksi kirjanpitoa, eturistiriitoja, 
korruptiota, arvopaperimarkkinoita tai 
muita taloudellisia epäselvyyksiä� 

Kaikki epäilyt periaatteiden vastaises-
ta toiminnasta tutkitaan luottamuksel-
lisesti ja ammattimaisesti yksityisyy-
densuoja taaten� Fingridissä ilmoituksia 
käsittelevät vaatimustenmukaisuudesta 
vastaava lakimies, lakiasiainjohtaja sekä 
toimitusjohtaja� Mahdollisista ilmoituk-
sista raportoidaan yhtiön hallitukselle 
yksityisyyden suoja huomioiden� Vuonna 
2021 Fingrid sai ilmoituskanavan kaut-
ta yhden ilmoituksen epäillystä liikalas-
kutuksesta� Laskutuksen ja hyväksyn-
täketjujen tarkastuksessa ei kuitenkaan 
havaittu epäilyttävää, eikä ilmoittajalta 
saatu lisätietoja�

 Vuonna 2021 Fingridin toiminnassa ei 
ilmennyt kilpailulainsäädännön rikko-
muksia, korruptio- tai lahjontatapauksia, 
ihmisoikeusrikkomuksia tai syrjintäta-
pauksia� Henkilöiden yksityisyyden suo-
jaan liittyen yhtiölle osoitettiin yksi vali-
tus, joka johti korjaaviin toimenpiteisiin�

Tietoturva ja tietosuoja
Toimintavuonna Fingrid jatkoi voimak-
kaita panostuksia henkilöstön tietotur-
vataitoihin, sillä henkilöstö on merkittä-
vässä roolissa erilaisten poikkeamien 
havainnoinnissa ja raportoinnissa� Hen-

Henkilöstön 
toiveesta 
yhtiössä on 
viime vuosina 
kehitetty 
muun muassa 
etätyö- ja 
työaikajoustoja.
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kilöstölle toteutettiin informaatiotilai-
suuksia etäyhteysratkaisujen avulla� 
Jatkuva panostus henkilöstöön onkin 
tuottanut selkeää parannusta Fingridin 
tietoturvan tasoon� Tietoturvan hallinta-
mallia työstettiin ISO 27001 standardin 
mukaiseksi ja samalla päätettiin myös 
edetä sertifioinnin hakemiseen�       

Henkilötietoja käsiteltäessä on tieto-
suojasta huolehdittava ennakoivasti ja 
kokonaisvaltaisesti koko henkilötiedon 
elinkaaren ajan� Henkilötietojen käsit-
telyn on oltava suunnitelmallista, oh-
jeistettua ja dokumentoitua ja sen on 
noudatettava EU:n tietosuoja-asetus-
ta ja muuta tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä� Fingridissä tietosuojasta on 
laadittu oma kirjallinen ohjeistus, ja tie-
tosuojakysymykset ovat myös osana 
sähköisiä perehdytysohjelmia� Lisäksi 
pidetään kohdennettuja koulutuksia ja 
harjoituksia eri rooleissa toimiville hen-
kilöille� Datavastuullisuudella on keskei-
nen merkitys Fingridin tietoturva- ja tie-
tosuojatoimintamalleissa�

Toimintavuonna henkilötietojen käsitte-
lyn osalta keskeisessä osassa oli keski-
tetyn tiedonvaihtojärjestelmän, data-

hubin, valmistelun jatkaminen ottaen 
huomioon lainsäädännön henkilötieto-
jen käsittelylle asettamat vaatimukset� 
Datahubin tietosuojavalmiudet olivat 
myös sisäisen tarkastuksen kohteena 
loppuvuodesta 2021�
    
Toimintaperiaatteet / Code of 
Conduct
Fingrid sitoutuu itse ja sitouttaa sopi-
muskumppaneitaan vastuullisuuteen ja 
yhtiön arvojen mukaiseen hyvään hal-
lintotapaan� Koronapandemiaolosuh-
teissakaan yhtiön tietoon ei tullut mer-
kittäviä poikkeamia yhtiön ohjeistuksen 
ja hyvän hallintotavan noudattamises-
sa vuonna 2021� Jokainen fingridiläi-
nen sitoutuu noudattamaan työssään 
yhtiön toimintaperiaatteita (Code of 
Conduct), joiden perustana ovat Yh-
distyneiden kansakuntien Global Com-
pact -aloite sekä yritystoimintaa ja ih-
misoikeuksia ohjaavat periaatteet� 
Toimintaperiaatteet sisältävät myös ih-
misoikeussitoumuksemme� Sopimus-
kumppaneinamme toimivilta palvelu- ja 
tavaratoimittajilta edellytämme erillis-
ten yritysvastuuvaatimustemme (Supp-
lier Code of Conduct) tai muiden erik-
seen sovittujen vastaavien vaatimusten 
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noudattamista� Vuonna 2021 tarkistim-
me yritysvastuuvaatimusten sisällyttä-
misen julkisiin hankintoihimme� Muuta-
maa yksittäistä poikkeuksesta lukuun 
ottamatta yritysvastuuvaatimukset oli-
vat osa julkisia hankintoja koskevia so-
pimuksiamme� 

Varmistamme toimintaperiaatteidem-
me toteutumista esimiestyössä ja koko 
työyhteisön voimin� Käytämme täs-
sä myös verkkoperehdytystä, jonka 
päivitimme vuonna 2021� Edellytäm-
me perehdytyksen suorittamista koko 
henkilöstöltä� Vuoden 2021 henkilös-
tökyselyssä 96 prosenttia vastaajista 
sitä mieltä, että fingridiläiset noudat-
tavat vastuullisia toimintatapoja� Olem-
me laatineet eettiset periaatteet myös 
tekoälyn käytölle� Olemme varmista-
neet ihmisoikeusymmärryksemme te-
kemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden 
huolellisuusvelvoiteprosessin mukai-
sesti ja päivitimme toimintasuunnitel-
mamme myös vuonna 2021� Fingridin 
tulos suomalaisyritysten ihmisoikeus-
suoriutumisen tilaa selvittäneessä SIH-
TI-hankkeessa oli 42,3 (kaikkien kes-
kiarvo 23,9)� Jatkoimme yritysvastuuta 
koskevan sääntelyn ja sen myötä ra-

portointiin ja liiketoimintaan tulevien 
uusien vaatimusten etenemisen seu-
raamista�              

Liiketoiminnan määräysten 
mukaisuus
Fingridissä johtamisen tavoitteena on 
hallituksen hyväksymän strategian toi-
meenpano ja yhtiön liiketoiminnallisten 
tavoitteiden saavuttaminen vastuulli-
sesti ja kestävästi tuloksellisella tavalla� 
Tämä edellyttää sekä taloudellisten että 
inhimillisten voimavarojen oikeaa koh-
distamista ja tiedon optimaalista hyö-
dyntämistä�

Noudatamme lakeja ja asetuksia� Hyvä 
hallinnointitapa, riskienhallinta, riittä-
vät kontrollit ja sisäisen tarkastuksen 
periaatteet ohjaavat kaikkea toimin-
taa� Johtamisessa noudatetaan hyvää 
hallintotapaa varmistavia sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan menettely-
tapoja� Yhtiö seuraa lakien ja säädös-
ten muutoksia ja ylläpitää johtamista 
ohjaavat periaatteet, politiikat ja muun 
ohjeistuksen yhtiötä koskevien sää-
dösten vaatimusten mukaisina� Liike-
toimintaa suunnitellaan ja johdetaan 
ohjeistuksen mukaisesti siten, että vaa-
timusten täyttyminen voidaan osoit-

taa� Tämä koskee niin yhtiön sisäistä 
toimintaa kuin yhtiön ulkoisesti hank-
kimia palveluita� Tavoitteenamme on, 
ettemme tyydy toimintamme kannal-
ta keskeisissä asioissa, kuten työtur-
vallisuus- ja tietoturvaohjeistuksessa, 
ainoastaan vaatimusten vähimmäista-
son täyttämiseen�

Vastuullisen toiminnan, hyvän hallinto-
tavan sekä sisäisen valvonnan ja riski-
enhallinnan tavoitteet ja vaatimukset 
on keskeisiltä osiltaan määritelty hal-
lituksen erikseen hyväksymissä yhti-
ön arvoissa, toimintaperiaatteissa sekä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
periaatteissa� 

Yhtiössä noudatetaan hallituksen hy-
väksymää sisäpiiriohjetta ja lähipiiripe-
riaatteita sekä erikseen ylläpidettävää 
eturistiriitoja ja esteellisyyttä koskevaa 
ohjetta� Tavoitteenamme on liiketoimin-
taamme ohjaavan ohjeistuksen ajanta-
saisuudesta huolehtiminen�

Talouden kontrollit
Kontrollitoimenpiteet ovat toimintaoh-
jeita ja menettelytapoja, joita noudat-
tamalla pyritään varmistamaan, että 
johdon määrittelemät, riskienhallinnan 

• Toimintaperiaatteet 
(Code of Conduct)

• Yritysvastuuvaatimukset 
palvelutoimittajille

• Sisäisen valvonnan ja riskien 
hallinnan periaatteet

• Hallinnointikoodi 2020

• Sisäpiiriohje

• Lähipiiriperiaatteet

• Kriisiviestintäperiaatteet

• Johtamisen periaatteet

• Henkilöstöpolitiikka

• Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma

• Yritystalouden periaatteet

• Hankintapolitiikka

• Kantaverkon kehittämisen ja 
kunnonhallinnan periaatteet

• Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

• Käyttövarmuuden hallinnan 
periaatteet

• Sähkömarkkinoiden edistämisen 
periaatteet

Yhtiön toimintaa ohjaavat keskei-
set periaatteet ja politiikat sekä 
vastuullisuutta tukevat ohjeet ja 
suunnitelmat
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kannalta tärkeät toimenpiteet toteute-
taan tehokkaasti�

Merkittävää varainkäyttöä, päätöksen-
tekoa ja riskienhallintaa sekä hyvää hal-
lintotapaa ja toiminnan laatua tukevia 
prosessi- ja kontrollikuvauksia ylläpide-
tään yhtiön ohjepankissa automaattisen 
seurannan ja yhtenäisen hyväksyntäme-
nettelyn piirissä�

Kontrollien tehokkuutta seurataan 
säännöllisesti osana johtamista� Hallitus 
ja tarkastusvaliokunta seuraavat sään-
nöllisesti yhtiön taloudellista tulosta ja 
suoriutumista� Samalla seurataan, onko 
yhtiöllä riittävästi prosesseja, joilla arvi-
oidaan riskejä ja kontrollien tehokkuutta 
taloudellisen raportoinnin osalta kaikil-
la organisaatiotasoilla� Tarkastusvalio-
kunta valvoo yhtiön taloutta, taloudel-
lista raportointia, riskien hallintaa sekä 
sisäistä valvontaa ja tarkastusta osana 
yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää�

Sisäisen valvonnan puutteet kommu-
nikoidaan ajoissa korjaavista toimen-
piteistä vastuussa oleville tahoille sekä 
tarvittaessa johdolle ja hallitukselle� Si-
säinen tarkastus arvioi vuosittain talou-

dellisten raportointiprosessien sisäistä 
valvontaa sekä niihin liittyviä prosesseja 
ja menettelyitä osana liiketoimintapro-
sessien tarkastuksia� Sisäisenä tarkas-
tajan toimii riippumaton ulkoinen sisäi-
nen tarkastaja, joka raportoi suoraan 
yhtiön hallituksen tarkastusvaliokun-
nalle�

Korruption ja terrorismin vastaiset 
toimet
Fingrid torjuu harmaata taloutta sekä 
kieltäytyy rahanpesusta ja korruptiosta, 
kuten kiristyksestä ja lahjonnasta� Fin-
grid edellyttää, että jokainen fingridiläi-
nen sitoutuu tähän toimintaperiaattei-
den (Code of Conduct) hyväksymisellä 
ja ulkoiset sopimuskumppanit yritysvas-
tuuvaatimusten (Supplier Code of Con-
duct) hyväksymisen kautta� 

Lisäksi Fingridissä on käytössä useita 
toimintamalleja mahdollisen korrupti-
on, lahjonnan ja muiden taloudellisten 
väärinkäytösten estämiseksi� Ne liitty-
vät muun muassa varojen käyttöön, las-
kujen ja tositteiden tarkastukseen, vie-
raanvaraisuuden vastaanottamiseen, 
sitoumusten ja sidonnaisuuksien tar-
kistamiseen, vastapuolitarkastuksiin 

sekä pakoteseurantaan� Pakoteseu-
rannassa käytetään apuna ulkoisia pal-
veluntoimittajia�  Julkisissa hankinnois-
sa noudatetaan Fingridin hyväksymiä 
poissulkemisperusteita, joiden avulla 
estetään harmaata taloutta ja varmis-
tetaan toimittajien luotettavuus ja toi-
mintakyky� Fingrid varmistaa korrupti-
on, lahjonnan ja muiden taloudellisten 
väärinkäytösten estämisen ajantasai-
sin periaattein, ohjeistuksin, kontrollien 
sekä perehdytyksien avulla�  

RISKIEN JA JATKUVUUDEN 
HALLINTA
Fingridin toiminnan luonne ja keskei-
nen merkitys yhteiskunnan toiminnalle 
heijastuvat voimakkaasti yhtiössä val-
litsevaan riskienhallintakulttuuriin ja 
sen kehittämiseen� Fingrid vastaa Suo-
men sähköjärjestelmän toimivuudesta 
ja on sen myötä lähtökohtaisesti ris-
kienhallintayhtiö� Fingridin riskienhal-
linnan kokonaisuus on kuvattu yhtiön 
verkkosivuilla ja vuosikertomuksen lii-
ketoimintakatsauksessa�

Tavoitteenamme on toimintamme jatku-
vuuden ja tuloksellisuuden varmistami-
nen hyvällä riskienhallinnalla�

Sisäiset tarkastukset
Sisäinen valvonta ja tarkastus tuottavat 
varmennettua tietoa yhtiön prosessien 
tehokkuudesta ja menettelytapojen toi-
mivuudesta ja oikeudellisuudesta� Fing-
ridissä sisäinen tarkastus on annettu ul-
kopuoliselle riippumattomalle sisäisen 
tarkastuksen laatuvaatimukset täyttäväl-
le tarkastusyhteisölle, joka yhdessä halli-
tuksen kanssa päättää vuosittain tarkas-
teltavista kohteista� Sisäinen tarkastus voi 
kohdistua hyvin eri tasoisiin asioihin: esi-
merkiksi yleisellä tasolla investointipro-
jektien johtamiseen tai yhden yksittäisen 
projektin läpiviemiseen� Tarkastuksia teh-
dään yhtä hyvin liiketoiminnan oikeellisuu-
den varmistamiseksi kuin tukitoimintojen 
prosessien kehittämiseksi� 

Sisäisistä tarkastuksista on kerrottu 
enemmän Selvityksessä hallinto- ja oh-
jausjärjestelmästä� Sisäisen tarkastuk-
sen raportit vuonna 2021 koskivat yh-
tiön varavoimalaitosten omaisuuden 
hallintaa, arkistointiperiaatteita, tiedon-
hallintaa ja sopimusarkistoa sekä Fing-
rid Datahub Oy:n tietosuojakäytäntöjen 
valmiuksien kokonaisarviointia�
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TALOUS – OMISTAJAT JA 
RAHOITTAJAT
Fingridin pääoman hallinnan ja verk-
ko-omaisuuden hallinnan ensisijainen 
tavoite on varmistaa yhtiön kyky jatku-
vaan liiketoimintaan, arvon säilyminen 
sekä nopea toipuminen mahdollisista 
erityistilanteista� Yhtiöllä tulee olla pää-
omarakenne, joka tukee yhtiön luotto-

luokituksen säilymistä vahvana, pää-
omakustannusten kohtuullisuutta ja 
riittävää osingonmaksukykyä� Yhtiön ta-
voitteena on säilyttää luottoluokitus vä-
hintään tasolla 'A-'� 

Fingridin osingonjako mitoitetaan siten, 
että osakkeenomistajat saavat kohtuul-
lisen tuoton sijoittamalleen pääomalle ja 

toisaalta siten, että yhtiön rahoituksel-
linen asema ylläpidetään vakaana� Fin-
gridin osinkopolitiikan lähtökohtana on 
jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta 
osinkona� Päätöstä tehtäessä otetaan 
kuitenkin aina huomioon taloudelliset 
olosuhteet, yhtiön lähivuosien inves-
tointi- ja kehittämistarpeet ja yhtiön kul-
loinkin voimassa olevat talousohjauksen 

tavoitteet� Tavoitteenamme on tasapai-
noinen riskin ja tuoton suhde omistajille 
ja rahoittajille�
      
TYÖTÄ HUOLTOVARMUUDEN 
ETEEN
Fingrid osallistuu kiinteästi Suomen huol-
tovarmuuden varmistamiseen� Fingrid on 
huoltovarmuuskriittinen yritys, jonka on 
kyettävä jatkamaan toimintaansa myös 
poikkeusoloissa valmiuslakien ollessa 
voimassa� Fingrid ylläpitää valmiussuun-
nitelmaa osana sähkömarkkinalain mu-
kaista varautumissuunnitelmaa� Fingrid 
on aktiivinen energia-alan varautumis-
toiminnan kehittämisyhteistyössä ja hal-
linnoi yhdessä Huoltovarmuuskeskuk-
sen kanssa poikkeusoloihin varautumista 
koordinoivaa viranomaisten ja elinkeino-
elämän yhteistä voimatalouspoolia� Vii-
me vuosina pooli on panostanut mittaviin 
kunta-, pelastus- ja poliisiviranomaisten, 
puolustusvoimien ja energiayhtiöiden 
Jäätyvä-varautumisharjoituksiin�

Toimintavuonna huoltovarmuus pande-
mian myötä oli koetuksella� Poolien tuella 
onnistuttiin luomaan selvää tilannekuvaa 
pandemian huoltovarmuusvaikutuksista 
ja tarvittavista toimenpiteistä� 
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FINGRIDIN HYVÄÄN HALLINTOTAPAAN LIITTYVÄT MITTARIT

Hyvään hallintotapaan liittyvät mittarit ja tavoitetasot

Mittari Kuvaus YK:n SDG 2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Toimintaperiaatteet

Henkilöstön näkemys toimintatapojen 
vastuullisuudesta

Henkilöstökysely:
arvosana toimintatapojen 
vastuullisuudesta (1-5)

>4 Henkilöstökyselyssä 96 prosenttia vastaajista sitä mieltä, 
että fingridiläiset noudattavat vastuullisia toimintatapoja� 
Oikotien Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa fingri-
diläisten näkemys toimintatapojen vastuullisuudesta oli 
4,25/5� 

Toimintaa ohjaavien periaatteiden ja 
poliitikkojen ajantasaisuus

Periaatteet ja politiikat päivitetty 
vuosikellon mukaisesti, %

Kaikki päivitetty 
vähintään kahden 
vuoden välein, ja yhtiön 
toimintatavat vastaavat 
näitä�

Kaikki periaatteet ja politiikat on päivitetty vähintään 
vuosiohjelman mukaisesti�

Sisäiset tarkastukset Ei kriittisiä merkittäviä 
puutteita sisäisissä 
tarkastuksissa 

Sisäisissä tarkastuksissa ei ollut kriittisiä merkittäviä 
puutteita�

Riskien hallinta, jatkuvuuden hallinta

Riskien hallinta, jatkuvuuden hallinta Ei merkittäviä realisoitu-
neita riskejä, jotka aiheu-
tuivat yhtiön puutteel-
lisesta varautumisesta� 
Jatkuvuusharjoittelu 
toteutettu 100 % suun-
nitellun ohjelman puit-
teissa�

Merkittäviä puutteellisesta varautumisesta johtuvia ris-
kejä ei realisoitunut ja jatkuvuusharjoittelu toteutettiin�

Liiketoimintakriittisen ja henkilödatan 
suojaus (henkilötiedot, verkkomalli)

Varmistetaan, että liiketoimin-
takriittiseen dataan on pääsy 
vain sitä tarvitsevilla�

Ei merkittäviä liiketoi-
mintahaittaa aiheuttavia 
tietoturva- tai tietosuoja-
loukkauksia�

Merkittäviä liiketoimintahaittaa aiheuttavia tietoturva- tai 
tietosuojaloukkauksia ei todettu�
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Mittari Kuvaus YK:n SDG 2025 Tavoitteiden seuranta: näin onnistuimme 2021

Talous – omistajat ja rahoittajat

Luottoluokitus Luottoluokitus (S&P, Fitch) 
vähintään ’A-’ (vähintään 
toiselta)

Yhtiön luottoluokitus 
tasolla, joka varmistaa 
rahoituksen saatavuuden 
kohtuullisin kustannuksin

Luottoluokituksen vähimmäistaso ylittyi 

Osingonmaksukyky Yhtiön rahoitustarpeet huomi-
oiva kohtuullinen osinkotuotto 
omistajille

Osingon absoluuttinen 
määrä ja osuus emoyh-
tiön tuloksesta (%)

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto saavu-
tettu
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RAPORTOINNIN PERIAATTEET
Fingrid noudattaa läpinäkyvyyden ja 
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 
kansainvälistä GRI-raportointiohjeistoa 
(Global Reporting Initiativen GRI-stan-
dardien peruslaajuus core)� Sosiaalis-
ten ja ympäristötietojen laskentaraja ei 
sisällä osakkuusyrityksiä� Raportoin-
nin on varmentanut ulkopuolinen riippu-
maton taho� Myös vaatimukset valtion-
yhtiöiden yritysvastuuraportoinnille ja 
pörssien ESG-raportointiopas (environ-
mental, social ja governance) on otet-
tu huomioon� Vuosikertomus toimii YK:n 
Global Compact -aloitteen mukaisena 
Communication on Progress (COP) -ra-
porttina� Fingrid raportoi ilmastonmuu-
toksen liiketoiminnallisista riskeistä ja 
mahdollisuuksista TCFD-kehyksen mu-
kaan (Task Force on Climate-related Fi-
nancial Disclosures) verkkosivullaan�
     

Vuonna 2021 valmistauduimme yritys-
vastuuraportoinnin globaaliin standar-
doitumiseen lisäämällä raportointiim-
me toimialakohtaisen SASB-standardin 
sisällön� SASB eli Sustainability Ac-
counting Standards Board on julkaissut 
Electric Utilities & Power Generators 
-toimialalle olennaiset vastuullisuusra-
portoinnin aiheet ja mittarit�
     
Hallituksen toimintakertomuksessa ra-
portoimme myös muista kuin taloudelli-
sista tiedoista� Vuonna 2021 selvitimme 
EU:n taksonomia-asetuksen mukaisen 
raportointimme kehittämistä� Tämän il-
masto- ja ympäristömyönteisten hank-
keiden rahoitusta käsittelevän asetuk-
sen raportointivelvoite ei toistaiseksi 
koske pakollisena Fingridiä, mutta yhtiö 
raportoi asetuksen mukaisesti vapaa-
ehtoisuuden pohjalta� Sähkön siirto on 

05
Yritysvastuun GRI-ja SASB-sisällöt

määritelty taksonomian luokitusjärjestel-
män piiriin kuuluvaksi kestäväksi talou-
delliseksi toiminnaksi, jolle on määritel-
ty tekniset arviointikriteerit taksonomian 
mukaisuuden arviointiin� Ilmastonmuu-
toksen hillinnän osalta sähkön siirto on 
määritelty mahdollistavaksi toiminnoksi, 
jonka avulla voidaan vähentää muiden 
sektoreiden kasvihuonekaasupäästöjä 
merkittävästi� Ilmastonmuutokseen so-
peutumisen osalta kriteerit koskevat sitä, 
kuinka sähkön siirrossa varaudutaan fy-
sikaalisista ilmastojärjestelmän muutok-
sista aiheutuviin riskeihin� 
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Fingridin toiminnassa 
olennainen asia

Fingridin johtamisen 
käytäntö Fingridin johtamisen mittari

Fingridin toiminnan kannalta 
olennaiset aiheet

Ilmastonmuutos Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhal-
linnan periaatteet 
Varautumispolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka
Verkon suunnittelupolitiikka
Verkon rakentamispolitiikka
Verkon kunnonhallintapolitiikka

Päästöttömän tuotannon liittäminen kantaverkkoon
Hankkeiden valmiusasteet:
Kolmas vaihtosähköyhteys
Ruotsiin, Pohjois-Etelä siirto: Metsälinja, Pohjois-Etelä siirto:
Järvilinja II 
SF6-päästöt
Siirtohäviöiden CO2-päästöt
Energiatehokkuus: Energiansäästö

GRI: Taloudelliset tulokset
GRI: Määräystenmukaisuus (ympäristö)
GRI: Energia
GRI: Päästöt

Sähköjärjestelmän 
toimintavarmuus ja 
turvallisuus

Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
Kriisiviestinnän periaatteet
Reservipolitiikka
Varautumispolitiikka
Varavoimalaitosten hallintapolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka

Käyttövarmuus: Siirtovarmuus kantaverkossa
Kantaverkon turvallisuus: Vahinkojen lukumäärä ulkopuolisille

GRI: Välilliset taloudelliset vaikutukset
Sähkön saatavuus ja toimintavarmuus
Kysyntäjousto
Järjestelmätehokkuus
Tutkimus ja kehitys
GRI: Työterveys ja –turvallisuus
GRI: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Sähkömarkkinoiden 
toimivuus

Sähkömarkkinoiden edistämisen peri-
aatteet
Häviösähköpolitiikka
Siirtojenhallintapolitiikka

Toimivat markkinat: Suomen pysyminen yhtenä sähkön hin-
ta-alueena
Hankkeen valmiusaste: Kaikki markkinat 15 min aikajaksossa

GRI: Sidosryhmävuorovaikutus

Liiketoiminnan eetti-
syys ja määräysten-
mukaisuus

Fingridin toimintaperiaatteet
Johtamisen periaatteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
periaatteet
Puolueettomuuden varmistaminen asi-
avalmistelussa ja päätöksenteossa
Lähipiiriperiaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Digitaalisen turvallisuuden politiikka
Datapolitiikka
ICT-politiikka
Sisäpiiriohje
Yritystalouden periaatteet
Rahoitustoiminnan politiikka

Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta
Toimintaa ohjaavien periaatteiden ja 
poliitikkojen ajantasaisuus
Sisäiset tarkastukset
Riskien hallinta, jatkuvuuden hallinta
Liiketoimintakriittisen
ja henkilödatan suojaus
(henkilötiedot, verkkomalli)
Luottoluokitus (S&P, Fitch)
Osingonmaksukyky: Yhtiön rahoitustarpeet huomioiva 
kohtuullinen osinkotuotto omistajille
Vihreä rahoitus: Kokonaismäärä yhtiön rahoitusjärjestelyissä
Taloudellinen tehokkuus: Kustannusten kehitys suhteessa ylei-
seen hintatasoon� 
Efektiivinen veroaste: Verojen maksu Suomen yhteisöveroas-
teen mukaisesti

GRI: Liiketoiminnan eettisyys
GRI: Syrjinnän kielto
GRI: Lahjonnan ja korruption vastaisuus
GRI: Poliittinen vaikuttaminen
GRI: Kilpailun rajoittaminen
GRI: Asiakkaiden yksityisyyden suoja
GRI: Määräystenmukaisuus (sosiaalinen ja 
taloudellinen)
GRI: Taloudelliset tulokset
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Fingridin toiminnassa 
olennainen asia

Fingridin johtamisen 
käytäntö Fingridin johtamisen mittari

Fingridin toiminnan kannalta 
olennaiset aiheet

Työturvallisuus Fingrid Oyj:n työterveyden ja -turvalli-
suuden toimintatapa ja tavoitteet
Työturvallisuuskäsikirja

Työtapaturmataajuus: Yhdistetty työtapaturmataajuus 
(oma henkilöstö ja palvelutoimittajat),
(LTIF)

GRI: Työterveys ja –turvallisuus
GRI: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Henkilöstön hyvinvointi Johtamisen periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma

Suomen paras työpaikka: Henkilöstötutkimuksen tulos
Hyvinvoiva työyhteisö: Sairaspoissaolot, Eläköitymiset
Monimuotoinen työyhteisö: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
sekä monimuotoisuus

GRI: Työllistäminen
GRI: Koulutus
GRI: Monimuotoisuus ja tasavertaiset 
mahdollisuudet

Vastuulliset 
hankintakäytännöt

Fingridin yritysvastuuvaatimukset 
toimittajille
Hankintapolitiikka

Poikkeamat tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa GRI: Ostokäytännöt

Sidosryhmäluottamus Fingridin toimintaperiaatteet
Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka
Viestintäpolitiikka

Maanomistajien tyytyväisyys: Tyytyväisyys investointi-
projektien hoitoon
Yhtiön maine eri sidosryhmien keskuudessa: Sidosryhmä-
tutkimukset
Palvelutoimittajien halukkuus toimia Fingridin kanssa: 
Palvelutoimittajamarkkinoiden toimivuus

GRI: Sidosryhmävuorovaikutus
Paikallisyhteisöt

Asiakastyytyväisyys Fingridin toimintaperiaatteet
Viestintäpolitiikka

Asiakastyytyväisyys: cNPS
Kantaverkkomaksujen edullisuus: ENTSO-E hintavertailu

GRI: Taloudelliset tulokset
GRI: Sidosryhmävuorovaikutus

Kiertotalous ja mate-
riaalitehokkuus

Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka Kierrätysaste
Hyötykäyttöaste
Toimistojätteiden määrä loppusijoitukseen

GRI: Jätteet

Luontoarvojen suojelu 
ja monimuotoisuus

Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka Toteutetut luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet
Vanhojen voimajohtoreittien hyödyntäminen
Teknisten ratkaisujen myönteiset  ympäristövaikutukset 
Ympäristöpoikkeamat

GRI: Luonnon monimuotoisuus
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RIIPPUMATTOMAN 
VARMENTAJAN RAPORTTI

Fingridin johdolle ja sidosryhmille
Laajuus ja tavoitteet
Olemme Fingrid Oyj:n johdon pyynnös-
tä suorittaneet rajoitetun varmuuden 
antavan riippumattoman varmennustoi-
meksiannon, jonka kohteena ovat olleet 
Fingridin vuosikertomuksen yritysvas-
tuu ja kestävä kehitys -osiossa esitetyt 
ja GRI- ja SASB-indekseissä tarkemmin 
määritellyt yritysvastuun tiedot ( jäljem-
pänä ”Yritysvastuutiedot”) raportoin-
tikaudelta 1�1�-31�12�2021� Varmennus 
toteutettiin kansainvälisten varmen-
nusstandardien AA1000 (AA1000 AS 
v3, 2020 (type 2) ja ISAE 3000 (uudis-
tettu) ”Muut varmennustoimeksiannot 
kuin menneitä kausia koskevaan talou-
delliseen informaatioon kohdistuva tilin-
tarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” 
mukaisesti�

Suorittamamme riippumattoman var-
mennuksen tavoitteena oli arvioida:
• Fingridin sidosryhmien 

osallistamista, olennaisten 
vastuullisuusaiheiden määrittämistä, 
sidosryhmien odotuksiin 
vastaamista ja vaikutusten arviointia 
yritysvastuun toimintaperiaatteita 
koskevan AA1000 AccountAbility AP 
(2018) -standardin mukaisesti; 

• Yritysvastuutietojen laatua ja 
luotettavuutta GRI-standardin 
101 Raportointiperusteet (2016) 
mukaisesti; ja 

• Yritysvastuuraportoinnin 
vastaavuutta GRI-standardien 
vaatimuksiin perustason (Core) 
mukaisesti� 

Johdon vastuu ja varmentajan 
velvollisuudet
Fingridin johto vastaa vuosikertomuk-
sen laatimisesta sekä siinä esitetyistä 
Yritysvastuutiedoista ja niihin liittyvistä 
lausumista� Fingridin johtoryhmä on hy-
väksynyt Yritysvastuutiedot� Varmenta-
jana meidän velvollisuutemme on esittää 
suorittamamme työn perusteella riippu-

maton johtopäätös Yritysvastuutieto-
jen antamasta kuvasta� Raportointikri-
teeristönä on käytetty GRI-standardeja, 
SASB Electric Utilities & Power Genera-
tors -kestävyysraportointistandardia ja 
Fingridin sisäisiä raportointiohjeita� 
 
Varmentajan riippumattomuus ja 
pätevyys
Varmentajan tulee olla riippumaton var-
mennuksen kohteesta� Emme ole osal-
listuneet Yritysvastuutietojen tuottami-
seen, eikä meillä ole Fingridin kanssa 
muita toimeksiantosopimuksia, jotka vai-
kuttaisivat riippumattomuuteemme� Var-
mennustyöryhmämme koostuu ko-
keneista yritys-vastuuraportoinnin 
asiantuntijoista, joilla on vaadittava osaa-
minen varmennuksen suorittamiseen� 

Lausunnon perusteet
Varmennusprosessi tulee suunnitella ja 
suorittaa siten, että varmentaja kerää 
riittävästi todisteita johtopäätöstä var-
ten� Toimenpiteiden valinta perustuu 
varmentajan harkintaan ja arvioon ris-
keistä, että raportissa esitetyt tiedot ei-
vät kaikilta olennaisilta osiltaan olisi laa-
dittu raportointikriteeristön mukaisesti� 

Lausuntoamme varten olemme toteut-
taneet muun muassa seuraavat var-
mennustoimenpiteet:

• Haastatelleet johdon edustajia 
Fingridin yritysvastuuseen 
liittyvien vaikutusten, riskien ja 
mahdollisuuksien ymmärtämiseksi;

• Arvioineet Fingridissä sovellettavia 
menettelytapoja sidosryhmien 
osallistamiseen, olennaisten 
yritysvastuuaiheiden määrittelyyn, 
sidosryhmien odotuksiin 
vastaamiseen ja vaikutusten 
arviointiin;

• Haastatelleet  
Yritysvastuutietojen keruun ja 
laskennan vastuuhenkilöitä;

• Käyneet läpi järjestelmät 
ja menettelytavat, joilla 
Yritysvastuutiedot tuotetaan, 
kerätään ja raportoidaan;

• Käyneet läpi otospohjaisesti 
lähtötietoja ja niiden yhdistelyä 
vuosikertomuksessa esitettäviksi 
Yritysvastuutiedoiksi;



YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI- 
ja SASB-sisällöt

79

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

• Arvioineet Yritysvastuutietojen 
laadinnan evidenssiä, mittauksia 
ja laajuutta suhteessa 
raportointikriteeristöön; ja

• Käyneet läpi Yritysvastuutiedoissa 
esitetyt numeeriset ja laadulliset 
tunnusluvut sekä niihin 
liittyvät kuvaukset suhteessa 
raportointikriteeristöön�

Luontaiset rajoitteet
Varmennuksemme perustuu oletuk-
seen, että Fingridin meille varmennus-
ta varten toimittamat tiedot on annettu 
vilpittömässä mielessä� Yritysvastuu-
tietojen luonteesta sekä menettelyta-
pojen ja sisäisten kontrollien luontaisis-
ta rajoitteista johtuen on olemassa riski 
sille, että kaikkia virheitä tai epäsään-
nöllisyyksiä ei ole havaittu� Esimerkik-
si kasvihuonekaasupäästöjen lasken-
nassa käytettyihin lähtötietoihin liittyy 
luontaisia rajoitteita, huomioiden tieto-
jen luonne ja tietojen määrittämisessä 
käytetyt menettelytavat� Siksi, erilais-
ten, mutta silti hyväksyttyjen lasken-
tamenetelmien käyttäminen voi johtaa 
olennaisesti erilaisiin tuloksiin�

Johtopäätös
Yritysvastuun toimintaperiaatteiden so-
veltaminen
• Sidosryhmien osallistaminen: 

Fingridillä on käytössä kanavat 
sidosryhmävuorovaikutukseen ja 
yhtiö on sitoutunut sidosryhmien 
kanssa käytävään keskusteluun�

• Olennaisten yritysvastuun 
aiheiden määrittäminen: Fingrid 
on määritellyt ja päivittänyt 
yritysvastuun olennaiset aiheet 
osana yhtiön strategiaprosessia�

• Sidosryhmien odotuksiin 
vastaaminen: Fingridillä on 
käytössä toimintaperiaatteet ja 
menettelytavat sidosryhmien 
odotuksiin vastaamiseksi�

• Vaikutusten arviointi: Fingrid on 
tunnistanut olennaisiin yritysvastuun 
aiheisiinsa liittyvät vaikutukset� Yhtiö 
on sitoutunut näiden vaikutusten 
hallintaan sekä vaikutuksiin liittyvien 
tietojen kokonaisvaltaiseen ja 
tasapainoiseen raportointiin�

Yritysvastuutietojen luotettavuus
Olemme käyneet läpi esitettyjen Yritys-
vastuutietojen perusteet� Suorittamiem-

me toimenpiteiden perusteella tietoom-
me ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat 
aiheen olettaa, etteivät Yritysvastuutie-
dot anna kaikilta olennaisilta osiltaan oi-
keaa ja riittävää kuvaa Fingridin vastuul-
lisuuden tuloksista, tai etteivät esitetyt 
Yritysvastuutiedot ole kaikilta olennai-
silta osiltaan luotettavia edellä esitetyn 
raportointikriteeristön perusteella�

Vastaavuus GRI-standardeihin
Fingridin yritysvastuuraportointi täyt-
tää GRI-standardien perustason (Core) 
vaatimukset�

Havainnot ja suositukset
Rajoitetun varmuuden antavan toimek-
siantomme perustella esitämme seu-
raavat havainnot ja suositukset, jotka 
eivät vaikuta edellä esitettyyn johtopää-
tökseemme�
• Fingrid edistää siirtymistä 

kohti ilmastonmuutosta 
hillitsevää sähköjärjestelmää� 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
edellyttää merkittäviä muutoksia 
sähköntuotannon, sähköverkkojen 
sekä sähkömarkkinoiden 
rakenteisiin� Fingrid vie näitä 
muutoksia eteenpäin sekä kehittää 

kantaverkkoa yhteistyössä 
sidosryhmiensä kanssa� Vuoden 
2021 aikana Fingrid on edistynyt 
tavoitteidensa mukaisesti 
uusiutuvan sähköntuotannon 
liittämiseen tarvittavissa 
verkkoinvestoinneissa 
ja sähkömarkkinoiden 
kehityshankkeissa�   Suosittelemme, 
että Fingrid jatkaa keskittymistä 
perustehtävänsä mukaisiin 
mahdollistaviin toimenpiteisiin 
ilmaston-muutoksen hillitsemiseksi 
ja raportoi edistymisestä pitkän 
aikavälin ilmastotavoitteidensa 
mukaisesti�

• Fingrid on kehittänyt vuoden 2021 
aikana edelleen tavoitteellista 
yritysvastuun johtamista� 
Tulokset vastuullisuuden eri 
osa-alueilla ovat pääosin 
olleet asetettujen tavoitteiden 
mukaisia� Urakoitsijoiden ja 
palveluntoimittajien turvallisuuden 
tulokset eivät kehittyneet täysin 
tavoitteiden mukaisesti� Yhtiön 
investointiohjelman edetessä 
työmaiden ja ulkopuolisen työvoiman 
määrä kasvaa� Suosittelemme, 
että Fingrid jatkaa panostuksia 
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urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien 
turvallisuus¬kulttuurin 
varmistamiseen ja ennakoivaan 
turvallisuustyöhön� 

• Fingridin tavoitteena on toimia 
vastuullisena tilaajana ja edistää 
kestävää kehitystä ja vastuullisia 
toimintatapoja globaaleissa 
toimitusketjuissa yhteistyössä 
sopimuskumppaneiden kanssa�  
Fingrid on määritellyt vaatimukset 
tavaran- ja palveluntoimittajien 
vastuullisuudelle� Vuonna 2021 yhtiö 
on jatkanut vastuullisuusvaatimusten 
toteutumisen varmistamista 
muun muassa riskiperusteisilla 
auditoinneilla� Suosittelemme, 
että Fingrid kehittää edelleen 
toimenpiteitä yhtiön koko arvoketjun 
läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden 
varmistamisessa�

Helsingissä 3� helmikuuta 2022

Mitopro Oy

Mikael Niskala
Riippumaton yritysvastuun asiantuntija

Tomi Pajunen
Riippumaton yritysvastuun asiantuntija
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YRITYSVASTUUN GRI-SISÄLTÖ
GRI-sisältöindeksi kokoaa raportoimamme vastuullisuustiedot ja osoittaa tietojen sijainnin�

Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

Organisaation taustakuvaus

GRI 102-1 Raportoivan organisaation nimi Fingrid

GRI 102-2
Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit/brändit sekä 
tuotteet ja palvelut

Fingridin yritysvastuun johtaminen
ja tavoitteet – Fingrid välittää�
Varmasti�

GRI 102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä�

GRI 102-4

Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio 
toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen 
olennaisten yritysvastuun aiheiden osalta

Hallituksen toimintakertomus

GRI 102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallituksen toimintakertomus
GRI 102-6 Markkina-alueet Hallituksen toimintakertomus
GRI 102-7 Raportoivan organisaation koko Hallituksen toimintakertomus

GRI 102-8
Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen 
mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Liiketoimintakatsaus 2021: Henkilöstö
6

Henkilökunnan ja palvelutoimittajien työtunnit Monimuotoinen työyhteisö Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat 
Fingridin sisäisessä seurannassa� Kantaverkon 
kunnossapito- ja rakennustoiminnassa tehtiin 
vuoden 2021 aikana yhteensä noin 1 194 000 
työtuntia vastaten 703 henkilötyövuotta� 6

GRI 102-9 Organisaation toimitusketju Toimitusketju
GRI 102-10 Merkittävät muutokset organisaati-on koossa, 

rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa 
raportointijaksolla

Hallituksen toimintakertomus Ei merkittäviä muutoksia 

Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja 
jakelulinjat)

Liiketoimintakatsaus 2021: Kantaverkko Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 
220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 
14 000 kilometriä sekä 116 sähköasemaa ja 
3 HVDC asemaa� 



YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI- 
ja SASB-sisällöt

82

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän 
mukaan 

Fingridin toiminnasta aiheutuvat 
kasvihuonekaasuvaikutukset
Hallituksen toimintakertomus

Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin� Poltto-
aineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestel-
mien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen 
akkreditoitu päästökauppatodentaja� Päästö-
oikeuksia palautettiin yhteensä 5 344 (5 000) 
yksikköä (tCO2), joista 100 % oli ostettuja päästö-
oikeusyksiköitä� Fingridille ei ole myönnetty mak-
suttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 
2021-2030� Päästöoikeuksia on ostettu 5 105 
yksikköä vuonna 2021� Päästökaupan taloudelli-
nen merkitys oli Fingridille vähäinen�  

GRI 102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Riskien ja jatkuvuuden hallinta Varovaisuusperiaate sisältyy Fingridin toimintape-
riaatteisiin ja YK:n Global Compact -aloitteeseen, 
johon Fingrid on sitoutunut� Uusien voimajoh-
tohankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään 
ympäristö-vaikutusten arviointimenettelylainsää-
dännön edellyttämällä YVA-menettelyllä tai vai-
kutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa ympäris-
töselvityksellä� Fingridin varavoimalaitokset ovat 
ympäristölupavelvollisia�

GRI 102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten 
toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Hallituksen toimintakertomus Global Compact-aloite
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 
2017–2025

GRI 102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa ENTSO-E (European Network of Transmission 
System Operators – Electricity), Energiateollisuus 
ry, Cigré (International Council on Large Electric 
Systems), Yritysvastuuverkosto FIBS

Strategia ja analyysi         

GRI 102-14 Toimitusjohtajan katsaus Liiketoimintakatsaus 2021: 
Toimitusjohtajan katsaus

GRI 102-15 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien 
kuvaus

Fingridin yritysvastuun johtaminen
ja tavoitteet – Fingrid välittää�
Varmasti�
Yritysvastuun olennaiset
asiat ja Fingridin
yritysvastuutavoitteet
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Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

Liiketoiminnan eettiset periaatteet 1-10

GRI 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Toimintaperiaatteet / Code of Conduct
GRI 102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä 

neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen
Toimintaperiaatteet / Code of Conduct
Palautekanavat ja väärinkäytöksistä 
ilmoittaminen

Hallinto          

GRI 102-18 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
GRI 102-19 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 

Yritysvastuun strateginen johtaminen
GRI 102-20 Vastuuhenkilöt Yritysvastuun strateginen johtaminen
GRI 102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu hallituksen kokoonpano ja 

hallitusjäsenten riippumattomuus�
GRI 102-23 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
GRI 102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu jäsenten valinnasta ja siihen liittyvistä 

kriteereistä�
GRI 102-25 Eturistiriitojen välttäminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
GRI 102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja 

strategian määrittelyssä
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuun strateginen johtaminen

GRI 102-29 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja riskien hallin-
nassa

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus

Kuvattu hallituksen vastuuta riskienhallinnan 
järjestämisessä�

GRI 102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus

GRI 102-31 Riskiarviointien frekvenssi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus

Kuvattu hallituksen rooli riskienhallinnan 
periaatteiden hyväksymisessä sekä riskien ja 
niiden hallintatoimenpiteiden määrittelyssä ja 
toteutuksessa� 

GRI 102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Johtoryhmä hyväksyy Yritysvastuu ja 
kestävä kehitys -raportin�

GRI 102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkitsemisraportti
Oikeudenmukainen palkitseminen

Kuvattu hallituksen ja ylimmän johdon 
palkitsemisen periaatteita ja 
palkitsemisjärjestelmiä�

GRI 102-36 Palkitsemisjärjestelmät Palkitsemisraportti
Oikeudenmukainen palkitseminen

Raportoitu palkitsemisjärjestelmien hyväksyntä- 
prosessista ja palkitsemisen muodoista�



YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI- 
ja SASB-sisällöt

84

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

Sidosryhmävuorovaikutus         

GRI 102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät ja asiakkaat
GRI 102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin 

kuuluva henkilöstö 
Fingrid noudattaa energiateollisuuden toimi-
henkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehto-
sopimuksia� Työehtosopimusten piiriin kuuluu koko 
henkilöstö pois lukien johto�

3

Yhtiölle työtä suorittavien urakoitsijoiden työehtosopi-
musten piiriin kuuluva henkilöstö maittain jaoteltuna

Tilaajavastuulain mukaisesti Fingridin työmailla 
niin kotimaisen kuin ulkomaisen työvoiman osalta 
koko urakointiketju on velvoitettu toimimaan 
soveltuvien suomalaisten työehtosopimusten 
mukaisesti�

GRI 102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät ja asiakkaat
GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät ja asiakkaat
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huo-

lenaiheet 
Sidosryhmät ja asiakkaat
Maanomistajat

Raportin kuvaus           

GRI 102-45 Konsernin laskentaraja Liiketoimintakatsaus 2021
GRI 102-46 Raportin sisällön määrittely Yritysvastuun olennaiset asiat ja

Fingridin yritysvastuutavoitteet
Fingridin olennaisuusmäärittelyn ajantasaisuus 
arvioidaan vuosittain osana strategiaprosessia ja 
johtoryhmä vahvistaa Fingridin toiminnalle tär-
keimmät asiat sekä niiden johtamiskäytäntöjen 
riittävyyden� Arvioitaessa Fingridin toiminnasta 
aiheutuvia merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia sidosryh-
mien päätöksentekoon otetaan huomioon vas-
tuullisuuden vahva strategia- ja liiketoimintayh-
teys, vaikutus Fingridin kykyyn luoda arvoa sekä 
GRI-raportointi-ohjeiston koko arvoketjuun ulot-
tuvat vaatimukset� Vuonna 2014 on tehty perus-
teellinen olennaisuusanalyysi, joka sisälsi laajan 
tausta-analyysin, kymmeniä fingridiläisiä asian-
tuntijoita osallistaneet työkokoukset ja noin 700 
henkilölle lähetetyn sidosryhmäkyselyn�   
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Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

GRI 102-47 Olennaiset aiheet Yritysvastuun olennaiset asiat ja
Fingridin yritysvastuutavoitteet

Fingridille olennaisimmiksi priorisoidut asiat ja 
niitä vastaavat GRI-raportoinnin aiheet on esitetty 
yritysvastuun ja kestävän kehityksen raportissa�

GRI 102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Mahdolliset muutokset aiemmin raportoiduissa 
tiedoissa on esitetty tietojen yhteydessä�

GRI 102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja 
laskentarajoissa

Ei merkittäviä muutoksia raportin laajuudessa tai 
laskentarajoissa�

GRI 102-50 Raportointijakso Raportointijakso on tilikausi 1�1�–31�12�2021
GRI 102-51 Edellisen raportin päiväys Edellinen vuosikertomus julkaistiin 31�3�2021
GRI 102-52 Raportin julkaisutiheys Vuosikertomus julkaistaan vuosittain�
GRI 102-53 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot Palautetta ja kysymyksiä vuosikertomuksesta ja 

yritysvastuusta voi lähettää viestinta@fingrid�fi
GRI 102-54 GRI-standardien mukainen sovellustaso Fingridin yritysvastuuraportointi on toteutettu 

GRI-standardien peruslaajuuden (core) 
vaatimusten mukaisesti� 

GRI 102-55 GRI-sisältövertailu GRI-taulukko  
GRI 102-56 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Yritysvastuun ja kestävän kehityksen raportti on 

ulkoisesti varmennettu�

Johtamistapa           

GRI 103 Yleinen johtamistavan kuvaus Yritysvastuun olennaiset asiat ja
Fingridin yritysvastuutavoitteet
Fingridin ympäristövastuun mittarit
Fingridin sosiaalisen vastuun mittarit
Fingridin hyvään hallintotapaan 
liittyvät mittarit
Yritysvastuun strateginen johtaminen
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Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT      

Taloudelliset vaikutukset   

GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja
jakautuminen, t€

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen  

GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset, t€ Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Välilliset taloudelliset vaikutukset    

GRI 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden 
laajuus

Fingridin yritysvastuun johtaminen ja 
tavoitteet – Fingrid välittää� Varmasti� 
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus 
Talous - yhteiskunta 
Sidosryhmät ja asiakkaat

Ostokäytännöt    

GRI 103 Johtamiskäytäntö Toimitusketju

Korruption vastaisuus       10

GRI 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Palautekanavat ja väärinkäytöksistä 
ilmoittaminen

Ei korruptiotapauksia raportointikaudella

Kilpailun rajoittaminen        

GRI 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, 
kartelleihin ja määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

Palautekanavat ja väärinkäytöksistä 
ilmoittaminen

Ei oikeustoimia raportointikaudella�    
    

Vero       

GRI 207-4 Maksetut verot Verojalanjälki Raportoidaan valtion omistajaohjauksen 
veroraportointiohjeen mukaan�

Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus       

GRI 103 Johtamiskäytäntö Sähköjärjestelmän toimintavarmuus
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Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

Kysyntäjousto          

GRI 103 Johtamiskäytäntö Liiketoimintakatsaus 2021: 
Sähköjärjestelmä

Tutkimus ja kehitys

GRI 103 Johtamiskäytäntö Liiketoimintakatsaus 2021: 
Tutkimus ja kehittäminen

Järjestelmätehokkuus          

GRI 103 Siirto- ja jakeluhäviöt Sähkönsiirron häviöt ja 
energiatehokkuus

YMPÄRISTÖVASTUUN STANDARDIT       

Energia         7, 8

GRI 302-1 Organisaation oma energiankulutus Sähkönsiirron häviöt ja 
energiatehokkuus

GRI 302-2 Organisaation ulkopuolinen energiankulutus Sähkönsiirron häviöt ja 
energiatehokkuus

GRI 302-3 Energiaintensiteetti Sähkönsiirron häviöt ja 
energiatehokkuus
Sähkönsiirron häviöt ja 
energiatehokkuus

Vesi         7, 8

GRI 303-5 Veden kulutus Veden kulutus ja jätevesien muodostuminen eivät 
ole keskeisiä sähkönsiirrossa tai sähköasemien ja 
varavoimalaitosten toiminnassa� Talousvettä kuluu 
toimitiloissamme, sähköasemilla ja varavoimalai-
toksilla�       

Luonnon monimuotoisuus        8

GRI 304-1 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka 
sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuo-
toisuuden kannalta rikkailla alueilla

Luontoarvojen suojelu ja 
monimuotoisuus
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Global 
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Päästöt         7, 8

Kasvihuonekaasujen päästöt Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvi-
huonekaasuvaikutukset

GRI 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvi-
huonekaasuvaikutukset 
Sähköasemien SF6-kaasut

GRI 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvi-
huonekaasuvaikutukset

GRI 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvi-
huonekaasuvaikutukset

GRI 305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvi-
huonekaasuvaikutukset

GRI 305-7 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät päästöt 
ilmaan

Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvi-
huonekaasuvaikutukset

Jätteet           8

GRI 306-1 Jätteiden synty ja merkittävät jätteisiin liittyvät 
vaikutukset 

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

GRI 306-2 Jätteisiin liittyvien vaikutusten hallinta Kiertotalous ja materiaalitehokkuus
GRI 306-3 Jätteiden kokonaismäärä Kiertotalous ja materiaalitehokkuus
GRI 306-4 Uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai muuten 

hyödynnettäväksi päätyvä jäte
Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

GRI 306-5 Polttoon ja kaatopaikalle päätyvä jäte Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Määräystenmukaisuus

GRI 307-1 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten 
rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä 
ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella�  
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SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT 

Työllistäminen         6

GRI 401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus 
sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, 
sukupuolen mukaan ja alueittain

Monimuotoinen työyhteisö

Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 
10 vuoden aikana

Monimuotoinen työyhteisö

Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttö- ja 
kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden työ-
päivien määrä

Monimuotoinen työyhteisö Raportoitu palvelutoimittajien kokonaistyöaika 
      

Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoi-
den ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus

Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

Raportoitu työturvallisuuden kehityshankkeesta� 
        

Työterveys ja -turvallisuus         6

GRI 403-1 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

GRI 403-2 Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja 
vaaratilanteiden tutkinta

Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

GRI 403-3 Työterveyspalvelut Hyvinvoiva työyhteisö ja 
työturvallisuuden edistäminen

GRI 403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä 
työterveydestä ja työturvallisuudesta 

Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

GRI 403-5 Työntekijöiden työterveys ja työturvallisuuskoulutus Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

GRI 403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Hyvinvoiva työyhteisö ja 
työturvallisuuden edistäminen 

GRI 403-7 Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan 
organisaatioon liittyvien työterveys ja työturvallisuus 
vaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen 

Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

GRI 403-8 Työterveys ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän  piiriin 
kuuluvat työntekijät 

Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen
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Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
Compact

GRI 403-9 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitauti-
taajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön 
liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja 
sukupuolen mukaan

Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden suoriutuminen 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa 

Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

GRI 403-10 Työperäiset sairaudet Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen

Koulutus        6

GRI 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä 
kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja 
henkilöstöryhmittäin

Liiketoimintakatsaus 2021: Henkilöstö

GRI 404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa 
työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen 
päättymistilanteissa

Liiketoimintakatsaus 2021: Henkilöstö

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet   6

GRI 405-1 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön 
jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, 
ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden 
monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti

Monimuotoinen työyhteisö

GRI 405-2 Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen Oikeudenmukainen palkitseminen

Syrjinnän kielto         6

GRI 406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat 
toimenpiteet

Palautekanavat ja väärinkäytöksistä 
ilmoittaminen

Ei syrjintätapauksia raportointikaudella�

Paikallisyhteisö         1

Maanomistajakyselyn tulos Maanomistajat
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Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot
Global 
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Poliittinen vaikuttaminen 10

GRI 415-1 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja 
edunsaajittain

Fingrid ei suoraan tai välillisesti tue poliittista 
toimintaa, käsittäen myös ei-rahalliset tuet�

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus  

Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin 
liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset

Kantaverkon turvallisuus Ei ulkopuolisiin kohdistuneita henkilövahinkoja 
raportointikaudella� Yhtiölle ei ole esitetty tällaisiin 
vahinkoihin liittyviä vaatimuksia raportointijaksolla�

Saatavuus      

Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Hallituksen toimintakertomus 
Liiketoimintakatsaus 2021: Liiketoiminta
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus

Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Hallituksen toimintakertomus 
Liiketoimintakatsaus 2021: Liiketoiminta
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus

Asiakkaiden yksityisyyden suoja       

GRI 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja 
asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset

Tietoturva ja tietosuoja 
Palautekanavat ja väärinkäytöksistä 
ilmoittaminen

Ei tapauksia raportointikaudella�

Määräystenmukaisuus        

GRI 419-1 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät 
sakot ja muut sanktiot

Liiketoiminnan määräysten mukaisuus Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita 
raportointikaudella�
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RAPORTOINTI SASB-STANDARDIN MUKAAN

Koodi SASB tunnusluvut Fingridin raportointi 2021 Mittayksikkö Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt ja energiaresurssien suunnittelu      

IF-EU-110a.1 (1) Suorat kasvihuonekaasupäästöt, (Scope 
1), josta:

Suorat kasvihuonekaasupäästöt, scope 1 5 300 tonnia CO2-e

 (2) Päästökauppajärjestelmän piiriin kuulu-
vien päästöjen osuus

EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien pääs-
töjen osuus scope 1 päästöistä

94 Prosenttiosuus (%)

 (3) Päästöraportointivelvoitteiden piiriin kuu-
luvien päästöjen osuus

EU:n päästökauppajärjestelmän raportointivelvoitteen 
piiriin kuuluvien päästöjen osuus scope 1 päästöistä

94 Prosenttiosuus (%)

IF-EU-110a.2 Sähkön siirtoon liittyvä 
kasvihuonekaasupäästöt

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, scope 2 sähkön 
siirtohäviöistä (sijaintiperusteinen)

132 000 tonnia CO2-e Fingrid käyttäää reaali-
aikaista kulutetun sähkön 
kerrointa (vuonna 
2021 keskimäärin: 91 g 
CO2/kWh) 
https://www�fingrid�fi/ 
sahkomarkkinat/sahko-
markkinainformaatio/co2/

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
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IF-EU-110a.3 Pitkän ja lyhyen aikavälin strategia tai suun-
nitelma Scope 1 päästöjen vähentämiseksi, 
päästöjen vähentämistavoitteet ja analyysi 
tuloksista suhteessa tavoitteisiin�

Lyhyen aikavälin tavoitteet 2025: 

Suomi ilmastoneutraaliksi 2035
• Fingridin investoinnit ja kehityshankkeet 

mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
sähköntuotannossa�

• Päästöttömän sähköntuotannon liittämiseksi 
tehtävät verkkoinvestoinnit toteutuvat ajallaan, 
markkinoiden kehityshankkeet toteutuvat ja 
kantaverkon käyttövarmuus säilyy hyvänä� 

Siirtohäviöt päästöttömiksi
• Fingridin kantaverkkoinvestoinnit ovat 

mahdollistaneet uuden päästöttömän tuotannon 
liittämisen, mikä on vähentänyt siirtohäviöiden 
hiilidioksidipäästöjä ilman päästöjen kompensointia

• Energiatehokkuuden parantuminen sitoumuksen 
mukaisesti� 

Kantaverkko ei aiheuta SF6-päästöjä:
•  SF6-kaasupäästöjen minimointi nykyteknologialla 

ja valmistautuminen uuden teknologian käyttöön
• Uuden teknologian tiekartta on laadittu ja 

pilottiprojekti käynnissä�
• Kantaverkon SF6-kaasujen päästöt vähäiset 

vertailtaessa muihin kantaverkkoyhtiöihin�

Fingridin yritysvastuun 
ja kestävän kehityksen 
raportti 2021, s� 11, 15 ja 
18
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Pitkän aikavälin tavoitteet 2035: 

Suomi ilmastoneutraaliksi 2035
• Mahdollistetaan ilmastoneutraalin Suomen vaatima 

päästötön sähköntuotanto ja lisääntynyt sähkön 
kysyntä�

• Kantaverkko ei aiheuta rajoituksia Suomen 
siirtymisessä ilmastoneutraaliksi, markkinat 
tasapainottavat tuotannon ja kulutuksen, hyvä 
käyttövarmuus� 

Siirtohäviöt päästöttömiksi
•  Ilmastoneutraalissa Suomessa siirtohäviöt eivät 

aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä�
• Fingrid on kaikessa toiminnassaan energiatehokas� 

Kantaverkko ei aiheuta SF6-päästöjä:
• SF6-kaasupäästöt minimissä, kaikki uudet 

kaasueristeiset kytkinlaitokset ovat valitun uuden 
teknologian mukaisia ja SF6-vapaita�

• Kantaverkon aiheuttamat SF6-kaasujen päästöt 
alhaisimmat maailmassa verrattuna muihin 
kantaverkkoyhtiöihin

Kantaverkko ei aiheuta SF6-päästöjä:
•  SF6-kaasupäästöjen minimointi nykyteknologialla 

ja valmistautuminen uuden teknologian käyttöön�
• Uuden teknologian tiekartta on laadittu ja 

pilottiprojekti käynnissä�
• Kantaverkon SF6-kaasujen päästöt vähäiset 

vertailtaessa muihin kantaverkkoyhtiöihin�

Fingridin yritysvastuun 
ja kestävän kehityksen 
raportti 2021, s� 11, 15 ja 
18

IF-EU-110a.4 (1) Asiakkaiden lukumäärä uusiutuvan ener-
gian standardien (Renewable Portfolio Stan-
dards) mukaisilla markkinoilla ja (2) uusiu-
tuvan energian standardien tavoitteiden 
täyttämisen osuus

Ei sovellu Fingridin toimintaan



YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

VUOSIKERTOMUS 2021

Fingridin yritysvastuun 
johtaminen ja tavoitteet

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI- 
ja SASB-sisällöt

95

TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

Koodi SASB tunnusluvut Fingridin raportointi 2021 Mittayksikkö Lisätiedot

Ilman laatu

IF-EU-120a.1 Päästöt ilmaan: 
(1) Typen oksidit Typen oksidit, Nox 24,8 Tonnia (t)
(2) Rikin oksidit Rikkidioksidi, SO2 0,6 Tonnia (t)
(3) Hiukkaset (PM10) Ei olennainen Fingridin toiminnassa
(4) Lyijy (Pb) Ei olennainen Fingridin toiminnassa
(5) Elohopea (Hg) Ei olennainen Fingridin toiminnassa
Osuus päästöistä taajaan asutuilla alueilla tai 
niiden lähistöllä

Fingridin varavoimalaitokset eivät sijaitse taajaan asu-
tuilla alueilla�

Prosenttiosuus (%)

Vesien hallinta      

IF-EU-140a.1 (1) Kokonaisvedenotto ja (2) kokonaisveden-
käyttö ja osuudet korkean vesiriskin alueilla

Ei olennainen Fingridin toiminnassa 
Veden kulutus ja jätevesien muodostuminen eivät ole 
keskeisiä sähkönsiirrossa tai sähköasemien ja varavoi-
malaitosten toiminnassa� Talousvettä kuluu toimitilois-
samme, sähköasemilla ja varavoimalaitoksilla�

IF-EU-140a.2 Veden määrää ja/tai laatua koskevien lupaeh-
tojen, standardien tai velvoitteiden rikkomus-
ten lukumäärä

Ei olennainen Fingridin toiminnassa

IF-EU-140a.3 Veden hallintaan liittyvät riskit ja strategia ja 
käytännöt riskien hallitsemiseksi

Ei olennainen Fingridin toiminnassa

Tuhkan hallinta

IF-EU-150a.1 Kivihiilen poltosta syntyvien tuhkien käsittely 
ja kierrätetty osuus

Ei sovellu Fingridin toimintaan 
Fingridin toiminnassa ei kivihiilen polttoa�

IF-EU-150a.2 Tuhkan sisältämien haitallisten aineiden 
määrä jaoteltuna vaarallisuusluokituksen ja 
rakenneanalyysin mukaan

Ei sovellu Fingridin toimintaan 
Fingridin toiminnassa ei kivihiilen polttoa�
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Energiamaksujen edullisuus      

IF-EU-240a.1 Keskimääräinen kuluttajasähkön hinta (1) 
kotitalouksille, (2) kaupallisille asiakkaille ja 
(3) teollisille asiakkaille

Ei sovellu Fingridin toimintaan 
Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö� Fingrid vastaa 
kantaverkon siirtohinnoittelusta� Sähkön hinnan aset-
taminen ei kuulu Fingridille�

IF-EU-240a.2 Tyypillinen kuukauden sähkölasku kotitalo-
usasiakkaille (1) 500 kWh ja (2) 1,000 kWh 
sähkön kulutukselle kuukaudessa

Ei sovellu Fingridin toimintaan 
Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö� Fingridillä ei ole 
kotitalousasiakkaita�

IF-EU-240a.3 Kotitalousasiakkaiden määrä, joiden sähköliit-
tymä on katkaistu maksamattomien laskujen 
vuoksi ja 30 seuraavan päivän aikana uudel-
leen liitettyjen kotitalouksien osuus

Ei sovellu Fingridin toimintaan 
Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö� Fingridillä ei ole 
kotitalousasiakkaita�

IF-EU-240a.4 Sähkön hinnan edullisuuteen vaikuttavat teki-
jät, kuten palvelualueen taloudellinen asema�

Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöjärjestö 
ENTSO-E:n vuoden 2020 selvityksen mukaan sähkön 
siirtäminen Suomen kantaverkossa on toiseksi edul-
lisinta Euroopassa, kun verrataan vastaavan laajuisiin 
kantaverkkoihin� Vuonna 2021 Fingrid ilmoitti korotta-
vansa sähkön siirron maksuja kantaverkossa vuodelle 
2022 keskimäärin kaksi prosenttia� Korotuksen taus-
talla on etenkin markkinaehtoisten reservikustannus-
ten nousu� Reserveillä varmistetaan sähköjärjestelmän 
tuotannon ja kulutuksen tasapaino�

 Fingridin yritysvastuun 
ja kestävän kehityksen 
raportti 2021, s� 52

Työvoiman terveys ja turvallisuus      

IF-EU-320a.1 (1) Tallennettavien työpaikkatapaturmien taa-
juus (TRIR)

Yhdistetty tallennettavien työpaikkatapaturmien taa-
juus (TRIF, oma henkilöstö ja palvelutoimittajat)

16,6 Taajuus

(2) Kuolemantapausten taajuus Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 Taajuus
 (3) Läheltä piti -tilanteiden taajuus (NMFR) Yhdistetty läheltä piti -tilanteiden taajuus (NMF, oma 

henkilöstö ja palvelutoimittajat)
68,7 Fingridin yritysvastuun 

ja kestävän kehityksen 
raportti 2021, s� 58-59
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Loppukäyttäjien tehokkuus ja kysyntä

IF-EU-420a.1 Energialaitoksen tuottojen jakauma raken-
teissa (1) jotka huomioivat asiakkaiden mak-
sukyvyn ja (2) jotka sisältävät tappiollisen 
toiminnan kattamiseksi tehtyjä järjestelyjä

Ei sovellu Fingridin toimintaan

IF-EU-420a.2 Osuus sähkökuormasta, joka katettu älyk-
käillä sähköverkon teknologioilla

Ei sovellu Fingridin toimintaan

IF-EU-420a.3 Energiatehokkuustoimenpiteillä saavutetut 
asiakkaiden sähkön säästöt jaoteltuna mark-
kinoittain�

Ei sovellu Fingridin toimintaan

Ydinvoimaturvallisuus ja onnettomuustilanteiden hallinta      

IF-EU-540a.1 Ydinvoimaloiden määrä jaoteltuna Yhdysvalto-
jen ydinvoiman käyttöä valvovan viranomaisen 
(NRC) luokittelun mukaisesti

Ei sovellu Fingridin toimintaan 
Fingrid ei tuota ydinvoimaa�

IF-EU-540a.2 Toimenpiteet ydinvoimaturvallisuuden ja 
onnettomuustilanteiden hallintaan

Ei sovellu Fingridin toimintaan 
Fingrid ei tuota ydinvoimaa�

Sähköverkon toimintavarmuus

IF-EU-550a.1 Verkon turvallisuuteen ja/tai 
tietoturvaan liittyvien standardien ja määräys-
ten rikkomusten lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2021 0 Tapausten 
lukumäärä

IF-EU-550a.2 (1) Häiriökeskeytysaika per 
liittymispiste (SAIDI)

Häiriökeskeytysaika per liittymispiste 0,88 minuuttia/
liittymispiste

(2) Häiriökeskeytysten lukumäärä per liitty-
mispiste (SAIFI)

Häiriökeskeytysten lukumäärä per liittymispiste 0,19 kappaleita/
liittymispiste

(3) Keskimääräinen häiriö-
keskeytysaika  asiakkaalle per tapahtuma 
(CAIDI)

Keskimääräinen häiriökeskeytysaika  asiakkaalle 
per tapahtuma

4,6 minuuttia/
tapahtuma
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Toiminnan laajuuden mittarit         

IF-EU-000.A Asiakkaiden lukumäärä: (1) kotitaloudet, (2) 
kaupalliset ja  (3) teolliset asiakkaat

Kantaverkkoon kytkettyjen asiakkaiden lukumäärä 120 Lukumäärä

IF-EU-000.B Sähkön toimitukset (1) kotitalouksille (2) kau-
pallisille asiakkaille (3) teollisille asiakkaille (4) 
muille vähittäisasiakkaille ja (5) tukkuasiak-
kaille�

Fingridin siirtämän sähkön määrä, TWh 72,9 Terawattituntia 
(TWh)

IF-EU-000.C Sähkönjakeluverkon pituus Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 
ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 000 kilometriä 
sekä 115 sähköasemaa ja 3 HVDC asemaa�

14 000 Kilometriä (km)

IF-EU-000.D Tuotetun sähkön määrä energialähteittäin ja 
osuus säännellyillä sähkömarkkinoilla�

Fingridin omistamien varavoimalaitosten ja käyttö-
oikeussopimuslaitosten tuottaman sähkön määrä� 
Sähköä tuotetaan varavoimalaitosten toimintaa 
varmistavissa koeajoissa sekä sähköjärjestelmän 
tarpeeseen silloin, kun markkinaehtoinen sähkö ei riitä 
tehotasapainon ylläpitämiseksi� Laitoksia ei käytetä 
kaupalliseen sähköntuotantoon�
Omat varavoimalaitokset 5 Gigawattituntia 

(GWh)
Käyttöoikeussopimuslaitokset 1,4 Gigawattituntia 

(GWh)
Osuus säännellyillä sähkömarkkinoilla 100 Prosenttiosuus (%)

Varavoimalaisten omakäyttösähkö ja Fingridin omien 
toimitilojen sähkön käyttö

35,3 Gigawattituntia 
(GWh)



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

https://www.fingrid.fi/
mailto:viestinta%40fingrid.fi?subject=
https://fi-fi.facebook.com/fingridfi
https://www.instagram.com/fingridoyj/
https://fi.linkedin.com/company/fingrid-oyj/
https://twitter.com/fingrid_oyj
https://www.youtube.com/c/FingridOyj
https://www.slideshare.net/Fingrid
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