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1. FINGRID 2020 

Fingridin vuoden 2020 vuosikertomus muodostuu 
kuudesta raportista: liiketoimintakatsaus, halli-
tuksen toimintakertomus, konserni- ja emoyhtiön 
tilinpäätös ja tunnusluvut, selvitys hallinto- ja oh-
jausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja yritys-
vastuu ja kestävä kehitys. Tilinpäätös julkaistaan 
ensimmäistä kertaa European Single Electronic 
Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti 
XHTML-tiedostona. Tiedosto on saatavilla osoit-
teessa www.fingrid.fi

Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja puolivuo-
sikatsauksen kansainvälisten, EU:n hyväksymien 
IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimark-
kinalain mukaisesti. Konsernitilinpäätös käsittää 
emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-pro-
senttisesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n 
ja Fingrid Datahub Oy:n. Osakkuusyrityksenä on 
eSett Oy, jossa omistus on 25,0 prosenttia. Toi-
mintakertomus ja konsernin emoyhtiön sekä sen 
tytäryhtiöiden tilinpäätökset laaditaan Suomen 
kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden 
ja lausuntojen mukaisesti. 

Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä

VUOSIKERTOMUS 2020

Palkitsemisraportti

VUOSIKERTOMUS 2020

Yritysvastuu ja
kestävä kehitys

VUOSIKERTOMUS 2020

VUOSIKERTOMUS 2020

Liiketoimintakatsaus Hallituksen  
toimintakertomus

VUOSIKERTOMUS 2020

Tilinpäätös

VUOSIKERTOMUS 2020

FINGRID.FI/VUOSIKERTOMUS2020

Katso kaikki 
vuosikertomus-
julkaisut verkossa 

http://www.fingrid.fi
http://www.fingrid.fi/vuosikertomus2020
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2. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Suomessa ja maailmalla on meneillään 
todellinen huippusuhdanne puhtaan 
sähköjärjestelmän rakentamiseksi. Työ-
pöydällämme on tällä hetkellä Olkiluoto 
3 -ydinvoimalaitoksen liittämisen ohel-
la tuulivoiman lisärakentamiseen liitty-
viä tiedusteluita kymmenien tuhansien 
megawattien edestä. Puhtaasti tuotettu 
sähkö tarvitsee toimivat siirtoyhteydet. 
Vuonna 2020 rakensimme voimajohtoja 
ja sähköasemia kymmenillä eri työmailla: 
määrällisesti vuosi oli investointien en-
nätysvuosi. Kova investointitahti jatkuu 
ainakin koko tämän vuosikymmenen. 

Koronapandemian aiheuttamasta poik-
keuksellisesta tilanteesta huolimat-
ta investoinnit etenivät suunnitelmien 
mukaisesti. Poikkeusolosuhteissakin 
kantaverkko toimi luotettavasti ja siir-
tovarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. 
Huoltovarmuuskriittisenä yhtiönä olem-
me varautuneet hyvin erilaisiin poikkeus-
tilanteisiin ja toimimme myös aktiivisesti 
osana suomalaista huoltovarmuusorga-
nisaatiota. 

Sää näytteli pääroolia pohjoismaisilla 
sähkömarkkinoilla. Poikkeuksellisen leuto 
talvi ja siitä seurannut merkittävä sähkön 
kulutuksen lasku, kovat sateet ja niiden 
myötä hyvä vesivoiman saatavuus sekä 
voimakkaat tuulet ja runsas tuulivoiman 

tuotanto aiheuttivat Pohjoismaissa erit-
täin alhaiset sähkön markkinahinnat ja 
suuret hintaerot eri alueiden välillä. Suo-
mi toi Ruotsista sähköä hyödyntämällä 
maiden välisen siirtokapasiteetin täysi-
määräisesti, mutta siirtokapasiteettim-
me ei riittänyt täyttämään markkinoiden 
tarvetta. Rajasiirtoyhteytemme toimivat 
kuitenkin hyvin ja kykenimme antamaan 
markkinoiden käyttöön olemassa olevan 
siirtokapasiteetin.

Sähkön kulutuksen laskun seuraukse-
na kantaverkkotuottomme pienenivät 
edelliseen vuoteen verrattuna. Markki-
natilanne aiheutti myös Venäjän siirron 
rajasiirtotuottojen laskun. Kevään poik-
keuksellinen tulvakausi nosti tuotannon 
ja kulutuksen tasapainotukseen tarvitta-
vien reservien hintoja useiden viikkojen 
ajan, mikä kasvatti kustannuksiamme. 
Sääolosuhteiden seurauksena taloudel-
linen tuloksemme oli selvästi suunnitel-
tua huonompi. Olemme onnistuneet pitä-
mään kustannustehokkaalla toiminnalla 
hinnoittelumme edullisena kovasta in-
vestointitahdistamme huolimatta. Kan-
taverkkomaksuja on pystytty laskemaan 
vuodesta 2017 yli kymmenen prosenttia, 
ja maksut pysyvät ennallaan myös vuon-
na 2021. 

Katse eteenpäin: Fingrid on historian-
sa suurimman haasteen edessä
Tunnistamme keskeisen roolimme ”Il-
mastoneutraali Suomi 2035” -vision to-
teuttamisessa. Teemme kaikkemme, 
jotta yhteiskuntaan suuresti vaikuttava 
toimintamme sähkömarkkina- ja kanta-
verkkopalveluiden tuottajana mahdollis-
taa Suomen hallitusohjelmaan sisältyvät 
kunnianhimoiset tavoitteet. Kantaverk-
koinvestointien rinnalla kehitämme säh-
kömarkkinoita, jotka tasapainottavat säh-
kön tuotannon ja kulutuksen joka hetki 
sekä tuovat sähköjärjestelmään markki-
naehtoista joustavuutta. Sähköjärjestel-
män hallinta vaatii jatkossa yhä enemmän 
nopeutta ja suuren tietomäärän hallintaa. 
Vastauksemme tähän on sähköjärjestel-
män käyttöön liittyvien prosessien lisään-
tyvä automatisaatio.

Ymmärrämme hyvin, ettemme kykene to-
teuttamaan tärkeää tehtäväämme ilman 
yhteiskunnan ja sidosryhmien tukea. Si-
dosryhmätuki riippuu suoraan mainees-
tamme. Toisaalta mitä enemmän mei-
hin luotetaan, sitä paremmin pystymme 
palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa. 
Olemme jatkaneet työtä hyvän maineen 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Viime 
kädessä maine pohjautuu käytännön te-
koihimme. Maineen ylläpitämisen rinnal-
la olemme kehittäneet yritysvastuumme 

johtamista ja raportointia. Yhteiskunnal-
lisesti keskeisen tehtävämme laadukas 
hoitaminen edellyttää meiltä erityisen 
korkeaa laatutasoa kaikilla yritysvastuun 
osa-alueilla ja uudistumista muuttuvan 
toimintaympäristön mukana.

Jukka Ruusunen 
toimitusjohtaja
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINTAMALLI

ILMASTONMUUTOS
Suomen tavoitteena on olla ilmastoneut-
raali yhteiskunta vuonna 2035. Keskeinen 
päästövähennyskeino on teollisuuden, 
lämmityksen ja liikenteen päästöjen pois-
taminen sähköistämällä. Tulevaisuuden 
puhtaassa sähköjärjestelmässä sähköä 
tuotetaan ilman hiilidioksidipäästöjä.

Uusiutuvalla energialla on yhä suurempi 
rooli sähkön tuotannossa. Päästöttömän, 
ei-säädettävän ja hajautetun tuotannon 
määrä kasvaa. Yhteiset eurooppalaiset 
sähkömarkkinat lisäävät tehokkuutta ja 
toimitusvarmuutta, ja edesauttavat sään 
mukaan vaihtelevan uusiutuvan sähkön-
tuotannon lisäämistä. 

Sähkön tuotantorakenne muuttuu uu-
siutuvan energian osuuden kasvaessa ja 
säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotan-
non vähentyessä. Sähköntuotannon kyky 
joustaa kulutuksen mukaan heikkenee 
tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä. Säh-
kön hinnanvaihtelut yleistyvät, mikä tuo 
liiketoimintamahdollisuuksia joustavalle 
tuotannolle ja kulutukselle sekä sähkön 
varastointitekniikoille.

Energiamurroksessa Fingridillä on aktii-
vinen rooli puhtaan ja markkinaehtoisen 
sähköjärjestelmän muovaajana. Teemme 
tiiviistä yhteistyötä markkinatoimijoiden, 
asiakkaidemme, viranomaisten ja poliittis-

ten päättäjien kanssa. Torjumme osaltam-
me ilmastonmuutosta rakentamalla ja yl-
läpitämällä kantaverkkoa, ja luomalla siten 
alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle.

Fingridin tehtävänä on liittää uudella ta-
valla tuotettu energia kantaverkkoon ja 
samalla valmistautua joustavan tuotanto-
kapasiteetin vähenemiseen. Kehitämme 
sähkömarkkinoita myös päästöttömän 
sähköjärjestelmän tarpeisiin. 

TOIMITUSVARMUUS JA SÄHKÖ
RIIPPUVUUS
Sähkön käyttö lisääntyy ja yhteiskunta 
vaatii varmaa, keskeytymätöntä sähkön-
saantia. Toimitus- ja huoltovarmuus on 
turvattava muuttuvassa energiajärjestel-
mässä, missä on paljon sään mukaan vaih-
televaa uusiutuvaa tuotantoa. 

Sähköhuollon vakavat häiriöt ovat yhteis-
kunnan suurimpia turvallisuusuhkia. Säh-
kösektorin riskeihin varaudutaan osana 
EU-komission esittelemää puhtaan ener-
gian talvipakettia. Tavoitteena on paran-
taa sähkön toimitusvarmuutta koko EU:n 
tasolla ja vahvistaa alueellista yhteistyötä. 
Kriiseihin liittyvien toimien tulee olla sopu-
soinnussa EU:n sähkön sisämarkkinoiden 
sääntöjen kanssa.

Fingridin investoinnit sähköverkkoon, ver-
kon kunnonhallinta, markkinoiden edistä-

minen ja käyttötoiminnan kehittäminen 
parantavat sähkönsaannin luotettavuutta 
ja valmiutta toimia kriisitilanteissa. Riski-
en- ja jatkuvuudenhallinnassa varaudu-
taan jatkuvasti sähköjärjestelmän vakaviin 
häiriöihin erilaisissa uhkakuvissa. Olemme 
aktiivisesti mukana kansainvälisessä yh-
teistyössä kehittämässä eurooppalaisia 
verkkosääntöjä, ja varaudumme sähköjär-
jestelmän häiriöihin yhteistyössä Itämeren 
alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

GLOBALISAATIO JA VASTUULLISUUS
Globalisaatio tuo mahdollisuuksia palvelu- 
ja laitehankintoihin, työmarkkinoille sekä 
rahoitukseen. Vastuullisuus ja sääntelyn 
lisääntyminen korostuvat globaalissa ta-
loudessa. Yrityksiltä odotetaan ratkaisuja 
yhteiskunnan yhteisiin haasteisiin. Hankin-
taketjujen pidentyminen ja kansainvälisyys 
asettavat haasteita vastuulliselle toimin-
nalle.

Työvoiman liikkuvuus tekee energiayhti-
öistäkin kansainvälisempiä. Kansainväliset 
rahoitusmarkkinat tarjoavat hyvin hoide-
tulle ja korkean luottoluokituksen yhtiölle 
joustavan ja edullisen tavan rahoituksen 
hankkimiseksi. Yritysvastuu on keskei-
nen osa Fingridin toimintaa. Avoimuuden 
merkitys kasvaa entisestään.

Globalisaatio tuo Fingridille uusia mah-
dollisuuksia kansainvälisen tarjonnan ja 

Uusiutuvalla 
energialla on 
yhä suurempi 
rooli sähkön 
tuotannossa.
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yhteistyön kautta. Olemme jo pitkään 
hyödyntäneet kansainvälisiä rahoitus-
markkinoita ja olimme ensimmäinen 
suomalainen yritys, joka laski liikkeelle 
vihreän joukkovelkakirjan. Vastuullisena 
tilaajana Fingridin tehtävänä on edistää 
kestävää kehitystä ja vastuullisia toimin-
tatapoja globaalisti.

DIGITALISAATIO
Digitalisaatio edesauttaa sähköjärjestel-
män ja sähkömarkkinoiden käytäntöjen 
ja toimintatapojen uudistamista. Digita-
lisaatio mahdollistaa sähköjärjestelmän 
edistyneen kunnonhallinnan ja sähköjär-
jestelmän automatisoinnin. Digitalisoitu-
minen kasvattaa tiedon, tietotekniikan ja 
tietoliikenteen merkitystä sekä mahdol-
listaa uudenlaisten liiketoimintojen to-
teuttamisen. Automaation kasvun myötä 
myös työn tekemisen tavat muuttuvat. On 
entistä tärkeämpää hallita tietopääomaa 
ja pitää huolta kyberturvallisuudesta. 

Fingridin kannalta digitalisaatio mahdol-
listaa entistäkin tuottavammat prosessit 
ja paremman asiakaspalvelun sekä te-
hokkaamman markkinainformaation ja-
kamisen. Se antaa myös uusia työkaluja 
muuttuvan ja monimutkaistuvan sähköjär-
jestelmän hallintaan. Älyverkkoteknologia 
luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin 
nykyisille kuin uusille toimijoille ja muovaa 
sitä kautta Fingridin asiakaskenttää.
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4. STRATEGIA

•  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 

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

Luomme alustan puhtaalle 
sähköjärjestelmälle

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Meidät omistavat Suomen valtio ja suoma-
laiset eläke- ja vakuutusyhtiöt. Tehtävämme on turvata yhteiskunnassamme kustan-
nustehokkaasti varma sähkö kaikissa tilanteissa sekä edistää tulevaisuuden puhdasta 
ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Kuva. Fingridin rooli 
yhteiskunnassa ja 
strategiset tavoitteet.
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VOIMAVARAT

• Henkilöstö ja osaaminen

• Toimittajat ja  
yhteistyökumppanit

• Tulo- ja velkarahoitus

• Sähkö voimalaitoksilta  
ja naapurimaista

• Kantaverkon voimajohdot, 
sähköasemat  
ja varavoimalaitokset

• Voimajohtojen  
tarvitsema maa-ala  
sekä luonnonvarat  
ja materiaalit

• ICT-rakenteet

• Tietopääoma  
sähköstä,  
markkinoista 
 ja asiakkaista

LIIKETOIMINTAPROSESSI VAIKUTUKSET

• Ilmastoneutraalin 
energiajärjestelmän 
mahdollistaminen

• Varma sähkö yhteis-
kunnalle ja elinkeino-
elämälle

• 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

Liiketoimintamalli

SÄHKÖNSIIRTO-
KAPASITEETIN 
VARMISTAMINEN

• Kantaverkon 
suunnittelu

• Kantaverkon 
rakentaminen

• Kantaverkon 
kunnonhallinta

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN 
KÄYTTÖVARMUUDEN 
HALLINTA

• Sähköjärjestelmän  
käytön suunnittelu  

• Sähköjärjestelmän  
valvonta ja ohjaus

• Sähköjärjestelmän 
häiriöiden ja  
jatkuvuuden hallinta

SÄHKÖMARKKINOIDEN 
EDISTÄMINEN

• Markkinasääntöjen 
kehittäminen puhtaan 
sähköjärjestelmän 
mahdollistamiseksi

• Alueellisten 
sähkömarkkinoiden 
ylläpito

• Sähkömarkkinoiden 
toiminnan jatkuvuuden 
varmistaminen

PALVELUT ASIAKKAALLE

Kantaverkkopalvelut Sähkömarkkinapalvelut
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KULUTUS
Fingridin kantaverkon ja muiden 
toimijoiden jakeluverkkojen avulla sähkö 
siirtyy kuluttajille. Kuluttajat voivat myös 
tuottaa sähköä.

Sähköä tuotetaan 
monin erin tavoin.

Rajayhteydet Ruotsiin, 
Viroon, Venäjälle ja 
Norjaan

TUOTANTO 110 kV400 kV

Kantaverkkopalvelut Sähkömarkkinapalvelut

Fingridin rooli sähköjärjestelmässä

LIIKETOIMINTAMALLI
Fingridin toiminta perustuu Suomen 
ja EU:n lainsäädäntöön. Suomen säh-
kömarkkinalain mukaisesti kehitämme 
kantaverkkoa, ylläpidämme sähkön ku-
lutuksen ja tuotannon tasapainoa sekä 
parannamme sähkömarkkinoiden toi-
mintaedellytyksiä. EU:n sähköasetus 
velvoittaa meitä tekemään yhteistyötä 

ENTSO-E:ssä ja alueellisesti sähkösisä-
markkinoiden toimivuuden edistämiseksi. 
Tehtävänämme on osallistua markkina-, 
käyttö- ja liityntäverkkosääntöjen ja niis-
sä säädettyjen ehdotusten laatimiseen 
ja täytäntöönpanoon. Fingridin toimintaa 
valvoo ja sääntelee Energiavirasto, joka 
on myöntänyt yhtiölle luvan kantaverk-
kotoimintaan.

Liiketoimintamalli kuvaa tärkeimmät käy-
tössämme olevat aineettomat ja aineelli-
set voimavarat, joiden avulla liiketoimin-
nan prosessit toimivat. Fingridin toiminnan 
vaikutukset ja niiden luoma merkittävä 
lisäarvo näkyvät eri muodoissaan koko 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 

VISIO
Yhtiön visiona on olla sähköverkkotoi-
minnan esikuva ja arvostettu energiavai-
kuttaja. 

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

TAPAMME TOIMIA
Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisölli-
nen ja uudistuva sekä hyviä hallintotapoja 
noudattava. Olemme tunnettu ammatti-
taidostamme.

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 yhdistä-
mällä oman ydinosaamisemme maailman 
parhaiden toimijoiden kanssa. 

Toimimme vastuullisesti, tuloksellisesti ja 
avoimessa vuorovaikutuksessa. Näin an-
saitsemme asiakkaidemme ja sidosryh-
miemme luottamuksen. sidosryhmiemme 
luottamuksen.

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI
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STRATEGIAN TOIMEENPANO
Yhtiön strategia toimeenpannaan neljän 
näkökulman kautta; henkilöstö ja osaami-
nen, asiakkaat ja yhteiskunta, talous sekä 
sisäiset prosessit. Fingridin valitseman 
strategian toimeenpanomallin mukaisesti 
näkökulmat ovat keskenään tasavertaiset 
ja kaikkia neljää näkökulmaa toteutetaan 
ja kehitetään tasapainossa keskenään 
yllä kuvatun strategiatalon mukaisesti. 
Strategiatalossa edetään talon perus-
tasta kohti huippua: kun henkilöstö voi 
hyvin ja osaaminen on kohdallaan voivat 
sisäiset prosessit toimia optimaalisesti 
tuottaen tehokkaasti palveluita ja talou-
dellista hyötyä omistajille, asiakkaille ja 
koko yhteiskunnalle. Näkökulmat ovat 
keskeisessä roolissa yhtiön käytännön 
johtamisessa.

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jossa 
henkilöstön ja osaamisen näkökulman ta-
voitteena on ylläpitää ja kehittää avointa, 
yhteisöllistä, uudistuvaa ja tuloksellista 
työyhteisöä.

Sisäisten prosessien näkökulma koostuu 
yhtiön kolmesta perustoiminnosta:
• siirtokapasiteetin varmistaminen: teem-

me investoinnit ja kunnossapidon tur-
vallisesti ja tehokkaasti oikeaan aikaan

• käyttövarmuuden hallinta: käytämme 
kantaverkkoa ennakoiden ja luotetta-
vasti

ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA

TALOUS

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

SISÄISET PROSESSIT

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

Toimimme kustannustehokkaasti ja  
tuotamme arvoa omistajille.

Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tuloksellinen työyhteisö.

Siirtokapasiteetin varmistaminen

Teemme investoinnit ja 
kunnossapidon turvallisesti ja 
tehokkaasti oikeaan aikaan.

Käyttövarmuuden hallinta

Käytämme kantaverkkoa 
ennakoiden ja luotettavasti.

Sähkömarkkinoiden edistäminen

Ylläpidämme ja kehitämme 
aktiivisesti sähkömarkkinoita.

 

Kuva. Fingridin strategia.

• sähkömarkkinoiden edistäminen: yl-
läpidämme ja kehitämme aktiivisesti 
sähkömarkkinoita.

Talouden näkökulmasta yhtiön tavoit-
teena on toimia kustannustehokkaasti ja 
tuottaa arvoa omistajille.

Fingridin strategiatalon huipun muodos-
taa asiakkaat ja yhteiskunta -näkökulma, 
jossa yhtiön tavoitteena on turvata yhteis-
kunnalle varma sähkö ja toimivat sähkö-
markkinat sekä asiakastarpeisiin vastaa-
vat palvelut ja edullinen hinnoittelu.

Jokaisen strategian näkökulman tavoit-
teiden valmistelua ja toimintaa ohjaa joh-
toryhmän nimeämä ohjausryhmä, joka 
varmistaa asioiden kattavan valmistelun 
ja tehokkaan toimeenpanon parhaalla 
asiantuntemuksella. Työtä tehdään ennen 
kaikkea palveluperiaatteella, yhteiskunnan 
ja yhtiön asiakkaiden edun mukaisesti.

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

Olemme tehneet seuraavat strategiset 
valinnat:

Perustehtävään keskittyminen
• Hoidamme perustehtävämme erin-

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI
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omaisesti muuttuvassa toimintaympä-
ristössä. Emme pyri laajentumaan uu-
siin liiketoimintoihin emmekä olemaan 
mukana kilpailluissa liiketoiminnoissa.

Asiakaslähtöisyys
• Kehitämme liiketoimintaa ja toiminta-

mallejamme aktiivisesti, asiakaslähtöi-
sesti ja koko Suomen eduksi.

Maailmanluokan tehokkuus
• Hyödynnämme innovatiivisesti par-

haita teknologioita ja digitalisaation 
mahdollisuuksia. Pidämme tarvittavan 
ydinosaamisen talossa. Teemme yhteis-
työtä parhaiden kumppanien kanssa.

Markkinalähtöisyys
• Toimimme markkinalähtöisesti kaikilla 

osa-alueilla, koska toimivat markkinat 
tuottavat kaikessa tekemisessä par-
haimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut.

Integraatiomyönteisyys
• Edistämme aktiivisesti Euroopan ja 

Itämeren alueen sähkömarkkinoiden 
yhdentymistä ottamalla samalla huo-
mioon Suomen edun.

Varmuus ja vastuullisuus
• Sähköjärjestelmän murroksessa ylläpi-

dämme nykyisen, hyvän käyttövarmuu-
den. Vastuullisuus ja turvallisuus koros-
tuvat kaikessa tekemisessämme.

Fingrid toimii matriisimallin mukaisesti, 
jossa strategia ja organisaatio ovat pa-
reja. Malli korostaa yhteistä tekemistä ja 
yhteisiä päämääriä. Matriisiorganisaatio 
on haastava, mutta olemme muovanneet 
yhtiöstä ketterän ja notkean toimijan, jos-
sa on matala hierarkia. Strategiaa toteu-
tetaan matriisiorganisaationa määritelty-
jen neljän näkökulman kautta. 

Henkilöstö on resursoitu toiminnoittain, 
joiden johtajat vastaavat vastuualueidensa 
mukaisten tehtävien vuosisuunnittelusta ja 
budjetoinnista sekä toimintasuunnitelmien 
toimeenpanosta strategiassa asetettujen 
liiketoimintatavoitteiden mukaisesti.

Yhtiön johtamisjärjestelmässä johtajilla 
on kaksoisrooli sekä toimintojen että nä-
kökulmien johtajina. Johtamisjärjestelmä 
on kuvattu tarkemmin yhtiön Johtamisen 
periaatteet -dokumentissa. 

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

Kuva. Fingridin matriisiorganisaatio.
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ARVONLUONTI 
Fingrid luo liiketoiminnallaan merkittävää yhteistä arvoa niin asiakkailleen, 
henkilöstölleen, omistajilleen kuin koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

 Kantaverkkoon 
liitettiin 296 
megawattia 
tuulivoimaa, 

mikä aikaansaa 
tulevaisuudessa 
vuosittain epä-
suorasti 72 000 

CO2-ekvivalentti- 
tonnin päästö- 
vähennyksen. 

Rajasiirtoyhteyk-
sien luotettavuus 

99,67 %.

Sähkönsiirron 
toimitusvarmuus 

99,99995 %.

 Fingridin  
valtakunnallinen 
kantaverkko luo 

alustan puhtaalle 
sähköjärjestel-
mälle. Noin 10 

kilometriä uusia 
kantaverkon 

voimajohtoja ja 
12  uutta tai laa-
jennettua säh-

köasemaa.

Euroopan kustan-
nustehokkaimpia 
sähkömarkkinoi-

den valvonta- 
viranomaisten 

vertailussa. Kol-
manneksi edul-
lisin hinnoittelu 
ENTSO-E:n eu-
rooppalaisessa 
hintatasovertai-
lussa. Asiakkaat 

kokevat Fingridin 
toimivan koko 

yhteiskunnan hy-
väksi (4,3/5).

 Henkilöstö kokee 
työnsä merkityk-

selliseksi ja on 
valmis  

suosittelemaan 
työnantajaansa 

(eNPS 71). 

Työtapaturma- 
taajuus 11,1.  

Sairaspoissaolot 
1 %. Koulutusta 

keskimäärin  
3 päivää/ 
työntekijä.

Suomen suurim-
pia yhteisöveron- 
maksajia (30 M€).

Korvaukset ra-
hoittajille ja osak-

keenomistajille 
149 M€. 

 Suorat hiilidi- 
oksidipäästöt 
sekä sähkön 

kulutuksesta ja 
häviöistä johtuvat 
epäsuorat päästöt 
yhteensä 114 000 

hiilidioksidi- 
ekvivalentti- 

tonnia. Jätteistä 
95 % hyöty- 

käyttöön ja 62 % 
kierrätykseen.

Investoinnit  
kantaverkkoon 

noin 147 M€. 

Oman henkilöstön 
työvuosia 355 ja 
palvelutoimittaji-

en 491.

Fingridin luoma arvo vuonna 2020

Sähkötoimialan  
ja osaamisen  
kehittyminen

Taloudellinen  
hyöty sidos- 

ryhmille

Suurten investoin-
tien työllistymisvai-

kutukset ja muut 
paikalliset hyödyt 

Paikalliset muutok-
set maankäytössä ja 
ympäristössä sekä 
energiahäviöt säh-

könsiirrossa

Suomen  
kilpailukyvyn  
edistyminen

Tehokkaasti  
toimivat sähkö- 

markkinat

Varma sähkö  
yhteiskunnalle ja 
elinkeinoelämälle

Ilmastoneutraalin 
energia- 

järjestelmän  
mahdollistaminen

VAIKUTUKSET

ARVON MUODOSTUMINEN

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI
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5. FINGRIDIN MAINE, ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT

MAINE
Kantaverkkoyhtiöillä on erityinen roo-
li yhteiskunnassa, niin Suomessa kuin 
maailmallakin. Niille on annettu vastuu 
yhteiskunnan toimivuuden kannalta elin-
tärkeästä sähköjärjestelmän toiminnasta. 
Roolissaan kantaverkkoyhtiöt ovat tiu-
kasti säänneltyjä monopoleja. 

Fingridin näkökulmasta sidosryhmien 
luottamus ja tuki ovat tärkeitä kysymyk-
siä. Hyvämaineinen yritys saa parempia 
työntekijöitä, tyytyväisempiä asiakkaita, 
edullisempaa pääomaa ja yhteiskunnan 
tuen. Toisaalta yhteiskunta pystyy säänte-
lyä muuttamalla puuttumaan kantaverk-
koyhtiön toimintaan, jos yhtiö ei toteuta 
sille annettua tehtävää. Maineenhallinta 
on osa strategista johtamistamme. Mit-
taamme säännöllisesti mainettamme 
avainsidosryhmien keskuudessa ja kehi-
tämme toimintaamme saadun palautteen 
perusteella. 

Vuosina 2019-2020 T-Media tutki Fing-
ridin tunnettuutta ja mainetta päättäjien, 
median, tekniikan alan opiskelijoiden ja 
työntekijöiden sekä suuren yleisön kes-
kuudessa. Mitä paremmin vastaaja sanoo 
tuntevansa Fingridin, sitä tyytyväisempi 
vastaaja on. Yhtiönä Fingrid on kuitenkin 
suuri ja tuntematon. 

Fingridin hyvät teot on tunnustettu kan-
sainvälisesti: meidät valittiin vuonna 2018 
maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöb-
rändiksi kansainvälisessä energia-alan 
CHARGE-brändikilpailussa. Kuluneella 
katsauskaudella Fingrid isännöi maail-
manlaajuisessa CHARGE-tapahtumassa 
kantaverkkoyhtiöiden mainewebinaaria.

ASIAKKAAT
Fingrid tarjoaa asiakkailleen eli sähköyh-
tiöille, sähköä käyttävälle teollisuudelle 
ja sähkömarkkinatoimijoille kantaverk-
ko- ja sähkömarkkinapalveluita. Fingridin 
toiminta perustuu pitkälti lakisääteisten 
tehtävien toteuttamiseen. Hoidamme 
tätä tehtäväämme mahdollisimman asia-
kaslähtöisesti, tasapuolisesti ja yhtäläisin 
ehdoin.

Kehitämme palveluita yhdessä asiakkai-
demme kanssa. Huomioimme asiakkai-
demme tarpeet ja heidän liiketoimintansa 
haasteet. Asiakastyömme lähtökohtana 
on kuuntelu ja selkeä viestintä. Pyrimme 
olemaan tasapuolisia ja huomioimaan 
alan toimijoiden erilaiset tarpeet. Tavoit-
teenamme on pitää kantaverkkomaksum-
me edullisimpien joukossa Euroopassa. 
Kantaverkkomaksuja on pystytty laske-
maan vuodesta 2017 yli kymmenen pro-
senttia, ja maksut pysyvät vuonna 2021 
edellisvuoden tasolla. 

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI
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Asiakastarpeita vastaavien palveluiden 
lisäksi meille on tärkeää avoimuus, luotta-
mus ja aktiivinen vuorovaikutus asiakkai-
demme kanssa. Osallistamme asiakkaita 
toiminnan kehittämiseen muun muassa 
neuvottelukunnassa, asiakastoimikun-
nissa ja referenssiryhmissä. Lisäksi jul-
kistamme suunnitelmiamme asiakkaiden 
kommentoitavaksi ja käymme asiakas-
kohtaisia palautekeskusteluita. Toteu-
tamme vuosittain laajan asiakastutkimuk-
sen, minkä avulla selvitetään asiakkaiden 
tyytyväisyyttä Fingridiin sekä kerätään 
palautetta toimintamme kehittämiseksi. 
Vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyse-
lyn mukaan asiakkaiden luottamus Fin-
gridiin on säilynyt vahvana, ja erityiseksi 
vahvuudeksi koetaan toiminta koko yh-
teiskunnan hyväksi. Asiakkaiden antama 
suositteluindeksi Net Promoter Score oli 
45, joka on hyvä tulos Business to Busi-
ness –liiketoiminnassa toimivalle mono-
poliyhtiölle.

Digitalisaatio mahdollistaa nykyistä pa-
remman asiakaspalvelun. Julkistimme 
asiakkaillemme Oma Fingrid -palvelu-
portaalin vuonna 2019. Oma Fingridis-
sä asiakas voi tarkastella muun muassa 
sähkönsiirron mittaus-, laskutus- ja lois-
sähkötietoja sekä häiriö- ja siirtokeskey-
tystietoja. Vuoden 2020 aikana palvelua 
on kehitetty edelleen, ja siihen on tuotu 
jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia asi-

akkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
Merkittävimmät uudet toiminnot vuonna 
2020 ovat olleet sähkön laatutiedot, do-
kumenttikirjasto ja englannin kielen tuki. 
Lisäksi käyttöliittymää on muokattu vas-
taamaan saavutettavuusdirektiivin vaa-
timuksia. Vuoden aikana käynnistettiin 
myös asiakkaista koostuvan Oma Fingrid 
kehitystiimin toiminta. Kehitystiimi osal-
listuu jatkossa Oma Fingridin kehitystyön 
ohjaamiseen ja ideoimiseen.

Toimintavuonna järjestimme kaksi suur-
ta asiakastapahtumaa sekä lukuisia in-
fotilaisuuksia ja webinaareja pienemmille 
kohdeyleisöille, muun muassa datahub- ja 
varttitasehankkeisiin liittyen. Alkuvuoden 
Fingrid Current -tilaisuudessa teemana 
oli Itämeren alue Euroopan sähkömarkki-
noiden edelläkävijänä. Syksyn tapahtuma 
järjestettiin poikkeuksellisesti webinaari-
na. Sen aiheina olivat sähkömarkkinoiden 
suuret muutokset – vähittäismarkkinoil-
la keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli 
datahubin käyttöönotto ja tukkumark-
kinoilla sähkömarkkinoiden isot tulevat 
muutokset. Sähkömarkkinoista kiinnos-
tuneita osallistujia oli peräti 400.

Kantaverkkopalvelumme varmista-
vat sähköyhtiöille ja sähköä käyttäväl-
le teollisuudelle luotettavan ja tarpeita 
vastaavan sähkönsiirron kantaverkossa. 
Arvolupauksemme mukaan tarjoamme 

liittymispisteissä. Huolehdimme ympäri 
vuorokauden Suomen sähköjärjestelmän 
luotettavasta toiminnasta ja varaudum-
me myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin. 
Suunnittelemme huoltotoimet ja siirto-
keskeytykset tarkoin ennakkoon, jotta 
niistä aiheutuu mahdollisimman vähän 
haittaa asiakkaille.

Onnistuimme vuonna 2020 täyttämään 
hyvin lupauksemme tarjota asiakkaille 
varmaa ja edullista sähkönsiirtoa. Säh-
könsiirron luotettavuus oli kaikkien aiko-
jen paras ja kantaverkkomaksut edullisim-
pien joukossa Euroopassa. Tuulivoimaa 
oli rakenteilla ja suunnitteilla huomattavia 
määriä. Kyselyitä kantaverkkoon liittymi-
sestä tehtiin noin 160 kappaletta, joka 
vastaa kymmeniä tuhansia megawatteja. 
Vuoden aikana tehdyillä liittymissopimuk-
silla mahdollistettiin noin 1 800 megawa-
tin edestä uuden tuulivoiman liittämistä 
kantaverkkoon. Myös uudentyyppisten 
sähkönkulutuskohteiden liitynnöistä tuli 
kyselyitä. 

Sähkömarkkinapalvelumme tarjoavat 
alan toimijoille yhtenäisen sähkökaupan 
hinta-alueen Suomessa sekä hyödyt 
avoimista eurooppalaisista sähkömark-
kinoista. Fingridin arvolupauksen mukaan 
olemme markkinamyönteisin kantaverk-
koyhtiö. Varmistamme vahvan kantaver-
kon avulla yhden hinta-alueen Suomessa. 

Meille on 
tärkeää 
avoimuus, 
luottamus 
ja aktiivinen 
vuorovaikutus 
asiakkaidemme 
kanssa.

varmaa ja edullista sähkönsiirtoa. Kan-
taverkkopalveluihin kuuluvat liittyminen 
kantaverkkoon sekä kantaverkon ke-
hittäminen, käyttö ja ylläpito asiakkaan 
siirtotarpeita vastaavasti. Toteutamme 
asiakkaiden tarvitsemat liitynnät kanta-
verkkoon, varmistamme kantaverkon ja 
asiakasverkkojen yhteensopivuuden sekä 
takaamme sähkön siirtokyvyn ja laadun 
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Tarjoamme pääsyn eurooppalaisille säh-
kömarkkinoille rajasiirtoyhteyksillämme. 
Annamme joka hetki markkinoille mah-
dollisimman suuren siirtokapasiteetin. 
Kehitämme markkinoiden pelisääntöjä ja 
julkaisemme sähkömarkkinatietoa avoi-
mesti ja maksutta. Tämän lisäksi ylläpi-
dämme ja kehitämme reservi- ja säätö-
sähkön markkinapaikkoja. Selvitämme 
sähkötaseet ja toimitamme tasesähköä 
tasevastaaville. Tytäryhtiömme Fingrid 
Datahub Oy tarjoaa lähitulevaisuudes-
sa tehokkaan tiedonvaihtoalustan vähit-
täismarkkinoiden toimijoiden käyttöön. 
Finextra Oy myöntää sähkön alkuperän 
sertifikaatteja uusiutuville energiamuo-
doille.

Vuonna 2020 Suomi toi Ruotsista säh-
köä hyödyntämällä maiden välisen siir-
tokapasiteetin täysimääräisesti. Siirto-
kapasiteettimme ei riittänyt täyttämään 
markkinoiden tarvetta, mutta rajasiirto-
yhteytemme toimivat kuitenkin erittäin 
hyvin ja kykenimme antamaan markki-
noiden käyttöön olemassa olevan siir-
tokapasiteetin. Lisää siirtokapasiteettia 
on tulossa maiden välille vuonna 2025. 
Olemme myös valmistautuneet lisäämään 
merkittävästi Pohjois- ja Etelä-Suomen 
välistä siirtokapasiteettia, jotta Suomi 
säilyisi yhtenä hinta-alueena.  Sähkö-
markkinapalveluista asiakkaille näkyivät 
myös erilaiset sähkömarkkinoiden kehit-

yshankkeet, joita on viety eteenpäin yh-
teistyössä muiden kantaverkkoyhtiöiden 
ja asiakkaiden kanssa. Kansainvälisten 
hankkeiden rinnalla konkreettisimpana 
kansallisena hankkeena oli Datahub, joka 
on edellyttänyt myös asiakkailta merkit-
täviä panostuksia heidän omiin tietojär-
jestelmiinsä.

FINGRIDIN SIDOSRYHMÄT
Fingrid toiminnalla on merkittävä vaiku-
tus ympäröivään yhteiskuntaan. Sidos-
ryhmiä on useita ja niitä on tunnistettu 
muun muassa olennaisuusanalyysin avul-
la. Tunnistamisen lähtökohtana on kuva-
ta sidosryhmien odotuksia ja vastaavasti 
Fingridin toimenpiteitä näihin odotuksiin. 
Sidosryhmien odotusten kuuleminen on 
tärkeä osa mainetyötämme ja vastuullis-
ta liiketoimintaamme. Kerromme tarkem-
min yritysvastuutyöstämme sidosryhmil-
lemme vuosikertomuksen yritysvastuu ja 
kestävä kehitys -raportissamme. 

Neuvottelukunta
Neuvottelukunta ja kaksi muuta asiakas-
toimikuntaa (kantaverkko- ja sähkömark-
kinatoimikunta) ovat tärkeässä roolissa 
asiakkaiden äänen kuulemisessa ja vuo-
rovaikutuksen varmistamisessa. 

Neuvottelukunta käsittelee yhtiön koko 
toimintakenttää ja sen onnistumista teh-
tävissään. Neuvottelukunnassa käsitel-

Fingridin keskeiset sidosryhmät ja 
vuorovaikutuskanavat

ASIAKKAAT

URAKOITSIJAT
JA PALVELUIDEN TUOTTAJAT

POLIITTISET 
PÄÄTTÄJÄT

MAANOMISTAJAT
JA NAAPURIT

OMISTAJAT JA 
RAHOITTAJAT

VIRANOMAISET
JA JÄRJESTÖT

MUUT 
YHTEISTYÖKUMPPANIT

HENKILÖSTÖ
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tävä tieto on avoimesti yhtiön kaikkien 
sidosryhmien käytössä. Neuvottelukun-
ta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
Kokouksissa käsiteltiin muun muassa 
käyttövarmuuden hallintaa Suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa, uusiutuvan energi-
an aiheuttamaa jatkuvasti kasvavaa siir-
tokapasiteetin lisäämisen tarvetta sekä 
sähkömarkkinoiden kehitystä. Lisäksi jo-
kaisessa kokouksessa kuultiin asiakkai-
den esityksiä ajankohtaisista asioista. 

Jäsenet 
Timo Jokinen, Inergia Oy
Elina Kivioja, Vattenfall Oy 
 (puheenjohtaja)
Jarkko Kohtala, Elenia Oy
Mika Lehtimäki, Boliden Kokkola Oy
Markus Lehtonen, 
 Helen Sähköverkko Oy
Mikko Lepistö, SSAB Europe Oy
Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj
Jouni Pylvänäinen, 
 Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Jukka Toivonen, Vantaan Energia Oy
Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj
Antti Vilkuna, Suomen Voima Oy
Mikko Vuori, UPM Communication 
 Papers Oy

Fingridin jäsenet
Jukka Ruusunen
Jussi Jyrinsalo
Rami Saajoranta (sihteeri)

Palvelukohtaiset toimikunnat
Asiakastoimikunnat käsittelevät kukin 
oman osa-alueensa asioita. Asiakastoi-
mikuntia uudistettiin vuodesta 2020 al-
kaen vastaamaan uudistuneita palveluita. 
Toimikunnat ovat neuvoa-antavia elimiä, 
jotka antavat näkemyksiä Fingridin toi-
minnasta sekä asiakkaille tarjottavista 
palveluista.

Kantaverkkotoimikunta:
Kantaverkkotoimikunnan tehtävänä on 
olla mukana kehittämässä palvelua, jon-
ka avulla varmistamme sähköyhtiöille ja 
sähköä käyttävälle teollisuudelle luotet-
tavan ja tarpeita vastaavan sähkönsiirron 
kantaverkossa.

Vuoden 2020 aikana kantaverkkotoimi-
kunnan kokouksissa syvennyttiin kan-
taverkkopalveluiden eri osa-alueisiin. 
Osallistujat valmistelivat kokouksiin omat 
kantansa käsiteltävinä oleviin asioihin. 
Kokouksissa oli myös asiakkaiden pitä-
miä toimialakatsauksia.

Jäsenet:
Tuomas Candelin-Palmqvist, 
 Tuuliwatti Oy
Hannu Halminen, 
 Sallila Sähkönsiirto Oy
Mikael Heikkilä, Fortum Oyj
Sakari Kauppinen, 
 Alva Sähköverkko Oy

Petri Kopi, Kemira Chemicals Oy
Anne Kärki, Outokumpu Stainless Oy
Heikki Paananen, Elenia Oy
Hannu Parkkonen, Kuopion Energia Oy
Jyri Tiuraniemi, Rovakaira Oy
Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy
Timo Torvela, Tuike Finland Oy
Katja Virkkunen, Oulun Energia Siirto 
 ja Jakelu Oy (puheenjohtaja)
Jarno Virtanen, Nivos Energia Oy

Fingridin jäsenet:
Jussi Jyrinsalo
Jonne Jäppinen
Timo Kiiveri
Petri Parviainen
Reima Päivinen
Katariina Saarinen (siht.)

Sähkömarkkinatoimikunta 
Sähkömarkkinatoimikunta yhdistää Fing-
ridin ja Suomessa toimivat sähkömarkki-
naosapuolet. Toimikunta on neuvoa-an-
tava keskustelufoorumi, joka avustaa 
Fingridiä pohjoismaisten ja eurooppalais-
ten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. 
Fingrid informoi toimikuntaa sähkömark-
kinoiden kehityksestä sekä eurooppa-
laisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan 
toimikunnalta palautetta kulloinkin ajan-
kohtaisista kehityssuunnitelmista.

Vuoden 2020 kokouksissa käsiteltiin 
muun muassa avoin data -palvelun kehi-
tystä, pohjoismaisten kantaverkkosiirto-
tariffien vertailua, pohjoismaista tasehal-
lintahanketta, siirtokapasiteetinlaskentaa 
ja reservimarkkinoiden markkinavalvon-
taa. Lisäksi kokouksissa asiakkaat ker-
toivat vuorollaan toiminnastaan ja säh-
kömarkkinoiden kehittämiseen liittyvistä 
näkemyksistään.

Jäsenet
Peter Fabritius, Valio Oy
Hannu Jokinen, Hansen 
 Technologiens Finland Oy
Marja Kaitaniemi, Neoen 
 Renewables Finland Oy
Tero Karhumäki, Kuoreveden Sähkö Oy
Juha Keski-Karhu, Väre Energia Oy
Elina Lehtomäki, Caruna
Tomi Pesonen, Metsä Group
Ville Pesonen, Gasum Oy
Jani Pulli, Pohjolan Voima Oyj
Jan Segerstam, Enerim Oy
Sebastian Sundberg, Fortum Oyj 
(puheenjohtaja)
Kimmo Tyni, AXPO Oy
Ville Väre, Liikennevirta Oy / Virta

Fingridin jäsenet
Asta Sihvonen-Punkka  
Maria Joki-Pesola (sihteeri)
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6. TALOUS JA RAHOITUS

mukaiseen käyttöarvoon) yhteismäärä 
kerrotaan Energiaviraston määrittelemäl-
lä kohtuullisella tuottoasteella. Sääntelyn 
sallima, kohtuullinen taloudellinen tulos on 
Fingridin talouden suunnittelun ja palvelu-
jen hinnoittelun lähtökohta. Kun tulokseen 
lisätään liiketoiminnan kulut, saadaan tar-
vittavan liikevaihdon määrä. 

Fingridin liikevaihto muodostuu pääsään-
töisesti yhtiön siirtämän sähkön sekä asi-
akkaiden sähkön tuotannon ja kulutuksen 
hinnoittelun pohjalta. Fingrid kerää asiak-
kailtaan kantaverkon otto-, anto-, kulu-
tus- ja tehomaksua. Valtaosa kokonais-
maksuista kohdistuu sähkön kulutukseen. 
Yhtiö määrittää asiakkailleen sähkönsiir-
ron yksikköhinnat etukäteen seuraavalle 
vuodelle tarvittavan liikevaihdon keräämi-
seksi. Yhtiön kokonaiskulut muodostuvat 
liiketoiminnan kuluista sekä rahoitusku-
luista ja veroista, jotka ovat sääntelyn ul-
kopuolisia kuluja.

Sääntelyn mukainen toteutunut, niin sa-
nottu oikaistu tulos lasketaan siten, että 
emoyhtiön liikevoittoon tehdään Energi-
aviraston valvontamenetelmien mukaiset 
oikaisut sekä lisätään kannustimien posi-
tiivinen tai negatiivinen vaikutus. Kannus-
timia ovat investointi-, laatu-, tehostamis- 
ja innovaatiokannustimet (T&K).

Mikäli toteutunut oikaistu tulos valvon-
tajaksolta on suurempi kuin sallittu tulos, 

• Yhtiön kantaverkkotoiminnan
hinnoittelu on kolmanneksi
edullisinta Euroopassa.

• Vuonna 2019 olimme Suomen
17. suurin yhteisöveronmaksaja.

• Vuonna 2020 yhtiö maksoi yh-
teensä 148 miljoonaa euroa
osinkoja omistajilleen Suomen
valtiolle ja kotimaisille eläke- ja
vakuutusyhtiöille.

Fingridin liiketoiminta ja 
kantaverkkotoiminnan sääntely
Fingrid on sähkömarkkinalain (588/ 
2013)  mukainen luonnollinen monopoli, 
jonka tehtävät laki määrittelee. Yhtiön 
toimintaa, hinnoittelun kohtuullisuutta ja 
taloudellista 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, muodostaa valtaosan 
Fingridin liikevaihdosta, tuloksesta ja 
taseesta. Kantaverkkotoiminnan sallit-
tu taloudellinen tulos muodostuu, kun 
yhtiön verkkotoimintaan sitoutuneen 
oikaistun pääoman ( jossa sähköverk-
ko-omaisuus on arvostettu sääntelyn 

Kustannustehokas 
toiminta takaa 
edulliset 
kantaverkko
maksut.

syntyy ylijäämää, joka tulee palauttaa asi-
akkaille tulevina matalampina hintoina. 
Mikäli toteutunut oikaistu tulos valvon-
tajaksolta on pienempi kuin sallittu tulos, 
syntyy alijäämää, jonka Fingrid voi periä 
asiakkailta tulevina korkeampina hintoina. 
Yli- tai alijäämää ei kirjata tilinpäätökseen. 
Fingridin tavoitteena on saavuttaa sallittu 
taloudellinen tulos sääntelyjakson aikana.

Talousohjauksen tavoitteet
Fingridin talousohjauksen keskeiset, pit-
käaikaiset tavoitteet ovat:
• Hyvä kustannustehokkuus, vastuullinen

toiminta ja tuottavuuden jatkuva pa-
rantaminen, jotta palveluiden hinnoit-
telu voidaan pitää maltillisella tasolla.
Yhtiön tavoitteena on ylläpitää kustan-
nustehokkuus Euroopan mittakaavassa
parhaiden toimijoiden tasolla ja kanta-
verkkohinnoittelu kolmen edullisimman
yhtiön joukossa vertailuryhmässä (yh-
tiöt, joilla samankaltainen verkko).

• Korkea luottoluokitus, jotta varmiste-
taan pitkäaikaisen, hajautetun rahoituk-
sen saatavuus ja edullinen rahoituskus-
tannus. Yhtiön tavoitteena on säilyttää
luottoluokitus vähintään tasolla ’A-’.

• Omistaja-arvon luominen ja hyvä velan-
hoitokyky, jotka saavutetaan pitämällä
yhtiön oikaistu tulos sääntelyn sallimal-
la tasolla ja maksamalla osinkoa, joka
vastaa omistajien tuottotavoitetta ja
varmistaa toiminnan jatkuvuuden.
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Kustannustehokas operatiivinen 
 toiminta
Kustannustehokkuutemme perustuu 
 toimintamalliin, jossa keskitymme perus-
tehtäväämme, sekä yhdistämme oman 
ydinosaamisemme parhaiden toimijoiden 
kanssa. Teemme lisäksi aktiivista suunnit-
telutyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa 
ja otamme ulkopuolisia tahoja mukaan in-
novointityöhön. Näin saavutetaan parem-
pia ja tehokkaampia ratkaisuja esimerkiksi 
kantaverkon investointi- 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. Hyödynnämme yhä enemmän di-
gitalisaation mahdollisuuksia esimerkiksi 
kantaverkon kunnossapidossa ja sähkö-
järjestelmän optimoinnissa. Hyviä esi-
merkkejä ovat tasehallintamallin muutos-
ta 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.

Kantaverkkohinnoittelu 
Fingrid pyrkii varmistamaan palveluiden-
sa vakaan hintakehityksen. Lyhyen aika-
välin taloudelliset tavoitteet eivät ohjaa 
investointipäätöksiä tai muutakaan pää-
töksentekoamme. Siirtomaksuillamme on 
merkitystä erityisesti sähköintensiivisen 
teollisuuden kilpailukyvylle. Fingrid ei myy 
suoraan sähköä kuluttajille, mutta yhtiön 
kustannustehokkuus ilmenee pienenä 
kantaverkkomaksun osuutena kuluttajan 
sähkölaskussa. Myynti, siirto ja verot ovat 
kukin noin kolmannes kuluttajan sähkö-
laskusta. Vuonna 2020 kantaverkkosiirron 
osuus kokonaislaskusta oli keskimäärin 
2,4 prosenttia (laskelmassa, jossa koti-
talouskäyttäjän kulutus on noin. 5 000 
kWh/vuosi).

Fingridin kantaverkkohinnoittelu on pää-
sääntöisesti voimassa vuoden kerrallaan. 
Tavoitteena on mahdollisimman tasainen 
kehitys myös markkinaehtoisten epävar-
muuksien vallitessa. Mikäli heilahtelut 
markkinoilla ovat suuria, voi yksittäisen 
vuoden aikana syntyä tarve muuttaa hin-
toja ylös- tai alaspäin. Tase- ja rajasiirto-
palveluiden hinnoittelu on dynaamisem-

paa, yleensä kvartaaleittain tapahtuvaa, 
mikä kuvaa palveluiden luonnetta ja tar-
vetta reagoida muutoksiin nopeammin.

Yhtiön vuosittainen sijoittuminen kär-
kijoukkoon kantaverkkotoiminnan kus-
tannustehokkuutta ja laatua mittaavissa 
kansainvälisisissä vertailututkimuksissa 
(ITOMS ja ITAMS) sekä yhtiölle myönnet-
ty kansainvälinen omaisuuden hallinnan 
sertifikaatti ISO 55001 ovat osoituksia 
toiminnan kustannustehokkuudesta ja 
kantaverkko-omaisuuteen liittyvien kus-
tannus- ja muiden riskien tehokkaasta 
hallinnasta. Euroopan energiaregulaatto-
reiden yhteistyöjärjestö CEER:n vertailu-
tutkimuksessa Fingrid oli Euroopan kus-
tannustehokkaimpia kantaverkkoyhtiöitä 
vuonna 2019. 

Pääoman hallinta 
Fingrid hallinnoi pääomana taseen osoit-
tamaa omaa pääomaa sekä lainoja. Yhtiön 
kirjanpidon osoittama tase on pienempi 
kuin Energiaviraston sääntelyn mukaises-
ti esitetty tase, jossa verkko-omaisuus 
on arvostettu sääntelyn mukaiseen ny-
kyiseen käyttöarvoon. Yhtiön lainat esi-
tetään kirjanpitoarvoilla myös sääntelyn 
mukaisessa taseessa. Kirjanpidon mu-
kaisen taseen oma pääoma on luonnol-
lisesti pienempi kuin sääntelyn mukaisen 
taseen oma pääoma, joka tasapainottaa 
verkko-omaisuuden kirjanpitoarvon ja to-

Kuva: Maailmanluokan tehokkuus.

Fingridin maailmanluokan tehokkuus

ASIAKKAAT
• aktiivinen yhteistyö

KESKITETTY SÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄN HALLINTA

• laatu ja tehokkuus

JÄRKEVÄ INVESTOINTI-
STRATEGIA

• ei turhia investointeja

PÄTEVÄ JA MOTIVOITUNUT 
HENKILÖKUNTA

• työn tuloksellisuus ja laatu

DIGITALISAATIO
• tuottavuuden merkittävä

parantaminen

ULKOISTAMINEN JA 
VERKOSTOITUMINEN

• parhaat kumppanit

SELKEÄ STRATEGIA JA 
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

• ei rönsyilyä
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dellisen nykykäyttöarvon erotuksen. 

Yhtiö ei ole asettanut yksittäisiä tunnus-
lukutavoitteita kirjanpidon tai sääntelyn 
mukaisen taseen pääoman hallintaan 
vaan seuraa ja ohjaa kokonaisuutta, jolle 
luottoluokitukset ja niiden taustalla olevat 
riskianalyysit ja muut parametrit luovat 
pohjan. Yhtiöllä tulee olla pääomaraken-
ne, joka tukee yhtiön luottoluokituksen 
säilymistä vahvana, pääomakustannusten 
kohtuullisuutta ja riittävää osingonmaksu-
kykyä. Fingridin pääoman ja verkko-omai-
suuden hallinnan ensisijainen tavoite on 
varmistaa yhtiön kyky jatkuvaan liiketoi-
mintaan, arvon säilyminen sekä nopea toi-
puminen mahdollisista erityistilanteista.

Rahoitustoiminta
Yhtiö hyödyntää kulloisenkin luottoluoki-
tuksen tarjoamat mahdollisuudet kansain-
välisillä ja kotimaisilla rahoitusmarkkinoil-
la. Rahoitus hankitaan markkinaehtoisesti 
ja hajautetusti useasta eri lähteestä. Fin-
gridin voimassa olevat lainasopimukset 
sekä velka- ja yritystodistusohjelmat ovat 
vakuudettomia. Niihin ei myöskään liity 
mitään taloudellisiin tunnuslukuihin pe-
rustuvia erityisehtoja eli ns. finanssikove-
nantteja. 

Yhtiö altistuu erilaisille rahoituksen riskeil-
le. Näitä ovat mm. markkina-, likviditeetti-, 
vastapuoli- ja luottoriskit. Rahoitusriskien 

hallinnan tavoitteena on omistaja-arvon 
vaaliminen varmistamalla liiketoiminnan 
vaatima rahoitus, suojautuminen keskei-
siltä rahoitusriskeiltä ja rahoituskustan-
nusten minimointi riskilimiittien puitteissa.

Fingrid toimii joukkovelkakirja-, yritysto-
distus- ja lainamarkkinoilla: 
• Pitkäaikaista (yli 12 kk) varainhankintaa 

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

• Lyhytaikaista (alle 12 kk) varainhankin-
taa varten yhtiöllä on kansainvälinen 
yritystodistusohjelma, Euro Commer-
cial Paper Programme (”ECP-ohjel-
ma”), joka on suuruudeltaan 600 mil-
joonaa euroa. 

• Lisäksi Fingridillä on kotimainen yritys-
todistusohjelma, joka on suuruudeltaan 
150 miljoonaa euroa. 

 
Fingridillä on lisäksi pitkäaikaiset kahden-
keskiset lainasopimukset sekä Euroopan 
Investointipankin (EIP) että Pohjoismai-
den Investointipankin (NIB) kanssa. Mak-
suvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on 
käytettävissä valmiusluotto- ja tililimiitti-
järjestelyitä.

Vihreä rahoitus
Vihreä rahoitus on tärkeä osa Fingridin ra-
hoitusstrategiaa ja kokonaisvastuullista 

toimintamallia. Fingrid on ensimmäinen 
suomalainen yritys, joka laski liikkeelle 
vihreän joukkovelkakirjan, niin sanotun 
Green bondin vuonna 2017. Kerromme 
tarkemmin vihreästä rahoituksesta vuo-
sikertomuksen yritysvastuu ja kestävä 
 kehitys -raportissamme.

VUODEN 2020 TALOUDELLINEN 
TULOS
Fingridin taloudellinen tulos 2020 oli 
suunniteltua huonompi, mikä johtui lähin-
nä poikkeuksellisen lämpimästä säästä. 
Alensimme siirtohintoja keskimäärin kah-
deksan prosenttia vuoden 2019 alusta 
alkaen ja olemme pitäneet ne ennallaan 
vuosille 2020 ja 2021. Kulunut vuosi oli 
yhtiön omien laskelmien mukaan noin 30 
miljoonaa euroa alijäämäinen suhteessa 
sääntelyn sallimaan tulokseen. Luottoluo-
kituksemme säilyi korkeana, mikä kuvas-
taa yhtiön vahvaa kokonaistaloudellista 
tilannetta ja velanhoitokykyä.

Eurooppalaisessa vertailussa Fingrid 
on edelleen halvimpien yhtiöiden jou-
kossa samalla, kun siirron luotettavuus 
on maailman huippua. Yhtiön lyhyt- ja 
pitkäaikaisen velan hoito ja rahoitus-
riskeiltä suojautuminen kansainvälisillä 
pääomamarkkinoilla jatkui suunnitelman 
mukaisesti. Tehokas pääoman käyttö 
on keskeinen menestystekijä sille, että 
operatiivinen toiminta voi jatkua keskey-

Vihreä rahoitus on 
tärkeä osa Fingridin 
rahoitusstrategiaa ja 
kokonaisvastuullista 
toimintamallia.
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tyksettä ja sitä voidaan kehittää. Kaiken 
kaikkiaan yhtiön talous ja rahoitus on va-
kaalla pohjalla, mikä osaltaan mahdollis-
taa hallitun siirtymisen kohti uutta puh-
dasta sähköjärjestelmää.
 
Konsernin liikevaihto oli 682,5 (789,4) 
miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot pie-
nenivät 373,6 (385,0) miljoonaan euroon, 
mikä johtui lämpimien talvikuukausien ai-
heuttamasta alhaisesta energiankulutuk-

oli 72,6 prosenttia konsernin kokonais-
taseesta.  Energiaviraston sääntelyn mu-
kaan lasketusta taseesta vuonna 2020 
oma pääoma oli 60,2 prosenttia ja vieras 
pääoma 39,8 prosenttia.

Korolliset lainat olivat 1 174,9 (1 120,0) 
miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lai-
noja oli 1 032,8 (884,7) miljoonaa euroa 
ja lyhytaikaisia lainoja 142,1 (235,3) mil-
joonaa euroa. 
 
Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä. Ra-
havarat ja muut rahoitusvarat olivat 
31.12.2020 yhteensä 125,9 (82,8) mil-

sesta. Kuluneen vuoden sähkön kulutus 
Suomessa oli 80,9 (86,1) terawattitun-
tia. Myös tasesähkön myynti laski edel-
lisvuoden tasosta 260,8 (346,7) miljoo-
naan euroon johtuen sähkön alhaisesta 
hintatasosta. Rajasiirtotuotot Suomen 
ja Venäjän väliseltä yhteydeltä laskivat 
6,9 (11,6) miljoonaan euroon, mikä oli 
seurausta alhaisemmasta siirtovolyy-
mista, johon vaikutti Suomen aluehinnan 
mataluus suhteessa Luoteis-Venäjään. 

Itämeren alueen siirtotilanteen johdosta 
läpisiirtotuotot kasvoivat 17,1 (14,4) mil-
joonaan euroon. Liiketoiminnan muut tuo-
tot laskivat 2,4 (4,2) miljoonaan euroon.
Konsernin kulut olivat 569,3 (651,6) mil-
joonaa euroa. Tasesähkön kulut laskivat 
alhaisen sähkön hinnan vuoksi ja olivat 
234,4 (323,5) miljoonaa euroa. Häviösäh-
kökulut olivat 52,6 (53,9) miljoonaa euroa. 
Häviösähkön volyymi kasvoi jonkin ver-
ran, samalla kun häviösähkön hankinta-
hinta laski. Toteutunut häviösähkön han-
kinnan keskihinta oli 38,03 (39,57) euroa 
megawattitunnilta. Kantaverkon käyttö-
varmuuden varmistavien reservien kulu-
jen kasvu 63,5 (55,9) miljoonaan euroon 
johtui pääosin taajuudenhallintareservien 
hankintatuntien lisäyksestä. Poistot olivat 
98,5 (97,8) miljoonaa euroa ja kantaver-
kon kunnonhallintakulut 23,6 (21,6) mil-
joonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 
31,2 (26,4) miljoonaan euroon henkilös-
tön määrän lisääntyessä vastaamaan yhä 
kasvavaan työmäärään niin kotimaassa 
kuin kansainvälisessä yhteistyössäkin. 

Konsernin nettorahoituskulut olivat 4,0 
(10,1) miljoonaa euroa, joihin sisältyi 0,7 
miljoonaa euroa korkokuluja taseeseen 
kirjatuista vuokrasopimusveloista. Yhtiön 
rahoitus jakautuu oman pääoman ja vie-
raan pääoman rahoitukseen eli lainoihin. 
Vuonna 2020 oman pääoman osuus oli 
27,4 prosenttia ja vieraan pääoman osuus 

Data on kriittisen tärkeää pää-
omaa, digitalisaation perusta 
ja laadukkaan asiantuntijatyön 
edellytys. Energiamurros vaatii 
panostuksia datan keskittämi-
seen, jalostamiseen ja jakami-
seen. Fingrid on pystynyt auto-
matisoimalla prosesseja datan 
avulla saavuttamaan kustan-
nustehokkuutta ja aikasäästöjä. 
 
Katso video Fingridin datan-
hallinnasta
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SÄHKÖASEMIEN 
VAKIOINNILLA LISÄTÄÄN 
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

Fingridissä sähköasemien kustannuste-
hokkuutta lisätään vakioinnilla, mikä tar-
koittaa, että asemia rakennetaan pitkällä 
aikavälillä aina samalla tavalla hyväksi ha-
vaittuja tyyppiratkaisuja hyödyntäen. Täl-
löin projektien läpimenoajat lyhenevät ja 
kunnossapito helpottuu, mikä johtaa pa-
rempaan laatuun ja kustannussäästöön.

Aikaisempia Fingridin tekemiä vakiointeja 
ovat olleet esimerkiksi reaktorien laatta-
perustukset, jotka ovat antaneet reaktori-
toimittajille enemmän pelivaraa reaktorin 
ulkomittojen suhteen sekä tehokkaam-
man ja työturvallisemman tavan huoleh-
tia kunnossapidosta. Parhaillaan on käyn-
nissä toisiojärjestelmien vakiointiprosessi, 
johon liittyvää järjestelmien testausta on 
tehty tiiviisti parin viime vuoden ajan. Ko-
ronapandemian myötä alun perin Englan-
nissa toteutettavaksi suunnitellut testa-
ukset jouduttiin tekemään etänä. 

Lue lisää

CASECASE

joonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on maksu-
valmiutta turvaava 300 miljoonan euron 
suuruinen nostamaton sitova valmius-
luotto (11.12.2022 saakka) sekä yhteensä 
225 miljoonan euron suuruiset maksu-
valmiutta varmistavat rahoitusjärjestelyt, 
jotka koostuvat sitovista- ja ei-sitovista 
kahdenvälisistä järjestelyistä pankkien 
kanssa.Rahoitukseen liittyvissä johdan-

naissopimuksissa oli vastapuoliin liitty-
vää riskiä 26,2 (22,4) miljoonaa euroa. 
Yhtiön valuutta- ja hyödykehintariskit 
oli suojattu.

Kerromme yhtiön verojen maksusta ja 
verojalanjäljestä yritysvastuu ja kestävä 
kehitys -raportissamme.
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7. LIIKETOIMINTA

KANTAVERKKO
Yhtiön investointitoiminnan lähtökohtina 
ovat yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeet, 
sähkön yhteismarkkinoiden kehittäminen, 
yhtiön liiketoimintaedellytysten varmista-
minen sekä omistajien yhtiölle asettamat 
liiketaloudelliset tavoitteet. Investointi-
en tulee olla kustannustehokkaita ja ta-
loudellisesti kannattavia. Kantaverkon 
pitkän aikavälin suunnittelulla ja siihen 
kytkeytyvällä investointiohjelmalla edis-
tetään Suomen energia- ja ilmastostra-
tegian toteutumista, ylläpidetään käyt-
tövarmuutta, lisätään siirtokapasiteettia 
sekä edistetään sähkömarkkinoita. 

Fingrid investoi Suomen kantaverkon 
sähköverkkoihin ja sähköasemiin tällä 
vuosikymmenellä ennätykselliset kaksi 
miljardia euroa. Kantaverkkoa vahviste-
taan huomattavasti, koska tavoite ilmas-
toneutraalista Suomesta vuonna 2035 
tarkoittaa samalla sitä, että päästöttö-
män sähkön tuotanto ja kulutus kasva-
vat merkittävästi. Investoinnit perustuvat 
pitkäjänteiseen suunnitteluun, kustan-
nustehokkuuteen sekä asiakkaiden ja 
yhteiskunnan tarpeisiin. Investointeja 
tarvitaan etenkin tuulivoimatuotannon 
ennakoitua voimakkaamman kasvun 
myötä. Kantaverkkoa suunnitellaan tii-
viissä yhteistyössä asiakkaiden ja Euroo-
pan sekä Itämeren alueen kantaverkko-
yhtiöiden kanssa. 

Tuulivoiman rakentamisen toinen aalto 
on käynnissä, joka näkyy aiempaa suu-
rempina hankkeina. Vuonna 2020 raken-
simme voimajohtoja ja sähköasemia laa-
jalti eri puolilla Suomea. Yhteensä uutta 
voimajohtoa valmistui noin kymmenen 
kilometriä ja sähköasemia valmistui 12 
kappaletta. Rakenteilla oli noin 570 voi-
majohtokilometriä ja 22 sähköasemaa. 
Yleissuunnittelussa Fingridillä oli noin 
250 kilometriä uutta voimajohtoa. 

Fingridille lisääntynyt rakentaminen lisää 
riskiä siitä, ettei kasvaneisiin odotuksiin 
pystytä vastaamaan riittävällä nopeu-
della. Asiakkaiden liittyminen kantaverk-

koon voi myöhästyä tai siirtokapasiteetti 
voi olla riittämätön. Pohjois-eteläsuuntai-
sen siirtokapasiteetin (ns. Keski-Suomen 
poikkileikkauksen) riittävyys on varmis-
tettu mittavilla investoinneilla, rakenta-
malla muun muassa useammasta ko-
konaisuudesta muodostuvaa, noin 300 
kilometriä pitkää Metsälinja-yhteyttä. Yk-
sittäisiin paikallisiin verkon vahvistustar-
peisiin on puolestaan varauduttu käyn-
nistämällä ennätysmäärä investointeja 
ympäri Suomen. Suunniteltuja investoin-
teja on myös aikaistettu. Resurssien riittä-
vyyden turvaaminen ja verkon rakentami-
sen kanssa samanaikainen kunnossapito 
ja keskeytysten hallinta ovat haasteita, 

joihin on kehitetty uusia toimintamalle-
ja. Projektien paikallisvalvonnassa hyö-
dynnetään aikaisempaa enemmän uusia 
etävalvontatekniikoita ja tehdään yhteis-
työtä ulkopuolisten valvontakonsulttien 
kanssa. Samoin verkon korjausvelkaan 
liittyviin haasteisiin on kyetty vastaamaan 
läpi prosessin. Investointiprojekteja on 
virtaviivaistettu poistamalla niistä muun 
muassa kunnossapitoluonteisia töitä. 
Uudessa parantavan kunnossapidon toi-
mintamallissa nämä työt kootaan yhteen 
järkeviksi kunnossapitokokonaisuuksiksi.

Kiivaan rakentamisvaiheen aikana var-
mistamme, että kaikilla osapuolilla on 
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yhtenäinen tilannekuva liityntätarpeista. 
Suunnittelemme ja rakennamme verkkoa 
mahdollisimman joustavasti ja useisiin 
tulevaisuudenkuviin sopivilla ratkaisuil-
la. Tehtävänämme on myös viestiä aktii-
visesti ja vaikuttaa toimintaympäristön 
kehitystarpeisiin. Muutokset on saatava 
nopeasti käyntiin, joten Fingridiltä tarvi-
taan muutoskyvykkyyttä, joustavuutta ja 
kykyä priorisoida. Rakentamiseen ja yllä-
pitoon liittyvät työt hankitaan hyödyntä-
mällä yhtiön omaa ja ulkoisia resursseja 
joustavasti voimavaroja yhdistellen. 

Lisääntyvä tuulivoima vaatii kykyä liit-
tää hajautetusti tuotettua energiaa kan-
taverkkoon. Rakennamme tuulivoimalle 
niin sanottuja keruuasemia ennakoivasti 
ja toteutamme ympäröivälle verkolle sen 
vaatimat vahvistukset. 

Käynnistimme vuoden 2020 aikana verk-
kovisiotyön, jonka tavoitteena on luoda 
näkemys kantaverkon päävoimansiirto-
verkon (400 kV ja 220 kV) kehittämistar-
peista ja ratkaisuehdotuksista pitkällä ai-
kavälillä. Verkkovision tarkasteluvuosiksi 
on valittu 2035 ja 2045, jotta mahdollis-
tetaan kantaverkon suunnittelun kannalta 
riittävän pitkälle ulottuva visiotyö. Erityi-
sesti vuosi 2035 on kiinnostava tarkaste-
luvuosi Suomen hiilineutraaliustavoitteel-
le asetettuna takarajana. 

HISTORIAN HAVINAA JA KANTAVERKON UUDISTAMISTA

CASE

Suomen kantaverkon ensimmäinen ase-
ma, vuonna 1929 valmistunut Imatran 
sähköasema, on edelleen tärkeä osa 
Etelä-Karjalan sähkönsiirtoverkkoa. Ete-
lä-Karjalassa olevan runsaan teollisuuden 
takia Lappeenranta on kuntien sähkön-
kulutustilastossa Helsingin ja Tornion jäl-
keen kolmantena.

Elinkaarensa loppuun tullut alkuperäi-
nen kytkinlaitos korvattiin kesällä 2020 
valmistuneella uudella asemalla.  Yhteis-
työssä museoviraston, ELY-keskuksen ja 
Imatran kaupungin kanssa suunniteltu 
asema kunnioittaa Imatrankosken alueen 
historiaa ja suojeltua ympäristöä.

Kesällä alkoi myös 1930-luvulta peräisin 
olevan Imatra-Huutokoski-voimajohdon 
uudistustyö ja perustusten rakentaminen. 
Syksyllä 2022 valmistuvaksi arvioidussa 
hankkeessa uusitaan 130 kilometriä voi-
majohtoa ja vaihdetaan puupylväät teräs-
pylväisiin.

Lue lisää:
Imatra saa tyylikkään ja modernin 
sähköaseman 

Katso drone-videolta, miltä uusi asema 
näyttää ilmasta.

 

Rakennushankkeita läpi Suomen
Katsauskaudella suurista sähkönsiir-
tohankkeista Fingridillä oli käynnissä 
Metsälinjaksi kutsuttu, Oulusta Petäjä-
vedelle ulottuva rakennushanke. Kan-
sainvälisten sähkömarkkinoiden toi-
minnan tehostamiseksi valmistelemme 
kolmannen vaihtosähköyhteyden raken-
tamista Ruotsiin. Suunnitteluvaiheessa 
on Oulusta Lappeenrantaan ulottuvan 
Järvilinjan vahvistaminen. Hankkeet ovat 
osa ilmastoneutraalin Suomen tarvitse-
maa sähköverkkoinfraa.

Metsälinja - paljon mahdollistaja. Met-
sälinja lisää merkittävästi Suomen säh-
köjärjestelmän tarvitsemaa pohjois-ete-
läsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia. 
Noin 300 kilometrin pituinen, 400 kilo-
voltin siirtoyhteys rakennetaan nykyis-
ten voimajohtojen paikalle tai rinnalle ja 
sen reitti kulkee Petäjävedeltä Haapa-
veden kautta Muhokselle. Hanke eteni 
hyvin poikkeusoloista huolimatta. Hanke 
valmistuu vuonna 2022. Teimme myös 
Metsälinjaan liittyviä muutostöitä Petä-
jäveden ja Toivilan sähköasemilla. Katso 
video Metsälinjasta.

Siirtoyhteys Ruotsiin poistaa pullon-
kauloja. Valmistelemme yhteistyössä 
Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska 
kraftnätin kanssa uutta sähkönsiirtoyh-

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI

https://www.fingridlehti.fi/imatra-1929-ja-2020/
https://www.fingridlehti.fi/imatra-1929-ja-2020/
https://www.fingridlehti.fi/imatra-saa-modernin-sahkoaseman/
https://www.fingridlehti.fi/imatra-saa-modernin-sahkoaseman/
https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2020/imatran-sahkoaseman-uusimistyo-on-valmistunut/
https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2020/imatran-sahkoaseman-uusimistyo-on-valmistunut/
https://www.youtube.com/watch?v=CtUXRQb1glI
https://www.youtube.com/watch?v=CtUXRQb1glI
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teyttä Muhoksen Pyhänselästä Kemin-
maan kautta Ruotsin puolelle Messau-
reen. Vuonna 2025 valmistuva voimajohto 
tasaa maiden välisiä hintaeroja ja paran-
taa sähkön riittävyyttä Suomessa. Fing-
ridin ja Svenska kraftnätin yhteishanke 
on nimetty Euroopan komission yhteisen 
edun mukaisten hankkeiden (Projects of 
Common Interest, PCI) listalle. Suomen 
ja Ruotsin energiaviranomaiset tekivät 
maaliskuussa päätöksen investointiin 
liittyvän kustannustenjaon periaatteista. 
Hankkeen arvioitu investointikustannus 
on 250-300 miljoonaa euroa. 

Pohjois-Karjalan verkkovahvistus lisää 
käyttövarmuutta. Kontiolahden kunnan 
ja Joensuun kaupungin alueille sijoittuvat 
Pohjois-Karjalan verkkovahvistukset ete-
nivät aikataulun mukaisesti. Hanke val-
mistuu vuoden 2022 keväällä.

Järvilinja vahvistaa pohjois-eteläsuun-
taista siirtokapasiteettia. Lähes Metsä-
linjan mittaisen, Oulusta Lappeenrantaan 
kulkevan Järvilinjan suunnittelussa tehtiin 
katsauskauden aikana ympäristövaikutus-
ten arviointia. Tavoitteena on, että rakenta-
minen alkaa 2024 ja yhteys on valmis 2026.
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Sähköasemaprojektit, käynnissä olevat hankkeet

Voimajohtoprojektit, käynnissä olevat hankkeet 

(rakenteilla yhteensä n. 570 km)

Heinolan 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Puumalan pitkittäiskatkaisija
Isohaaran 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Isoniemen 220/110/20 kV sähköaseman laajennus
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
Pihlajarannan sarjakondensaattoriasema
Petäjäveden 400/110 kV muunto
Toivilan 110 kV sisäänveto
Nuojuankankaan uusi 110 kV kytkinlaitos
Pyhänselän 400/220/110/20 kV sähköaseman laajennus
Utasen uusi 110 kV kytkinlaitos
Palojärven uusi 110 kV sähköasema
Pysäysperän uusi 400/110 kV muuntoasema
Simojoen uusi 110 kV kytkinlaitos
Tammiston 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Virkkalan 110 kV kytkinlaitoksen laajennus

Imatra-Juva-Huutokoski 110 kV voimajohdon uusiminen (n. 130 km)
Jylkän johtojärjestelyt (n. 1,6 km)
Petäjävesi - Pyhänselkä 400 kV voimajohto (n. 296 km)
PE, JÄ ja TO johtojärjestelyt (Johtojärjestelyt Petäjäveden,  
Jämsän ja Toivilan sähköasemilla)
Pyhänselkä-Nuojuankangas uusi 400+110 kV voimajohto (n. 47 km)
Pyhäkoski - Pyhänselkä johtojärjestelyt
Kontiolahti - Pamilo 110 kV voimajohdon uusiminen (n. 40 km
Kontiolahti - Uimaharju 110 kV voimajohdon uusiminen (n. 53 km)
Isohaara - Raasakka 110 kV johdon sisäänveto Simojoen  
asemalle  
(n. 1,6 km)

Yleissuunnittelussa (n. 252 km)

Hämeenlahti–Hännilä (98 km)
Aurora Line (154 km)33

32
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Sähköasemaprojektit, valmistuneet

Voimajohtoprojektit, valmistuneet

Pikkaralan 110 kV kytkinlaitoksen perusparannus
Tehtaanmäen uusi 110 kV sähköasema
Kontiolahden 110 kV kytkinlaitoksen laajennus ja perusparannus
Isokankaan 110 kV kytkinlaitoksen laajennus
Kymin 110 kV kytkinlaitoksen laajennus
Vuolijoen 110 kV kytkinlaitoksen laajennus
Raahen uusi 110 kV sähköasema ja Siikajoen 110 kV laajennus
Imatran 110 kV sähköaseman uusiminen
Koiviston 110 kV kytkinlaitoksen laajennus
Kristiinan varavoimalaitoksen liityntä
Ruotsinkylän 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen
Pernoonkosken 110 kV kytkinlaitoksen perusparannus

Lentola – Lahdesjärvi 110 kV (10 km)
Imatran johtojärjestelyt

110 kV kantaverkko

220 kV kantaverkko
440 kV kantaverkko
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Ennätysmäärä sähköasemahankkei-
ta. Vuonna 2020 sähköasemaprojekte-
ja oli toteutusvaiheessa yli 30 kappalet-
ta. Näistä kaksitoista valmistui vuonna 
2020. Vuoden 2021 aikana valmistuu yh-
deksän, ja vuonna 2022 kaksikymmentä 
sähköasemaa. Teimme katsauskaudella 
lukuisia investointipäätöksiä. Erityisesti 
tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon on 
lisännyt investointitarpeita.

• Kristiinankaupungin, Vaasan ja Seinä-
joen välisellä alueella on suunnitteilla 
tuulivoimaa yhteensä noin 4 000 me-
gawattia. Haapajärven kunnan alueel-
la ja sen ympäryskunnissa on suun-
nitteilla yli 1 000 megawatin edestä 
tuulivoimahankkeita. Teimme inves-
tointipäätökset Haapajärven kuntaan 
suunnitellun Pysäysperän sähköase-
man sekä Teuvan kuntaan suunnitellun 
Kärppiön sähköaseman rakentamises-
ta. Hankkeiden investointikustannuk-
set ovat yhteensä noin 55 miljoonaa 
euroa. Investointeihin sisältyvät säh-
köasemahankkeet sekä johtojärjestelyt 
sähköasemien ympärillä voimajohto-
jen liittämiseksi uusille asemille. Säh-
köasemien suunniteltu käyttöönotto on 
kesällä 2022.

• Vantaan Tammistossa uusitaan 400/ 
110 kilovoltin sähköasema. Investoin-
nilla parannetaan pääkaupunkiseu-

dun sähkönsaannin käyttövarmuutta. 
Tammiston sähköasema on yksi pää-
kaupunkiseutua syöttävistä asemista 
ja keskeinen kantaverkon solmukoh-
ta. Hankkeen rakennustyöt aloitetaan 
vuoden 2021 kesäkuussa. Uuden säh-
köaseman käyttöönotto on vuoden 
2022 lopussa. 

• Lappeenrannassa uusitaan Etelä-Kar-
jalan ja Lappeenrannan sähkönsiirron 
kannalta merkittävä Luukkalan 110 ki-
lovoltin sähköasema. Asemalta lähtee 
useita kantaverkon rengasyhteyksiä ja 
sieltä siirretään sähköä Lappeenran-
nan kaupungille sekä alueella sijaitse-
valle teollisuudelle. Hanke valmistuu 
syksyllä 2023.

• Kalajoella sijaitsevaa Jylkän sähkö-
asemaa laajennetaan ja asemalle ra-
kennetaan kolmas muuntaja. Säh-
köasemasta on näin tulossa Suomen 
merkittävin tuulivoimatuotannon liityn-
täkohta. Hanke valmistuu vuoden 2022 
aikana.

• Katsauskaudella tehtiin investointi-
päätökset Kangasalla ja Keminmaalla 
sijaitsevien Isohaaran sähköasemien 
perusparannuksista. 

• Alajärvellä laajennetaan ja uusitaan 
400/110 kilovoltin sähköasemakoko-

UUDET KEVYET LIITYNTÄASEMAT 
PARANTAVAT SÄHKÖN LAATUA

Kantaverkon siirtovarmuus vaihtelee liityntäta-
van mukaan. Heikoimmillaan käyttövarmuus on 
liityttäessä pitkään voimajohtoon haarajohtolii-
tynnällä, jolloin runkojohdon ja siihen liittyneiden 
johtojen viat ja huoltokeskeytykset aiheuttavat 
asiakkaalle katkoja. 

Tällaisia keskeytyshaitoille alttiita liittymiä on 
esimerkiksi Pohjois-Karjalan alueella, jossa Fin-
grid päätti tuoda yhdessä Outokummun Ener-
gian ja PKS Sähkönsiirron kanssa ratkaisuksi 
liityntäasemien rakentamisen. Fingrid rakentaa 
kantaverkon Kontiolahti-Alapitkä- sekä Kontio-
lahti-Varkaus-johto-osuuksille 110 kV liityntäase-
mat jakamaan pitkiä johtovälejä lyhyempiin osiin. 
Asemien odotetaan valmistuvan vuonna 2022.

Liityntäasema on käyttövarma, pelkistetty kytkin-
laitos, jonka kustannukset ovat noin puolet nor-
maaliin sähköasemaan verrattuna. Tavoitteena 
on, että uudet asemat parantavat sähkön laatua 
ja toimintavarmuutta oleellisesti.

Lue lisää
Uudet kevyet liityntäasemat

CASE
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naisuutta. Alajärven lähistöllä on raken-
teilla ja suunnitteilla tuulivoimahank-
keita noin 2000 MW:n edestä. Näiden 
liittäminen sähköverkkoon edellyttää 
kantaverkon kehittämistä. Hanke val-
mistuu vuonna 2023.

• Kemijärvellä rakennetaan Kellarijängän 
220/110 kilovoltin sähköasema. Ase-
man rakentamisella valmistaudutaan 
liittämään tuulivoimaaa kantaverk-
koon. Samalla edistetään alueen jake-
luverkon kehittämistä ja parannetaan 
käyttövarmuutta. Uusi sähköasema 
mahdollistaa myös alueelle suunnitel-
lun biojalostamohankkeen kantaverk-
koliitynnän. Hanke valmistuu vuoden 
2023 aikana.

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. Myös verkon käyttöön 
liittyvä data on yksi Fingridin omaisuus-
laji. Omaisuuden hallintaa on digitalisoitu 
askel kerrallaan:
• 2017: yhtiötason data-arkisto
• 2018: tiedon laatu kuntoon
• 2019: IoT-konsepti: sensorit ja alusta
• 2020: arvonluonti IoT-datan avulla

• 2021-: keinoäly, uudet kunnossapito-
konseptit, autonomiset päätökset

Tavoitteenamme on, että vuonna 2025 
käytössä on autonominen kunnossapi-
to, jolloin järjestelmä viestittää tekoälyn 
avustamana ennakoivien huoltotoimien 
tarpeesta.

Ennakoivalla otteella säästämme kun-
nossapidon kustannuksia ja parannamme 
järjestelmän turvallisuutta. Osoituksena 
onnistuneesta kunnonhallinnasta sijoi-
tuimme maaliskuussa kärkisijoille ITOMS 
(The International Transmission Opera-
tions & Maintenance Study) -tutkimuk-
sessa ja saimme ainoana yhtiönä huippu-
suoriutuja-maininnat sekä voimajohtojen 
että sähköasemien osalta. ITOMS-tut-
kimuksessa arvioidaan kunnossapidon 
tehokkuutta, jota mitataan vertaamalla 
kunnossapidon kustannuksia ja käyttö-
häiriötasoa.

Fingridin monivuotinen menestys tutki-
muksessa on herättänyt runsaasti kan-
sainvälistä huomiota. Erityiskiitokset 
saavat Fingridin ammattitaitoinen, ydi-
nosaamiseen keskittyvä organisaatio 
sekä optimoitu tilaus-toimitusketjun hal-
linta. Lisäksi panostukset tietojärjestel-
miin, digitalisaatioon ja muihin uusiin toi-
mintatapoihin ovat vaikuttaneet osaltaan 
menestykseen.

DIGITAALINEN KUNNONVALVONTA LISÄÄ KÄYTTÖVARMUUTTA

Digitaalisen kunnonvalvonnan tavoitteena on parantaa verkon käyt-
tövarmuutta tehostamalla sähköasemalaitteiden kunnon seurantaa. 
Samalla digitaalinen kunnonvalvonta tehostaa ja nykyaikaistaa kun-
nossapitotoimintaa selkeämmin tarveperusteiseksi. Valvontaratkai-
suja on kehitetty esimerkiksi innovaatiokilpailujen avulla yhteistyössä 
uusien toimittajakumppaneiden kanssa. Vuonna 2020 sähköasemien 
valvomorakennukset otettiin talotekniikan osalta kokonaisuudessaan 
digitaalisen kunnonvalvonnan piiriin. Lisäksi sähköasemilla otettiin 
käyttöön sähköverkon laitteiden mekaanisten ja sähköisten vikojen 
todentamiseen kehitettyjä järjestelmiä. Uusia valvontaratkaisuja ote-
taan nopeassa tahdissa käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen.  

CASE
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KANTAVERKKO LENNETTIIN JA 
KUVATTIIN PÄÄSTÄ PÄÄHÄN

Yhtiö ilmakuvasi kantaverkon voimajohdot 
kesän 2020 aikana. Kuvattavana oli noin 
12 000 kilometriä voimajohtoja, mikä on 
laajamittaisin Suomen kantaverkolle kos-
kaan tehty kuvaus. Aiemmin kantaverkkoa 
on kuvattu 2 000 kilometriä. Ilmakuvauk-
sien avulla päivitetään kantaverkon do-
kumentaatio, arvioidaan verkon kuntoa ja 
suunnitellaan tulevia kunnossapitotöitä.

Katso video

CASE

 Fingrid

Pohjois-Amerikka 
& Etelä-Amerikka

Aasia & Australia

Pohjoismaat

Eurooppa

Käyttö-
varmuus

Korkeat Matalat

Korkea

Alhainen

ITOMS-tutkimuksen painotettu kokonaissijoittuminen

Kustannukset

Kuva: Fingrid sijoittui kärkisijoille ITOMS-tutkimuksessa.

Osallistumme tutkimukseen edistääk-
semme parhaita toimintatapoja. Tutki-
mus tukee lisäksi kantaverkkoyhtiön te-
hokkuuden ylläpitämistä sekä toiminnan 
parantamista, ja tarjoaa mahdollisuuden 
vertailla toimintaamme muihin vastaaviin 
toimijoihin.

Vertailuun osallistui maailmanlaajuises-
ti 29 verkkoyhtiöitä, muun muassa Kes-
ki-Euroopasta ja Aasiasta.

Varavoima tuo turvaa häiriötilanteessa
Omistamme kymmenen varavoimalai-
tosta, jotka omalta osaltaan varmista-
vat asiakkaille ja yhteiskunnalle varman 
sähkönsaannin. Käynnistämme varavoi-
malaitoksia harvoin, mutta ylläpidämme 
valmiutta joka hetki. Kun käynnistystarve 
tulee, Fingridillä on jatkuvasti noin 1 000 
megawattia tehoa ”napin takana” 15 mi-
nuutin valmiudessa.

Käytämme varavoimalaitoksia ainoastaan 
suuremmissa sähköjärjestelmän häiriötilan-
teissa, esimerkiksi silloin, kun iso voimalaitos 
ei jostain syystä pysty syöttämään sähköä 
kantaverkkoon. Varavoimalaitoksia ei käy-
tetä kaupalliseen sähköntuotantoon. Yllä-
pidämme ja kehitämme varavoimalaitoksia 
myös epätodennäköisen, mutta mahdolli-
sen suurhäiriön varalta. Lisäksi kehitämme 
varavoimalaitoksia sähköjärjestelmässä 
syntyvän ”loistehon” kompensointiin. 

Ylläpidämme varavoimalaitoksilla nyky-
aikaista turvallisuustasoa. Vuonna 2020 
teimme Vanajan varavoimalaitoksella 
perusparannusprojektin, jossa uusimme 
muun muassa polttoöljy- ja sammutusjär-
jestelmät. Projektin pääasiallisena tarkoi-
tuksena oli parantaa ympäristö- ja palo-
turvallisuutta.

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI

https://www.youtube.com/watch?v=cUXQM27qvpM


LIIKETOIMINTAKATSAUS

VUOSIKERTOMUS 2020

28

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristö ja  
liiketoimintamalli

Strategia 

Fingridin maine, asiakkaat  
ja muut sidosryhmät

Talous ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö

Sisäinen valvonta ja  
riskien hallinta

Tutkimus ja kehittäminen 
 
Sanasto

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että 
sähköjärjestelmä toimii luotettavasti ja 
sähköä on saatavilla joka hetki niin teolli-
suuden kuin kuluttajien tarpeisiin. Aiemmin 
tuotantoa säädettiin kulutuksen mukaan, 
vesivoiman lisäksi esimerkiksi lämpövoi-
maloita säätämällä. Nyt lämpövoimaa, 
lähinnä hiilivoimaa, ei ole käytettävissä 
säätämään tuotantoa, ja tilalle on tullut 
vaikeammin säädettävää aurinko- ja tuuli-
voimaa. Teknologian kehittyminen ja inno-
vaatiot ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia 
ja toimintatapoja sähköjärjestelmän yllä-
pitoon. 

Tuotantorakenteen muutos on muuttanut 
myös verkon suunnittelua. Sähköverkkoa 
ja sähköasemia tarvitaan aiempaa enem-
män. Lisääntyneen uusiutuvan energian 
myötä vaativammaksi muuttunut sähkö-
järjestelmän käyttötilanteiden hallinta kai-
paa nyt uusia toimintatapoja. 

Kehittyvää teknologiaa tarvitaan. Yh-
teiskunnan elintärkeät toiminnot ovat yhä 
enemmän riippuvaisia sähköstä. Tämä li-
sää sähköjärjestelmän häiriöttömän toi-
minnan merkitystä. Teknologian kehitys 
tukee kuitenkin muutosta. Tekoäly ja au-
tomatisointi sekä reaaliaikainen tieto ja 
tilannekuvat mahdollistavat uudenlaisia 
toimintatapoja ja niiden käyttöönottoa 
Fingridillä. Toisaalta yhä sähköriippuvai-

sempi yhteiskunta tarvitsee turvallisen ja 
vakaan sähköjärjestelmän, joka on suo-
jattava huolellisesti esimerkiksi erilaisilta 
kyberuhilta. EU:n verkkosäännöt, puhtaan 
energian paketti, pohjoismaisen yhteis-
työn muodot ja tietosuojan vaatimukset 
ohjaavat käyttötoimintaamme, jota kehi-
tämme yhdessä asiakkaidemme kanssa. 
Myös huoltovarmuuteen ja erilaisiin poik-
keustilanteisiin varautuminen vaikuttavat 
toimintaamme.

Puhtaasti tuotettu energia lisää kysyn-
täjouston tarvetta. Energiamurrokses-
sa joustoa on haettava entistä enemmän 
sähkön kulutuksesta. Uusiutuvan sähkön-
tuotannon määrä kasvaa ja sen tuottamat 
sähkötehon määrät vaihtelevat sääolosuh-
teiden mukaan. Muutos on valtava, mikä 
haastaa erityisesti sähköjärjestelmämme 
toimintakykyä, jossa tuotannon ja kulu-
tuksen on oltava jatkuvasti tasapainos-
sa. Kulutuksen joustavuutta kehitetään, 
mutta kysyntäjoustosta saatavat määrät 
eivät vielä toistaiseksi vastaa tarvittavan 
säädön tarpeeseen. Fingridin tehtävänä 
on mahdollistaa keskeiseen rooliin nous-
seen kysyntäjouston hyödyntäminen yh-
teiskunnassa. 

Sähköverkon hätätilaa ja käytönpa-
lautusta koskeva verkkosääntö yhte-
näistää sähköjärjestelmän käyttöä 
Hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan Kuva. Suomen sähkönsiirtoverkko. 
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HIKIÄ

SIIKAJOKI

KRISTIINA

TOIVILA

KIIKANLAHTI

LOVIISA

ULVILA

ISONIEMI

PIRTTIKOSKI

LIETO

IVALO

VISULAHTI

TAIVALKOSKI

SEINÄJOKI

VUOLIJOKI

LIEKSA

TAHKOLUOTO

YLLIKKÄLÄ

ANTTILA

ALAJÄRVI

LÄNSISALMI

HUITTINEN

VIHTAVUORI

ALAPITKÄ

KRISTINESTAD

HIRVISUO

UTSJOKI

LAVIANVUORI

PETÄJÄVESI

SEITENOIKEA

NAANTALINSALMI

TUOVILA

VIRKKALA

KYMI

VALAJASKOSKI

VAJUKOSKI

IMATRA

PIKKARALA

JYLKKÄ

UUSNIVALA

KORIA

PETÄJÄSKOSKI

PYHÄVESIOLKILUOTO

ONTOJOKI

ASMUNTI

INKOO

UIMAHARJU

KOKKOSNIVA

ISOKANGAS

OSSAUSKOSKI

HUUTOKOSKI

KEMINMAA

SALO

PYHÄNSELKÄ

VARKAUS

UTANEN

MULTISILTA

LEVÄSUO

KOPULA

FORSSA

NUOJUA

TUOMELA

ESPOO

RAUMA

NURMIJÄRVI

PYHÄKOSKI

TAMMISTO

JÄMSÄ

VENTUSNEVA

MELTAUS

KUOLAJÄRVI

ISOHAARA

RAASAKKA

VIHANTI

HAAPAVEDEN VL

WISAFOREST

LEPPIKOSKI

TIHISENNIEMI

PELTOMÄKI

SÄRKIVAARA

JUANKOSKI

ILOHARJU
PAMILO

KONTIOLAHTI

SAVONLINNA

KAUPPILA

KOIVISTO

RAUHALAHTI
KELJO

MÄNTTÄ

ORIVESI

RÄNNÄRI

KANGASALA

KANKAANPÄÄ

MELO

VANAJA

LEPPÄVAARA

PORVOO
AHVENKOSKI

KEMIÖ
KARJAA

ORIMATTILA

RUOTSINKYLÄ
KILPILAHTI

KALTIMO

KONKAPELTO

TAINIONKOSKI

LUUKKALA

PERNOONKOSKI
KYMINLINNA

HEINOLA
VUOKSI

VÄHÄNUMMI

KALANTI

Fingrid Oyj:n
sähkönsiirtoverkko

400 kV kantaverkko

220 kV kantaverkko

110 kV kantaverkko

Muiden verkko

1.1.2021
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verkkosäännön (Network Code for Emer-
gency and Restoration, NC ER) tarkoituk-
sena on estää suurhäiriöt sekä yleisesti 
häiriötilanteiden laajeneminen ja järjestel-
män tilan huononeminen. Mikäli suurhäiriö 
kuitenkin tapahtuu, tavoitteena on nopea 
ja tehokas käytönpalautus. Verkkosääntö 
tuli voimaan vuoden 2017 lopussa ja sen 
vaatimien toimenpiteiden vieminen käy-
täntöön on meneillään. Verkkosäännön 24 
tunnin toimintakykyvaatimuksen ja alitaa-
juussuojausjärjestelmän toteutuksen on 
oltava valmiina vuoden 2022 joulukuussa. 
Katsauskauden aikana laadittiin järjestel-
män varautumissuunnitelman ja käytönpa-
lautussuunnitelman toimenpiteisiin liittyvä 
testisuunnitelma.

Yhteisen käytönsuunnittelutoimiston 
palvelujen käyttöönotto etenee
Neljän pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön 
yhteinen käytönsuunnittelutoimisto (Re-
gional Security Coordinator, RSC) aloitti 
toimintansa vuonna 2016 Kööpenhami-
nassa. Käytönsuunnittelutoimisto hoitaa 
jatkossa yhteispohjoismaista käytön-
suunnittelua. Organisaatiolle on määri-
telty viisi tehtävää: rajasiirtokapasiteet-
tien laskenta, käyttövarmuusanalyysi 
ja riskien tunnistaminen, rajasiirtokes-
keytysten koordinointi, yhteisten verk-
komallien ylläpito ja kehittäminen sekä 
alueellinen lyhyen aikavälin sähkön riit-
tävyystarkastelu.

Katsausvuonna jatkui erityisesti uuden 
siirtokapasiteetin laskentamenetelmän 
ohjelmiston kehitystyö osana toimiston 
palvelujen käyttöönottoa. Käytönsuunnit-
telutoimisto (RSC) muuttuu vuonna 2022 
yhtiöksi (Regional Coordination Centre, 
RCC). 
 
Vuonna 2020 sähkönkulutus laski, 
käyttövarmuus korkealla tasolla 
Vuonna 2020 Suomen sähkönkulutus laski 
noin kuusi prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Kulutuksen laskun taustalla on 
lauha talvi ja koronapandemian aiheutta-
ma, hieman edellisvuosia alhaisempi teol-
lisuuden ja palveluiden sähkönkulutus. 
Sähköä kulutettiin yhteensä 80,3 (86,1) 
terawattituntia. Siirsimme Fingridin ver-
kossa sähköä 68,4 (68,7) terawattituntia, 
mikä vastasi 77,9 (76,0) prosenttia Suo-
men sähkönsiirrosta (kulutus ja läpisiirto).

Sähkön tuonti- ja tuotantokapasiteet-
ti riittivät kattamaan vuoden kulutushui-
pun. Sähkön kulutushuippu 12 388 (14 
542) MWh/h, toteutui perjantaina 28 hel-
mikuuta tunnilla 8 - 9. Kotimainen tuotan-
to oli tällöin 9 849 MWh/h ja loput 2 539 
MWh/h tuotiin ulkomailta. Vuorokausi-
markkinoiden sähkön Suomen aluehinta 
oli kulutushuipputunnilla 46,98 €/MWh.
 
Kantaverkko toimi vuonna 2020 luotet-
tavasti ja siirtovarmuus oli erittäin hyvällä 

odotetaan esimerkiksi vaikean säätilan 
aiheuttavan kantaverkon ylläpitoon haas-
teita. Tällöin mahdollisesti syntyvät häiriöt 
voidaan selvittää ja niistä pystytään tie-
dottamaan mahdollisimman nopeasti. 

Si irtovarmuutemme oli  99,99995 
(99,9998) prosenttia. Verkkohäiriöitä ta-
pahtui lähinnä Itä-Suomessa, jossa useista 
käynnissä olleista investointitöistä aiheu-
tui poikkeuksellisia verkon käyttötilantei-
ta. Syyskuussa Norjan ja Saksan välillä ta-
pahtui Pohjoismaiden suurin taajuushäiriö 
koekäytössä olleella NordLinkin-yhteydel-
lä. Vikaantuminen näkyi Suomen kantaver-
kossa lyhytaikaisina jännitteen ja taajuu-
den muutoksina. Ainakin yksi voimalaitos 
Suomessa irtosi verkosta.

Fingridin verkon häiriöistä aiheutunut kes-
keytysaika kantaverkon liittymispisteissä 
oli keskimäärin 0,5 (4,3) minuuttia. Häiriö-
keskeytysten aiheuttama haitta (KAH) oli 
0,9 (2,7) miljoonaa euroa. Pikajälleenkyt-
kennät mukaan lukien haitan arvo oli 3,2 
miljoonaa euroa. 

Fingridin tasasähköyhteyksien käytettä-
vyys ja luotettavuus on ollut erittäin hyvä 
ja edellisvuotta paremmalla tasolla. Häi-
riöiden syiden selvittämisessä ja vikojen 
korjaamisessa on onnistuttu hyvin, ja yhte-
ydet on onnistuttu palauttamaan nopeasti 
takaisin markkinoiden käyttöön. 

Siirto
varmuutemme 
oli 99,99995 %

tasolla. Siirtovarmuuden merkityksestä 
kertoo, että koko maan laajuisessa suur-
häiriössä taloudellinen haitta asiakkaille ja 
yhteiskunnalle olisi suuruusluokaltaan 100 
miljoonaa euroa tuntia kohden. 

Katsauskauden aikana häiriönselvitysval-
miutta nostettiin kaksi kertaa. Valmiutta 
nostetaan ennakoivasti tilanteissa, joissa 
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Vastakauppakustannukset olivat 0,7 (0,9) 
miljoonaa euroa. Vastakauppakustannuk-
sia aiheuttaneet häiriöt pysyivät vähäisinä 
ja olivat edellisvuoden tasolla.  Vastakau-
pat ovat sähkönsiirtojen hallitsemiseksi 
tehtäviä erikoissäätöjä, joita käytetään 
kantaverkon lyhytaikaisten pullonkaulo-
jen eli sähkönsiirtoa rajoittavien kohtien 
poistamiseen. Tämän ohella Fingrid takaa 
vahvistamansa siirrot rajan yli ostamalla 
ja myymällä sähköä vastakaupoin käyttö-
vuorokauden loppuun. Tarve vastakaupoil-
le voi johtua esimerkiksi voimalaitosten tai 
verkon keskeytyksistä tai häiriöistä.

Investointitöiden yhteydessä syntyneitä 
siirtokeskeytyksiä tehtiin koko Suomen 
alueella. Pääpaino on ollut Itä-Suomessa, 
jossa rakennetaan paljon. Vaativat siirto-
keskeytykset edellyttävät huolellista etu-
käteissuunnittelua ja tiivistä yhteistyötä 
asiakkaiden kanssa. 

Sähköjärjestelmän tehotasapainon yl-
läpidossa tarvittavia reservejä hankittiin 
Suomesta, muista Pohjoismaista, Virosta 
ja Venäjältä. Reservien saatavuus oli hyvä, 
lukuun ottamatta kevään voimakasta tul-
va-aikaa. Tulvat koettelivat yhtäaikaisesti 
kaikkia Pohjoismaita, mikä rajoitti vesi-
voimalaitosten käytettävyyttä reservien 
ylläpidossa. Kulutus osallistuu yhä aktii-
visemmin reserveihin, erityisesti taajuus-
ohjattuun häiriöreserviin. Taajuusohjat-
tujen reservien myynti Ruotsiin kasvoi 
viime vuoteen verrattuna. Pohjoismaisten 
kantaverkkoyhtiöiden sopimuksen mukai-
sesti lisättiin tunteja, joilla ylläpidetään au-
tomaattista taajuudenhallintareserviä, ja 
reservilajin hankintakustannukset kasvoi-
vat vastaavasti viime vuoteen verrattuna.

Kantaverkon siirtohäviöiden määrä pysyi 
edellisvuoden tasolla ja oli 1,5 (1,3) te-
rawattituntia. Tämä oli 1,8 (1,5) prosenttia 
koko siirretyn sähkön määrästä. Häviöi-
hin vaikuttaa kulutetun ja siirretyn sähkön 
määrä. 
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Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet keskeytykset liittymispisteissä

  kpl/piste (≥30s)   min/piste 

Vastakaupat  1-12/20  1-12/19  10-12/20 10-12/19

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

Vastakaupat Suomen ja Viron välillä M€ 0,2 0,5 0,0 0,1

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

Vastakaupat yhteensä M€ 0,7 0,9 0,3 0,1
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Kysyntäjouston kehittyminen 

• Teollisuuden sähkönkäyttö: Teollisuus on jo pitempään vä-
hentänyt tuotantoa, jos sähkön tukkuhinta nousee korkealle.

• Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät: Esimer-
kiksi kauppakeskukset säätävät automaattisesti järjestel-
miään sähkön hinnan mukaan.

• Kuluttajien sähkönkäyttö: Yksittäiset kuluttajat voivat ajoit-
taa sähkönkäyttöään hinnan mukaan.

• Sähköautot: Sähköautojen latausta voi ajoittaa matalan ku-
lutuksen ajankohtiin ja tulevaisuudessa niiden akkuja voi jopa 
purkaa hetkellisten kulutuspiikkien kohdalla älykkään lataus-
järjestelmän avulla.

Kysyntäjouston tehokas hyödyntäminen vaatii puolestaan 
kolmea asiaa: 

• Pelisääntöjen on oltava kunnossa. Lainsäädännön tulee 
mahdollistaa kysyntäjousto helposti. Tämä toteutuu pääosin 
Suomessa, missä joustolle on luotu sekä mahdollisuuksia että 
edellytyksiä.

• Tarvitaan toimivia teknologisia ratkaisuja. Infrastruktuurin 
pitää tukea joustoja. Esimerkiksi ilman tuntiluettavia sähkö-
mittareita kuluttajilla ei olisi edellytyksiä joustoihin. Teknolo-
gia on avainasemassa myös prosesseja automatisoitaessa, 
mikä mahdollistaa puolestaan taloudellisen kannattavuuden.

• Tarvitaan yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat uusia lii-
ketoimintamalleja. Sähkönmyyjät tarjoavat lisäpalveluita 
kuluttajille ja teollisuudelle. Uudet toimijat aggregoivat kysyn-
täjoustoa eli keräävät kuluttajilta suuremman joustokokonai-
suuden, jota voidaan tarjota kannattavasti markkinoille.

2018 2019 2020

M€

1,0

0,75

0,5

0,25
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HVDC-häiriöiden aiheuttamat 
vastakauppakustannukset

Sähköjärjestelmän käyttö 2020 2019 2018

Sähkön kulutus Suomessa TWh 80,9 86,1 87,4

Fingridin siirtovolyymi TWh 68,4 68,7 68,6

Fingridin häviösähkövolyymi TWh 1,5 1,3 1,2

Sähkönsiirto Suomi-Ruotsi

vienti Ruotsiin TWh 0,3 0,5 1

tuonti Ruotsista TWh 18,8 16,3 14,5

Sähkösiirto Suomi-Viro

vienti Viroon TWh 6,6 3,8 2,4

tuonti Virosta TWh 0,04 0,3 0,9

Sähkönsiirto Suomi-Venäjä

vienti Venäjälle TWh 0,02 0 0

tuonti Venäjältä TWh 3 7,5 7,9

Sähkön siirto Suomi-Norja

vienti Norjaan TWh 0,04 0,1 0,1

tuonti Norjasta TWh 0,3 0,2 0,2

Siirto- ja jakeluhäviöt (%)

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI



LIIKETOIMINTAKATSAUS

VUOSIKERTOMUS 2020

32

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristö ja  
liiketoimintamalli

Strategia 

Fingridin maine, asiakkaat  
ja muut sidosryhmät

Talous ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö

Sisäinen valvonta ja  
riskien hallinta

Tutkimus ja kehittäminen 
 
Sanasto

KILPAILUKYKYINEN AURINKOENERGIA

Päästövähennystavoitteiden täyttymiseksi on hyö-
dynnettävä kaikki saatavilla oleva uusiutuva sähkö. 
Yritysten kiinnostus uusiutuvaan energiantuotan-
toon voi perustua oman toiminnan päästöjen pie-
nentämisen lisäksi taloudelliseen hyötyyn ja haluun 
kohentaa yrityksen julkista kuvaa. 

Yksityishenkilö voi aurinkopaneeleilla tuottaa edul-
lisesti sähköä kohteisiin, joissa energiankulutus 
on pientä. Aurinkosähkö onkin varteenotettava 
energianlähde esimerkiksi kesämökille. Aurinko-
sähköjärjestelmää hankittaessa tulee myös tietoi-
semmaksi omasta energiankulutuksestaan, kun 
hankinnassa oleva järjestelmä mitoitetaan omiin 
tarpeisiin.

Yhdistämällä säätietoja arvioihin Suomessa olevien 
aurinkopaneelien kokonaistuotantotehosta ja nii-
den sijainnista voidaan tehdä aurinkovoimaennus-
te. Fingridin aurinkovoimaennuste päivittyy tunnin 
välein ja antaa ennusteen seuraavalle 36 tunnille.  

Lue lisää:
Monialayrittäjä luottaa aurinkovoimaan
Aurinkopaneeleista edullista energiaa mökille

CASE
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SÄHKÖMARKKINAT 
Fingrid ylläpitää ja kehittää sähkömark-
kinoita. Varmistamme vahvan kantaver-
kon avulla yhden hinta-alueen Suomes-
sa. Tarjoamme rajasiirtoyhteyksillämme 
markkinatoimijoille pääsyn eurooppalai-
sille sähkömarkkinoille. Suunnittelemme 
siirtoyhteyksien keskeytykset siten, että 
keskeytyksistä on mahdollisimman vähän 
haittaa markkinoiden toiminnalle. An-
namme joka hetki markkinoiden käyttöön 
mahdollisimman suuren siirtokapasitee-
tin. Kehitämme markkinoiden pelisään-
töjä ja julkaisemme sähkömarkkinatietoa 
avoimesti ja maksutta. Ylläpidämme ja 
kehitämme reservi- ja säätösähkön mark-
kinapaikkoja. Selvitämme sähkötaseet ja 
toimitamme tasesähköä tasevastaaville. 
Fingrid Datahub Oy tarjoaa lähitulevai-
suudessa tehokkaan tiedonvaihtoalustan 
vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyt-
töön. 

Sähkömarkkinakatsaus
Vuoden 2020 sähkön tukkumarkkinoiden 
aluehinnat Pohjoismaissa ja eurooppa-
laisilla sähkömarkkinoilla olivat markki-
nahistorian alhaisimpia. Hinta-alueiden 
väliset hintaerot olivat huomattavia niin 
Pohjoismaiden hinta-alueiden välillä kuin 
myös Keski-Euroopan markkinoilla. Poh-
joismaisen markkina-alueen hintojen las-
kun aiheutti ennen kaikkea erittäin runsas 
vesivoimatuotanto ja lämmin sää. Uute-

na ilmiönä Pohjoismaissa olivat useita 
kertoja negatiivisiksi painuneet sähkön 
vuorokausimarkkinoiden hinnat. Korona-
pandemian vaikutus sähköntuotantoon, 
sähkönkulutukseen ja sähkömarkkinoi-
hin oli pohjoismaisella markkina-alueella 
varsin vähäinen. Päästöoikeuksien hinnat 
pysyivät samalla tasolla, jonne ne vuosien 
2018-2019 aikana nousivat. Poikkeuk-
sena oli koronapandemian ensimmäisen 
aallon aikainen päästöoikeuksien hinnan 
pudotus keväällä 2020. 

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto 
oli valtaosin runsasta tuontia Ruotsis-
ta Suomeen. Suomen ja Viron välisessä 
sähkönsiirrossa vallitseva siirtosuunta oli 
Suomesta Viroon. Sähköä siirrettiin Ve-
näjältä Suomeen selkeästi edellisvuot-
ta vähemmän. Syynä on pohjoismainen 
edullinen sähkönhinta. Edellisvuodesta 
poiketen sähköä vietiin myös muutamia 
kertoja Suomesta Venäjälle. 

Sähkökauppaa käydään tunnin jaksois-
sa ja siirtosuunta voi vaihtua tunnista toi-
seen. Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön 
hinta oli usein edullisempaa kuin Suomes-
sa. Sähkön tuonti Suomeen oli markki-
noiden ohjaamana suurta koko katsaus-
kauden ajan. Suomi on ollut riippuvainen 
sähkön tuonnista oman tuotantokapasi-
teetin ollessa riittämätöntä kulutukseen 
verrattuna. Pohjoismaiden väliset, aika 

ajoin suuretkin hintaerot vuoden 2020 
aikana aiheutuivat ennen muuta sähkön 
erilaisesta tuotantorakenteesta ja siirto-
kapasiteetin rajoituksista. Norjassa tuo-
tanto on pääosin vesivoimaa, Ruotsissa 
taas vesi-, tuuli- ja ydinvoimaa. Hintaerot 
kipusivat erityisen suuriksi silloin, kun 
naapurimaissa oli tarjolla runsaasti vesi- 
ja tuulivoimaa suhteessa kulutukseen. 
Aluehinnat Suomen ja Ruotsin välillä er-
kaantuivat tilanteissa, joissa maiden vä-
linen sähkönsiirtokapasiteetti ei riittänyt 
siirtämään sähköä kysyntää vastaavasti. 
Rajasiirtoyhteytemme toimivat kuitenkin 
erittäin hyvin ja kykenimme antamaan 
markkinoiden käyttöön olemassa olevan 
siirtokapasiteetin.

Suomen tilanteeseen vaikutti myös säh-
kön tuonnin väheneminen Venäjältä 
sähkön ollessa edullisempaa Pohjois-
maissa. Venäjän sähkön tuonnissa vuo-
rokauden sisäinen vaihtelu tuonnissa oli 
suurta. Siirtokapasiteettia oli tarjolla lä-
hes täysimääräisesti, lukuun ottamatta 
tavanomaisia vuosittaisia Viipurin tasa-
sähköaseman sekä Venäjän verkon huol-
totöitä heinä-, elo- ja syyskuussa. Ruotsin 
ja Suomen välisillä siirtoyhteyksillä sekä 
maiden sisäisillä yhteyksillä toteutettiin 
huolto-, investointi sekä vikakorjauksista 
johtuvia siirtokeskeytyksiä, joiden määrät 
ja kestot olivat normaalilla tasolla. Viron 
ja Venäjän suuntaan tehtiin vain normaalit 

Varmistamme 
vahvan 
kantaverkon 
avulla yhden 
hintaalueen 
Suomessa.
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vuosihuollot. Huoltotöitä on ajoitettu esi-
merkiksi viikonloppuihin, jotta vaikutukset 
markkinoiden toimintaan ja sähkönhin-
taan olisivat pienemmät. 

Riittävä siirtokapasiteetti on välttämä-
tön edellytys markkinoiden tehokkaalle 
toiminnalle. Suomen ja Ruotsin välisen 
rajasiirtokapasiteetin lisäämiseksi val-
mistelemme yhteistyössä Ruotsin kan-
taverkkoyhtiön kanssa kolmatta vaih-
tosähköyhteyttä Ruotsiin. Lisääntyvä 
siirtokapasiteetti edesauttaa maiden vä-
listen hintaerojen tasoittumista. Siirtoyh-
teyden on määrä valmistua vuonna 2025. 
Metsälinja-siirtoyhteys lisää merkittävästi 
Suomen sähköjärjestelmän tarvitsemaa 
pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtoka-
pasiteettia ja edesauttaa Suomen pitä-
mistä yhtenä sähkökaupan hinta-aluee-
na.  Hanke valmistuu ennätysaikataulussa 
2022. Metsälinjan jälkeen vahvistamme 

pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteet-
tia rakentamalla Järvilinja-yhteyden, jon-
ka suunnittelussa tehtiin katsauskauden 
aikana ympäristövaikutusten arviointeja. 
Tavoitteena on, että Järvilinjan rakentami-
nen alkaa 2024 ja yhteys on valmis 2026.

Sähkömarkkinoiden kehittäminen
Fingridin tehtävänä on sähkömarkkinoi-
den kehittäminen.  Jotta sähköjärjestelmä 
toimisi mahdollisimman markkinaehtoi-
sesti, on tärkeää, että sähkömarkkinat ja 
sähköjärjestelmän tekninen toiminta pe-
laavat hyvin yhteen. Monipuolisten jous-
tavien resurssien tulo markkinoille sekä 
laajan markkinaympäristön mahdollista-
minen lähellä käyttöhetkeä ja asiakkaita 
pienentävät toimijoiden kynnystä osallis-
tua sähkömarkkinoille.

Vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon 
osuuden kasvu sähköjärjestelmässä on 

MAAILMAN POHJOISIN VIRTUAALIVOIMALA

Kittilässä matkailualan yritys Hullu Poron Aurora pyramidit -majoitus-
tilojen 11 lasikattoista sviittiä liitettiin keväällä 2020 osaksi virtuaali-
voimalapalvelua. Sen myötä Aurora pyramideista tuli Fingridin reser-
vikohde. Siemens Oy:n tytäryhtiön Vibecon palvelun avulla hotelli voi 
lisätä tai vähentää sähkönkulutusta sähköverkon tasapainottamiseksi. 

Alueelle asennetun älykkään mikroverkon yhteyteen rakennettiin myös 
aurinkoenergiajärjestelmä ja 1,3 megawatin akusto, jotka mahdollista-
vat sähkön tuotannon ja varastoinnin paikallisesti. Mikroverkko pystyy 
siis toimimaan myös itsenäisesti, mikä turvaa sen, että majoitustiloissa 
riittää sähköä myös poikkeustilanteissa. 

Aurinkopaneelikenttä on yksi Suomen suurimmista, ja sen vuotuiseksi 
energiantuotoksi on laskettu 114 megawattituntia.

Lue lisää: Aurora pyramidit – maailman pohjoisin virtuaalivoimala

CASE

Sähkömarkkinat 2020 2019 2018

Pohjoismainen systeemihinta €/MWh 10,93 38,94 43,99

Suomen aluehinta, keskihinta €/MWh 28,02 44,04 46,8

Pullonkaulatulot Suomen ja Keski-Ruotsin (SE3) välillä M € 70,6 53,9 22,9

Pullonkaulatunnit Suomen ja Keski-Ruotsin (SE3) välillä % 44,5 37,0 20,7

Pullonkaulatulot Suomen ja Pohjois-Ruotsin (SE1) välillä M € 174,8 77,1 33,6

Pullonkaulatunnit Suomen ja Pohjois-Ruotsin (SE1) välillä % 62,8 40,1 23,6

Pullonkaulatulot Suomen ja Viron välillä M€ 48,1 14,97 2,79

Pullonkaulatunnit Suomen ja Viron välillä % 32,9 11,8 5,4
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tervetullutta, mutta samalla se haastaa 
sähköjärjestelmän toimintaa. Jotta kaikki 
uusiutuva sähköntuotanto, kuten tuulivoi-
ma, saadaan liitettyä sähköjärjestelmään 
ja näin sähköjärjestelmää yhä puhtaam-
maksi, myös markkinaympäristöä ja sen 
pelisääntöjä tulee kehittää. 

Fingridillä on useita hankkeita sähkö-
markkinoiden kehittämiseksi. Näitä kes-
keisiä hankkeita ovat muun muassa poh-
joismainen tasehallintahanke, keskitetty 
tiedonvaihtojärjestelmä Datahub, jousto-
markkinaratkaisut siirtoverkon tarpeisiin 
sekä siirtokapasiteetin laskenta ja las-
kennan kehittäminen. Hankkeet yhdistä-
vät niin sähkömarkkinoiden kehityksen 
kuin sähköjärjestelmän käytön kehityk-
sen. Edellä mainitut kuin useat muutkin 
sähkömarkkinahankkeet ovat edenneet 
vuoden 2020 aikana ja näihin keskitytään 
myös tulevina vuosina.

Pohjoismainen tasehallintahanke eteni 
katsauskaudella laajalla rintamalla. Yh-
tenä kantaverkkoyhtiön tärkeänä tehtä-
vänä on sähkön tuotannon ja kulutuksen 
reaaliajassa tapahtuva tasapainotus eli 
tasehallinta. Pohjoismainen tasehallin-
tahanke muuttaa ja automatisoi tapaa, 
jolla sähköjärjestelmää tasapainotetaan 
pohjoismaisella synkronialueella. Pohjois-
mainen synkronialue koostuu Suomes-
ta, Ruotsista, Norjasta ja Itä-Tanskasta. 

Hankkeessa kehitetään uusia yhteispoh-
joismaisia automaattisten ja manuaalisten 
taajuuksien palautusreservien markkina-
paikkoja, joiden avulla kantaverkkoyhtiöt 
hankkivat tasehallinnassa tarvittavia re-
servejä. Lisäksi hankkeen myötä pohjois-
maiset kantaverkkoyhtiöt valmistautuvat 
liittymään osaksi kehitteillä olevia yhtei-
seurooppalaisia reservimarkkinapaikko-
ja. Reservimarkkinapaikkojen kehityksen 
ohella sähkömarkkinoilla tapahtuu mer-
kittäviä päivityksiä, kun Pohjoismaissa 
otetaan käyttöön 15 minuutin kaupan-
käynnin mahdollistava lyhyempi tasesel-
vitysjakso sekä uusi tasesähkömalli.

Yhteispohjoismaisen hankkeen päivitetty 
tiekartta julkaistiin marraskuussa 2019, 
minkä jälkeen pohjoismainen tasehallin-
tahanke on edennyt usealla rintamalla ja 
keskeisistä sidosryhmistä koostuva refe-
renssiryhmä on kokoontunut katsauskau-
den aikana useasti. Vuoden 2020 aikana 
julkaistiin uutta tasesähkömallia koskeva 
yhteispohjoismainen suunnitelma sekä 
uusi tavoiteaikataulu. Uuden tasesähkö-
mallin myötä siirrytään erillisistä tuotan-
to- ja kulutustaseista ja niitä vastaavasta 
hinnoittelusta yhden taseen malliin mar-
raskuun alussa 2021. 

Vuoden 2020 alussa käynnistyi 15 mi-
nuutin taseselvitysjakson eli varttitaseen 
käyttöönottoa koskeva poikkeuspyyn-

CASE

DIGITAALISUUS HELPOTTAA 
KANTAVERKON KUNNOSSAPITOA

Fingrid investoi kantaverkkoon kaksi 
miljardia euroa seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Verkon huolto ja kun-
nossapito ovat tärkeitä toimenpiteitä 
uudisrakentamisen ohella. Digitaalinen 
kunnonvalvonta auttaa kohdistamaan ja 
ennakoimaan huoltotoimet mahdollisim-
man tehokkaasti, mikä säästää kustan-
nuksia ja parantaa järjestelmän turvalli-
suutta.

Verkon käyttöön liittyvä data on myös 
yksi Fingridin omaisuuslaji, jonka hallin-
taa on digitalisoitu vuosien varrella. Da-
tan keräämiseen tarvittavia antureita on 
alettu asentaa sähköasemiin vuodesta 
2016 lähtien. Antureiden keräämä data 
siirtyy analysoitavaksi pilvipalveluissa, 
minkä lisäksi dataa voidaan tarveperus-
teisesti prosessoida myös mahdollisim-
man lähellä keräyspaikkaa.

Visiomme vuodelle 2025 on autonominen 
kunnossapito, jossa järjestelmä viestittää 
tekoälyn avulla, milloin ennakoivat huol-
totoimet tulee aloittaa.
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töprosessi. Varttitaseen poikkeuspyyn-
nöstä järjestettiin julkinen kuuleminen ja 
pyyntöä koskeva viranomaispäätös on 
odotettavissa vuoden 2021 ensimmäisel-
lä vuosineljänneksellä. Päätöksen jälkeen 
varmistuu varttitaseen uusi tavoiteaika-
taulu.

Varttitaseen käyttöönottoon vaikuttaa 
merkittävästi manuaalisen taajuuden 
palautusreservin uusi yhteispohjoismai-
nen energiamarkkinapaikka, johon liittyvä 
kehitystyö on ollut laajaa sekä kansalli-
sella että pohjoismaisella tasolla. Tähän 
saakka Ruotsin ja Norjan kantaverkko-
yhtiöt Svenska kraftnät ja Statnett ovat 
hoitaneet pohjoismaisen synkronialueen 
tasapainotuksen säätösähkömarkkinoi-
den avulla, mutta uusi kehitteillä oleva 
energiamarkkinapaikka mahdollistaa hin-
ta-aluekohtaisen sähköjärjestelmän ta-
sapainotuksen. Lisäksi markkinapaikka 
tulee pohjautumaan 15 minuutin kaupan-
käyntijaksoon, joten kokonaisuudessaan 
muutokset ovat edellyttäneet pohjois-
maisilta kantaverkkoyhtiöiltä merkittäviä 
tietojärjestelmäuudistuksia sekä proses-
sien automatisointia.

Uutta automaattisen taajuudenpalautus-
reservin pohjoismaista kapasiteettimark-
kinaa koskeva viranomaisprosessi on ol-
lut erittäin aktiivinen vuoden 2020 aikana. 
Pohjoismaiset energia-alan sääntelyvi-

ranomaiset siirsivät päätöksen markkinan 
säännöistä helmikuussa 2020 eurooppa-
laisten energiaviranomaisten yhteistyövi-
rastolle ACERille. Sääntelyviranomaisten 
näkemysten ja ACERin päätöksen jälkeen 
markkinan käyttöönottoa koskevat edel-
lytykset ovat selkeytyneet ja käyttöön-
oton aikaisin mahdollinen ajankohta on 
siirtynyt myöhemmäksi. Pohjoismaiset 
kantaverkkoyhtiöt ovat myös järjestäneet 
julkisen kuulemisen kapasiteettimarkki-
nan sulkeutumisajankohdasta.

Datahubin versio 1.0:n toiminnallisuu-
det toteutettiin vuoden 2020 aikana. 
Sähkön vähittäismarkkinoilla otetaan 21. 
helmikuuta 2022 käyttöön tiedonvaihdon 
keskitetty järjestelmä, datahub. Datahu-
biin kerätään tiedot noin 3,7 miljoonas-
ta suomalaisesta sähkönkäyttöpaikasta. 
Toimialan datahub-valmiuden etenemis-
tä seurataan asetettujen välitavoitteiden 
kautta yhdessä Energiaviraston kanssa. 
Tiivis yhteistyö koko toimialan kanssa on 
jatkunut myös vuonna 2020 ja on edellytys 
datahubin onnistuneelle käyttöönotolle.

Kesäkuussa 2020 datahub avattiin vai-
heittain koko toimialan testattavaksi. 
Sertifioinnin ensimmäisen välitavoitteen 
saavutti joulukuussa määräaikaan men-
nessä hyväksytysti 53 sähkönmyyjää ja 
75 jakeluverkonhaltijaa. Datahubin pal-
velusopimuskokonaisuus annettiin Ener-

SÄHKÖPÖRSSIEN VÄLINEN KILPAILU

Sähköpörssien välinen kilpailu käynnistettiin Pohjoismaissa kesäkuus-
sa 2020. Pörssikilpailun myötä pohjoismaisilla tarjousalueilla mahdol-
listuu useamman kuin yhden viranomaisen hyväksymän sähkömark-
kinaoperaattorin liittyminen vuorokausimarkkinoilla eurooppalaiseen 
markkinakytkentään. Pörssikilpailusta huolimatta yleiset periaatteet 
tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetin laskennasta ja jakamisesta 
säilyvät ennallaan.

Pohjoismaista tuli täten Euroopan toinen alue, jossa toteutetaan säh-
köpörssien välinen kilpailu. Sähköpörssikilpailun aloitus on yksi kehi-
tysaskel kohti yhteiseurooppalaisia energiamarkkinoita.

CASE
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giaviraston vahvistettavaksi marraskuun 
lopussa.

Joustomarkkinat etenevät kohti pi-
lotointia. Energiamurroksen kiihtyessä 
uusia markkinaehtoisia ratkaisuja tarvi-
taan sähköjärjestelmän ylläpitämiseen. 
Joustoa tarvitaan sekä kulutuksen ja 
tuotannon tasapainotukseen että verk-
koinfrastruktuurin tehokkaan käytön tu-
kemiseen. Joustoratkaisujen kehitystä 
ajaa myös eurooppalainen lainsäädän-
tö, jonka tuomista Suomen lainsäädän-
töön on valmisteltu vuoden 2020 aikana. 
Joustomarkkinoiden kannalta merkittä-
viä asioita kyseisessä lakipaketissa ovat 
vaatimus verkkoyhtiöille jouston käytöstä 
investointien ohella sekä verkkoyhtiöiden 
koordinaatiovelvoite joustopalveluiden 
hankinnassa. 

Fingridin joustomarkkinaratkaisujen 
kehitystä on viety eteenpäin EU:n Ho-
rizon2020-tutkimusohjelman rahoit-
tamissa INTERRFACE- ja OneNet-
hankke issa. Vuonna 2019 alkaneessa 
INTERRFACE-hankkeessa Fingrid on 
keskittynyt kanta- ja jakeluverkkojen yh-
teistyöhön sekä sähköjärjestelmän siirto-
jen- ja taajuudenhallinnan kehitystarpei-
siin. Lue lisää Tutkimus ja kehitys -osiosta

Reservimarkkinoilla tapahtui paljon 
 kehitystä. Pohjoismaiset kantaverkko-

yhtiöt ottivat keväällä 2020 käyttöön 
uuden nopean taajuusreservin (Fast Fre-
quency Reserve, FFR) pienen inertian 
tilanteiden hallintaan. Inertia tarkoittaa 
sähköjärjestelmän pyöriviin massoihin va-
rastoituneen liike-energian tuomaa kykyä 
vastustaa muutoksia taajuudessa. Uusi 
nopea taajuusreservi FFR reagoi säh-
köntuotannon muutoksiin vähentämällä 
kulutusta tai lisäämällä tuotantoa noin 
yhdessä sekunnissa.

Pohjoismaissa nopeaa taajuusreser-
viä tarvitaan tilanteesta riippuen noin 
0–300 megawattia, josta Suomen osuus 
on 20 prosenttia. Osana pohjoismaista 
nopean taajuusreservin käyttöönottoa 
Fingrid on avannut nopean taajuusreser-
vin markkinat.

Säätösähkömarkkinoiden itsenäisen ag-
gregaattorin pilotti aloitettiin heinäkuus-
sa 2020. Pilotin tarkoituksena on testata 
aiemmin kokeiltujen ratkaisujen skaalau-
tuvuutta sekä lisätä aggregoidun jouston 
osallistumista säätösähkömarkkinoille ja 
tehotasapainon ylläpitoon.

Myös yhden megawatin minimitarjous-
koon pilottia jatkettiin säätösähkömark-
kinalla vuoden 2020 loppuun saakka. 
Kukin reservitoimittaja on vuoden aikana 
voinut jättää yhden alle viiden megawatin 
tarjouksen kutakin käyttötuntia kohden. 

Minimitarjouskoon pienentäminen laskee 
säätösähkömarkkinoille osallistumisen 
kynnystä. Pienempi tarjouskoko mah-
dollistaa myös hajautettujen resurssien 
tehokkaamman hyödyntämisen sähköjär-
jestelmän tasapainottamiseen ja on myös 
jatkossa normaali käytäntö siirryttäessä 
eurooppalaisille säätösähkömarkkinoille.

Flow based -kapasiteetinlaskentame-
netelmä parantaa siirtokapasiteetin ja-
kamista. Pohjoismaissa otetaan käyttöön 
siirtoihin perustuva kapasiteetinlaskenta-
menetelmä, joka parantaa siirtokapasi-
teetin jakamista mark kinoiden käyttöön. 
Kuluneen vuoden aikana pohjoismaiset 
sääntelyviranomaiset hyväksyivät päi-
vitetyn vuorokausi- ja päivänsisäisten 
markkinoiden kapasiteetinlaskentame-
netelmän, jonka avulla markkinoille tar-
jottavat siirtokapasiteetit lasketaan.  
Kantaverkkoyhtiöiden yhteinen Kööpen-
haminan käytönsuunnitteluyksikkö RSC 
hankkii laskennan edellyttämän uuden 
ohjelmiston. Uuteen menetelmään siirry-
tään, kun se mahdollistaa markkinoiden 
tehokkaan toiminnan, aikaisintaan huh-
tikuussa 2022.

Sektori-integraatio sisältää energiasek-
toreiden (energy sectors) ja energiamuo-
tojen (energy vectors) integraation sekä 
järjestelmätasolla että energian loppu-
käyttäjätasolla. Liikenne, rakennukset ja 

Energia
murroksen 
kiihtyessä sähkö
järjestelmän 
hallintaan 
tarvitaan joustoja.
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teollisuus ovat energiasektoreita ja säh-
kö, lämpö sekä kaasu energiamuotoja. 
Sektori-integraation avulla voidaan saa-
vuttaa puhdas energiajärjestelmä resurs-
si- ja kustannustehokkaasti, sillä energian 
tuotanto, siirto, varastointi ja kulutus voi-
daan toteuttaa kulloinkin optimaalises-
sa muodossa, 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 kulutus-
jouston mahdollisuuksia, mikä helpottaa 
jatkossa sekä voimajärjestelmän tasa-
painottamista että verkon pullonkaulojen 
hallintaa. Lisäksi uudenlaisen kulutuksen 
vaihtelun ennustaminen sähköjärjestel-
mätasolla ja näkyvyys kulutuksen tietyn 
hetken joustopotentiaaliin ovat tärkeitä 
voimajärjestelmän operoinnissa. Sekä 
haasteisiin varautuminen että mahdol-
lisuuksien hyödyntäminen edellyttävät 
kehitystyötä alan toimijoiden kanssa niin 
kansallisesti, Pohjoismaiden kesken kuin 
Euroopankin tasolla.

Toimintavuonna Fingrid oli mukana 
työ- ja elinkeinoministeriön johtamas-
sa työryhmässä, jonka tavoitteena on 
edistää kansallista sektori-integraatio-
ta ja tuottaa näkemyksiä myöhemmin 
valmistuvaan kansalliseen energia- ja 
ilmastostrategiaan. Lisäksi Fingrid luot-
sasi pohjoismaista strategiatyötä, jossa 
luodaan kantaverkkoyhtiöiden visio ja 
tiekartta sektori-integraation kehittä-
miseksi pohjoismaisella tasolla.

Avoin data sai oman kehityskartan. 
Fingridin ylläpitämälle Avoin data -pal-
velulle laadittiin kehitystiekartta yhdessä 
asiantuntijoidemme ja asiakkaidemme 
kanssa. Tiekartta laadittiin kartoitta-
malla ensin palvelun nykytila ja kehi-
tystarpeet haastattelujen avulla, minkä 
jälkeen palvelun visio ja kehitysteemat 
määriteltiin erillisissä työpajoissa. Joitain 
kehitystoimenpiteitä on tehty jo syksyn 
kuluessa, mutta kehitystyö pääsee kun-
nolla vauhtiin vuonna 2021. 

UUSILLA TEHOMUUNTAJILLA LISÄKAPASITEETTIA

CASE

Fingrid hankki slovenialaiselta KOLEK-
TOR ETRA -yhtiöltä Pyhänselän ja Petä-
jäveden muuntoasemille kaksi uutta 400 
MVA tehomuuntajaa. Lähes 300 tonnia 
painava muuntaja saapui Pyhänselän 
asemalle 18.10.

Pyhänselän muuntoaseman uusiminen on 
osa Oulujoen verkon uudistustyötä, jota 
tehdään vaiheittain vuoteen 2022 saak-
ka. Ikääntyneen sähköverkon uudistami-
sen lisäksi alueelle on suunniteltu tuuli-
voimahankkeita usean sadan megawatin 

edestä. Petäjäveden muuntoaseman 
uusiminen liittyy Metsälinja-hankkee-
seen, jossa siirtoyhteyttä Etelä- ja Poh-
jois-Suomen välillä parannetaan. 

Tilaussopimukseen optiona sisältyvil-
lä viidellä lisämuuntajalla varaudutaan 
useisiin vireillä oleviin tuulivoimahank-
keisiin eri puolilla Suomea.

Lue lisää:
Fingrid hankkiii uusia 400 MVA teho-
muuntajia
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8. HENKILÖSTÖ

Toimintamme perusta on avoin, yhteisölli-
nen, uudistuva ja tuloksellinen työyhteisö. 
Henkilöstömme on vahvasti sitoutunut 
yhtiön visioon ja perustehtävään. Työn 
merkitys, vastuu sähköjärjestelmän toi-
mivuudesta, on aina ollut kiinteästi läsnä 
päivittäisessä työssämme. Tämän lisäk-
si teemme työtä tulevaisuuden puhtaan 
sähköjärjestelmän eteen. Työn merki-
tyksellisyys innostaa ja luo yhtenäisyy-
den tunnetta, kuten myös mahdollisuus 
itseohjautuvaan asiantuntijatyöhön. 
Henkilöstöstrategiassamme painotam-
me neljää eri tavoitetta: oman työn toi-
mitusjohtajuutta, rohkeaa esimiestyötä, 
jatkuvaa kehittymistä ja oppimista sekä 
osaamisen varmistamista.

Oman työn toimitusjohtajuus
Yhtiömme asiantuntijoilla on mahdolli-
suus tehdä työtään itseohjautuvasti, it-
senäisesti vastuuta kantaen ja samalla 
tiimiä ja yhteisiä tavoitteita tukien. Asian-
tuntijatyöhömme liittyy vastuun ottami-
nen omasta työstä ja sen kehittämisestä 
sekä oman osaamisen kehittymisestä.
 
Meillä kaikki ovat siten oman työnsä 
toimitusjohtajia. Tämä asiantuntijatyön 
toimintamalli oli kovan haasteen edes-
sä poikkeuksellisena toimintavuonna, 
kun koronapandemia siirsi suuren osan 
asiantuntijoistamme tekemään lähes täy-
simääräisesti etätyötä. Etätyön aikana it-

senäisen vastuunkannon merkitys kasvoi 
entisestään. 

Oman työn toimitusjohtajuuteen kuuluu 
valta ja vapaus, mutta myös muiden aut-
taminen ja joukkueena toimiminen. Jäl-
kimmäinen kärsi etätyön lisääntymisen 
myötä. Etätyöhön liittyy paljon hyviä puo-
lia, kuten työajan joustaminen, työmat-
kojen väheneminen ja työ- ja vapaa-ajan 
tasapainottuminen. Samalla kuitenkin 
työpaikan yhteisöllisyys kärsii, kun ihmi-
set eivät tapaa toisiaan. Uuden luominen 
ja asioiden kehittäminen yhteistyössä on 
väistämättä vaikeampaa etänä. 

Pyrimme pitämään mahdollisimman pal-
jon yhteyksiä yllä poikkeustilan aikana, 
osallistamaan henkilöstöä sekä tuke-
maan heitä pandemian vaikeina aikoina. 
Järjestimme etätöihin siirtymisen jäl-
keen heti maaliskuussa webinaareja liit-
tyen etätyön ergonomiaan, tulokselliseen 
etätyöhön ja siihen, kuinka pitää yhteyttä 
työkavereihin verkon yli sekä työterveys-
lääkärin luennon koronasta. Toimitusjoh-
tajamme piti henkilöstölle keväällä ver-
kon kautta tiedotustilaisuuksia viikoittain. 
Tiimit pitivät yhteisiä online-kahvihetkiä. 
Koko henkilöstö kutsuttiin virtuaalisesti 
koolle toukokuussa yhtiön perinteiseen 
Valmennuspäivään kuuntelemaan ja kom-
mentoimaan arvokeskusteluamme. 

Rohkea esimiestyö
Toiminnallemme on leimallista avoimuus 
ja matala hierarkia. Esimiehillä on tärkeä 
rooli työyhteisön kulttuurin johtamisessa 
ja asioiden viestimisessä. Siksi yhtiössä 
on panostettu esimiesten koulutukseen ja 
ohjaukseen. Esimiehen päivittäisjohtami-
nen ja johtamistaidot ovat tärkeässä ase-
massa, jotta voimme pitää huolta jaksa-
misesta ja työnilosta työyhteisössämme.
Toimintavuonna emme pystyneet järjes-
tämään perinteisiä esimiespäiviä, mutta 
esimiehet koottiin virtuaalisesti yhteen 
viisi kertaa. Esimiehiä koulutettiin muun 
muassa työoikeuden, viestinnän ja suo-
rituksen johtamisen saralla.

Esimiehillemme annettiin vuoden 2020 
alussa selkeä ohjenuora teemalla ”pri-

orisoi ja sujuvoita”. Tarve keskittyä pe-
rustehtävien toimeenpanoon ja arjen 
sujuvoittamiseen nousivat keskeisinä te-
kijöinä esiin henkilöstöltä tulleen palaut-
teen perusteella. Investointitahtimme ja 
toimintaympäristön isot muutokset ovat 
aiheuttaneet organisaatiolle viime vuo-
sina kiirettä ja aikataulupaineita. Su-
juvoittamisen teema osui hyvin yksiin 
korona-aikaan, jolloin täysin uuden kehit-
täminen olisi muutoinkin ollut hankalaa. 
Sujuvoittamista tuettiin Virta-hankkeilla, 
joissa tiimit saivat tehtäväkseen pohtia 
olemassa olevien työtehtävien virtavii-
vaistamista. 

Osaamisen kehittäminen
Fingrid on vahvasti asiantuntijaorgani-
saatio, jonka tärkein resurssi ovat hen-

Henkilöstön määrä 2020 Miehiä Naisia 2019 Miehiä Naisia 2018 Miehiä Naisia

Vakituisia 363 281 82 338 261 77 327 251 76

89 % 77 % 23 % 89 % 77 % 23 % 86 % 77 % 23 %

Määräaikaisia 45 32 13 42 28 14 53 40 13

11 % 71 % 29 % 11 % 67 % 33 % 14 % 75 % 25 %

Kokoaikaisia 376 292 84 359 277 82 349 268 81

92 % 78 % 22 % 94 % 77 % 23 % 92 % 77 % 23 %

Osa-aikaisia 32 21 11 21 12 9 31 23 8

8 % 66 % 34 % 6 % 57 % 43 % 8 % 74 % 26 %

Yhteensä 408 313 95 380 289 91 380 291 89

Keskimäärin 400 384 376
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kilöstön tiedot ja taidot. Yhtiön kannalta 
onkin äärimmäisen tärkeää varmistaa, 
että kriittinen osaaminen ei häviä talosta. 
Osaaminen pyritään varmistamaan hyö-
dyntämällä muun muassa työkiertoa sekä 
tehtävien vaihtoa tiimissä. Jokaisella pi-
tää myös olla tarvittaessa sijainen. Sijais-
suunnittelun ja osaamisen varmistamisen 
merkitys tuli hyvin ilmi koronapandemian 
aikana. Yhtiössä varauduttiin koronaan 
muun muassa jakamalla tiimit pienempiin 
ryhmiin.

Työelämä muuttuu jatkuvasti teknologian 
ja koko toimintaympäristön kehittyessä. 
Fingrid vastaa muutokseen tarjoamalla 
henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittyä 
ja kasvattaa omaa osaamistaan. Osaami-
sen varmistaminen strategisena valintana 
parantaa henkilöstösuunnittelun laatua 
ja auttaa yhtiötä varautumaan paremmin 
tulevaisuuden tarpeisiin. 

Osaamisen kehittämisen toimenpiteistä 
sovitaan säännöllisissä Minun strategi-
ani-keskusteluissa, jotka käydään kaksi 
kertaa vuodessa jokaisen vakituisessa 
työsuhteessa olevan fingridiläisen kans-
sa. Kehittymissuunnitelmassa sovittujen 
toimenpiteiden toteutumisesta on vas-
tuussa henkilö itse yhdessä esimiehensä 
kanssa.

Fingrid Akatemiassa tarjottiin toiminta-

vuonna esimiesvalmennusta, projektin-
hallinnan valmennusta, Loikka-valmen-
nusohjelma asiantuntijoille viestintä- ja 
vaikuttamistaidoista, kielikoulutusta sekä 
yksikkökohtaista valmennusta liittyen 
etenkin muutos-, työyhteisö- ja tunne-
taitoihin. Panostamme vuositasolla yli 
miljoona euroa sekä työyhteisön että jo-
kaisen henkilökohtaiseen kehittymiseen. 
Yhtiön tarjoamien yhteisten koulutusten 
lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus it-
senäisesti ehdottaa osaamistaan täy-
dentävää koulutusta. Vuonna 2020 fing-
ridiläisen keskimääräinen koulutukseen 
käyttämä aika oli 3 (5) päivää ja koulutus-
kustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa.

Koulutustunnit 
henkilöstöryhmittäin  
ja sukupuolen mukaan

2020 2019 2018

Koulutustunnit, naiset 31 48 40

Koulutustunnit, miehet 23 31 39

Koulutustunnit, yhteensä 9 832

Koulutustunnit/hlö 25

Koulutuspäiviä/hlö 3 5 5

Vakituisen henkilöstön 
koulutusaste

2020 2019 2018

Perus- ja keskiaste 20 18 20

Alin korkea-aste 31 31 32

Alempi korkeakouluasete 126 118 116

Ylempi korkeakouluaste 176 159 150

Tutkijakoulutus 10 8 9

POIKKEUSOLOJEN VAIKUTTAVAN VIESTINNÄN LOIKKA 

Yhtiö on panostanut kolmen vuoden ajan useampaan Loikka-ohjel-
maan, jossa kehitetään erityisesti viestintä-, vuorovaikutus- ja vaikut-
tamistaitoja. Teknisen koulutus- ja kokemustaustan substanssiasian-
tuntijoista valmennetaan proaktiivisia ”oman työnsä toimitusjohtajia”. 
Etenimme rohkeasti niin kuuntelemalla asiantuntijoita kuin valmen-
tajiakin ja muokkasimme valmennussisältöjä kuhunkin tilanteeseen 
sopivalla tavalla. Valitsimme käyttöömme Zoom-virtuaalialustan, kun 
kasvokkainen kohtaaminen ei koronapandemian aikana onnistunut. 
Yhteisöllisyyden ja aidon vaikuttajuuden tunne välittyi kaikkien ruuduil-
ta, kun loikkaajat kaivoivat finaalipaketista yhtiön punaiset villasukat, 
tavoitetaulut sekä valmennusdiplomit, ja sparrasivat toinen toisiaan 
viimeisen session kunniaksi! Vaikuttavasti – ihmisinä ihmisille. 

CASE
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9. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA 

RISKIENHALLINTA FINGRIDISSÄ
Fingridin riskienhallinnasta huolehditaan 
yhtiön hallituksen hyväksymien sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan periaattei-
den mukaisesti. Toimintavuoden aikana 
saatiin päätökseen edellisen vuoden ai-
kana käynnistetty riskienhallinnan kehit-
tämisprojekti. Keskeisten riskien arviointi 
uudistettiin , käsittelyprosessia tehostet-
tiin ja riskienhallinnan toimenpiteitä täs-
mennettiin.
 
RISKIENHALLINNAN JOHTAMINEN 
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. 

Riskienhallintaa suunnitellaan ja johde-
taan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on 
kattavasti tunnistaa, arvioida ja seurata 
erilaisia yhtiön toimintaan, ympäristöön, 
henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistu-
via uhkatekijöitä ja riskejä, joilla on myös 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, sekä suo-
jautua niiltä. Järjestelmällinen yritystur-
vallisuudesta huolehtiminen on osa ris-
kienhallintaa.

Jatkuvuuden hallinta sisältyy kokonais-
valtaiseen riskienhallintaan ja sen tavoit-

Fingridin yhteiskunnallinen vastuu riskienhallinnan perustana

Yhteiskunnan  
toiminnan jatkuvuus 

Vastuullisuus Järjestelmävastuu

Riskienhallinta

Voimahuollon  turvaamisella varmistetaan 
riittävä sähkön ja lämmön tuotanto, siir-
ron ja  jakelun kapasiteetin riittävyys sekä 
näiden järjestelmien riittävä toimivuus ja 
palautuvuus normaali- ja poikkeusolois-
sa. Sähköhuollon toiminnan luotettavuus 
on muiden yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen perusedellytys. Vakava sähkön 
tai lämmön saannin häiriö vaikuttaa yhteis-
kunnan kaikkiin toimintoihin, ja se voi vaa-
rantaa kriittiset toiminnot ja väestön  hy-
vinvoinnin.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Yritysvastuulliset liiketoimintatavat ovat 
Fingridin strateginen valinta. Vastuullisuus 
on yksi arvoistamme. Huolehdimme ihmi-
sistä, toimintamme ympäristövaikutuksista 
ja hyvästä hallintotavasta, kun turvaamme 
suomalaisille varman sähkön ja mahdollis-
tamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen. 
Edistämme liiketoiminnallamme erityisesti 
YK:n kestävän kehityksen ilmastotekoihin, 
energiaan ja infrastruktuuriin liittyviä glo-
baaleja SDG-tavoitteita (Sustainable De-
velopment Goals).

Fingridin vastuullisuusperiaatteet

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija 
vastaa Suomen sähköjärjestelmän teknises-
tä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä 
huolehtii valtakunnalliseen tasevastuuseen 
kuuluvista tehtävistä ja valtakunnallisesta 
taseselvityksestä tarkoituksenmukaisella ja 
sähkömarkkinoiden osapuolten kannalta ta-
sapuolisella ja syrjimättömällä tavalla (jär-
jestelmävastuu). Järjestelmävastaavan kan-
taverkonhaltijan tulee ylläpitää ja kehittää 
järjestelmävastuun piiriin kuuluvia toiminto-
jaan ja palveluitaan sekä ylläpitää, käyttää ja 
kehittää sähköverkkoaan ja muita järjestel-
mävastuun hoitamiseen tarvittavia laitteis-
tojaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin siten, 
että ne toimivat tehokkaasti ja että edelly-
tykset tehokkaasti toimiville kansallisille ja 
alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroo-
pan unionin sähkön sisämarkkinoille voidaan 
turvata.

45 § Järjestelmävastuu;  
Sähkömarkkinalaki 588/2013
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teena on parantaa organisaation valmiuk-
sia sekä varautua parhaalla mahdollisella 
tavalla erilaisten riskien toteutumiseen ja 
varmistaa toiminnan jatkuvuus näissä ti-
lanteissa.

Normaaliajan riskienhallinnan koko-
naisuuden suunnittelu palvelee huol-
tovarmuuskriittisen yhtiön toiminnalta 
edellytettävää poikkeusolojen valmius-
suunnittelua.

ENNAKOIVA RISKIENHALLINTA
Yhtiön riskit on merkittävyyden perus-
teella jaettu yhtiön hallitukselle raportoi-
taviin strategisiin ja huomattaviin liiketoi-
mintariskeihin sekä operatiivisiin riskeihin.
Riskejä tunnistetaan ja arvioidaan yhte-
neväisellä tavalla osana yhtiön strategia-
prosessia sekä merkittävien, toimintaan 
vaikuttavien muutosten yhteydessä. Ris-
kienhallinnan toimenpiteet suunnitellaan, 
kirjataan ja niiden toteutusta seurataan 
säännöllisesti riskienhallintajärjestel-
mässä. Edellisvuoden aikana uudistettu 
järjestelmä ja hallintaprosessi otettiin ko-
konaisuudessaan tuotantokäyttöön toi-
mintavuoden aikana.

Riskiarvioinnissa tunnistetut riskit luoki-
tellaan riskienhallintatoimenpiteiden suh-
teen kolmeen ryhmään:
• vaikutuksiltaan merkittäviksi arvioidut 

riskitekijät, jotka mahdollisuuksien mu-

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA

YRITYSTURVALLISUUS

Valmius-
suunnittelu

Poikkeusoloihin 
varautuminen 

→ Valmiussuunnitelman 
ylläpito normaaliajan 
varautumissuunnitelmien  
jatkumona sekä 
harjoittelu

Jatkuvuuden 
hallinta

Normaaliajan jatkuvuus-
uhkien hallinta ja 
palautuminen

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

Ennakoiva 
riskienhallinta

Normaaliajan 
epävarmuuksien 
ennakointi ja hallinta

→ Riskien järjestelmällinen 
tunnistaminen, arviointi 
ja hallintatoimenpiteiden 
toteutus

Fingridin riskienhallinnan keskeiset elementit

kaan pyritään siirtämään esimerkiksi 
sopimuksin, vakuutuksin tai johdan-
naisin, 

• vaikutuksiltaan kohtuullisiksi arvioidut 
riskitekijät, joita voidaan yhtiön toi-
mesta hallita selkeillä kontrolleilla ja 
muilla käytännön toimenpiteillä sekä

• vaikutuksiltaan vähäisiksi arvioidut 
riskitekijät, joiden kehittymistä on pe-
rusteltua seurata.

Yhtiön riskienhallinta on jatkuvaa ja sen 
tavoitteena on sitouttaa koko henkilös-

tö päivittäisessä työssään tunnistamaan 
yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja 
toteuttamaan riskienhallinnan toimenpi-
teitä. Riskien kokonaisarviointi tehdään 
vuosittain toimintaympäristö¬arvioinnin 
pohjalta. Riskienhallinnan toimenpitei-
den suunnittelu on osa strategian toi-
meenpanon suunnittelua. Vaikutuksil-
taan merkittävien riskien hallitsemiseksi 
käynnistetään tarvittaessa yhtiötason 
riskienhallintaprojekteja täydentävien 
toimenpiteiden ja seurannan järjestä-
miseksi.

Fingrid vastaa 
Suomen sähkö
järjestelmän 
toimivuudesta 
ja on sen myötä 
lähtökohtaisesti 
riskienhallintayhtiö.
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Riskienhallintaprosessi

Tunnista riski

Arvioi riski

Mittaa riski

Rajoita riskiä

Valvo riskiä

Raportoi riski

Riskimatriisi 

Todennäköisyys

V
ai

ku
tu

s

Vakavat

Epätodennäköinen Todennäköinen

Vähäiset

Siirrä

Seuraa

Hallitse

 
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 riskin 
suuruuteen. Merkittäviltä henkilö- ja ym-
päristövahinkoriskeiltä suojaudutaan aina.

Riskiltä suojaudutaan pienentämällä hai-
tallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja/
tai sen vaikutuksia Fingridille ja yhteiskun-
nalle. Tärkeimpiä suojautumistoimenpitei-
tä ovat
• riskienhallintakulttuurin tukeminen ja 

työntekijöiden riskitietoisuuden paran-
taminen

• kattava strategiatyö ja toiminnan suun-
nittelu 

• vaikuttaminen toiminnan sääntelyyn
• sopimuksellinen rajaaminen

• teknisten ratkaisujen ja operatiivisen 
toiminnan kehittäminen ja menettely-
tapojen muuttaminen

• toiminnan auditointi ja toimenpiteiden 
toteutuksen raportointi ja seuranta sekä

• johdannaiset ja vakuutukset.

JATKUVUUDEN HALLINTA
Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan si-
sältyvällä jatkuvuuden hallinnalla vähen-
netään riskin toteutumisen suoraa vai-
kutusta ja nopeutetaan vahingollisesta 

tapahtumasta toipumista. Jatkuvuuden 
hallinnan suunnittelu perustuu riski- ja 
toimintaympäristötarkastelun pohjalta 
laadittuihin uhkakuvaskenaarioihin. Ske-
naarioissa arvioidaan yhtiön kykyä ylläpi-
tää kriittisten prosessien ja järjestelmien 
toimivuus poikkeustilanteissa ennakoivan 
riskienhallinnan petettyä. Tarkasteltavia 
tapahtumakulkuja ovat muun muassa toi-
mitilojen tai tietojärjestelmien menetys, 
pitkittynyt suurhäiriö tai poikkeukselliset 
sääolosuhteet.
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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 osana 
yhtiön strategiaa ja merkittävimpien jat-
kuvuusuhkien osalta laaditaan tarvitta-

vat toipumissuunnitelmat ja harjoitellaan 
niiden toteuttamista. Harjoittelutilanteet 
suunnitellaan yhdessä yhtiön valmiusyk-
sikön kanssa.

VALMIUSSUUNNITTELU
Fingrid on huoltovarmuuskriittinen yritys, 
jonka on kyettävä jatkamaan toimintaan-
sa myös poikkeusoloissa valmiuslakien 
ollessa voimassa. Fingrid ylläpitää val-

Järjestelmällinen varautuminen häiriötilanteiden hallintaan  
ja monipuolinen tilanneharjoittelu

To
im

in
ta

Aika

RISKEIHIN 
VARAUTUMINEN JATKUVUUDEN HALLINTA

Normaali taso Toipuminen

Rajoitetaan vaikutuksia

Nopeutetaan toipumista

Kuva: Jatkuvuuden hallinnan tavoitteet.

UHKAKUVAHARJOITUSTEN OPIT KÄYTÄNTÖÖN

Energia-alan riskienhallintaan kuuluu varautuminen erilaisiin uhkakuviin. 
Fingridillä varauduttiin hyvin koronapandemian aiheuttamaan poikke-
ustilaan, ja sähköjärjestelmä toimi keväällä pandemiasta huolimatta 
normaalisti.

Poikkeustilan alkuvaiheessa haasteita aiheuttivat lähinnä ulkomailta 
tulevien työntekijöidemme maahanpääsyn ongelmat. Kaikki työmaat 
pystyttiin kuitenkin pitämään toiminnassa ja viiveet olivat lopulta pieniä. 
Koronan työmaille tuomia haasteita ja käytäntöjä käytiin läpi yhdessä 
toimittajien kanssa muun muassa toimittajien työturvallisuusryhmässä.

Fingridin valvomon toiminnan ja työntekijöiden suojaamiseen reagoitiin 
varhaisessa vaiheessa valvomon kriittisen roolin vuoksi. Hallittu hajaan-
nus tarkoitti käyntien ja kontaktien vähentämistä sekä valvomotoimin-
nan hajauttamista eri toimipisteille. 

Lue lisää:
Koronatoimet purevat työmailla hyvin – varautumistoimet osoittautui-
vat hyödyllisiksi

CASE

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUUPALKITSEMISRAPORTTI

https://www.fingridlehti.fi/koronatoimet-purevat-tyomailla-hyvin-varautumistoimet-osoittautuivat-hyodyllisiksi/
https://www.fingridlehti.fi/koronatoimet-purevat-tyomailla-hyvin-varautumistoimet-osoittautuivat-hyodyllisiksi/


LIIKETOIMINTAKATSAUS

VUOSIKERTOMUS 2020

45

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristö ja  
liiketoimintamalli

Strategia 

Fingridin maine, asiakkaat  
ja muut sidosryhmät

Talous ja rahoitus

Liiketoiminta

Henkilöstö

Sisäinen valvonta ja  
riskien hallinta

Tutkimus ja kehittäminen 
 
Sanasto

miussuunnitelmaa osana sähkömarkki-
nalain mukaista varautumissuunnitelmaa. 
Fingrid on aktiivinen energia-alan varau-
tumistoiminnan kehittämisyhteistyössä ja 
hallinnoi 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.

YRITYSTURVALLISUUS
Fingridissä yritysturvallisuutta sekä siihen 
liittyvää varautumista ja viranomaisyh-
teistyötä suunnitellaan ja hallitaan osana 
riskienhallinnan kokonaisuutta. Yritys-
turvallisuuden suunnittelun ja toiminnan 
ohjauksen 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 kannalta 
merkittävien riskien hallinnan kontrollit 
kuvataan ja toteutetaan prosesseittain ja 
toiminnoittain siten, että ne tukevat hy-
vää hallintotapaa, kokonaistehokkuutta, 
sisäisen valvonnan laatua ja toiminnan 
auditointia.

Päätöksenteon kontrollien laatimisessa 
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. 
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10. TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Data ja yritysarkkitehtuuri kuntoon

Uusiutuvaan energiaan varautuminen ja joustavat ratkaisut

Sähköjärjestelmä osana 
energiajärjestelmää

Sähköjärjestelmän hallinta

Digitalisointi kantaverkon kehityksen ja kunnonhallinnan 
tehostamiseksi

Toimintatavat ja uudistuva kulttuuri

Yhtiön strategiset kehitysteemat

 1–2 vuotta  3–5 vuotta 5+ vuotta

TutkimusProsessikehitys

Fingridin tutkimus- ja kehittämistoi-
minnalla vastataan energiamurroksen 
haasteisiin, parannetaan toiminnan kus-
tannustehokkuutta ja kasvatetaan osaa-
mista. Toimintavuonna Fingridin omaan 
tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 
4,5 (3,4) miljoonaa euroa. Hankkeet teh-
dään usein yhteistyössä alan toimijoiden 
ja parhaiden osaajien kanssa, jotta alalla 
pystytään hyödyntämään synergiaedut ja 
parantamaan vaikuttavuutta.

T&K-toiminta sidottiin yhä kiinteäm-
mäksi osaksi liiketoimintaa yhdistämällä 
T&K-toiminnan painopisteet yhtiön stra-
tegisiin kehitysteemoihin. Hankeportfo-
liota ohjaavat sekä strategiset kehitys-
teemat että liiketoiminnan tarpeet.
 
Toimintavuonna T&K-hankkeita oli me-
neillään yli 45 kappaletta. Hankkeista 
72,4  prosenttia toteutettiin ulkopuolisin 
voimin. Valtaosa Energiaviraston inno-
vaatiokannustimen piiriin hyväksyttävistä 
tutkimus- ja kehityshankkeista jakautui 
toimintavuonna kolmeen yllä esitettyyn 
kehitysteemaan: 1) Uusiutuvaan energi-
aan varautuminen ja joustavat ratkaisut, 
2) Sähköjärjestelmän hallinta ja 3) Digi-
talisointi kantaverkon kehityksen ja kun-
nonhallinnan tehostamiseksi. Kolmannen 
kehitysteeman keskeisin hanke on säh-
köasemien kunnonhallinnan digitalisointi 
IoT-teknologian avulla. Lue hankkeesta 

lisää täällä. Neljännen, Sähköjärjestelmä 
osana energiajärjestelmää -teeman osal-
ta sektori-integraatioon varautuminen 
alkoi toimintavuoden loppupuolella. Lue 
lisää Sähkömarkkinat-osiossa.

Seuraavassa on esimerkkejä kahden en-
simmäisen strategisen kehitysteeman 
hankkeista. 

Uusiutuvaan energiaan varautuminen 
ja joustavat ratkaisut
Voimajohtojen kuormitettavuus vaihtelee 
eri sääoloissa. Fingridin DLR-projektin 
(Dynamic Line Rating) tavoitteena on mi-
tata tätä kuormitettavuutta ja ottaa kaikki 
hyödynnettävissä oleva rakennetun ver-
kon terminen siirtokyky käyttöön. Kokeil-
tavana on ollut kolme eri teknologiaan 
perustuvaa Dynamic Line Rating järjes-
telmää. Mittalaitteet on asennettu 400 
kV johdolle Isokangas-Pyhänselkä. Tähän 
mennessä saatujen mittaus- ja laskenta-
tulosten perusteella johtojen hyödynnet-
tävissä oleva kapasiteetti on huomatta-
vasti korkeampi kuin normaalisti käytössä 
oleva johdon vakiosiirtokapasiteetti eri-
tyisesti tuulisella säällä, jolloin jäähdytys 
johdolla on parempi. Saatujen tulosten 
perusteella ollaan suunnittelemassa DLR 
järjestelmien käytön laajempaa hyödyn-
tämistä tuulivoiman kasvaessa.

Fingrid jatkoi vuoden 2020 aikana jous-

tomarkkinoiden kehitystyötään EU:n Ho-
rizon 2020-ohjelman alaisessa INTERR-
FACE-joustomarkkinahankkeessa, jossa 
Fingrid on keskittynyt ensisijaisesti säh-
kön toimitushetkeen liittyviin kehitystar-
peisiin, etenkin siirtojen hallinnan ja tase-
hallinnan näkökulmista. Lisäksi Fingrid on 
mukana lokakuussa 2020 käynnistynees-
sä OneNet-joustomarkkinahankkeeseen, 
joka on niin ikään Horizon2020-ohjelman 
pääosin rahoittama. Kolmivuotisessa 
hankkeessa jatkokehitetään INTERR-

FACE:ssa luotuja menetelmiä ja pilotoi-
daan erilaisia joustomarkkinaratkaisuja, 
jotka osaltaan ratkaisevat energiamur-
roksen synnyttämiä haasteita sähköjär-
jestelmässä. Hankkeiden kokeiluympäris-
töissä on mahdollista kehittää ja kokeilla 
joustoratkaisuja sekä Fingridin omiin että 
asiakkaidemme tarpeisiin hankkeiden 
partnereiden kanssa. Hankkeiden myötä 
Fingridin kehitysmenoja voidaan kattaa 
tukirahoituksen avulla ja uusia eurooppa-
laisia joustoratkaisuja päästään testaa-
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MITEN SYNTYY KOKO YHTEISKUNTAA HYÖDYTTÄVIÄ INNOVAATIOITA?

CASE

Fingridillä innovatiivisuuden keskeinen 
edellytys on luottamukseen perustuva 
työkulttuuri, jossa jokainen uskaltaa ko-
keilla uusia asioita ja myös epäonnistua.
Yhtiössä kannustetaan osallistumaan 
sekä omien työtehtävien että laajojenkin 
prosessien kehittämiseen. Esimerkki arki-
sesta innovoinnista on yksi tämän vuoden 
ideahaasteista, jossa henkilöstöämme 
pyydettiin miettimään, miten korona-ai-
kana voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, ja 
miten uudet työntekijät saadaan osaksi 
työyhteisöä.

Perinteisempää innovointia edustavat 
uusi tekniikka ja digitaaliset työkalut, 
jotka auttavat tehostamaan liiketoimin-
taa ja parantamaan sähköjärjestelmän 
hallintaa.

Innovatiivisesta otteestamme hyötyvät 
asiakkaat ja koko yhteiskunta. Sähkö-
järjestelmän käyttövarmuus pysyy kor-
kealla tasolla ja siihen voidaan liittää 
entistä enemmän päästöttömästi tuo-
tettua energiaa.

maan etujoukoissa. Käynnistämme lisäksi 
uusia, jouston käytön laajamittaisempaan 
hyödyntämiseen tähtääviä selvityksiä.

Itsenäisen aggregaattorin laajennetun 
pilotin tarkoituksena on testata aiemmin 
kokeiltujen ratkaisujen skaalautuvuutta 
sekä lisätä aggregoidun jouston osallis-
tumista säätösähkömarkkinoille ja teho-
tasapainon ylläpitoon. Säätösähkömark-
kinoiden pilotti käynnistyi heinäkuussa 
2020.

Pienemmän tarjouskoon pilotti säätö-
sähkömarkkinoilla jatkui vuoden 2020 
loppuun asti. Pilotin tarkoituksena on 
laskea säätösähkömarkkinoille osallistu-
misen kynnystä ja sujuvoittaa siirtymistä 
kohti eurooppalaisia markkinoita. Kukin 
reservitoimittaja voi pilottijakson aikana 
jättää säätösähkömarkkinoille yhden alle 
5 MW säätötarjouksen käyttötuntia koh-
den. Pilotin aikana minimitarjoustarjous-
koko on 1 MW.

Uudet kevyet liityntäasemat paranta-
vat sähkön laatua. Fingrid, Outokummun 
Energia ja PKS Sähkönsiirto toteuttavat 
yhdessä ratkaisun, joka vähentää pitkien 
kantaverkkojohtojen asiakkaille aiheutu-
via keskeytyshaittoja jopa alle puoleen. 
Liityntäasema on kevyempi malli varsinai-
sesta kantaverkon sähköasemasta. Ky-
seessä on käyttövarma, pelkistetty kyt-

Lue lisää: Miten syntyy 
innovaatioita jotka hyödyttävät 
koko yhteiskuntaa
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kinlaitos, jossa ei ole laajennusvaraa. Uusi 
ratkaisu pienentää myös suunniteltujen 
huoltokeskeytysten vaikutusaluetta häi-
riöistä aiheutuvien keskeytysten lisäksi. 
Asemiin on myös mahdollisuus liittää uu-
sia sähköntuotantolaitoksia, tulevaisuu-
dessa esimerkiksi tuulivoimaloita.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA
Fingrid kehitti yhdessä Pohjoismaisten 
kantaverkkoyhtiöiden kanssa uuden re-
servituotteen, nopean taajuusreservin, 
pienen inertian tilanteiden hallintaan. No-
pea taajuusreservi estää pienen inertian 
tilanteissa sähköjärjestelmän taajuutta 
laskemasta liikaa suurissa sähköntuo-
tannon häiriöissä. Nopea taajuusreservi 
otettiin käyttöön keväällä 2020 ja Fingrid 
hankkii nopeaa taajuusreserviä ylläpitä-
miltään markkinoilta.

Testasimme yhdessä, Leppäkosken Säh-
kön kanssa polttokennoratkaisua, joka la-
taa tarvittaessa sähköaseman akuston 
ja turvaa näin kriittiset toiminnot myös 
häiriötilanteissa. Polttokenno tuottaa 
energiaa vesimetanoliseoksesta. Pilotin 
tulokset olivat hyviä. Metanolipolttoken-
no osoittautui toimivaksi, joskin kalliiksi 
ratkaisuksi varmentaa sähköasema. Rat-
kaisu soveltuu parhaiten alle 4 kW kuor-
malle ja yli 24 tunnin käyttöajalle.

2018 2019 2020
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11. SANASTO

Aggregointi: Aggregoinnilla tarkoitetaan 
säätöön kykenevien, pienempien sähkön 
tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden 
yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuk-
siksi, jolla voidaan käydä sähkökauppaa 
eri sähkömarkkinapaikoilla. 

Emergency and Restoration -verkko-
koodi: Sähköverkon hätätilaa ja käytön-
palautusta koskeva verkkosääntö. 

ENTSO-E: (European Network of Tran-
smission System Operators - Electricity) 
on eurooppalainen kantaverkkoyhtiöi-
den yhteistyöjärjestö. Sen tehtävänä on 
Euroopan Unionin sähkömarkkinoiden 
kehittäminen ja kantaverkkoyhtiöiden 
yhteistyön parantaminen. Järjestön pää-
konttori 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 , Svenska 
Kraftnät ja Statnett. 

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

Horizon2020: EU:n komission rahoitta-
ma kansainvälinen hanke. Hankkeen ta-

voitteena on kehittää uudenlaista sähkö-
järjestelmän joustojen kauppapaikkaa ja 
siihen liittyviä prosesseja. 

Inertia: Fysiikassa inertia tarkoittaa 
muutoksen vastustamista ja hitautta. 
Sähköverkon inertialla viitataan sähkö-
verkossa olevaan liike-energiaan. Ener-
gia on sitoutunut voimalaitoksissa ja 
tehtaissa oleviin koneisiin, jotka pyörivät 
sähköverkon kanssa samalla taajuudella. 
Koneiden pyörivä massa tuottaa inertiaa 
sähköverkkoon.

INTERRFACE-hanke: Yhteiseuroop-
palainen INTERRFACE-joustomarkki-
na-alustahanke on yksi EU:n laajassa 
Horizon 2020 -ohjelmassa rahoitettavis-
ta tutkimushankkeista. Fingrid ja Elering 
ovat mukana hankkeessa, jossa haetaan 
ratkaisuja joustomarkkina-alustoihin, joil-
la hajautettujen resurssien hyödyntämi-
nen niin tehotasapainon ylläpitoon kuin 
jakeluverkkojen sekä tasevastaavien tar-
peisiin on mahdollista.

IoT-ratkaisut kantaverkkotoiminnas-
sa: Esineiden internet eli IoT (Internet of 
Things) ja digitaalisuus auttavat tulevai-
suudessa sähköasemien laitteiden kun-
non ja elinkaaren seuraamisessa, mikä te-
hostaa sähköasemien kunnonhallintaa ja 
vähentää 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. Fingridissä 
on panostettu erityisesti digitalisaation 
hyödyntämiseen, mikä näkyy hyvänä me-
nestymisenä tutkimuksessa. 

ITOMS: The International Transmission 
Operations & Maintenance Study -tut-
kimuksessa arvioidaan kunnossapidon 
tehokkuutta, jota mitataan vertaamalla 
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 voima-
johtojen että sähköasemien osalta. 

Keski-Suomen leikkaus: tunnetaan 
myös nimellä P1-leikkaus. Keski-Suomen 
poikkileikkauksella tarkoitetaan sähkö-
teknisin perustein määriteltyä Pohjois ja 
Etelä-Suomen välisiä siirtojohtoja leik-
kaavaa rajaa. Tulevaisuudessa leikkauk-
sen tarkkaan sijaintiin vaikuttaa muun 
muassa sähkön tuotannon ja kulutuk-
sen liittyminen pohjois-etelä-suuntaisten 
johtojen varteen. 

Kulutusjousto / Kysyntäjousto: Kulu-
tusjoustolla tarkoitetaan sähkön kulutuk-
sen vähentämistä tai siirtämistä toiseen 
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 maksimitu-
los voi olla 100 prosenttia.

Olennaisuusanalyysi: Olennaisuus-
analyysin avulla tunnistemaan Fingridin 
perusliiketoiminnalle ja yritysvastuulle 
tärkeimpiä asioita. Siinä arvioidaan Fin-
gridin toiminnasta aiheutuvia merkittäviä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövai-
kutuksia sekä vaikutuksia sidosryhmien 
päätöksentekoon muun muassa toimin-
taympäristö- ja sidosryhmäanalyysin 
sekä strategiapäivityksen perusteella.

PCI (Project of Common Interest) -sta-
tus: EU voi myöntää statuksen hankkeel-
le, joka on oleellinen EU:n energian sisä-
markkinoille ja EU:n energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiselle. PCI-hank-
keiksi valitut projektit voivat muun muas-
sa hyötyä nopeutetusta lupakäsittelystä 
ja ovat oikeutettuja myöhemmin hake-
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maan Euroopan Unionilta taloudellista 
tukea hankkeelle. 

Puhdas sähköjärjestelmä (myös vähä-
hiilinen sähköjärjestelmä): Puhtaalla 
sähköjärjestelmällä tarkoitetaan säh-
köjärjestelmää, jossa sähkön tuotan-
to perustuu hiilidioksidipäästöttömään 
tuotantoon, kuten tuuli-, aurinko-, bio-, 
vesi- tai ydinvoimaan.

Reservimarkkinat: Sähköä pitää tuot-
taa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulu-
tetaan. 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 -toi-
mintaohjelmasta. Ohjelmaan sisältyy 17 
kestävän kehityksen globaalia tavoitet-
ta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 
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-
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 sähkön 
ja toteutuneen kulutuksen välistä eroa. 
Sähkön tuottajan osalta se tarkoittaa 
myydyn sähkön ja toteutuneen tuotan-
non välistä eroa.

Tasevirhesäätäjä: Tasevirhesäätäjä on 
olennainen osa tasevirheeseen perustu-
van uuden tasehallintamallin toteutusta. 
Se laskee reaaliajassa tasevirhettä eli 
Suomen rajoilla mitattavan sähkönsiirron 
eroa markkinatulosten mukaiseen säh-
könsiirtoon. 

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

Työtapaturmataajuus: Vähintään yhden 
työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden 
työpaikkatapaturmien lukumäärä / mil-
joonaa 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. 

Vuorokausimarkkinat: Vuorokausimark-
kinoilla eli day ahead -markkinoilla tar-
koitetaan sähkön markkinapaikkaa, jolla 
käydään kauppaa seuraavan vuorokau-
den eri tunneille myytävästä ja ostetta-
vasta 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.

FINGRID.FI/SIVUT/AJANKOHTAISTA/TIEDOTTEET

Fingridin 
pörssitiedotteet 
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1. TALOUDELLINEN TULOS JA RAHOITUS

Konsernitilinpäätös on laadittu kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (Inter-
national Financial Reporting Standards, 
IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut suluissa 
viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajan-
jaksoon, ellei toisin mainita.

Konsernitilinpäätös on laadittu noudat-
taen samoja laskentaperiaatteita kuin 
vuonna 2019.

Konsernin liikevaihto oli 682,5 (789,4) 
miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot pie-
nenivät 373,6 (385,0) miljoonaan euroon, 
mikä johtui lämpimien talvikuukausien ai-
heuttamasta alhaisesta energiankulutuk-
sesta. Kuluneen vuoden sähkön kulutus 
Suomessa oli 80,9 (86,1) terawattitun-
tia. Myös tasesähkön myynti laski edel-
lisvuoden tasosta 260,8 (346,7) miljoo-
naan euroon johtuen sähkön alhaisesta 
hintatasosta. Rajasiirtotuotot Suomen ja 
Venäjän väliseltä yhteydeltä laskivat 6,9 
(11,6) miljoonaan euroon, mikä oli seura-
usta alhaisemmasta siirtovolyymista, jo-
hon vaikutti Suomen aluehinnan mataluus 
suhteessa Luoteis-Venäjään. Itämeren 
alueen siirtotilanteen johdosta läpisiirto-
tuotot kasvoivat 17,1 (14,4) miljoonaan eu-
roon. Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 
2,4 (4,2) miljoonaan euroon.

Konsernin kulut olivat 569,3 (651,6) mil-
joonaa euroa. Tasesähkön kulut laskivat 

alhaisen sähkön hinnan vuoksi ja olivat 
234,4 (323,5) miljoonaa euroa. Häviösäh-
kökulut olivat 52,6 (53,9) miljoonaa euroa. 
Häviösähkön volyymi kasvoi jonkin ver-
ran, samalla kun häviösähkön hankinta-
hinta laski. Toteutunut häviösähkön han-
kinnan keskihinta oli 38,03 (39,57) euroa 
megawattitunnilta. Kantaverkon käyttö-
varmuuden varmistavien reservien kulu-
jen kasvu 63,5 (55,9) miljoonaan euroon 
johtui pääosin taajuudenhallintareservien 
hankintatuntien lisäyksestä. Poistot olivat 
98,5 (97,8) miljoonaa euroa ja kantaver-
kon kunnonhallintakulut 23,6 (21,6) mil-
joonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 
31,2 (26,4) miljoonaan euroon henkilös-
tön määrän lisääntyessä vastaamaan yhä 
kasvavaan työmäärään niin kotimaassa 
kuin kansainvälisessä yhteistyössäkin.

Konsernin liikevoitto oli 118,4 (115,5) mil-
joonaa euroa. Sähköjohdannaisten sekä 
investointeihin ja liiketoiminnan muihin 
kuluihin liittyvien valuuttajohdannaisten 
käyvän arvon muutoksista kirjattiin lii-
kevoittoon 3,0 (-26,6) miljoonaa euroa. 
Konsernin voitto ennen veroja oli 113,3 
(105,8) miljoonaa euroa.  Tilikauden voit-
to oli 94,0 (84,6) miljoonaa euroa. Oma-
varaisuusaste oli tilikauden lopussa 27,4 
(32,0) prosenttia.

Vuonna 2020 yhtiön kokonaisinvestoinnit 
olivat 169,7 (126,9) miljoonaa euroa. Tästä 

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot, milj. €

1-12/20 1-12/19 7-12/20 7-12/19

Kantaverkkotuotot 373,6 385,0 173,7 175,7

Tasesähkön myynti 260,8 346,7 139,9 171,6

Rajasiirtotuotot 6,9 11,6 5,4 6,2

Tehoreservituotot* 12,9 14,1 3,6 4,8

Läpisiirtotuotot 17,1 14,4 9,0 7,6

Muu liikevaihto 11,1 17,4 7,5 8,3

Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 4,2 1,9 3,6

Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 684,8 793,6 341,0 377,7
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Kulut, milj. €

1-12/20 1-12/19 7-12/20 7-12/19

Tasesähkön osto 234,4 323,5 128,2 160,9

Häviösähkökulut 52,6 53,9 28,1 28,2

Poistot 98,5 97,8 49,4 49,1

Reservikulut 63,5 55,9 30,1 29,3

Henkilöstökulut 31,2 26,4 14,9 10,4

Kunnonhallintakulut 23,6 21,6 12,9 13,8

Tehoreservikulut* 12,6 13,7 3,5 4,4

Läpisiirtokulut 10,8 15,0 6,1 7,3

Muut kulut 42,1 43,8 23,2 21,4

Kulut yhteensä 569,3 651,6 296,3 324,7

Liikevoitto ilman 
hyödykejohdannaisten 
arvonmuutoksia 115,4 142,1 44,5 53,1

Konsernin liikevoitto, IFRS 118,4 115,5 63,2 48,7

 * Tehoreservituotot ja -kulut liittyvät huippukulutustuntien sähkön riittävyyden turvaamiseen 
tehoreservilain puitteissa.
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sähköverkkoon investoitiin yhteensä 137,3 
(103,4) miljoonaa euroa ja varavoimaan 
9,6 (5,5) miljoonaa euroa. Tietojärjestel-
mäinvestoinnit olivat 21,1 (17,0) miljoonaa 
euroa. Yksittäisistä tietojärjestelmäin-
vestoinneista eniten kustannuksia syntyi 
vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedon-
vaihdon datahub-järjestelmästä, jota yhtiö 
rakentaa parhaillaan. Tutkimus- ja kehitys-
hankkeisiin käytettiin toimintavuonna yh-
teensä 4,5 (3,4) miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön liikevaihto oli 679,8 (786,2) 
miljoonaa euroa, tilikauden voitto 136,0 
(148,1) miljoonaa euroa ja jakokelpoiset 
varat 186,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön oman laskelman mukaisesti kan-
taverkkotoimintaa sääntelevän valvon-
tamallin mukainen tulos päätyy vuodelta 
2020 noin 30 miljoonaa euroa alijäämäi-
seksi. Alijäämän suuruuteen vaikuttivat 
myös kustannustehokkuus- ja laatukan-
nustimien positiivinen vaikutus. Energi-
avirasto on vahvistanut edellisen val-
vontajakson 2016-2019 kumulatiiviseksi 
alijäämäksi 28,4 miljoonaa euroa.

Fingridin luottoluokitus säilyi korkeana, 
mikä heijastaa yhtiön vahvaa kokonais-
taloudellista tilannetta ja velanhoitoky-
kyä. Konsernin nettorahoituskulut olivat 
4,0 (10,1) miljoonaa euroa, joihin sisältyi 

0,7 miljoonaa euroa korkokuluja tasee-
seen kirjatuista vuokrasopimusveloista. 
Konsernin nettokorkokulut lainoista tili-
kauden aikana olivat 13,3 (14,7) miljoo-
naa euroa. Rahoitusjohdannaisten käy-
vän arvon muutos oli 3,8 miljoonaa euroa 
positiivinen (8,1 miljoonaa euroa positiivi-
nen). Konsernin rahoitustuottoja kasvatti 
katsauskaudella Nord Pool-osakkeiden 
myynnin seurauksena saatu 8,4 miljoonan 
euron osinko.

Korolliset lainat olivat 1 174,9 (1 120,0) 
miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lai-
noja oli 1 032,8 (884,7) miljoonaa euroa 
ja lyhytaikaisia lainoja 142,1 (235,3) mil-
joonaa euroa. Korollisiin lainoihin sisältyi 
tilikauden lopussa vuokrasopimusvelkoja 
yhteensä 31,2 miljoonaa euroa, joista ly-
hytaikaisia, alle vuoden kuluessa suori-
tettavia oli 2,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä. Ra-
havarat ja muut rahoitusvarat olivat 
31.12.2020 yhteensä 125,9 (82,8) mil-
joonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on maksu-
valmiutta turvaava 300 miljoonan euron 
suuruinen nostamaton sitova valmiusluot-
to (11.12.2022 saakka) sekä yhteensä 225 
miljoonan euron suuruiset maksuvalmiutta 
varmistavat rahoitusjärjestelyt, jotka koos-
tuvat sitovista- ja ei-sitovista kahdenväli-
sistä järjestelyistä pankkien kanssa.

Rahoitukseen liittyvissä johdannaissopi-
muksissa oli vastapuoliin liittyvää riskiä 
26,2 (22,4) miljoonaa euroa. Yhtiön va-
luutta- ja hyödykehintariskit oli suojattu.

Fingridillä on luokituspalvelusopimukset 
S&P Global Ratings (S&P) ja Fitch Ra-
tings (Fitch) -yhtiöiden kanssa. Voimassa 
olevat luottoluokitukset säilyivät korkeina 
ja olivat 31.12.2020:

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

• Fitchin vakuudettoman seniorivelan 
luokitus tasolla ’A+’, pitkäaikainen yri-
tysluokitus tasolla ’A’ ja lyhytaikainen 
yritysluokitus ’F1’, näkymät vakaat. 
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2. LIIKETOIMINTA

STRATEGIA
Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkko-
yhtiö, jonka omistajina ovat Suomen valtio 
ja suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt. 
Yhtiön tehtävänä on turvata asiakkaille 
ja koko yhteiskunnalle kustannustehok-
kaasti varma sähkö kaikissa tilanteissa 
sekä muovata tulevaisuuden puhdasta 
ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingridin toiminta perustuu Suomen ja 
EU:n lainsäädäntöön. Sähkömarkkinalaki 
ohjaa kehittämään kantaverkkoa, huoleh-
timaan sähkön kulutuksen ja tuotannon 
tasapainosta sekä parantamaan sähkö-
markkinoiden toimintaedellytyksiä. EU:n 
sähköasetus velvoittaa tekemään yhteis-
työtä kantaverkkoyhtiöiden eurooppalai-
sessa yhteistyöjärjestössä ENTSO-E:ssä 
ja alueellisesti Itämeren alueella sähkön 
sisämarkkinoiden toimivuuden edistämi-
seksi. Fingrid osallistuu markkina-, käyt-
tö- ja liityntäverkkosääntöjen ja niissä 
säädettyjen ehdotusten laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon. Fingridin toimintaa 
valvoo ja sääntelee Energiavirasto, joka 
on myöntänyt yhtiölle luvan kantaverk-
kotoimintaan.

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 muodois-
saan koko suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Malli on kuvattu yhtiön liiketoiminta-
katsauksessa ja verkkosivuilla. 

Visio:
Yhtiön visiona on olla sähköverkkotoimin-
nan esikuva ja arvostettu energia- vaikut-
taja.
 
Arvot:
Arvot ohjaavat työyhteisömme toimintaa 
ja ne muodostavat yrityskulttuurimme 
vahvan perustan. Fingrid on avoin, rehti, 
tehokas ja vastuullinen toimija.

Tapa toimia
Fingridin yrityskulttuuri on avoin, yhtei-
söllinen ja uudistuva sekä hyviä hallin-
totapoja noudattava. Yhtiö on tunnettu 
sen ammattitaidosta. Toimintaa kehite-
tään pitkäjänteisesti ja yhteistyössä asi-
akkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja kun-
nioittaen. Toiminnalle asetetut rohkeat ja 
kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan. 
Laatua tuotetaan tuloksellisesti yhdis-
tämällä oman ydinosaaminen maailman 
parhaiden toimijoiden kanssa. Toiminta 
on vastuullista, tuloksellista ja avointa. 
Näin ansaitaan asiakkaiden ja sidosryh-
mien luottamus. 

Yhtiön strategia toimeenpannaan neljän 
näkökulman kautta: asiakkaat ja yhteis-
kunta, talous, sisäiset prosessit, sekä 
henkilöstö ja osaaminen. Fingridin valit-
seman strategian toimeenpanomallin mu-
kaisesti näkökulmat ovat keskenään ta-
savertaiset ja kaikkia neljää näkökulmaa 
toteutetaan ja kehitetään tasapainossa 
keskenään. Näkökulmat ovat keskeisessä 
roolissa yhtiön käytännön johtamisessa.

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jossa 
henkilöstön ja osaamisen näkökulman ta-
voitteena on ylläpitää ja kehittää avointa, 
yhteisöllistä, uudistuvaa ja tuloksellista 
työyhteisöä.

Tehtävänä on 
turvata varma 
sähkö kaikissa 
tilanteissa 
ja muovata 
puhdasta sähkö-
järjestelmää.
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Sisäisten prosessien näkökulma koostuu 
yhtiön kolmesta liiketoimintaprosessista:

• siirtokapasiteetin varmistaminen: inves-
toinnit ja kunnossapito tehdään tur-val-
lisesti ja tehokkaasti oikeaan aikaan.

• käyttövarmuuden hallinta: kantaverk-
koa käytetään ennakoiden ja luotetta-
vasti niin, että sähköjärjestelmä pysyy 
tasapainossa. 

• sähkömarkkinoiden edistäminen: säh-
kömarkkinoita ylläpidetään ja kehite-
tään aktiivisesti. 

Talouden näkökulmasta yhtiön tavoittee-
na on toimia kustannustehokkaasti, mikä 
mahdollistaa palveluiden matalat hinnat, 
ja tuottaa arvoa omistajille.

Asiakkaille ja yhteiskunnalle yhtiön tavoit-
teena on turvata yhteiskunnalle varma 
sähkö ja toimivat sähkömarkkinat sekä 
asiakastarpeisiin vastaavat palvelut ja 
edullinen hinnoittelu.

Yhtiössä on tehty seuraavat strategiset 
valinnat:

Perustehtävään keskittyminen
• Perustehtävä hoidetaan erinomaises-

ti muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Yhtiö ei pyri laajentumaan uusiin liike-
toimintoihin eikä ole mukana kilpailluis-
sa liiketoiminnoissa.

Asiakaslähtöisyys
• Liiketoimintaa ja toimintamalleja kehi-

tetään aktiivisesti, asiakas-lähtöisesti 
ja yhteiskunnan etu edellä.

Maailmanluokan tehokkuus
• Parhaita teknologioita ja digitalisaation 

mahdollisuuksia hyödynnetään innova-
tiivisesti. Tarvittava ydinosaaminen pi-
detään yhtiössä. Yhteistyötä tehdään 
parhaiden kumppanien kanssa.

Markkinalähtöisyys
• Toiminta on markkinalähtöistä kaikilla 

osa-alueilla, koska toimivat markkinat 
tuottavat kaikessa tekemisessä par-
haimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut.

Integraatiomyönteisyys
• Euroopan ja Itämeren alueen sähkö-

markkinoiden yhdentymistä edistetään 
aktiivisesti ja samalla otetaan huo-
mioon Suomen etu.

Varmuus ja vastuullisuus
• Sähköjärjestelmän murroksessa ylläpi-

detään nykyinen, hyvä käyttövarmuus. 
Vastuullisuus ja turvallisuus korostuvat 
kaikessa tekemisessä.

ASIAKKAAT
Fingrid tarjoaa asiakkailleen eli sähköyh-
tiöille, sähköä käyttävälle teollisuudelle 
ja sähkömarkkinatoimijoille kantaverk-

ko- ja sähkömarkkinapalveluita. Fingridin 
toiminta perustuu pitkälti lakisääteisten 
tehtävien toteuttamiseen ja ne hoidetaan 
mahdollisimman asiakaslähtöisesti, tasa-
puolisesti ja yhtäläisin ehdoin. 

Kantaverkkopalveluilla varmistetaan 
sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teol-
lisuudelle luotettava ja tarpeita vastaa-
va sähkönsiirto kantaverkossa. Vuonna 
2020 sähkönsiirron luotettavuus oli kaik-
kien aikojen paras. Tuulivoimaa oli raken-
teilla ja suunnitteilla huomattavia määriä. 
Kyselyitä kantaverkkoon liittymisestä 
tehtiin noin 160 kappaletta, joka vastaa 
kymmeniä tuhansia megawatteja. Vuo-
den aikana tehdyillä liittymissopimuksil-
la mahdollistettiin noin 1 800 megawa-
tin edestä uuden tuulivoiman liittämistä 
kantaverkkoon. Myös uudentyyppisten 
sähkönkulutuskohteiden liitynnöistä tuli 
kyselyitä.  

Sähkömarkkinapalveluilla tarjotaan alan 
sähkömarkkinatoimijoille yhtenäinen tuk-
kusähkökaupan hinta-alue Suomessa ja 
hyödyt avoimista eurooppalaisista säh-
kömarkkinoista. Vuonna 2020 Suomi toi 
Ruotsista sähköä siirtokapasiteetin ra-
joissa täysimääräisesti. Siirtokapasiteetti 
ei riittänyt täyttämään markkinoiden tar-
vetta, mutta rajasiirtoyhteydet toimivat 
erittäin hyvin. 

Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen 
yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n vuoden 
2019 selvityksen mukaan sähkön siir-
täminen Suomen kantaverkossa on kol-
manneksi edullisinta Euroopassa, kun 
verrataan vastaavan laajuisiin kantaverk-
koihin. Mukana vertailussa oli 36 maata. 
Vuonna 2021 kantaverkkomaksut pide-
tään edellisvuoden tasolla. 

Syksyllä 2020 toteutetun asiakastyyty-
väisyystutkimuksen mukaan asiakkaiden 
luottamus Fingridiin on säilynyt vahva-
na, ja erityiseksi vahvuudeksi koetaan 
toiminta koko yhteiskunnan hyväksi. Yli 
puolet asiakkaista arvioi yhtiön toiminnan 
parantuneen viimeisen vuoden aikana. 
Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät 
Fingridiä avoimena ja yhteistyökykyisenä 
toimijana, joka toimii koko yhteiskunnan 
hyväksi ja kohtelee asiakkaita tasapuo-
lisesti. Yhtiön saama Net Promoter Sco-
ren (NPS) -arvo oli 45, joka on hyvä tulos 
Business to Business –liiketoiminnassa 
toimivalle monopoliyhtiölle. 

Osana asiakaspalvelun kehittämistä 
jatkettiin Oma Fingrid -palveluportaalin 
kehitystyötä. Portaalissa asiakas voi tar-
kastella muun muassa sähkönsiirron mit-
taus-, laskutus- ja loissähkötietoja sekä 
häiriö- ja siirtokeskeytystietoja. 
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Katsausvuonna järjestettiin myös kaksi 
suurta Fingrid Current -asiakastapahtu-
maa sekä lukuisia infotilaisuuksia ja we-
binaareja pienemmille kohdeyleisöille.

KANTAVERKKO
Fingrid investoi Suomen kantaverkon 
sähköverkkoihin ja sähköasemiin tällä 
vuosikymmenellä kaksi miljardia euroa. 
Kantaverkkoa on vahvistettava, koska ta-
voite ilmastoneutraalista Suomesta vuon-
na 2035 vaatii päästöttömän sähkön tuo-
tannon ja kulutuksen merkittävää kasvua. 
Erityisesti tuulivoiman liittäminen kanta-
verkkoon on lisännyt investointitarpeita.

Verkkovisiotyön tavoitteena on luoda nä-
kemys kantaverkon päävoimansiirtover-
kon (400 kV ja 220 kV) kehittämistarpeista 
ja ratkaisuehdotuksista pitkällä aikavälillä. 

Uutta voimajohtoa valmistui noin kymme-
nen kilometriä ja rakenteilla oli noin 570 
voimajohtokilometriä. Yleissuunnittelussa 
oli 250 kilometriä voimajohtoa. Suuris-
ta sähkönsiirtohankkeista Fingridillä oli 
käynnissä Metsälinjaksi kutsuttu, Oulus-
ta Petäjävedelle ulottuva rakennushan-
ke. Kansainvälisten sähkömarkkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi valmisteltiin 
kolmannen vaihtosähköyhteyden raken-
tamista Ruotsiin. Suunnitteluvaiheessa 
on Oulusta Lappeenrantaan ulottuvan 
Järvilinjan vahvistaminen. 

Sähköasemahankkeista valmistui kaksi-
toista uutta tai laajennettua sähköase-
maa ja rakenteilla oli 22 sähköasemaa:

• Kristiinankaupungin, Vaasan ja Seinä-
joen välisellä alueella on suunnitteilla 
tuulivoimaa yhteensä noin 4 000 me-
gawattia. Haapajärven kunnan alueel-
la ja sen ympäryskunnissa on suun-
nitteilla yli 1 000 megawatin edestä 
tuulivoimahankkeita. Fingrid teki inves-
tointipäätökset Haapajärven kuntaan 
suunnitellun Pysäysperän sähköase-
man sekä Teuvan kuntaan suunnitellun 
Kärppiön sähköaseman rakentamises-
ta. Hankkeiden investointikustannuk-
set ovat yhteensä noin 55 miljoonaa 
euroa. Sähköasemien suunniteltu käyt-
töönotto on kesällä 2022.

• Vantaan Tammistossa uusitaan 400/ 
110 kilovoltin sähköasema. Investoin-
nilla parannetaan pääkaupunkiseudun 
sähkönsaannin käyttövarmuutta. Tam-
miston sähköasema on yksi pääkaupun-
kiseutua syöttävistä asemista ja keskei-
nen kantaverkon solmukohta. Uuden 
sähköaseman käyttöönotto on vuoden 
2022 lopussa. 

• Lappeenrannassa uusitaan Etelä-Karja-
lan ja Lappeenrannan sähkönsiirron kan-
nalta merkittävä Luukkalan 110 kilovol-
tin sähköasema. Asemalta lähtee useita 
kantaverkon rengasyhteyksiä ja sieltä 
siirretään sähköä Lappeenrannan kau-

pungille sekä alueella sijaitsevalle teolli-
suudelle. Hanke valmistuu syksyllä 2023.

• Kalajoella sijaitsevaa Jylkän sähköase-
maa laajennetaan ja asemalle rakenne-
taan kolmas muuntaja. Sähköasemas-
ta on näin tulossa Suomen merkittävin 
tuulivoimatuotannon liityntäkohta. Han-
ke valmistuu vuoden 2022 aikana.

• Katsauskaudella tehtiin investointi-
päätökset Kangasalla ja Keminmaalla 
sijaitsevien Isohaaran sähköasemien 
perusparannuksista. 

• Alajärvellä laajennetaan ja uusitaan 
400/110 kilovoltin sähköasemakoko-
naisuutta. Alajärven lähistöllä on ra-
kenteilla ja suunnitteilla tuulivoima-

hankkeita noin 2000 MW:n edestä. 
Näiden liittäminen sähköverkkoon 
edellyttää kantaverkon kehittämistä. 
Hanke valmistuu vuonna 2023.

• Kemijärvellä rakennetaan Kellarijän-
gän 220/110 kilovoltin sähköasema. 
Aseman rakentamisella valmistaudu-
taan liittämään tuulivoimaa kantaverk-
koon. Samalla edistetään alueen jake-
luverkon kehittämistä ja parannetaan 
käyttövarmuutta. Uusi sähköasema 
mahdollistaa myös alueelle suunnitel-
lun biojalostamohankkeen kantaverk-
koliitynnän. Hanke valmistuu vuoden 
2023 aikana.
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Fingrid omistaa kymmenen varavoimalai-
tosta, jotka ovat jatkuvassa 15 minuutin 
käynnistysvalmiudessa. Vuonna 2020 to-
teutettiin Vanajan varavoimalaitoksen pe-
rusparannusprojekti, jossa uusittiin muun 
muassa polttoöljy- ja sammutusjärjestel-
mät. Projektin pääasiallisena tarkoitukse-
na oli parantaa ympäristö- ja paloturval-
lisuutta.

Yhtiö ilmakuvasi kantaverkon voimajohdot 
kesän 2020 aikana. Kuvattavana oli noin 
12 000 kilometriä voimajohtoja, mikä on 
laajamittaisin Suomen kantaverkolle kos-
kaan tehty kuvaus. Ilmakuvauksien avulla 
päivitetään kantaverkon dokumentaatio 
ajan tasalle, arvioidaan verkon kuntoa ja 
suunnitellaan tulevia kunnossapitotöitä.

Koronapandemiasta huolimatta Fingridin 
investoinnit ja kunnossapitotyöt etenivät 
suunniteltujen aikataulujen ja budjettien 
mukaisesti.

Yhtiö sijoittui kärkisijoille ITOMS (The 
International Transmission Operations 
& Maintenance Study) -tutkimukses-
sa ja sai ainoana yhtiönä huippusuoriu-
tuja-maininnat sekä voimajohtojen että 
sähköasemien osalta. ITOMS-tutkimuk-
sessa arvioidaan kunnossapidon tehok-
kuutta, jota mitataan muun muassa ver-
taamalla kunnossapidon kustannuksia ja 
käyttöhäiriötasoa.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Suomessa kulutettiin vuonna 2020 säh-
köä 80,9 (86,1) terawattituntia. Fingridin 
verkossa siirrettiin sähköä 68,4 (68,7) 
terawattituntia, mikä vastasi 77,9 (76,0) 
prosenttia Suomen kokonaissähkönsiir-
rosta (kulutus ja läpisiirto).

Sähkön tuonti- ja tuotantokapasiteetti 
riittivät kattamaan vuoden kulutushuipun. 
Sähkön kulutushuippu 12 388 (14 542) 
MWh/h, toteutui perjantaina 28 helmi-
kuuta tunnilla 8 - 9. Kotimainen tuotanto 
oli tällöin 9 849 MWh/h ja loput 2 539 
MWh/h tuotiin ulkomailta. Vuorokausi-
markkinoiden sähkön Suomen aluehinta 
oli kulutushuipputunnilla 46,98 €/MWh.

Pohjoismaissa vesivarannot olivat hyväl-
lä tasolla, mikä johti alueella edellisvuot-
ta alhaisempiin sähkön tukkuhintoihin. 
Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto 
oli valtaosin runsasta tuontia Ruotsista 
Suomeen. Sähköä tuotiin Ruotsista Suo-
meen vuoden 2020 aikana 18,8 (16,3) te-
rawattituntia ja vietiin Suomesta Ruotsiin 
0,3 (0,5) terawattituntia. Suomen ja Viron 
välisessä sähkönsiirrossa vallitseva siir-
tosuunta oli Suomesta Viroon, yhteensä 
6,6 (3,8) terawattituntia. Sähköä siirret-
tiin Venäjältä Suomeen 3,0 (7,6) terawat-
tituntia. Edellisvuodesta poiketen sähköä 
vietiin myös muutamia kertoja Suomes-
ta Venäjälle. Norjasta tuotiin Suomeen 

vuoden 2020 aikana sähköä 0,3 (0,2) te-
rawattituntia. 

Vuonna 2020 kantaverkon siirtovar-
muus oli kaikkien aikojen paras 99,99995 
(99,9998) prosenttia. Fingridin verkon 
häiriöistä aiheutunut keskeytysaika kan-
taverkon liittymispisteissä oli keskimäärin 
0,5 (4,3) minuuttia. Häiriökeskeytysten 
aiheuttama laskennallinen haitta (KAH) 
kulutusasiakkaille oli 0,9 (2,7) miljoonaa 
euroa ja pikajälleenkytkennät mukaan lu-
kien haitan arvo oli 3,2 miljoonaa euroa. 

Fingridin tasasähköyhteyksien käytettä-
vyys ja luotettavuus on ollut erittäin hyvä. 
Häiriöiden syiden selvittämisessä ja vi-
kojen korjaamisessa on onnistuttu hyvin, 
ja yhteydet on onnistuttu palauttamaan 
nopeasti takaisin markkinoiden käyttöön. 

Kantaverkon siirtohäviöiden määrä kas-
voi hieman edellisvuoden tasolta ja oli 
1,5 (1,3) terawattituntia. Tämä oli 1,8 (1,5) 
prosenttia koko siirretyn sähkön määräs-

Vastakaupat 1-12/20 1-12/19 7-12/20 7-12/19

Vastakaupat Suomen ja Ruotsin 
välillä M€

0,1 0,1 0,0 0,0

Vastakaupat Suomen ja Viron välillä M€ 0,2 0,5 0,1 0,1

Vastakaupat Suomen sisäisillä 
yhteyksillä M€

0,4 0,3 0,3 0,2

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

tä. Häviöiden vuosittaiseen vaihteluun 
vaikuttaa pohjoismainen sähköntuotan-
totilanne, kuten vesivoiman määrä. Hävi-
öitä on vähennetty pitämällä siirtoverkon 
jännite mahdollisimman korkeana sekä 
tekemällä energiatehokkaita kantaverk-
koinvestointeja ja laitehankintoja.  

Sähköjärjestelmän tehotasapainon yllä-
pidossa tarvittavia reservejä hankittiin 
Suomesta, muista Pohjoismaista, Viros-
ta ja Venäjältä. Reservien saatavuus oli 
hyvä lukuun ottamatta kevään tulva-ai-
kaa, joka rajoitti vesivoimalaitosten käy-
tettävyyttä reservien ylläpitoon. Kulutus 
osallistuu yhä aktiivisemmin reserveihin, 
erityisesti taajuusohjattuun häiriöreser-
viin. Vastakauppakustannuksia aiheutuu 
muun muassa kantaverkon häiriö- ja on-
gelmatilanteissa. Vastakauppakustan-
nuksia oli vain 0,7 (0,9) miljoonaa euroa. 
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Sähköjärjestelmän käyttö 1-12/20 1-12/19 7-12/20 7-12/19

Sähkön kulutus Suomessa TWh 80,9 86,1 39,2 41,5

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

Sähkön siirto Suomessa TWh 87,8 90,5 42,7 43,7

Fingridin siirtovolyymi TWh 68,4 68,7 34,2 34,0

Fingridin sähkönsiirto asiakkaille TWh 61,3 64,2 30,6 31,7

Fingridin häviösähkövolyymi TWh 1,5 1,3 0,8 0,7

Sähkön siirto Suomi-Ruotsi

Vienti Ruotsiin TWh 0,3 0,5 0,2 0,1

Tuonti Ruotsista TWh 18,8 16,3 9,5 9,2

Sähkön siirto Suomi-Viro

Vienti Viroon TWh 6,6 3,8 3,3 2,1

Tuonti Virosta TWh 0,0 0,3 0,0 0,1

Sähkön siirto Suomi-Norja

Vienti Norjaan TWh 0,0 0,1 0,0 0,0

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

Sähkön siirto Suomi-Venäjä

Tuonti Venäjältä TWh 3,0 7,6 1,8 3,4

SÄHKÖMARKKINAT
Sähkömarkkinoiden keskihinta spot-säh-
kölle (pohjoismainen systeemihinta) oli 
10,93 (38,94) euroa megawattitunnilta. 
Sähkön tukkumarkkinoiden aluehinnat 
Pohjoismaissa ja eurooppalaisilla säh-
kömarkkinoilla olivat markkinahistorian 
alhaisimpia. Hinta-alueiden väliset hin-
taerot olivat huomattavia niin Pohjois-
maiden hinta-alueiden välillä kuin myös 
Keski-Euroopan markkinoilla. Pohjois-
maisen markkina-alueen hintojen laskun 
aiheutti ennen kaikkea erittäin runsas ve-
sivoimatuotanto ja lämmin sää. Sähkön 
vuorokausimarkkinahinnat painuivat ne-
gatiivisiksi Pohjoismaissa useita kertoja. 
Koronapandemian vaikutus sähköntuo-

tantoon, sähkönkulutukseen ja sähkö-
markkinoihin oli pohjoismaisella markki-
na-alueella varsin vähäinen. 

Sähkön tuonti Suomeen oli markkinoiden 
ohjaamana suurta koko katsauskauden 
ajan. Suomi on ollut riippuvainen sähkön 
tuonnista oman tuotantokapasiteetin ol-
lessa riittämätöntä kulutukseen verrattu-
na. Aluehinnat Suomen ja Ruotsin välillä 
erkaantuivat tilanteissa, joissa maiden vä-
linen sähkönsiirtokapasiteetti ei riittänyt 
siirtämään sähköä kysyntää vastaavasti. 
Rajasiirtoyhteytemme toimivat kuitenkin 
erittäin hyvin ja markkinoiden käyttöön 
kyettiin antamaan olemassa oleva siirto-
kapasiteetti.

Sähkömarkkinat 1-12/20 1-12/19 7-12/20 7-12/19

Pohjoismainen systeemihinta €/MWh, 
keskihinta

10,93 38,94 11,32 36,70

Suomen aluehinta €/MWh, keskihinta 28,02 44,04 32,76 45,63

Pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin 
välillä M€*

245,4 131,0 141,4 101,0

Pullonkaulatunnit Suomen ja Ruotsin 
välillä %**

62,8 40,1 63,8 54,4

Pullonkaulatuotot Suomen ja Viron 
välillä M€*

48,1 15,0 27,4 4,0

Pullonkaulatunnit Suomen ja Viron 
välillä %

32,9 11,8 32,0 10,4

* 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 pullonkaulojen poistamiseen.  
** Suomen ja Ruotsin pullonkaulatunniksi lasketaan sellainen tunti, jolloin Suomen vuorokausimarkkinan 
aluehinta poikkeaa Ruotsin SE1- tai SE3-alueen hinnasta.
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Fingridille kertyi pullonkaulatuottoja ra-
jajohdoilta yhteensä 146,7 (73,0) miljoo-
naa euroa. Suomen ja Ruotsin rajajohto-
jen osuus tästä oli 122,7 (65,5) miljoonaa 
euroa. Suomen ja Viron väliltä kertyi pul-
lonkaulatuottoja 24,0 (7,5) miljoonaa 
euroa. Vuoden 2020 lopussa kertyneitä 
pullonkaulatuottoja oli käyttämättä 219,1 
miljoonaa euroa. Ne käytetään sääntelyn 
mukaisesti rakenteilla olevaan Metsälin-
jayhteyteen ja muihin sähkömarkkinoiden 
toimintaa parantaviin kantaverkkoinves-
tointeihin.

Suomen ja Ruotsin välisen rajasiirtoka-
pasiteetin lisäämiseksi valmisteilla on yh-
dessä Ruotsin kantaverkkoyhtiön kanssa 
kolmannen vaihtosähköyhteyden raken-
taminen maiden välille. Lisääntyvä siirto-
kapasiteetti edesauttaa maiden välisten 
hintaerojen tasoittumista. Siirtoyhteyden 
on määrä valmistua vuonna 2025. Raken-
teilla oleva Metsälinja-siirtoyhteys lisää 
merkittävästi Suomen sähköjärjestel-
män tarvitsemaa pohjois-eteläsuuntaista 
sähkönsiirtokapasiteettia ja edesauttaa 
Suomen pitämistä yhtenä sähkökaupan 
hinta-alueena.  Hanke valmistuu vuonna 
2022.

Sähköpörssien välinen kilpailu käynnis-
tettiin Pohjoismaissa kesäkuussa 2020. 
Pörssikilpailu lisää markkinatoimijoiden 

vaihtoehtoja kaupankäyntipalvelujen 
hankintaan. Pörssikilpailun myötä poh-
joismaisilla hinta-alueilla on mahdollista 
useamman kuin yhden viranomaisen hy-
väksymän sähkömarkkinaoperaattorin 
liittyminen vuorokausimarkkinoilla eu-
rooppalaiseen markkinakytkentään. 

Fingridillä on meneillään useita hankkeita 
sähkömarkkinoiden kehittämiseksi:

• Pohjoismaisessa tasehallintahank-
keessa ja siihen liittyvässä ”varttitase-
hankkeessa” uudistetaan pohjoismaisia 
säätö- ja reservisähkön markkinapaik-
koja, muutetaan tasehallintamalli ja 
otetaan käyttöön 15 minuutin tasesel-
vitys. 

• Uusi siirtokapasiteetin laskentamene-
telmä otetaan Pohjoismaissa käyttöön. 
Sillä parannetaan siirtokapasiteetin ja-
kamista markkinoiden käyttöön. Kan-
taverkkoyhtiöiden yhteinen Kööpenha-
minan käytönsuunnitteluyksikkö RSC 
hankkii laskennan edellyttämän uuden 
ohjelmiston. 

• Sähkön vähittäismarkkinoilla otetaan 
helmikuussa 2022 käyttöön tiedon-
vaihdon keskitetty järjestelmä, data-
hub. Datahubiin kerätään tiedot noin 
3,7 miljoonasta suomalaisesta sähkön-
käyttöpaikasta. Tiivis yhteistyö koko 
toimialan kanssa on jatkunut myös 

vuonna 2020 ja kesäkuussa 2020 da-
tahub avattiin vaiheittain koko toimi-
alan testattavaksi. 

• Fingridin joustomarkkinaratkaisujen 
kehitystä on viety eteenpäin EU:n Ho-
rizon2020-tutkimusohjelman rahoitta-
missa INTERRFACE- ja OneNet-hank-
keissa. Fingrid osallistui INTERRFACE:n 
jatkohankkeen valmisteluun, ja syksyllä 
työn tuloksena käynnistyi OneNet-han-
ke, joka on myös Horizon2020-ohjel-
man rahoittama. Tulevina vuosina One-
Net-kumppanit ja Fingrid kehittävät 
yhteistyössä jouston käyttöön liittyviä 
menetelmiä huomioimaan sähköjärjes-
telmän joustotarpeita myös pidemmällä 
aikavälillä. 
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Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden lo-
pussa määräaikaiset työntekijät mukaan 
lukien 408 (380) henkilöä. Vakinaisen 
henkilöstön määrä oli 363 (338).

Henkilöstöstä oli vuoden lopulla naisia 23 
(24) prosenttia ja miehiä 77 (76) prosenttia. 
Työntekijöiden keski-ikä oli 44 (44) vuotta.

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jonka 
tärkein resurssi ovat henkilöstön tiedot 
ja taidot.  Asiantuntijaorganisaation työ 
on mahdollista tehdä itseohjautuvasti ja 
itsenäisesti, mutta samalla tiimiä ja yh-
teisiä tavoitteita tukien. Asiantuntijatyön 
toimintamalli toimi hyvin myös poikke-
uksellisena toimintavuonna, kun koro-
napandemian seurauksena suuri osa 
asiantuntijoista siirtyi tekemään lähes 
täysimääräisesti etätyötä. 

Henkilöstön osaaminen varmistettiin 
”Fingrid Akatemiassa”, jossa tarjottiin 
toimintavuonna esimiesvalmennusta, 
projektinhallinnan valmennusta, Loik-
ka-valmennusohjelma asiantuntijoille 
viestintä- ja vaikuttamistaidoista, kie-
likoulutusta sekä yksikkökohtaista val-
mennusta liittyen etenkin muutos-, työ-
yhteisö- ja tunnetaitoihin.

Fingridillä on vastuullinen ja yhteiskunnal-
lisesti merkittävä tehtävä varmistaessaan 
sähkön suomalaisille ja toteuttaessaan 

puhtaan sähköjärjestelmän edellyttämiä 
kantaverkkoinvestointeja. Yhtiö edistää 
osaltaan erityisesti ilmastotekoihin, ener-
giaan ja infrastruktuuriin liittyviä YK:n 
kestävän kehityksen globaaleja tavoit-
teita. Yhtiö raportoi yritysvastuustaan 
kansainvälisen Global Reporting Initiati-
ve -viitekehyksen mukaisesti ja tiedot on 
varmentanut ulkopuolinen riippumaton 
taho. Vuonna 2020 Fingridin liiketoimin-
nalle ja yritysvastuulle olennaisia, tär-
keitä aiheita olivat yhtiön perustehtävän 
lisäksi turvallisuus, hankintakäytännöt, 
sidosryhmien luottamus, taloudellinen 
tulos, toimintaperiaatteet ja työyhteisös-
tä huolehtiminen. Yritysvastuun toteutu-
mista ohjattiin näille olennaisille aiheille 
asetetuilla tavoitteilla, ja se vaikutti myös 
toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkit-
semiseen. Yrityksen johdon yritysvastuu-
tavoitteiden merkitystä korostettiin osana 
palkitsemista. Vaatimustenmukaisuuden 
ja yritysvastuun johtaminen oli integroitu 
johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan 
käyttäen lähtökohtana yhtiön strategiaa. 
Fingridin hallitus päivitti ja hyväksyi yh-
tiön toimintaperiaatteet (Code of Con-
duct), seurasi toiminnan vastuullisuutta 
sekä vastasi yritysvastuun johtamisen 
järjestämisestä ja integroimisesta osaksi 
liiketoimintaa. Toimitusjohtaja ja toimin-
tojen johtajat vastasivat vaatimustenmu-
kaisuuden hallinnasta ja yritysvastuun to-
teutumisesta omilla vastuualueillaan. 

Fingrid on sitoutunut Yhdistyneiden kan-
sakuntien Global Compact -aloitteeseen 
ja yhtiön toimintaperiaatteet ovat linjas-
sa aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, 
ympäristönsuojeluun ja korruptionvastai-
suuteen liittyvien periaatteiden kanssa. 
Vuonna 2020 toimintaperiaatteet päivi-
tettiin vastaamaan päivitettyjä yhtiöar-
voja ja toimintaperiaatteisiin sisällytettiin 
sitoumus  monimuotoisuuden edistämi-
sestä. Fingrid takaa yhdenvertaiset mah-
dollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille 
työntekijöilleen ja noudattaa henkilöstö-
politiikassaan syrjimättömyyden, yhden-
vertaisuuden ja monimuotoisuuden peri-
aatteita. Koronapandemiasta huolimatta 
henkilöstö voi hyvin ja työt etenivät suun-
nitellusti. Henkilöstön edustajista koottu 
koronaryhmä seurasi viranomaisten ko-
ronaohjeistuksia ja ohjeisti työyhteisöä 
turvalliseen työskentelyyn. Siqni-henki-
löstökyselyssä eNPS- suositteluindeksi 
oli 71 ja kokonaistyytyväisyys 87/100. 
Henkilöstökyselyn arvosana yhtiön toi-
mintatapojen vastuullisuudesta oli 4,6/5. 
Yhtiötä suosittelevien asiakkaiden osuut-
ta kuvaava cNPS-suositteluindeksi oli 
45. Yhtiö on antanut myös ihmisoike-
ussitoumuksensa osana toimintaperi-
aatteitaan ja varmistanut ymmärryksen 
ihmisoikeusvaikutuksistaan tekemällä 
yleisarvioinnin YK:n periaatteiden huo-
lellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti. 
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisäl-

3. YRITYSVASTUU

tyy yritysvastuuvaatimuksiin, joihin yhtiö 
edellyttää palvelu- ja tavarantoimittajien-
sa sitoutuvan ja joiden toteutumista val-
votaan riskiperusteisesti. Lisäksi asete-
taan sopimusehtoja liittyen alihankintaan 
ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen 
ja ympäristöasioihin. Vuonna 2020 au-
ditoitiin kymmenen Fingridin työmaata 
tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ym-
päristöasioiden hallinnan varmistamisek-
si. Kansainvälisissä tavarahankinnoissa 
auditoitiin kolmannen osapuolen avulla 
15 valmistavaa tehdasta ja tehtiin kuusi 
seuranta-auditointia näissä tai aiemmis-
sa auditoinneissa havaittujen epäkohtien 
korjaamiseksi.

Yhtiön tavoitteena on työturvallisuuskult-
tuurin parantaminen ja nolla tapaturmaa 
-tavoitteen täyttyminen. Vuonna 2020 
johtoryhmä hyväksyi työterveyden ja -tur-
vallisuuden johtamista ohjaavan toiminta-
tavan ja tavoitteet. ISO 45001 standardiin 
pohjautuva työterveyden ja -turvallisuu-
den johtamisjärjestelmä on rajattu verkon 
rakentamisen ja kunnossapidon parissa 
työskenteleviin toimintoihin ja yksiköihin. 
Poissaoloon johtaneita työpaikkatapa-
turmia sattui omalle henkilökunnalle 2 (0) 
ja palvelutoimittajille 14 (7). Poissaoloon 
johtaneista työpaikkatapaturmista 5 (2) 
aiheutti yli 30 päivän sairauspoissaolon 
tai pysyvän haitan/ruumiinvamman ja ne 
luokitettiin vakaviksi. Palvelutoimittajien 
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ja Fingridin henkilökunnan yhdistetty työ-
tapaturmataajuus nousi edellisvuodesta 
ja oli 11,1 (5,3) miljoonaa työtuntia koh-
den.

Fingridin vastuulla olevan sähkönsiirron 
kantaverkon on oltava maantieteellises-
ti kattava ja siirtokyvyltään riittävä, jotta 
Suomen on mahdollista saavuttaa ilmas-
totavoitteet. Yhtiön muut merkittävimmät 
ympäristövaikutukset liittyvät voimajoh-
doista aiheutuviin maiseman muutoksiin 
ja maankäytön rajoituksiin, luontovaiku-
tuksiin, sähkönsiirron energiahäviöiden 
ilmastovaikutukseen, sähköasemien ja 
varavoimalaitosten mahdollisiin poikke-
ustilanteisiin sekä luonnonvarojen kulu-
tukseen ja ilmastovaikutukseen kantaver-
kon rakentamisessa ja kunnossapidossa. 
Ilmastoriskien näkökulmasta Fingrid va-
rautuu yleistyvien ja voimistuvien sään 
ääri-ilmiöiden fysikaalisiin riskeihin kan-
taverkon rakentamisessa ja käytössä. 
Transitioriskiin eli puhtaaseen sähköjär-
jestelmään siirtymiseen varaudutaan ra-
kentamalla kantaverkkoa ilmastotavoit-
teiden saavuttamiseksi riittävän nopeasti, 
mikä tarkoittaa ennakoivaa ympäristövai-
kutusten arviointia, toimivaa sidosryhmä-
vuorovaikutusta, nopeaa hankeluvitusta 
ja tehokasta projektin hallintaa. Vuonna 
2020 Fingridin hiilidioksidipäästöt olivat 
yhteensä noin 118 000 hiilidioksidiekvi-
valenttitonnia. Vuoden aikana Fingridin 

kantaverkkoon asennettiin yhteensä noin 
296 megawattia tuulivoimaa, jolla välte-
tään tulevina vuosina epäsuorasti noin  
72 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin 
päästöt. Lisäksi Fingridissä tehtiin vuo-
den aikana sopimuksia yhteensä noin 1 
800 megawatin tuulivoimatuotannon liit-
tämiseksi sähköverkkoon. Tämän myö-
hemmästä toteutumisesta seuraa mit-
tava myönteinen ilmastovaikutus, kun 
vältetään epäsuorasti noin 450 000 hiili-
dioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Pääs-
töraportoinnissa siirryttiin käyttämään 
reaaliaikaista kulutetun sähkön kerrointa 
(vuonna 2020 keskimäärin: 72 g CO2/
kWh), joka julkaistiin Fingridin internet-
sivuilla osana yhtiön avointa sähkömark-
kinadataa.  

Kantaverkon rakentamisessa ja kunnos-
sapidossa huomioitiin maanomistajat 
ja muut sidosryhmät sekä vähennettiin 
ympäristövaikutuksia elinkaaren kaikis-
sa vaiheissa yhtiön maankäyttö- ja ym-
päristöpolitiikan mukaisesti. Työturvalli-
suuden lailla ulkopuoliset urakoitsijat ja 
palvelutoimittajat sitoutettiin ympäristö-
vastuullisiin toimintatapoihin sopimuseh-
tojen, koulutuksen ja auditointien avulla. 
Vaikutuksiltaan merkittävissä voimajoh-
tohankkeissa sovellettiin ympäristövaiku-
tusten arvioinnin YVA-menettelyä, joita 
oli vuoden 2020 aikana meneillään nel-
jässä hankkeessa. Lunastuslupapäätös 

voimajohdon rakentamiselle saatiin yh-
dessä hankkeessa. Myös voimajohtojen 
kunnossapitoa ja kasvustonkäsittelyä 
tekevät palvelutoimittajat ohjeistettiin 
huomioimaan maanomistajat ja luonto-
kohteet sekä huolehtimaan jätteistä ja 
kemikaaleista. Voimajohtoalueiden tur-
vallista hyödyntämistä edistettiin tarjo-
amalla maanomistajille tietoa ja myön-
tämällä starttirahaa voimajohtoalueiden 
hoitamiseksi luonnon monimuotoisuu-
delle arvokkaana perinneympäristönä. 
Työmaiden materiaalit kierrätettiin mah-
dollisimman tehokkaasti rakennettaessa 
uutta kantaverkkoa ja sähköasemia, tai 
purettaessa vanhoja rakenteita. Vuon-
na 2020 kantaverkon rakentamisessa 
ja kunnossapidossa ei ilmennyt merkit-
täväksi luokiteltavia ympäristöpoikkea-
mia. Kokonaisjätemäärä oli noin 10 800  
(13 920) tonnia, josta hyötykäyttöön pää-
tyi 95 (98) prosenttia ja kierrätykseen 62 
(89) prosenttia. 

Toimintavuonna Fingridin varavoimalai-
tosten ISO 14001 -ympäristösertifikaatti 
sertifioitiin uudelleen. Sähköjärjestelmän 
vakavissa häiriötilanteissa tarvittavat 
varavoimalaitokset ovat ympäristölupa-
velvollisia ja kuuluvat Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmän piiriin. Päästö-
oikeuksia palautettiin yhteensä 5 020 (5 
142) yksikköä (tCO2), joista 100 prosent-
tia oli ostettuja päästöoikeusyksiköitä. 

Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia 
päästöoikeuksia päästökauppakaudel-
le 2013-2020. Päästöoikeuksia ostettiin  
4 000 yksikköä vuonna 2020. Päästökau-
pan taloudellinen merkitys oli Fingridille 
vähäinen.

Kantaverkon 
on oltava 
siirtokyvyltään 
riittävä, jotta 
Suomi voi 
saavuttaa 
ilmastotavoitteet.
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Fingrid raportoi verojalanjäljestään eikä 
tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimi-
seksi. Yhtiö ei suoraan tai välillisesti tue 
poliittista toimintaa. Kieltäytyminen ra-
hanpesusta ja korruptiosta, kuten kiris-
tyksestä ja lahjonnasta sisältyy toiminta-
periaatteisiin. Lisäksi käytössä oli useita 
toimintamalleja korruption, lahjonnan ja 
muiden taloudellisten väärinkäytösten 
estämiseksi liittyen mm. varojen käyttöön, 
vieraanvaraisuuden vastaanottamiseen, 
sitoumusten tarkistamiseen, vastapuoli-
tarkastuksiin ja pakoteseurantaan. Vuon-
na 2020 henkilöstön ja ulkoisten sidos-
ryhmien käytössä oli luottamuksellinen ja 
riippumaton väärinkäytösten ilmoituska-
nava, jonka kautta jätettiin kaksi ilmoitus-
ta epäillystä väärinkäytöksestä. Näistä 
toinen ei johtanut toimenpiteisiin ja toi-
sen osalta päätettiin korjaavista toimen-
piteistä. Toiminnassa ei ilmennyt kilpailu-
lainsäädännön rikkomuksia, henkilöiden 
yksityisyyden suojaan liittyviä valituksia, 
korruptio- tai lahjontatapauksia, ihmisoi-
keusrikkomuksia eikä syrjintätapauksia.

Yritysvastuutyöstä kerrotaan enemmän 
vuosikertomuksen Yritysvastuu ja kestä-
vä kehitys -raportissa, joka julkaistaan 31. 
maaliskuuta 2021.
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4. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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 tulok-

sellinen toiminta,
• taloudellisen ja johtamisinformaation 

luotettavuus ja eheys,
• omaisuuden turvaaminen,
• soveltuvien lakien, määräyksien, sään-

telyn, sopimusten ja yhtiön omien hal-
linto- ja toimintaohjeiden laatu ja nou-
dattaminen sekä

• korkeatasoinen riskienhallinta.
Riskienhallintaa suunnitellaan kokonais-
valtaisesti ja sen tavoitteena on kattavas-
ti tunnistaa, arvioida, seurata ja suojautua 
erilaisilta yhtiön toimintaan, ympäristöön, 
henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuvil-
ta uhkatekijöiltä ja riskeiltä. 

Jatkuvuuden hallinta on osa riskienhal-
lintaa. Toiminnan tarkoitus on parantaa 
organisaation valmiuksia varautua ja rea-
goida parhaalla mahdollisella tavalla eri-
laisten riskien toteutumiseen ja varmistaa 
toiminnan jatkuvuus näissä tilanteissa.
Lisää informaatiota sisäisestä valvonnas-
ta sekä riskienhallinnasta ja merkittävim-
mistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
löytyy yhtiön internetsivuilta.

Hallitus
Yhtiön hallitus on vastuussa sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä ja hyväksyy sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan periaatteet joka toinen 
vuosi tai tarvittaessa useammin. Hallitus 
määrittää osana yhtiön strategiaa ja toi-
mintasuunnitelmaa yhtiön strategiset ris-
kit ja niitä koskevat hallintatoimenpiteet 
sekä valvoo niiden toteuttamista. Hallitus 
päättää yhtiön sisäisen tarkastuksen toi-
mintamallista. Hallitus saa säännöllisesti 
sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen 
raportit sekä vähintään vuosittain tilan-
nekatsauksen yhtiön toimintaan liittyvis-
tä strategisista riskeistä, huomattavista 
liiketoimintariskeistä ja jatkuvuusuhkista 
sekä niiden hallinnasta ja toteutumisista.

Linjajohto ja muu organisaatio
Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän 
avustamana yhtiön hallinnon, päätösme-
nettelyjen, valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpanosta ja ohjeistuksesta sekä 
yhtiötason strategisten riskien, huomat-
tavien liiketoimintariskien ja jatkuvuusuh-
kien arvioinnista sekä niihin liittyvästä ris-
kienhallinnasta.

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 sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan yhtenäisen 
toimintatavan edellyttämien yhtiötason 
menettelytapojen, kontrollien ja seuran-
nan järjestämisestä. Lakiasiainjohtaja 
vastaa yhtiötasolla merkittävimpien so-
pimusten ja sisäisen ohjeistuksen lailli-
suudesta ja säädösten mukaisuudesta 
yhtiön intressit huomioiden sekä tässä 
tarvittavista menettelytavoista. Jokainen 
fingridiläinen on velvollinen tunnistamaan 
ja raportoimaan havaitsemansa riskit ja 
kontrollipuutteet sekä toteuttamaan so-
vitut riskienhallinnan toimenpiteet.

Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajana toimii yhtiöko-
kouksen valitsema 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 hallitukselle 
ja voi lisäksi hallituksen tai toimivan joh-
don toimeksiannosta suorittaa muita var-
mennusluonteisia tehtäviä.

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 hallituksen 
päätöksellä 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. 

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT
Fingridillä on huomattava tehtävä suoma-
laisessa yhteiskunnassa, ja riskien vaiku-
tus arvioidaan sekä yhtiön että yhteiskun-
nan näkökulmasta. Strategisina riskeinä 
pidetään tapahtumia, jotka voivat johtaa 
yhtiön toimintakyvyn tai yrityskuvan olen-
naiseen heikkenemiseen tai pahimmillaan 
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yhtiön toiminnan yhteiskunnalliseen ky-
seenalaistamiseen.

Yhtiön kolmesta strategiseksi tunniste-
tusta riskistä merkittävin on sähköjär-
jestelmän toimivuuteen liittyvä vakava 
häiriö, joka johtaa sähkönsaannin menet-
tämiseen alueellisesti tai koko Suomessa. 
Sähköjärjestelmän mittavat häiriöt voivat 
johtua teknisestä viasta, poikkeukselli-
sesta sääilmiöstä, työvirheestä, onnet-
tomuudesta tai ilkivallasta. Suurhäiriön 
seurauksena yhteiskunnan toiminta la-
maantuu ja elinkeinoelämälle aiheutuu 
suurta haittaa. 

Taloudellinen sääntely vaikuttaa suo-
raan omistaja-arvoon, varainhankintaan 
ja luottoluokitukseen. Merkittävä nega-
tiivinen muutos sääntelyssä muodostaa 
olennaisen strategisen riskin yhtiön liike-
toiminnalle. 

Kolmas yhtiön toiminnan strateginen ris-
ki on mahdollisuus monopolitoiminnan 
suojissa kehittyvään yrityskulttuurin vi-
noutumiseen, joka voi ilmetä piittaamat-
tomuutena vastuullisuusvaatimuksista tai 
muuna epäammattimaisena toimintana.

Strategisten riskien lisäksi yhtiön hallituk-
selle raportoidaan huomattaviksi tunnis-
tetut liiketoimintariskit kuten onnetto-

muus-, omaisuus-, tietoturva-, hankinta-, 
sääntelyn korko- sekä vastapuoli- ja jäl-
leenrahoitusriskit.

Fingridin riskienhallinnan johtamisesta ja 
merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tar-
kemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja in-
ternet-sivuilla. Fingridin rahoitusriskeistä 
kerrotaan tarkemmin konsernitilinpäätök-
sen luvuissa 6.2 ja 6.3. Mikään merkittävä 
riski ei realisoitunut vuonna 2020.

5.  HALLITUS JA YLIN JOHTO

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pi-
dettiin 20.3.2020 Helsingissä. Hallituksen 
jäsenet vuonna 2020 olivat; Juhani Järvi 
(pj.), Päivi Nerg (varapj.), Anu Hämäläinen 
(20.3.2020 saakka), Sanna Syri ja Esko 
Torsti sekä uutena hallituksen jäsenenä 
Hannu Linna (20.3.2020 alkaen).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintar-
kastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy. Yhtiön päävastuullisena tilintarkasta-
jana toimii KHT Heikki Lassila. 

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkas-
tusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat San-
na Syri (pj. 20.3.2020 alkaen), Anu Hämä-
läinen (pj. 20.3.2020 saakka) Juhani Järvi, 
Päivi Nerg (20.3.2020 alkaen). 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat 
Juhani Järvi (pj.), Päivi Nerg (20.3.2020 
saakka), Hannu Linna (20.3.2020 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. Yh-

tiön johtaminen ja päätöksenteko ei vaa-
rantunut ja perusliiketoimintaa pystyttiin 
jatkamaan poikkeusoloissa lähes nor-
maalisti siirtymällä pääosin etätyösken-
telyyn. 

Hallinnointikoodin mukainen selvitys hal-
linto- ja ohjausjärjestelmistä on annettu 
erillisenä. Selvitys ja muut hallinnointi-
koodin edellyttämät tiedot ovat luetta-
vissa myös yhtiön internetsivuilta,
www.fingrid.fi.

Riskien vaikutus 
arvioidaan sekä 
yhtiön että 
yhteiskunnan 
näkökulmasta.

http://www.fingrid.fi
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6.  OSAKEPÄÄOMA

7.  MUUT TILIKAUDEN AIKAISET 
TAPAHTUMAT

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. 

Vuonna 2020 Fingrid Oyj toteutti yhdes-
sä muiden osakkeenomistajien kanssa 
osakekaupan, jossa myytiin 66 prosent-
tia Nord Pool Holding AS:n osakkeista 
Euronext Nordics Holding AS:lle, joka on 
norjalainen Euronext N.V:n täysin omis-
tama yhtiö. Fingrid Oyj:n välillinen omis-

Osakkeiden äänivaltaa ja osinko-oikeutta 
on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen lii-
tetiedoissa ja yhtiön internet-sivuilla ole-
vassa yhtiöjärjestyksessä.

tus Nord Poolista on nyt 6,4 prosenttia, 
jota hallinnoidaan kantaverkkoyhtiöiden 
yhteisomistuksessa olevan TSO Holding 
AS-yhtiön kautta, josta Fingrid omistaa 
18,8 prosenttia. Fingrid Oyj:n omistus 
TSO Holding AS:ssa on esitetty taseessa 
kohdassa muut pitkäaikaiset sijoitukset



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

17

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

PALKITSEMISRAPORTTI

Taloudellinen tulos ja rahoitus

Liiketoiminta

Yritysvastuu

Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta

Hallitus ja ylin johto

Osakepääoma

Muut tilikauden aikaiset 
tapahtumat

Oikeudenkäynnit ja 
viranomismenettelyt

Tilikauden päättymisen 
jälkeiset tapahtumat ja arvio 
tulevasta kehityksestä

Hallituksen voitonjakoehdotus

Yhtiökokous 2021

9. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET 
TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA 
KEHITYKSESTÄ

Fingrid-konsernin tilikauden 2021 tulok-
sen, ilman johdannaisten käyvän arvon 
muutoksia ja veroja, odotetaan jonkin 
verran paranevan vuoden 2020 tulok-
seen verrattuna. 
 
Tilikauden tuloksen ennakoimista vai-
keuttaa erityisesti kantaverkko-, läpisiir-
to- ja rajasiirtotuottojen sekä reservi- ja 

8.  OIKEUDENKÄYNNIT JA 
VIRANOMAISMENETTELYT

Laukaassa sijaitsevalla voimajohtotyö-
maalla tapahtui 25.8.2017 työtapatur-
ma, jossa Revilla y Garcia S.L.:n työntekijä 
kuoli pudottuaan voimajohtopylväästä. 
Työtapaturmaan liittyen rakennuttaja-
na toiminutta Fingridiä ja pääurakoitsija 
Technolines S.R.L. filial i Finlandia ja sen 
aliurakoitsijayhtiö Revilla y Garcia S.L.:aa 
vastaan on nostettu Espanjassa yksityis-
oikeudellinen vahingonkorvauskanne 
sekä sosiaaliturvaperusteisia korvauksia 
koskeva kanne. Fingrid ei pidä kanteiden 
menestymistä sitä vastaan todennä-
köisenä ja yhtiön näkemyksen mukaan 
oikeudenkäynneillä tai niiden lopputu-

loksilla ei todennäköisesti tule olemaan 
merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen 
tai taloudelliseen asemaan.

Yhtiön 400 MVA muuntajahankintaan 
2022-2025 liittyvästä päätöksestä sul-
kea tarjoaja kilpailutuksesta tehtiin va-
litus markkinaoikeuteen 30.6.2020. Yh-
tiö teki hankinnan keskeytyspäätöksen 
14.7.2020. Keskeytyspäätöksen jälkeen 
valitus markkinaoikeuteen peruutettiin 
28.7.2020.

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.
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10. HALLITUKSEN 
VOITONJAKOEHDOTUS

11. YHTIÖKOKOUS 2021

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana 
on jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta 
osinkona. Päätöstä tehtäessä otetaan 
kuitenkin aina huomioon taloudelliset 
olosuhteet, yhtiön lähivuosien investointi- 
ja kehittämistarpeet ja yhtiön kulloinkin 
voimassa olevat taloudelliset tavoitteet.

Fingrid Oyj:n emoyhtiön tilikauden voit-
to oli 136 014 363,58 euroa ja voitonja-
kokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat  
186 751 302,32 euroa. Yhtiön taloudelli-
sessa tilanteessa ei ole tilikauden päät-
tymisen jälkeen tapahtunut olennaisia 
muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako 
myöskään hallituksen näkemyksen mu-
kaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on 
ehdottanut yhtiökokoukselle, että 
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella jaetaan 
osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 
53 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeel-
ta enintään 19 600,00 euroa, yhteensä 
enintään 135 614 200,00 euroa. Osin-

Fingrid Oyj:n yhtiökokous on suunniteltu 
pidettäväksi 7. huhtikuuta 2021 Helsin-
gissä. 

Helsingissä 5.3.2021
Fingrid Oyj
Hallitus 

ko maksetaan kahdessa erässä. Ensim-
mäinen erä 35 500,00 euroa A-sarjan 
osakkeelta ja 13 000,00 euroa B-sarjan 
osakkeelta, yhteensä 89 980 000,00 eu-
roa osinkoa maksetaan 12.4.2021. Toinen 
erä, enintään 18 000,00 euroa A-sarjan 
osakkeelta ja enintään 6 600,00 euroa 
B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 
45 634 200,00 euroa osinkoa maksetaan 
hallituksen niin päättäessä puolivuosi-
katsauksen vahvistamisen jälkeen hal-
litukselle yhtiökokouksessa annettavan 
valtuutuksen perusteella. Hallituksella on 
oikeus päättää toisen erän osingon mak-
samisesta valtuutuksen perusteella puo-
livuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen 
arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitus-
asemaa ja taloudellista kehitystä. Halli-
tuksen saaman valtuutuksen perusteella 
päättämä osinko maksetaan päätöstä 
seuraavana kolmantena pankkipäivänä. 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimas-
sa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouk-
seen saakka.

Fingridin 
omistavat 
Suomen valtio 
ja suomalaiset 
eläke- ja 
vakuutusyhtiöt.
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1. TUNNUSLUVUT 

Konsernin tunnusluvut
2020
IFRS

2019
IFRS

2018
IFRS

2017
IFRS

2016 
IFRS

Toiminnan laajuus

Liikevaihto milj.€ 682,5 789,4 852,8 672,0 586,1

Investoinnit, brutto milj.€ 169,7 126,9 92,7 111,1 146,7

– liikevaihdosta % 24,9 16,1 10,9 16,5 25,0

Tutkimus- ja kehitystoiminnan 
menot

milj.€ 4,5 3,4 3,6 2,6 2,4

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

Henkilöstö keskimäärin 400 384 376 352 336

Henkilöstö tilikauden lopussa 408 380 380 355 334

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

Kannattavuus

Liikevoitto milj.€ 118,4 115,5 241,6 184,8 192,0

– liikevaihdosta % 17,3 14,6 28,3 27,5 32,8

Voitto ennen veroja milj.€ 113,3 105,8 229,0 163,7 173,9

– liikevaihdosta % 16,6 13,4 26,9 24,4 29,7

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

Oman pääoman tuotto % 14,3 11,6 23,3 16,7 18,8

Rahoitus ja taloudellinen 
asema

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

Korolliset nettolainat milj.€ 1 049,0 1 037,2 974,3 998,9 1 028,0

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

2020
IFRS

2019
IFRS

2018
IFRS

2017
IFRS

2016 
IFRS

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake € 28 269,6 25 452,5 55 106,3 39 350,8 41 706,1

Osinko/A-osake € 53 500,00* 58 500,00 67 650,00 68 470,00 37 536,09

Osinko/B-osake € 19 600,00* 21 400,00 24 750,00 25 050,00 16 038,49

Osinko/tulos A-osake % 189,2 234,9 122,8 174,0 90,0

Osinko/tulos B-osake % 69,3 86,0 44,9 63,7 38,5

Oma pääoma/osake € 190 210 206 213 232 310 240 017 230 301

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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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

Tulos/osake, € =
tilikauden voitto

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 

Osinko/osake, €   =
tilikauden osinko

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 

Osinko/tulos, %    =
osinko

x 100
tulos

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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JOHDANTO
Miten luen Fingridin tilinpäätöstä jotta saan siitä kaiken irti?

• Liitetiedot on ryhmitelty Fingridiä parhaiten kuvastaviksi asiakokonai-
suuksiksi. 
•  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.

2. KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 
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Fingridin liiketoimintamalli 
ja kantaverkkotoiminnan 
sääntely

Fingrid on sähkömarkkinalain (588/2013) 
mukainen luonnollinen monopoli, jon-
ka tehtävät laki määrittelee. Yhtiön toi-
mintaa, hinnoittelun kohtuullisuutta ja 
taloudellista 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, muodostaa valtaosan 
Fingridin liikevaihdosta, tuloksesta ja ta-
seesta. 

Kantaverkkotoiminnan sallittu taloudel-
linen tulos muodostuu, kun yhtiön verk-
kotoimintaan sitoutuneen oikaistun pää-
oman (jossa sähköverkko-omaisuus on 
arvostettu sääntelyn mukaiseen käyt-
töarvoon) yhteismäärä kerrotaan Ener-
giaviraston määrittelemällä kohtuullisella 
tuottoasteella. 

Sääntelyn sallima, kohtuullinen taloudel-
linen tulos on Fingridin talouden suun-
nittelun ja hinnoittelun lähtökohta. Kun 

tulokseen lisätään liiketoiminnan kulut, 
saadaan tarvittavan liikevaihdon mää-
rä. Fingridin liikevaihto muodostuu pää-
sääntöisesti yhtiön siirtämän sähkön eli 
asiakkaiden sähkön kulutuksen hinnoit-
telun pohjalta. Lisäksi Fingrid kerää asi-
akkailtaan kantaverkon otto-, anto- ja te-
homaksua. Yhtiö määrittää asiakkailleen 
sähkönsiirron yksikköhinnat etukäteen 
seuraavalle vuodelle tarvittavan liikevaih-
don keräämiseksi. Yhtiön kokonaiskulut 
muodostuvat liiketoiminnan kuluista sekä 
rahoituskuluista 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 vai-
kutus. 

Sääntelyn kannustimia on neljä: Inves-
tointikannustin, jonka tarkoituksena on 
kannustaa tekemään järkeviä investoin-
teja kustannustehokkaasti ja tekemään 
komponenteille järkeviä peruskorjauk-
sia. Kannustinvaikutus syntyy siitä, että 
menetelmät sallivat verkonhaltijalle 
sähköverkko-omaisuuden jälleenhan-
kinta-arvoon perustuvan tasapoiston. 
Laatukannustin, jonka tarkoituksena on 

kannustaa verkonhaltijaa kehittämään 
sähkönsiirron laatua. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että laskennallinen siirtämättä 
jääneen energian aiheuttama haitta mi-
nimoidaan. Tehostamiskannustin, jonka 
tarkoituksena on kannustaa verkonhal-
tijaa toimimaan kustannustehokkaasti. 
Tehostamiskannustin perustuu Fingri-
din kontrolloitavissa oleviin operatiivi-
siin kustannuksiin. Innovaatiokannustin, 
jonka tarkoituksena on kannustaa ver-
konhaltijaa kehittämään ja käyttämään 
innovatiivisia teknisiä ja toiminnallisia 
ratkaisuja verkkotoiminnassaan. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa T&K-toimintaan 

kohdistettavien resurssien mitoittamista 
toivotulle tasolle.

Mikäli toteutunut oikaistu tulos valvon-
tajaksolta on suurempi kuin sallittu tulos, 
syntyy ylijäämää, joka tulee palauttaa 
asiakkaille tulevien matalampien hinto-
jen muodossa. Mikäli toteutunut oikaistu 
tulos valvontajaksolta on pienempi kuin 
sallittu tulos, syntyy alijäämää, jonka Fin-
grid voi periä asiakkailta tulevien suurem-
pien hintojen muodossa. Yli- tai alijäämää 
ei kirjata tilinpäätökseen. Fingridin tavoit-
teena on saavuttaa sallittu taloudellinen 
tulos sääntelyjakson aikana. 

Sähköverkkotoimintaan sitoutunut 
oikaistu oma pääoma ja korollinen 

vieras pääoma

Kohtuullinen tuottoaste (WACC)

Kohtuullinen tuotto

X

=

Toteutunut oikaistu tulos

Kannustimet

Sääntelymallin tuloksen korjauserät

Liikevoitto (FAS)

=

=
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Energiavirasto määrittelee Fingridin korkeimman sallitun taloudellisen tuloksen neljän 
vuoden valvontajaksoissa. Energiavirasto on vahvistanut edellisen valvontajakson 
2016-2019 kumulatiiviseksi alijäämäksi 28,4 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty Fingridin oma karkea arvio vuoden 2020 alijäämästä. Yhtiön tavoite on 
kuluvalla valvontajaksolla 2020-2023 saavuttaa sallittu tulos.

WACC (ennen veroja)
2020 (2019)

Oikaistu pääoma
2020 (2019)

Sallittu tulos
2020 (2019)

Alijäämä(-)/
Ylijäämä(+)

2020 (2019)

Kumulatiivinen 
Alijäämä(-)

/Ylijäämä(+)
2020-2023

4,89 % (5,36 %) n. 3 000 (n. 2 900) 
miljoonaa euroa

n. 145 (n. 155) 
miljoonaa euroa

n. -30 (n. -15) 
miljoonaa euroa

n. -30 miljoonaa 
euroa

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



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

8

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

2.1 TULOSLASKELMA

Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 € Liitetieto
1.1.-

31.12.2020
1.1.-

31.12.2019

LIIKEVAIHTO 1 682 456 789 356

Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 390 4 221

Materiaalit ja palvelut 5 -404 330 -490 861

Henkilöstökulut 9 -31 207 -26 409

Poistot 11,12 -98 459 -97 826

Liiketoiminnan muut kulut 6,13 -32 474 -63 007

LIIKEVOITTO 118 376 115 475

Rahoitustuotot 17 9 812 468

Rahoituskulut 17 -13 848 -10 562

Rahoitustuotot ja -kulut -4 036 -10 093

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1 058 384

VOITTO ENNEN VEROJA 113 283 105 766

Tuloverot -19 287 -21 136

TILIKAUDEN VOITTO 93 996 84 630

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää 
tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 1 040 40

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 95 036 84 670

Tuloksen jakautuminen:

Yhtiön osakkeenomistajille 93 996 84 630

Laajan tuloksen jakautuminen:

Yhtiön osakkeenomistajille 95 036 84 670

1 000 € Liitetieto
1.1.-

31.12.2020
1.1.-

31.12.2019

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, €

28 270 25 453

Keskimääräinen painotettu osakemäärä, kpl 3 325 3 325

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

M€

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Tilikauden 2020 voiton muodostuminen, MEUR

Tilikauden 
voitto 

Tuloverot Rahoitus-
erät 

Liike-
toiminnan 
muut kulut 

Poistot Henkilöstö-
kulut 

Materiaalit 
ja palvelut 

Liike-
toiminnan 

muut tuotot 

Liike-
vaihto 
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2.2 KONSERNITASE

Varat

1 000 € Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet: 12

Liikearvo 87 920 87 920

Maankäyttöoikeudet 100 771 100 301

Muut aineettomat hyödykkeet 35 954 23 469

224 645 211 690

Aineelliset hyödykkeet: 11

Maa- ja vesialueet 19 873 19 640

Rakennukset ja rakennelmat 250 279 243 068

Koneet ja kalusto 544 887 560 973

Voimajohdot 727 577 757 210

Muut aineelliset hyödykkeet 118 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 159 986 62 592

1 702 721 1 643 599

Käyttöoikeusomaisuuserät 13 30 673 32 574

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 24 2 369 12 137

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 9 652

Johdannaisinstrumentit 23 44 383 28 625

Laskennalliset verosaamiset 10 27 504 22 915

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 2 041 946 1 951 541

1 000 € Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 8 13 684 12 067

Johdannaisinstrumentit 23 15 523 3 835

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,24 109 803 94 858

Muut rahoitusvarat 20 80 243 67 188

Rahavarat 19 45 645 15 626

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 264 899 193 575

VARAT YHTEENSÄ 2 306 845 2 145 116

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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Oma pääoma ja velat

1 000 € Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 21 55 922 55 922

Ylikurssirahasto 21 55 922 55 922

Muuntoerot 21 -1 040

Kertyneet voittovarat 21 520 602 574 854

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 632 447 685 659

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 10 102 938 108 784

Lainat 14 1 003 855 854 138

Varaukset 25 1 368 1 393

Johdannaisinstrumentit 23 17 689 6 514

Vuokrasopimusvelat 13,14 28 913 30 515

1 154 762 1 001 343

LYHYTAIKAISET VELAT

Lainat 14 139 817 232 978

Johdannaisinstrumentit 23 3 640 372

Vuokrasopimusvelat 13,14 2 328 2 371

Ostovelat ja muut velat 7 373 851 222 393

519 636 458 114

VELAT YHTEENSÄ 1 674 398 1 459 457

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 2 306 845 2 145 116

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

2.3 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

1 000 €
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot
Kertyneet

voittovarat

Oma 
pääoma

yhteensä

1.1.2019 55 922 55 922 -1 080 661 665 772 429

Tilikauden laaja tulos

Tilikauden voitto tai tappio 84 630 84 630

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 40 40

Muut laajan tuloksen erät 
yhteensä verovaikutuksella 
oikaistuna

40 40

Laaja tulos 40 84 630 84 670

Liiketoimet omistajien kanssa

Osinko vuodelta 2018 -171 440 -171 440

31.12.2019 55 922 55 922 -1 040 574 854 685 659

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

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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2.4 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 € Liitetieto
1.1.-

31.12.2020
1.1.-

31.12.2019

Liiketoiminnan rahavirrat:  

Voitto ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 113 283 105 766

Oikaisut:

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa:

Poistot 98 459 97 826

Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+) 498 -2 713

Muut oikaisut -2 217

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1 058 -384

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta 

-10 248 21 831

Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 9 161 9 826

Rahoitustuotot ja -kulut 4 036 10 093

Sijoituksen käyvän arvon muutoksen vaikutus 47 299

Käyttöpääoman muutokset:

Myynti- ja muiden saamisten muutos -14 377 3 934

Vaihto-omaisuuden muutos -1 617 324

Osto- ja muiden velkojen muutos -4 589 1 246

Pullonkaulatuotot 146 748 73 001

Varausten muutos 25 -26 -31

Maksetut korot -21 981 -21 005

Saadut korot 9 349 6 397

Maksetut verot -40 716 -39 188

Liiketoiminnan nettorahavirta 289 085 265 005

1 000 € Liitetieto
1.1.-

31.12.2020
1.1.-

31.12.2019

Investointien rahavirrat:

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 11 -134 512 -104 762

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -23 455 -17 739

Luovutustulot muista sijoituksista 684

Aineellisten hyödykkeiden myynti 840 3 057

Lainasaamisten takaisinmaksu 375 938

Saadut osingot 9 204 881

Saadut avustukset 610

Aktivoidut maksetut korot 17 -1 629 -1 016

Investointien nettorahavirta -149 177 -117 347

Rahoituksen rahavirrat:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 164 667 150 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -67 662 -46 325

Lyhytaikaisten lainojen nostot 50 000

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -93 161 -80 071

Maksetut osingot 21 -148 249 -171 440

Pääoman osuus maksetuista vuokrista -2 429 -2 309

Rahoituksen nettorahavirta -96 834 -150 145

Rahavirtalaskelman rahavarojen muutos 43 074 -2 487

Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden alussa 82 815 85 301

Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden lopussa 19,20 125 889 82 815

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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• Tässä luvussa kerrotaan ensin yleiset tiedot konsernista sekä kon-
sernitilinpäätöksen 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 toi-
minnassa ja tuottojen keräämisessä.

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

• Henkilöstö on Fingridin tärkein voimavara, ja siksi henkilöstöön liit-
tyvät tiedot on sisällytetty tähän lukuun. 

• Fingrid on merkittävä veronmaksaja, eikä yhtiö käytä verosuunnit-
telua. Verojen liitetieto on tämän luvun lopussa. 

3.1 YLEISET TIEDOT KONSERNISTA JA 
YLEISET LAADINTAPERIAATTEET
Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osa-
keyhtiö, 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 ki-
lovoltin voimajohtoja yli 14 000 kilometriä 
sekä yli sata sähköasemaa. 

Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käy-
tön suunnittelu ja valvonta sekä verkon 
ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tehtävä-
nä on osallistua eurooppalaisen yhteis-
työjärjestö ENTSO-E:n toimintaan ja eu-
rooppalaisten markkina- ja käyttökoodien 
laadintaan sekä verkkosuunnitteluun.

Sopimusasiakkailleen eli sähköntuotta-
jille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle Fin-
grid tarjoaa kantaverkko-, rajasiirto ja 

tasepalveluita. Sähkömarkkinoita Fing-
rid palvelee huolehtimalla riittävästä säh-
könsiirtokapasiteetista, poistamalla siir-
torajoituksia maiden väliltä ja antamalla 
tietoa markkinoista.

Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö 
Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosentti-
sesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n 
sekä Fingrid Datahub Oy:n. Osakkuusyri-
tyksenä on yhdistelty eSett Oy (omistus 
25,0 %). Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.

Fingrid laskee liikkeelle joukkovelkakirjo-
ja Euro Medium Term Note (EMTN) oh-
jelman puitteissa. Fingrid Oyj:n liikkeel-
lelaskut EMTN ohjelman puitteissa on 
pääsääntöisesti listattu Lontoon ja Irlan-
nin 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, tuottojen ja 
kulujen määriin sekä esitettyihin ehdol-
lisiin eriin. Nämä arviot ja oletukset pe-
rustuvat historialliseen kokemukseen ja 
muihin perusteltavissa oleviin oletuksiin, 

3. KANTAVERKKOTOIMINNAN ESIKUVA (IFRS)
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joiden uskotaan olevan järkeviä olosuh-
teissa, jotka muodostavat perustan ti-
linpäätökseen merkittyjen erien arvioin-
neissa. Toteutumat voivat poiketa näistä 
arvioista. Arviointia on käytetty tilinpää-
töstä laadittaessa mm. määriteltäessä ai-
neellisten ja aineettomien omaisuuserien 

Laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu nou-
dattaen samoja standardeja kuin 
vuonna 2019.

Segmenttiraportointi
Fingrid -konsernin koko liiketoimin-
nan on katsottu olevan Suomessa 
harjoitettavaa järjestelmävastuullista 
kantaverkkotoimintaa, joka muodos-
taa vain yhden segmentin. Yksittäis-
ten tuotteiden ja palvelujen riskeissä 
ja kannattavuudessa ei ole olennaisia 
poikkeavuuksia. Tämän vuoksi IFRS 
8 -standardin mukaista segmentti-
raportointia ei esitetä. Toimintaseg-
mentti raportoidaan tavalla, joka on 
yhdenmukainen ylimmälle operatii-
viselle päätöksentekijälle toimitetta-
van sisäisen raportoinnin kanssa. Ylin 
päätöksentekijä on yhtiön hallitus. 
Fingrid toimii yksinomaan Suomes-
sa, siksi myöskään maantieteellisiä 
tietoja ei esitetä.

Ulkomaan valuutan määräiset erät
Konsernin tilinpäätös esitetään eu-
roina, joka on emoyhtiön toiminnalli-
nen valuutta. Ulkomaan valuutan 

määräiset liiketapahtumat ja rahoi-
tuserät kirjataan tapahtumapäivänä 
Euroopan keskuspankin keskikurs-
siin. Ulkomaan valuutan määräiset 
saamiset ja velat arvostetaan tilin-
päätöksessä Euroopan keskuspan-
kin julkaisemaan tilinpäätöspäivän 
keskikurssiin. Liiketoiminnan kurssi-
voitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin 
eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoitu-
sinstrumenttien kurssierot kirjataan 
nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja  
kuluihin.

Osakekohtainen tulos
Konserni on laskenut laimentamat-
toman osakekohtaisen tuloksen IAS 
33 -standardin mukaisesti. Laimen-
tamaton osakekohtainen tulos las-
ketaan käyttäen tilikauden aikana ul-
kona olevien osakkeiden painotettua 
keskimääräistä osakemäärää. Kos-
ka konsernilla ei ole käytössä optio-
järjestelmiä eikä omaan pääomaan 
sidottuja etuja tai muita oman pää-
oman ehtoisia rahoitusinstrumentte-
ja, ei laimennusvaikutusta ole.

Tasesähkön oston ja myynnin arvioiminen Luku 3.3

Läpisiirtokorvaus Luku 3.3

Laskennalliset verosaamiset ja -velat Luku 3.9

Kantaverkko-omaisuuden käyvän arvon määrittäminen Luku 4.1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoaikojen 
määrittäminen Luku 4.2

pitoaikoja, laskennallisten verojen sekä 
varausten yhteydessä. Keskeiset käyte-
tyt arviot ja johdon harkinta on kuvattu 
aihealueittain liitetiedossa, johon käytet-
ty harkinta tai arviot liittyvät seuraavan 
taulukon mukaisesti.
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3.2 YHTIÖN YLEISET 
RISKIENHALLINTAPROSESSIT JA 
PERIAATTEET
Riskienhallintaprosessissa operatiivisen 
toiminnan, omaisuuden ja rahoituksen 
riskitekijät arvioidaan järjestelmällises-
ti yhtenäisten kriteerien mukaisesti. Ris-
kit luokitellaan hallitukselle raportoitaviin 
strategisiin ja liiketoiminnallisesti huomat-
taviin sekä operatiivisiin riskeihin. Riskiltä 
suojaudutaan, kun suojauksen kustannus 
on järkevässä suhteessa riskin suuruu-
teen. Merkittävät riskit pyritään siirtämään 
sopimuksin, vakuutuksin tai johdannaisin. 
Vaikutuksiltaan kohtuulliset riskit hallitaan 
yhtiön toimesta selkeillä kontrolleilla ja 
muilla käytännön toimilla.

Riskienhallintaa suunnitellaan kokonais-
valtaisesti ja sen tavoitteena on kattavasti 
tunnistaa, arvioida, seurata ja suojautua 
erilaisilta yhtiön toimintaan, ympäristöön, 
henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuvilta 
uhkatekijöiltä ja riskeiltä. Yhtiön perusteh-
tävän luonteen vuoksi riskejä tarkastellaan 
myös yhteiskunnan näkökulmasta.

Hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan keskeiset periaatteet ja 
niihin tehtävät muutokset. Hallitus hyväk-
syy riskienhallinnan keskeiset toimenpi-
teet osana yhtiön strategiaa, mittaristoa, 
toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Hallitus 
(tarkastusvaliokunta) saa vuosittain tilan-
nekatsauksen yhtiön toimintaan liittyvistä 
suurimmista riskeistä ja niiden hallinnasta.

3.3 LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN 
SYNTYMINEN
Liikevaihto muodostuu seuraavasti:

 
1. Liikevaihto
 
1 000 € 2020 2019

Kantaverkkotuotot 373 569 385 031

Tasesähkön myynti 260 823 346 749

Rajasiirtotuotot 6 918 11 608

Läpisiirtotuotot 17 147 14 429

Tehoreservituotot 12 923 14 111

Muu liikevaihto 11 075 17 427

Yhteensä 682 456 789 356
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Liikevaihto 
2019

Liikevaihto 
2020 

Muu 
liikevaihto 

Läpisiirto-
tuotot 

Rajasiirto-
tuotot

Tasesähkön 
myynti 

Kanta-
verkko-
tuotot 

2019-2020
-13,5 %

Kantaverkkotuotot muodostuvat pääosin 
sähkönsiirron yksikköhinnan ja volyymin 
tulona. Energiavirasto hyväksyy kanta-
verkkopalvelujen hinnoittelurakenteen, 
jonka pohjalta Fingrid asettaa sähkön-
siirron yksikköhinnat talviajalle ja muun 
ajan kulutukselle. Talviaika alkaa joulu-
kuun ensimmäinen päivä ja loppuu hel-
mikuun viimeinen päivä. Lisäksi Fingrid 
perii kantaverkkoon otto, anto ja teho-
maksua. Fingrid pyrkii asettamaan säh-
könsiirron yksikköhinnat vuosittain joka 
syksy seuraavalle vuodelle vuodeksi ker-
rallaan. Kantaverkkopalveluiden puitteis-
sa asiakas saa oikeuden siirtää sähköä 
kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymis-
pisteensä kautta. Kantaverkkopalvelusta 

sovitaan kantaverkkosopimuksella, joka 
solmitaan kantaverkkoon liittyneen asi-
akkaan ja Fingridin kesken. 

Jokainen sähkömarkkinatoimija on vel-
vollinen huolehtimaan sähkötaseensa 
tasapainottamisesta joko sopimalla siitä 
Fingridin tai jonkun muun toimijan kanssa. 
Fingrid ostaa ja myy tasesähköä tasapai-
nottaakseen sähkömarkkinatoimijan (ta-
sevastaavan) tunneittaisen sähkötaseen. 
Tasesähkökauppa ja tasesähkön hinnoit-
telu perustuvat tasepalvelusopimukseen, 
jonka ehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan jokahetkisen teho-
tasapainon ylläpidosta ostamalla ja myy-

mällä säätösähköä Suomessa. Tasevas-
taavat voivat osallistua pohjoismaiseen 
säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjo-
uksia 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 
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systeemioperaattorin kanssa. Rajajoh-
tojen käyttöä koskevat tekniset ehdot 
on määritelty järjestelmäsopimuksessa, 
käyttötoimintaa koskevat ehdot käyt-
tösopimuksessa, mittauksiin liittyvät 
asiat mittaus- ja laskutussopimuksessa 
ja kaupalliset ehdot kapasiteetin allokoi-
ntisopimuksessa. Sähkönsiirtopalvelun 
asiakas ja Fingrid sopivat sähkön siirtoon 
liittyvistä ehdoista siirtopalvelusopimuk-
sessa, joka perustuu edellä mainittuihin 
sopimuksiin. Sopimusehdot ovat yhtäläi-
set ja julkiset.

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

Tehoreservipalvelun avulla turvataan säh-
kön toimintavarmuus Suomessa sähkö-
järjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu 
sähkön hankinta ei riitä kattamaan enna-
koitua sähkön kulutusta. Tehoreservijär-
jestelmä on Energiaviraston Fingridille 
määräämä erityistehtävä, joka perustuu 
tehoreservilakiin (117/2011, Laki sähkön-
tuotannon ja –kulutuksen välistä tasa-
painoa varmistavasta tehoreservistä). 
Energiavirasto kilpailuttaa tehoreservinä 

toimivat kohteet ja Fingrid lain määrää-
mänä hallinnoi tehoreservipalvelua. Te-
horeservinä voivat toimia sekä voimalai-
tokset että sähkön kulutuksen joustoon 
kykenevät kohteet.

2. Liiketoiminnan muut tuotot
 
1 000 € 2020 2019

Vuokratuotot 528 650

Käyttöomaisuuden 
myyntivoitot 577 2 713

Saadut avustukset 547 290

Muut tuotot 738 568

Yhteensä 2 390 4 221
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2016–2020, MEUR

  Liikevaihto 

  Liiketoiminnan tulos (Liikevoitto) 

  Voitto ennen veroja

Laadintaperiaatteet

Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet
Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun 
luovutuksen perusteella. Sähkön siir-
to tuloutetaan, kun siirto on tapahtu-
nut ja tasesähköpalvelut tuloutetaan 
palvelun luovutuksen perusteella. Lii-
kevaihtoa laskettaessa myyntituo-
toista on vähennetty mm. välilliset 
verot.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopi-
muksista
IFRS 15 standardin perusperiaattee-
na on, että myyntituotot kirjataan, 
kun tavaraa tai palvelua koskeva 
määräysvalta siirtyy asiakkaalle.

Myyntituottojen kirjaamisessa on so-
vellettava viisivaiheista prosessia:
• yksilöidään asiakassopimukset 
• yksilöidään erilliset suoritevelvoit-

teet
• määritetään sopimuksen mukainen 

transaktiohinta 
• kohdistetaan transaktiohinta erilli-

sille suoritevelvoitteille, ja 
• kirjataan myyntituotto, kun kukin 

suoritevelvoite on täytetty.

Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun 
luovutuksen perusteella. Sähkön siir-
to tuloutetaan, kun siirto on tapahtu-
nut. Tasesähköpalvelut tuloutetaan 
palvelun luovutuksen perusteella. 
Fingrid on määritellyt suoritevelvoit-
teet kuhunkin sopimukseen liittyen ja 
tulouttamista on tarkasteltu jokaisen 
suoritevelvoitteen osalta erikseen. 
Suoritevelvoitteen täyttämisasteen 
määrittämiseen tulee soveltaa yhtä 
menetelmää kunkin ajan kuluessa 
täytettävän suoritevelvoitteen osal-
ta. Liittymissopimukset ovat pitkäai-
kaisia, irtisanottavissa aikaisintaan 
15 vuoden kuluttua sopimuksen voi-
maanastumisesta. Jollei asiakas saa 
erillistä tavaraa tai palvelua liittymis-
maksua vastaan, se tulee kirjata tuo-
toksi, kun muut sopimuksen mukaiset 
tuotot kirjataan eli pääsääntöisesti 
sopimuskauden aikana
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3.4  TUOTTOIHIN LIITTYVÄT SAAMISET JA LUOTTORISKIN HALLINTA

3. Myyntisaamiset ja muut saamiset

1 000 € 2020 2019

Myyntisaamiset 80 940 74 355

Saamiset osakkuusyrityksiltä 5 720 3 881

Siirtosaamiset 19 060 6 887

Muut saamiset 4 083 9 736

Yhteensä 109 803 94 858

Siirtosaamisiin sisältyvät oleelliset erät 2020 2019

Myynnin jaksotukset 14 086 3 145

Ostojen jaksotukset/ennakkomaksut 1 370 1 115

Korkosaamiset 3 573 2 609

Verosaamiset 29 17

Jaksotetut henkilöstökulut 1

Yhteensä 19 060 6 887

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 määritelty 
Kantaverkkosopimuksen palveluehdois-
sa. Vuoden vaihteessa yhtiöllä oli vähäisiä 
erääntyneitä saamisia, joiden luottoriskin 
katsotaan olevan vähäinen ja jotka yhtiö 
arvioi varmasti saavansa. Yhtiöllä ei ole 
saamisiin liittyviä arvonalennuksia.

Harkinta ja arviot

Tasesähkön oston ja myynnin 
arvioiminen
Tasesähkökaupan tuotot ja kulut sel-
viävät valtakunnallisen taseselvityk-
sen kautta, joka perustuu Työ- ja elin-
keinoministeriön 9.12.2008 antamaan 
asetukseen sähköntoimitusten selvi-
tykseen liittyvästä tiedonvaihdosta. 
Lopullinen taseselvitys valmistuu vii-
meistään 13 päivän kuluttua toimi-
tuspäivästä, minkä johdosta tilinpää-
töksessä tasesähkökaupan tuotot ja 
kulut ovat osittain arvionvaraisia. Ar-
viointi on tehty taseselvityksen anta-
mien alustavien taseselvitystietojen 
perusteella. Ulkomaisten taseiden 
osalta laskelmat on varmistettu ulko-
maisten vastapuolten kanssa.

Läpisiirtokorvaus
Sähkön läpisiirtokorvaus perustuu 
kantaverkkoyhtiöiden kesken teh-
tyyn ITC (Inter-Transmission System 
Operator Compensation)-sopimuk-
seen. Laskennan tekee keskitetys-
ti ENTSO-E (kantaverkkoyhtiöiden 
yhteistyöjärjestö). Läpisiirtokorvaus 
määräytyy verkon käytöstä ja siirto-

häviöistä maksettavan korvauksen 
perusteella. Läpisiirtokorvaukset las-
ketaan huomioiden sähkön siirrot eri 
ITC-sopimusmaiden välillä. Läpisiir-
tokorvaus voi olla kantaverkkoyhtiöl-
le sekä tuottoa että kulua. Fingridin 
osuus läpisiirtokorvauksesta mää-
räytyy Suomen rajojen yli tapahtuvien 
sähkön siirtojen sekä laskennallisten 
kantaverkkohäviöiden perusteella. 
Läpisiirtokorvaukset laskutetaan jäl-
kikäteen kaikkien sopimusosapuo-
lien hyväksyttyä summat. Tarkastelu 
tapahtuu kuukausitasolla. Tilinpää-
töksessä on tämän johdosta arvioi-
tu 2020 vielä laskuttamatta olevat 
läpisiirtokorvaukset. Arvio on tehty 
käyttäen toteutuneita sähköenergian 
siirtoja Suomen rajoilla sekä yksikkö-
korvauksia, jotka on arvioitu analysoi-
malla edellisten kuukausien toteumia 
ja tietoja verkon siirroista näinä kuu-
kausina.
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Myyntisaamisten ja ostovelkojen 
netottaminen
Myyntisaamisia ja ostovelkoja on netotet-
tu taseessa alla olevan taulukon mukai-
sesti. Netotetut erät liittyvät tasesähkön 
ostoon ja myyntiin, ja yhtiöllä on laillisesti 
toimeenpantavissa oleva kuittausoikeus 
näihin eriin kaikissa tilanteissa. Yhtiö 
myös käyttää netotusoikeuttaan. 

Laadintaperiaatteet

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset 
kirjataan alun perin käypään arvoon, 
minkä jälkeen ne arvostetaan jakso-
tettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää. Odo-
tettavissa oleva luottotappio arvioi-
daan perustuen historiallisiin luot-
totappiomääriin ottaen huomioon 
ennakoivaa informaatiota taloudellis-
ten olosuhteiden kehityksestä ja saa-
miskohtaisia arviointeja. Arvonalentu
miset 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. Saamiset osakkuusyhtiöil-
tä on kirjattu näitä samoja laadinta-
periaatteita noudattaen.

4. Myyntisaamisten ja ostovelkojen taseessa netotetut määrät

1 000 € 2020 2019

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 101 169 -20 229 80 940 90 365 -16 010 74 355

Ostovelat 56 293 -20 229 36 064 40 518 -16 010 24 508

Pääkuluerät 2020
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3.5 LIIKETOIMINNAN KULUT, VELAT JA OSTOJEN LUOTTORISKIN HALLINTA
Fingridin liiketoiminnan kulut muodostuvat ja ovat kehittyneet seuraavasti:
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Kantaverkkotoiminnan erityispiirre on 
viime vuosina ollut, että kustannukset 
kasvavat erityisesti uusien tehtävien ja 
toimintaan kohdistuvien ulkoisten sekä 
yllättävien muutosten johdosta. Uusia 
tehtäviä ovat mm. eurooppalaisten verk-
kosääntöjen vaatimat muutokset sekä 
näiden tehtävien kehittämiskustannukset 
sekä pohjoismaisten tasehallinnan ja sii-
hen liittyvien markkinoiden kehittäminen. 
Osa uusista tehtävistä ja vastuista on 
määrätty Fingridille laissa, minkä johdos-
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Kulut yhteensä (ilman tasesähköä)  
2016-2020, MEUR

5. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2020 2019

Häviösähkökulut 52 590 53 856

Tasesähkön osto 234 412 322 226

Reservikulut 63 536 55 716

Tehoreservikulut 12 618 13 719

Läpisiirtokulut 10 846 14 982

Kunnonhallinnan kulut 21 958 19 871

Muut materiaalit ja palvelut 8 371 10 491

Yhteensä 404 330 490 861

6. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2020 2019

Ulkopuoliset palvelut ja työsuoritukset ym. 27 121 26 385

Voitot/tappiot johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta -3 004 26 585

Muut vuokrakulut 739 1 023

Muut kulut 7 619 9 013

Yhteensä 32 474 63 007

Tilintarkastusyhteisön palkkiot

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastuspalkkiot 120 114

Muut palkkiot 33 39

Yhteensä 153 153

Tilintarkastusyhteisön palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

ta yhtiön on kehitettävä ja varmennettava 
toimintaansa yhä enemmän. Kustannuk-
sia ovat aiheuttaneet mm. yhteiskunnan 
yhä suurempi riippuvuus sähköjärjestel-
mästä ja tietoturvaan kohdistuvat tar-
peet. Fingrid on kuitenkin kansainvälisissä 
vertailututkimuksissa edelleen maailman 
kustannustehokkaimpien kantaverkkoyh-
tiöiden joukossa. Konsernin tutkimus- ja 
kehitystoiminnan kulut vuonna 2020 oli-
vat 4,5 (3,4) miljoonaa euroa.
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Yhtiön toimintamalli perustuu laajalti ul-
koistukseen sisältäen mm. verkkoinves-
toinnit, kunnonhallinnan ja ICT-hankinnat. 
Yhtiö kilpailuttaa hankinnat hankintapo-
litiikassa kuvatun toimintamallin mukai-
sesti. Yhtiö toimii kaikissa hankinnois-
saan puolueettomasti, tasapuolisesti ja 
avoimesti. Hankintapäätökset perustu-

7. Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2020 2019

Ostovelat 36 064 24 508

Ostovelat osakkuusyrityksille 1 961 3 920

Korkovelat 12 576 11 056

Arvonlisäverovelat 9 780 17 896

Saadut vakuudet 923 923

Sähköverovelka 4 251 4 107

Siirtovelat 307 486 159 240

Muut velat 810 741

Yhteensä 373 851 222 393

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

Henkilöstökulut 7 536 6 978

Myynnin ja ostojen jaksotukset 80 116 68 203

Verovelat 708 11 681

Pullonkaulatuotot 219 126 72 378

Yhteensä 307 486 159 240

Ostojen luottoriski
Toimintojen johtajat vastaavat toimittajiin 
liittyvästä vastapuoliriskistä. Hankinta-
politiikassa ja -ohjeessa sekä erillisessä 
ohjeistuksessa määritellään yhtiön toi-
mittajilta vaadittavat taloudelliset kelpoi-
suuskriteerit ja niiden seuranta.

Yleiset hankintaperiaatteet  
Konsernissa noudatetaan kolmea vaih-
toehtoista hankintatapaa tavaroita tai 
palveluita hankittaessa. Kun hankinnan 
arvo on alle 60 000 euroa ja kilpailu-
tuksen hyödyt ovat pienemmät kuin 
hankinnasta aiheutuvat kustannukset, 
hankinta voidaan toteuttaa ilman kil-
pailutusta tai suullisen tarjouspyynnön 
avulla. Hankinnasta tehdään aina kir-
jallinen tilaus tai hankintasopimus. Kun 
hankinnan arvioitu arvo ylittää 60 000 
euroa, mutta jää alle erityisalojen julki-
siin hankintoihin sovellettavan kynnys-
arvon, hankinta kilpailutetaan kirjallista 
tarjouspyyntömenettelyä noudattaen. 
Kun Fingridiä koskevat erityisalojen jul-
kisten hankintojen kynnysarvot ylittyvät 
(vuonna 2020 tavarat ja palvelut 428 
000 euroa, rakennusurakat 5 350 000 
euroa, suunnittelukilpailut 428 000 eu-

vat ennalta ilmoitettuihin taloudellisiin 
ja laadullisiin seikkoihin, jotka pystytään 
jälkikäteen todentamaan. Hankinnoissa 
pyritään varmistamaan, että valitut toi-
mittajat ja näiden alihankkijat toimivat 
vastuullisella tavalla. Toimittajien tulee 
sitoutua noudattamaan yhtiön laatimia 
Yritysvastuuvaatimuksia toimittajille.

roa ja käyttöoikeussopimukset 5 350 
000 euroa), noudatetaan erityisalojen 
hankintalain mukaista hankintamenet-
telyä.

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 vikatapausten 
ja kriisinaikaisten tapahtumien hoitami-
seksi Fingridin omistamilla sähköasemilla 
ja voimajohdoilla.

8. Vaihto-omaisuus
 
1 000 € 2020 2019

Aineet ja tarvikkeet

Materiaalivarastot 8 636 7 063

Polttoainevarastot 5 047 5 004

Yhteensä 13 684 12 067

Vaihto-omaisuuden käytöstä kuluksi on kirjattu 3,0 
(1,6) miljoonaa euroa.
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Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on arvostettu han-
kintamenoon tai sitä alempaan net-
torealisointiarvoon. Hankintameno 
määritetään FIFO-menetelmää käyt-
täen. Nettorealisointiarvo on tavan-
omaisessa liiketoiminnassa saatava 

arvioitu myyntihinta, josta on vähen-
netty arvioidut valmiiksi saattami-
sesta johtuvat menot sekä arvioidut 
myynnin toteuttamiseksi välttämät-
tömät menot. Vaihto-omaisuus muo-
dostuu materiaali- ja polttoainevaras-
toista.

3.7 HYÖDYKERISKIEN HALLINTA
Yhtiö altistuu sähkön hinta- ja volyymi-
riskille siirtohäviöiden kautta siten, että 
yhtiön tulee hankkia sähkön siirtohäviötä 
vastaava määrä ns. häviösähköä. Sähkön 
hinta- ja volyymiriskit eivät kuitenkaan ole 
merkittäviä yhtiön liikevaihdon ja tulok-
sen kannalta yli ajan. Jos sähkön siirron 
volyymi poikkeaa ennusteesta niin tästä 
voi aiheutua yhtiön liikevaihdon, ja liike-
toiminnan tuloksen poikkeama. Tällöin voi 
toteutua sääntelyn sallimaan Kohtuulli-
seen tuottoon nähden yli- tai alijäämä 
kyseiselle vuodelle, joka pyritään tasaa-
maan sääntelyjakson aikana.

Häviösähkön hankinta ja hankinnan hin-
tasuojaus perustuvat hallituksen hy-
väksymiin Yritystalouden periaatteisiin. 
Lisäksi yhtiöllä on suojaukseen ja häviö-

sähkön hankintaan liittyvä, johtoryhmän 
hyväksymä, häviösähköpolitiikka sekä 
operatiiviset ohjeet, hintasuojausohje ja 
valvomo-ohje. Sallitut suojaustuotteet on 
määritetty häviösähköpolitiikassa. Hin-
tasuojauksen tarkoituksena on vähentää 
markkinahintojen vaihtelun vaikutusta 
ja antaa riittävää ennakoitavuutta, jotta 
kantaverkkopalvelun hintatasoon koh-
distuvat vuotuiset muutospaineet olisivat 
häviösähkön osalta maltillisia. Suojaus-
palvelu hankitaan ulkopuoliselta salkun-
haltijalta, joka päättää hintasuojauksen 
toteutuksesta ja ajoituksesta häviösäh-
köpolitiikan määrittelyjen ja annetun oh-
jeistuksen mukaisesti. Häviösähkön han-
kintahinta suojataan johdannaisilla siten, 
että sähkön hintasuojaus aloitetaan kol-
me 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. Hintasuo-
jauksessa käytetään OTC-termiinejä, joi-
den hinnoittelu perustuu NASDAQ OMX 
Commodities:n noteerauksiin. Sähköjoh-
dannaisten nimellisarvot, käyvät arvot ja 
positiot on esitetty taulukossa 23.

Muu kuin häviösähkön hankintaan liittyvä 
hyödykeriski syntyy, jos yhtiö solmii han-
kintasopimuksia, joissa alla olevan hyö-
dykkeen hinta vaikuttaa investointihyö-
dykkeen lopulliseen hintaan (hyödykkeen 
hintariski). Lähtökohtaisesti hyödykkeen 
hintariskit ja valuuttakurssiriskit suoja-
taan täysimääräisesti. Kustannustehok-
kuussyistä voidaan jättää suojaamatta 
riskin määrä, joka realisoituessaan on 
enintään viisi miljoonaa euroa.

3.8 HENKILÖSTÖ - TOIMINNAN 
TUKIPILARI
Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden 
lopussa, määräaikaiset mukaan lukien 
408 (380) henkilöä. Vakinaisen henkilös-
tön määrä oli 363 (338). Henkilöstöstä oli 
vuoden lopulla naisia 23 (24) prosenttia 
ja miehiä 77 (76) prosenttia. Työntekijöi-
den keski-ikä oli 44 (44) vuotta.

9. Henkilöstökulut
 
1 000 € 2020 2019

Palkat ja palkkiot 26 669 22 308

Eläkekulut - 
maksupohjaiset 
järjestelyt

3 635 3 454

Muut henkilösivukulut 902 648

Yhteensä 31 207 26 409

Ylimmän johdon 
palkat ja palkkiot

2 023 2 224

Henkilöstökulut olivat 34,1 (31,1) miljoonaa euroa, 
josta investointiprojekteihin aktivoitiin 2,9 (4,7) 
miljoonaa euroa.

Konsernissa on vuonna 2020 ollut käy-
tössä ylimmän johdon palkitsemisjärjes-
telmä, jonka yleiset periaatteet Fingrid 
Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.12.2019. 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
kokonaispalkkaus muodostuu kiinteäs-
tä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bo-
nusohjelmasta ja kolmevuotisesta pitkän 
tähtäimen kannustinohjelmasta. Yksivuo-
tisen bonusohjelman enimmäismäärä oli 
toimitusjohtajan osalta 40 prosenttia ja 
muiden johtoryhmän jäsenten osalta 25 
prosenttia vuosipalkasta. Pitkän täh-
täimen kannustinohjelman vuosittainen 
enimmäismäärä oli toimitusjohtajan osal-
ta 40 prosenttia ja muiden johtoryhmän 
jäsenten osalta 25 prosenttia.
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Konsernilla on tällä hetkellä käytössään 
ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjeste-
lyjä. Konsernin henkilökunnan eläketurva 
on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuu-
tusyhtiössä. Maksupohjaisissa järjeste-
lyissä suoritukset kirjataan kuluksi sen 
tilikauden tuloslaskelmaan, jota veloitus 
koskee. Maksupohjaisissa järjestelyissä 
konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosi-
asiallista velvoitetta lisämaksujen suo-

Laadintaperiaatteet

TYÖSUHDE-ETUUDET

Eläkevelvoitteet
Yhtiöllä on vain maksupohjaisia elä-
kejärjestelyitä. Maksupohjaisella jär-
jestelyllä tarkoitetaan eläkejärjeste-
lyä, jonka mukaan tehdään kiinteitä 
maksusuorituksia erilliselle yksikölle 
ja konsernilla ei ole oikeudellisia eikä 
tosiasiallisia velvoitteita lisämaksujen 
suorittamiseen, jos rahastolla ei ole 
riittävästi varoja kaikkien nykyisen ja 
aiempien tilikausien työsuoritukseen 
perustuvien etuuksien maksamiseen 

kaikille työntekijöille. Maksupohjai-
sissa järjestelyissä konserni suorittaa 
julkisesti tai yksityisesti hallinnoita-
viin eläkevakuutuksiin maksuja, jotka 
ovat pakollisia, sopimukseen perus-
tuvia tai vapaaehtoisia. Konsernilla ei 
ole näiden suoritusten lisäksi muita 
maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut 
kirjataan henkilöstökuluiksi, kun ne 
erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen 
suoritetut maksut merkitään varoiksi 
taseeseen siltä osin kuin ne ovat saa-
tavissa takaisin palautuksina tai tule-
vien maksujen vähennyksinä. 

rittamiseen, mikäli maksujen saajataho 
ei pysty suoriutumaan eläke-etuuksien 
maksamisesta.

 
Yhtiön palveluksessa 
toimihenkilöitä 
tilikauden aikana: 2020 2019

Henkilöstö 
keskimäärin 400 384

Henkilöstö vuoden 
lopussa 408 380

3.9 VEROT
Yhtiö maksaa tuloverot vallitsevan vero-
kannan mukaan ilman erityisiä verojärjes-
telyitä. Tuloslaskelman tuloverot jakau-
tuvat välittömiin veroihin -29,8 miljoonaa 
euroa (-34,5) ja laskennallisen veron 
muutokseen 10,4 miljoonaa euroa (13,8). 
Fingridin efektiivinen veroaste vastaa 
olennaisilta osin Suomen yhtiöveropro-
senttia 20%. Vuonna 2020 erot Suomen 
yhtiöverokannan ja Fingridin efektiivisen 
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  Tulos ennen veroja

  Tuloverot

  Fingridin efektiivinen veroprosentti 

20 % 20 % 20 % 20 % 17 %

veroprosentin välillä, yhteensä -8,3 mil-
joonaa euroa (-0,1), johtuvat pienestä 
määrästä vähennyskelvottomia eriä, Nord 
Poolin osakkeiden myynnin seuraukse-
na saadusta verovapaasta osinkotulos-
ta ja Fingrid Datahubin kumulatiivisista 
tappioista kirjatuista laskennallisesta ve-
rosaamisesta. Alla oleva taulukko kuvaa 
Fingridin efektiivisen veroprosentin ke-
hitystä.
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10. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2020 aikana:

1 000 € 31.12.2019

Kirjattu
tulos-

vaikutteisesti 31.12.2020

Laskennalliset verosaamiset   

Varaukset 279 279

Ostovelat ja muut velat 2 059 -43 2 016

Verotuksessa vahvistetut tappiot 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 25 721

Laskennalliset verovelat

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

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2019 aikana:

1 000 € 31.12.2018

Kirjattu
tulos-

vaikutteisesti 31.12.2019

Laskennalliset verosaamiset   

Varaukset 285 -6 279

Ostovelat ja muut velat 1 913 146 2 059

Johdannaisinstrumentit 2 281 -762 1 519

Pullonkaulatuotot 10 788 -1 786 9 003

Liittymismaksut (IFRS 15) 8 028 1 965 9 993

Vuokrasopimusvelat (IFRS 16) 62 62

Yhteensä 23 296 -381 22 915

Laskennalliset verovelat

Poistoero -79 779 10 000 -69 779

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -29 407 -799 -30 206

Muut saamiset -556 -530 -1 086

Muut rahoitusvarat -71 -140 -210

Lainat -1 501 -243 -1 744

Johdannaisinstrumentit -11 673 5 914 -5 758

Yhteensä -122 986 14 202 -108 784
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Tuloverot
Konsernin tuloslaskelman veroihin 
kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden 
tuloksia vastaavat suoriteperusteiset 
verot, aikaisempien tilikausien vero-
jen oikaisut ja laskennallisten vero-
jen muutokset. Laskennalliset verot 
on kirjattu kaikki Suomen yhtiövero-
kannan, 20%, mukaisesti. Verot mer-
kitään tuloslaskelmaan, paitsi jos ne 
liittyvät muihin laajan tuloksen eriin 
jolloin myös vero kirjataan vastaavasti 
muihin laajan tuloksen eriin. Tällaisia 
eriä ovat konsernilla vain myytävissä 
olevat sijoitukset.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat 
kirjataan kaikista väliaikaisista erois-
ta omaisuus- ja velkaerien verotus-
arvojen sekä kirjanpitoarvojen välillä 
velkamenetelmän mukaisesti. Las-
kennallinen vero on kirjattu tilinpää-
töspäivään mennessä säädetyillä ve-
rokannoilla. Liikearvon alkuperäisestä 
kirjaamisesta johtuvaa laskennallista 
verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, eikä 
laskennallista veroa kirjata 

silloin, kun se johtuu omaisuuserän 
tai velan alkuperäisestä kirjaamises-
ta, kun kyseessä ei ole liiketoiminto-
jen yhdistäminen eikä liiketapahtuma 
toteutumisaikanaan vaikuta kirjan-
pidon tulokseen eikä verotettavaan 
tuloon. Laskennalliset verosaamiset 
esitetään pitkäaikaisena saamisena 
ja vastaavasti laskennalliset verovelat 
pitkäaikaisena velkana.

Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät 
käyttöomaisuuden poistoista, rahoi-
tusinstrumenteista ja pullonkaula-
tuottojen käyttämisestä investointei-
hin. Ulkomaisen osakkuusyrityksen 
jakamattomista voittovaroista ei ole 
kirjattu laskennallista veroa, koska 
osingon vastaanottaminen ei aiheu-
ta verovaikutusta pohjoismaisen ve-
rosopimuksen perusteella. Lasken-
nallinen verosaaminen väliaikaisista 
eroista kirjataan siihen määrään asti, 
joka todennäköisesti voidaan hyö-
dyntää tulevaisuudessa syntyvää ve-
rotettavaa tuloa vastaan.
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14 000 km voimajohtoa,  
320 km merikaapeleita

45 000 kpl 
voimajohtopylväitä 115 sähköasemaa

10 varavoimalaitosta 
ja 3 HVDC-asemaa
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4. 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 investointiohjel-
malla edistetään Suomen energia- ja 
ilmastostrategian toteutumista, paran-
netaan käyttövarmuutta, lisätään siir-
tokapasiteettia sekä edistetään sähkö-
markkinoita. Vuosittaiset investoinnit 
kantaverkkoon ovat säilyneet erittäin 
mittavina.

Vuonna 2020 yhtiön kokonaisinvestoinnit 
olivat 169,7 (126,9) miljoonaa euroa. Täs-
tä sähköverkkoon investoitiin yhteensä 
137,3 (103,4) miljoonaa euroa ja varavoi-
maan 9,6 (5,5) miljoonaa euroa. Tieto-
järjestelmäinvestoinnit olivat 21,1 (17,0) 
miljoonaa euroa ja liittyivät pääosin Da-
tahub-hankkeeseen. Tutkimus- ja kehit-
yshankkeisiin käytettiin toimintavuonna 
yhteensä 4,5 (3,4) miljoonaa euroa. Uut-
ta voimajohtoa valmistui noin kymmenen 
kilometriä ja rakenteilla oli noin 570 voi-

majohtokilometriä. Suurista sähkönsiirto-
hankkeista Fingridillä oli käynnissä Met-
sälinjaksi kutsuttu, Oulusta Petäjävedelle 
ulottuva rakennushanke. Kansainvälisten 
sähkömarkkinoiden toiminnan tehostami-
seksi valmistellussa on kolmannen vaih-
tosähköyhteyden rakentaminen Ruotsiin.

Kantaverkko-omaisuus arvostetaan käy-
pään arvoon yhtiön sääntelyn mukaisen 
taseen tarkoituksiin, kuten aikaisemmin 
on kuvattu. Sähköverkko-omaisuuden 
sääntelyn mukainen käypä arvo (oikais-
tu jälleenhankinta-arvo) saadaan laske-
malla yhteen verkkokomponenttikohtai-
set oikaistut jälleenhankinta-arvot, jotka 
lasketaan Energiaviraston määrittämän 
yksikköhinnan ja verkkokomponentin lu-
kumäärän tulona. Verkkokomponentin 
oikaistu nykyinen käyttöarvo lasketaan 
sen oikaistusta jälleenhankinta-arvosta 
verkkokomponentin pitoajan ja verkko-
komponentin keski-ikätiedon avulla.
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Pullonkaulatuotot

Pullonkaulatuottoja kertyy, kun sähkö-
pörssin tarjousalueiden välinen sähkön 
siirtokapasiteetti ei ole riittävän suuri 
kysynnän kattamiseen. Tällöin tarjous-
alueet eriytyvät hinta-alueiksi, ja niiden 
väliseltä siirtoyhteydeltä kertyy sähkö-
pörssille pullonkaulatuottoja siten, että: 
pullonkaulatuotot [€/h] = vuorokausi-
markkinoiden siirto [MW] * aluehinta-
ero [€/MWh]. 

Tämä perustuu siihen, että matalam-
man hinnan alueella toimiva myyjä saa 
sähköstään matalamman hinnan kuin 
se, jonka korkeamman hinnan alueel-
la toimiva ostaja sähköstään maksaa. 
Tällöin hintaerosta aiheutuvat ylijää-
mätuotot, eli pullonkaulatuotot, jäävät 
sähköpörssille, joka edelleen maksaa 
nämä tuotot sopimusperusteisesti kan-
taverkkoyhtiöille. Verkonhaltijan on 

käytettävä saamansa pullonkaulatuo-
tot EU-asetuksen 2019/943 19 artiklan 
mukaisiin tarkoituksiin, joita ovat jaetun 
kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden 
takaaminen sekä yhteenliittämiskapa-
siteettia ylläpitävät tai lisäävät verk-
koinvestoinnit. Fingridin kantaverk-
kotoiminnan hinnoittelun sääntelyssä 
tapahtuneen muutoksen seurauksena 
yhtiö sisällyttää 1.1.2016 jälkeen saadut 
pullonkaulatuotot taseeseen.

Laadintaperiaatteet

Pullonkaulatuotot
Fingridin kantaverkkotoiminnan hin-
noittelun sääntelyssä tapahtuneen 
muutoksen seurauksena yhtiö sisällyt-
tää 1.1.2016 jälkeen saadut pullonkau-
latuotot taseeseen muiden velkojen 
erään siirtovelat. Siirtoveloista pul-
lonkaulatuottoja tuloutetaan tuloslas-
kelmaan liiketoiminnan muina tuot-
toina sitä mukaa, kun niitä vastaavat 
sääntelyssä määritellyt kulut kertyvät 
vuosikustannuksina tuloslaskelmaan. 
Vaihtoehtoisesti ne kirjataan taseessa 
tehtyjä sääntelyssä määriteltyjä inves-
tointeja vastaan pienentämään aineel-
listen käyttöomaisuushyödykkeiden 
hankintamenoa, minkä seurauksena 
kyseisten hyödykkeiden poistot pie-
nenevät. Ennen 1.1.2016 saadut pul-
lonkaulatuotot kirjattiin liikevaihtoon. 

Julkiset avustukset
EU:lta tai muulta taholta saadut, ai-
neelliseen käyttöomaisuuteen liitty-
vät julkiset avustukset vähennetään 
hyödykkeen hankintamenoista, jolloin 
ne pienentävät hyödykkeestä tehtäviä 
poistoja. Muut avustukset jaksotetaan 
tuloksi niille kausille, jolloin avustuksia 
vastaavat kulut syntyvät. Muut saadut 
avustukset on esitetty liiketoiminnan 
muissa tuotoissa.

Fingridille kertyi pullonkaulatuottoja rajajohdoilta yhteensä 146,7 (73,0) miljoonaa euroa. Kertyneitä pullonkaulatuottoja on käyttämättä 
219,1 miljoonaa euroa ja ne käytetään tulevaisuudessa sähkömarkkinoiden toimintaa parantaviin investointeihin.
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4.2 AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

11. Aineelliset hyödykkeet

1 000 € 2020 2019

Maa- ja vesialueet

Hankintameno 1.1. 19 640 19 116

Lisäykset 1.1.-31.12. 234 524

Vähennykset 1.1.-31.12.

Hankintameno 31.12. 19 873 19 640
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 873 19 640

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 332 015 305 190

Lisäykset 1.1.-31.12. 18 111 26 825

Vähennykset 1.1.-31.12.

Hankintameno 31.12. 350 125 332 015
Kertyneet poistot 1.1. -88 947 -78 861

Vähennysten poistot 1.1.-31.12.

Poistot 1.1.-31.12. -10 900 -10 086

Kirjanpitoarvo 31.12. 250 279 243 068

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 1 234 697 1 183 907

Lisäykset 1.1.-31.12. 28 154 50 791

Vähennykset 1.1.-31.12. -2 439

Hankintameno 31.12. 1 260 413 1 234 697
Kertyneet poistot 1.1. -673 724 -630 596

Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 1 364

Poistot 1.1.-31.12. -43 165 -43 128

Kirjanpitoarvo 31.12. 544 887 560 973

1 000 € 2020 2019

Voimajohdot
Hankintameno 1.1. 1 345 479 1 313 640

Lisäykset 1.1.-31.12. 8 682 36 650

Vähennykset 1.1.-31.12. -831 -4 810

Hankintameno 31.12. 1 353 330 1 345 479
Kertyneet poistot 1.1. -588 270 -555 155

Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 586 4 404

Poistot 1.1.-31.12. -38 070 -37 518

Kirjanpitoarvo 31.12. 727 577 757 210

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. 50 294 59 596

Lisäykset 1.1.-31.12. 152 961 106 599

Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -56 650 -115 901

Hankintameno 31.12. 146 606 50 294
Kirjanpitoarvo 31.12. 146 606 50 294

Aktivoidut korot
Hankintameno 1.1. 14 721 13 705

Lisäykset 1.1.-31.12. 1 629 1 016

Hankintameno 31.12. 16 350 14 721
Kertyneet poistot 1.1. -2 423 -1 910

Poistot aktivoiduista koroista 1.1.-31.12. -546 -513

Kirjanpitoarvo 31.12. 13 381 12 297

Kirjanpitoarvo 31.12. 159 986 62 592
Aineelliset hyödykkeet 1 702 721 1 643 599
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12. Aineettomat hyödykkeet

1 000 € 2020 2019

Maankäyttöoikeudet  

Hankintameno 1.1. 100 301 97 509

Lisäykset 1.1.-31.12. 489 2 811

Vähennykset 1.1.-31.12. -82 -19

Hankintameno 31.12. 100 707 100 301

Kirjanpitoarvo 31.12. 100 707 100 301

Muut aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 70 016 52 930

Lisäykset 1.1.-31.12. 15 829 17 086

Vähennykset 1.1.-31.12. -251

Hankintameno 31.12. 85 594 70 016

Kertyneet poistot 1.1. -46 547 -42 588

Poistot 1.1.-31.12. -3 093 -3 960

Kirjanpitoarvo 31.12. 35 954 23 469

Kirjanpitoarvo 31.12. 136 661 123 770

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 miljoonaa 
euroa eikä siihen ole tullut muutoksia esi-
tettävinä kausina. Koska sääntelyn mu-
kaisesti käypään arvon arvostettu yhtiön 
kantaverkko-omaisuuden nettovarojen 

arvo on noin 2 800,0 miljoonaa euroa 
verrattuna nettovarojen 1 927,4 miljoo-
nan euron kirjanpitoarvoon, joka sisältää 
maankäyttöoikeudet ja liikearvon, omai-
suuserien kirjanpitoarvo ei ole alentunut.

Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet
Suurin osa yhtiön aineellisista hyödyk-
keistä muodostuu kantaverkko-omai-
suudesta. Kantaverkko-omaisuus 
sisältää mm. 400 kV, 220 kV, 110 kV 
voimajohdot, tasasähköjohdot, joh-
tokatujen käyttöoikeudet, sähköase-
mat asema-alueineen (rakennukset, 
rakennelmat, koneet ja laitteet, ase-
ma-alueen tiet), kaasuturbiinivoimalai-
tokset, polttoainesäiliöt, generaattorit 
ja turbiinit.

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu 
taseessa alkuperäiseen hankintame-
noon vähennettynä kertyneillä poistoil-
la sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. 
Jos käyttöomaisuushyödyke koostuu 
useammasta osasta, jolla on eripituiset 
vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä 
hyödykkeinä ja poistetaan erillisten vai-
kutusaikojensa kuluessa. 

Kun käyttöomaisuushyödykkeen eril-
lisenä hyödykkeenä käsitelty osa uu-
sitaan, uuteen osaan liittyvät menot 
aktivoidaan. Muut myöhemmin synty-
vät menot aktivoidaan vain, mikäli on 
todennäköistä, että hyödykkeeseen 
liittyvä vastainen taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen 
hankintameno on luotettavasti määri-

tettävissä. Korjaus- ja ylläpitomenot 
kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne 
ovat toteutuneet.

Vieraan pääoman menot, kuten kor-
kokulut ja järjestelypalkkiot, jotka vä-
littömästi johtuvat ehdot täyttävän 
omaisuuserän hankkimisesta, rakenta-
misesta tai valmistamisesta, muodos-
tavat osan kyseisen omaisuuserän han-
kintamenoista. Ehdot täyttävä hyödyke 
on sellainen hyödyke, jonka saaminen 
valmiiksi sen aiottua käyttötarkoitusta 
varten vaatii välttämättä huomattavan 
pitkän ajan. Muut vieraan pääoman me-
not kirjataan kuluiksi. Hankintamenoon 
aktivoidut vieraan pääoman menot las-
ketaan konsernin keskimääräisen vie-
raan pääoman kustannusten mukaan.

Aineellisista käyttöomaisuushyödyk-
keistä tehdään tasapoistot taloudelli-
sen vaikutusajan mukaisesti. Tilivuoden 
aikana käyttöön otetun käyttöomaisuu-
den poistot lasketaan hyödykekohtai-
sesti käyttöönottokuukausien mukaan. 
Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. 
Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkis-
tetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja 
jos ne eroavat merkittävästi aikaisem-
mista arvioista, poistoaikoja muutetaan 
vastaavasti.
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Aineellisten käyttöomaisuushyödykkei-
den poistoajat:

Rakennukset ja rakennelmat
• Sähköasemien rakennukset ja  

erilliset rakennukset 40 vuotta
• Sähköasemien rakennelmat   

30 vuotta
• Kaasuturbiinivoimalaitosten ra-

kennukset ja rakennelmat 20-40  
vuotta

• Erilliset rakennelmat 15 vuotta

Voimajohdot
• Voimajohdot 400 kV  40 vuotta
• Tasasähköjohdot 40 vuotta
• Voimajohdot 110-220 kV 30 vuot-

ta
• Kreosoottipylväät ja niiden hävittä-

miskustannukset 30 vuotta
• Voimajohtojen (400 kV) alumiini-

pylväät 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 myyn-
nistä tai luovutuksesta syntyvät voitot 
tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan 
joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai 
kuluihin. Taseesta poiskirjaaminen ta-
pahtuu, kun taloudellinen vaikutusaika 
on päättynyt, hyödyke myyty, romutet-
tu tai muutoin luovutettu ulkopuoliselle.

Liikearvo ja muut aineettomat 
hyödykkeet
Yritysten ja liiketoimintojen hankin-
nasta syntynyt liikearvo muodostuu 
hankintamenon sekä hankittujen käy-
piin arvoihin arvostettujen yksilöitä-
vissä olevien nettovarojen erotukse-
na. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa 
tuottaville yksiköille, ja se testataan 
vuosittain arvonalentumisten varalta. 
Osakkuusyritysten osalta liikearvo si-
sällytetään osakkuusyrityksen inves-
toinnin arvoon.

Muita aineettomia hyödykkeitä ovat 
ohjelmistot, maankäyttö- ja päästö-
oikeudet. Ohjelmistot arvostetaan 
alkuperäiseen hankintamenoon ja 
poistetaan tasapoistoin arvioituna ta-
loudellisena vaikutusaikanaan. Maan-
käyttöoikeuksista, joilla on rajaton ta-
loudellinen vaikutusaika, ei kirjata 

poistoja, vaan ne testataan vuosittain 
arvonalentumisen varalta. 

Päästöoikeuksia on käsitelty luvus-
sa 6.

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät, 
myöhemmin toteutuvat menot akti-
voidaan vain siinä tapauksessa, että 
niiden vaikutuksesta yritykselle koi-
tuva taloudellinen hyöty lisääntyy yli 
aiemman suoritustason. Muussa ta-
pauksessa menot kirjataan kuluksi 
niiden syntymishetkellä.
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13. Vuokrasopimukset

1 000 € 2020 2019

Taseeseen merkityt määrät:  

Käyttöoikeusomaisuuserät, rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 32 574 34 974

Lisäykset 1.1.-31.12. 783,62 220

Poistot 1.1.-31.12. -2 685 -2 620

Hankintameno 31.12. 30 673 32 574

Kirjanpitoarvo 31.12. 30 673 32 574

Vuokrasopimusvelat:

Pitkäaikainen 28 913 30 515

Lyhytaikainen 2 328 2 371

Yhteensä 31 241 32 886

Tuloslaskelmaan merkityt määrät:

Käyttöomaisuuserien poistot rakennuksista 2 685 2 620

Korkokulut 653 683

Arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut 806 964

Vuokrasopimuksista aiheutuva lähtevä rahavirta vuonna 2020 oli yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.

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.

Laadintaperiaatteet

Vuokrasopimukset
Fingrid oyj toimii pääosin vuokral-
leottajana, ja vuokrasopimuksia on 
solmittu enimmäkseen toimistotilois-
ta. Vuokralleottaja kirjaa taseeseen 
käyttöoikeusomaisuuseräksi ja vuok-
rasopimusvelaksi kaikki vuokrasopi-
mukset lukuun ottamatta lyhytaikai-
sia (vuokrakausi alle 12 kuukautta) 
ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä. 
Käyttöoikeusomaisuuserä ja vas-
taava velka kirjataan taseeseen, kun 
vuokralle otettu omaisuuserä on kon-
sernin käytettävissä. Käyttöoikeus-
omaisuuserä poistetaan tasapois-
toina joko vuokra-ajan kuluessa tai 
taloudellisen vaikutusajan perusteel-
la, riippuen siitä kumpi niistä on lyhy-
empi. Vuokrasopimusvelan korkokulu 
esitetään rahoituskuluissa. Rahavir-
talaskelmassa vuokrasopimusvelan 
maksut esitetään rahoitustoiminnan 
rahavirrassa ja liittyvä korko korko-
kuluissa.

Vuokrakauden pituus vastaa ei-pu-
rettavissa olevaa vuokrasopimuk-

sen kestoa sekä sellaiset vuokraso-
pimukset joissa jatko-optiot tullaan 
johdon arvion mukaan suurella to-
dennäköisyydellä käyttämään. Kiin-
teistövuokrasopimuksissa ei ole sel-
keästi määritelty sopimuksen sisäistä 
korkokantaa, mistä johtuen Fingrid 
käyttää korkokantana arviota siitä 
mikä yhtiön lisäluoton korko kiinteis-
tövuokrasopimuksille olisi. Lisäluoton 
korko määritellään koko kiinteistö-
vuokrakannalle, jolloin kaikki kiin-
teistöjen vuokrasopimukset diskon-
tataan käyttäen samaa korkokantaa. 
IFRS 16:n mukaisten vuokrasopi-
musten diskonttaamisessa käytetyt 
diskonttokorot perustuvat yhtiön 
julkisesti noteerattujen joukkovelka-
kirjalainojen markkinatuottoihin.

Lyhytaikaiset tai vähäarvoiset vuok-
rasopimukset, jotka kirjataan tasae-
rinä kuluiksi, koostuvat ajoneuvojen 
leasingmaksuista, maa- ja vesialuei-
den vuokrista sekä pienkoneiden ja 
laitteiden leasingmaksuista.
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5. 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 rahoi-
tusveloista sekä johdannaisista, joita yhtiö käyttää yksinomaan riskien-
hallinnan tarkoituksiin. Riskit liittyvät erilaisiin markkinariskeihin: sähkön 
hintariskiin ja korko- ja valuuttariskiin. Sähkön hinta- ja volyymiriskin hal-
linta on kuvattu tilinpäätöksen luvussa 3. 

5.1 PÄÄOMAN HALLINTA
Fingrid hallinnoi pääomana taseen osoit-
tamaa omaa pääomaa sekä lainoja. Yhtiön 
kirjanpidon osoittama tase on pienempi 
kuin Energiaviraston sääntelyn mukaises-
ti esitetty tase, jossa verkko-omaisuus 
on arvostettu sääntelyn mukaiseen ny-
kyiseen käyttöarvoon. Yhtiön lainat esi-
tetään kirjanpitoarvoilla myös sääntelyn 
mukaisessa taseessa. Kirjanpidon mu-
kaisen taseen oma pääoma on luonnol-
lisesti pienempi kuin sääntelyn mukaisen 
taseen oma pääoma, joka tasapainottaa 
verkko-omaisuuden kirjanpitoarvon ja to-
dellisen nykykäyttöarvon erotuksen.

Yhtiöllä tulee olla pääomarakenne, joka 
tukee yhtiön luottoluokituksen säilymistä 
vahvana, pääomakustannusten kohtuul-
lisuutta ja riittävää osingonmaksukykyä. 

Fingridin pääoman ja verkko-omaisuuden 
hallinnan ensisijainen tavoite on varmis-
taa yhtiön kyky jatkuvaan liiketoimintaan, 
arvon säilyminen sekä nopea toipuminen 
mahdollisista erityistilanteista.

Yhtiön tavoitteena on säilyttää yhtiön 
luottoluokitus vähintään tasolla ’A-’. Yhtiö 
ei ole asettanut yksittäisiä tunnusluku-
tavoitteita kirjanpidon tai sääntelyn mu-
kaisen taseen pääoman hallintaan vaan 
seuraa ja ohjaa kokonaisuutta jolle luot-
toluokitukset ja niiden taustalla olevat 
riskianalyysit ja muut parametrit luovat 
pohjan.

Yhtiön luottoluokitus säilyi korkeana 
vuonna 2020. Tämä heijastaa yhtiön vah-
vaa kokonaistaloudellista tilannetta ja 
velanhoitokykyä. Fingridillä on luokitus-

palvelusopimukset S&P Global (S&P) ja 
Fitch Ratings (Fitch):n kanssa. Voimassa 
olevat luottoluokitukset säilyivät korkeina 
ja olivat 31.12.2020:

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

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

5.2 RAHOITUSTOIMINNAN 
TAVOITTEET JA ORGANISOINTI JA 
RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN 
PERIAATTEET
Yhtiö hoitaa rahoitustoimintaa kokonai-
suutena, joka koostuu ulkoisen rahoituk-
sen hankinnan lisäksi likviditeetin, vasta-
puoliriskien ja rahoitusriskien hallinnasta 
sekä liiketoiminnan tukemisesta rahoituk-
sen kokonaisuuteen liittyvissä asioissa.

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

malla liiketoiminnan vaatima rahoitus, 
suojautuminen keskeisiltä rahoitusris-
keiltä ja rahoituskustannusten mini-
mointi 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 korkoris-
kin (riskitön korko ns. WACC-mallissa) 
yhdessä yhtiön nettovelan korkoriskin 
käsittelyn kanssa;

• ennakoiva rahoitussuunnittelu, jolla 
varmistetaan liiketoiminnan rahavirran, 
tulevien investointien, erääntyvien lai-
nojen ja tulevien osingonmaksujen yh-
teisvaikutuksen huomioon ottaminen 
rahoitustarpeissa ja lainasalkun raken-
teen optimoinnissa.

Yhtiön rahoitusyksikkö ylläpitää aktiivista 
ja johdonmukaista vuoropuhelua luotto-
luokittajien kanssa ja seuraa näiden käyt-
tämiä tunnuslukuja. Lisäksi rahoitusyk-
sikkö seuraa muita yleisesti käytettyjä 
yritystalouden tunnuslukuja.

Konsernin rahoitus jakautuu oman pää-
oman ja vieraan pääoman rahoitukseen. 
Oman pääoman osuus oli 27,4% ja vie-
raan pääoman osuus oli 72,6% konser-
nin kokonaistaseesta vuonna 2020. IFRS 
16 standardin vaikutus oman pääoman 
osuuteen oli 0,4%-yksikköä pienentä-
vä. Sääntelyn mukainen oma pääoma oli 
60,2% ja vieras pääoma 39,8% sääntelyn 
mukaisesta taseesta vuonna 2020.



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

32

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Fingrid Oyj altistuu rahoituksen kokonai-
suutta hallitessaan mm. markkina-, lik-
viditeetti-, vastapuoli-, ja luottoriskeille. 
Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on 
omistaja-arvon vaaliminen varmistamal-
la liiketoiminnan vaatima rahoitus, suo-
jautumalla keskeisiltä rahoitusriskeiltä ja 
minimoimalla rahoituskustannukset riski-
limiittien puitteissa. 

Yritystalouden periaatteet
Fingrid Oyj:n hallitus hyväksyy Yritysta-
louden periaatteet, jotka määrittelevät 
miten Fingrid Oyj hoitaa rahoituksen ko-
konaisuutta. Fingrid-konsernin ulkoinen 
rahoitus hoidetaan Fingrid Oyj:n kautta.

Taseen pääomarakenne 2020

51 %

22 %

27 %

  Oma pääoma

  Korolliset lainat

  Muut velat

Riskienhallinnan toteutus ja 
raportointi
Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa rahoituk-
sen hankintaan sekä rahoituksen riskien 
hallintaan liittyvistä käytännön toimen-
piteistä Yritystalouden periaatteiden ja 
Rahoitustoiminnan politiikan mukaisesti. 
Vastuu rahoituksen päivittäisestä orga-
nisoinnista, raportoinnista ja riittävistä 
kontrolleista kuuluu talous- ja rahoitus-
johtajalle, joka raportoi toimitusjohtajalle 
ja hallitukselle (tarkastusvaliokunnalle) 
säännöllisesti.

Riskienhallintaprosessit
Rahoitusyksikkö vastaa riskien seuran-
nasta, järjestelmistä sekä malleista ja me-
netelmistä, joilla lasketaan ja arvioidaan 
riskejä. Rahoitusyksikön tehtävänä on li-
säksi tunnistaa, mitata ja raportoida ra-
hoitusriskit, joille yhtiö voi altistua. Vuoden 
2020 aikana toteutettiin yhtiön rahoitus-
toiminnan sisäinen tarkastus. Tarkastuk-
sessa ei havaittu kriittisiä tai merkittäviä 
kontrollipuutteita. Tarkastusraportin mu-
kaan yhtiön rahoitustoiminta on kuvattu 
kattavasti politiikoissa ja ohjeistuksessa 
ja toimintaan liittyvät raportointikäytännöt 
ovat systemaattiset.

Käyvän arvon hierarkia
Käypään arvoon arvostettavat varat ja 
velat, sekä liitetiedoissa esitettävät käy-
vät arvot luokitellaan kolmitasoiseen 
hierarkiaan käyvän arvon esittämisessä. 

Hierarkian taso määritetään sopimuksen 
syöttötietojen mukaan. Luokittelu perus-
tuu instrumentin alimmalla tasolla olevaan 
syöttötietoon, joka on merkittävä kyseisen 
käypään arvon arvostettavan erän kannal-
ta kokonaisuudessaan tarkasteltuna.

Taso 1: syöttötiedot ovat julkisesti notee-
rattuja toimivilla markkinoilla.
Taso 2: syöttötiedot eivät ole noteerattuja 
hintoja ja perustuvat todettavissa olevaan 
markkinatietoon joko suoraan tai välillisesti.
Taso 3: syöttötiedot eivät ole noteerattu-
ja hintoja ja eivät ole todettavissa olevaa 
markkinatietoa.

5.3 RAHOITUSVELAT, RAHOITUSKULUT 
SEKÄ RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Yhtiö hyödyntää kulloisenkin luottoluoki-
tuksen tarjoamat mahdollisuudet kansain-
välisillä ja kotimaisilla rahamarkkinoilla. 
Rahoitus hankitaan markkinaehtoisesti ja 
hajautetusti useasta eri lähteestä. Tavoit-
teena on tasainen takaisinmaksuprofiili. 
Fingridin voimassa olevat lainasopimuk-
set, velka- tai yritystodistusohjelmat ovat 
vakuudettomia. Niihin ei myöskään liity 
mitään taloudellisiin tunnuslukuihin pe-
rustuvia erityisehtoja eli ns. finanssikove-
nantteja.

Yhtiö toimii joukkovelkakirja-, yritystodis-
tus-, ja lainamarkkinoilla: 
• Pitkäaikaista varainhankintaa varten 

yhtiöllä on kansainvälinen joukkovelka-

kirjaohjelma, Medium Term Note Pro-
gramme (”EMTN-ohjelma”), joka on 
suuruudeltaan 1,5 miljardia euroa.  

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

• Fingridillä on kotimainen yritystodistus-
ohjelma, joka on suuruudeltaan 150 mil-
joonaa euroa.

• Lisäksi Fingridillä on kahdenkeskisiä 
lainasopimuksia kaupallisten pankkien, 
sekä Euroopan Investointipankin (EIP) 
että 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 vih-
reän joukkovelkakirjan, ns. green bondin 
vuonna 2017. Green bondilla rahoitetaan 
hankkeita, joilla arvioidaan olevan pitkä-
aikaisia nettopositiivisia ympäristövai-
kutuksia. Green bond -hankkeet liittävät 
Fingridin sähköverkkoon uusiutuvaa ener-
giantuotantoa, vähentävät sähkön siirto-
häviöitä tai luovat älykkäitä, energiaa ja 
ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Fingrid 
raportoi verkkosivuillaan sijoittajat-osios-
sa vuosittain Green bondilla rahoitettujen 
hankkeiden vaikutuksia erillisellä vaikutta-
vuusraportilla. Yhtiön tavoitteena on lisätä 
vihreän rahoituksen osuutta kokonaisra-
hoituksesta.
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Fingridin EMTN- ohjelma ja velkakirjoja on 
listattu Lontoon pörssiin ja Irlannin pörs-
siin (Euronext Dublin). Rinnakkaislistaus 
mahdollistaa kaupankäynnin velkakirjoil-
la ja uusien velkakirjojen listauksen näissä 
kahdessa pörssissä.

Seuraavassa graafissa on kuvattu Fingri-
din moninaiset velkalähteet. Fingrid hoitaa 
velkarahoituksensa pääosin kansainvälisil-
tä joukkovelkakirjamarkkinoilta.

Kokonaisvelka lähteittäin 2020

62 %
6 %

14 %

10 %

4 %
3 %

  EMTN-ohjelma

  ECP-ohjelma

  Euroopan Investointipankki

  Pohjoismaiden Investointipankki

  Pankkilainat

  Vuokrasopimusvelat

Lainat muodostuvat seuraavasti:

14. Lainat

2020 2019 Hierarkian 
taso

1 000 €
Käyvät 

arvot
Tasearvot % Käyvät 

arvot
Tasearvot %

Pitkäaikaiset  

Joukkovelkakirjalainat 822 574 731 301 701 100 613 921 Taso 2

Lainat rahoituslaitoksilta 277 668 272 554 249 487 240 216 Taso 2

1 100 242 1 003 855 950 588 854 138

Vuokrasopimusvelat 28 913 30 515

1 032 767 88 % 884 652 79 %

Lyhytaikaiset

Joukkovelkakirjalainat 50 136 50 000 Taso 2

Lainat rahoituslaitoksilta 67 925 67 662 18 900 17 662 Taso 2

Muut lainat / 
Yritystodistukset 
(kansainväliset ja 
kotimaiset)

72 090 72 155 165 106 165 315 Taso 2

140 014 139 817 234 142 232 978

Vuokrasopimusvelat 2 328 2 371

142 145 12 % 235 349 21 %

Yhteensä 1 240 256 1 174 913 100 % 1 184 730 1 120 001 100 %

Lainojen käyvät arvot pohjautuvat rahavirtojen nykyarvoihin. Eri valuutoissa nostetut lainat on arvostettu 
kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Diskonttokorkoon on lisätty yritys- ja lainakohtainen 
riskipreemio. 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 31,2 miljoonaa euroa.

15. Lainoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat

1 000 € 2020 2019

Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko Tasearvo 

EUR 50 000 20.9.2020 vaihtuva-
korkoinen

50 000

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 % 299 502 299 359

EUR 70 000 7.5.2025 0,527 % 70 000

EUR 100 000 23.11.2027 1,125 % 99 494 99 424

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 2,89 % 30 000 30 000

673 996 653 783

NOK 100 000 16.9.2025 4,31% 9 551 10 138

NOK 500 000 8.4.2030 2,72% 47 754

57 305 10 138

Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä 731 301 613 921

Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä 50 000

Yhteensä 731 301 663 921

Yhtiö määrittää nettovelat taseen rahavarojen, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 
rahoitusvarojen ja lainojen erotuksena. Nettovelkojen kehitystä seurataan aktiivisesti. 
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16. Lainojen täsmäytyslaskelma

1 000 €
Lainat vuoden 

kuluessa
Lainat yli 

vuoden kuluttua
Yhteensä

Lainat 1.1.2019 288 091 771 508 1 059 598

Rahoituksen rahavirrat -126 396 150 000 23 604

Valuuttakurssioikaisut 3 621 292 3 913

Muut muutokset, joihin ei liity maksua 2 371 30 515 32 886

Siirto lyhytaikaisiin lainoihin 67 662 -67 662

Lainat 31.12.2019 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

Muut muutokset koostuvat pääosin IFRS 16-vaikutuksista.

Nettovelkojen täsmäytyslaskelma, 1 000 € 2020 2019

Rahavarat 45 645 15 626

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 80 243 67 188

Lainat – vuoden kuluessa takaisin maksettavat 142 145 235 349

Lainat – yli vuoden kuluttua takaisin maksettavat 1 032 767 884 652

Nettovelat 1 049 024 1 037 186

Nettovelat lasketaan raha- ja rahoitusvarojen sekä lainojen erotuksena.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kir-
jattavat rahoitusvarat ovat likvidejä sijoi-
tuksia joilla käydään kauppaa toimivilla 
markkinoilla. Lainoihin sisältyi tilikauden 
lopussa IFRS 16 mukaisia vuokraso-
pimusvelkoja yhteensä 31,2 miljoonaa 
euroa, joista lyhytaikaisia, alle vuoden 
kuluessa suoritettavia oli 2,3 miljoonaa 
euroa ja yli vuoden kuluttua erääntyviä oli 
28,9 miljoonaa euroa.
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Korkotuotot ja -kulut lainoista ja muista saamisista muodostuvat seuraavasti:

17. Korkotuotot ja -kulut lainoista ja muista saamisista

1 000 € 2020 2019

Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista 
rahoitusvaroista

185 446

Korkotuotot rahavaroista ja pankkitalletuksista 88 22

Voitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista 415

Valuuttakurssivoitot lainoista, johdannaisista ja valuuttatileistä 767 0

Osinkotuotot 8 357

9 812 468

Korkokulut lainoista -20 532 -19 985

Nettokorkokulut korko- ja valuuttajohdannaisista 7 897 5 926

Voitot johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta 7 115 5 405

Tappiot johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta -8 402 -1 007

Valuuttakurssitappiot lainoista, johdannaisista ja valuuttatileistä 352 -351

Korkokulut vuokrasopimusveloista (IFRS 16) -653 -683

Muut rahoituskulut -1 254 -882

-15 477 -11 577

Aktivoidut korkokulut, vieraan pääoman menot; 
rahoitusmenokerroin 1,1 % (liitetieto 11)

1 629 1 016

Yhteensä -4 036 -10 093

Velkojen markkinariskien hallinta
Fingridin velat ovat sekä kiinteä- että 
vaihtuvakorkoisia ja niitä on laskettu liik-
keeseen useassa valuutassa. Näin ollen 
ne altistavat yhtiön rahavirran korkoriskil-
le ja valuuttariskille. Fingrid käyttää joh-
dannaissopimuksia suojautumiseen näil-
tä riskeiltä. Yhtiö pitää lähtökohtaisesti 
liikkeelle lasketut lainat maturiteettiin 
saakka eikä siten arvosta taseessa lai-
noja käypään arvoon tai suojaudu käyvän 
arvon korkoriskiltä. Sallitut suojausinstru-
mentit on määritelty rahoitustoiminnan 
politiikassa ja valittu siten, että ne suo-
jaavat mahdollisimman tehokkaasti ky-
seisiltä riskeiltä.

Yhtiön toimintavaluutta on euro. Lähtö-
kohtaisesti valuuttariskit ja vieraan valuu-
tan korkoriski suojataan täysimääräisesti. 
Kustannustehokkuussyistä voidaan jät-
tää suojaamatta riskin määrä, joka rea-
lisoituessaan on enintään viisi miljoonaa 
euroa. 

Transaktioriski
Yhtiö laskee liikkeelle velkakirjoja kansain-
välisillä ja kotimaisilla raha- ja lainapää-
omamarkkinoilla. Yhtiön lainat jakautuvat 
euro- ja ei-euromääräisiin valuuttoihin. 
Kaikki valuuttamääräiset velat ja niihin 
liittyvät korkovirrat suojataan valuutta-

riskeiltä. Valuuttasuojaus tehdään aina 
täysimääräisesti kunkin velkakirjan liik-
keeseenlaskun yhteydessä. Yhtiö käyttää 
valuutan- ja koronvaihtosopimuksia vel-
kakirjojen valuuttakurssi- ja korkoriskin 
suojaamiseksi.

Yhtiön liiketoimintoihin liittyvät valuuttaris-
kit ovat vähäiset ja ne on pääosin suojattu. 
Liiketoiminnan transaktioriskien suojaami-
seksi yhtiö on tilikauden aikana käyttänyt 
valuuttatermiinejä. Johdannaisten yhteen-
veto on esitetty liitetiedossa 23. 

Lainat alkuperäisessä valuutassa 
2020, MEUR

  EUR

  NOK

1 118 (1 110)

57 (10)
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Rahoituskulut 2016-2020

  Rahoituskulut, viimeiset 12kk, MEUR  

  Rahoituskulut, viimeiset 12kk, prosenttia 

  6 kuukauden Euribor, liukuva keskiarvo

Rahoituskulut 2016-2020 – kuvassa rahoituskuluihin ei ole sisällytetty IFRS 16 korkokuluja.

Korkoriski
Yhtiöllä on vain euromääräistä korkoriskiä 
yhtiön liiketoiminnasta, varoista ja lainois-
ta. Lainat ovat sekä pääomien ja korko-
maksujen osalta täysin valuuttasuojatut 
ja rahavarat ja käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat 
euromääräiset. 

Korkoriskin hallinnassa optimoidaan 
Energiaviraston määrittelemän regulaa-
tiomallin kautta tuleva liiketoiminnan kor-
koriski (riskitön korko ns. WACC-mallissa, 
ks. seuraava sivu) yhdessä yhtiön netto-
velan korkoriskin kanssa. 

Liiketoiminnan korkoriski voidaan suojata 
osittain tai kokonaan suhteessa sähkö-
verkkotoimintaan sitoutuneeseen oikais-
tuun pääomaan. Yhtiön hallitus päättää 
erikseen mahdollisesta liiketoiminnan kor-
koriskin suojauksesta. Liiketoimintaan si-
sältyvää korkoriskiä ei ole suojattu vuonna 
2020. Fingridin liiketoiminnan korkoriski 
aiheutuu WACC-mallin riskittömän koron 
muutoksista. Jos riskitön korko nousee/
laskee prosenttiyksikön, niin verojen jäl-
keinen WACC nousee/laskee 0,9%.

Lainasalkun korkoriskin hallinnan tavoit-
teena on minimoida korkokustannukset 

pitkällä aikavälillä. Tarkoitus on, että lai-
nasalkun bruttokorkopositio ( johdan-
naiset ja velat) pidetään keskimääräi-
seltä korkosidonnaisuusajaltaan noin 
kahdentoista (12) kuukauden mittaise-
na. Lainasalkun korkoriski syntyy mark-
kinakorkojen heilunnasta mikä laskee tai 
nostaa yhtiön vaihtuvakorkoisten lainojen 
vuosittaisia korkokustannuksia. Markki-
nakorkojen noustessa/laskiessa vaihtu-
vakorkoisten lainojen korkokustannukset 
kasvavat/pienenevät. Tämä on ns. raha-
virtariski, jota yhtiö suojaa johdannaisilla. 
Lainasalkun korkoriskin herkkyyttä mi-
tataan Cash Flow at Risk (CFaR) tyyp-
pisellä mallilla, josta Fingridillä on käy-
tössä Autoregressive Integrated Moving 
Average (ARIMA) - malli. Mallin keskeiset 
parametrit ovat 3kk ja 6kk Euriborkorot, 
joiden historiallisten aikasarjojen perus-
teella simuloidaan Fingridin lainasalkun 
korkokuluja eteenpäin katsovasti. Posi-
tio, josta herkkyysanalyysi on laskettu 
sisältää konsernin kaikki korolliset lai-
nat, lainasalkun johdannaiset ja ostetut 
korko-optiot, joilla suojaudutaan äkillisiä 
koron muutoksia vastaan. Mallin mukaan 
Fingridin korkokulut tulevat 95% (99%) 
todennäköisyydellä olemaan enintään 
16,1 (17,6) miljoonaa euroa seuraavan 12 
kuukauden aikana.
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Verkkotoimintaan sitoutuneelle oikais-
tulle pääomalle hyväksyttävän koh-
tuullisen tuottoasteen määrittämisessä 
käytetään pääoman painotetun keski-
kustannuksen mallia (Weighted Average 
Cost of Capital, eli WACC -malli). Ener-
giaviraston määrittämä WACC-malli il-
maisee yrityksen käyttämän pääoman 
keskimääräisen kustannuksen, jossa 
painoina ovat oman 

ja vieraan pääoman suhteelliset arvot. 
Oman pääoman ja korollisen vieraan 
pääoman kustannusten painotetun kes-
kiarvon avulla lasketaan koko pääoman 
kustannus eli sääntelyn mukainen koh-
tuullinen tuottoaste. Kohtuullinen tuotto 
lasketaan kertomalla verkkotoimintaan 
sitoutunut oikaistu pääoma WACC:lla.

Tämän jälkeen edellä mainittu verojen 
jälkeinen kohtuullinen tuottoaste oikais-
taan voimassaolevalla yhteisöverokan-

nalla. Näin saadaan laskettua  veroja 
edeltävä kohtuullinen tuottoaste.

Verkonhaltijalle sovelletaan kiinteää 
pääomarakennetta, jossa korollisen 
vieraan pääoman painoarvo on 50% 

ja oman pääoman 50%. Yhteisöveroja 
edeltävä (pre-tax) kohtuullinen tuotto-
aste lasketaan seuraavasti.

   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)
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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 jälleen-
rahoitusriskille erääntyvien lainojen, mak-
sujen ja liiketoiminnan kassavirran vaihte-
luista johtuen. Yhtiön maksuvalmius tulee 
järjestää siten, että tulevan 12 kuukauden 
periodin jälleenrahoitustarve pystytään 
kattamaan 110 prosenttisesti likvideillä 
varoilla (rahavarat ja käypään arvoon tu-
losvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) 
ja käytettävissä olevilla pitkäaikaisilla si-
tovilla luottolupauksilla.  

Yhtiöllä on 11.12.2015 allekirjoitettu 300 
miljoonan euron valmiusluotto. Valmius-
luoton laina-aika on viisi vuotta, minkä 
lisäksi yhtiöllä on kaksi yhden vuoden 
jatko-optiota laina-aikaan, jotka molem-
mat ovat käytetty. Nämä pidensivät val-
miusluoton laina-aikaa 11.12.2022 asti. 
Valmiusluotto on sitova ja nostamaton. 
Lisäksi yhtiöllä on käytössään yhteensä 
225 miljoonan euron suuruiset maksu-
valmiutta varmistavat rahoitusjärjestelyt, 
jotka koostuvat sitovista- ja ei-sitovista 
kahdenvälisistä järjestelyistä pankkien 
kanssa.

Jälleenrahoitusriskiä hallitaan rakenta-
malla tasainen erääntymisprofiili siten, 
että pitkäaikaisten lainojen osuus yksit-
täisenä vuonna on alle 30 prosenttia ko-
konaisvelasta ja että yhtiön lainasalkun 

keskimaturiteetin on oltava vähintään 
kolme vuotta. Jälleenrahoituksen varmis-
tamiseksi yhtiö hyödyntää monipuolisesti 
eri rahoituslähteitä. Yhtiön korkea luot-
toluokitus ja hyvät pankki- sekä sijoitta-
jasuhteet mahdollistavat hyvän pääsyn 
velkapääomamarkkinoille ja siten mini-
moivat velan jälleenrahoitusriskin ja ra-
hoituskustannukset.

Rahoitustoiminnan vastapuoliriskiä ai-
heuttavat vastapuolet ovat sijoittami-
seen liittyvät vastapuolet (esimerkiksi 
rahamarkkinarahastot), johdannaissopi-
musten vastapuolet ja pankkivastapuolet. 
Yhtiö minimoi vastapuoliriskejä. Pääsään-
töisesti luottoluokituskategoriat määrit-
tävät vastapuolilimiitin määrän.

Sopimuksiin perustuvat lainojen lyhen-
nykset ja korkokulut, esitetään seuraa-
vassa taulukossa. Vaihtuvakorkoisten 
lainojen korkoprosentit on määritetty 
käyttäen nollakuponkikäyrää. Lyhennyk-
set ja korkosummat eivät ole diskontat-
tuja arvoja. Koronvaihtosopimuksista ai-
heutuvat rahoituskulut suoritetaan usein 
nettomääräisinä, sopimusten luonteesta 
riippuen. Seuraavassa taulukossa ne on 
esitetty bruttomääräisinä.
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18. Rahoitussopimusten mukaiset käteissuoritukset, 1000 €

31.12.2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 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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31.12.2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- Yhteensä

Joukkovelkakirjalainat -lyhennykset 50 000 30 000 30 000 299 359 254 562 663 921

-korot 17 124 17 106 17 125 17 106 16 293 23 962 108 716

Lainat rahoituslaitoksilta -lyhennykset 17 662 17 662 17 662 33 047 34 660 137 185 257 879

-korot 2 095 1 690 1 393 1 237 1 041 4 900 12 356

Yritystodistukset -lyhennykset 165 000 165 000

Vuokrasopimusvelat -lyhennykset 2 371 2 311 2 192 2 199 2 228 21 584 32 886

-korot 642 600 557 513 469 2 159 4 938

Valuutanvaihtosopimukset -maksut 25 32 48 67 79 12 603 12 855

Koronvaihtosopimukset -maksut 72 95 144 203 71 427 1 012

Valuuttatermiinit -maksut 12 597 300 1 000 1 500 900 16 297

Yhteensä 267 589 39 797 70 121 85 872 355 100 457 382 1 275 860

Valuutanvaihtosopimukset -saatavat 437 437 437 437 437 10 575 12 760

Koronvaihtosopimukset -saatavat 5 281 5 205 4 915 4 094 3 025 2 580 25 101

Valuuttatermiinit -saatavat 12 173 296 992 1 505 909 15 874

Yhteensä 17 891 5 937 6 344 6 036 4 371 13 155 53 735

Yhteensä 249 698 33 860 63 777 79 836 350 728 444 227 1 222 126

Laadintaperiaatteet

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 palkkiot 
kirjataan lainaan liittyvinä transaktio-
menoina siltä osin kuin limiitin käyttä-
minen osaksi tai kokonaan on toden-
näköistä. Tällöin palkkio aktivoidaan 

taseeseen, kunnes laina nostetaan. 
Jos ei ole näyttöä siitä, että limiittiin 
kuuluvat lainat tullaan todennäköi-
sesti nostamaan osaksi tai kokonaan, 
palkkio aktivoidaan maksuvalmius-
palveluista suoritettuna ennakkomak-
suna ja jaksotetaan kyseisen limiitin 
voimassaoloajalle.
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5.4 RAHAVARAT JA MUUT 
RAHOITUSVARAT

19. Rahavarat
 
1 000 € 2020 2019

Pankkitilit ja käteisvarat 45 645 15 626

Yhteensä 45 645 15 626

20. Muut rahoitusvarat
 

1 000 € 2020 2019
Hierarkian 

taso

Lyhyen 
koron 
rahastot

80 243 67 188 Taso 1

Yhteensä 80 243 67 188

5.5 OMA PÄÄOMA JA OSINGONJAKO
Yhtiön oma pääoma muodostuu kahdes-
ta osakelajista. Osakkeiden omistusra-
kenne sekä äänioikeuden jakautuminen 
on kuvattu seuraavissa diagrammeissa.

Osakkeiden omistusrakenne (%)

28,2 %

24,9 %

0,03 %

26,4 %
19,9 %

0,5 %

  Aino Holdingyhtiö Ky

  Huoltovarmuuskeskus

  Valtion Eläkerahasto

  Suomen Valtio, valtiovarainministeriön edustamana 

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

  Muut

Laadintaperiaatteet

Rahavarat
Taseen rahavarat muodostuvat kä-
teis- ja tilivaroista sekä pankkitalle-
tuksista, joiden alkuperäinen maturi-
teetti on enintään kolme kuukautta. 
Rahavirtalaskelman rahavaroihin lue-
taan lisäksi muut rahoitusvarat. Ra-
havarat kirjataan pois taseesta, kun 
ne erääntyvät, myydään tai muutoin 
luovutetaan. 

Muut rahoitusvarat
Tähän ryhmään luokiteltujen rahoi-
tusvarojen ryhmä voi sisältää lyhy-
taikaisia rahamarkkina-arvopapereita 
(sijoitus- yritys- ja kuntatodistuksia) 
ja lyhytaikaisia sijoituksia lyhyen ko-
ron rahastoihin sekä yli kolmen kuu-
kauden mittaisia pankkitalletuksia. 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat merkitään 
selvityspäivänä taseeseen käypään 
arvoon. Tämän jälkeen rahoitusva-

rat arvostetaan jokaisena raportoin-
tipäivänä käypään arvoon ja niiden 
arvonmuutos kirjataan tuloslaskel-
man rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
Myös johdannaiset kuuluvat tähän 
ryhmään, mutta esitetään taseessa 
omilla riveillään. Johdannaisten laa-
dintaperiaatteet on esitetty luvussa 5.

Myytävissä olevat sijoitukset
Fingridillä ei ole myytävissä oleviksi si-
joituksiksi luokiteltuja rahoitusvaroja. 

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, 
kun ne erääntyvät, myydään tai muu-
toin luovutetaan niin että niihin liitty-
vät riskit ja edut ovat siirtyneet

Äänten jakautuminen (%)

37,7 %

33,2 %

0,01 %

11,7 %17,2 %
0,2 %

  Aino Holdingyhtiö Ky 

  Huoltovarmuuskeskus

  Valtion Eläkerahasto

  Suomen Valtio, valtiovarainministeriön edustamana

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

  Muut
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Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.12.2020 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 31.12.2020 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 2019. 
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-

kamatta jäänyt määrä ennen A-sarjan 
osakkeita.

Yhtiökokous päättää osingon mak-
susta
Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osin-
gosta jaetaan A-sarjan kaikille osakkeil-
le 82 prosenttia ja B-sarjan kaikille osak-
keille 18 prosenttia kuitenkin siten, että 
B-sarjan osakkeille jaetaan ensin kultakin 
tilikaudelta jaettavaksi päätetystä osin-
gosta 20 miljoonaa euroa. Ellei edellä 
mainittua 20 miljoonan euron suuruista 
tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta 
(kokonaan tai osittain) B-sarjan osak-
keille jonakin tilikautena, B-sarjan osak-
keet tuottavat oikeuden saada kyseinen 
jakamatta jäänyt vähimmäismäärä (tai 
tällaisten jakamatta jääneiden tilikausit-
taisten vähimmäismäärien kumulatiivinen 
kertymä) seuraavan osingonjaon, mak-
settavien mahdollisten jako-osuuksien 
tai muun varojenjaon yhteydessä ennen 
muuta osinkoa, jako-osuutta tai varojen-
jakoa kunnes jakamatta jäänyt vähim-
mäismäärä on kokonaisuudessaan tullut 

jaetuksi B-sarjan osakkeille. Määräysval-
lattomia osuuksia ei ole.

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, 
ylikurssirahastosta, arvonmuutosrahas-
tosta (sis. käyvän arvon rahaston), muun-
toeroista sekä kertyneistä voittovaroista. 
Muuntoeroihin kirjataan pääomaosuus-
menetelmän mukaiset osakkuusyhtiöiden 
nettoinvestointien muuntoerot. Tilikau-
den voitto kirjataan kertyneisiin voitto-
varoihin.

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahastoon on kirjattu osakkei-
den kirjanpidollisen vasta-arvon ja saa-
dun 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.

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 myöhem-
pinä vuosina voitonjakoon käytettävis-
sä olevista varoista, kuitenkin siten, että 
B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden 
saada vuotuinen vähimmäisosinko ja ja-

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
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Fingridin osingonjako mitoitetaan siten, 
että osakkeenomistajat saavat kohtuul-
lisen tuoton sijoittamalleen pääomalle ja 
toisaalta siten, että yhtiön rahoitukselli-
nen asema ylläpidetään vakaana.

Fingrid Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ti-
linpäätöksessä ovat 186 751 302,32 eu-
roa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen perus-
teella maksettiin osinkoa 148,2 miljoonaa 
euroa (171,4). Tilinpäätöspäivän jälkeen 
hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, 
että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella jaetaan 
osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 
53 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeel-
ta enintään 19 600,00 euroa, yhteensä 
enintään 135 614 200,00 euroa. Osin-
ko maksetaan kahdessa erässä. Ensim-
mäinen erä 35 500,00 euroa A-sarjan 
osakkeelta ja 13 000,00 euroa B-sarjan 
osakkeelta, yhteensä 89 980 000,00 eu-
roa osinkoa maksetaan 12.4.2021. Toinen 
erä, enintään 18 000,00 euroa A-sarjan 
osakkeelta ja enintään 6 600,00 euroa 
B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 
45 634 200,00 euroa osinkoa maksetaan 
hallituksen niin päättäessä puolivuosi-
katsauksen vahvistamisen jälkeen hal-
litukselle yhtiökokouksessa annettavan 
valtuutuksen perusteella. Hallituksella on 
oikeus päättää toisen erän osingon mak-
samisesta valtuutuksen perusteella puo-
livuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen 

arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitus-
asemaa ja taloudellista kehitystä. Halli-
tuksen saaman valtuutuksen perusteella 
päättämä osinko maksetaan päätöstä 
seuraavana kolmantena pankkipäivänä. 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimas-
sa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouk-
seen saakka.

Jakokelpoiset varat lasketaan emoyhtiön 
omasta pääomasta. Osinko maksetaan 
emoyhtiön voitonjakokelpoisten varojen 
perusteella. 
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Tilikauden tulos 
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FAS / IFRS 

jaksotuserot 

Konserni-
eliminoinnit ja 

muut FAS /
 IFRS erot

IFRS 15 
myyntituottojen 

jaksotus 

Johdannaisten 
markkina-arvon 

muutos

Poistoeron 
muutos

Tilikauden tulos 
(FAS)

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

Alla oleva kaavio näyttää konser-
nin IFRS-tuloslaskelman ja emoyhtiön 
FAS-tuloslaskelman väliset erot.

Laadintaperiaatteet

Osingonjako
Hallituksen osingonjakoehdo-
tusta ei kirjata tilinpäätökseen. 
Kirjaus velaksi ja omaan pää-
omaan tehdään vasta yhtiöko-
kouksen päätöksen perusteella.
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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 tulos 
vaikutteisesti kirjattavat 

varat/velat
Myytävissä olevat 

rahoitusvarat

Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvarat/

velat Yhteensä Liitetieto

Tase-erä 31.12.2020

Pitkäaikaiset rahoitusvarat:

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 osakkuusyytiöiltä 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: 140 150 150 527 290 677

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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1 000 €

Käypään arvoon tulos 
vaikutteisesti kirjattavat 

varat/velat
Myytävissä olevat 

rahoitusvarat

Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvarat/

velat Yhteensä Liitetieto

Tase-erä 31.12.2019

Pitkäaikaiset rahoitusvarat:

Korko- ja valuuttajohdannaiset 26 720 26 720 23

Sähköjohdannaiset 1 905 1 905 23

Lainasaamiset 1 125 1 125

Lyhytaikaiset rahoitusvarat:

Korko- ja valuuttajohdannaiset 0 0 23

Sähköjohdannaiset 3 835 3 835 23

Lainasaamiset osakkuusyytiöiltä 188 188

Myyntisaamiset ja muut saamiset 83 802 83 802 3

Muut rahoitusvarat 67 188 67 188 20

Rahavarat 15 626 15 626 19

Rahoitusvarat yhteensä: 99 648 100 741 200 389

Pitkäaikaiset rahoitusvelat:

Lainat 884 652 884 652 14

Korko- ja valuuttajohdannaiset 6 514 6 514 23

Lyhytaikaiset rahoitusvelat:

Lainat 235 349 235 349 14

Ostovelat ja muut velat 372 372 23

107 687 107 687 7

Rahoitusvelat yhteensä 6 886 1 227 689 1 234 574
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23. Johdannaisinstrumentit

1 000 € 2020 2019
Hierarkian 

taso

Korko- ja valuuttajohdannaiset Käypä arvo pos.
31.12.20

Käypä arvo neg.
31.12.20

Käypä nettoarvo
31.12.20

Nimellisarvo
31.12.20

Käypä arvo pos.
31.12.19

Käypä arvo neg.
31.12.19

Käypä nettoarvo
31.12.19

Nimellisarvo
31.12.19

Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset

13 284 -9 911 3 373 55 990 1 509 -2 901 -1 393 12 512 Taso 2

Valuuttatermiinit 117 -16 101 3 983 -440 -440 15 878 Taso 2

Koronvaihto-sopimukset 28 258 -5 684 22 574 305 000 27 771 -3 564 24 207 265 000 Taso 2

Ostetut korko-optiot 142 142 860 000 49 49 610 000 Taso 2

Yhteensä 41 801 -15 612 26 190 1 224 973 29 329 -6 905 22 423 903 389

Sähköjohdannaiset Käypä arvo pos.
31.12.20

Käypä arvo neg.
31.12.20

Käypä nettoarvo
31.12.20

TWh
31.12.20

Käypä arvo pos.
31.12.19

Käypä arvo neg.
31.12.19

Käypä nettoarvo
31.12.19

TWh
31.12.19

Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 8 015 -771 7 244 0,71 Taso 1

Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 21 678 -5 865 15 813 5,51 5 740 5 740 3,56 Taso 1

Yhteensä 21 678 -5 865 15 813 5,51 13 755 -771 12 984 4,27

Lainoihin sisältyi tilikauden lopussa IFRS 
16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja yh-
teensä 31,2 miljoonaa euroa, joista lyhytai-
kaisia, alle vuoden kuluessa suoritettavia 
oli 2,3 miljoonaa euroa ja yli vuoden kulut-
tua erääntyviä oli 28,9 miljoonaa euroa.

Fingrid käyttää johdannaisia ainoastaan 
suojaamistarkoituksessa, vaikka suojaus-

laskentaa ei sovelletakaan. Ennen kau-
pantekoa on kahdenkeskisissä johdan-
naissopimuksissa oltava voimassa oleva 
puitesopimus (ISDA). ISDA -sopimuksen 
mukaisesti sopimuksen alaiset johdannai-
set voidaan netottaa ehdollisissa tilanteis-
sa kuten sopimusrikkomus tai konkurssi. 
Yhtiöllä oli ISDA:n mukaisesti netotetta-
vissa olevia johdannaisia yhteensä käyväl-

tä arvoltaan 26,2 miljoonaa euroa vuonna 
2020 (22,4). Sähkön hintariskin hallinta on 
kuvattu luvussa 3. Korko- ja valuuttariskin 
suojaus on kuvattu luvussa 5.

Yhtiön johdannaistransaktiot koostuvat 
lainasalkkua suojaavista koronvaihtoso-
pimuksista ja koron- ja valuutanvaihtoso-
pimuksista sekä ostetuista optioista, joilla 

suojataan lainasalkku pääosin äkillistä ly-
hyiden korkojen muutosta vastaan. Valuut-
tatermiinisopimuksilla kiinnitetään ei-eu-
romääräisten liiketoiminnan sopimusten 
valuuttakurssi. Sähköfutuurit- ja termiinit 
on tehty tulevien häviösähkön hankintojen 
hintariskin suojaamistarkoituksessa.

Alla oleva taulukko sisältää konsernin 
kaikki johdannaiset.



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

48

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Käypä nettoarvo osoittaa johdannaisten 
realisointituloksen, jos johdannaiset oli-
si suljettu vuoden 2020 viimeisenä kau-
pankäyntipäivänä. Käypä nettoarvo ei ole 
johdettavissa taseen nettojohdannaisvel-
kaan tai -saamiseen, koska tässä esityk-
sessä huomioidaan siirtyvät korot.

Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön 
kaikkien valuutta- ja korkojohdannais-
ten käyvän nettoarvon ja sen muutoksen 
vuonna 2020.
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nettoarvon muutos 2020
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Laadintaperiaatteet

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu
Konsernissa rahoitusvarat ja –velat 
on luokiteltu konsernin liiketoiminta-
mallin perusteella IFRS 9 standardin 
mukaisesti.

Luokittelu tapahtuu liiketoimintamal-
lin tavoitteen sekä sijoitusten sopi-
musperusteisten rahavirtojen perus-
teella tai soveltamalla käyvän arvon 
vaihtoehtoa alkuperäisen hankinnan 
yhteydessä. 

Muut rahoitusvarat voivat sisältää 
sijoituksia lyhytaikaisiin rahamarkki-
na-arvopapereihin (yritys-, sijoitus-, 
ja kuntatodistuksiin),  yli kolmen kuu-
kauden mittaisia talletuksia sekä si-
joituksia lyhyen koron rahastoihin.

Sijoitukset lyhyen koron rahastoihin 
on luokiteltu ja kirjattu käypään ar-
voon tulosvaikutteisesti.

Sijoitukset lyhytaikaisiin rahamarkki-
na-arvopapereihin luokitellaan ja kir-

jataan jaksotettuun hankintamenoon 
yhtiön soveltaman liiketoimintanal-
lin mukaisesti. Tavoitteena on pitää 
sijoitukset eräpäivään asti ja kerätä 
sopimukseen perustuvat rahavirrat, 
jotka koostuvat pääoman ja koron 
maksuista. Aikaisemmin rahamark-
kina-arvopaperit on kirjattu käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti, mutta 
muutoksella ei ole ollut olennaista 
vaikutusta yhtiön taloudelliseen tu-
lokseen. 

Pankkitalletukset, joiden pituus on yli 
kolme kuukautta, kirjataan jaksotet-
tuun hankintamenoon.
 
Konserni tekee arvonalentumiseen 
liittyvää arviointia jokaisen yksittäi-
sen instrumentin kohdalla aktiivisesti 
ja kriteerien toteutuessa mahdollinen 
arvonalentuminen kirjataan tulosvai-
kutteisesti. Rahoitusvelkojen kirjan-
pitokäsittely ei ole muuttunut ja ne 
kirjataan kuten aikaisemminkin jak-
sotettuun hankintamenoon. Tasees-

ta pois kirjaamista koskevat säännöt 
on siirretty muuttumattomina stan-
dardista IAS 39 Rahoitusinstrumen-
tit: kirjaaminen ja arvostaminen.

Konserni ei sovella suojauslasken-
taa ja IFRS 9 –standardin mukaiset 
suojauslaskentaa koskevat säännöt 
eivät vaikuta yhtiön kirjanpitokäsit-
telyyn.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisvaroista 
ja lyhytaikaisista pankkitalletuksis-
ta, joiden maturiteetti on alle kolme 
kuukautta.
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Sähköjohdannaisten käyvän 
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Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön 
sähköjohdannaisten käyvän nettoarvon 
ja sen muutoksen vuonna 2020.

Laadintaperiaatteet

Johdannaisinstrumentit
Johdannaiset kirjataan alun perin joh-
dannaissopimuksen solmimispäivän 
käypään arvoon, ja sen jälkeen ne 
arvostetaan käypään arvoon. Joh-
dannaisten käyvän arvon muutokset 
kirjataan tulokseen. Yhtiö solmii joh-
dannaissopimuksia vain suojautuak-
seen riskeiltä Yritystalouden periaat-
teiden ja Rahoitustoiminnan politiikan 
sekä häviösähköpolitiikan mukaisesti.

Sähköjohdannaiset
Yhtiö solmii sähköjohdannaissopi-
muksia suojatakseen häviösähköen-
nusteen mukaisen sähkön hankinnan 
hintariskiä. Fingrid lopetti sähköjoh-
dannaisten suojauslaskennan vuoden 
2014 alusta, minkä johdosta sähkö-
johdannaisten koko arvonmuutos kir-
jataan tuloslaskelmaan.

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Yhtiö solmii johdannaissopimuksia 
suojatakseen rahoitusriskejä (korko- 

ja valuuttapositiota) hallituksen hy-
väksymän Yritystalouden periaat-
teiden mukaisesti. Fingrid ei sovella 
suojauslaskentaa näiden johdannais-
ten osalta. Johdannaisvara tai -vel-
ka merkitään kirjanpitoon alun perin 
käypään arvoon. Tilinpäätöspäivänä 
johdannaiset arvostetaan käypään 
arvoon ja arvonmuutos merkitään 
suoraan tuloslaskelmaan rahoitus-
tuottoihin ja  kuluihin.

Johdannaisten käyvät arvot tilinpää-
töspäivänä perustuvat eri laskenta-
menetelmiin. Valuuttatermiinit on ar-
vostettu termiinihintoihin. Koron- ja 
valuutanvaihtosopimukset on arvos-
tettu kunkin valuutan korkokäyrän 
perusteella nykyarvoon. Korko-optiot 
on arvostettu markkinoilla yleisesti 
käytettyjen optiohinnoittelumallien 
mukaisesti.

Fingridin häviösähkön hintasuojauksen 
tarkoituksena on vähentää markkinahin-
tojen vaihtelun vaikutusta häviösähkön 
hankintakustannukseen ja antaa riittävää 
ennakoitavuutta, jotta kantaverkkopal-
velun hintatasoon kohdistuvat vuotuiset 
muutospaineet olisivat häviösähkökus-
tannusten osalta maltillisia. Fingridin hä-
viösähkön hintasuojauksessa käytettyjen 
sähköjohdannaisten liikevoittoon kirjat-
tu käyvän arvon muutos oli 2,8 miljoonaa 
euroa positiivinen (26,5 miljoonaa euroa 
negatiivinen). Sähköjohdannaisten käy-
vän arvon vaihtelu saattaa olla huomat-
tavaa. Positiivinen tulosvaikutus johtui 
korkeampien sähköjohdannaisten mark-
kinanoteerausten vaikutuksesta sähkö-
johdannaisten käypään arvoon. Fingrid 
pitää hankkimansa johdannaiset koko 
maturiteetin.

Sähköjohdannaisten käyvän arvon herk-
kyyttä sähkön hintaan mitataan 10 pro-
sentin muutoksena markkinahinnassa 
tilinpäätöshetkellä avoinna oleville säh-
köjohdannaissopimuksille. Sähkön mark-
kinahinnan 10 prosentin nousu/lasku vai-
kuttaisi konsernin tulokseen ennen veroja 
11,3 miljoonaa euroa positiivisesti / 11,3 
miljoonaa euroa negatiivisesti.
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6. 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.

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 la-
kisääteisesti määrätyt julkisen palvelu-
velvoitteiden edellyttämät tehtävät, jotka 
eivät kuulu varsinaiseen kantaverkkotoi-
mintaan tai järjestelmävastuuseen. Näitä 
tehtäviä ovat tehoreservipalvelu ja säh-
kön alkuperätakuun palvelut. Finextran 
kautta eriytetään julkisen palvelun kus-
tannukset varsinaisten kantaverkon teh-
tävien kustannuksista, jotta pystytään 
selkeästi varmistamaan eri toimintojen lä-
pinäkyvyys. Energiavirasto valvoo Finext-
ran toimintaa ja palveluiden kohtuullista 
tuottoa. Finextran tavoitteena on hoitaa 
annetut tehtävät kustannustehokkaasti 
yhteisiä resursseja hyödyntäen. Tehore-
servipalvelun sallittu tuotto on vuosita-

solla 75 000 euroa. Alkuperätakuupalve-
lun sallittu tuotto oli 1.1.2020 alkaneella 
valvontajaksolla noin 43 000 euroa. To-
teutunut tuotto valvontajaksolla oli noin 
30 000 euroa ylijäämäinen.

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 tarvitse-
maa rekisteröityä tietoa. Datahub on säh-
kön vähittäismarkkinoiden keskitetty tie-
donvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan 
tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkön-
käyttöpaikasta. Datahubin tietoja tulee 
käyttämään noin 100 sähkön myyjää ja 
yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan 
sähkön käyttäjiä. Fingrid käynnisti data-
hub -projektin keväällä 2015.

Osakkuusyrityksenä on yhdistelty eSett 
Oy (omistus 25,0 %).

Vuonna 2020 Fingrid Oyj toteutti yhdes-
sä muiden osakkeenomistajien kanssa 
osakekaupan, jossa myytiin 66% Nord 
Pool Holding AS:n osakkeista Euronext 
Nordics Holding AS:lle, joka on norjalai-
nen Euronext N.V:n täysin omistama yh-
tiö. Fingrid Oyj:n välillinen omistus Nord 

Poolista on nyt 6,4 prosenttia, jota hal-
linnoidaan kantaverkkoyhtiöiden yhteiso-
mistuksessa olevan TSO Holding AS-yh-
tiön kautta, josta Fingrid omistaa 18,8%. 
Fingrid Oyj:n omistus TSO Holding AS:s-
sa on esitetty taseessa kohdassa muut 
pitkäaikaiset sijoitukset.

Taseen sijoitukset osakkuusyhtiöihin ja-
kautuu seuraavasti:

24. Sijoitukset osakkuusyhtiöihin

1 000 € 2020 2019

Pitkäaikaiset

Osuudet osakkuusyhtiöissä 1 806 11 012

Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 563 1 125

Lyhytaikaiset

Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 375 188

Yhteensä 2 744 12 325

Osakkuusyhtiösaaminen on lainasaami-
nen eSett Oy:lta. Lainan pääasialliset eh-
dot ovat seuraavat:

Osakkuusyhtiölaina: 
Lainapääoma on 0,9 (1,3) 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 kokonaislainas-

ta, jonka eSett:n omistajat ovat yhtiölle 
myöntäneet omistuksiensa suhteessa. 
Lainan ehdot ovat yhtenevät eSett:n mui-
den omistajien lainaehtojen kanssa.
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Osakkuusyritysten taloudellinen 
yhteenveto, 1 000 € Pitkäaikaiset varat Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset velat Liikevaihto Voitto/ tappio

Kaudella saa-dut 
osingot Omistus-osuus (%)

2020

eSett Oy 5 792 2 250 45 098 41 416 7 726 379 25,0

2019

Nord Pool Holding AS 6 049 341 178 808 152 658 38 964 4 801 881 18,8

eSett Oy 5 750 3 750 43 836 38 982 6 321 -71 25,0

Taulukossa mainitut konsernin osakkuusyritykset on käsitelty konsernitilinpäätökses-
sä pääomaosuusmenetelmällä.

Yhteispohjoismaisen taseselvityksen (Nordic Balance Settlement, NBS) käyttöönotto 
Suomessa oli 1.5.2017. NBS:n käynnistyttyä taseselvitykset siirtyivät Fingridin Tase-
palveluyksiköltä eSett Oy:n hoidettavaksi.

Osuudet osakkuusyrityksissä, 1 000 € 2020 2019

Hankintameno 1.1. 11 012 12 072

Vähennykset -9 189 -603

Osuus tuloksesta -6 384

Muuntoerot -11 40

Osingot -881

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 806 11 012

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 31.12. 0 3 245

Osakkuusyrityksiin ei liity sellaisia olennaisia väliaikaisia eroja, joista on kirjattu laskennallisia verosaamisia 
tai -velkoja.

Yllä kuvatut tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja emoyhtiö Fingrid Oyj kuuluvat konsernin 
lähipiiriin. Tämän lisäksi lähipiiriin luetaan luvussa 5. mainitut omistajayhteisöt sekä 
ylin johto lähipiireineen. Ylin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja johto-
ryhmästä. Kaikki liiketoimet Fingridin ja sen lähipiirin välillä tapahtuvat markkinaeh-
toisesti. Yhtiö ei ole lainannut varoja ylimmälle johdolle, eikä yhtiöllä ole liiketoimia 
ylimmän johdon kanssa. Raportointikauden lopussa Suomen valtion omistusosuus 
yhtiön osakkeista oli 53,1 prosenttia. Eduskunta on valtuuttanut valtiovarainministeri-
ön vähentämään valtion osakkeenomistusta Fingrid Oyj:stä enintään 50,1 prosenttiin 
yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa, 1 000 € 2020 2019

Myynnit 105 121

Korkotuotot 13 22

Ostot 2 178 3 230

Saamiset 5 342 3 693

Velat 1 961 2 830

Lainasaamiset 938 1 313
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Laadintaperiaatteet

Tytäryritykset
Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset 
yritykset (strukturoidut yhteisöt mu-
kaan luettuina), joissa konsernilla on 
määräysvalta. Konsernilla on mää-
räysvalta yrityksessä, jos se olemal-
la osallisena siinä altistuu sen muut-
tuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen 
muuttuvaan tuottoon ja se pystyy 
vaikuttamaan tähän tuottoon käyt-
tämällä yritystä koskevaa valtaansa. 
Tytäryritykset yhdistellään konserni-
tilinpäätökseen kokonaisuudessaan 
siitä päivästä lukien, jona konserni 
saa niihin määräysvallan. Yhdistely 
lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. 

Liiketoimintojen yhdistämiset käsi-
tellään hankintamenomenetelmällä.

Konserniyritysten väliset liiketapah-
tumat, saamiset ja velat sekä sisäi-
sistä liiketoimista johtuvat realisoitu-
mattomat voitot eliminoidaan. Myös 
realisoitumattomat tappiot elimi-
noidaan, ellei liiketapahtuma anna 
viitteitä luovutetun omaisuuserän 
arvonalentumisesta. Tytäryritysten 
tilinpäätökset on tarvittaessa muu-

tettu vastaamaan konsernin noudat-
tamia 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 hankinta-
menoon, ja sen jälkeen ne käsitel-
lään pääomaosuusmenetelmällä. 
Pääomaosuusmenetelmää sovel-
lettaessa sijoitukset kirjataan alun 
perin hankintamenon määräisenä ja 
sen jälkeen niitä oikaistaan kirjaa-
malla konsernin osuus sijoituskoh-
teen hankinta-ajankohdan jälkeisistä 
voitoista tai tappioista tulosvaikut-
teisesti ja konsernin osuus sijoitus-
kohteen muiden laajan tuloksen erien 
muutoksista muihin laajan tuloksen 
eriin. Osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 
saadut tai saatavat osingot vähentä-
vät sijoituksen kirjanpitoarvoa. 

Jos konsernin osuus pääomaosuus-
menetelmällä käsiteltävän sijoitus-

kohteen tappioista on yhtä suuri tai 
suurempi kuin sen osuus kyseises-
tä yrityksestä mahdolliset muut va-
kuudettomat pitkäaikaiset saamiset 
mukaan luettuina, konserni ei kirjaa 
lisää tappiota, ellei sillä ole velvoit-
teita 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. Pääomaosuusmene-
telmällä käsiteltävien sijoituskoh-
teiden noudattamat tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet on tarvittaes-
sa muutettu vastaamaan konsernin 
noudattamia periaatteita.
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25. Varaukset

1 000 € 2020 2019

Kreosootti- ja suolakyllästeisten puupylväiden 
hävittämiskustannusten varaus 1.1.

1 393 1 424

Käytetyt varaukset -26 -31

Varaukset 31.12. 1 368 1 393

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. Va-
raukset arvostetaan velvoitteen kat-
tamiseksi vaadittavien menojen 

nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa 
käytetty diskonttaustekijä valitaan 
siten, että se kuvastaa markkinoiden 
näkemystä tarkasteluhetken rahan 
aika-arvosta ja velvoitteeseen liitty-
vistä riskeistä.

Laadintaperiaatteet

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. 

6.2 MUUT LIITETIEDOT

Päästöoikeudet
Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia ja kuuluvat Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Fingridille ei ole myönnetty maksutto-
mia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia ostettiin 
vuonna 2020 4 000 yksikköä (tCO2). Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fin-
gridille vähäinen. Päästökaupan piiriin kuuluvat CO2-päästöt, ovat olleet yhteensä 
5 020 tonnia vuonna 2020 (5 142). 



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

54

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

26. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2020 2019

Annetut tilipantit 490 490

Muut taloudelliset vastuut

Vuokravakuus, takaus 38 38

Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:

Tuleva vuosi 681 414

Myöhemmin 276 568

994 1 020

Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 200 141 181 973

Investointisitoumukset ovat yhtiön tekemiä sopimuksia kantaverkon rakennushank-
keiden toteuttamiseksi ja datahub-järjestelmän hankintaan.

1 000 € 2020 2019

Varavoimalaitosten käyttöoikeussopimuksista suoritettavat 
maksut:

Yhden vuoden kuluessa 8 810 8 663

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 27 701 29 638

Yli viiden vuoden kuluttua 12 159 15 596

Yhteensä 48 670 53 896

Fingridillä on järjestelmävastuun mukai-
nen velvoite ylläpitää nopeaa häiriöreser-
viä, jolla varaudutaan sähköjärjestelmän 
häiriöihin. Varmistaakseen nopean häi-
riöreservin saatavuuden Fingrid on oman 
varavoimalaitoskapasiteetin ohella hank-
kinut tähän käyttötarkoitukseen soveltu-
vaa voimalaitoskapasiteettia pitkäaikaisin 
käyttöoikeussopimuksin.

tavat sähkön kulutukseen ja sähkön hin-
toihin Suomessa ja sen lähialueilla, ja sitä 
kautta sähkön siirron volyymiin kantaver-
kossa. Yhtiön velanhoitokyvyn odotetaan 
säilyvän vakaana.

Konsernin yhteystiedot ja 
Tilinpäätöksen hyväksyminen
Fingrid Oyj on suomalainen, Suomen la-
kien mukaan perustettu, julkinen osa-
keyhtiö. Fingridin konsernitilinpäätös on 
laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Stan-
dards, IFRS) mukaan. Fingridin kotipaikka 
on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on PL 
530 (Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki), 
00101 Helsinki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saa-
tavissa internet-osoitteesta www.fingrid.fi 
tai Fingrid Oyj:n pääkonttorista.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina eu-
roina ja ne perustuvat alkuperäisiin han-
kintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa 
tai liitetiedoissa ole toisin mainittu.

Fingrid Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko-
uksessaan 5.3.2021 tämän tilinpäätöksen 
julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain 
mukaan osakkeenomistajilla on mahdol-
lisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen 
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiö-
kokouksessa. Yhtiökokouksella on myös 
mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä.

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenet-
telyt
Laukaassa sijaitsevalla voimajohtotyö-
maalla tapahtui 25.8.2017 työtapaturma, 
jossa Revilla y Garcia S.L.:n työntekijä 
kuoli pudottuaan voimajohtopylväästä. 
Työtapaturmaan liittyen rakennuttaja-
na toiminutta Fingridiä ja pääurakoitsija 
Technolines S.R.L. filial i Finlandia ja sen 

aliurakoitsijayhtiö Revilla y Garcia S.L.:aa 
vastaan on nostettu Espanjassa yksityis-
oikeudellinen vahingonkorvauskanne sekä 
sosiaaliturvaperusteisia korvauksia kos-
keva kanne. Fingrid ei pidä kanteiden me-
nestymistä sitä vastaan todennäköisenä 
ja yhtiön näkemyksen mukaan oikeuden-
käynneillä tai niiden lopputuloksilla ei to-
dennäköisesti tule olemaan merkittävää 
vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelli-
seen asemaan.

Yhtiön 400 MVA muuntajahankintaan 
2022-2025 liittyvästä päätöksestä sul-
kea tarjoaja kilpailutuksesta tehtiin valitus 
markkinaoikeuteen 30.6.2020. Yhtiö teki 
hankinnan keskeytyspäätöksen 14.7.2020. 
Keskeytyspäätöksen jälkeen valitus mark-
kinaoikeuteen peruutettiin 28.7.2020.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset 
tapahtumat
Fingrid-konsernin tilikauden 2021 tuloksen, 
ilman johdannaisten käyvän arvon muutok-
sia ja veroja, odotetaan jonkin verran para-
nevan vuoden 2020 tulokseen verrattuna. 

Tilikauden tuloksen ennakoimista vai-
keuttaa erityisesti kantaverkko-, läpisiir-
to- ja rajasiirtotuottojen sekä reservi- ja 
häviösähkökulujen epävarmuus. Nämä 
riippuvat ulkolämpötilan vaihtelusta sekä 
sateisuuden, tuulisuuden ja vesitilanteen 
muutoksista Pohjoismaissa, jotka vaikut-

https://www.fingrid.fi/
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7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS)

7.1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

€ Liitetieto 1-12/2020 1-12/2019

LIIKEVAIHTO 2 679 761 088,99 786 172 778,25

Liiketoiminnan muut tuotot 3 2 387 376,73 4 318 646,92

Materiaalit ja palvelut 4 -392 887 919,08 -477 603 454,67

Henkilöstökulut 5 -31 288 465,38 -26 552 187,13

Poistot ja arvonalentumiset 6 -98 490 649,66 -98 240 304,08

Liiketoiminnan muut kulut 7,8 -38 046 809,01 -39 681 552,93

LIIKEVOITTO 121 434 622,59 148 413 926,36

Rahoitustuotot ja -kulut 9 -3 755 056,47 -13 610 843,06

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 
VEROJA

117 679 566,12 134 803 083,30

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 50 000 000,00 50 000 000,00

Tuloverot 10 -31 665 202,54 -36 742 360,46

TILIKAUDEN VOITTO 136 014 363,58 148 060 722,84

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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7.2 EMOYHTIÖN TASE

Vastaavaa, € Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019

Aineettomat hyödykkeet:

Muut aineettomat hyödykkeet 12 68 449 068,80 74 207 990,70

68 449 068,80 74 207 990,70

Maa- ja vesialueet 19 874 372,86 19 640 631,77

Rakennukset ja rakennelmat 250 216 480,78 243 001 815,61

Koneet ja kalusto 543 419 211,39 559 391 487,70

Voimajohdot 713 280 864,76 742 446 973,27

Muut aineelliset hyödykkeet 117 516,35 117 516,35

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 146 605 500,10 50 294 189,42

1 673 513 946,24 1 614 892 614,12

Osuudet saman konsernin yrityksissä 843 310,86 843 310,86

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 500 675,00 8 087 353,95

Muut osakkeet ja osuudet 6 586 678,95

8 930 664,81 8 930 664,81

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 750 893 679,85 1 698 031 269,63

Vaihto-omaisuus 15 13 683 632,00 12 066 857,86

Lainasaamiset konserniyrityksiltä 16 34 569 737,78 21 394 055,61

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 16 562 500,00 1 125 000,00

Laskennalliset verosaamiset 10 7 059 301,53 9 002 757,57

Muut saamiset 16 47 991,93

42 239 531,24 31 521 813,18

Vastaavaa, € Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019

Myyntisaamiset 76 490 165,63 68 438 571,79

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 1 030 989,34 2 542 055,18

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 18 5 720 334,69 3 880 910,79

Muut saamiset 3 821 201,20 11 055 048,42

Siirtosaamiset 19,20 19 569 147,32 7 059 591,00

106 631 838,18 92 976 177,18

Rahoitusarvopaperit 21 79 372 646,16 66 489 293,26

Rahat ja pankkisaamiset 21 45 645 221,78 15 626 317,65

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 287 572 869,36 218 680 459,13

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 038 466 549,21 1 916 711 728,76

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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Vastattavaa, € Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA 22

Osakepääoma 55 922 485,55 55 922 485,55

Ylikurssirahasto 55 922 485,55 55 922 485,55

Edellisten tilikausien voitto 50 736 938,74 50 925 015,90

Tilikauden voitto 136 014 363,58 148 060 722,84

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 298 596 273,42 310 830 709,84

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 23 298 896 757,27 348 896 757,27

PAKOLLISET VARAUKSET 30 1 367 646,78 1 393 146,78

€ Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019

VIERAS PÄÄOMA 

Pitkäaikainen

Joukkovelkakirjalainat 24,25 730 989 990,90 617 511 729,99

Lainat rahoituslaitoksilta 272 554 112,51 240 216 450,17

1 003 544 103,41 857 728 180,16

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat 24 50 000 000,00

Lainat rahoituslaitoksilta 67 662 337,71 17 662 337,71

Ostovelat 26 471 817,91 17 541 604,90

Velat saman konsernin yrityksille 26 511 585,92 1 598 574,20

Velat omistusyhteysyrityksille 27 1 961 280,55 3 919 746,15

Muut velat 28 87 868 793,69 188 907 858,16

Siirtovelat 29 251 585 952,55 118 232 813,59

436 061 768,33 397 862 934,71

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 439 605 871,74 1 255 591 114,87

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 038 466 549,21 1 916 711 728,76

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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7.3 EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA

Liitetieto 1.1.-31.12.2020, € 1.1.-31.12.2019, €

Liiketoiminnan rahavirrat:

Voitto ennen veroja 117 679 566,12 134 803 083,30

Oikaisut:

Poistot 98 490 649,66 98 240 304,08

Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 498 043,56 -2 815 810,14

Korkokulut ja muut rahoituskulut 3 755 056,47 13 610 843,06

Muut oikaisut -2 217 154,00

Käyttöpääoman muutokset:

Myynti- ja muiden saamisten muutos -14 679 567,98 3 951 573,69

Vaihto-omaisuuden muutos -1 616 774,14 323 677,66

Osto- ja muiden velkojen muutos -12 271 967,87 -1 892 072,25

Pullonkaulatuotot 146 748 285,71 73 001 449,41

Varausten muutos -25 500,00 -31 000,00

Maksetut korot -22 956 513,27 -21 335 127,58

Saadut korot 9 347 852,85 6 396 426,04

Maksetut verot 10 -40 694 783,57 -39 205 820,03

Liiketoiminnan nettorahavirta 284 274 347,54 262 830 373,24

Liitetieto 1.1.-31.12.2020, € 1.1.-31.12.2019, €

Investointien rahavirrat:

Investoinnit aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin

13 -134 512 015,15 -104 761 656,82

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -11 795 943,33 -3 483 636,41

Investoinnit muihin sijoituksiin 14

Luovutustulot muista sijoituksista 14 684 495,00

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
myynti

13 840 000,00 3 057 000,00

Myönnetyt lainat -12 500 000,00 -12 000 000,00

Lainasaamisten takaisinmaksu 375 000,00 937 500,00

Saadut osingot 9 9 375 264,20 880 590,07

Saadut avustukset 609 998,00

Investointien nettorahavirta -148 217 694,28 -114 075 710,16

Rahoituksen rahavirrat:

Lyhytaikaisten lainojen nostot 227 337 686,48 435 667 584,00

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -270 498 378,92 -515 738 978,54

Pitkäaikaisten lainojen nostot 164 666 785,78 150 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -67 662 337,66 -46 324 937,36

Konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos 1 374 855,93 -3 704 539,36

Maksetut osingot 22 -148 248 800,00 -171 439 950,00

Rahoituksen nettorahavirta -93 030 188,39 -151 540 821,26

Raha- ja rahoitusvarojen muutos 43 026 464,87 -2 786 158,18

Raha- ja rahoitusvarat tilikauden alussa 82 115 610,91 84 901 769,09

Raha- ja rahoitusvarat tilikauden lopussa 21 125 142 075,78 82 115 610,91

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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7.4 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN 
LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Fingrid Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suo-
men kirjanpitolain mukaisesti (Finnish Ac-
counting Standards, FAS). Tilinpäätöksen 
erät on arvostettu alkuperäisen hankinta-
menon perusteella.

Ulkomaan valuutan määräiset erät
Ulkomaan valuutan määräiset kaupalliset 
tapahtumat ja rahoituserät kirjataan ta-
pahtumapäivänä Euroopan keskuspankin 
keskikurssiin. Korolliset velat ja saatavat 
ja niiden suojaukset arvostetaan tilinpää-
töksessä Euroopan keskuspankin julkaise-
maan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Erä-
päivänä korollisista veloista ja saatavista 
ja niitä vastaavista suojauksista aiheutu-
vat kurssierot kirjataan rahoitustuottoi-
hin ja -kuluihin. Kaupallisen valuuttavirran 
suojaamiseen käytetyistä johdannaisista 
syntyvät kurssierot kirjataan oikaisemaan 
vastaavaa erää tuloslaskelmassa.

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia 
sekä valuuttatermiinejä ja korko-optioi-
ta on käytetty Rahoitustoiminnan po-
litiikan mukaisesti Fingridin tase-erien 
korko- ja valuuttariskin sekä kaupallis-
ten erien suojaamiseen. Johdannaisso-
pimukset kirjataan samoja kirjanpidon 

kirjausperiaatteita noudattaen kuin erät, 
joita johdannaiset suojaavat. Koron- ja 
valuutanvaihtosopimusten ja korko-op-
tioiden korkoerät jaksotetaan ja kirjataan 
tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja -ku-
luihin. Korollista velkaa ja saatavia suo-
jaavien valuuttatermiinien korko-osuus 
jaksotetaan niiden voimassaoloajalle ja 
kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
Korko-optioista maksetut tai saadut 
preemiot jaksotetaan niiden suojausajan-
jaksolle.

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 välittömään 
hankintamenoon. Suunnitelmapoistot 
lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuu-
den taloudellisen pitoajan perusteella. 

Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyt-
töomaisuuden poistot lasketaan hyödy-
kekohtaisesti käyttöönottokuukausien 
mukaan.

Poistoajat ovat seuraavat:

Liikearvo  20 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot: 
• Johtoalueiden käyttöoikeudet 30-40 

vuotta
• Muut käyttöoikeudet taloudellisen käyt-

töajan mukaan, enintään 10 vuotta
• Ohjelmistot 3 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat
• Sähköasemien rakennukset ja erilliset 

rakennukset 40 vuotta
• Sähköasemien rakennelmat 30 vuotta
• Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennuk-

set 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 hävittämis-

kustannukset* 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 diskontattu 
nykyarvoon, joka on lisätty käyttöomai-
suuden arvoon ja kirjattu pakollisena va-
rauksena.

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 arvopaperit 
rahoitusomaisuudessa
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät kä-
teiset varat ja pankkitilit. Rahoitusarvo-
paperit ovat sijoitus- ja yritystodistuksia, 
sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. 
Markkinanoteeratut arvopaperit ja niihin 
rinnastettavat varat arvostetaan alkupe-
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räiseen hankintahintaan tai sitä alempaan 
todennäköiseen luovutushintaan.

Korolliset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat muodostu-
vat rahoituslaitoslainoista ja kansainvä-
lisen joukkovelkakirjaohjelman alla liik-
keeseen lasketuista joukkovelkakirjoista. 
Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat 
kotimaisen ja kansainvälisen yritystodis-
tusohjelman alla liikkeeseen lasketuista 
yritystodistuksista sekä pitkäaikaisten 
lainojen ja joukkovelkakirjalainojen lyhy-
taikaisesta osuudesta. Velkaohjelmien 
puitteissa liikkeeseen lasketut velkakir-
jat ovat sekä euro- että ulkomaan valuu-
tan määräisiä. Fingridillä on sekä kiin-
teä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Korko 
jaksotetaan velan laina-ajalle. Velkakirjan 
mahdollinen yli- tai alihinta jaksotetaan 
kyseisen velkakirjan laina-ajalle. Valmius-
luottojen järjestelypalkkiot kirjataan pää-
sääntöisesti heti kuluksi ja luotonvaraus-
provisiot kirjataan kuluksi sopimusajalle.

Rahoitusriskien hallinta
Rahoitusriskien hallinnassa noudatetta-
vat periaatteet on esitetty konsernin lii-
tetiedoissa luvussa 5.

Tuloverot
Veroihin kirjataan tilikauden tulosta vas-
taava suoriteperusteinen vero sekä aikai-
sempien tilikausien verojen oikaisut.

Laskennalliset verot
Yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen 
investointeihin käyttämistään pullonkau-
latuotoista, jotka tulevat sen vuoden ve-
rotettavaksi tuloksi ja veroiksi minkä ai-
kana ne on käytetty. Pullonkaulatuotoista 
kirjattu verosaaminen tuloutuu pullon-
kaulatuotoilla katetuista investoinneista 
verotuksessa tehtävien poistojen mukai-
sesti. Kirjanpidossa investointeihin koh-
distettu pullonkaulatuotot kirjataan han-
kintamenon vähennykseksi. Muilta osin 
laskennallisia verosaamisia ja -velkoja 
ei kirjata tuloslaskelmaan tai taseeseen 
vaan ne esitetään liitetiedoissa.

2. Liikevaihto toimialoittain
Fingrid Oyj:n liiketoiminta on kokonaisuudessaan järjestelmävastuullista kantaverk-
koliiketoimintaa, minkä johdosta liikevaihdon jakoa toimialoittain ei ole.

Liikevaihto, 1 000 € 2020 2019

Kantaverkkotuotot 382 730 394 857

Tasesähkön myynti 260 823 346 749

Rajasiirto 6 918 11 608

Läpisiirtotuotot 17 147 14 429

Tehoreservi palvelutuotot 0 74

Alkuperätakuupalvelutuotot 0 58

Muu liikevaihto 12 142 18 397

Yhteensä 679 761 786 173

3. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2020 2019

Vuokratuotot 526 644

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 577 2 816

Saadut avustukset 547 290

Muut tuotot 738 568

Yhteensä 2 387 4 319

4. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2020 2019

Ostot tilikauden aikana 295 605 377 427

Häviösähköhankinnat 52 590 53 856

Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) -1 617 970

Aineet ja tarvikkeet 346 578 432 253

Palvelut 46 310 45 350

Yhteensä 392 888 477 603
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5. Henkilöstökulut

1 000 € 2020 2019

Palkat ja palkkiot 26 739 22 396

Eläkekulut 3 660 3 518

Muut henkilösivukulut 889 638

Yhteensä 31 288 26 552

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 1 000 € 2020 2019

Juhani Järvi, puheenjohtaja (6.6.2014 alkaen) 43 42

Päivi Nerg, varapuheenjohtaja (28.3.2018 alkaen) 26 20

Sanna Syri, hallituksen jäsen (14.4.2015 alkaen) 23 21

Esko Torsti, hallituksen jäsen (22.3.2012 alkaen) 22 20

Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen (20.3.2020 saakka) 7 20

Hannu Linna, hallituksen jäsen (20.3.2020 alkaen) 17

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 504 523

Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä tilikauden aikana: 2020 2019

Henkilöstö keskimäärin 382 368

Henkilöstö vuoden lopussa 389 368

6. Suunnitelman mukaiset poistot

1 000 € 2020 2019

Muut pitkävaikutteiset menot 6 958 8 107

Rakennukset ja rakennelmat 10 896 10 083

Koneet ja kalusto 43 033 42 998

Voimajohdot 37 603 37 052

Yhteensä* 98 491 98 240

* sähköverkon poistot (liitetiedot 12 ja 13) 94 423 91 998

7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2020 2019

Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 23 651 25 142

Verkkovuokrat 255 234

Muut vuokrakulut 3 384 3 609

Muut kulut 10 757 10 696

Yhteensä 38 047 39 682

8. Tilintarkastusyhteisön palkkiot

1 000 € 2020 2019

Tilintarkastuspalkkiot 106 104

Muut palkkiot 33 39

Yhteensä 139 143

9. Rahoitustuotot ja kulut

1 000 € 2020 2019

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 171

Osinkotuotot muilta 8 357 881

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 815 421

Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 13 22

Korko- ja muut rahoitustuotot muilta 10 097 6 743

19 282 8 239

Korko- ja muut rahoituskulut muille -23 037 -21 849

Yhteensä -3 755 -13 611
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TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

10. Tuloverot

1 000 € 2020 2019

Tuloverot tilikaudelta 29 760 34 546

Tuloverot edellisiltä tilikausilta -38 411

Laskennallisten verojen muutos 1 943 1 786

Yhteensä 31 665 36 742

Yhtiö maksaa tuloverot vallitsevan verokannan mukaan sellaisenaan, ilman verosuunnittelua.

Taseeseen kirjatut laskennalliset verosaamiset, 1 000 € 2020 2019

Väliaikaiset erot pullonkaulatuotoista 7 059 9 003

Yhteensä 7 059 9 003

Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verovelat ja 
-saamiset, 1 000 € 2020 2019

Laskennalliset verosaamiset

Väliaikaisista eroista 279 279

279 279

Laskennalliset verovelat

Väliaikaisista eroista 186 200

Tilinpäätössiirroista 59 779 69 779

59 966 69 980

Yhteensä 59 687 69 701

11. Liikearvo

1 000 € 2020 2019

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 € 2020 2019

Hankintameno 1.1. 175 780 172 237

Lisäykset 1.1.-31.12. 1 469 4 733

Vähennykset 1.1.-31.12. -333 -1 190

Hankintameno 31.12. 176 916 175 780

Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -101 572 -94 636

Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 64 1 171

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -6 958 -8 107

Kirjanpitoarvo 31.12. 68 449 74 208

Kertynyt poistoero 1.1. -47 252 -50 083

Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 1 852 2 831

Kokonais- ja suunnitelmanpoistojen kertynyt erotus 31.12. -45 400 -47 252

*Sähköverkon nettoinvestoinnit, 1 000 € 2020 2019

Kirjanpitoarvo 31.12. 64 880 68 679

Kirjanpitoarvo 1.1. -68 679 -70 075

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 4 108 4 441

Vähennykset 1.1.-31.12. 270 19

Yhteensä 579 3 064
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13. Aineelliset hyödykkeet

1 000 € 2020 2019

Maa- ja vesialueet

Hankintameno 1.1. 19 641 19 117

Lisäykset 1.1.-31.12. 234 524

Hankintameno 31.12. 19 874 19 641

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 331 914 305 089

Lisäykset 1.1.-31.12. 18 111 26 825

Hankintameno 31.12. 350 025 331 914

Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -88 912 -78 829

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -10 896 -10 083

Kirjanpitoarvo 31.12. 250 216 243 002

Kertynyt poistoero 1.1. -13 400 -13 343

Poistoeron muutos 1.1.-31.12. -138 -57

Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -13 538 -13 400

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 1 230 589 1 179 798

Lisäykset 1.1.-31.12. 28 135 50 791

Vähennykset 1.1.-31.12. -2 439

Hankintameno 31.12. 1 256 286 1 230 589

Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -671 198 -628 200

Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 1 364

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -43 033 -42 998

Kirjanpitoarvo 31.12. 543 419 559 391

Kertynyt poistoero 1.1. -29 213 -56 386

Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 26 160 27 174

Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -3 053 -29 213

1 000 € 2020 2019

Voimajohdot

Hankintameno 1.1. 1 326 918 1 295 079

Lisäykset 1.1.-31.12. 8 682 36 650

Vähennykset 1.1.-31.12. -831 -4 810

Hankintameno 31.12. 1 334 769 1 326 918

Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -584 471 -551 824

Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 586 4 404

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -37 603 -37 052

Kirjanpitoarvo 31.12. 713 281 742 447

Kertynyt poistoero 1.1. -259 033 -279 085

Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 22 126 20 052

Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -236 906 -259 033

Muut aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 118 118

Hankintameno 31.12. 118 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1. 50 294 59 596

Lisäykset 1.1.-31.12. 152 942 106 599

Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -56 631 -115 901

Hankintameno 31.12. 146 606 50 294

Aineelliset hyödykkeet yhteensä* 1 673 514 1 614 893

* Sähköverkon verkkoinvestoinnit

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 647 656 1 589 030

Kirjanpitoarvo 1.1. -1 589 030 -1 569 901

Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 90 315 87 557

Vähennykset 1.1.-31.12. 1 319 407

Yhteensä 150 260 107 093

Fingridin varavoimalaitokset sisältyvät sähköverkon käyttöomaisuuteen
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14. Sijoitukset

1 000 € 2020 2019

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Hankintameno 1.1. 843 843

Hankintameno 31.12. 843 843

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

Hankintameno 1.1. 8 087 8 588

Vähennykset 1.1.-31.12. -500

Siirrot erien välillä 1.1.-31.12. -6 587

Hankintameno 31.12. 1 501 8 087

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1.

Siirrot erien välillä 1.1.-31.12. 6 587

Hankintameno 31.12. 6 587

Sijoitukset yhteensä 8 931 8 931

15. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2020 2019

Aineet ja tarvikkeet 31.12. 13 684 12 067

Yhteensä 13 684 12 067

16. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2020 2019

Lainasaamiset konserniyrityksiltä 34 570 21 394

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 563 1 125

Laskennalliset verosaamiset 7 059 9 003

Yhteensä 42 192 31 522

17. Saamiset konserniyrityksissä

1 000 € 2020 2019

Lyhytaikaiset:

Myyntisaamiset 138 186

Korkosaamiset 424 284

Muut saamiset 469 2 072

Yhteensä 1 031 2 542

18. Saamiset omistusyhteysyrityksissä

1 000 € 2020 2019

Lyhytaikaiset:

Korkosaamiset 3 4

Lainasaamiset 375 188

Siirtosaamiset 13 3 689

Muut saamiset 5 329

Yhteensä 5 720 3 881
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19. Siirtosaamiset

1 000 € 2020 2019

Korot ja muut rahoituserät 4 577 3 826

Myynnin ja ostojen jaksotukset 14 992 3 234

Yhteensä 19 569 7 060

20. Siirtosaamisiin sisältyvät, kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alen-
nukset lainojen liikkeeseen laskemisesta

1 000 € 2020 2019

Pääoma-alennukset 1 004 1 217

21. Rahavarat

1 000 € 2020 2019

Lyhyen koron rahastot 79 373 66 489

Rahavarat ja pankkisaamiset 45 645 15 626

Yhteensä 125 018 82 116

22. Oma-pääoma

1 000 € 2020 2019

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. 198 986 222 365

Osingonjako -148 249 -171 440

Voitto edellisiltä vuosilta 31.12. 50 737 50 925

Tilikauden voitto 136 014 148 061

Oma pääoma 31.12. 298 596 310 831

Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 186 751 198 986
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Osakemäärä, 
kpl

Osake-
sarja A

Osake-
sarja B Yhteensä

1.1.2020 2 078 1 247 3 325

31.12.2020 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 
jäljempänä määritelty vuotuinen osinko. 
Ellei vuotuista osinkoa voida jakaa osak-
keille jonakin vuonna, osakkeet tuottavat 
oikeuden saada jakamatta jäänyt määrä 
myöhempinä vuosina voitonjakoon käy-
tettävissä olevista varoista, kuitenkin 
siten, että B-sarjan osakkeet tuottavat 
oikeuden saada vuotuinen osinko ja ja-
kamatta 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 

kultakin tilikaudelta jaettavaksi pääte-
tystä osingosta kaksikymmentä (20) 
miljoonaa euroa. Ellei edellä mainittua 
kahdenkymmenen (20) miljoonan euron 
suuruista tilikausittaista vähimmäismää-
rää jaeta (kokonaan tai osittain) B-sarjan 
osakkeille jonakin tilikautena, B-sarjan 
osakkeet tuottavat oikeuden saada ky-
seinen jakamatta jäänyt vähimmäismäärä 
(tai tällaisten jakamatta jääneiden tilikau-
sittaisten vähimmäismäärien kumulatii-
vinen kertymä) seuraavan osingonjaon, 
maksettavien mahdollisten jako-osuuk-
sien tai muun varojenjaon yhteydessä 
ennen muuta osinkoa, jako-osuutta tai 
varojenjakoa kunnes jakamatta jäänyt 
vähimmäismäärä on kokonaisuudessaan 
tullut jaetuksi B-sarjan osakkeille.

Määräysvallattomia osuuksia ei ole.

23. Tilinpäätössiirtojen kertymä

1 000 € 2020 2019

Kertynyt poistoero suunnitelman mukaisista ja verotuksessa 
tehtyjen poistojen erotuksesta.

298 897 348 897

Yhteensä 298 897 348 897

24. Joukkovelkakirjalainat

1 000 € 2020 2019

Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko Tasearvo

EUR 50 000 20.9.2020 vaihtuva-
korkoinen

50 000

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

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 2,89% 30 000 30 000

675 000 655 000

NOK 100 000 16.9.2025 4,31% 12 512 12 512

NOK 500 000 8.4.2030 2,72% 43 478

55 990 12 512

Joukkovelkakirjalai-
nat, pitkä-
aikaiset yhteensä

730 990 617 512

Joukkovelkakirjalai-
nat, lyhyt-
aikaiset yhteensä

50 000

Yhteensä 730 990 667 512



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

67

Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS
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25. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua

1 000 € 2020 2019

Joukkovelkakirjalainat 288 478 257 512

Lainat rahoituslaitoksilta 146 073 137 185

Yhteensä 434 552 394 697

26. Velat saman konsernin yrityksille

1 000 € 2020 2019

Lyhytaikaiset:

Muut velat 512 1 599

Yhteensä 512 1 599

27. Velat omistusyhteysyrityksille

1 000 € 2020 2019

Lyhytaikaiset:

Ostovelat 1 961 3 920

Yhteensä 1 961 3 920

28. Muut velat

1 000 € 2020 2019

Lyhytaikaiset:

Muut lainat / yritystodistukset (kansainväliset ja kotimaiset) 72 155 165 315

Arvonlisäverovelka 9 760 17 849

Sähköverovelka 4 251 4 107

Saadut vakuudet 923 923

Muut velat 779 713

Yhteensä 87 869 188 908

29. Siirtovelat

1 000 € 2020 2019

Lyhytaikaiset:

Korko ja muut rahoituserät 12 576 11 056

Palkat ja henkilösivukulut 7 265 6 716

Myynnin ja ostojen jaksotukset 11 911 16 401

Verovelat 708 11 681

Pullonkaulatuotot 219 126 72 378

Yhteensä 251 586 118 233

30. Pakolliset varaukset

1 000 € 2020 2019

Kreosootti- ja suolakyllästeiset puupylväät, hävittämiskustannukset 1 368 1 393

Yhteensä 1 368 1 393
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31. Johdannaisinstrumentit

1 000 € 2020 2019
Hierarkian 

taso

Korko- ja valuuttaohdannaiset Käypä arvo pos.
31.12.20

Käypä arvo neg.
31.12.20

Käypä nettoarvo
31.12.20

Nimellisarvo
31.12.20

Käypä arvo pos.
31.12.19

Käypä arvo neg.
31.12.19

Käypä nettoarvo
31.12.19

Nimellisarvo
31.12.19

Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset

13 284 -9 911 3 373 55 990 1 509 -2 901 -1 393 12 512 Taso 2

Valuuttatermiinit 117 -16 101 3 983 -440 -440 15 878 Taso 2

Koronvaihto-sopimukset 28 258 -5 684 22 574 305 000 27 771 -3 564 24 207 265 000 Taso 2

Ostetut korko-optiot 142 142 860 000 49 49 610 000 Taso 2

Yhteensä 41 801 -15 612 26 190 1 224 973 29 329 -6 905 22 423 903 389

Sähköjohdannaiset Käypä arvo pos.
31.12.20

Käypä arvo neg.
31.12.20

Käypä nettoarvo
31.12.20

TWh
31.12.20

Käypä arvo pos.
31.12.19

Käypä arvo neg.
31.12.19

Käypä nettoarvo
31.12.19

TWh
31.12.19

Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 8 015 -771 7 244 0,71 Taso 1

Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 21 678 -5 865 15 813 5,51 5 740 5 740 3,56 Taso 1

Yhteensä 21 678 -5 865 15 813 5,51 13 755 -771 12 984 4,27
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32. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2020 2019

Vuokravastuut

Tulevan vuoden maksut 3 471 3 451

Myöhemmin 33 299 33 189

36 770 36 640

Käyttöoikeussopimukset

Tulevan vuoden maksut 8 810 8 663

Myöhemmin 39 860 45 233

48 670 53 896

Annetut tilipantit viranomaismaksujen vakuudeksi 490 490

Muut taloudelliset vastuut

Vuokravakuus, takaus 38 38

Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:

Tuleva vuosi 681 414

Myöhemmin 276 568

994 1 020

Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 182 678 169 419

Investointisitoumukset ovat yhtiön tekemiä sopimuksia kantaverkon rakennushankkeiden toteuttamiseksi.

33. Oikeudenkäynnit ja viranomais-
menettelyt
Laukaassa sijaitsevalla voimajohtotyö-
maalla tapahtui 25.8.2017 työtapatur-
ma, jossa Revilla y Garcia S.L.:n työntekijä 
kuoli pudottuaan voimajohtopylväästä. 
Työtapaturmaan liittyen rakennuttaja-
na toiminutta Fingridiä ja pääurakoitsija 
Technolines S.R.L. filial i Finlandia ja sen 
aliurakoitsijayhtiö Revilla y Garcia S.L.:aa 
vastaan on nostettu Espanjassa yksityis-
oikeudellinen vahingonkorvauskanne 
sekä sosiaaliturvaperusteisia korvauksia 
koskeva kanne. Fingrid ei pidä kanteiden 
menestymistä sitä vastaan todennä-
köisenä ja yhtiön näkemyksen mukaan 
oikeudenkäynneillä tai niiden lopputu-
loksilla ei todennäköisesti tule olemaan 
merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen 
tai taloudelliseen asemaan.

Yhtiön 400 MVA muuntajahankintaan 
2022-2025 liittyvästä päätöksestä sul-
kea tarjoaja kilpailutuksesta tehtiin va-
litus markkinaoikeuteen 30.6.2020. Yh-
tiö teki hankinnan keskeytyspäätöksen 
14.7.2020. Keskeytyspäätöksen jälkeen 
valitus markkinaoikeuteen peruutettiin 
28.7.2020.
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

sähkökaupat. Taseselvityksen tuloksena 
saadaan kunkin sähkökaupan osapuolen 
sähkötaseet. 

Tasevastuun hoito
Energiaviraston päätöksen mukaan Fin-
grid Oyj:n tulee eriyttää valtakunnalli-
sen tasevastuun hoitoon liittyvä toiminta 
sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. 
Tasevastuun hoito sisältyy kantaverkko-
toimintaan.

Tasepalveluyksikön tuloslaskelman eriyt-
täminen on toteutettu sisäisen laskennan 
avulla seuraavasti:

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

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 
vuoden 2020 aikana oli 8 (8). Liikevoitto 
oli -1,4 (-1,8) prosenttia liikevaihdosta.

Tasevastuun hoito, eriytetty tuloslaskelma

Tasevastuun hoito, eriytetty tuloslaskelma, 1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

LIIKEVAIHTO 272 451 356 290

Liiketoiminnan muut tuotot 184

Materiaalit ja palvelut -274 114 -358 590

Henkilöstökulut -751 -887

Poistot ja arvonalentumiset -540 -561

Liiketoiminnan muut kulut -907 -2 816

LIIKEVOITTO -3 861 -6 379

Rahoitustuotot ja -kulut 13 22

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -3 849 -6 357

Tilinpäätössiirrot -208 208

Tuloverot

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 057 -6 149

34. Sähkömarkkinalain mukainen lii-
ketoimintojen eriyttäminen

Tase- ja säätösähkö
Jokainen sähkömarkkinatoimija on vel-
vollinen huolehtimaan sähkötaseensa 
tasapainottamisesta joko sopimalla siitä 
Fingridin kanssa tai jonkun muun toimi-
jan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesäh-
köä tasapainottaakseen sähkömarkki-
natoimijan (tasevastaavan) tunnittaisen 
sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja ta-
sesähkön hinnoittelu perustuvat tase-
palvelusopimukseen, jonka ehdot ovat 
yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan hetkellisen teho-
tasapainon ylläpidosta ostamalla ja myy-
mällä säätösähköä Suomessa. Tasevas-
taavat voivat osallistua pohjoismaiseen 
säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjo-
uksia käytössään olevasta kapasiteetista. 
Säätösähkömarkkinoille osallistumisen 
ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perus-
tuvat tasepalvelusopimukseen.

Fingrid on vastuussa valtakunnallisen 
taseselvityksen järjestämisestä. Touko-
kuun 2017 alusta alkaen Fingrid on siir-
tänyt taseselvityksen laatimisen Suomen, 
Ruotsin, Norjan ja Tanskan kantaverk-
koyhtiöiden yhteisesti omistaman eSett 
Oy:n hoidettavaksi. Taseselvitys tapahtuu 
käyttötunnin jälkeen selvittämällä toteu-
tuneet sähkön tuotannot, kulutukset ja 
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Tasevastuun hoito, eriytetty tase

VASTAAVAA, 1 000 € 31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 278 351

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 105 250

Sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 501 1 501

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 884 2 102

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 563 1 125

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 3 891 3 311

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 6 235

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 5 332 16 027

Muut saamiset 1 044 1 497

10 267 27 070

Rahat ja pankkisaamiset 1 1

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 831 28 196

VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 714 30 298

VASTATTAVAA, 1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 32 32

Ylikurssirahasto 286 286

Edellisten tilikausien voitto 14 065 20 214

Tilikauden voitto -4 057 -6 149

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 326 14 382

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -610 -818

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 822 3 311

Velat saman konsernin yrityksille 216

Velat omistusyhteysyrityksille 1 961 13 423

2 999 16 734

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 999 16 734

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 714 30 298
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Tiedonvaihdon kehittäminen
Fingridillä on sähkömarkkinalaissa sää-
detty tehtävä kehittää sähkökaupan ja 
taseselvityksen edellyttämää tiedonvaih-
toa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat 
osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihto-
ympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tie-
donvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee 
tiivistä yhteistyötä mm. sähkömarkki-
natoimijoiden, etujärjestöjen, palvelun-
tarjoajien, valvovan viranomaisen, lain-
säätäjän, kansallisten ja kansainvälisten 
sanomaliikennettä kehittävien organisaa-
tioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöi-
den kanssa.

Energiaviraston päätöksen mukaan Fin-
grid Oyj:n tulee eriyttää tiedonvaihdon 
kehittämiseen liittyvä toiminta sähkö-
markkinalain 12 luvun mukaisesti. Tiedon-
vaihdon kehittäminen on osa kantaverk-
kotoimintaa.

Tiedonvaihdon kehittäminen, eriytetty tuloslaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

LIIKEVAIHTO 519 549

Liiketoiminnan muut kulut -202 -584

LIIKEVOITTO 317 -35

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 317 -35

Tuloverot -63 7

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 253 -28

Tiedonvaihdon kehittäminen, eriytetty tase

VASTAAVAA, 1 000 € 31.12.2020 31.12.2019

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Myyntisaamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 479

Muut saamiset 30 227

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 706

VASTAAVAA YHTEENSÄ 30 706

Tiedonvaihdon kehittämisen tuloslaskel-
man eriyttäminen on toteutettu sisäisen 
laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot 
• suoraan

Erilliskustannukset 
• suoraan

Hallinnolliset kustannukset 
• aiheuttamisperiaatteella

Tuloverot
• laskennallisesti tuloksesta
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

VASTATTAVAA, 1 000 € 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 3 3

Edellisten tilikausien tulos -358 -331

Tilikauden voitto 253 -28

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -103 -356

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 21 1 062

Velat saman konsernin yrityksille 112

Muut velat

133 1 062

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 133 1 062

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 30 706

Kantaverkkotoiminta
Kantaverkkotoiminta on luvanvaraista 
sähkön kantaverkossa harjoitettua säh-
köverkkotoimintaa. Sähköverkkotoiminta 
on määritelty sähkömarkkinanlain ensim-
mäisessä luvussa ja kantaverkkotoiminta 
viidennessä luvussa. Fingrid Oyj:n toimin-
nasta kantaverkkotoimintaan eivät kuulu 
tehoreservijärjestelyn ja sähkön alkupe-
rätakuupalvelun hallinnoinnin hoitamiseen 
liittyvä toiminta sekä vuonna 2015 käynnis-
tetty datahub-projekti. Kantaverkkotoimin-
taan kuulumattomat toiminnot muodosta-
vat sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti 
kantaverkkotoiminnasta eriytettävän muun 
liiketoiminnan. 

Kantaverkkotoiminnan ja muun toiminnan 
tuloslaskelman ja taseen eriyttäminen on 

toteutettu sähkömarkkinalain 12 luvun mu-
kaisesti ja kohdistamisessa on käytetty si-
säisen laskennan tietoja seuraavasti:

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
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Eriytetty tuloslaskelma
KANTA-

VERKKO-
LIIKETOIMINTA

MUU 
LIIKETOIMINTA

1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 678 201 1 560

Liiketoiminnan muut tuotot 2 387

Materiaalit ja palvelut -392 888

Henkilöstökulut -30 845 -443

Poistot ja arvonalentumiset -98 491

Liiketoiminnan muut kulut -36 930 -1 117

LIIKEVOITTO 121 435 0

Rahoitustuotot ja -kulut -4 570 815

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 116 865 815

Tilinpäätössiirrot 50 000

Tuloverot -31 502 -163

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 135 362 652
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Eriytetty tase
KANTA-

VERKKO-
LIIKETOIMINTA

MUU 
LIIKETOIMINTA

VASTAAVAA, 1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet:

Liikearvo

Muut aineettomat hyödykkeet 68 449

68 449

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 19 874

Rakennukset ja rakennelmat 250 216

Koneet ja kalusto 543 419

Voimajohdot 713 281

Muut aineelliset hyödykkeet 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 146 606

1 673 514

Sijoitukset:

Osuudet saman konsernin yrityksissä 843

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 501

Muut osakkeet ja osuudet 6 587

8 087 843

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 750 050 843

KANTA-
VERKKO-

LIIKETOIMINTA
MUU 

LIIKETOIMINTA

VASTAAVAA, 1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2020

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 13 684

Saamiset

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 34 570

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 563

Laskennalliset verosaamiset 7 059

7 622 34 570

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 76 490

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 35 131 1 031

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 5 720

Muut saamiset 2 736

Siirtosaamiset 20 702

140 780 1 031

Rahoitusarvopaperit 79 373

Rahat ja pankkisaamiset 45 645

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 287 103 35 601

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 037 153 36 444
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Eriytetty tase
KANTA-

VERKKO-
LIIKETOIMINTA

MUU 
LIIKETOIMINTA

VASTATTAVAA, 1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2020

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 55 920 3

Ylikurssirahasto 55 922

Edellisten tilikausien voitto 50 704 33

Tilikauden voitto 135 362 652

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 297 908 688

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 298 897

PAKOLLISET VARAUKSET 1 368

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Joukkovelkakirjalainat 730 990

Lainat rahoituslaitoksilta 272 554

1 003 544

KANTA-
VERKKO-

LIIKETOIMINTA
MUU 

LIIKETOIMINTA

VASTATTAVAA, 1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2020

Lyhytaikainen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoituslaitoksilta 67 662

Ostovelat 26 472

Velat saman konsernin yrityksille 35 642

Velat omistusyhteysyrityksille 1 961

Muut velat 87 858 11

Siirtovelat 251 483 103

435 436 35 756

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 438 980 35 756

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 037 153 36 444
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Kantaverkkotoiminnan eriytettyyn taseeseen sisältyvät muut pysyvät vastaavat

Eriytetty tase
KANTA-

VERKKO-
LIIKETOIMINTA

VASTAAVAA, 1 000 € 31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet:

Muut aineettomat hyödykkeet 3 569

3 569

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 17 136

Rakennukset ja rakennelmat 4 578

Koneet ja kalusto 3 094

Voimajohdot 932

Muut aineelliset hyödykkeet 118

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 146 606

172 463

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 176 032

Pullonkaulatuotot kantaverkkotoimin-
nassa
Verkonhaltijan on käytettävä saaman-
sa pullonkaulatuotot EY-asetuksen 
714/2009 16 artiklan 6 kohdan mukaisiin 
tarkoituksiin, joita ovat jaetun kapasitee-
tin tosiasiallisen saatavuuden takaami-
nen sekä yhteenliittämiskapasiteettia yl-
läpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit. 
Fingridin kantaverkkotoiminnan hinnoit-
telun sääntelyssä tapahtuneen muutok-
sen seurauksena yhtiö sisällyttää 1.1.2016 
jälkeen saadut pullonkaulatuotot tasee-
seen muiden velkojen erään siirtovelat. 
Siirtoveloista pullonkaulatuottoja tulou-

tetaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan 
muina tuottoina sitä mukaa, kun niitä 
vastaavat sääntelyssä määritellyt kulut 
kertyvät vuosikustannuksina tuloslaskel-
maan. Vaihtoehtoisesti ne kirjataan ta-
seessa tehtyjä sääntelyssä määriteltyjä 
investointeja vastaan pienentämään ai-
neellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
hankintamenoa, minkä seurauksena ky-
seisten hyödykkeiden poistot pienenevät. 
Ennen 1.1.2016 saadut pullonkaulatuotot 
kirjattiin liikevaihtoon. Kertyneitä pullon-
kaulatuottoja on käyttämättä 219,1 M€ 
ja ne käytetään tulevaisuudessa sähkö-
markkinoiden toimintaa parantaviin in-
vestointeihin.

Pullonkaulatuotot, 1 000 € 2020 2019

Pullonkaulatuotot 1.1. 72 378 1 292

Kertyneet pullonkaulatuotot 146 748 73 001

Pullonkaulatuottoja vastaavat investoinnit -1 915

Käyttämättömät pullonkaulatuotot 31.12. 219 126 72 378
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

Vastakaupat
Kantaverkkotoiminnassa käyttövarmuu-
den turvaamiseksi tehdyistä vastakau-

35. Päästöoikeudet
Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia 
päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 
2013 - 2020. 

poista aiheutuneista kuluista pullonkau-
latuottoja voidaan käyttää rajayhteyksillä 
tehtyjen vastakauppakuluja vastaan.

Päästöoikeuksien käytöllä oli vähäinen 
merkitys yhtiön tulokseen vuonna 2020.

Vastakaupat, 1 000 € 2020 2019

Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä 91 137

Vastakaupat Suomen ja Viron välillä 226 485

Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä 370 279

Vastakaupat yhteensä 687 902

2020 2019

Kaikki CO2-päästöt yhteensä tCO2 5 020 5 142

36. Tanskan kiinteä toimipaikka tulo-
verotuksessa

Yhteispohjoismaista käytönsuunnittelua 
hoitava organisaatio
Fingrid on perustanut yhdessä Svenska 
Kraftnätin, Statnettin ja Energinet.dk:n 
kanssa Pohjoismaisten kantaverkkoyh-
tiöiden alueellisen käytönsuunnitteluyk-

sikön Nordic RSC:n Kööpenhaminaan. 
Yksikössä työskentelee Fingridin työnte-
kijöitä, jotka tuottavat palvelua Fingridin 
emoyhtiölle ja tästä toiminnasta muodos-
tuu tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka 
sekä verotettavaa tuloa Tanskaan. Yksi-
kön operatiivinen toiminta alkoi kesällä 
2018.

Tuloslaskelma,  1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

LIIKEVAIHTO 1 279 897

Henkilöstökulut -189 -201

Liiketoiminnan muut kulut -1 029 -653

LIIKEVOITTO 61 43

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 61 43

Tuloverot -13 -9

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 48 33
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Tunnusluvut

Konsernitilinpäätös (IFRS) 

Kantaverkkotoiminnan  
esikuva (IFRS) 

Pitkäjänteinen investoija (IFRS) 

Vahva rahoituksellinen  
asema (IFRS) 

Muut tiedot (IFRS) 

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset

TILINPÄÄTÖS

PALKITSEMISRAPORTTI

8. TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 5. maaliskuuta 2021

Juhani Järvi   Päivi Nerg
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja

Sanna Syri   Esko Torsti 

Hannu Linna   Jukka Ruusunen
     toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 5. maaliskuuta 2021

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila, KHT
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1. YLEISTÄ 

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, ja sen hal-
linnointi perustuu osakeyhtiölakiin, mark-
kinoiden väärinkäyttöasetukseen, arvo-
paperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen 
ja osakassopimuksiin. Fingrid noudattaa 
toiminnassaan Arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoo-
dia, koska se on laskenut liikkeeseen Ir-
lannin ja Lontoon pörssissä noteerattuja 
joukkovelkakirjalainoja. Tämä selvitys 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laa-
dittu Hallinnointikoodin suositusten ja 
raportointia koskevien vaatimusten mu-
kaisesti. Fingridin osake ei ole julkisen 
kaupankäynnin kohteena. 

Yhtiön toimintaa säätelee ensisijaisesti 
sähkömarkkinalaki. Sähkömarkkinalain 
mukaan Fingridin hallinnon ja sen harjoit-
taman kantaverkkotoiminnan on oltava 
riippumatonta sähkön ja maakaasun tuo-
tannosta ja myynnistä. Fingridin omista-
jien on huolehdittava siitä, että ne eriyt-
tävät päätöksenteon koskien toisaalta 
Fingridiä ja toisaalta sähkön tai maa-
kaasun tuotantoa tai myyntiä harjoitta-
via yrityksiä. Energiavirasto valvoo vah-
vistettujen valvontamenetelmien kautta 
Fingridin verkkotoiminnan hinnoittelun 
kohtuullisuutta sekä Fingridin mahdolli-
suuksia investoida riittävästi verkkoonsa 
ja kattaa kustannuksensa. Energiaviras-
to vahvistaa valvontajaksoittain yhtiön 
liiketoiminnan sallitun tuoton. Nykyiset 

valvontamenetelmät valvontajaksoille 
2016–2019 ja 2020–2023 tulivat voi-
maan 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 taloudelli-
seen raportointiprosessiin liittyvien sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
telmien kuvaus on yhdenmukainen yhtiön 
tilinpäätöksen kanssa.

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonai-
suudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

http://www.cgfinland.fi
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2. KUVAUS FINGRIDIN
HALLINTOELIMISTÄ

3.YHTIÖKOKOUS

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 ääni-
oikeuksien kokonaismäärästä osakela-
jeittain julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, 
päättää voitonjaosta ja valitsee tilintar-
kastajan ja yhtiön hallituksen, valitsee 
hallituksen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan sekä päättää vastuuvapau-
den myöntämisestä hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous 
päättää hallituksen ja valiokuntien palkit-
semisesta. Varsinainen yhtiökokous pi-

detään vuosittain viimeistään kesäkuus-
sa. Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää, 
jos hallitus niin päättää tai osakeyhtiölaki 
muutoin niin edellyttää.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hal-
litus. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yh-
tiökokouskutsu ja muut tiedonannot lä-
hetetään kirjattuna kirjeenä kullekin 
osakkeenomistajalle yhtiön osakeluet-
teloon merkittyyn osoitteeseen aikaisin-
taan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi 
(2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiö julkaisee internetsivuillaan yhtiöko-
kouskutsun ja seuraavat tiedot vähintään 
21 päivää ennen yhtiökokousta:
• ehdotukset koskien hallituksen ko-

koonpanoa, hallituksen jäsenten palk-
kioita ja tilintarkastajia

• toimielinten palkitsemisraportti
• hallituskokoonpanoa koskevan ehdo-

tuksen valmistelussa noudatettu tapa
• hallituskokoonpanoa koskevien jäse-

nehdokkaiden tiedot ja arvio ehdok-
kaiden riippumattomuudesta

• muut yhtiökokouksen käsiteltäviksi
kuuluvat osakkeenomistajien tekemät
päätösehdotukset

• yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
• hallituksen päätösehdotukset
• tieto hallituksen jäsenten asettamisjär-

jestyksestä yhtiöjärjestyksen mukaan

Fingridin hallintojärjestelmä on kuvattu 
alla, ja hallinto elinten tehtävät on selos-
tettu jäljempänä kohdissa 3 - 7.

Yhtiökokous

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Hallitus

Tilintarkastajat

Palkitsemisvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta

Sisäinen tarkastus
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Osakkeenomistajalla on oikeus saada 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka 
osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiöko-
kouksen päätettäväksi. Osakkeenomis-
tajan on esitettävä vaatimuksensa asian 
käsittelemiseksi varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa siten, että yhtiö ehtii käsitel-
lä sen ennen yhtiökokouskutsun toimit-
tamista. Yhtiö julkaisee internetsivuillaan 
päivämäärän, johon mennessä osak-
keenomistajan on esitettävä yhtiön halli-
tukselle varsinaisen yhtiökokouksen kä-
siteltäväksi vaatimansa asia sekä ohjeet, 
mihin sähköpostiosoitteeseen osakkeen-
omistajan vaatimus tulee lähettää.  

Yhtiö asettaa internetsivuilleen yhtiöko-
kouksen pöytäkirjan viimeistään kahden 
(2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Lähtökohtaisesti hallituksen puheenjoh-
taja ja muut hallituksen jäsenet, Fingri-
din toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja 
ovat läsnä yhtiökokouksessa. Myös hal-
lituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa 
ehdolla oleva henkilö osallistuu yhtiöko-
koukseen, jollei hänen poissaololleen ole 
painavia syitä.

Fingridin varsinainen yhtiökokous pidet-
tiin 20.3.2020. Varsinaisen yhtiökokouk-
sen pöytäkirja on julkaistu yhtiön inter-
netsivuilla. 

OSAKKEENOMISTAJIEN 
NIMITYSTOIMIKUNTA
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
tehtävät on määritelty yhtiökokouksen 
(28.3.2018) hyväksymässä toimikunnan 
työjärjestyksessä ja ovat Hallinnointikoo-
din suosituksen 19 mukaiset. Toimikun-
nan tehtävänä on valmistella hallituksen 
jäsenten valintaa ja palkitsemista kos-
kevat ehdotukset varsinaiselle yhtiöko-
koukselle sekä arvioida hallituksen toi-
mintaa. Nimitystoimikunta on perustettu 
toimimaan toistaiseksi.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) 
yhtiön osakkeenomistajien edustajasta 
sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka 
toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. 
Yhtiön kolme (3) äänimäärältään suurinta 
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutet-
tuja nimeämään toimikuntaan yhden (1) 
jäsenen. Mikäli osakkeenomistaja ei ha-
lua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus 
siirtyy seuraavaksi äänimäärältään suu-
rimmalle osakkeenomistajalle, jolla muu-
toin ei olisi nimeämisoikeutta. 

Nimitystoimikunnan tulee tehdä ehdo-
tuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 
vuosittain, viimeistään seuraavaa varsi-
naista yhtiökokousta edeltävän tammi-
kuun 31. päivänä. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
jäsenet 20.3.2020 alkaen ovat valtiosih-
teeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, 
valtiovarainministeriö, nimeäjä Suomen 
valtio, pääomasijoitusjohtaja Jukka Rei-
jonen, Ilmarinen, nimeäjä Keskinäinen 
eläkevakuutusyhtiö llmarinen sekä joh-
taja Erkko Ryynänen, OP, nimeäjä Aino 
Holdingyhtiö Ky. Toimikunnan jäsenen 
toimikausi päättyy nimeämistä seuraa-
van yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2020 aikana nimitystoimikunta 
kokoontui kaksi (2) 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. 
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Fingridin yhtiökokous valitsee vuosittain 
hallituksen. Hallitukseen kuuluu yhtiöjär-
jestyksen mukaisesti viisi (5) varsinaista 
jäsentä. Yhtiön B-sarjan osakkeenomis-
tajat ovat oikeutettuja valitsemaan yhden 
(1) hallituksen jäsenen päättämällä asias-
ta omistamiensa B-sarjan osakkeiden 
lukumäärän mukaisella yksinkertaisel-
la enemmistöllä. Hallituksen jäseneksi ei 
voida valita henkilöä, joka on hallituksen 
jäsen jossakin sähkön tai maakaasun tuo-
tantoa tai myyntiä harjoittavassa yhtiös-
sä tai tällaista yritystä edustavassa toimi-
elimessä. Yhtiökokous valitsee yhden (1) 
hallituksen jäsenen hallituksen puheen-
johtajaksi ja yhden (1) jäsenen hallituksen 
varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kutsuu 
koolle hallituksen puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla 
on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista 
yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella enemmistöllä laskettuna 
läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Uudet 
hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön 
toimintaan. Hallituksen jäsenen toimikau-
si päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen päättyessä.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Fingridin hallituksen tehtävät ja vastuut 
määräytyvät osakeyhtiölain ja muun so-

veltuvan lainsäädännön sekä yhtiöjärjes-
tyksen perusteella. Hallituksen yleisenä 
tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnos-
ta ja toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä. Hallitus varmistaa, että yh-
tiö noudattaa asiaankuuluvia sääntöjä ja 
säädöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä 
yhtiökokouksen antamia ohjeita. Halli-
tuksen keskeiset tehtävät ja toimintape-
riaatteet on lisäksi määritelty hallituksen 
työjärjestyksessä, jonka mukaan hallitus: 
• päättää yhtiön strategisista linjauksista; 
• hyväksyy strategian pohjalta vuosit-

taisen toimintasuunnitelman ja bud-
jetin sekä valvoo sen toteuttamista ja 
yhtiön taloudellista tilannetta;

• hyväksyy Fingridin johtamisen peri-
aatteet ja muut hallitustasolla määri-
teltävät liiketoimintaperiaatteet sekä 
sisäpiiriohjeen ja lähipiiritoimien seu-
rantaa koskevat periaatteet;

• vahvistaa yhtiön toiminnassa nouda-
tettavat arvot;

• hyväksyy hankintojen ja investointi-
en kokonaismäärän ja sen jakautumi-
sen eri osa-alueille sekä päättää erik-
seen budjetoiduista yli 10 miljoonan 
euron hankinnoista, investoinneista ja 
myynneistä sekä yli 2 miljoonan euron 
budjetin ulkopuolisista hankinnoista, 
investoinneista ja myynneistä;

• käsittelee ja hyväksyy tilintarkastus-
suunnitelman, tilinpäätökset, puoli-
vuosikatsauksen ja näitä koskevat 

pörssitiedotteet sekä toimintakerto-
muksen;

• käsittelee ja päättää varsinaiselle yh-
tiökokoukselle tehtävät ehdotukset 
osakeyhtiölain määräysten ja Hallin-
nointikoodin suositusten mukaisesti;

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

• päättää yhtiön sisäisen tarkastuk-
sen toimintamallista ja vuosisuunni-
telmasta sekä käsittelee sisäisen tar-
kastuksen raportit;

• hyväksyy yhtiön hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä annettavan selvityksen;

• käsittelee yhtiön yritysvastuuraportin 
vähintään kerran vuodessa;

• nimittää ja vapauttaa tehtävästään 
yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjoh-
tajan sijaisen;

• hyväksyy yhtiön perusorganisaation 
ja johtoryhmän kokoonpanon; 

• päättää yhtiön tytäryhtiöiden ja osak-
kuusyhtiöiden hallituksen jäsenien 
nimeämisestä sekä käsittelee tytä-
ryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden toi-
mitusjohtajien nimitysehdotukset

• päättää toimielinten palkitsemispoli-
tiikasta ja -raportista sekä toimitus-
johtajan ja johtoryhmän jäsenten pal-
kasta ja muista etuuksista;

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

• pitää vähintään kerran vuodessa osan 
kokousta tilintarkastajan kanssa il-
man toimivan johdon läsnäoloa;

• arvioi kerran vuodessa toimintaansa 
ja työmenetelmiään sekä toimintansa 
tehokkuutta;

• valitsee keskuudestaan tarkastus-
valiokunnan ja palkitsemisvalio-
kunnan jäsenet sekä em. valiokuntien 
puheenjohtajat;

• nimeää neuvoa antavan neuvottelu-
kunnan, jonka tehtävänä on toimia 
hallituksen ja yhtiön johdon yhdyssi-
teenä asiakkaisiin. Neuvottelukuntaan 
kuuluu 10 - 14 jäsentä, jotka edusta-
vat sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, 
käyttäjiä ja muita sähkömarkkinatoi-
mijoita. Toimikausi on kolme (3) ka-
lenterivuotta. Hallitus vahvistaa neu-
vottelukunnan ohjesäännön; sekä

• käsittelee muut asiat, jotka hallituk-
sen puheenjohtaja, hallituksen jäsen 
tai toimitusjohtaja on esittänyt otet-
tavaksi esityslistalle.

HALLITUS VUONNA 2020
Hallituksessa olivat edustettuina vuon-
na 2020 Juhani Järvi (pj.), Päivi Nerg (va-
rapj.), Anu Hämäläinen (20.3.2020 saak-
ka), Hannu Linna (20.3.2020 lähtien), 
Sanna Syri ja Esko Torsti. 

Hallituksen jäsenistä Juhani Järvi, Anu 
Hämäläinen, Hannu Linna ja Sanna Syri 

4. HALLITUS 
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Fingridin hallitus 2020

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 

Varapuheen-
johtaja
Päivi Nerg

1958 MMM, 
agronomi

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

11/11 Tarkastusvaliokunta 3/4 
( jäsen 20.3.2020 alkaen)
Palkitsemisvaliokunta 1/3 
( jäsen 20.3.2020 saakka)

Anu Hämäläinen 1965 KTM Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja, 
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista

1/11 
( jäsen 
20.3.2020 
saakka)

Tarkastusvaliokunta 1/4
( jäsen 20.3.2020 saakka)

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

10/11 ( jäsen 
20.3.2020 
alkaen)

Palkitsemisvaliokunta
2/3 ( jäsen 20.3.2020 alkaen)

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

11/11 Tarkastusvaliokunta 4/4

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

11/11 Palkitsemisvaliokunta 3/3
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Kuvaus Fingridin 
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Sisäinen valvonta ja 
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Tilintarkastus ja sisäinen 
tarkastus 
 
Lähipiiriliiketoimet 
 
Sisäpiirihallinnon keskeiset 
menettelytavat
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ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen mer-
kittävistä osakkeenomistajista. Päi-
vi  Nerg ja Esko Torsti ovat riippumatto-
mia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä 
osakkeenomistajista, koska heillä kum-
mallakin on toimisuhde merkittävään 
osakkeenomistajaan. Yhtiön toimitusjoh-
taja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä laki-
asiainjohtaja, joka on hallituksen sihteeri, 
osallistuvat hallituksen kokouksiin. Halli-
tuksen jäsenet eivät omista osakkeita yh-
tiössä.

Vuoden aikana hallitus kokoontui 11 ker-
taa ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen vuodelta 2019 sekä päätti 
Fingridin strategiasta, vuoden 2021 bud-
jetista ja toimintasuunnitelmasta, sisäi-
sen tarkastuksen suunnitelmasta 2020, 
yhtiön sisäisestä tarkastajasta vuosille 
2021 – 2022, kantaverkkohinnoittelus-
ta vuodelle 2021, uusista investoinneis-
ta kantaverkkoon ja ICT:hen,  toiminta-
periaatteista, johtamisen periaatteista, 
yritystalouden periaatteista, lähipiiripe-
riaatteista sekä kriisiviestinnänperiaat-
teista, johdon palkitsemisesta sekä kai-
kista olennaisista yhtiöön vaikuttavista 
periaatteista. Lisäksi hallitus käsitteli ko-
kouksissaan merkittäviä investointeja ku-
ten Suomen ja Ruotsin välistä kolmatta 

vaihtosähköyhteyttä ja Metsälinjaa, Da-
tahub-hankkeen etenemistä ja sähköjär-
jestelmän murroksen vaikutusta yhtiön 
toimintaan. Hallituksen kokouksissa vie-
raili yhtiön asiakkaita, jotka esittivät nä-
kemyksiään Fingridin toiminnasta erilais-
ten asiakkaiden näkökulmasta.  
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HALLITUKSEN JÄSENET 31.12.2020

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, 

Kauppatieteiden maisteri, s. 1952
Hallituksen jäsen 6.6.2014 lähtien

Päätoimi: Hallitustyö

Aiemmat toimet:
• Rautakesko Oy, johtaja,  

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

linta, 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 kans-
sa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 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 
esimies, 5/1986-8/1988 

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton  
merkittävistä osakkeenomistajista.
Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kans-
sa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Juhani Järvi, puheenjohtaja Päivi Nerg, varapuheenjohtaja
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DI, eMBA, s. 1955
Hallituksen jäsen 20.3.2020 lähtien

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
• sekä useita muita luottamustehtäviä

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osak-
keenomistajista. Ei osakeomistuksia yhtiössä 
eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvis-
sa yhtiöissä.

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-

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.

Valtiotieteiden lisensiaatti, s. 1964
Hallituksen jäsen 22.3.2012 lähtien

Päätoimi:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 
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 
merkittävistä osakkeenomistajista. Ei 
omistuksia yhtiössä eikä yhtiön  kanssa 
samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS
Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön 
liiketoiminnalleen asettamien tavoitteiden 
saavuttamista ja niiden kehittämistä. Yh-
tiön tavoitteena on, että hallituksen jäse-
nillä on riittävä ja toisiaan täydentävä ko-
kemus ja osaaminen yhtiön liiketoiminnan 
sekä yhteiskunnallisen roolinsa kannalta 
tärkeimmiltä osa-alueilta. Lisäksi yhtiön 
tavoitteena on, että hallituksen monimuo-
toisuutta arvioidaan ikä- ja sukupuolija-
kauma huomioon ottaen ja huomioiden 
sukupuolten välisessä jakaumassa val-
tion omistajaohjauksen ja muiden omista-
jien kulloinkin asettamia tasa-arvotavoit-
teita. Hallituksen kokoonpanoa koskevan 
ehdotuksen valmistee nimitystoimikunta, 
joka koostuu kolmesta (3) yhtiön osak-
keenomistajien edustajasta sekä hallituk-
sen puheenjohtajasta, joka toimii nimitys-
toimikunnan 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 50 ikävuodesta 68 ikävuoteen.

Hannu Linna Sanna Syri Esko Torsti
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5.  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 arvioi-
vat toimintaansa kerran vuodessa. 

TARKASTUSVALIOKUNTA
Tarkastusvaliokunta on hallituksen ni-
meämä ja hallitusta avustava valiokunta. 
Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokun-
nan tehtävät valiokunnan työjärjestyk-
sessä Hallinnointikoodin suosituksen 16 
mukaisesti. Työjärjestyksen mukaan tar-
kastusvaliokunnan tulee lisäksi käsitel-
lä sisäisen tarkastajan tarkastussuun-
nitelmat ja raportit, arvioida lakien (ml. 
EU:n tilintarkastusasetuksen asettamat 
vaatimukset) ja määräysten noudatta-
misprosesseja, valvoa taloudellista ra-
portointiprosessia, valmistella sisäisen 
tarkastajan valintaa koskeva prosessi 
sekä käsitellä harkintansa mukaan mui-
ta valiokunnan tehtäväkenttään kuulu-
via asioita ja muita hallituksen erikseen 
päättämiä tehtäviä.  

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat San-
na Syri (pj. 20.3.2020 alkaen), Anu Hä-
mäläinen (pj. 20.3.2020 saakka), Juha-
ni Järvi ja Päivi Nerg (20.3.2020 alkaen). 
Valiokunta kokoontui vuoden 2020 aika-
na  neljä (4) kertaa. Toimitusjohtaja, ta-
lous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiain-
johtaja ovat osallistuneet valiokunnan 
kokouksiin. Tarkastusvaliokunta käsitteli 
kokouksissaan muun muassa puolivuosi-
katsauksen, tilintarkastajan raportit, si-
säisen tarkastuksen raportit reservipal-
veluiden hankinnasta ja hallinnoinnista, 
investointien hallinnasta, tulospalkkio-
järjestelmästä sekä rahoitustoiminnas-
ta, yritystalouden periaatteet sekä selvi-
tyksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 
Lisäksi valiokunta valmisteli hallituksen 
päätösasioita koskien sisäisen tarkasta-
jan valintaa sekä yhtiön taloudellista ra-
portointia 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 muiden 
johtoryhmän jäsenten palkoista ja muista 
eduista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu li-
säksi toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryh-
mään kuuluvien henkilöiden nimitysasi-
oiden valmistelu ja seuraajasuunnittelu 
sekä muun henkilöstön palkitsemisen ja 
organisaation kehittämisen suunnittelu. 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat 
Juhani Järvi (pj.), Päivi Nerg (20.3.2020 
saakka), Hannu Linna (20.3.2020 alkaen) 
ja Esko Torsti. Palkitsemisvaliokunta ko-
koontui vuoden 2020 aikana kolme (3) 
kertaa. Toimitusjohtaja ja henkilöstö- ja 
viestintäjohtaja ovat osallistuneet valio-
kunnan kokouksiin. Kokouksissa käsi-
teltiin henkilöstön sekä johtoryhmän ja 
toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmiä 
sekä johdon seuraajasuunnittelua ja si-
jaisjärjestelyitä. 
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6. TOIMITUSJOHTAJA 
JA HÄNEN SIJAISENSA

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukai-
nen toimielin. Toimitusjohtaja hoitaa yhti-
ön juoksevan hallinnon hallituksen anta-
mien ohjeiden mukaisesti. Osakeyhtiölain 
mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että 
yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja va-
rainhoito luotettavalla tavalla järjestet-
ty. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa yhtiön 
operatiivisesta toiminnasta johtoryhmän 
avustamana, hallituksen päätösten toi-
meenpanosta ja toimii tytäryhtiöiden hal-
lituksen puheenjohtajana. Toimitusjohta-
ja ei ole yhtiön hallituksen jäsen.

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

Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimi-
tusjohtajan tehtävistä hoitaessaan va-
ratoimitusjohtajan tehtävää. Toimitus-
johtajan sijaisena, varatoimitusjohtajana 
on vuodesta 2019 toiminut kauppatie-
teiden lisensiaatti, metsänhoitaja Asta 
Sihvonen-Punkka (synt. 1962). Hän toi-
mii lisäksi Fingridin Markkinat-toiminnon 
johtajana sekä Fingrid Datahub Oy:n toi-
mitusjohtajana.

Toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa ei 
omista Fingridin osakkeita eikä heillä ole 
osakeperusteisia oikeuksia Fingridissä 
tai Fingridin kanssa samaan konserniin 
kuuluvissa yhtiöissä.

7. YHTIÖN JOHTAMINEN 

Fingridillä on keskeinen vastuu sähkön 
siirrosta Suomen kantaverkossa, ja si-
ten koko yhteiskunnan toimintakyvystä.  
Fingrid noudattaa toiminnassaan sovel-
tuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä so-
pimuksia sekä yhtiön hallituksen hyväk-
symiä periaatteita sekä toimitusjohtajan 
hyväksymiä ja johtoryhmässä käsiteltyjä 
politiikkoja. Fingridin Toimintaperiaatteet 
on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Fingridin johdon ensisijainen tehtävä 
on huolehtia yhtiön tehokkaasta perus-
tehtävien hoitamisesta. Yhtiön toimin-
ta perustuu asiakkaiden ja yhteiskunnan 
tarpeiden tyydyttämiseen yhtiöjärjes-
tyksen, osakassopimusten, sähköverk-
koluvan ja sähkömarkkinalain velvoitteet 
huomioon ottaen. 

Yhtiön toimintaa johdetaan matriisissa 
neljän näkökulman kautta. Näkökulmat 
ovat: asiakkaat ja yhteiskunta, talous, si-
säiset prosessit (siirtokapasiteetin var-
mistaminen, käyttövarmuuden hallinta 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 yh-
tiöön. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi 
sähkömarkkinoiden erityispalvelut, ku-
ten tehoreservijärjestelmän hallinnoimi-
nen ja sähkön alkuperätakuujärjestel-
mästä huolehtiminen, jotka toteutetaan 
emoyhtiö Fingridin täysin omistamassa 
tytäryhtiössä Finextra Oy:ssä. Emoyh-
tiö Fingridin täysin omistama tytäryhtiö 
Fingrid Datahub 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 kehittä-
misestä.

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,
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• asioiden valmistelu hallitukselle ja
• johtoryhmätyön kehittäminen.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman 
vastuualueensa organisaation päivittäi-
sistä liiketoiminnoista sekä operatiivisten 
päätösten toteuttamisesta. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat vuonna 
2020 toimitusjohtaja Jukka Ruususen 
 lisäksi:
• varatoimitusjohtaja, KTL, MH Asta 

Sihvonen-Punkka (s. 1962), markki-
nat 

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

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

• johtaja, OTK, eMBA Marina Louhi-
ja (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.  

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.

Tekniikan tohtori, s. 1958

Toimitusjohtaja vuodesta 2007

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.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat henki-
löt eivät omista Fingridin osakkeita, eikä 
heillä ole osakeperusteisia oikeuksia Fin-
gridissä tai Fingridin kanssa samaan kon-
serniin kuuluvissa yhtiöissä. 

Yhtiön johtoryhmä kokoontui vuoden 
2020 aikana 16 kertaa. 

Jukka Ruusunen Asta Sihvonen-Punkka
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OTK, Executive MBA, s. 1968

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

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.

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, 2004-2007
• Suomen Kiinteistöliitto, 2003-2004
• Akava ry, 1996-2003 

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

jäsen 2013-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön 
kanssa samaan konserniin kuuluvissa 
yhtiöissä.

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-

Tekniikan lisensiaatti, s. 1964

Johtaja vuodesta 2005,  
kantaverkkopalvelut ja suunnittelu

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.

Jussi Jyrinsalo Timo Kiiveri Marina Louhija Tiina Miettinen
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8.  NEUVOTTELU-
KUNTA

Fingridin hallitus nimeää 10–14 hengen 
neuvottelukunnan, joka toimii yhdyssitee-
nä yhtiön ja sen asiakkaiden välillä. Neu-
vottelukunta on neuvoa antava elin, joka 
antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä 
yhtiön liiketoimintaan ja asiakkaille tar-
jottaviin palveluihin liittyen.  Neuvottelu-
kunta edustaa laajasti sähkön tuottajia, 
siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja muita sähkö-
markkinatoimijoita. 

Neuvottelukunnasta on määrätty Fin-
gridin yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön halli-
tus vahvistaa vuosittain neuvottelukun-
nan 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 aika-
na neljä kertaa. Kokouksissaan neuvot-
telukunta käsitteli muun muassa käyttö-
varmuuden hallintaa Suomessa ja muissa 
pohjoismaissa, uusiutuvan energian ai-
heuttamaa jatkuvasti kasvavaa siirtoka-
pasiteetin lisäämisen tarvetta sekä säh-
kömarkkinoiden kehitystä. Lisäksi 
jokaisessa kokouksessa kuultiin asiak-
kaiden esityksiä ajankohtaisista asioista.

Diplomi-insinööri, MBA, s. 1964

Johtaja vuodesta 2013, ICT

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.

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.

KTM, s. 1968

Talous- ja rahoitusjohtaja

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.

Jan Montell Reima Päivinen Kari Suominen
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9.  SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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

• strategian mukainen, tehokas ja tulok-
sellinen toiminta,

• taloudellisen ja johtamisinformaation 
luotettavuus ja eheys,

• omaisuuden turvaaminen,
• soveltuvien lakien, määräyksien, sään-

telyn, sopimusten ja yhtiön omien hal-
linto- ja toimintaohjeiden laatu ja nou-
dattaminen sekä

• korkeatasoinen riskienhallinta.

Riskienhallintaa suunnitellaan kokonais-
valtaisesti ja sen tavoitteena on kattavas-
ti tunnistaa, arvioida, seurata ja suojautua 
erilaisilta yhtiön toimintaan, ympäristöön, 
henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuvil-
ta uhkatekijöiltä ja riskeiltä. 

Jatkuvuudenhallinta on osa riskienhal-
lintaa. Toiminnan tarkoitus on paran-
taa organisaation valmiuksia varautua ja 
reagoida parhaalla mahdollisella tavalla 
erilaisten riskien toteutumiseen ja var-
mistaa toiminnan jatkuvuus näissä tilan-
teissa.

Lisää informaatiota sisäisestä valvonnas-
ta sekä riskienhallinnasta ja merkittävim-
mistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
löytyy yhtiön internetsivuilta ja hallituk-
sen toimintakertomuksesta.

SISÄISEN VALVONNAN JA 
RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
JA VASTUUNJAKO

Hallitus
Yhtiön hallitus on vastuussa sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestämises-
tä ja hyväksyy sisäisen valvonnan ja riski-
enhallinnan periaatteet joka toinen vuosi 
tai tarvittaessa useammin. Hallitus mää-
rittää osana yhtiön strategiaa ja toimin-
tasuunnitelmaa yhtiön strategiset ris-
kit ja niitä koskevat hallintatoimenpiteet 
sekä valvoo niiden toteuttamista. Hallitus 
päättää yhtiön sisäisen tarkastuksen toi-
mintamallista. Hallitus saa säännöllisesti 
sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen 
raportit sekä vähintään vuosittain tilan-
nekatsauksen yhtiön toimintaan liittyvis-
tä strategisista riskeistä, huomattavista 
liiketoimintariskeistä ja jatkuvuusuhkista 
sekä niiden hallinnasta ja toteutumisista.

Linjajohto ja muu organisaatio
Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän 
avustamana yhtiön hallinnon, päätösme-
nettelyjen, valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpanosta ja ohjeistuksesta sekä 
yhtiötason strategisten riskien, huomat-

tavien liiketoimintariskien ja jatkuvuusuh-
kien 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 jatkuvuudenhallinnan suunni-
telmien ja ohjeistuksen laadinnasta ja yl-
läpidosta sekä riittävän koulutuksen ja 
harjoittelun järjestämisestä.

Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan yhte-
näisen toimintatavan edellyttämien yh-
tiötason menettelytapojen, kontrollien ja 
seurannan järjestämisestä. Lakiasiain-
johtaja vastaa yhtiötasolla merkittävim-
pien sopimusten ja sisäisen ohjeistuksen 
laillisuudesta ja säädösten mukaisuudes-
ta yhtiön intressit huomioiden sekä tässä 
tarvittavista menettelytavoista. Jokainen 
fingridiläinen on velvollinen 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 kontrolli-
ympäristö
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 keskitetys-
ti konsernin talousraportoinnista sekä 
talousraportoinnin sisäisestä valvon-
nasta ja riskienhallinnasta. Yhtiössä ra-
portoidaan taloudellisesta kehityksestä 
kuukausitasolla johtoryhmälle ja budjet-
tivastuullisille sekä toimintojen ja yksiköi-
den esimiehille. Raportointiin sisältyy tie-
toa kunkin oman vastuualueen tuotoista, 
kustannuksista ja investoinneista. Ulkoi-
sen laskennan raporttien lisäksi rapor-
tointi sisältää laajasti liiketoimintatietoa 
sisältävää raportointia, jota tuotetaan si-
säisen laskennan ja talousohjausjärjes-
telmän avulla.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja sovel-
taminen on keskitetty konsernin talous-
hallintoon, joka seuraa laskentastandar-
deja (IFRS, FAS), ylläpitää tilikarttaa, 
laatii tilinpäätöksen sisäisen ohjeistuksen 
ja vastaa taloudellisen raportoinnin pro-
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sessista. Prosessi on dokumentoitu ja se 
määrittelee miten, missä aikataulussa ja 
missä järjestyksessä kuukausittainen ta-
lousraportti laaditaan.

Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja 
puolivuosikatsauksen kansainvälisten 
EU:n hyväksymien IFRS-raportointistan-
dardien ja arvopaperimarkkinalain mu-
kaisesti. Toimintakertomus ja konserniin 
kuuluvien suomalaisten yhtiöiden tilin-
päätös laaditaan Suomen kirjanpitolain 
sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja 
lausuntojen mukaisesti.

Seuraavassa yksityiskohtaisemmin se-
lostettavat talousraportointiprosessei-
hin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
on suunniteltu sen varmistamiseksi, että 
yhtiön talousraportointi olisi luotettavaa, 
ehyttä ja oikea-aikaista, ja että julkis-
tettavat taloudelliset raportit antaisivat 
olennaisesti oikeat ja riittävät tiedot Fin-
gridin taloudesta.

Talousraportointiprosessin roolit ja 
vastuut
Fingridin hallitus on ensisijaisesti vastuus-
sa taloudelliseen raportointiin liittyvästä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi-
mintaperiaatteiden määrittelemisestä ja 
huolehtii siitä, että näitä periaatteita nou-
datetaan yhtiössä. Hallitus käsittelee ja 
hyväksyy puolivuosikatsauksen, toimin-

takertomuksen ja tilinpäätöksen. Tarkas-
tusvaliokunta avustaa hallitusta tässä 
tehtävässä seuraamalla yhtiön sisäisen 
valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja ris-
kienhallintajärjestelmien tehokkuutta. 

Konsernin taloustoiminto vastaa talou-
dellisen raportointiprosessin kehittämi-
sestä mm. seuraamalla talousraportoin-
tiin liittyvien kontrollien kehitystarpeita, 
valvomalla em. kontrollien riittävyyttä ja 
tehokkuutta sekä huolehtimalla ulkoisen 
raportoinnin oikeellisuudesta, ajantasai-
suudesta ja raportointiin liittyvien sään-
nösten noudattamisesta.

Yhtiön tilintarkastaja sekä sisäinen tar-
kastaja tekevät hallituksen hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti tarkastuksia ta-
loudelliseen raportointiin liittyen.

Talousraportointiprosessin 
riskienhallinta, kontrollitoimenpiteet 
sekä seuranta
Riskienhallintaan liittyviä kontrolleja ase-
tetaan koko konsernin laajuudelle, kai-
kille konsernin tasoille ja yksiköille. Esi-
merkkejä kontrolleista ovat mm. sisäiset 
ohjeistukset, hyväksymismenettelyt ja 
-valtuudet, ristiintarkistukset sisäiseen 
laskentaan, täsmäytykset, varmistuk-
set, operatiivisen tehokkuuden arvioin-
ti, omaisuuden turvaaminen ja tehtävien 
eriyttäminen. Konsernin taloushallinto on 
vastuussa taloudelliseen raportointipro-

sessiin liittyvistä vastaavista kontrollira-
kenteista.

Budjetointiprosessin valvonnan perus-
tana on budjetointiohje, jonka määrit-
tämisestä ja keskitetystä ylläpitämises-
tä ja noudattamisen seurannasta vastaa 
konsernin taloushallinto. Periaatteita so-
velletaan yhdenmukaisesti koko konser-
nissa, ja käytössä on yhdenmukainen ra-
portointijärjestelmä.

Toimintojen tehokkuuden, tarkoituksen-
mukaisuuden ja taloudellisen raportoin-
nin oikeellisuuden varmistamisessa kes-
keinen ohjaus- ja valvontaprosessi on 
kuukausittainen johdon talousraportoin-
ti ja sen yhteydessä tehtävät analyysit. 
Analyyseissa verrataan toteutuneen lii-
ketoiminnan tulosta tuotto- ja kulukom-
ponenteittain budjettiin ja edelliseen 
vuoteen sekä budjettia neljännesvuosit-
tain ylläpidettävään ennusteeseen. Kas-
savirran ja investointien seuranta on osa 
tätä prosessia.

Kuukausiraportoinnin oikeellisuuden 
varmistamisessa hyödynnetään yhtiön 
talousohjausjärjestelmää, jonka avulla 
yhtiön controllerit ja yksiköiden päälli-
köt pystyvät valvomaan oleellisia virhei-
tä ja poikkeamia. Taloudellisen rapor-
toinnin oikeellisuus varmistetaan myös 
huolehtimalla hyvästä tietoturvasta ja 
tietohallinnosta. Vaarallisia työyhdistel-

miä vältetään mahdollisuuksien mukaan. 
Käyttöoikeuksia tarkastellaan säännölli-
sesti ja ne määräytyvät sen mukaan, mis-
sä asemassa henkilö on organisaatiossa. 
Talousohjausjärjestelmän ja kirjanpito-
järjestelmän tietokantojen varmistukset 
tehdään säännöllisesti. Yhtiöllä on tieto-
turvapäällikkö, joka vastaa tietoverkko-
jen ja tietoturvan hallinnasta ja kehittämi-
sestä sekä henkilöstön ohjeistamisesta 
tietoturva-asioissa.

Talousraportointiprosessien kontrolleja 
kehitetään osana yhtiön sisäistä valvon-
taa. Henkilöstöä koulutetaan valvomaan 
yhtiön taloudellisen raportointiprosessin 
tuottaman informaation oikeellisuutta 
liittyen kustannuspaikkaseurantaan, ti-
liöintiin, laskujen ja tositteiden hyväksy-
mismenettelyihin sekä budjetointiin ja to-
teumaseurantaan.

Yhtiön tilintarkastaja sekä sisäinen tar-
kastus tekevät säännöllisesti tarkastuk-
sia taloudellisen raportointiprosessin 
kontrollien toimivuuteen sekä tiedon oi-
keellisuuteen liittyen. 
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10. 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 2020 varsinainen yhtiökokous 
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yh-
teisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yh-
tiön päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii KHT Heikki Lassila. Yhtiökokous 
päätti, että tilintarkastajalle maksetaan 
palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväk-
symän kohtuullisen laskun mukaan.

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 Keskuskauppakamarin 
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 2020 yhtiön sisäisenä tarkasta-
jana toimi Deloitte & Touche Oy, joka teki 
yhteensä neljä (4) tarkastusta. Tarkas-

tukset koskivat yhtiön reservipalveluiden 
hankintaa ja hallinnointia, investointien 
hallintaa, tulospalkkiojärjestelmää sekä 
rahoitustoimintoa. Deloitte & Touche 
Oy:lle tarkastustehtävistä maksetut palk-
kiot olivat yhteensä 133 920 euroa. 

Tilintarkastajan palkkiot, 
1000 € 2020 2019

Tilintarkastuspalkkiot 106 114

Muut palkkiot 33 39

YHTEENSÄ 139 153
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11. LÄHIPIIRILIIKETOIMET 12. SISÄPIIRIHALLINNON KESKEISET 
MENETTELYTAVAT

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyh-
tiö Fingrid Oyj, tytäryhtiöt Finextra Oy ja 
Fingrid Datahub Oy sekä näiden lisäksi 
osakkuusyritys eSett Oy, yhtiön tilinpää-
töksen luvussa 6.5 mainitut omistajayh-
teisöt sekä ylin johto lähipiireineen. Ylin 
johto koostuu hallituksesta, toimitusjoh-
tajasta ja johtoryhmästä. Muina lähipiirin 
tapahtumina on käsitelty Suomen valtion 
yli 50 prosenttisesti omistavien yhteisö-
jen kanssa tehdyt liiketoimet. Yhtiön lähi-
piiriliiketoimet on selostettu tilinpäätök-
sen luvussa 7.1.
 
Lähipiiriliiketoimia koskevassa päätök-
senteossa yhtiö huolehtii mahdollisten 
eturistiriitojen huomioon ottamisesta, 
eikä mahdollinen lähipiiriin kuuluva tai lä-
hipiiriin kuuluvan edustaja osallistu pää-
töksentekoon lähipiiriliiketoimesta. Liike-
toimet lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin 
markkinahinnoin. Yhtiö pitää luetteloa 
sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

Yhtiössä noudatetaan hallituksen hyväk-
symiä lähipiiriperaatteita. 

Fingrid noudattaa markkinoiden väärin-
käyttöasetusta, Nasdaq Helsinki Oy:n 
sisäpiiriohjetta, Central Bank of Irelan-
din (CBI), Ison-Britannian Financial Con-
duct Authorityn (FCA) ja Finanssivalvon-
nan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia 
säännöksiä sisäpiiritiedon hallinnoinnista 
ja käsittelystä. Lisäksi Fingridillä on yh-
tiön hallituksen hyväksymä Fingrid Oyj:n 
sisäpiiriohje, jossa kuvataan merkittävim-
mät yhtiössä sovellettavat sisäpiiriasioi-
ta koskevat periaatteet. Yhtiön sisäpiiri-
vastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja 
Marina Louhija.

Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat Fin-
gridin hallituksen jäsenet, toimitusjohta-
ja, johtoryhmän jäsenet sekä ne henkilöt, 
joilla katsotaan tehtäviensä perusteel-
la olevan säännöllisesti pääsy Fingridiä 
koskevaan sisäpiiritietoon. Hankekohtai-
sia sisäpiiriluetteloita perustetaan tarvit-
taessa, ja luetteloon merkitään hanketta 
valmistelevat, sisäpiiritietoa hankkeessa 
saavat henkilöt. Lisäksi yhtiö soveltaa ns. 
laajennettua suljettua ikkunaa henkilöi-
hin, jotka osallistuvat tehtävissään puo-
livuosikatsauksen ja/tai tilinpäätöksen 
valmisteluun, mukaan lukien mahdolli-
set ulkopuoliset neuvonantajat ja asian-
tuntijat.

Fingridin sisäpiirisääntelyyn liittyvät lu-
ettelot eivät ole julkisia. Pääsy luetteloi-
hin on rajattu sisäpiirivastaavaan ja häntä 
tehtävässään avustaviin henkilöihin.

Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaan pysyvät tai 
hankekohtaiset sisäpiiriläiset sekä laa-
jennetun suljetun ikkunan piirissä olevat 
henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lu-
kuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun 
Fingridin rahoitusvälineisiin liittyviä liike-
toimia kolmenkymmenen (30) päivän pi-
tuisen suljetun ajanjakson aikana ennen 
Fingridin tilinpäätöstiedotteen sekä yhti-
ön säännöllisesti antaman puolivuosikat-
saustiedotteen ja johdon katsauksien jul-
kaisemista.
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1. JOHDANTO

Palkitsemisraportti kuvaa yhtiön hallituk-
sen sekä toimitusjohtajan ja toimitusjoh-
tajan sijaisen palkitsemisen toteutumista 
edellisen tilikauden aikana. Muun johto-
ryhmän palkitseminen on kuvattu yhtiön 
internet-sivuilla. 

Palkitsemisraportti julkaistaan samaan 
aikaan tilinpäätöksen ja hallituksen toi-
mintakertomuksen sekä selvityksen hal-
linto- ja ohjausjärjestelmästä kanssa. 
Raportti esitetään varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle ja se on saatavilla yhtiön 
 internet-sivuilla.

PALKITSEMISPOLITIIKAN 
NOUDATTAMINEN VUONNA 2020
Fingridin palkitsemisen periaatteet on 
kirjattu yhtiön toimielinten palkitse-
mispolitiikkaan, jonka yhtiökokous on 
 hyväksynyt kokouksessaan 20.3.2020.

Fingridin palkitsemista ohjaavat omista-
ja-arvon luonti, hyvä suoritus perustehtä-
vien hoidossa sekä yhtiölle asetetut vas-
tuullisuustavoitteet. Palkitsemisessa on 
otettu huomioon omistajien, erityises-
ti valtion omistajaohjauksen ja Ilmarisen 
palkitsemisen periaatteita. Pal kitsemi sen 

tulee olla kohtuullista ja oikeudenmukais-
ta sekä kilpailukykyistä.

Fingridin toimielinten palkitsemispolitiik-
ka noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten 
osalta avoimuuden, kohtuullisuuden ja 
markkinaehtoisuuden periaatteita val-
tion ja muiden omistajien linjausten mu-
kaisesti. 

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa  sekä 
muun johtoryhmän osalta noudatetaan 
samoja periaatteita kuin hallituksen jä-
senten osalta sekä yhtiössä yleisesti lin-
jattuja palkitsemisen periaatteita. Toimi-
tusjohtajan palkkiomittarit ovat pääosin 
samat kuin muilla johtoryhmän jäsenillä 

sekä yhtiön henkilöstöllä. Lisäksi toimi-
tusjohtajan palkitsemisessa noudatetaan 
samoja periaatteita kuin koko henkilös-
tön suhteen esimerkiksi työsuhde-etujen 
määrittelyssä. 

PALKITSEMINEN EDISTÄÄ YHTIÖN 
MENESTYSTÄ
Vuonna 2020 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 niihin 
kuuluvia henkilöitä. Kilpailukykyinen pal-
kitseminen on olennainen väline kyvyk-
kään johdon palkkaamiseksi yhtiöön. 
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Palkkioiden keskimääräinen vuotuinen  
muutos viiden viime vuoden aikana

Hallituksen palkkiot 0 %

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 9,5 %

Työntekijöiden palkat, keskimäärin* 2,4 %

Työntekijöiden palkkiot, keskimäärin** 10,5 %  

Yhtiön liikevaihdon muutos 3,8 %

* identtisten kokoaikaisten työntekijöiden kuukausipalkan 
keskimääräinen muutosprosentti vuosina 2016-2020 
** työntekijöiden laatu- ja kannustinpalkkioiden keskimääräinen 
muutosprosentti vuosina 2016-2020

 

Kilpailukykyisellä palkkauksella ja pal-
kitsemisella kannustetaan johtoa ja 
myös henkilöstöä tulokselliseen toimin-
taan ja toiminnan kehittämiseen sekä 
ohjataan työpanoksia kohti strategisten 
tavoitteiden saavuttamista.   Onnistunut 
palkitseminen myös sitouttaa  yhtiöön. 

Henkilöstön osalta noudatetaan samo-
ja palkitsemisen linjauksia kuin johdon 
osalta: markkinaehtoisuutta ja hyvästä 
suorituksesta palkitsemisesta. Kiinteän 
palkan markkinaehtoisuudella ja kilpai lu-
kykyisyydellä sitoutetaan  yhtiöön. Lyhyen 
aikavälin palkitsemisella kannustetaan 
vuosittaisten tavoitteiden saavuttami-
seen strategian mukaisesti. Johdon pit-
kän aikavälin kannustimilla on tarkoi-
tus ohjata strategian toteuttamiseen ja 
omistaja- arvon kasvattamiseen sekä si-
touttaa 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. Tällaisia 
suoritusmittareita on kuvattu yhtiön vuo-
sikertomuksessa. Hallituksen ja toimitus-
johtajan palkkio kehitys suhteessa yhtiön 
työntekijöiden keskimääräiseen palkit-
semisen kehitykseen sekä yhtiön talou-
delliseen kehitykseen viideltä edelliseltä 
tilikaudelta on kuvattu oheisessa taulu-
kossa. 

Toimitusjohtajan ja henkilöstön mediaani-
vuosiansion suhde vuonna 2020 oli 7:1, ja 
naisten ja miesten välinen mediaanivuosi-
ansion suhde 0,9:1.

Hallituksen palkitsemisesta päät-
tää   yh tiö kokous osakkeenomistajien 
 nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjal-
ta. Hallituksen jäsenten palkkiot muo-
dostuvat kiinteistä kuukausipalkkioista 
ja kokouspalkkioista. Hallituksen puheen-
johtajalle ja varapuheenjohtajalle mak-
setaan korotettua kiinteää palkkiota. 
Kokouspalkkio maksetaan hallituksen jä-
senille myös eri valiokuntien sekä nimitys-
toimikunnan kokouksiin osallistumisesta. 

Hallituksen jäsenten palkitsemista koske-
vat yhtiökokouksen päätökset julkistetaan 
samalla pörssitiedotteella muiden yhtiö-
kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.  

Fingridin yhtiökokous vahvisti hallituk-
sen jäsenten palkkiot 20.3.2020. Palkki-
ot säilyivät ennallaan.

Kuukausipalkkiot, € 2020

Puheenjohtaja 2 400

Varapuheenjohtaja 1 300

Jäsenet 1 000

Kokouspalkkiot, € 2020

 600

 

vuodelta 2020 
erääntyvät

vuonna 2020 
maksetut

Hallituksen jäsenet 31.12.2020

Juhani Järvi, puheenjohtaja 1.1.– 31.12. 1 800 41 400

Päivi Nerg, varapuheenjohtaja 1.1.– 31.12. 5 400 21 000

Hannu Linna, jäsen   20.3.–31.12. 1 200 15 400

Sanna Syri, jäsen    1.1.–31.12. 1 800 21 600

Esko Torsti, jäsen    1.1.–31.12. 1 200 21 000

Aikaisemmat hallituksen jäsenet

Anu Hämäläinen, jäsen   1.1.–20.3. - 6 600

 

MUUT TALOUDELLISET ETUUDET
Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osa-
ke- tai osakeperusteista palkitsemisjär-
jestelmää, lisäeläkejärjestelmiä tai muita 
taloudellisia etuja. Fingrid ei myöskään 
maksa hallituksen palkkioista eläkemak-
suja. Kukaan hallituksen jäsenistä ei toimi 
työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Palkkiot yhteensä

2. HALLITUKSEN PALKKIOT 
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vuodelta 2020 
erääntyvät

vuonna 2020  
maksetut

 Erääntyvät 
tulospalkkiot

Palkat ja 
luontoisedut

Muuttuvat  
palkkiot

YHTEENSÄ

Toimitusjohtaja 191 000 309 000 195 000 504 000

Toimitusjohtajan sijainen 60 000 167 000 59 000 226 000

YHTEENSÄ 251 000 476 000 254 000 730 000

 

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitseminen

3. TOIMITUSJOHTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA PALKITSEMINEN 

Fingridin toimitusjohtajan ja hänen si-
jaisensa palkitsemisesta päättää yhtiön 
hallitus yhtiökokoukselle esitetyn toimi-
elinten palkitsemispolitiikan mukaises-
ti sekä palkitsemisvaliokunnan tekemän 
esityksen pohjalta. 

PALKITSEMISEN OSAT
Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus 
muo dostuu kiinteästä kokonaispalkas-
ta sekä muuttuvista palkanosista, joita 
ovat yksivuotinen bonusohjelma (enim-
mäismäärä 40 prosenttia kiinteästä an-
saintavuoden vuosipalkasta) sekä limit-
täiset kolmen kalenterivuoden mittaiset 
pitkän tähtäimen kannustinohjelmat 
(enimmäismäärä 40 prosenttia kiinte-
ästä vuosipalkasta). 

Toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalk-
kaus muodostuu niin ikään kiinteästä 
kokonaispalkasta sekä muuttuvista pal-
kanosista, joita ovat yksivuotinen bonus-
ohjelma (enimmäismäärä 25 prosent-
tia ansaintavuoden vuosipalkasta) sekä 
 limittäiset kolmen vuoden kannustin-
ohjelmat (enimmäismäärä 25 prosenttia 
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. 

MUUTTUVIEN PALKITSEMISEN OSIEN 
MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 
Toimitusjohtajan bonusohjelmat perus-
tuvat linjaukseen, jonka mukaan muut-
tuvan palkitsemisen yhteenlaskettu ko-
konaismäärä on vuosittain enintään 40 
prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuo-
sipalkasta kuitenkin siten, että jos yhtiön 
ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuk-
sellisen hyvä, voi maksettavien palkkioi-
den yhteenlaskettu enimmäismäärä olla 
vuosittain enintään 80 prosenttia kiin-
teästä palkasta. Tämä vastaa myös val-
tion omistajaohjauksen linjausta muut-
tuvasta palkitsemisesta kaupallisissa, 
ei-listatuissa yhtiöissä. Toimitusjohtajan 
sijaisella muuttuvan palkitsemisen yh-
teenlaskettu enimmäismäärä on 50 pro-
senttia kiinteästä palkasta.

Hallitus päättää vuosittain Fingridin toi-
mitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijai-
sen bonusohjelmien kriteerit ja niille 
asetettavat ala- ja ylärajat. Yhteiskunta-
vastuu otetaan huomioon sekä yksivuo-
tisessa että pitkän tähtäimen kannustin-
ohjelmassa, sillä palkitsemisjärjestelmien 
mittarit ovat osin myös yhtiön keskeisiä 
vastuullisuusmittareita.

Muuttuvat palkitsemisen osat maksetaan 
pääsääntöisesti ansaintakautta seuraa-
van vuoden alussa hallituksen vahvista-
man maksuajankohdan mukaisesti. 

MUUT TYÖSUHTEEN EHDOT
Fingridin toimitusjohtajan irtisanomis-
aika on molemminpuolisesti 6 kuukaut-
ta ja toimitusjohtajan sijaisella 4 kuukaut-
ta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, 
maksetaan irtisanomisajan palkan lisäk-
si yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa 
vastaava rahasumma ja toimitusjohtajan 
sijaiselle viiden kuukauden kiinteää palk-
kaa vastaava rahasumma. 

Fingridin tytär yhtiöiden tai osakkuus-
yhtiöiden tehtävistä ei toimitusjohtajalle 
eikä toimitusjohtajan sijaiselle makseta 
erillistä korvausta.

PALKITSEMINEN TILIKAUDELTA 2020
Fingridin toimitusjohtajan vuoden 2020 
palkka- ja palkkiotiedot on esitetty ohei-
sessa taulukossa. Fingridin toimitusjoh-
tajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle mak-
setut palkat ja palkkiot olivat vuonna 
2020  yhteensä 730 000 euroa. Muun 
johtoryhmän palkitseminen on esitelty 
yhtiön  internet-sivuilla.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan kokonais-
palkka oli 24 500 euroa kuukaudessa, 
eikä hänen palkkaansa korotettu vuoden 
aikana. Toimitusjohtajan sijaisen koko-
naispalkka oli noin 13 600 ja hänen palk-
kaansa korotettiin noin 700 eurolla vuo-
den 2020 aikana. Sekä toimitusjohtajan 
että hänen sijaisensa kokonaispalkkaan 
sisältyi autoetu.
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Yksivuotiset bonusohjelmat

Vuoden 2019 ohjelmat,  
maksettu vuonna 2020

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa yksi-
vuotisessa bonusohjelmassa mitattiin 
vuonna 2019 yhtiön tulosta, asiakkaiden 
luottamusta, työyhteisön toimivuutta ja 
johtamista sekä henkilökohtaista suori-
tusta yhtiön johdossa. 

Emoyhtiön FAS-tulos oli tavoitteen mu-
kainen, ja asiakkaiden luottamus samoin. 
Asiakkaat antoivat arvosanaksi 4,01 as-
teikolla 1–5. Johtamisen mittari perustui 
GreatPlacetoWork-tutkimukseen, jossa 
yhtiön trustindex oli 88. Toimitusjohtajan 
henkilökohtaisen suoriutumisen arvioi hal-
litus tehden kokonaisarvion perustuen eri-
tyisesti Metsälinjan ja Datahub-projektien 
suunnitelmalliseen toteutumiseen. Toimi-
tusjohtajan sijaisen henkilökohtaisen suo-
riutumisen arvioi toimitusjohtaja ennalta 
asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Vuoden 2020 ohjelmat,  
maksetaan vuonna 2021

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa yksi-
vuotisessa bonusohjelmassa mitattiin 
vuonna 2020 yhtiön tulosta, asiakkaiden 
suositteluhalukkuutta, työyhteisön toimi-
vuutta ja johtamista sekä henkilökohtaista 
suoritusta yhtiön johdossa. 

Emo-yhtiön FAS-tulos jäi alle asetetun 
tavoitetason, asiakkaiden suosittelumit-
tarin tulos ylitti tavoitetason. Johtami-
sen arviointi perustui henkilötutkimuksen 
henkilöstön suositteluhalukkuuteen, jon-
ka mukaan 71 prosenttia henkilöstöstä oli 
valmis suosittelemaan työnantajaansa. 
Toimitusjohtajan henkilökohtaisen suo-
riutumisen arvioi hallitus tehden kokonai-
sarvion. Toimitusjohtaja puolestaan arvioi 
sijaisensa henkilökohtaisen suoriutumisen 
ennalta asetettujen tavoitteiden pohjal-
ta. Molemmilla johtajilla henkilökohtaista 
suoriutumista arvioitiin myös ilmaston-
muutoksen torjuntaan liittyvillä hankkeilla: 
toimitusjohtajalla oli keskeisenä mittarina 
yritysvastuun pitkän aikavälin tavoittei-
den asetanta, ja toimitusjohtajan sijaisel-
la sähköjärjestelmän jouston lisääminen 
mahdollistamaan uusiutuvan, sään mu-
kaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu.

Pitkän tähtäimen kannustin ohjelmat

Fingridissä ei ole käytössä osakepohjaista 
kannustinjärjestelmää, sen sijaan yhtiös-
sä on käytössä limittäiset kolmen vuoden 
pituiset pitkän tähtäimen kannustinohjel-
mat, joiden mittareina ovat sähköjärjestel-
män keskeytysten asiakkaille aiheutetun 
haitan suuruus, sähkömarkkinoiden toi-
minnassa onnistuminen ja omistaja-arvon 
tuottaminen. 

Vuosien 2017–2019 pitkän tähtäimen 
kannustinohjelma (maksettu vuonna 
2020) tuotti toimitusjohtajalle ja hänen 
sijaiselleen kunkin mittarin osalta lähelle 
maksimia. Sähköjärjestelmän käyttövar-
muus oli vuonna 2019 erinomainen, myös 
siirtorajoitukset Suomen ja Ruotsin välil-
lä olivat pienet. Yhtiön tulos ja talouden 
sekä rahoituksen vakaat näkymät mah-
dollistivat tavoitetta suuremmat osinko-
tuotot omistajille.

Vuosien 2018–2020 pitkän tähtäimen 
kannustinohjelma (maksetaan 2021) puo-
lestaan tuotti toimitusjohtajalle 34 pro-
senttia ja hänen sijaiselleen 21 prosenttia 
vuosiansioista. Sähköjärjestelmän käyt-
tövarmuus säilyi hyvänä ja omistaja-ar-
vo kasvoi. Myös sähkömarkkinamittarin 
osalta päästiin hyvään tulokseen.



Yritysvastuu ja
kestävä kehitys
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YRITYSVASTUU

1. JOHDANTO  
– FINGRID VÄLITTÄÄ. VARMASTI.

Yritysvastuun johtamisessa tärkeätä on 
valita olennaiset asiat, joihin yhtiö haluaa 
vaikuttaa. Fingrid on päättänyt tarkastel
la yritysvastuun tavoitteitaan ympäris
tövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän 
hallintotavan näkökulmista, ja vastata 
siten toimintaympäristömme suureen 
muutokseen, sähköjärjestelmän murrok
seen. Sähköjärjestelmän murros edellyt
tää suuria muutoksia sähköntuotannon, 
sähköverkkojen ja sähkömarkkinoiden 
rakenteisiin. Fingrid vie näitä muutoksia 
eteenpäin ja kehittää kantaverkkoa yh
teistyössä sidosryhmiemme kanssa, jotta 
Suomen tavoite olla ilmastoneutraali vuo
teen 2035 mennessä toteutuu. 

YMPÄRISTÖVASTUU Fingridin merkit
tävin vastuullisuusteko on toiminta ilmas
tonmuutoksen torjumiseksi. Huolehdim
me siitä, että puhtaan sähköntuotannon 
ja kulutuksen liittämiseksi tehtävät verk
koinvestoinnit toteutuvat ajallaan. Vah
vasti säästä riippuvaisen uusiutuvan 
energiantuotannon lisääminen edellyttää 
myös sähkömarkkinoiden uudistumista, 
muun muassa sähkön tuotannon ja kulu
tuksen tasapainottamisen uudistamista 
ja kulutusjouston lisäämistä.

Siirtyminen kohti puhdasta sähköjärjes
telmää on toteutettava vaarantamatta yh

teiskunnan toimivuutta. Fingridin tehtävä
nä on varmistaa, että kaikki saavat sähköä 
häiriöttä. Siirtovarmuuden merkityksestä 
kertoo, että koko maan laajuisessa suur
häiriössä taloudellinen haitta asiakkaille 
ja yhteiskunnalle olisi suuruusluokaltaan 
100 miljoonaa euroa tuntia kohden.

Yhtiön muita tärkeitä ilmastonmuutok
seen ja ympäristöön vaikuttavia kehi
tyskohteita ovat sähkön siirtohäviöiden 
vähentäminen ja energiatehokkuuden 
parantaminen. Pyrimme käytöstä pois
tettavien materiaalien mahdollisimman 
korkeaan kierrätysasteeseen työmail
lamme sekä luontoarvojen suojeluun ja 
luonnon monimuotoisuuden tukemiseen 
voimajohtoalueilla.

SOSIAALINEN VASTUU Yritysvastuum
me perustana on avoin, yhteisöllinen, uu
distuva ja tuloksellinen työyhteisö, jossa 
osaava henkilöstö voi hyvin turvallises
sa ympäristössä. Henkilöstön hyvinvoin
ti heijastuu väistämättä myös asiakkai
siin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin. 
Kantaverkkoyhtiönä vaikutamme usei
siin tahoihin, joilla on erilaisia odotuksia 
toimintaamme kohtaan. Henkilöstön, 
asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
odotusten kuuleminen ja osallistaminen 
on tärkeä osa vastuullisia liiketoiminta

tapojamme. Kartoitamme sidosryhmi
en mielipiteitä säännöllisesti ja käymme 
vuoropuhelua sekä teemme yhteistyötä 
monin tavoin.

Erityinen asemamme yhteiskunnassa vel
voittaa meitä toimimaan huomattavan 
kustannustehokkaasti. Fingrid on tun
nettu kustannustehokkuudestaan: kan
taverkkomaksut ovat edullisimpien jou
kossa Euroopassa ja tästä pyrimme myös 
pitämään kiinni. Olemme vastuullinen ve
ronmaksaja ja vahva investoija Suomessa 
työllistäen oman henkilökuntamme lisäksi 
vuosittain satoja ihmisiä. Kannamme vas
tuuta kantaverkon ja palvelutoimittajiem
me turvallisuudesta ja haluamme varmis
taa koko toimitusketjumme vastuulliset 
toimintatavat. 

HYVÄ HALLINTOTAPA Vastuulliset lii
ketoimintatavat ja hankintakäytännöt 
muodostavat yritysvastuun käytännön 
perustan. Vaatimustenmukaisuuden ja 
yritysvastuun johtaminen on vahvasti in
tegroitu Fingridin johtamisjärjestelmään 
ja riskienhallintaan. Koko työyhteisömme 
on sitoutunut vastuullisiin toimintatapoi
hin, joita ohjaavat yhtiön toimintaperi
aatteet, politiikat ja ohjeet. Vastuullisuus 
on keskeinen arvomme ja olennainen osa 
yhtiön yrityskulttuuria ja strategiaa.

Päätavoitteena 
ilmaston
muutoksen 
torjunta.
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Fingrid edistää osaltaan erityisesti näitä YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita

 

 ERITTÄIN TÄRKEÄ

Fingridin toiminnan olennaiset vaikutukset
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TÄRKEÄ  

OLENNAISUUSANALYYSI JA  
VASTUULLISUUSTAVOITTEET 
Fingrid on tunnistanut strategiansa ja 
perusliiketoimintansa olennaiset yritys
vastuun asiat. Yhtiö on asettanut niille 
ilmasto ja ympäristötavoitteet, sosiaali
sen vastuun tavoitteet sekä hyvän hallin
totavan tavoitteet.

Olemme mukana edistämässä YK:n glo
baaleja vastuullisuustavoitteita (Sustai
nable Development Goals). Kaikkiaan 17 
tavoitteesta meille tärkeimmät ovat ener
giaan, infrastruktuuriin ja ilmastotekoihin 
liittyvät tavoitteet.

Fingrid on vuonna 2016 allekirjoittanut 
YK:n Global Compact aloitteen ja sitou
tunut sen ihmisoikeuksiin, työelämään, 

ympäristönsuojeluun ja korruptionvas
taisuuteen liittyviin periaatteisiin. 

Olennaisten asioiden päivitys vuonna 
2020
Yritysvastuun perustassa, olennaisuusa
nalyysissa, on tunnistettu ja arvioitu Fin
gridin toiminnan vaikutuksia talouteen, 
ihmisiin ja ympäristöön, toimintaympäris
töä, sidosryhmien esille nostamia asioita, 
lainsäädäntöä sekä toimialan trendejä. 
Tunnistetut yritysvastuun asiat on prio
risoitu Fingridin toiminnan vaikutusten 
merkittävyyden ja sidosryhmien näke
mysten perusteella.

Vuonna 2019 Fingridin toiminnassa olen
naisiksi asioiksi olimme tunnistaneet 
1) avoimen, yhteisöllisen, uudistuvan ja tu

loksellisen työyhteisön, 2) yhtiön toimin
taperiaatteet, 3) taloudellisen tuloksen, 
4) sidosryhmien luottamuksen, 5) hankin
takäytännöt 6) kantaverkon kehittämisen 
alustaksi puhtaalle sähköjärjestelmälle, 
7) sähköjärjestelmän toimintavarmuuden 
ja turvallisuuden sekä 8) sähkömarkkinoi
den toimivuuden.

Toimintavuonna 2020 päivitimme olen
naisuusanalyysimme tuoden selkeämmin 
esille toimintamme keskeisimmät vas
tuullisuusvaikutukset. Olennaiset vaiku
tukset on kuvattu yllä. Fingridin toiminnan 
suurimmat yhteiskunnalliset vaikutukset 
liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja 
turvallisuuteen sekä sähkömarkkinoiden 
toimivuuteen.
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Vastuullisuustavoitteet 
Olennaisuusanalyysin yhteydessä päi
vitimme toimintavuonna myös vastuul
lisuustavoitteemme kirjaamalla sekä 
lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet. 
Johtoryhmä päätti uusista vastuullisuus
tavoitteista osana strategiaprosessia ja 
huomioi koko arvoketjun, vastuullisuuden 
vahvan strategia ja liiketoimintayhteyden 
sekä Fingridin kyvyn luoda arvoa. (Yhtiön 
arvonluonista enemmän vuosikertomuk
sen liiketoimintakatsauksessa)

Jatkossa – vuodesta 2021 eteenpäin – 
vastuullisuustavoitteemme jaotellaan 
ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vas
tuuseen ja hyvään hallintotapaan (ns. 
ESGmalli). Kullekin olennaiselle asialle on 
asetettu lyhyen aikavälin tavoitteet ulot
tuen vuoteen 2025 sekä pitkän aikavälin 
tavoitteet aina vuoteen 2035 saakka. 

Tavoitteita seurataan mittareilla, joiden 
tuloksista raportoidaan vuosittain. Mit
tarit ovat suurelta osin samat kuin aikai
sempina vuosina. Osa mittareista on ko
konaan uusia, eikä niille siten oltu asetettu 
tavoitteita vuodelle 2020. Kustakin mit
tarista vastaa nimetty vastuujohtaja, joka 
on vastuussa kyseisen mittarin mukaisen 
tavoitteen saavuttamisesta. Tavoitteet ja 
niihin liittyvät mittarit on kuvattu yritys
vastuuraportoinnissa käytetyn jaottelun 
mukaisesti.

Aikaisemmat – vuotta 2020 koskevat – 
tavoitteet olemme sisällyttäneet taulu
koihin raportoidaksemme näiden mitta
reiden tulokset.  Kaiken kaikkiaan Fingrid 
onnistui vuoden 2020 yritysvastuutavoit
teissaan hyvin.

Asiakkaiden näkökulmasta sähköhäiriöi
den kansantaloudellinen haitta asiakkaille 
jäi vuonna 2020 ennätyksellisen pieneksi, 
asiakastyytyväisyys oli korkea ja Fingrid 
pystyi säilyttämään kantaverkkomaksun
sa kansainvälisesti vertaillen matalina. 
Taloudelliset tavoitteet saavutettiin pää
osin, kustannustehokkuudesta pidettiin 
huolta, luottoluokituksen vähimmäistaso 
ylittyi ja omistajille maksettiin tavoittei
den mukainen osinkotuotto. Kantaverkon 
rakentamis ja kunnossapitoinvestoinnit 
toteutettiin aikataulussa ja budjetissa 
ilman merkittäviä ympäristövahinkoja, 
sähköjärjestelmän käyttövarmuus pysyi 
korkeana eikä hankintaketjuissa ilmennyt 
merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu tai 
työsuhdeasioissa. Työturvallisuustavoit
teissa jäätiin jälkeen tavoitteesta. Henki
löstömme voi poikkeusajan olosuhteista 
huolimatta erittäin hyvin sairastumisten 
jäädessä pieniksi. Henkilöstön työtyyty
väisyys oli korkea.

Vuoden 2020 ja tulevien vuosien tavoit
teet sekä mittarit on kuvattu tässä rapor
tissa kunkin pääteeman yhteydessä.

VUODEN 2020 YRITYSVASTUUN  
KOHOKOHDAT

• Kantaverkko kehittyy: ennätysmäärä sähköasema ja 
voimajohtohankkeita rakenteilla

• Tehdyt liittymissopimukset mahdollistavat 1 800 megawatin 
tuulivoiman liittämisen verkkoon

• Sähkömarkkinat toimivat ja kehittyvät, rajasiirtoyhteyksien 
käytettävyys erinomainen

• Materiaalien kierrätysaste Fingridin työmailla 62 %,  
hyötykäyttöaste 95 %

• ISO 14001 ympäristösertifikaatti sertifioitiin uudelleen 
varavoimalaitoksilla

• 18 vastuullisuusauditointia tavarahankinnoissa ja 10 auditointia 
työmaiden vastuullisuuden varmistamisessa

• Henkilöstö voi hyvin ja työt edenneet koronapandemiasta huolimatta

• Henkilöstön suosittelumittari NPS 71

• Asiakaskyselyn suosittelumittari NPS 45

• Fingrid pitää siirtohinnat ennallaan

• Fingrid 17. suurin yhteisöveronmaksaja Suomessa vuonna 2019

• Fingrid oli aktiivinen huoltovarmuustoimija koronapandemian aikana.
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Fingridin valtakunnallinen kantaverkko  
luo alustan ilmastoneutraalille sähköjärjestelmälle

Fingridin merkittävimmät ympäristövaikutukset

• Luonnonvarojen kulutus ja 
 ilmasto  vaikutus kantaverkon 
rakentamisessa ja kunnossa-
 pidossa

• Sähkönsiirron energia- 
häviöiden ilmastovaikutus

• Voimajohtojen positiiviset   
ja negatiiviset vaikutukset 
luontoarvoihin ja 
monimuotoisuuteen

• Maiseman muutokset ja 
maankäytön rajoitukset

• Sähkösemien ja vara-  
voimalaitosten poikkeus-
tilanteiden vaikutukset

Kuva: Fingridin merkittävimmät ympäristövaikutukset

ILMASTO
Fingridin merkittävin vastuullisuusteko on toiminta il
mastonmuutoksen torjumiseksi: kantaverkko toimii 
alustana puhtaalle sähköjärjestelmälle. Vahvistamalla 
sähkönsiirron kantaverkkoa puhtaan sähköntuotannon 
tarpeisiin mahdollistamme osaltamme, että Suomi voi 
saavuttaa ilmastotavoitteensa. 

Fingrid on sitoutunut toimimaan kansainvälisten ilmasto
tavoitteiden mukaisesti ja maapallon lämpötilan nousun 
rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Fingrid ei itse tuota säh
köä, mutta yhtiö edistää ilmastonmuutoksen torjumista 
pitämällä huolen siitä, että puhdas tuotanto saadaan lii
tettyä sähköjärjestelmään ja siirrettyä sähkön tuottajilta 
kuluttajille. 

Kantaverkkoinvestoinnit  
päästöttömän tuotannon liittämiseksi
Uuden päästöttömän sähköntuotannon liittäminen säh
köjärjestelmään edellyttää kantaverkon vahvistamista. 
Tarvitaan lisää sähköasemia, voimajohtoja sekä riittäviä 

2. YMPÄRISTÖVASTUU

Fingridin liiketoiminnalla on merkittävä myönteinen ympäristö- ja 
ilmastovaikutus. Vahvistamalla sähkönsiirron kantaverkkoa puh-
taan sähköntuotannon tarpeisiin mahdollistamme osaltamme siir-
tymisen kohti puhdasta sähköjärjestelmää. Kun teemme kanta-
verkkoinvestointeja, aiheutamme kuitenkin samalla hiilijalanjälkeä 
ja ympäristövaikutuksia. Kantaverkon rakentamisessa ja kunnos-
sapidossa vähennämme näitä liiketoimintamme kielteisiä ympä-
ristövaikutuksia Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan mu-
kaisesti. Keskeistä on ympäristövaikutusten huolellinen arviointi ja 
ympäristöriskeihin ennalta varautuminen.
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CASE

sähkönsiirtoyhteyksiä naapurimaiden välille uusiutuvan 
energiantuotannon liittämiseksi ja sillä tuotetun energian 
siirtämiseksi sähkön kulutusalueille. 

Tulevan kymmenen vuoden ajanjaksolla rakennamme 
uutta voimajohtoa yli 3 000 kilometriä, tyypillisimmin 
nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Kantaverkon inves
tointiohjelmassa on meneillään ennätysmäärä hankkeita. 
Näillä investoinneilla takaamme kantaverkon siirtokyvyn 
riittävyyden yhteiskunnan tarpeisiin ja Suomen säilymi
sen yhtenä hintaalueena, eli sähkön hinnan pysymisen 
samana koko Suomessa.

Keskeisimmät ja ajankohtaisimmat hankkeet ilmaston
muutoksen torjumiseksi ovat: 
• Metsälinjasiirtoyhteys Petäjävedeltä Haapaveden 

kautta Muhokselle

• Oulujoen verkon kehittäminen

• Järvilinjavoimajohto Oulun ja Lappeenrannan välillä.

• Kolmas vaihtosähköyhteys Ruotsiin

• Useat sähköasemahankkeet tuulivoiman liittämisen 
mahdollistamiseksi, mm. Pysäysperän, Kärppiön ja 
Simojoen sähköasemat sekä Jylkän sähköaseman 
laajennus.

Kantaverkon rakentamiseen kuluu vuosittain vajaat 200 
miljoonaa euroa; kaiken kaikkiaan tällä vuosikymmenellä 
investoidaan yhteensä kahden miljardin edestä kanta
verkkoon. Sähköasemien uudistusten ja perusparan
nusten määrässä on menossa ennätyskausi. Pohjoisen 
tuulivoimaa ja Ruotsin tuontisähköä siirretään etelän 
kulutukseen varsinkin tulevaa Metsälinjaa ja Järvilinjaa 
pitkin.

SÄHKÖASEMIA UUDISTETAAN JA  
RAKENNETAAN ENNÄTYSTAHTIIN

Fingridillä oli toimintavuonna käynnissä 
reilut 30 sähköasemahanketta eri puo
lilla Suomea. Tuulivoiman rakentaminen 
ja asiakkaiden liittämishankkeet ajavat 
vahvasti investointeja. Tarvitsemme uu
sia sähköasemia tuulivoimaloiden lähel
le, ja samalla monet nykyiset sähköase
mat ovat tulleet siihen ikään, että ne 
kaipaavat uusimista. Esimerkiksi Oulu
joen alueelle korjataan ja rakennetaan 
iso kokonaisuus, johon kuuluvat Pyhän
selän, Utasen, Pyhäkosken ja Nuojuan
kankaan sähköasemat. Myös Kalajoella 
sijaitseva Jylkän sähköasema on hyvä 
esimerkki tuulivoimaan liittyvästä uu
desta sähköasemarakentamisesta. Mui
ta merkittäviä käynnistyviä sähköasema
hankkeita ovat Pysäysperän ja Kärppiön 
suuret muuntoasemat, joilla niin ikään 
liitetään tuulivoimaa ja mahdollistetaan 
siirtoverkon kehittäminen.
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POHJOISMAINEN TASEHALLINTAHANKE VIE KOHTI  
REAALIAIKAMARKKINOITA

Yhtenä kantaverkkoyhtiön tärkeänä tehtävänä on pitää 
sähkön tuotanto ja kulutus koko ajan tasapainossa. Tähän 
saakka Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöt ovat huoleh
tineet Suomen, Ruotsin, Norjan ja ItäTanskan tasapaino
tuksesta säätösähkömarkkinoiden avulla.

Uudessa mallissa tasapainotus toteutetaan tarjousalueit
tain. Suomi muodostaa yhden tarjousalueen ja jatkossa 
Fingrid huolehtii Suomen tarjousalueen taajuuden tasa
painotuksesta itse suhteessa pohjoismaisiin tarjousalu
eisiin. Kehittämisen tarve pohjautuu energiamurrokseen 
ja sitä tukevaan eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Säästä 
riippuva tuotanto on tehnyt taajuuden hallinnasta entistä 
vaikeampaa, ja sähkömarkkinoiden tulee uudistua, jotta 
energiamurrokseen voidaan vastata.

Pohjoismaisessa tasehallintahankkeessa rakennetaan 
myös yhteispohjoismaiset reservimarkkinat tasapainot
tamiseen tarvittaville taajuudenpalautusreserveille; sekä 
automaattiselle että manuaaliselle reserville. Vaikka kukin 
kantaverkkoyhtiö määrittää omalla alueellaan tarvittavan 
säätötarpeen, yhteisten markkinoiden kautta tasapainot
tamiseen käytettäviä reservejä voidaan hyödyntää opti
maalisesti.

PohjoisSuomen ja länsirannikon sadat uudet tuulivoi
malat ovat vauhdittaneet Fingridin historian suurinta 
pohjoiseteläsuuntaista voimajohtohanketta, Metsä
linjaa. Tämän rakennusvaiheessa olevan voimajohtoyh
teyden pituus Oulusta KeskiSuomeen Petäjävedelle 
on yli 300 kilometriä. Lähes saman mittaisen, Oulun ja 
Lappeenrannan välisen Järvilinjavoimajohtohankkeen 
suunnittelussa oli vuonna 2020 meneillään lakisäätei
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Järvilinja 
rakennetaan vuosina 2023 – 2026.

Kantaverkon investoinneista vuonna 2020 on kerrottu 
enemmän vuosikertomuksen liiketoimintakatsauksessa. 
Tavoitteitamme pidemmällä aikavälillä ovat ilmastoneut
raalin Suomen vaatiman päästöttömän sähköntuotan
non ja lisääntyneen sähkön kysynnän mahdollistaminen.

Sähkömarkkinoiden toimivuus 
Fingrid edistää sähkömarkkinoiden toimintaa osallistu
malla aktiivisesti sähkömarkkinoiden ylläpitoon ja kehit
tämiseen, sekä kehittämällä sähkönsiirtoyhteyksiä pit
käjänteisesti ja ennakoivasti. Siirtoverkon kehittämisen 
lähtökohtina ovat asiakkaiden tulevat tarpeet, Itämeren 
alueen sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen, 
kustannustehokkuus ja verkon ikääntymisen hallinta.

Energiamurros edellyttää sähkömarkkinoiden uudistu
mista. Sääriippuvaisen energiatuotannon myötä mark
kinoiden ennustettavuus heikkenee ja näin ollen toimi
tusvarmuuden turvaamiseksi kaupankäynti markkinoilla 
siirtyy lähemmäs reaaliaikaa, kohti oikeata sähkön kulu
tushetkeä. Fingridillä on käynnissä useita sähkömark
kinoiden kehityshankkeita. Tulevat uudistukset vievät 
sähkömarkkinoita reaaliaikaisempaan ja markkinaehtoi
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sempaan suuntaan. Puhtaassa sähköjär
jestelmässä sähkön kulutuksen ja tuotan
non joustokyky on olennaista.

Sähkömarkkinoiden kehityshankkeis
ta vuodelta 2020 on kerrottu enemmän 
vuosikertomuksen liiketoimintakatsa
uksessa. Tavoitteemme pidemmällä ai
kavälillä on sähkömarkkinoiden markki
naehtoinen toiminta sähkön kulutuksen 
ja tuotannon tasapainottamisessa sekä 
Suomen pysyminen yhtenä tukkusähkön 
hintaalueena.

Sähköjärjestelmän toimintavarmuus 
Ilmastonmuutoksen torjunta ja sähköjär
jestelmän puhdistaminen täytyy toteut
taa vaarantamatta sähköjärjestelmän 
toimitusvarmuutta. Toimintavarma kanta
verkko on Suomen selkäranka ja toimivan 
yhteiskunnan edellytys. Siirrämme luotet
tavasti ja varmasti sähköä sekä pidämme 
huolta sähkön kulutuksen ja tuotannon 
tasapainosta. 

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 3,24 miljoo

naa euroa vuonna 2020. Kantaverkkoa 
suunnitellaan ja käytetään niin, ettei yk
sittäinen vika johda laajenevaan, koko 
kantaverkkoa käsittävään häiriöön.

Sähköjärjestelmän hallinta vaikeutuu 
säästä riippuvaisen päästöttömän säh
kön tuotannon kasvaessa. Siksi sähkö
järjestelmän hallintaa pyritään kehittä
mään, lisäämään automatisointia sekä 
löytämään kulutusjoustoja auttamaan 
sähköntuotannon ja kulutuksen tasapai
nottamisessa.   

Sähköjärjestelmän hallinnasta vuodelta 
2020 on kerrottu enemmän vuosikerto
muksen liiketoimintakatsauksessa. Ta
voitteemme pitemmällä aikavälillä on 
säilyttää korkea 99,9995 prosentin säh
könsiirtovarmuus kantaverkossa. 

Sähkönsiirron häviöt ja  
energiatehokkuus 
Ilmastotavoitteita edistetään siirtymällä 
puhtaaseen sähköntuotantoon, vähentä
mällä sähkönsiirrossa syntyviä energia
häviöitä ja parantamalla energiatehok
kuutta.

Sähkönsiirrossa aiheutuu häviöitä, joiden 
vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa poh
joismainen sähköntuotantotilanne, kuten 
vesivoiman määrä. Fingridin kasvihuo
nekaasupäästöistä suurin osa aiheutuu 

sähkönsiirrossa syntyviä energiahäviöitä 
korvaavan sähkön tuottamisesta.

Keskeisin keino vähentää siirtohäviöiden 
hiilidioksidipäästöjä on sähköntuotannon 
puhdistuminen ja kantaverkon rakenta
minen uuden puhtaan tuotannon tarpeita 
varten. Sähkön tuotantorakenteen muut
tuessa ja muutosten edellyttämien kan
taverkkoinvestointien myötä siirtohäviöi
den hiilijalanjälki pienenee. Vuonna 2020 
kantaverkon siirtohäviöiden määrä pysyi 
edellisvuoden tasolla ja oli 1 470 gigawat

tituntia, joka oli 1,8 prosenttia koko siir
retyn sähkön määrästä. Siirtohäviöiden 
kasvihuonekaasupäästöt olivat 106 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Fingrid on mukana Suomen elinkeinoelä
män yhteisessä energiatehokkuussopi
muksessa. Vapaaehtoisuuteen pohjau
tuvat energiatehokkuussopimukset ovat 
Suomessa ensisijainen keino täyttää 
EU:n tiukat velvoitteet energian tehok
kaammasta käytöstä. Sopimuskaudelle 
2017–2025 olemme asettaneet 12,9 pro
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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
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Forssan varavoimalaitoksella on selvityk
sessä muuntajan häviölämmön hyödyn
täminen varavoimalaitoksen palovesi ja 
polttoainesäiliöiden lämmittämisessä. 
Suunnitelmissa on myös useita pienem
piä energiatehokkuustoimenpiteitä, kuten 
valaistuksen ja ilmanvaihdon muutostöitä 
sekä muita energiatehokkuutta paranta
via taloteknisiä muutoksia niin sähköase
milla kuin varavoimalaitoksilla.

Lisäksi pyrimme vähentämään häviöitä 
tekemällä energiatehokkaita kantaverk
koinvestointeja ja laitehankintoja sekä ke
hittämällä sähköjärjestelmää uusiutuvan 
sähköntuotannon lisäämiseksi kantaverk
koon. Tavoitteemme pidemmällä aikavä
lillä on, että kantaverkkoinvestointimme 
mahdollistavat päästöttömän tuotannon 
liittämisen kantaverkkoon, mikä vähentää 
siirtohäviöiden hiilidioksidipäästöjä ilman 
päästöjen kompensointia. Ilmastoneut
raalissa Suomessa sähkönsiirrossamme 
tapahtuvat häviöt eivät enää aiheuta hii
lidioksidipäästöjä.

Sähköasemien SF6-kaasut
Fingridin sähkönsiirtoverkko koostuu yli 
sadasta sähköasemasta, jotka sisältävät 
ilmaeristeisiä sekä kaasueristeisiä kytkin
laitoksia. Rikkiheksafluoridi eli SF6kaasu 
on vuosikymmenien saatossa vakiintunut 
vallitsevaksi katkaisuväliaineeksi ja eris
tekaasuksi kytkinlaitoksissa ja kompo

Energian kulutus

ENERGIAN KULUTUS 2020 2019 2018
SUORA
Kevyt polttoöljy t 1600 1 600 2 900

GJ 67 800 68 800 123 800
EPÄSUORA
Sähkönsiirron energiahäviöt GWh 1 470 1 335 1 222

GJ 5 290 000 4 810 000 4 400 000
Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu energia GWh 1,1 1,1 1,3

GJ 3900 4 000 4 600
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö GWh 12 10 9

GJ 44 300 34 300 31 800
Varavoimalaitosten kaukolämpö GWh 0,4 0,5 0,6

GJ 1 300 1 700 2 100
Omien toimitilojen sähkö GWh 2,6 2,8 2,8

GJ 9 400 9 900 10 100
Omien toimitilojen kaukolämpö GWh 1,0 1,2 1,2

GJ 3 500 4 200 4 300
Raportointi kattaa koko yhtiön, lukuun ottamatta sähköasemien omakäyttösähköä ja siihen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Sähköasemia 
koskevien tietojen keruuta tullaan kehittämään lähivuosina.

Energiaintensiteetti

2020 2019 2018
Fingridin kokonaisenergiankulutus jaettuna liikevaihdolla GJ/1000 € 7,9 6,2 5,4

sentin säästötavoitteen, mikä vastaa rei
lua 180 gigawattituntia energiansäästöjä. 

Merkittävimpiä tulevia säästötoimia ovat 
PohjoisKarjalan verkon vahvistaminen 
(1,7 GWh/a) sekä Metsälinjan valmistu
minen (90 GWh/a). Säästö syntyy ver
kon vahvistumisesta. Kun verkkoa vah

vistetaan, niin sähkö virtaa verkon läpi 
helpommin ja verkon vastus (resistanssi) 
pienenee ja siten häviöt pienenevät.

Yhtiön varavoimalaitoksilla tehdyillä 
energiatehokkuustoimenpiteillä on saa
vutettu noin 360 megawattitunnin vuo
sittainen energiasäästö sopimuskauden 

alusta viimeisimpään raportointiin. Lisäksi 
sähköasemille hankittavien reaktoreiden 
hankintaspesifikaatioita on muutettu si
ten, että vanhoja elinkaarensa päähän 
tulleita reaktoreita uusiin vaihdettaessa 
tai kokonaan uusia reaktoreita hankit
taessa säästetään häviöissä vuosittain 
reilut 500 megawattituntia. 
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tipäätöksen SF6kaasun korvaamisesta 
vaihtoehtoisella ilmastoystävällisemmällä 
eristekaasulla, kun Virkkalan sähköase
man 110 kilovoltin kaasueristeinen kytkin
laitos uusitaan. Hanke toteutetaan vuo
sien 2021–2022 aikana.

Tavoitteemme pidemmällä aikavälillä 
on minimoida SF6kaasupäästömme ja 
hyödyntää uutta SF6kaasuista vapaata 
teknologiaa kaikissa uusissa kaasueris
teisissä kytkinlaitoksissamme. Pyrimme 
siihen, että kantaverkon aiheuttamat 
SF6kaasujen päästöt ovat meillä alhai
simmat maailmassa verrattuna muihin 
kantaverkkoyhtiöihin.

Fingridin toiminnasta aiheutuvat 
kasvihuonekaasuvaikutukset
Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 
tarvittavan kantaverkon rakentamisesta 
ja käytöstä aiheutuu päästöjä. Vuonna 
2019 aloitimme reaaliaikaisen arvioinnin 
sähköjärjestelmän hiilidioksidipäästöistä. 
Toimintavuonna siirryimme käyttämään 
päästöraportoinnissamme tätä kautta 
laskettua reaaliaikaisempaa kulutetun 
sähkön kerrointa (vuonna 2020 keski
määrin: 72 g CO2/kWh) aiemmin käyt
tämämme Tilastokeskuksen julkaiseman 
päästökertoimen sijaan. Käyttämämme 
päästökertoimen laskenta perustuu re
aaliaikaisiin tuotanto, tuonti ja vienti
tietoihin sekä tuotantomuotokohtaisiin 
päästökertoimiin. 

nenteissa. Rikkiheksafluoridi on voimak
kaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. 
Se ei ole kuitenkaan ongelma niin kauan, 
kun kaasu pysyy laitteiden sisällä ja sitä 
pääsee ilmakehään mahdollisimman vä
hän. SF6kaasun käsittelyä ohjaa Eu
roopan Unionin säätämä Fkaasuasetus, 
joka asettaa rajat vuotojen seurannalle ja 
kaasunkäsittelyn pätevyysvaatimuksille.

Vuoden lopussa SF6kaasua oli säh
köasemilla yhteensä noin 50 tonnia. 
Vuonna 2020 Fingridin SF6kaasupääs
töt olivat noin 300 hiilidioksidiekvivalent
titonnia. Kaasumääränä se tarkoittaa 
noin 14 kiloa. Pitkän aikavälin vuosittai
nen vuototaso on ollut hyvin alhainen, 
keskimäärin alle 0,2 prosenttia, edustaen 
kansainvälisen ITOMSvertailun kärkitu
loksia.

Erinomaisista teknisistä ominaisuuksis
taan huolimatta SF6kaasu on voimakas 
kasvihuonekaasu. Siksi Fingrid on päät
tänyt vähentää sen käyttöä sitä mukaa, 
kun laitteistot tulevat käyttöikänsä pää
hän ja uusi teknologia sen mahdollistaa. 
SF6kaasun vaihtaminen laitteistoa uusi
matta ei ole mahdollista. 

Uusien ratkaisujen laajamittaista käyttöä 
rajoittavat toistaiseksi tekniset vaatimuk
set ja käyttökokemusten puute. Vuonna 
2020 Fingrid teki ensimmäisen investoin

Fingridin kasvihuonekaasupäästöt vuon
na 2020 olivat yhteensä noin 118 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Päästöis
tämme suurin osa (noin 90 %) aiheutui 
epäsuorasti sähkönsiirrossa syntyviä 
energiahäviöitä korvaavan sähkön tuot
tamisesta. Suomen kasvihuonekaasu
päästöistä päästöjemme osuus oli noin 
0,3 prosenttia. 

Vuoden 2020 aikana Fingridin kantaverk
koon liitettiin yhteensä 296 megawattia 
tuulivoimaa, jolla vältetään tulevina vuo
sina epäsuorasti noin 72 000 hiilidiok
sidiekvivalenttitonnin päästöt. Lisäksi 

1 800 
megawattia 
lisää 
tuulivoimaa.

Fingridissä tehtiin vuoden aikana sopi
muksia yhteensä noin 1 800 megawatin 
tuulivoimatuotannon liittämisestä sähkö
verkkoon. Tämän myöhemmästä toteu
tumisesta seuraa mittava myönteinen il
mastovaikutus, kun vältetään epäsuorasti 
noin 450 000 hiilidioksidiekvivalenttiton
nin päästöt.

Fingrid on vuodesta 2011 lähtien selvittä
nyt ilmastovaikutuksensa yritysvastuun 
GRIohjeiston ja kasvihuonekaasuproto
kollan mukaisesti. Raportoimme ilmas
tonmuutoksen liiketoiminnallisista riskeis
tä ja mahdollisuuksista myös Task Force 
on Climaterelated Financial Disclosures 
kehyksen mukaan. Kerromme kootusti 
TCFDtietosivullamme, mitkä ovat ilmas
totavoitteemme ja miten ilmastonmuu
toksen vaikutukset otetaan huomioon 
Fingridin hallinnoinnissa, strategiassa 
ja riskienhallinnassa. Ilmastoriskien nä
kökulmasta Fingrid varautuu yleistyvien 
ja voimistuvien sään ääriilmiöiden fysi
kaalisiin riskeihin kantaverkon rakentami
sessa ja käytössä. Transitioriskiin eli puh
taaseen sähköjärjestelmään siirtymiseen 
varaudutaan rakentamalla kantaverkkoa 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi riit
tävän nopeasti, mikä tarkoittaa enna
koivaa ympäristövaikutusten arviointia, 
toimivaa sidosryhmävuorovaikutusta, 
nopeaa hankeluvitusta ja tehokasta pro
jektin hallintaa.

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/
https://www.fingrid.fi/globalassets/kuvat/piirrokset/fi/climate-fact-sheet-2020-fi.pdf
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Kasvihuonekaasupäästöt, tCO2-ekv  

106 000
tCO2-ekv

 

Siirtohäviöt

tCO2-ekv
 

7 100
Varavoimalaitokset

tCO2-ekv
 

300
Sähköasemien 

rikkiheksafluoridi

tCO2-ekv
 

300
Omien toimitilojen 

sähkö ja lämpö

2020 2019 2018

Siirtohäviöt 106 000 135 000 145 000

Varavoimalaitokset 7 100 7 200 10 400

Sähköasemien rikkiheksafluoridi 300 1 100 500

Omien toimitilojen sähkö ja lämpö 300 500 500

Fingridin hiilikädenjälki

Tämä vastaa noin 45 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. 
Suomalaisen hiilijalanjälki on keskimäärin noin 10 CO2-ekvivalenttitonnia.

CO2-ekvivalenttitonnin
 päästövähennyksen

CO2-ekvivalenttitonnin  
päästövähennyksen

72 000 450 000

2020 kantaverkkoon liitetty  
tuulivoima aikaansaa 

tulevaisuudessa vuosittain

2020 tehdyt sopimukset tuulivoima tuotannon 
sähköverkkoon liittämiseksi aikaansaavat 

tulevaisuudessa vuosittain epäsuorasti

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan toiminnan ilmastohyötyjä eli päästövähennyksiä. 

mittaus ja raportointijärjestelmien toi
minnan oikeellisuuden todentaa viralli
nen akkreditoitu päästökauppatodenta
ja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä   
5 020 yksikköä (tCO2), joista 100 % oli 
ostettuja päästöoikeusyksiköitä. Fin
gridille ei ole myönnetty maksuttomia 
päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 
2013–2020. Päästöoikeuksia on ostettu 
4 000 yksikköä vuonna 2020. Päästökau
pan taloudellinen merkitys oli Fingridille 
vähäinen.

Varavoimalaitokset
Sähköasemien rikkiheksafluoridikaasun 
lisäksi suoria kasvihuonekaasupäästöjä 
aiheutuu yhtiön varavoimalaitoksista, joi
den kasvihuonekaasukaasupäästöt olivat 
noin 7 100 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vuonna 2020. Laitosten vaikutukset ilman 
laatuun jäivät vähäisiksi. 

Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat 
Euroopan unionin päästökauppajärjes
telmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen 

Muut epäsuorat päästöt
Vuonna 2020 käyttöön otettujen noin 10 
uuden voimajohtokilometrin materiaali
hankinnoista (pylväät, johtimet ja perus
tukset) aiheutui päästöjä yhteensä noin 
3 200 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 
Vuonna 2019 uusia voimajohtoja valmistui 
enemmän, mikä selittää vuosien välistä 
eroa päästöissä. Muita epäsuoria pääs
töjä aiheutui liikematkustuksesta, tosin 
liikematkustaminen väheni huomattavasti 
toimintavuonna koronapandemian myötä.

Fingridin varavoimalaitoksia käytetään 
vain sähköjärjestelmän vakavissa häiriöti
lanteissa ja laitosten luotettavaa toimintaa 
varmistavissa koekäytöissä, mutta ei kau
pallisessa sähköntuotannossa. Laitoskoh
tainen käyttö onkin vain suuruusluokkaa 
kymmenen tuntia vuodessa. Varavoima
laitoksillamme on ISO 14001 ympäris
tösertifikaatti, joka sertifioitiin uudelleen 
vuonna 2020. Vanajan varavoimalaitok
sella toteutettiin ympäristö ja paloturval
lisuutta parantava perusparannus.
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Kasvihuonekaasupäästöt***

KASVIHUONEPÄÄSTÖT 2020 2019 2018
Suorat päästöt (Scope 1), tCO2ekv 5 000 6 000 9 000
Epäsuorat energian päästöt (Scope 2), tCO2ekv 108 000 137 000 148 000
Yhteensä (Scope 1 ja 2), tCO2ekv 114 000 143 000 157 000
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3), tCO2ekv* 4 000 41 000 1 000
Yhteensä (Scope 1, 2 ja 3), tCO2ekv 118 000 185 000 158 000

Suorat päästöt (Scope 1)
Varavoimalaitosten 
polttoaineet, tCO2ekv** 5 000 5000 8000
Sähköasemien 
rikkiheksafluoridi, tCO2ekv 300 1 100 500
YHTEENSÄ, TCO2-EKV 5 000 6 000 9 000

Epäsuorat päästöt (Scope 2)
Siirtohäviöt, tCO2ekv 106 000 135 000 145 000
Vuokravaravoimalaitosten 
polttoaineilla tuotettu energia, 
tCO2ekv 1 100 1 100 1 200
Varavoimalaitosten 
omakäyttösähkö, tCO2ekv 900 1 000 1 100
Varavoimalaitosten 
kaukolämpö, tCO2ekv 100 100 100
Omien toimitilojen sähkö, 
tCO2ekv 200 300 300
Omien toimitilojen kaukolämpö, 
tCO2ekv 100 200 200
YHTEENSÄ, TCO2-EKV 108 000 137 000 148 00

Muut epäsuorat päästöt (Scope 3)
Liikematkustaminen (lennot ja 
kilometrikorvatut työmatkat), 
tCO2ekv 300 800 800
Hankitut voimajohtomateriaalit, 
tCO2ekv 3 200 40 600
YHTEENSÄ, TCO2-EKV 4 000 41 000 1 000

*Vuosien 2020 ja 2019 Scope 3 päästöt sisältävät myös hankittujen voimajohtomateriaalien päästöt.
**Vuoden 2020 luku alustava, lopullinen varmistuu päästökauppatodennuksessa.

Varavoimalaitosten rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt

2020* 2019 2018
Rikkidioksidi, SO2, tonnia 0,4 0,3 1,3
Typenoksidit, NOx, tonnia 23 27 49

*Vuoden 2020 luvut alustavia. Lopulliset luvut varmistuvat viranomaisraportoinnissa.

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

2020 2019 2018
Fingridin suorat (Scope 
1) ja epäsuorat (Scope 2) 
kasvihuonekaasupäästöt 
jaettuna siirretyn sähkön 
määrällä

gCO2
ekv/kWh

1,7 2,1 2,3

***Tilastokeskuksen mukaan koko Suomen CO2ekvpäästöt vuonna 
2019 olivat 53,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Fingridin scope 1 ja 
2 päästöjen osuus koko Suomen CO2päästöistä vuonna 2019 oli 
noin 0,3 %. Fingridin hiilidioksidipäästölaskenta perustuu EUETS
päästökauppalaskentaan sekä kansainvälisen GHG protocol standardin 
periaatteisiin. Fingridin hiilidioksidilaskennassa käytetyt sähkön 
päästökertoimet perustuvat Fingridin sähkönkulutuksen reaaliaikaisen 
aineiston vuosikeskiarvoihin (2020: 72 kg CO2/MWh, 2019: 101 kg 
CO2/MWh ja 2018: 119 kg CO2/MWh). Esitetty Scope 2 päästöluku 
on sijaintiperusteinen (Location Based). Hiilidioksidilaskennassa 
on lisäksi hyödynnetty Tilastokeskuksen viimeisintä kaukolämmön 
tuotannon päästökerrointa sekä IPCC 2013 (AR5) GWP kertoimia.  
Kaukolämmön hiilidioksidipäästö on laskettu käyttäen päästökertoimena 
Tilastokeskuksen kolmen viimeisimmän tilastoidun vuoden keskiarvoa, 
154 kg CO2/MWh.)
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KIERTOTALOUS JA MATERIAALI
TEHOKKUUS
Fingridillä on yli sata sähköasemaa, ja 
kun uusi sähköasema rakennetaan, sen 
odotetaan tulevan perusparannusikään 
vasta noin 40 vuoden päästä. Voimajoh
torakenteet ovat vielä huomattavasti pit
käikäisempiä. Joka vuosi perusparannus 
tehdään kahdelle tai kolmelle sähköase
malle, ja joitakin korvataan kokonaan 
uusilla. Korjaus ja uusintapäätökset pe
rustuvat kuntoselvitykseen, ja vanhoja ra
kenteita hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan. Perusparannustöissä varmiste
taan kemikaaliturvallisuus ja materiaali
tehokkuus ja huomioidaan hiilijalanjäljen 
pieneneminen esimerkiksi vähentämällä 
kohteeseen kulkemista.

Työmailla käytöstä poistettavat materi
aalit ja jätteet kierrätetään mahdollisim
man tehokkaasti rakennettaessa uutta 
kantaverkkoa tai purettaessa vanhoja 
rakenteita. Huolellisen lajittelun lisäksi 
pyritään tehostamaan materiaalien kul
jetuksiin liittyvää logistiikkaa sekä kehit
tämään investointihankkeiden prosesseja 
siten, että esimerkiksi purettavaa betonia 
ja tiiltä pystyttäisiin hyödyntämään yhä 
enemmän myös kohteen maarakenta
misessa. Toimintavuonna kokonaisjäte
määrä oli noin  10 800 tonnia, josta vaa
rallisen jätteen osuus oli noin 900 tonnia. 
Syntyneestä materiaalista kierrätykseen 

päätyi 62 prosenttia ja hyötykäyttöön 95 
prosenttia. Viime vuotta alhaisempi kier
rätysaste johtui aiempaa useammasta 
pilaantuneen maan kunnostuskohteesta 
ja erityisen suuresta massanvaihdosta in
vestointiprojektin yhteydessä, jossa pois
tettiin maaperään aiemmin sijoitettua, 
mutta nyt uuden rakentamisen pohjaksi 
sopimatonta tuhkaa.

Vuonna 2020 kehitimme jätteiden lajitte
lua ja kierrätystä myös toimistokiinteis
töissämme. Henkilöstömme on haastettu 
huolehtimaan pantillisten pullojen ja tölk
kien palauttamisesta kiertoon ja ohjaa
maan tuotot hyväntekeväisyyteen. 

Tavoitteemme pidemmällä aikavälillä on 
säilyttää verkonrakennusprojektiemme 
purkumateriaalien korkea kierrätysaste 
sekä minimoida jätteen määrä niin työ
maillamme kuin toimitiloissamme. Haem
me uusia ratkaisuja materiaalien kierrä
tykseen ja hyötykäyttöön.

Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja käsittelytavoittain

JÄTTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ JÄTELAJEITTAIN JA 
KÄSITTELYTAVOITTAIN 2020 2019 2018
kokonaisjätemäärä, tonnia  10 800 13 900 11 900
jätelajeittain:
vaarallista jätettä, tonnia 900 900 900
tavanomaista jätettä, tonnia 9 900 13 000 11 000
käsittelytavan mukaan:
kierrätykseen ja uudelleen käyttöön, tonnia 6 700 12 400 7 400
muuhun hyödyntämiseen, tonnia 3 200 500 1 000
polttoon jätevoimalassa, tonnia 400 800 60
loppusijoitukseen, tonnia 600 200 3 400
kierrätysaste, % 62 89 62
hyötykäyttöaste, % 95 98 71

Kierrätysaste

62 %

Hyötykäyttöaste

95 %

HUOM! Luvut tehdään erillisinä nostoina

Fingridin toiminnan synnyttämät 
materiaalimäärät 2020, tonneittain

  Kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön

  Muuhun hyödyntämiseen 

  Polttoon jätevoimalassa 

  Loppusijoitukseen

400
600

6 700

3 200

62 %

95 %

Kierrätysaste

Hyötykäyttöaste
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LUONTOARVOJEN SUOJELU JA 
MONIMUOTOISUUS
Fingrid haluaa olla edelläkävijä kanta
verkon elinkaaren hallinnassa ja ottaa 
maankäyttö ja ympäristövaikutukset 
huomioon suunnittelu, rakentamis, 
käyttö ja kunnossapitotoiminnassa sekä 
purettaessa vanhaa kantaverkkoa. 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. Kaikki 
Fingridin työmailla työskentelevät suorit
tavat ympäristöasioita koskevan verkko
koulutuksen. Palvelutoimittajille annetaan 
ympäristökoulutusta investointihankkeita 
aloitettaessa ja työmailla ympäristöasioi
ta seurataan osana työmaavalvontaa.

Vuonna 2020 ympäristövaatimusten, 
työturvallisuuden ja tilaajavastuun to
teutumista varmistettiin yhteensä 10 
auditoinnissa. Fingridin tavoitteena on 
kantaverkon investointiprojektien ja kun
nossapidon onnistuminen ilman merkit
täviä ympäristöpoikkeamia. Toiminta
vuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä 
ympäristövahinkoja. Työmaakohteissa 
tehtiin neljä öljyllä pilaantuneen maape
rän kunnostusta. Niistä kolme tehtiin työ
mailla tapahtuneiden kevyen polttoöljyn 

tai hydrauliöljyn vuotojen kunnostamisek
si. Vuotomäärät kussakin kohteessa olivat 
noin 50100 litraa. Neljännessä kohtees
sa kunnostettiin vanhaa öljyisen maape
rän esiintymää, joka havaittiin rakennus
töiden yhteydessä. Maaperätutkimusten 
perusteella maaperään on aikoinaan vuo
tanut noin 2 000 litraa kevyttä polttoöljyä 
ja kohteesta toimitettiin käsittelyyn reilut 
250 tonnia öljyistä maaainesta.

Fingrid vähentää aktiivisesti toimintan
sa haitallisia ympäristövaikutuksia sekä 
kannustaa maanomistajia voimajohto
alueiden turvalliseen hyödyntämiseen 
ihmisten ja luonnon hyväksi. Voimajoh
toalueiden avulla voimme myös edistää 
luonnon monimuotoisuutta. Säännöllises
ti avoimiksi ja valoisiksi raivattavat voima
johtoalueet voivat toimia korvaavina elin
ympäristöinä niittyjen vähenemisestä tai 
soiden ojituksesta kärsiville lajeille.

Uusissa voimajohtohankkeissa luonto
vaikutukset ja niiden lieventämismah
dollisuudet selvitetään lainsäädännön 
edellyttämällä ympäristövaikutusten ar
viointimenettelyllä (YVA) tai vaikutuksil
taan vähäisemmissä hankkeissa ympä
ristöselvityksellä. Selvitysten tuottaman 
tiedon avulla lievennetään vaikutuksia ja 
varmistetaan ympäristökohteiden säily
minen hankkeen jatkosuunnittelussa ja 
rakentamisessa. Myös nykyisten voima
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CASE

MONIMUOTOINEN  
VOIMAJOHTOALUE

Fingrid haluaa tukea ja innostaa maanomistajia ylläpitämään voimajohtoalueita ih
misen ja luonnon hyväksi. Voimajohtojen alla olevan maiseman hoitoon voi saada 
Fingridiltä tukea, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Hakija voi olla maanomistaja, muu yk
sityishenkilö tai esimerkiksi harrastusjärjestö.

Aktiivisella hoidolla voimajohtojen alle voidaan esimerkiksi luoda pölyttäjähyöntei
sille suotuisia elinympäristöjä, kuten niittyjä. Luonnon monimuotoisuuden tukemisen 
ohella lisätään maisemallisesti arvokasta perinneympäristöä. 

Voimajohtojen etäisyys isoista teistä ja teollisuudesta tarjoaa mahdollisuuden myös 
erilaisten raakaaineiden, kuten kuusenkerkän tai katajanmarjan viljelyyn. Esimerkiksi 
katajanmarjoille on kotimaisen ginin tuotannon myötä tullut enemmän kysyntää.

Lue lisää: 
Havupuiden viljely täydentää voimalinjamaiden käyttöä
Eikö Suomi olekaan katajainen kansa?

johtojen kunnossapidossa ja kasvuston
käsittelyssä ohjeistamme työtä tekevät 
palvelutoimittajamme huomioimaan tie
dossa olevat luontokohteet sekä huoleh
timaan jätteistä ja kemikaaleista. 

Fingrid haluaa lisätä ja elvyttää perin
neympäristökohteita sekä innostaa 
maanomistajia ylläpitämään ja hoita
maan voimajohtoalueiden maisema ja 
luontoarvoja. Voimajohtoalueista voidaan 
kehittää luonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman kannalta arvokkaita perin
neympäristöjä aktiivisella hoidolla. Nämä 
ympäristöt ovat perinteisen maatalou
den muovaamia niittyjä ja laitumia, joille 
on vuosisataisen laidunnuksen ja niiton 
myötä kehittynyt omaleimainen ja rikas 
eliölajisto. Niihin kuuluvat sekä rakenne
tut perinnemaisemat että niitto ja lai
duntalouden synnyttämät luontotyypit eli 
perinnebiotoopit. Maataloudessa tapah
tuneiden muutosten vuoksi perinneym
päristöjä ei juurikaan enää käytetä, ja 
siksi ne ovat häviämässä. Umpeenkasvu, 
rehevöityminen ja metsitys ovat näiden 
alueiden suurin uhka. Yhtiö tarjoaa talou
dellista tukea voimajohtoalueen hoitami
seen perinneympäristönä starttirahan ja 
hoitosuunnitelman laatimisen muodossa.

Vuonna 2020 kokeilimme selvittää pe
rinneympäristöjä osana Järvilinjavoi
majohtohankkeen ympäristövaikutusten 

arviointia. Kokonaisuudessaan yhtiö tar
joaa tietoa voimajohtoalueiden hyödyn
tämisestä kaavoittajille tarkoitetun oh
jeen ja maanomistajille kohdennettujen 
ideakorttien muodossa. Vuonna 2020 
työstimme myös uuden maanomistajan 
ideakortin luonnontuotteiden kuten kata
janmarjan, leikkohavun ja kuusenkerkän 
hyödyntämismahdollisuuksista. Luonnon
tuotealan yritykset kärsivät ajoittain raa
kaainepulasta, jota johtoalueiden moni
puolinen hyödyntäminen helpottaisi.

Tavoitteinamme pidemmällä aikavälil
lä ovat voimajohtojen haitallisten vai
kutusten pienentäminen onnistuneilla 
YVAmenettelyillä ja voimajohtoalueiden 
laaja hyödyntäminen luonnon monimuo
toisuuden edistämiseksi. Kehitämme 
myös teknisiä ratkaisuja, jotka lisäisivät 
kantaverkon sähkönsiirtokykyä ja voisivat 
vähentää uusien voimajohtojen rakenta
misen tarvetta. 

https://www.fingridlehti.fi/havupuiden-viljely-taydentaa-voimalinjamaiden-kayttoa/
https://www.fingridlehti.fi/eiko-suomi-olekaan-katajainen-kansa/
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YVAt ja ympäristöselvitykset
Kantaverkon mittava investointiohjelma 
heijastuu suoraan tarvittavien ympäristö
selvitysten määrään. Kantaverkon vahvis
tamiseksi oli suunnitteluvaiheessa useita 
verkkohankkeita vuonna 2020. Ympäris
tövaikutusten huomioon ottamiseksi vai
kutuksiltaan vähäisemmissä voimajohto
hankkeissa laadittiin ympäristöselvitykset 
Kemistä Keminmaalle, Kristiinankaupun
gista Isojoelle ja Mäntästä Petäjävedelle. 
Ympäristöasiat huomioitiin myös uusien 
sähköasemien sijoitussuunnittelussa.

Vaikutuksiltaan merkittävien voimajohto
hankkeiden ympäristövaikutukset selvite
tään lakisääteisellä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyllä (YVAmenettelyl
lä). Tavoitteena on saada ympäristöasiat 
mahdollisimman varhain mukaan suun
nitteluun ja päätöksentekoon taloudel
listen ja teknisten näkökohtien rinnalle. 
YVAmenettelyn myötä maanomistajat ja 
muut sidosryhmät saavat tietoa sekä voi
vat vaikuttaa hankkeeseen. Osallistami
sella on suuri merkitys, jotta voimajohto 
onnistutaan sovittamaan ympäristöönsä 
ottaen huomioon eri näkökulmat ja sidos
ryhmät.

Vuonna 2020 saatiin YVAyhteysviran
omaisen perusteltu päätelmä voimajoh
tohankkeelle Huittisista Forssaan sekä 
Keminmaalta Tornion kautta Ylitornioon 

ja siitä Ruotsiin ulottuvalle valtioiden 
väliselle sähkönsiirtoyhteydelle. Lisäksi 
käynnistettiin YVAmenettelyt kahdelle 
mittavalle voimajohtohankkeelle: lähes 
300 kilometriä pitkälle Järvilinjalle Oulus
ta Lappeenrantaan sekä Rovaniemen Pe
täjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan 
väliselle voimajohdolle. Tiedotimme lähi
alueen asukkaita lakisääteisiä käytäntöjä 
laajemmin lukuisin paikallislehtiilmoituk
sin ja sadoin maanomistajakirjein. Hank
keita esittelevät YVAyleisötilaisuudet 
järjestettiin poikkeusoloissa verkossa. 
Ensimmäistä kertaa sähköisesti toteu
tetut YVAtilaisuudet tavoittivat ihmisiä 
hyvin ja niistä saatiin kannustavaa palau
tetta.

Sidosryhmien 
kuuleminen 
tärkeätä. 
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FINGRIDIN YMPÄRISTÖVASTUUTAVOITTEET 2025 JA 2035

VASTUULLISUUDEN VISIO LYHYEN AIKAVÄLIN TAVOITE 2025 PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2035 YRITYSVASTUUN NÄKÖKULMA JA YK:N SDG

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. 

Mahdollistetaan ilmastoneutraalin Suomen vaatima 
päästötön sähköntuotanto ja lisääntynyt sähkön 
kysyntä.

Kantaverkko ei aiheuta rajoituksia Suomen 
siirtymisessä ilmastoneutraaliksi, markkinat 
tasapainottavat tuotannon ja kulutuksen, hyvä 
käyttövarmuus.

Ympäristö
Ilmasto – päästötön sähköjärjestelmä

Siirtohäviöt päästöttömiksi

Fingridin kantaverkkoinvestoinnit ovat 
mahdollistaneet uuden päästöttömän tuotannon 
liittämisen, mikä on vähentänyt siirtohäviöiden 
hiilidioksidipäästöjä ilman päästöjen kompensointia. 
 
Energiatehokkuuden parantuminen sitoumuksen 
mukaisesti.

Ilmastoneutraalissa Suomessa siirtohäviöt eivät 
aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Fingrid on kaikessa toiminnassaan energiatehokas.

Ympäristö
Ilmastonmuutos  siirtohäviöiden päästöt ja 
energiatehokkuus

Kantaverkko ei aiheuta SF6-päästöjä

SF6kaasupäästöjen minimointi nykyteknologialla ja 
valmistautuminen uuden teknologian käyttöön. 

Uuden teknologian tiekartta on laadittu ja 
pilottiprojekti käynnissä.

Kantaverkon SF6kaasujen päästöt vähäiset 
vertailtaessa muihin kantaverkkoyhtiöihin.

SF6kaasupäästöt minimissä, kaikki uudet 
kaasueristeiset kytkinlaitokset ovat valitun uuden 
teknologian mukaisia ja SF6vapaita.

Kantaverkon aiheuttamat SF6kaasujen päästöt 
alhaisimmat maailmassa verrattuna muihin 
kantaverkkoyhtiöihin

Ympäristö
Ilmastonmuutos  SF6kaasujen päästöt

Materiaalit kiertoon ja minimoidaan 
jätteiden määrä

Fingridin toiminnasta syntyvien purkumateriaalien 
kierrätysaste 90 % ja hyötykäyttöaste 98 %.

Rakennusjätteen minimointi työmailla ja 
toimistojätteen minimointi.

Uusia ratkaisuja materiaalien kierrätyksessä ja 
hyötykäytössä.

Ympäristö
Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Haitallisten luontovaikutusten 
pienentäminen ja luonnon 
monimuotoisuuden edistäminen

Onnistuneet YVAprosessit, joissa otettu 
huomioon luonnon monimuotoisuus ja 
perinneympäristökohteet.

Raivauskäytäntöjen kehittäminen sekä yhteistyö 
maanomistajien ja luontojärjestöjen kanssa 
on edistänyt luonnon monimuotoisuutta 
voimajohtoalueilla.

Tekniset ratkaisut (kuten DLR ja dynaaminen 
rinnakkaiskompensointi) ovat lisänneet olemassa 
olevan verkon siirtokykyä.

Fingridin voimajohtoalueita hyödynnetään laajalti 
luonnon monimuotoisuutta tukevilla hankkeilla. 
Tekniset ratkaisut ovat paranteet merkittävästi 
kantaverkon siirtokykyä, mikä on vähentänyt uusien 
voimajohtojen rakentamistarvetta.

Ympäristö
Luontoarvojen suojelu ja monimuotoisuus
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YMPÄRISTÖVASTUU: TAVOITTEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT

MITTARI KUVAUS 2020 2021-2025 TAVOITTEIDEN SEURANTA: NÄIN ONNISTUIMME 2020

Ilmastotavoitteiden mittarit ja 
tavoitetasot

Käyttövarmuus Kantaverkon häiriöiden aiheuttama 
asiakashaitta M€

< 5 M€  Taloudellinen haitta asiakkaille oli 3,2 miljoonaa euroa

Käyttövarmuus Häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti < 3 min  Häiriökeskeytysaika oli 0,51 min

Käyttövarmuus Järjestelmäreservien riittävyys väh. 99,5 %  Riittävyys oli 99,75 %

Investointien toteutuminen Aikataulussa ja budjetissa pysyminen aikataulussa, budjetissa  Investointihankkeet edenneet aikataulun mukaisesti ja pysyneet budjetissa

Sähkömarkkinoiden edistäminen Asiakaskyselyn arvosana 4,0  Tulos oli 4,0

Käyttövarmuus Siirtovarmuus kantaverkossa, %  99,9995 Uusi tavoite 2021 alkaen. Siirtovarmuus oli kaikkien aikojen paras: 99,99995 %

Toimivat markkinat Suomen pysyminen yhtenä sähkön hinta
alueena

 kyllä Uusi tavoite 2021 alkaen. Suomessa oli vain yksi sähkön tukkumarkkinoiden hintaalue

Päästöttömän tuotannon liittäminen Tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon, MW  5 000 MW Uusi tavoite 2021 alkaen. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 1 800 megawatin edestä

Kolmas vaihtosähköyhteys  
Ruotsiin

Hankkeen valmiusaste %  100 Uusi tavoite 2021 alkaen. Suunnitteluvaiheessa. Suomen osalta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn perusteltu päätelmä saatiin keväällä, ja siltä osin reittivalinta sai 
vahvistuksensa. Ruotsissa reitti on vielä viranomaisvahvistusta vailla. PyhänselkäViitajärvi 
osuuden yleissuunnittelu käynnistyi toukokuussa. Marraskuussa julkaistiin tarjouspyyntö 
vastaavasti Vuennonkoski (Tornionjoki)Viitajärvi osuudesta.

PohjoisEtelä siirto: Metsälinja

Hankkeen valmiusaste %  100 vuonna 2022 Uusi tavoite 2021 alkaen. Metsälinjahanke edennyt hyvin. Kaikki hankekokonaisuuteen 
liittyvät rakennusosuudet kilpailutettu. Vuonna 2020 pääpaino oli voimajohtojen 
perustustöissä, joista lähes 80 % tehty. Loppuvuodesta pylväskasaukset käynnistyneet 
kaikilla urakkaosuuksilla.

PohjoisEtelä siirto:
Järvilinja II

Hankkeen valmiusaste %  60 Uusi tavoite 2021 alkaen. Järvilinja hanke käynnistettiin ympäristövaikutusten arvioinnilla: 
YVAohjelma valmistui syyskuussa 2020 ja YVAyhteysviranomainen antoi oman 
lausuntonsa marraskuussa 2020.

Kaikki markkinat 15 min aikajaksossa Hankkeen valmiusaste %  100 Uusi tavoite 2021 alkaen. Käyttöönotto on 5/2023 ja hanke etenee suunnitellusti.

SF6päästöt % , päästö/volyymi  0,1 Uusi tavoite 2021 alkaen. Vuoden 2020 SF6päästöjen vuototaso oli 0,03 %

Siirtohäviöiden  
CO2päästöt

tCO2ekv  Suomen tavoitteiden 
mukaisesti

Uusi tavoite 2021 alkaen. Vuoden 2025 tavoite on 84 000 tCO2ekv.  Toimintavuonna 
siirtohäviöiden päästöt olivat 106 000 tCO2ekv.

Energiatehokkuus Energiansäästö, MWh  181 000 Uusi tavoite 2021 alkaen. Vuonna 2020 muutettiin sähköasemalle hankittavien 
reaktoreiden hankintaspesifikaatiota aiempaa merkittävästi energiatehokkaammaksi
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MITTARI KUVAUS 2020 2021-2025 TAVOITTEIDEN SEURANTA: NÄIN ONNISTUIMME 2020

Kiertotalouden tavoitteiden mittarit ja 
tavoitetasot

Materiaalien kierrätys Kierrätysaste %  90 Uusi tavoite 2021 alkaen. Kierrätysaste oli 62 %

Materiaalien hyötykäyttö Hyötykäyttöaste %  98 Uusi tavoite 2021 alkaen. Hyötykäyttöaste oli 95 %

Toimistojätteiden määrä 
loppusijoitukseen

kg  0 Uusi tavoite 2021 alkaen. Vuonna 2020 kierrätyksen kehittäminen eteni 
tavoitteena toimistojätteen minimointi

MITTARI KUVAUS 2020 2021-2025 TAVOITTEIDEN SEURANTA: NÄIN ONNISTUIMME 2020

Luontoarvojen suojelu ja 
monimuotoisuuden tavoitteiden 
mittarit ja tavoitetasot

Toteutetut luonnon monimuotoisuutta 
edistävät hankkeet

kpl  5 Uusi tavoite vuodelle 2021. Vuonna 2020 julkaistiin uusi ideakortti maanomistajille 
voimajohtoalueiden hyödyntämisestä ja tehtiin kolme sitoumusta alueiden 
hoitamiseksi perinneympäristönä. Fingridin omistamille voimajohtoalueille tehtiin 
kaksi hyödyntämissuunnitelmaa

Vanhojen voimajohtoreittien 
hyödyntäminen

Hyödyntämisprosentti (uusista 
johtokilometreistä)

 90 Uusi tavoite 2021 alkaen. 

Teknisten ratkaisujen myönteiset 
ympäristövaikutukset

Olemassa olevan verkon siirtokykyä lisääviä 
ratkaisuja käyttöön, kpl

 5 Uusi tavoite 2021 alkaen. Vuonna 2020 asennettiin ja testattiin voimajohdon 
reaaliaikaisen, säästä riippuvan kapasiteetin seuranta ja ennustuslaitteistoja. 
Järjestelmä on tavoitteena valita ja ottaa käyttöön vuonna 2021.

Ympäristöpoikkeamat Merkittävien poikkeamien kpl 0 0 Toimintavuoden aikana ei ilmennyt merkittäviä ympäristöpoikkeamia



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

21

Johdanto

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-sisältö

YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

Kantaverkkoyhtiön toiminta vaikuttaa 
moniin sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. 
Tavoitteenamme on säilyttää kanta-
verkon siirtohinnoittelu edullisena ja 
siten edistää Suomen kilpailukykyä. 
Arvojemme mukaisesti toimimme avoi-
mesti, rehdisti ja vastuullisesti vuoro-
vaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 
Tiiviin ja pitkäjänteisen asiakas- ja si-
dosryhmäyhteistyön avulla pystymme 
edistämään tavoitetta ilmastoneut-
raalista Suomesta. Toimintamme läh-
tökohtana on osaava henkilöstö, joka 
tunnistaa oman työnsä merkityksen 
asiakkaiden, yhtiön ja yhteiskunnan 
kannalta.

HENKILÖSTÖ

Merkityksellinen työ
Fingridin perustehtävänä on turvata asi
akkaille ja yhteiskunnalle kustannuste
hokkaasti varma sähkö ja olla mukana 
muovaamassa tulevaisuuden puhdasta 
ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. 
Työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ku
ten myös päivittäinen tehtävämme säh
köjärjestelmän varmuuden edistämisek
si on merkityksellistä. Fingridiläiset ovat 
tämän tunnistaneet ja pyrkivät tekemään 
työnsä vastuullisesti ja huolella. Vahvis

tus työn kokemisesta merkitykselliseksi 
saatiin toimintavuonna toteutetusta hen
kilöstötutkimuksesta, Siqnistä.

Siqnitutkimuksen tarkoituksena oli sel
vittää syvällisemmin työntekijäkoke
musta, henkilöstön arvostamia asioita 
hyvässä työpaikassa. Jokainen vastaaja 
sai valita kolmestakymmenestä eri vaih
toehdosta viisi itselleen merkityksellisintä 
asiaa, joita kyselyssä arvioitiin. Yhtiöta
solla viideksi merkittävimmäksi asiaksi 
nousivat mielekkäät työtehtävät (59 % 
vastaajista), työpaikan varmuus ja jat
kuvuus (38 %), työn ja vapaaajan tasa
paino (34 %), vaikutusmahdollisuudet 
omaan työhön ja työympäristöön (31 %) 
ja vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta 
riippumatta (31 %). Merkityksellisempien 
asioiden katsottiin myös toteutuvan hyvin 
yhtiössä (katso oheinen kuva).

Siqnitutkimus toteutettiin poikkeuksel
listen aikojen keskellä. Avoimissa vasta
uksissa koronaaika nousi esiin monin 
tavoin. Vastauksissa arvostettiin muun 
muassa töiden jatkumista keskeytykset
tä, avointa viestintää, arjen joustoja eri
laisten elämäntilanteiden mukaan sekä 
läpi koronaajan kantanutta yhteishen
keä. Mieltä askarruttavina asioina nou
sivat esiin yksiköiden välisen yhteistyön 
aktivoiminen koronaajan jälkeen, kysy
mykset etä ja toimistotyöstä, yhdessä 

3. SOSIAALINEN VASTUU
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tekemisen lisääminen sekä työmatkus
tamisen haasteet ja tarpeellisuus poik
keusaikojen ”pakotetun digitalisaation” 
jälkeen.

Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin myös 
eNPSsuositteluindeksi eli kansainväli
sesti vertailtavissa oleva Employee Net 
Promoter Score. Käytännössä luku an
taa vastauksen kysymykseen ”kuinka 
todennäköisesti suosittelisit tätä yritys
tä työpaikkana ystävillesi ja kollegoille
si?”. Vastaajistamme 77 % sanoi suosit
televansa yritystä eli antoi arvon 9 tai 10. 
eNPSluvuksemme tuli näin 71, joka on 
hieno saavutus kansainväliselläkin tasolla 
mitattuna. Luku kuvastaa myös korkeaa 
sitoutumista työhömme.

Vastuullisuus on arvovalintamme
Fingrid on vahvasti arvojohdettu yhtiö 
ja arvot näkyvät luontevasti yrityksen ja 
työntekijöiden päivittäisessä toiminnas
sa.  Fingridin arvoja tarkasteltiin viimeksi 
viisi vuotta sitten, joten toimintavuonna 
päätettiin varmistaa yhdessä henkilöstön 
kanssa, ovatko nykyiset arvomme ajanta
saisia, miten hyvin ne vastaavat tekemis
tämme ja onko niitä mahdollisesti tarpeen 
päivittää tai sanoittaa uudelleen. 

Tavoitteena oli, että arvojen tarkastele
misen jälkeen meillä on henkilöstön yh
teisesti jakama arvokokemus, joka ohjaa 

luontevasti arjen toimintaa sekä päätök
sentekoa. Arvojen tarkastelu käynnistet
tiin ensin verkkokyselynä, minkä jälkeen 
tuloksista keskusteltiin koko henkilöstölle 
suunnatussa webinaarissa. 

Vanhat arvot säilyivät lähes muuttumat
tomina, mutta niiden merkitystä sanoitet
tiin uudestaan. Fingrid on avoin, rehti, te
hokas ja vastuullinen. Henkilöstö sanoitti 
arvoja muun muassa seuraavin hashtä
gein: #KuuntelenJaKuulen ja #Ilman
Piiloagendaa, #TasapuolinenKohtelu ja 
#ReiluMeininki, #TulostaSyntyy ja #Saan
AikaanJaOpinUutta, #VastuullisuusJokai
senTyöpöydällä ja #PuhtaampiHuominen.

Arvokyselyn mukaan arvoja pidettiin tär
keinä, ja etenkin vastuullisuutta pidettiin 
kaiken perustana. Vastuullisuuden arvo 
näkyi vahvasti arjen päätöksissä pande
mian aikana. Keväällä henkilöstön siir
tyessä etätyöhön halusimme tukea hen
kilöstöä järjestämällä etäluentoja muun 
muassa hyvästä työergonomiasta ja etä
työn organisoinnista. Valmiuslain aikana 
työnantaja antoi tukensa kotona työs
kenteleville pienten lasten vanhemmille, 
jotka joutuivat paitsi tekemään etätöitä, 
myös hoitamaan lapsia ja koululaisia sa
manaikaisesti. Koronatilannetta seuraa
maan perustettiin henkilöstön edustajis
ta koronatyöryhmä, jolta saattoi kysyä 
neuvoja ja apuja.  Kesän jälkeen otettiin 

käyttöön hybridimalli, jonka mukaisesti 
töitä oli mahdollista tehdä joko kotona tai 
työpaikalla työtehtävien mukaan. Toimi
paikan turvallisuus varmistettiin työter
veyshuollon lääkärin tarkastuskäynnillä 
ja ohjeistuksella. Yhtiö tarjosi työntekijöil
leen kasvomaskit työmatkoille ja toimis
tossa työskentelyyn.

0 20 40 60 80 100

93

82

82

82

86

68

84

85

85

85

Skaala: 90-100 = erinomainen, vahvuus 80-90 = hyvä 70-80 = ok, tarvitsee fokusta 
60-70 = kohtuullinen miinus <60 = huono

Lähde: Siqni

1. Merkitykselliset asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla

2. Työpaikan varmuus ja jatkuvuus

3. Työn ja vapaa-ajan tasapaino

4. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön

5. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta

6. Työpaikan vahva yhteishenki

7. Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut

8. Oikeudenmukainen ja kyvykäs esihenkilö

9. Mahdollisuus käyttää päivittäin omaa osaamistaan

10. Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti

TOP 10 merkityksellisintä asiaa työpaikalla
Koko yritys n=322
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Fingrid vastuullinen  
työnantaja
Fingrid oli toimintavuonna mukana Oiko
tien Vastuullinen työnantaja ja Vastuul
linen kesäduunikampanjoissa. Molem
pien kampanjoiden tulokset perustuvat 
henkilöstön antamiin arvioihin työpaikois
taan. Fingrid nimettiin Vuoden 2020 vas
tuullisimmaksi työnantajaksi ja kesäduu
nikampanjassakin sijoituimme hienosti 
sijalle viisi suurten yritysten sarjassa. 

Kokonaisuudessaan Fingridin henkilöstö 
arvioi työnantajan vastuullisuuden erin
omaiseksi. Fingridin suosittelu, henkilös
tön sitoutuminen ja arvosana maineelle 
on erinomaisella tasolla. Henkilöstö nä
kee yhtiön vahvuuksina yhdenvertaisen 
kohtelun sekä puuttumisen viipymättä 
häirintä ja syrjintätilanteisiin. Myös ta
savertaisuuden ja yhdenvertaisuuden to
teutumisen säännöllinen seuranta nousee 
vahvuusalueeksi. Yhtiössä kannustetaan 
työn ja vapaaajan tasapainoon.

Kesätyöntekijöiden palautteen mukaan 
Fingrid koetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti kesätyöntekijöitään koh
televana yrityksenä. Positiivisina asioina 
esiin nousivat myös hakuprosessin suju
vuus, mielekkäät työtehtävät, mahdolli
suus tehdä osaamistaan vastaavaa työ
tä, keskusteluyhteys esimiehen tai muun 
vastuuhenkilön kanssa sekä tunne siitä, 

että kesätyöntekijän mielipiteitä kuunnel
laan. Fingrid työllisti poikkeusaikojenkin 
keskellä noin 40 kesätyöntekijää eli sa
man määrän kuin aikaisempina vuosina.

Hyvinvoiva työyhteisö 
Fingridin arvolupaus asiakkaille on ”Fin
grid välittää”. Sama arvolupaus koskee 
henkilöstöä. Yhtiö haluaa pitää huolta 
henkilöstöstään. Pyrimme tukemaan hen
kilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia, 
ylläpitämään hyvää työilmapiiriä ja joh
tamista, joustamaan yksilöiden tarpeiden 
mukaisesti ja tukemaan henkilöstön vir
kistäytymistä.      

Työilmapiiriä ja johtamisen onnistumis
ta seuraamme vuosittain henkilöstöky
selyillä. Joka toinen vuosi osallistumme 
Suomen Parhaat Työpaikat tutkimuk
seen, viimeksi vuonna 2019. Vuoden 2019 
tulosten perusteella sijoituimme Great 
Place to Work listauksessa keskisuurten 
yritysten sarjassa sijalle seitsemän hel
mikuussa 2020. 

Hyvä työpaikka on mielestämme johdon 
arvovalinta ja sen syntymistä voidaan 
edistää johtamiskäytännöillä. Esimiehiä 
kannustetaan viestimään paljon ja otta
maan tiimit mukaan päätöksentekoon 
sekä palkitsemaan hyvistä suorituksista. 
Henkilöstö voi edetä urallaan muutoinkin 
kuin vain esimiehenä, minkä tukemiseksi 

yhtiö on luonut erityisen asiantuntijaura
polun. Kaiken kaikkiaan kannustamme jo
kaista kehittymään ja laajentamaan omaa 
osaamistaan. Tarjoamme jokaiselle asian
tuntijalle joustoja ja vapautta työnteke
misessä. Vapauteen kuuluu myös vastuu 
omasta työstä ja omasta kehittymisestä.

Johtamismallimme ja henkilöstöpolitiik
kamme on kuvattu tarkemmin yhtiön lii
ketoimintakatsauksessa. Oleellista hen
kilöstöpolitiikassa on vastuullisuuden 
näkökulmasta organisaatiomme matala 
hierarkia ja mahdollisuus vaikuttaa oman 
työnsä suunnitteluun ja tekemiseen. 

Fingrid huolehtii henkilöstönsä hyvinvoin
nista ja työssäjaksamisesta laajaalaisen 
työhyvinvointipalvelun ja toiminnan kaut
ta. Pyrimme ennakoivaan työterveyteen 
ja ehkäisemään ennalta sairastumiset, 
mikä pitää sisällään muun muassa terve
ystarkastukset ja neuvonnan terveellisis
tä elintavoista.  Fingridin henkilöstöllä on 
käytettävissään kattavat ja monipuoliset 
työterveys ja hyvinvointipalvelut, joiden 
tavoitteena on tukea työkykyä ja työhy
vinvointia paikkakunnasta riippumatta.

Työterveyshuollon sopimus ja toiminta
suunnitelma ovat henkilöstön nähtävillä 
yhtiön intranetissä. Fingridin työ ter  vey s  
huollon sopimus kattaa laajasti myös 
eityöhön liittyvät lääkäri ja terveyspal

Fingrid on avoin, 
rehti, tehokas ja 
vastuullinen.
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CASE

FINGRID VIETTI ILMASTO VIIKKOA 
MUISTUTTAEN YMPÄRISTÖ
VAIKUTUKSISTA 

Fingrid järjesti syyskuussa 2020 ensim
mäistä kertaa ilmastoviikon, jonka tavoit
teena oli ympäristömyönteisen yrityskult
tuurin ja henkilöstön ympäristöosaamisen 
kehittäminen sekä fingridiläisten kan
nustaminen ilmastotekoihin niin inves
tointiprojekteissa, kantaverkon kunnos
sapidossa kuin toimistotyössäkin. Viikon 
aikana kuultiin useita asiantuntijoiden pu
heenvuoroja, pidettiin sisäisiä ympäris
tökoulutuksia, kisattiin tietovisassa sekä 
tutustuttiin lähiluontoon sieniretkellä. 

velut. Näitä ovat esimerkiksi yleislääkärin 
vastaanotto, erikoislääkärin vastaanotto 
työterveyslääkärin lähetteellä, fysiotera
peutin ja psykologin palvelut sekä erilai
set pienoperaatiot tai tutkimukset.  Fing
rid tarjoaa henkilöstölleen lakisääteisten 
vakuutusten lisäksi vapaaajan ryhmäva
kuutuksen, joka kattaa myös vapaaajalla 
tapahtuneet tapaturmat. 

Työterveyshuollon kustannukset en
nen Kelan palautuksia olivat 261 210   
(262 488) euroa koko konsernin henkilös
tön osalta. Henkilöstön sairauspoissaolot 
ovat jo vuosia olleet huomattavan alhai
set, vuonna 2020 sairauspoissaoloja oli 
yksi prosentti. Sairauspoissaoloprosentti 
on laskettu koko henkilöstön osalta. Myös 
korkea eläköitymisikä (vuonna 2020: 65 
ja 2019: 63) ja työeläkemaksujen alhaisin 
maksuluokka kertoo henkilöstön hyvin
voinnista.

Monimuotoinen työyhteisö
Fingrid on sitoutunut edistämään moni
muotoisuutta kaikessa toiminnassaan. 
Yhtiö takaa yhdenvertaiset mahdollisuu
det, oikeudet ja kohtelun kaikille työnte
kijöilleen, ja hyödyntää henkilöstönsä eri
laista osaamista. Työantajalupauksemme 
mukaisesti meillä on yhteisöllinen ilmapii
ri, ja organisaatiokulttuurimme ja johta
miskäytäntömme ovat kaikkia kunnioit
tavia, oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia.

Fingrid kohtelee henkilöstöään ja kaikkia 
yhteistyökumppaneitaan syrjimättömäs
ti iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, 
etnisestä taustasta, kielestä, maailman
katsomuksesta, uskonnosta, terveyden
tilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 
poliittisesta taustasta, taloudellissosiaa
lisesta asemasta tai siviilisäädystä riip
pumatta.

Meillä on töissä sekä vastavalmistuneita 
nuoria että pitkän linjan konkareita. Ikä
haarukkamme on 20 – 70 vuotta. Koulu
tukseltaan henkilöstömme on enimmäk
seen korkeakoulutettuja, mutta tutkinnot 
vaihtelevat opistotasolta tutkijatasolle 
asti. Naisten osuus koko henkilöstöstä 
on valitettavan pieni, mikä on kuitenkin 
toimialallamme tyypillistä. Toivommekin 
saavamme lisää naisia tekniikan alalle, 
ja siksi olemme olleet jo useana vuonna 
mukana WomeninTech kampanjassa. 
Johtoryhmässämme on naisia 3/9 ja hal
lituksessa 2/5.

Tavoitteenamme pidemmällä aikavälil
lä on tuottava, hyvinvoiva, uusiutuva ja 
henkilöstörakenteeltaan monimuotoinen 
työyhteisö. Haluamme myös olla tunnettu 
ja haluttu työpaikka, jonka esimiestyö ja 
johtamiskäytännöt ovat esimerkilliset. 
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SUKUPUOLIJAKAUMA 
HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Miehet

2020
Naiset Miehet

2019
Naiset Miehet

2018
Naiset

Hallitus 3 2 2 3 3 3
Johto 6 3 6 3 6 3
Ylemmät toimihenkilöt 274 70 254 64 244 64
Toimihenkilöt 1 9 1 10 1 9

UUDET VAKITUISET TYÖSUHTEET 
IKÄRYHMITTÄIN

2020
henkilöä

2019
henkilöä

2018
henkilöä

alle 29 v. 8 5 2
30 – 39 v. 9 8 17
40 – 49 v. 8 6 4
50 – 59 v. 2 1 1
60 – 69 v. 0 0 0

PÄÄTTYNEET VAKITUISET TYÖSUHTEET 
IKÄRYHMITTÄIN

2020
henkilöä

2019
henkilöä

2018
henkilöä

alle 29 v. 0 3 1
30 – 39 v. 4 8 6
40 – 49 v. 1 4 3
50 – 59 v. 0 1 1
60 – 69 v. 5 3 1

Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 vuoden 
aikana, %

11

Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 10 vuoden 
aikana, %

12

Arvio eläkkeelle jäävien osuudesta perustuu 
lakisääteisen eläkejärjestelmän alimpaan 
mahdolliseen ikään jäädä vanhuuseläkkeelle.

TYÖLLISTÄVYYS. HENKILÖKUNNAN 
JA PALVELUTOIMITTAJIEN 
HENKILÖTYÖVUODET 2020 2019 2018
Oman henkilökunnan henkilötyövuodet 355 336 338
Palvelutoimittajien henkilötyövuodet* 491 444 413
Henkilötyövuodet yhteensä 846 780 751

* Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat Fingridin sisäisessä seurannassa. Kantaverkon kunnossapito ja 
rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 2020 aikana yhteensä noin 834 000 työtuntia vastaten 491 henkilötyövuotta. Korjattu 
vuoden 2019 palvelutoimittajien henkilötyövuodet ja tiedon avulla lasketut työtapaturmataajuudet tarkentuneen tiedon 
perusteella.

VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 2020 2019 2018
Alle 29 v. 30 29 28
30 – 39 v. 106 98 98
40 – 49 v. 109 101 99
50 – 59 v. 83 75 67
60 – 69 v. 35 35 35
Keskimääräinen ikä 44 44 44

TYÖSUHTEET 2020 2019 2018
Uusia vakituisia työsuhteita 27 20 24
Päättyneiden työsuhteiden määrä sisältäen 
eläkkeelle jääneet

10 19 12

Eläkkeelle jääneet 4 3 4
Keskimääräinen eläköitymisikä 65 63 66
Keskimääräinen työsuhteen pituus vuosina* 11 11 12
Irtisanottujen määrä 0 0 0
Tulovaihtuvuus 7,4 % 5,9 % 7,3 %
Lähtövaihtuvuus 2,8 % 5,6 % 3,7 %

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.
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Henkilöstön ja työnantajan väliset  
suhteet
Fingridissä yhtiön ja henkilöstön välinen 
yhteistoiminta on luonteva osa työyh
teisön kehittämistä: henkilöstöä osallis
tetaan päätöksentekoon ja henkilöstön 
mielipiteitä kuullaan. Yhtiön lakisääteisinä 
yhteistoimintaeliminä toimivat yhteinen 
kokous ja työsuojelutoimikunta. Fingrid 
kunnioittaa henkilöstön järjestäytymis
vapautta ja oikeutta työehtosopimustoi
mintaan.

Yhteinen kokous käsittelee henkilös
töasiat huomioiden erilaiset näkökan
nat. Yhteisessä kokouksessa henkilöstöä 
edustavat ylempien toimihenkilöiden ja 
toimihenkilöiden valitsemat luottamus
miehet. Yhtiön edustajina kokouksessa 
ovat toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja 
sekä henkilöstöpäällikkö. Säännöllisel
lä vuorovaikutuksella varmistetaan, että 
henkilöstö on tietoinen yhtiön toiminnas
ta ja toimintaan vaikuttavista ajankohtai
sista asioista.

Lakisääteiset työsuojeluun ja turvalli
suuteen liittyvät asiat käsitellään yhtiön 
työsuojelutoimikunnassa, johon on valittu 
henkilöstön edustajat. Työnantajan edus
tajana työsuojelutoimikunnassa on yhtiön 
nimeämä työsuojelupäällikkö. 

Työnantajan ja henkilöstön välistä yhteis
toimintaa edistetään lisäksi henkilöstön 
ja osaamisen näkökulman ohjausryhmäs
sä, jossa on johtoryhmän nimeämä edus
tus yhtiön eri toiminnoista. Ohjausryhmä 
valmistelee erityisesti henkilöstön kehit
tämiseen liittyviä asiakokonaisuuksia joh
toryhmälle päätettäväksi.

Oikeudenmukainen palkitseminen
Fingridillä palkkauksella ja palkitsemisella 
kannustetaan tulokselliseen toimintaan ja 
toiminnan kehittämiseen. Palkkataso ja 
kehitys pidetään kilpailukykyisenä ener
giaalan palkkatasoon nähden. Henki
löstön palkkaus, palkitseminen ja muut 
työehdot ovat oikeudenmukaisia, syrji
mättömiä ja perusteiltaan riittävän läpi
näkyviä. 

Henkilöstön palkkaus määräytyy työteh
tävänä sisällön, pätevyyden, kokemuksen 
ja tuloksien mukaisesta peruspalkasta, 
strategian tehokasta toimeenpanoa oh
jaavasta vuosittaisesta laatupalkkiosta 
sekä henkilökohtaisen suorituksen johta
mista tukevista kannustepalkkioista, joi
hin yhtiö varaa vuosittain kaksi prosent
tia palkkasummasta. Kannustepalkkioita 
maksetaan hyvistä työsuorituksista osa
na henkilökohtaisen suorituksen päivit
täisjohtamista. Palkitsemista täydentävät 
yhtiön järjestämät muut edut ja työaika
joustot.

”Täällä FG:llä saa olla oma itsensä ja tuoda 
asioita ja kehityskohteita esiin. Ei tarvitse ve
tää mitään roolia.”

”Näin koronaaikana olen ollut iloinen siitä, että 
työtä saa tehdä joustavasti ajasta ja paikasta 
riippumatta. Tämä on tuonut suurta joustoa ar
keen sekä turvallisuuden tunnetta vaikeassa 
tilanteessa.”

”Avoimesti kerrotaan missä mennään ja mitä 
tavoitellaan. Myös vaikeista asioista puhutaan.”

HENKILÖSTÖN AVOIMIA PALAUTTEITA:
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Laatupalkkioiden perustana olevia tu
loksia mitataan vuosittain määriteltävillä 
yhtiötason strategisilla mittareilla sekä 
henkilökohtaiseen suoriutumiseen pe
rustuvilla mittareilla. Toimintavuonna yh
teiset mittarit määrittivät 60 prosenttia 
tulospalkkion tuloksesta, minkä lisäksi 
jokaisella henkilöllä oli 40 prosentin pai
noarvolla henkilökohtaisen suoriutumisen 
mittari.

Toimitusjohtajan ja henkilöstön mediaani
vuosiansion suhde vuonna 2020 oli 7:1, ja 
naisten ja miesten välinen mediaanivuo
siansion suhde 0,9:1.

CASE

TYÖNANTAJAMAINEES
SA KOROSTUU TYÖN 
MERKITYKSELLISYYS 

Fingridin työnantajamaine tekniikan alan osaajien keskuudessa otti toimintavuonna 
askeleen eteenpäin vuoden takaisesta mittauksesta. Tekniikan alan osaajat pitävät 
Fingridiä vastuullisena toimijana, joka kohtelee työntekijöitään tasapuolisesti ja hyvin.

Fingridin kokonaismaine on TMedian tutkimuksen mukaan erinomaisella tasolla 
ja parantunut tasaisesti vuosittain. Tekniikan korkeakouluopiskelijoiden mielikuvat 
Fingridin työnantajamaineesta ja työnantajakuvasta ovat nousseet lähes kaikilla 
osaalueilla. Työelämässä olevien tekniikan alan osaajien mielikuvat ovat pysyneet 
viime vuoden hyvällä tasolla. 

Tekniikan alan opiskelijoiden vastauksissa korostui työn merkityksellisyys, joka yh
dessä vastuullisuuden kanssa onkin tutkimuksen vaikuttavuusanalyysin mukaan 
merkittävä tekijä hakea töihin yritykseen. Jo työelämässä olevien vastaukset olivat 
eri osaalueilla varsin tasaiset, ainoastaan vuorovaikutus ja innovaatiot jäivät aavis
tuksen muiden osaalueiden tasosta. Kyseiset tekijät ovatkin hyviä kehityskohteita 
työnantajamaineviestinnän kehittämistyölle. Työnantajakuvan lisäväittämissä koros
tuivat myös molemmilla vastaajaryhmillä työn merkityksellisyyden lisäksi turvallisuus.

2016 2017 2018 2019 2020

Fingridin työnantajamaine

Lähde: T-Media

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

Fingridin työnantajamaine on 
parantunut tekniikan osaajien 
keskuudessa. 

Lähde: TMedia
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TALOUS  YHTEISKUNTA
Yhteiskunnallisesti merkittävässä perus
tehtävässämme, ja toimiessamme luon
nollisena monopolina, kestävä ja vas
tuullinen taloudenpito on meille tärkeää. 
Fingridin talousohjauksen tavoitteisiin 
kuuluvat hyvä kustannustehokkuus, vas
tuullinen toiminta ja tuottavuuden jatkuva 
parantaminen, sekä korkea luottoluokitus 
ja omistajaarvon luominen.

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 kantaverkkoyhtiöiden 
välisen hintavertailun perusteella Euroo
pan kolmanneksi edullisinta. Kantaverk
kohinnoittelun edullisuus pitää Suomen 
kilpailukykyisenä ja houkuttelee osaltaan 
investointeja Suomeen. Fingridin tavoit
teena on pitää jatkossakin kantaverkko 
niin vahvana, että Suomi säilyy yhtenä 
sähkön hintaalueena. Tämä tarkoittaa 
sitä, että sähkön hinta on sama jokaisel
le suomalaiselle ja kaikkialla Suomessa, 
mikä osaltaan mahdollistaa investoinnit 
koko maan alueelle.

Yhtiön investointitoiminnan lähtökohtina 
ovat yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeet, 

sähkön yhteismarkkinoiden kehittäminen, 
yhtiön liiketoimintaedellytysten varmista
minen sekä omistajien yhtiölle asettamat 
tavoitteet. Yhtiön hallitus päättää vuosit
tain budjetista, joka sisältää yhtiön kes
keiset investointihankkeet ja sitoumukset 
kyseiselle vuodelle. Investointien tulee 
olla kustannustehokkaita ja taloudelli
sesti kannattavia. Osana yksittäisen in
vestoinnin hyväksymispäätöstä yhtiön 
hallitus tekee myös arvion investoinnin 
ilmasto, yritysvastuu ja riskivaikutuk
sista.

Kantaverkon pitkän aikavälin suunnitte
lulla ja siihen kytkeytyvällä investointi ja 
kunnossapitoohjelmalla edistetään Suo
men energia ja ilmastostrategian toteu
tumista, ylläpidetään käyttövarmuutta, 
lisätään siirtokapasiteettia ja edistetään 
sähkömarkkinoita. Lisäksi varmistetaan 
yhtiön kestävä taloudellinen asema. 

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana 
on jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta 
osinkona. Päätöstä tehtäessä otetaan 
kuitenkin aina huomioon taloudelliset olo
suhteet, yhtiön lähivuosien investointi ja 
kehittämistarpeet ja kulloinkin voimassa 
olevat talousohjauksen tavoitteet.  Yhtiön 
osingot maksetaan kokonaan Suomeen; 
pääosin valtiolle sekä suomalaisille eläke 
ja vakuutusyhtiöille. Vuonna 2020 mak
soimme osinkoja 148 miljoonaa euroa.

Yhtiön keskeisenä taloudellisena 
tavoit teena on ylläpitää kustannus
tehokkuus Euroopan mittakaavassa 
parhaiden toi mijoiden tasolla



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

29

Johdanto

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-sisältö

YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen
Fingridin tuotot ohjautuvat muun muassa 
palvelutoimittajien toimintaan, henkilös
tön palkkoihin, suorituksiin rahoittajille, 
veroihin ja lopuksi osingon muodossa 
suomalaisille omistajille. 

Fingrid on merkittävä investoija Suomes
sa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana 
investoimme kantaverkon sähköverkkoi
hin ja sähköasemiin sekä niitä tukeviin jär
jestelmiin noin kaksi miljardia euroa, jolla 
mahdollistetaan sähkömarkkinoiden toi
mivuus ja siirtyminen kohti puhdasta säh
köjärjestelmää. Fingrid toimii valtakunnal
lisesti ja investoi koko Suomen alueelle ja 
ostaa sähköverkon rakennus ja kunnos
sapitopalvelut yhtiön ulkopuolisilta palve
lutoimittajilta. Siten työllistämisvaikutuk
semme ohjautuvat laajalle alueelle. Lisäksi 
innovoimme yhdessä erilaisten toimijoi
den kanssa, mukaanlukien varhaisen nk. 
startup vaiheen yritykset, luodaksemme 
mahdollisuuksia uudelle kaupalliselle lii
ketoiminnalle yhtiön rakentamalle infra
struktuurialustalle. Fingrid ei itse tavoitte
le uutta liiketoimintaa vaan innovaatioiden 
tuomaa teknologiaa, toimintamalleja ja al
haisia palvelukustannuksia. 

SUORAN TALOUDELLISEN LISÄARVON TUOTTAMINEN JA JAKAUTUMINEN, 1000 €
Tuotot asiakkailta 2020 2019 2018

Liikevaihto 682 456 789 356 852 784
Muut liiketoiminnan tuotot 2 390 4 221 10 800
Saadut avustukset 547 290 186
Osinkotuotot 8 357 881 645
Tuotot sijoituksista ja lainoista 150 169 170

Yhteensä 692 806 794 337 864 213
Maksut palvelu- ja 
laitetoimittajille ja 
sähkömarkkinaosapuolille

Ostetut, materiaalit ja palvelut 404 330 490 861 482 873
Muut kulut 32 474 63 007 7 211
Käyvän arvon muutokset 3 004 26 585 37 083
Vapaaehtoiset sivukulut ja 
kulukorvaukset (ei koulutus)

1 477 1 469  1 697

Kiinteistöverot 453 421 417
Lahjoitukset 10 10 25

Yhteensä 437 869 525 383 525 028
Maksut henkilöstölle

Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 34 094 31 129 32 190
Vapaaehtoiset sivukulut ja 
kulukorvaukset (ei koulutus)

1 477 1 469 1 679

Yhteensä 35 571 32 598 33 887
Maksut rahoittajille ja 
osakkeenomistajille

Osinko* 135 614 148 249 171 440
Rahoituskulut 13 348 16 149 17 299

Yhteensä 148 962 164 398 188 739
Yleishyödylliset panokset 
ja verot

Tilikaudelta maksettava tulovero 29 722 34 957 50 421
Kiinteistövero 453 421 417
Annetut lahjoitukset ja 
sponsorointi

10 10 25

Yhteensä 30 185 35 389 50 863
Toiminnan kehittämiseen 
jätetty jakamaton lisäarvo

40 219 36 569 65 695

* Osinko tilikaudelta 2020, hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Taloudellisten vaikutusten raportoinnissa ei ole mukana Fingridin tekemiä investointeja. Investoinneista on kerrottu vuosiraportoinnissa muualla.

SAADUT AVUSTUKSET, 1000 € 2020 2019 2018
EU: Horizon 2020 Framework Program 402 149 28
Huoltovarmuuskeskus 145 141 145
EU: Connecting Europe Facility (CEF Energy) 
investointituki

0 610 0

Yhteensä 547 900 173
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Verojalanjälki
Fingrid on vastuullinen veronmaksaja. 
Vuonna 2020 maksoimme 30 miljoonaa 
euroja tuloveroja. Veroasteemme eli yh
tiön tuloksesta maksettavaksi tulevien 
verojen määrä vastaa Suomen yhteisö
veroprosenttia (20 %) . Vuonna 2019 Fin
grid oli Suomen 17. suurin yhteisöveron
maksaja 35 miljoonan euron tuloveroilla. 
Fingrid raportoi vuosittain verojalanjäl
jestään, eikä tee erityisjärjestelyitä vero
jensa minimoimiseksi.

Oheisessa taulukossa on kuvattu Fing
ridin verojalanjälki vuosina 2018  2020. 
Yhteenveto kattaa verot ja veroluontoiset 
maksut, joista Fingridillä on lakimääräi
nen velvollisuus maksaa tai kerätä kysei
nen vero tai maksu. Sen sijaan sellaiset 
verot, jotka sisältyvät tuotteen tai palve
lun ostohintaan ja joista Fingridillä ei ole 
lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, 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 toimintaa 
liittyen EU:n ’Sähkön siirtoverkon käyt
töä koskevat suuntaviivat’ asetuksen 
mukaisesti perustettuun yhteispohjois
maiseen käytönvalvontaorganisaatioon, 
minkä seurauksena Tanskaan on mak
settu hyvin vähäinen määrä tuloveroja 

sekä tilitetty hyvin vähäinen määrä en
nakonpidätyksiä henkilöstön Tanskassa 
maksetuista palkoista. 

Vuonna 2020 erot Suomen yhtiövero
kannan ja Fingridin efektiivisen veropro
sentin välillä johtuvat pienestä määrästä 
vähennyskelvottomia eriä, Nord Poolin 
osakkeiden myynnin seurauksena saa
dusta verovapaasta osinkotulosta ja Da
tahubin kumulatiivisista tappioista kirja
tuista laskennallisesta verosaamisesta.
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  Tuloverot
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  Sosiaaliturvamaksut 

  Kiinteistöverot

  Arvonlisävero, nettotilitetyt

  Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)

  Ennakonpidätys

FINGRIDIN 
VEROJALANJÄLKI, M€ 2020 2019 2018
maksettavat verot

tuloverot 29,72 34,96 50,42
työttömyysvakuutusmaksut 0,42 0,47 0,73
sosiaaliturvamaksut 0,42 0,20 0,19
kiinteistöverot 0,45 0,42 0,42

yhteensä maksettavat verot 31,02 36,04 51,75
kerättävät ja tilitettävät verot

arvonlisävero, nettotilitetyt 41,66 55,29 75,05
sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun) 49,50 52,13 44,81
ennakonpidätys 8,25 8,10 7,70

yhteensä tilitettävät verot 98,41 115,51 127,56
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Vihreä rahoitus
Vihreä rahoitus on tärkeä osa Fingridin 
rahoitusstrategiaa ja kokonaisvastuullista 
toimintamallia. Fingrid oli ensimmäinen 
suomalainen yritys, joka laski liikkeelle 
vihreän joukkovelkakirjan, niin sanotun 
green bondin vuonna 2017. Green bon
dilla rahoitetaan hankkeita, joilla arvioi
daan olevan pitkäaikaisia nettopositiivisia 
ympäristövaikutuksia. Green bondhank
keet liittävät Fingridin sähköverkkoon 
uusiutuvaa energiantuotantoa, vähentä
vät sähkön siirtohäviöitä tai luovat älyk
käitä, energiaa ja ympäristöä säästäviä 
ratkaisuja. Fingrid raportoi verkkosivuil
laan sijoittajatosiossa vuosittain Green 
bondilla rahoitettujen hankkeiden vaiku
tuksia erillisellä vaikuttavuusraportilla. 
Vuodesta 2019 alkaen näiden hankkei
den osalta on raportoitu myös vältettyjen 
välillisten hiilidioksidipäästöjen arvioitu 
määrä hiilidioksidiekvivalenttitonneina. 
Vuonna 2020 Fingrid päätti hyväksyä uu
siksi green bondkelpoisiksi investointi
hankkeiksi yhtiön investointiohjelmasta 
yhteensä noin 180 miljoonan euron edes
tä investointihankkeita, jotka täyttävät 
green bondhankkeiden kelpoisuusehdot. 
Näitä hankkeita yhtiö voi tulevina vuosina 
rahoittaa green bondeilla.

Fingrid haluaa käyttää vihreää rahoitusta, 
sillä se tukee yhtiön tavoitetta mahdollis
taa siirtyminen kohti puhdasta sähköjär

jestelmää. Vihreä rahoitus sopii myös ko
konaisvastuulliseen toimintatapaamme, 
johon kuuluvat muun muassa hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointi, palvelu ja 
tavarantoimittajien vastuullisuusauditoin
nit sekä toimittajien sitouttaminen yhtiön 
yritysvastuuvaatimuksiin.

Tavoitteitamme pidemmällä aikavälillä 
ovat edelleen Suomen kilpailukyvyn edis
täminen matalalla hinnoittelulla, merkittä
vän kunnossapito ja investointiohjelman 
läpivienti, verojen maksaminen Suomen 
yhteisöveroasteen mukaisesti, vihreän ra
hoituksen määrän kasvattaminen yhtiön 
kokonaisrahoituksesta, sekä tehokas ja 
tuottavuuttaan jatkuvasti parantava yhtiö.

CASE

VIHREILLÄ INVESTOINNEILLA PÄÄSTÖT 
ALAS

Fingrid julkaisi alkuvuodesta 2020 Green 
Bond vuosiraportin, jossa esitellään vihre
ällä joukkovelkakirjalla rahoitetut hankkeet 
ja niiden ilmasto ja ympäristövaikutukset.

Green Bondista saadut varat jaettiin yh
teentoista investointihankkeeseen, joiden 
avulla uusiutuvan energian tuotantoa liite
tään kantaverkkoon tai pienennetään säh
kön siirron teknisiä häviöitä.

Laskimme liikkeelle ensimmäisen yritysta
son Green Bondin eli vihreän velkakirjalai
nan vuonna 2017. Lainan ottajajana Fingrid 
sitoutuu tiettyihin kriteereihin ja edistämään 
hankkeita, joilla on myönteisiä ympäristö
vaikutuksia. Vihreän rahoituksen käyttämi
nen tukee tavoitettamme mahdollistaa siir
tyminen kohti puhdasta sähköjärjestelmää.

Lue lisää: Vihreän rahoituksen investointeja

Kantaverkko
yhtiön toiminta 
vaikuttaa moniin 
sidosryhmiin ja 
yhteiskuntaan.

https://www.fingridlehti.fi/vihrean-rahoituksen-investointeja/
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Yleishyödyllisen toiminnan tukeminen 
ja sponsorointi
Fingrid pyrkii kaikessa toiminnassaan 
puolueettomuuteen, tasapuolisuuteen ja 
avoimuuteen. Toimintaamme ohjaa lain
säädäntö ja kohtuullisuus. Osakeyhtiölain 
mukaan Fingrid voi käyttää yleishyödyl
liseen tai siihen rinnastettavaan tarkoi
tukseen varoja, joiden merkitys yhtiön 
tila huomioon ottaen on vähäinen. Fing
rid voi siten tukea kohtuullisella määrällä 
sponsorointiohjeidensa mukaisesti yleis
hyödyllistä toimintaa. Pääpaino on oman 
toimialan tutkimuksessa, koulutukses
sa, kulttuurissa ja ihmisten hyvinvointiin 
liittyvässä toiminnassa. Toimintavuonna 
tuettiin vajaalla 30 000 eurolla lapsi ja 
nuorisotyötä, nuorten liikuntamahdolli
suuksia sekä sähkötekniikan opiskelija
toimintaa.

Suoran sponsorointituen lisäksi Fingrid 
voi tukea yhteiskunnallisia yhteishank
keita, joilla edistetään toimialan toimin
taedellytyksiä tai vähennetään luonnolle 
aiheutettua haittaa. Toimintavuonna avat
tiin esimerkiksi Tampereen Aikuiskoulu
tuskeskus TAKK:n sähköverkkoalan uusi 
110 kilovoltin Sähköasema ja voimajohdot 
oppimisympäristö, jonka avulla Suomeen 
koulutetaan entistä osaavampia siirto
verkkoasentajia. Fingrid oli hankkeessa 
teknisenä tukena ja yhtenä rahoittajana. 
Olimme mukana määrittelemässä muiden 

verkonhaltijoiden ja urakoitsijoiden kans
sa, millainen ympäristön pitää olla ja mitä 
siellä täytyy pystyä harjoittelemaan. 

Fingrid ei tue uskonnollista tai poliittista 
toimintaa.

CASE

SAIMAAN JÄRVILOHTA  
PELASTAMASSA

Pielisjoella rakennettiin monen toimijan yhteishank
keessa vuosina 20172020 järvilohelle luontainen 
lisääntymisalue Kuurnan vesivoimalaitoksen tulvau
omaan. Järvilohi on äärimmäisen uhanalaiseksi luo
kiteltu kala, jonka kohtalo on ollut jo yli 40 vuotta vil
jelyn ja istutusten varassa. Jatkossa järvilohi pääsee 
luontaisesti lisääntymään Kuurnan vesivoimalaitok
sen alapuolella olevassa kunnostetussa jokiuomas
sa.  Kunnostustöitä varten kuivattiin noin kymmenen 
hehtaarin laajuinen alue soistunutta vanhaa jokiuo
maa. 

Järvilohi vaatii lisääntyäkseen koskimaisen ympä
ristön. Koska uomaa on käytetty tulvavesien las
kemiseen, siinä ei ole ollut säännöllistä virtaamaa. 
Kuurnan Voima Oy rakensikin poikastuotantoalueen 
yhteyteen uuden pienvesivoimalan veden virtauksen 
turvaamiseksi. 

Uoman kunnostuksen kokonaiskustannukset ovat 
noin kolme miljoonaa euroa. Valtio rahoitti uoman 
kunnostushankkeesta puolet ja loppurahoitus tuli 
laajalta joukolta yrityksiä sekä alueen kunnilta. Fin
grid oli mukana yhtenä rahoittajana hankkeessa.

Toimintaamme 
ohjaa 
lainsäädäntö
ja kohtuullisuus.
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SIDOSRYHMÄT JA ASIAKKAAT

Sidosryhmät ja sidosryhmäyhteistyö
Eri sidosryhmillä on erilaisia odotuksia 
Fingridiä kohtaan. Sidosryhmäkyselyi
den ja saamamme palautteen perusteel
la meidän odotetaan toimivan visiomme 
mukaisesti sähköverkkotoiminnan esiku
vana ja arvostettuna energiavaikuttaja
na, mikä edellyttää toimintamme jatkuvaa 
kehittämistä. 

Meiltä odotetaan myös luotettavaa ja en
nakoivaa sähkönsiirtoa. Sitä, että pidäm
me valot päällä valtakunnassa ja huoleh
dimme, että Suomen sähköjärjestelmässä 
sähkön kulutus ja tuotanto ovat joka hetki 
tasapainossa.

Sidosryhmien odotusten kuuleminen ja 
yhteistyö on tärkeä osa vastuullista lii
ketoimintaa. Viestinnällinen tavoitteem
me on, että kohtaamme sidosryhmät oi
keaaikaisesti ja kerromme asioistamme 
niitä salailematta siten, että oikeat henki
löt ovat helposti tavoitettavissa. Laaduk
kaan viestinnän avulla voimme vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edis
tää näin asettamiamme tavoitteita sekä 
onnistumistamme yhteiskunnallisesti 
merkittävässä tehtävässä.

Työntekijämme kohtaavat päivittäin eri 
sidosryhmiä. Sidosryhmätyössä nouda

tamme yhtiön arvojen mukaisia toimin
tatapoja. Kaikessa sidosryhmätyössä on 
pyrittävä hyvään ja toista kunnioittavaan 
vuorovaikutukseen. Työntekijöitämme on 
koulutettu kohtaamaan sidosryhmät ja 
varmistamme, että jokainen tietää mitä 
odotuksia sidosryhmillämme 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 sidosryh
mien odotukset, ja yksilöineet sidosryh
mien kanssa vuonna 2020 tehdyt keskei
set toimenpiteet.

Tavoitteitamme pidemmällä aikavälillä si
dosryhmien keskuudessa on tehdä Fin
grid tunnetuksi yhtiöksi koko Suomessa, 
saada sidosryhmien tuki yhtiön vastuul
liselle toiminnalle sekä sidosryhmien ar
vostus yhtiön osaamiselle Suomessa, 
Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Sidosryhmät ja niiden odotukset, sekä Fingridin toimet

SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET FINGRIDIN TOIMENPITEITÄ 2020
Omistajat ja rahoittajat • Vastuullinen liiketoiminta ja hyvä 

hallintotapa
• Tuottavuuden parantaminen
• Omistajaarvon vaaliminen ja vakaa 

tuottokehitys
• Sopimusten mukainen velanhoito
• Läpinäkyvä raportointi

Hallitus linjasi yhtiön palkitsemispolitiikan, joka esiteltiin keväällä 
yhtiökokoukselle. Yhtiö onnistui hyvin omistajaarvon 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
• Toiminta ennustettavasti

Asiakkaille järjestetty kaksi isoa Fingrid Currentajankohtaistilaisuutta 
sekä lukuisia webinaareja sähkömarkkinoiden kehityshankkeista ja 
verkkovisioista. Henkilökohtaisia tapaamisia muun muassa sähköä paljon 
käyttävien asiakasryhmien kanssa. Tavattu paljon tuulivoimaliittyjien 
lisäksi uusia asiakasryhmiä: aurinkovoimaloita ja akkuvarastoja. 
Fingridin neuvottelukunnan kokouksia 4 kpl, kantaverkkotoimikunnan 
ja sähkömarkkinatoimikunnan kokouksia yhteensä 4 kpl/toimikunta. 
Asiakasviestintää toteutettu myös uutiskirjeiden ja asiakaslehden avulla.

Henkilöstö • Tasaarvoinen kohtelu ja 
palkitseminen

• Työyhteisön hyvinvointi
• Työturvallisuus
• Mahdollisuus oman työn 

kehittämiseen
• Työsuhteen pysyvyys

Vuodenvaihteessa otettiin käyttöön henkilöstörahasto henkilöstön 
toiveesta. Henkilöstötilaisuudet ja keskitetyt koulutukset järjestettiin 
lähes kaikki webinaareina koronapandemian vuoksi. Toimitusjohtaja piti 
keväällä lukuisia ”Jukan katsauksia” koko henkilöstön työskennellessä 
etänä. Intranettiin lisättiin uusi osio ”Me fingridiläiset” tavoitteena lisätä 
yhteisöllisyyttä. Henkilöstön edustajista koottiin koronaryhmä, jonka 
tehtävänä oli seurata viranomaisten koronaohjeistuksia ja ohjeistaa 
työyhteisöä turvalliseen työskentelyyn.

Poliittiset päättäjät • Varma sähkö
• Tulevaisuuden puhtaan ja 

markkinaehtoisen sähköjärjestelmän 
muovaaminen

• Toimivat sähkömarkkinat
• Osallistuminen sähkömarkkinoille

Tapaamisia poliittisten päättäjien kanssa liittyen etenkin 
ilmastonmuutokseen ja tuulivoiman kasvun edellytyksiin sekä 
sähkömarkkinalain uudistukseen.
Keskeisille energiapoliittisille päättäjille toimitettiin Fingridin uutiskirjeitä. 
Syksyllä toteutettu myös MustReadin kanssa päättäjille suunnattu tiivis 
energiaalan uutiskirje.

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 ja tuulivoiman lisärakentamiseen. Myös 
huoltovarmuusasiat vahvasti esillä.

Urakoitsijat ja palveluiden 
tuottajat

• Työturvallisuus
• Toimittajien vastuullinen kohtelu
• Ennakoitavuus ja jatkuvuus

Uudistettu toimittajarekisteri 2020. Uusi kunnossapidon sopimuskausi 
2021–2023. Tavattu kaikki merkittävät palvelutoimittajat. Kerrottu 
tulevat, kasvaneet investointitarpeet.

Maanomistajat ja naapurit • Vastuulliset toimintatavat 
maankäyttö ja ympäristöasioissa 
haittojen vähentämiseksi

• Ennakoiva ja luotettava yhteydenpito

Maanomistajille julkaistiin uusi ideakortti voimajohtoalueiden 
hyödyntämisen edistämiseksi. YVAtilaisuuksia järjestettiin onnistuneesti 
webinaareina. Maanomistajille suunnattu lehti Yhteisillä Linjoilla jaettiin 
Maaseudun Tulevaisuuden välissä ennen juhannusta.

Muut yhteistyökumppanit • 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 ajankohtaishankkeista 
järjestettiin lukuisia webinaareja, mm. Solutionssidosryhmätilaisuus.



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

34

Johdanto

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-sisältö

YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

Asiakkaat
Kantaverkkoyhtiöiden perustehtävät ovat 
varsin samankaltaiset eri maissa, mutta 
näitä tehtäviä voidaan hoitaa hyvin eri ta
voin. Asiakaslähtöisyydellämme erotumme 
muista kantaverkkoyhtiöistä. Yksi Fingri
din tärkeimmistä strategisista valinnoista 
onkin asiakaslähtöisyys, jonka toteutumi
sen varmistamme toimivalla asiakaspalve
lutoimintamallilla. Teemme työtä asiakkai
den ja yhteiskunnan hyväksi. Turvaamme 
yhteiskunnalle varman sähkön ja toimivat 
markkinat ja tarjoamme asiakkaille edulli
set ratkaisut. Toimimme asiakkaiden kans
sa tiiviissä yhteistyössä ja kuuntelemme 
heidän tarpeitaan herkällä korvalla. 

Myös kantaverkkoa suunnitellaan yhteis
työssä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena 
on varmistaa alueellisen siirtokapasi
teetin riittävyys asiakkaiden tarpeisiin. 
Yhteistyön merkitys kasvaa edelleen 
siirryttäessä kohti kuluttajakeskeisiä, di
gitaalisia sähkömarkkinoita.

Lupauksemme ”Fingrid välittää. Varmas
ti.” kuvastaa monta keskeistä asiaa. Asi
akkaillemme lupaamme välittää eli siirtää 
sähköä kantaverkossa käyttövarmasti ja 
edullisesti. Pidämme palveluidemme laa
dun tasolla, jossa käyttöhäiriöiden ja kes
keytysten määrät ovat pieniä. Toimintam
me on tehokasta ja siirtohintamme ovat 
Euroopan edullisimpia.

KANTAVERKKOMAKSUJEN  
EDULLISUUS
Fingridissä vastuullisuus tarkoittaa ta
paa toimia oikein ja kustannuksia sääs
täen. Suomalainen Fingrid onkin tunnettu 
kustannustehokkuudestaan: kantaverk
komaksut ovat edullisimpien joukossa 
Euroopassa ja silti kantaverkkomme on 
erittäin toimintavarma. Yhtiön vuosittai
nen sijoittuminen kärkijoukkoon kanta
verkkotoiminnan kustannustehokkuutta 
ja laatua mittaavissa kansainvälisisissä 
vertailututkimuksissa sekä yhtiölle myön
netty kansainvälinen omaisuuden hallin
nan sertifikaatti ISO 55001 ovat osoituk
sia toiminnan kustannustehokkuudesta 
ja kantaverkkoomaisuuteen liittyvien 
kustannus ja muiden riskien tehokkaas
ta hallinnasta.

Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yh
teistyöjärjestö ENTSOE:n vuoden 2019 
selvityksen mukaan sähkön siirtäminen 
Suomen kantaverkossa on kolmannek
si edullisinta Euroopassa, kun verrataan 
vastaavan laajuisiin kantaverkkoihin. 
Mukana vertailussa oli 36 maata. Kolme 
edullisinta maata, joissa kantaverkko
yhtiö tarjoaa palveluita kaikilla korkeilla 
jännitetasoilla, olivat Slovenia, Bulgaria 
ja Suomi. 

Vuodelle 2021 kantaverkkomaksut pi
detään edellisvuoden tasolla. Fingrid on 

Kotitalouskuluttajan sähkön hinta
Kulutus 5 000 kWh/vuosi

  Hankinta . .............................................23,2 %

  Myynti  ...................................................11,1 %

  Jakeluverkko  ....................................... 31,9 %

  Kantaverkko (Fingrid)  ........................ 2,4 %

  Sähkövero  ...........................................12,1 %

  Arvonlisävero  ..................................... 19,4 %

Myynti 34 %Verot 32 %

Siirto 34 %

Lähde: Energiavirasto, tilanne 1.1.2020
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onnistunut kustannustehokkaalla toimin
nallaan pitämään hinnoittelunsa edullise
na, vaikka sähköjärjestelmän murros on 
lisännyt merkittävästi investointitarpei
ta kantaverkkoon. Maksuja on pystytty 
laskemaan vuodesta 2017 yli kymmenen 
prosenttia.

Uusien tuulivoimatuottajien määrä kas
voi entisestään. Vuoden aikana uusia liit
tymissopimuksia tehtiin noin 1 800 me
gawatin edestä. Haasteena on rakentaa 
uudet liitynnät ja kehittää kantaverkkoa 
vastaamaan uusia siirtotarpeita. Myös 
markkinakehityshankkeet, kuten datahub 
ja varttitase edellyttivät runsasta keskus
telua asiakkaidemme kanssa, sillä niillä on 
suuria vaikutuksia asiakkaiden mittaus ja 
tietojärjestelmiin.

Asiakastoiminnasta kerrotaan lisää vuo
sikertomuksen liiketoimintakatsaukses
sa. Tavoitteitamme pidemmällä aikavälillä 
ovat korkea asiakastyytyväisyys, edulliset 
kantaverkkohinnat, luotettava ja tarpeita 
vastaava sähkönsiirto, yhtenäinen sähkön 
hintaalue Suomessa ja hyödyt avoimista 
eurooppalaisista sähkömarkkinoista.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja haas
teista on meille tärkeää. Hyvä mittari ja 
trendiosoitin on vuotuinen asiakastyyty
väisyystutkimus, jonka tulokset ovat jo 

vuosia olleet erittäin rohkaisevia. Asiak
kaat suosittelevat Fingridin tapaa toimia 
mielellään. 

Kaikki asiakaskontaktit ja palautteet kir
jataan asiakkuuden hallintajärjestelmään, 
josta saamme kokonaiskuvan asiakastyy
tyväisyydestä ja jota hyödynnämme asia
kaspalveluhenkilöstön valmennuksessa. 
Asiakastyytyväisyys on yksi keskeinen 
koko henkilöstön laatupalkkioiden mittari.

CASE

NOPEAA TOIMINTAA  
ASIAKKAAN HYVÄKSI

Kun ranskalainen uusiutuvan ener
gian edelläkävijä Neoen halusi ra
kentaa Pohjoismaiden suurimman 
akkuvarastoyksikön Suomeen, Fin
grid  pystyi vastaamaan tarpee
seen ja tarjosi toiminnalle varus
tetun tontin alle vuodessa. Uuden 
akkuvaraston, Yllikkälä Power Re
serve Onen, nimellisteho on 30 me
gawattia ja energiakapasiteetti 30 
megawattituntia. Litiumioniakusto 
sijaitsee EteläKarjalassa, lähel
lä Lappeenrantaa. Yllikkälän säh
köaseman kautta oli mahdollisuus 
saada yhteys kantaverkkoon no
peasti. Neoenin tavoitteena on olla 
taajuuden vakauttamisen avaintoi
mija Suomessa, ja Yllikkälä Power 
One yksikön rakentaminen tukee 
vahvasti tätä tavoitetta. Uusi akku
varasto parantaa luotettavuutta ja 
optimoi sähköverkon vakauttami
sen kustannuksia. Se myös helpot
taa uusiutuvan energian projektien 
integrointia sähköjärjestelmään tu
levaisuudessa.
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Perinteinen asiakaskysely toteutettiin 
elosyyskuun vaihteessa. Kyselyn perus
teella asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä 
Fingridin toimintaan. Suositteluindeksi 
NPS:n tulos oli +45, ja se nousi merkit
tävästi edellisen vuoden tuloksesta +36. 
Asiakkaiden luottamus Fingridiin on säi
lynyt vahvana, ja erityiseksi vahvuudeksi 
koetaan toimiminen koko yhteiskunnan 
hyväksi.

Fingrid on kysynyt vuosittain myös asi
akkaiden luottamusta Fingridiin eri ky
symyksillä, joihin asiakkaat vastaavat 
asteikolla 1–5. Parannusta näissä oli tul
lut mittareihin ”Toimii koko yhteiskunnan 
hyväksi” (4,3/5) ja ”Yhteistyöhaluinen ja 
kykyinen toimija” (4,1/5). Hyvät tulokset 
kertovat Fingridin panostuksesta ener
giamurroksen ratkaisuiden löytämiseen. 
Heikennystä oli tullut mittareihin ”Palvelut 
vastaavat asiakkaiden tarpeita” (4,0/5) ja 
”Tekee kustannustehokkaita ratkaisuja” 
(3,6/5). Näissä kritiikki kohdistui erityi
sesti Datahubprojektin aikatauluun ja 
sen kustannuksiin.

Maanomistajat
Yhteistyö voimajohtojemme läheisyydes
sä asuvien maanomistajien ja naapurien 
kanssa on meille tärkeää. Uusia voima
johtoja suunniteltaessa yhteistyö alkaa 
jo arvioitaessa ympäristövaikutuksia ja 
niiden lieventämismahdollisuuksia hank

keen alustavan suunnittelun vaiheessa. 
Maa ja puusto voimajohtojen alla säilyvät 
maanomistajan omistuksessa. Autamme 
maanomistajia tunnistamaan voimajoh
tohankkeeseen vaikuttamisen paikat ja 
kannustamme heitä huolehtimaan oi
keuksistaan. Ihmisten kunnioittava koh
taaminen ja yhteistyö ihmisille ja luonnol
le aiheutuvien haittojen lieventämiseksi 
jatkuu voimajohdon koko elinkaaren ajan. 
Viestimme maanomistajille aktiivisesti ja 
saamamme palautteen avulla kehitämme 
toimintatapojamme jatkuvasti.

Maankäyttö ja ympäristöpolitiikkamme 
mukaisesti tavoitteenamme on onnis
tunut vuorovaikutus maanomistajien ja 
voimajohtojen naapureiden kanssa. Teim
me maanomistajakyselyt vuoden aikana 
päättyneistä voimajohtohankkeistamme 
LempiäläVuoksi ja VanajaTikinmaa, ja 
saamamme arvosanat olivat 3,6 ja 3,9 
(asteikolla 1–5). Maanomistajien kehitys
odotukset liittyivät erityisesti tiedottami
seen. Lisäksi selvitimme maanomistajien 
mielipiteitä urakoitsijoiden sekä Fingri
din toiminnasta kasvustonkäsittelyssä 
eli voimajohtojen reunametsien hakkuis
sa ja johtoaukeiden raivauksissa. Koh
deryhmänä olivat maanomistajat, joiden 
mailla on työskennelty vuosina 2018 ja 
2019. Sekä Fingridin että urakoitsijoiden 
toimintaan oltiin tyytyväisiä. Fingridin yh
teyshenkilön toiminta sai arvosanan 3,7 

CASE

MAINEELLA ON  
VÄLIÄ JA SIIHEN  
VOI VAIKUTTAA 

Fingrid valittiin vuonna 2018 maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöksi kansainväli
sessä energiaalan brändikilpailussa CHARGEssa. Toimintavuonna Fingrid kutsuttiin 
isännöimään CHARGEwebinaaria teemalla ”Pitäisikö monopolin olla kiinnostunut 
brändistään?”. 

Webinaariin osallistuivat työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö 
Riku Huttunen, Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi ja Fortumilta johtaja, Trading 
and Asset Optimisation SimonErik Ollus yhdessä Fingridin toimitusjohtajan Jukka 
Ruususen ja CHARGEn toimitusjohtajan Fridrik Larsenin kanssa. Kaikki olivat yksi
mielisiä ja pitivät mainetta tärkeänä myös monopolille, jonka toiminta vaikuttaa koko 
yhteiskuntaan. 

Fingridille brändi tarkoittaa, että monopoli on maineensa veroinen. Sidosryhmätutki
musten perusteella mielikuva Fingdistä paranee sen myötä, mitä paremmin vastaaja 
kokee tuntevansa yhtiön. Tavalliselle kansalaiselle kantaverkkoyhtiö on kuitenkin 
edelleen suuri ja tuntematon toimija. Kehityskohteiksi tutkimusten pohjalta Fingri
dissä on nostettu tehokkuuden, asiakaslähtöisyyden ja innovatiivisuuden parantami
nen. Mainetutkimusten perustella näiden kolmen osatekijän kehittäminen parantaisi 
erityisesti yhtiön kokonaismaineen arvosanaa.

– Maine on sitä mitä teemme yhtiönä ja työntekijöinä. Monopoli koetaan usein ne
gatiivisena ja siksi monopolin täytyy tehdä hartiavoimin töitä brändinsä eteen, totesi 
Jukka Ruusunen seminaarissa.
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ja urakoitsijoiden toiminta arvosanan 3,9 
asteikolla 1–5. Arvosanat olivat vieläkin 
paremmat niiden vastaajien kohdalla, jot
ka olivat työhön liittyvissä kysymyksissä 
olleet yhteydessä Fingridiin tai urakoitsi
jaan. Reunavyöhykkeen ja voimajohtoin
vestointien puunkorjuuta tekevän Otso 
Metsäpalvelut Oy:n joutuessa velkasa
neeraukseen Fingrid otti metsänomista
jien puolesta velkojien vastuun puusaata
vista noin 300 000 euron osalta.

Voimajohdon rakentamisen, käytön ja 
kunnossapidon mahdollistamiseksi Fin
grid lunastaa johtoalueeseen käyttöoi
keuden. Lunastuslupapäätös saatiin voi
majohtoa KontiolahtiPalojärvi varten. 
Lunastuslupahakemus laadittiin voima
johtohankkeille SiikajokiOlkijärvi, Iso
haaraSimojoki/SimojokiRaasakka sekä 
PyhänselkäRaahe/PyhänselkäLevä
suo. Lunastuskorvauskäsittely saatettiin 
loppuun hankkeissa VanajaTikinmaa ja 
LempiäläVuoksi.

Muut olennaiset sidosryhmät
Eurooppalaiset säädökset ja alueelliset 
markkinasääntöjä koskevat ratkaisut vai
kuttavat merkittävästi sähkömarkkinoi
hin. Osallistumme Fingridissä aktiivisesti 
eurooppalaisten säädösten valmisteluun 
ja käyttöönottoon yhdessä eurooppa-
laisten ja alueellisten viranomaisten ja 
muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa 

ja pyrimme varmistamaan suomalaisten 
sidosryhmiemme edun toteutumisen. 
Sähkönsiirtoyhteyksissä naapurimaiden 
välillä ja Suomen sisällä yritämme välttää 
sähkönsiirron pullonkaulojen syntymis
tä ja pyrimme pitämään Suomen yhtenä 
sähkön hintaalueena. 

Työskentelemme yhteistyössä suoma
laisten poliittisten vaikuttajien ja vi-
ranomaisten kanssa, jotta kykenemme 
vahvistamaan kantaverkkoa siten, että 
Suomen ilmastoneutraaliustavoite voi
daan saavuttaa ja ylläpitää sähköjärjes
telmän tasapaino.

Rahoittajat ja luottoluokittajat sekä 
omistajat odottavat, että suunnittelem
me pitkäjänteisesti yhtiön taloutta, inves
tointeja, riskien hallintaa ja rahoitusta. 
Päätöksenteko ja toimintamme perus
tuvat 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 palve
lutoimittajien tärkeimpiä odotuksia ovat 
oikeudenmukainen ja ajantasainen pal
kanmaksu, turvallinen työskentelyym
päristö ja mahdollisuus ennakoida tulevia 
tilanteita yhteistyössä.

Fingrid tekee paljon yhteistyötä myös eri 
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen 
kanssa. Yhtiöllä on vuosittain käynnis
sä noin 50 erilaista T&Khanketta, joilla 
haetaan uusia innovaatioita energiamur
roksen mahdollistamiseksi. Vuonna 2020 
valtaosa tutkimus ja kehityshankkeista 
jakautui neljään pääryhmään: voimajär
jestelmän kehittäminen joustavammak
si markkinaehtoisesti, sähkön saannin 
turvaaminen kaikissa tilanteissa, datan 
tuominen sitä hyödyntävien saataville 
ja kunnonhallinnan kustannustehokkuu
den parantaminen. Lähivuosina Fingridin 
T&Ktoiminnassa painottuvat edistynyt 
sähköjärjestelmän hallinta, monipuoliset 
joustoratkaisut ja sähköverkon digitali
soiminen käytön ja kunnonhallinnan te
hostamiseksi.

SIDOSRYHMÄTUTKIMUKSEMME KOHDERYHMÄ TOTEUTUSLAAJUUS
Mainetutkimus/ asiakastutkimus Asiakkaat

Poliittiset päättäjät
Tekniikan alan osaajat
Suuri yleisö

asiakastutkimus kerran vuodessa. 
mainetutkimus keväällä 2021
2  3 vuoden välein, viimeksi 2019
kerran vuodessa
kerran vuodessa

Sidosryhmätutkimus Asiakkaat
Viranomaiset

kerran vuodessa
23 vuoden välein, viimeksi 2019

Henkilöstötutkimus Henkilöstö kerran vuodessa

Päättyneet projektit Maanomistajat aina projektin päätyttyä

Tutkimme säännöllisesti sidosryhmiem
me näkemyksiä yhtiöstä. Tutkimusten 
tarkoituksena on saada palautetta yhti
ön toiminnasta ja auttaa meitä ottamaan 
huomioon sidosryhmiemme toiveita ja nä
kemyksiä omassa toiminnassamme. Mit
taamme asiakastyytyväisyyttä ja yhtiön 
maineen kehittymistä sekä onnistumista 
eri projekteissa. Hyödynnämme sidosryh
mätutkimusten tuloksia vastuullisuuden 
olennaisten teemojen tunnistamisessa.

Oheisessa taulukossa on esitelty eri si
dosryhmätutkimuksemme, niiden kohde
ryhmät ja toteutuslaajuus. Tutkimusten 
tulokset löytyvät aikaisemmista vastuul
lisuustavoitetaulukoista.
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TOIMITUSKETJU
Fingridin ulkoistamiseen perustuvassa lii
ketoimintamallissa vastuullisilla hankin
takäytännöillä on vaikuttavuutta. Fingrid 
käyttää liiketoiminnassaan paljon eri pal
velutoimittajia. Palvelu ja tavarantoimit
tajilta edellytetään sitoutumista Fingridin 
yritysvastuuvaatimuksiin (Supplier Code 
of Conduct) tai omiin vastaaviin. Asetet
tavat vaatimukset liittyvät muun muas
sa liiketoimintatapoihin, ihmisoikeuksiin, 
työelämän oikeuksiin, työturvallisuuteen, 
ympäristöasioihin ja korruptionvastaisuu
teen Yhdistyneiden kansakuntien Global 
Compact yritysvastuualoitteen mukai
sesti. 

Yritysvastuuvaatimuksia sovelletaan 
aina vähintään 60 000 euron arvoisissa 
hankinnoissa ja ne liitetään esimerkik
si materiaali, laite tai ICThankintojen 
hankintasopimuksiin. Toteutumista val
votaan riskiperusteisesti. Toistuvissa 
sähköasema ja voimajohtohankinnoissa 
käytettävissä toimittajarekistereissä yri
tysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. 
Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan 
erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankin
taan ja työvoiman käyttöön, työturvalli
suuteen ja ympäristöasioihin. Projektien 
aikana tehdään myös arviointia, jossa 
seurataan teknisten suoritusten lisäksi 
työturvallisuuden ja ympäristöasioiden 
hoitoa työmaalla. Hyvä toiminta heijastuu 

arvioinnin lopputuloksessa, mikä puoles
taan otetaan huomioon laatupisteinä tu
levissa tarjouskilpailuissa. Vuonna 2020 
päivitimme yritysvastuuvaatimuksemme 
lisäten väärinkäytösten raportoimiseen 
tarkoitetun luottamuksellisen ja riippu
mattoman ilmoituskanavan näkyvyyttä. 
Seurasimme yritysvastuuta koskevan 
sääntelyn valmistelun etenemistä.

Kantaverkon rakentaminen toteutetaan 
projektipohjaisesti erillisinä sähköasema 
ja voimajohtoprojekteina niin sanottuina 
avaimet käteen urakoina. Fingridin so
pimuskumppanina oleva pääurakoitsija 
vastaa kohteen yksityiskohtaisesta suun
nittelusta, materiaali ja laitehankinnois
ta sekä rakentamisesta ja asentamisesta 
käyttöönottoon asti. Pääurakoitsijalla voi 
olla kussakin projektissa lukuisia aliura
koitsijoita, joista pääasialliset sopimus
kumppanin on hyväksytettävä Fingridillä.

Kantaverkon rakentamisen ja kunnossa
pidon urakoitsijoiden ja palvelutoimittaji
en pätevyys varmistetaan pääasiallisesti 
erillisten toimittajarekisterien ja esivalin
tamenettelyjen kautta. Voimajohtojen ja 
sähköasemien kunnossapidossa on käy
tössä lisäksi kelpuutusmenettely töiden 
tekemiseen tarvittavan työntekijöiden 
henkilökohtaisen pätevyyden varmista
miseksi. 

CASE

AUDITOINNIT OVAT TEHOKAS KEINO PARAN
TAA TUOTANTOKETJUN VASTUULLISUUTTA

Fingrid tekee vain vähän suoria materiaali ja lai
tehankintoja, ja valtaosasta hankintoja vastaavat 
pääurakoitsijat. Niinpä yhtiö on laatinut kirjalli
set yritysvastuun toimintaohjeet, Supplier Code 
of Conduct ohjeet, joihin niin pääurakoitsijoiden 
kuin heidän alihankkijoidensa on sitouduttava. Toi
minnan vastuullisuutta tarkistetaan auditoinneilla, 
jotka Fingridille tekee kansainvälinen yritys. Voi
majohtopylväitä toimittavan intialaisen Karamta
ran kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia 
alettiin tarkastella keväällä 2019, kun Fingridillä oli 
alkamassa monta isoa rakennushanketta. Ensim
mäinen auditointi järjestettiin heinäkuussa 2019. 
Tuolloin nousi esiin puutteita työturvallisuudessa, 
työympäristön terveellisyydessä, työajoissa ja palk
kauksessa. Karamtarassa oltiin kuitenkin valmiita 
korjaamaan puutteet. Uusi auditointi tehtiin loka
kuussa, jolloin tilanne oli jo parempi, esimerkiksi 
työ ja paloturvallisuus olivat parantuneet selvästi. 
Kun vielä Karamtara laati kolmivaiheisen palkkoihin 
ja työaikoihin liittyvän toimenpideohjelman, Fingrid 
oli valmis aloittamaan yhteistyön. Seurantaaudi
tointi siirtyi koronan vuoksi kesäkuuhun 2020, ja 
tuolloin tehdyn auditoinnin tulos oli 100 %, eli aiem
min todetut puutteet oli korjattu täysimääräisesti.

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/vastuullisuus/ilmoittaminen-vaarinkaytoksista/
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Fingridin välittömiä sopimuskumppa
neita on kantaverkon rakentamisessa ja 
kunnossapidossa noin 30 (>100 000 €/
vuosi), joista 15 suurinta vastaa noin 95 
prosentista hankintojen rahallisesta ar
vosta. Aluejaon mukaisesti tehtyjä sopi
muksia on voimajohtokunnossapidossa 
kahden ja sähköasemakunnossapidossa 
neljän yhtiön kanssa. Peruskunnossapito
toiminnassa palvelutoimittajien ja niiden 
alihankkijoiden työvoima on kotimaista. 
Ulkomaista työvoimaa oli vuonna 2020 
käytössä voimajohtojen raivaustoimin
nassa (noin puolet työvoimasta Baltian 
maista, Puolasta ja Ukrainasta) ja joillakin 
erikoisosaamisen alueilla. Kantaverkon 
rakennustoiminnassa urakoitsijoiden ja 
niiden alihankkijoiden työvoima on pää
osin kotimaista. Ulkomaista työvoimaa 
oli vuonna 2020 merkittävässä määrin 
lähinnä voimajohtotyömailla (Metsälin
jalla Baltian maista ja Espanjasta), mutta 
jonkin verran myös sähköasematyömailla 
muun muassa Baltian maista, Puolasta, 
Sloveniasta ja Tšekin tasavallasta. 

Vastuullisuusvaatimusten toteutumis
ta varmistettiin toimintavuonna lukuisilla 
auditoinneilla riskiperusteisesti. Hankinta
prosessin osana tarkastettiin säännönmu
kaisesti, ettei valittuihin toimittajiin koh
distu erityisalojen hankintalainsäädännön 
mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita 
taikka kansainvälisiä pakotteita.

Vuoden loppuun mennessä kymmenen 
työmaata oli auditoitu tilaajavastuun, työ
turvallisuuden ja ympäristöasioiden hal
linnan varmistamiseksi. Auditoinneissa oli 
opastettu päivitettyjen turvallisuuden ja 
ympäristöasioiden sopimusehtojen nou
dattamiseen. Lisäksi työsuhdeasioihin 
ja palkkaukseen painottuen oli auditoitu 
kolmannen osapuolen toimesta yksi ulko
mainen aliurakoitsija Liettuasta.

Kansainvälisissä tavarahankinnoissa 
auditoitiin kolmannen osapuolen avulla 
15 valmistavaa tehdasta yhteensä yh
deksässä maassa sekä tehtiin 6 seu
rantaauditointia näissä tai aiemmissa 
auditoinneissa havaittujen epäkohtien 
korjaamiseksi. Auditoitavana oli sekä Fin
gridin suoria sopimuskumppaneita että 
heidän toimittajiaan. Auditointeja tehtiin 
muun muassa Intiassa ja Turkissa ja koh
teet vaihtelivat sähköasemalaitteita val
mistavista tehtaista teräspylvästehtaisiin. 
Poikkeamahavainnot liittyivät tyypillisim
min työterveyteen ja turvallisuuteen. 
Myös Fingridin omat asiantuntijat havain
noivat teknisten tehdastestien yhteydes
sä työturvallisuutta ja työoloja. 

Tavoitteemme pidemmällä aikavälillä on, 
että vastuullisuusvaatimuksemme sisäl
tyvät yhtiön kaikkiin hankintoihin. Kehi
tämme jatkuvasti vastuullisuusvaatimuk
siamme ja niiden valvontaa.

Turkki, 4
Työvoima 9 %

Palkat ja 
työtunnit 
21 %

Työterveys ja 
-turvallisuus 
29 %

Johtamis-
järjestelmät 
24 %

Ympäristö 2 %

Liiketoiminta- 
tavat 15 %

Intia, 4

Espanja, 3

USA, 2

Suomi, 1 

Ranska, 1

Itävalta, 1 

Kiina, 1

Kansainvälisiin tavarahankintoihin liittyvät auditoinnit maittain ja 
poikkeamahavaintojen jakautuminen

18
auditoinnit 
yhteensä

Etelä-
Korea, 1

TYÖTURVALLISUUS JA KANTAVER
KON TURVALLISUUS
Kaikessa Fingridin toiminnassa työter
veys ja turvallisuus ovat etusijalla. Meille 
on tärkeää, että jokainen työntekijämme 
sekä Fingridin työmailla työskentelevät 
palvelutoimittajien työntekijät pääsevät 
kotiin terveenä ja turvallisesti. Jokaisella 
on oikeus ja velvollisuus pysäyttää vaa
ralliseksi näkemänsä työt. Noudatamme 
Fingridin toiminnassa viranomaismää
räyksiä, joten jokaisella on oikeus myös 
pidättäytyä vaaralliseksi näkemästään 
työstä. Työmaamme ja voimajohtomme 

eivät saa aiheuttaa vaaraa myöskään ul
kopuolisille.

Pidemmällä aikavälillä pyrimme siihen, 
että työtapaturmia ei satu laisinkaan eikä 
vakavia työturvallisuuspoikkeamia ilme
ne. Haluamme olla tunnettu erinomaises
ta työturvallisuudesta. Kantaverkko on 
turvallinen kaikille eikä siitä aiheudu on
nettomuuksia tai terveyshaittoja verkon 
läheisyydessä asuville tai työskenteleville.
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Työterveyden ja työturvallisuuden 
edistäminen
Fingridin työterveyden ja turvallisuuden 
johtamista ohjaa Fingrid Oyj:n työter
veyden ja turvallisuuden toimintatapa ja 
tavoitteet. Käytössämme on ISO 45001 
standardiin pohjautuva työterveyden ja 
turvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka 
on rajattu verkon rakentamisen ja kunnos
sapidon parissa työskenteleviin toimin
toihin ja yksiköihin. Työturvallisuuslaissa 
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, ja sopimuksiin liitetään 
Fingridin turvallisuutta koskevat sopimu
sehdot. Fingridin työmailla työskentele
vien toimittajien työturvallisuutta ja työ
olosuhteita varmistamme muun muassa 
säännöllisillä työmaakäynneillä, johdon 
työturvallisuuskävelyillä ja vastuullisuu
sauditoinneilla. Kansainvälisissä hankin
noissamme käytämme riskiperusteisesti 
kolmatta osapuolta varmistamaan työ
turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteu
tumisen materiaalitoimittajiemme työpai
koilla.

Vaarojen tunnistus, riskien arviointi ja 
tutkinta
Pyrimme jatkuvasti parantamaan työter
veys ja työturvallisuustoimintaamme. 
Kehitämme ja uudistamme työympä
ristöämme riskinarviointien sekä työ
paikkaselvitysten pohjalta. Tutkimme 
työtapaturmat, läheltä piti tilanteet ja 
turvallisuushavainnot sekä opimme niistä. 

Työturvallisuuspoikkeamat luokitellaan 
kolmeen luokkaan seurausten vakavuu
den ja potentiaalisten seurausten ris
kin suuruuden perusteella. Oman hen
kilökunnan työturvallisuuspoikkeamat 
tutkitaan yhteistyössä työsuojeluor
ganisaation ja linjaorganisaation kes
ken. Toimittajille sattuneet työturvalli
suuspoikkeamat tutkitaan yhteistyössä 
toimittajien kanssa. Tutkinnan laajuus 
ja vetovastuu perustuu vakavuusluo
kitukseen. Tutkinta ja raportointi sekä 
korjaavien toimenpiteiden vastuunjako 
ja seuranta tapahtuu HSEQraportoin
tijärjestelmässä. Turvallisuushavaintoja 
on mahdollista tehdä myös nimettömänä 
osoitteessa www.fingrid.fi/havainto.

Fingridin työsuojelutoimikunta koordinoi 
oman henkilökunnan riskien arviointeja. 
Riskinarvioinnit käsitellään työsuojelutoi
mikunnassa. Investointihankkeiden ja kun
nossapidon vaarojen tunnistus ja riskien ar
viointi jakaantuvat useampaan vaiheeseen.

Varmistamme riskienarviointien laadun 
asiantuntijoiden tuella ja riittävällä kou
lutuksella. Käsittelemme työterveyden 
ja turvallisuuden sisäisten auditointien 
tulokset vuosittain johdon katselmukses
sa (Management review) ja tarvittavas
sa laajuudessa työsuojelutoimikunnassa. 
Työsuojelutoimikunta tekee vuosittain 
toimintasuunnitelman muun muassa ris
kien arviointien, turvallisuushavaintojen, 
sattuneiden tapaturmien ja läheltä piti 
tilanteiden pohjalta.

Työterveyspalvelut
Fingridillä on voimassa oleva työterveys
huollon sopimus, jota sovelletaan kaikkiin 
Fingridiin työsuhteessa oleviin henkilöi
hin. Työterveyshuolto tekee työpaikka
selvityskäyntejä yhtiön eri toimipisteisiin 
ja osallistuu näin ulkopuolisena tervey
denhuollon asiantuntijana yhtiön työter
veyteen ja työkykyyn vaikuttavien riskien 
tunnistamiseen ja arviointiin, ja antaa li
säksi toimenpidesuosituksia riskien en
naltaehkäisemiseksi ja pienentämiseksi.

Työterveyshuollon palvelun laatua seu
rataan ja ohjataan säännöllisesti ohjaus
ryhmätoiminnan kautta. Lisäksi palvelu 
kilpailutetaan säännöllisesti. 

Palvelutoimittajilta edellytämme tilaa
javastuulain mukaista selvitystä työter
veyshuollon järjestämisestä. 

Osallistuminen kehittämiseen
Fingridillä on lain vaatima työsuojelutoi
mikunta, jonka puheenjohtajana toimii 
työsuojelupäällikkö. Toimikunnassa työn
tekijöitä edustavat työsuojeluvaltuute
tut usealta toimialueelta. Työsuojelutoi
mikunta kokoontuu säännöllisesti ja sen 
muistiot ovat julkisia henkilöstölle. Hen
kilöstö voi myös tehdä toimikunnalle eh
dotuksia työterveyden ja turvallisuuden 
kehittämiseksi.

Palvelutoimittajat voivat tehdä aloitteita 
ja antaa palautetta työturvallisuusasioi
hin liittyen muun muassa yhteisissä ko
kouksissa, HSEQraportointijärjestelmän 
kautta ja toimittajien työturvallisuusryh
mässä. Ryhmän kokousten muistiot jul
kaistaan Fingridin verkkosivuilla. Julkai
semme kaksi kertaa vuodessa turvallisilla 
linjoilla lehden. Pidämme työturvallisuu
sinfoja, joissa käydään läpi ajankohtaisia 
asioita sekä sattuneita tapaturmia, lä
heltä piti tilanteita ja ilmoitettuja turval
lisuushavaintoja.

Koulutus ja kehitys
Työterveyden ja turvallisuuden johta
misjärjestelmän soveltamisalan alaisten 
toimintojen ja yksiköiden työturvallisuus
koulutusvaatimukset ovat kuvattu työ
turvallisuuskäsikirjaan. Henkilöstölle jär
jestettävät koulutukset suunnittelemme 
tarpeen mukaan vuosittain ja ne käsitel

http://www.fingrid.fi/havainto
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lään sisäisessä työturvallisuusryhmässä 
ja työsuojelutoimikunnassa. Osaamisen 
kehittäminen on jokaisen fingridiläisen 
omalla ja esimiehensä vastuulla. 

Fingridin johtoryhmä hyväksyi toiminta
vuonna käyttöön työterveyden ja tur
vallisuuden toimintatapa ja tavoitteet 
lupauksen. Järjestimme työturvallisuu
den työpajan Fingridin johtoryhmälle. 
Päivitimme työturvallisuuskäsikirjan ja 
laajensimme työterveyden ja turvallisuu
den johtamisjärjestelmän soveltamisalaa 
sekä teimme sisäisen auditoinnin. Uudet 
turvallisuutta koskevat sopimusehdot tu
livat voimaan 1.1.2020, mistä järjestimme 
useita koulutuksia Fingridin omalle hen
kilöstölle ja toimittajille. Pidimme turval
lisuushavaintokampanjan henkilökunnal
lemme ja toimittajille.

Palvelutoimittajien työturvallisuuden 
pätevyysvaatimukset on kuvattu turval
lisuutta koskeviin sopimusehtoihin. Jär
jestämme palvelutoimittajille vuosittain 
työturvallisuuskoulutusta tarpeen mu
kaan muun muassa sähkötyöturvallisuu
desta, työturvallisuudesta ja turvallisuut
ta koskevista sopimusehdoista.

Uudistimme toimintavuonna vielä Käyttö 
ja sähkötyön turvallisuus kantaverkossa 
julkaisun, jossa sovittuja turvallisuuspe
riaatteita on noudatettava kantaverkon 

suur ja pienjännitelaitteistojen käytössä, 
kunnossapidossa sekä rakennustyössä 
silloin, kun työssä voi esiintyä sähköstä 
aiheutuvaa vaaraa. Julkaisuun liittyvä noin 
puoli vuotta kestävä ja yli kaksikymmentä 
koulutustilaisuutta sisältävä koulutusten 
sarja aloitettiin marraskuussa 2020. Kou
lutusten kohderyhmänä on Fingridin oma 
operatiivista käyttötoimintaa suunnitte
leva ja tekevä henkilöstö, palveluntoimit
tajien paikalliskäyttöä ja käyttöpalvelua 
Fingridin sähköasemilla tekevät henkilöt 
sekä Fingridin yhteistyöosapuolet. Jul
kaisu on voimassa sopimuskauden 2021
2023 ja se päivitetään jälleen saatujen 
kokemusten ja oppien pohjalta ennen 
uuden sopimuskauden alkua 2024. 

Työturvallisuus 2020
Fingridin pitkäaikaisena tavoitteena on ol
lut työturvallisuuskulttuurin parantaminen 
ja sen myötä nolla tapaturmaa tavoitteen 
täyttyminen. Yhtiön omalle henkilökun
nalle sattui 2 (0) poissaoloon johtanutta 
työpaikkatapaturmaa. Palvelutoimitta
jille sattui 14 (7) poissaoloon johtanut
ta työpaikkatapaturmaa. Poissaoloon 
johtaneista työpaikkatapaturmista 5 (2) 
aiheutti yli 30 päivän sairauspoissaolon 
tai pysyvän haitan/ruumiinvamman ja ne 
luokiteltiin vakaviksi. Palvelutoimittajien ja 
Fingridin henkilökunnan yhdistetty työta
paturmataajuus nousi edellisvuodesta ja 
oli 11,1 (5,3) poissaoloon johtanutta työ
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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 työpaikkatapaturmien 
taajuus (TRIF, oma henkilökunta ja 
palvelutoimittajat)

19,4
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paikkatapaturmaa laskettuna miljoonaa 
työtuntia kohden 

Liukastumiset ja kompastumiset aiheut
tivat merkittävän osan vuoden 2020 työ
paikkatapaturmista. Lisäksi useita viime 
vuonna sattuneita työpaikkatapaturmia 
yhdistää erityisesti se, että ne olisi voitu 
ennaltaehkäistä suhteellisen pienillä toi
menpiteillä ja ennen kaikkea miettimällä 
turvallista työtapaa ennen töiden aloit
tamista. Tämän vuoksi Fingrid toteut
taa mieti ennen kuin toimit –kampanjan 
vuonna 2021. Vuodesta 2020 lähtien ra
portoimme lisäksi yhdistetyn tallennet
tavien työpaikkatapaturmien taajuuden 
(TRIF = oman henkilökunnan ja palvelu
toimittajien poissaoloon johtaneet, sai
raanhoitoa vaatineet sekä korvaavaan 
työhön johtaneet työpaikkatapaturmat / 
miljoona tehtyä työtuntia). Omalle henki
lökunnalle sattui 2 () tallennettavaa työ
paikkatapaturmaa ja palvelutoimittajille 
sattui 26 () tallennettavaa työpaikkata
paturmaa. Palvelutoimittajien ja Fingridin 
henkilökunnan yhdistetty tallennettavien 
työpaikkatapaturmien taajuus oli 19,4 ()
tallennettavaa työpaikkatapaturmaa las
kettuna miljoonaa työtuntia kohden.

TYÖTAPATURMAT, 
OMA HENKILÖSTÖ 2020 2019 2018
Sairauspoissaoloprosentti 1 % / 1,5 pv/hlö 1 % / 2,6 pv/hlö 1 % / 3,2 pv/hlö

Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka
Poissaoloon johtaneet tapaturmat (lkm) 2 1 0 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) 0 0 2 2 2 3
Tallennettavat työtapaturmat yhteensä (lkm) 2 1 2 3 2 4
Työtapaturmataajuus, poissaoloon johtaneet  
työpaikkatapaturmat (LTIF)

3,3 1,6 0 1,7 0 1,8

Tallennettavien työpaikkatapaturmien taajuus 
(TRIF)

3,3 3,5 3,6

Työhön liittyvät kuolemantapaukset (lkm) 0 0 0 0 0 0
Todetut ammattitautitapaukset (lkm) ei tapauksia ei tapauksia ei tapauksia
Turvallisuushavainnot (lkm) 17 23 25

* Nolla tapaturmaa foorumin mukainen tapaturmataajuus.

TYÖPAIKKATAPATURMAT, PALVELUTOIMITTAJAT 2020 2019 2018
Poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat (lkm) 14 7 4
joista vakavia (yli 30 pv poissaolo ja/tai pysyvä haitta, lkm) 5 2 0
Tallennettavat työpaikkatapaturmat, ei poissaoloa (lkm) 12
Tallennettavat työpaikkatapaturmat yhteensä (lkm) 26
Työtapaturmataajuus, poissaoloon johtaneet  
työpaikkatapaturmat (LTIF)

16,8 9,3 5,7

Tallennettavien työpaikkatapaturmien taajuus (TRIF) 31,2
Turvallisuushavainnot (lkm) 460 567 530

TYÖPAIKKATAPATURMAT, YHDISTETTY  
(OMA HENKILÖSTÖ JA PALVELUTOIMITTAJAT) 2020 2019 2018
Yhdistetty työtapaturmataajuus (oma henkilöstö ja 
palvelutoimittajat), poissaloon johtaneet työpaikkatapaturmat 
(LTIF)

11,1 5,3 3,2

Yhdistetty tallennettavien työpaikkatapaturmien taajuus  
(TRIF, oma henkilöstö ja palvelutoimittajat)

19,4
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Kantaverkon turvallisuus
Työturvallisuuden lisäksi Fingridille on 
tärkeää, että kantaverkosta ei aiheudu 
vaaraa ihmisille eikä sähköjärjestelmän 
toimivuudelle. Toimintavuonna kantaver
kosta ei aiheutunut ulkopuolisiin kohdis
tuneita henkilövahinkoja.

Voimajohtojen turvallisuus taataan huo
lellisella ja ennakoivalla kunnossapidolla. 
Voimajohdoille tehdään säännönmukai
sesti rakenteiden ja voimajohtoalueen 
tarkastuksia. Voimajohtojen aluskasvil
lisuus raivataan säännöllisesti ja reuna
metsien puuston pituudesta huolehditaan 
latvojen helikopterisahauksella ja hakkuil
la siten, etteivät puut kaatuessaan ylety 
voimajohtoihin.

Tarkastuksissa havaitut viat korjataan 
ennakoiden ennen kuin ne aiheuttavat 
sähkönsiirron keskeytymisen tai vaaraa 
voimajohdon ympäristössä. Vuonna 2020 
tarkastuksia tehtiin noin 6 000 johtoki
lometrille. Johtoaukeaa raivattiin noin  
6 600 hehtaaria, mikä vastaa pintaalal
taan yli kahta Keravan kuntaa. Reuna
metsien puustoa kaadettiin noin 10 000 
kuutiometriä eli jalkapallokentälle levi
tettynä noin 14 metrin kerros puuta. Toi
menpiteisiin liittyen oltiin yhteydessä noin  
10 000 maanomistajaan. Näillä toimenpi
teillä voimajohdot pysyvät käyttövarmoi
na ja ennen kaikkea turvallisina ympäris
tölleen.

Osallistumme aktiivisesti maankäytön 
suunnitteluun kuntien ja maakuntaliit
tojen kanssa varmistaaksemme turvalli
suuden ja kantaverkon maankäyttövara
ukset. Vuonna 2020 annettiin noin 280 
kaavoitusta ja ympäristövaikutusten ar
viointeja koskevaa lausuntoa. Lisäksi 
ohjattiin kantaverkon läheisyydessä ta
pahtuvaa rakentamista ja toimintaa an
tamalla turvallisuusohjeita ja maankäytön 
rajoituksia sisältäviä lausuntoja noin 380 
kappaletta. Näihin liittyen teimme lukuisia 
katselmuksia ja annoimme perehdytys
tä. Olimme mukana myös maankäyttö ja 
rakennuslain kokonaisuudistuksen sidos
ryhmäfoorumissa.

Sähkö ja magneettikentät huolestut
tavat ihmisiä voimajohtojemme lähei
syydessä. Sähkö ja magneettikenttiä 
esiintyy kaikkialla ympärillämme, ja yksi 
kenttien lähteistä ovat voimajohdot. Sosi
aali ja terveysministeriön määrittelemät 
väestön altistumisen rajaarvot eivät yli
ty voimajohtojen läheisyydessä. Vuonna 
2020 julkaisimme uuden esitteen säh
kömagneettisista kentistä ja niiden ter
veysvaikutuksista. Julkaisimme myös 
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 
toimintaa sähköverkon läheisyydessä 
säännöllisesti. Toimintavuonna uusimme 
lähes kaikki kuluttajille, maanomistajille 
ja voimajohtojen läheisyydessä työsken
televille suunnatut esitteet. Naapurina 
voimajohto esitteeseen on koottu tie
toa ja ohjeita, jotka tekevät yhteiselosta 
voimajohdon kanssa turvallista. Uudis
timme myös esitteen Liiku ja työskentele 
turvallisesti Fingridin sähköasemilla sekä 
taskuesitteen Työskentele turvallisesti 
voimajohdon läheisyydessä. 

Voimajohtojen 
turvallisuus 
taataan 
huolellisella ja 
ennakoivalla 
kunnossapidolla.

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/fingrid-voimajohtojen_sahko_ja_magneettikentat_web.pdf
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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

Henkilöstötutkimuksen kärkitulos verrattuna muihin 
asiantuntijaorganisaatioihin.
Johtaminen: Fingrid Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa.
Hyvinvoiva työyhteisö: alhaiset sairaspoissaolot, ei ennenaikaisia eläköitymisiä
Monimuotoinen työyhteisö: erilaiset koulutus ja etniset taustat, tasaisempi 
sukupuolijakauma, tasainen ikäjakauma.

Fingridin työyhteisö on tuottava ja hyvinvoiva sekä uusiutuva 
ja henkilöstörakenteeltaan monimuotoinen.

Olemme tunnettu ja haluttu työpaikka, jonka esimiestyö ja 
johtamiskäytännöt ovat esimerkilliset.

Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö

  

Kriittisen infrastruktuurin omistaja ja 
merkittävä investoija Suomessa.
Investointien ja kunnossapidon 
työllistävä vaikutus 
yhteistyökumppaneihin ja 
paikallisyhteisöihin.
Vastuullinen veronmaksaja.

Merkittävän kunnossapito ja investointiohjelman läpivienti, mikä hyödyttää 
koko yhteiskuntaa.
Vihreän rahoituksen määrän kasvattaminen yhtiön rahoitusjärjestelyissä.
Verojen maksu ilman verojärjestelyjä.
Fingrid toimii tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan jatkuvasti parantaen ja edistää 
Suomen kilpailukykyä. 

Merkittävän kunnossapito ja investointiohjelman läpivienti, 
mikä hyödyttää koko yhteiskuntaa.
Vihreän rahoituksen määrän kasvattaminen yhtiön 
rahoitusjärjestelyissä.
Verojen maksu ilman verojärjestelyjä.
Fingrid toimii tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan jatkuvasti 
parantaen ja edistää Suomen kilpailukykyä.

Sosiaalinen vastuu
Talous  yhteiskunta

    

Asiakkaille edullinen, asiakkaiden 
rehti kumppani, markkinamyönteisin 
kantaverkkoyhtiö

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Fingridin palveluihin.

Edullisimpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa Euroopassa.

Sähkömarkkinat toimivat ja käyttövarmuus on hyvällä tasolla.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Fingridin palveluihin.
Edullisimpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa Euroopassa.

Varmistamme sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle 
teollisuudelle luotettavan ja tarpeita vastaavan sähkönsiirron 
kantaverkossa.
Tarjoamme sähkömarkkinatoimijoille yhtenäisen sähkö hinta
alueen Suomessa ja hyödyt avoimista eurooppalaisista 
sähkömarkkinoista.

Sosiaalinen vastuu
Asiakkaat

      

Fingrid tunnetaan hyvämaineisena 
ja luotettavana toimijana sekä 
energiavaikuttajana

Fingrid on tunnettu hyvämaineisena ja luotettavana yhtiönä, jonka kanssa 
halutaan tehdä yhteistyötä ja jonka tavoitteita ymmärretään.

Fingrid on tunnettu yhtiö koko Suomessa ja sen vastuullista 
toimintaa ollaan valmiita tukemaan.
Fingridin osaamista arvostetaan Suomessa, Pohjoismaissa ja 
Euroopassa.

Sosiaalinen vastuu
Muut olennaiset sidosryhmät

     

Fingrid on vastuullinen palveluiden ja 
tavaroiden ostaja

Vastuullisuusvaatimuksien sisällyttäminen yhtiön kaikkiin hankintoihin.
Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu tai työsuhdeasioissa.
Toimittajaauditointien kattavuus 95 % tehdastoimittajien arvosta vuonna 
2025.

Laajojen ja kattavien vastuullisuusvaatimusten sisällyttäminen 
yhtiön kaikkiin hankintoihin.
Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu tai työsuhdeasioissa.
Kattava ja jatkuva auditointi koko palvelutoimittajakentässä 
pidemmällä toimitusketjussa.

Sosiaalinen vastuu
Toimitusketju

      

Jokainen työntekijämme sekä Fingridin 
työmailla työskentelevät pääsevät 
kotiin terveinä ja turvallisesti - jokaisen 
työpäivän päätteeksi.
Kantaverkko ei aiheuta vaaraa 
ulkopuolisille.

Alhainen työtapaturmataajuus (alle 5).
Ei vakavia työturvallisuuspoikkeamia.
Fingrid tunnettu erinomaisesta työturvallisuudesta.
Kantaverkko on turvallinen, ei onnettomuuksia tai terveyshaittoja.

Nolla työtapaturmaa.
Ei vakavia työturvallisuuspoikkeamia.
Fingrid tunnettu erinomaisesta työturvallisuudesta.
Kantaverkko on turvallinen, ei onnettomuuksia tai 
terveyshaittoja.

Sosiaalinen vastuu
Työturvallisuus ja kantaverkon turvallisuus

    



TOIMINTAKERTOMUSLIIKETOIMINTAKATSAUS TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI PALKITSEMISRAPORTTI YRITYSVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2020

45

Johdanto

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-sisältö

YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

SOSIAALISTEN TAVOITTEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT

MITTARI KUVAUS 2020 2021 - 2025
TAVOITTEIDEN SEURANTA:  
NÄIN ONNISTUIMME 2020

Henkilöstö
Suomen paras työpaikka Henkilöstötutkimuksen tulos Kärkisija Suomen parhaiden työpaikkojen 

joukossa
Tavoite saavutettiin. Siqnihenkilöstökysely: eNPS 71, kokonaistyytyväisyys 87/100, Fingrid vastuullisin 
työnantaja 2020 Oikotien tutkimuksessa

Hyvinvoiva työyhteisö Sairaspoissaolot
Eläköitymiset

 < 2 %
ei ennenaikaisia eläköitymisiä

Uusi tavoite 2021 alkaen. Sairaspoissaolot < 1 %, ei ennenaikaisia eläköitymisiä

Monimuotoinen työyhteisö Tasaarvo ja yhdenvertaisuus 
sekä monimuotoisuus

 Ei syrjintätapauksia
Henkilöstörakenne 
monimuotoistunut 

Uusi tavoite 2021 alkaen.  Ei syrjintätapauksia. Ikärakenne laaja. Palkkaerot naisten ja miesten välillä pienet, 
monessa vaativuusluokassa olemattomat. 
Naisten osuus koko henkilöstöstä edelleen vain neljännes, johtotehtävissä kolmannes ja hallituksessa 
neljännes.

Talous
Vihreä rahoitus Kokonaismäärä yhtiön rahoi

tusjärjestelyissä
 Tavoitteena kasvattaa vihreän 

rahoituksen määrää yhtiön 
kokonaisrahoituksesta

Uusi tavoite 2021 alkaen. Valmiudet seuraaville vihreille järjestelyille luotu

Taloudellinen tehokkuus Kustannusten kehitys suh
teessa yleiseen hintatasoon.

 Kustannusten nousu toimialan 
yleistä kehitystä hitaampaa.

Uusi tavoite 2021 alkaen. Kustannukset ovat nousseet hitaammin kuin muilla vastaavilla 
kantaverkkoyhtiöillä.

Efektiivinen veroaste Verojen maksu Suomen 
yhteisöveroasteen mukaisesti.

 Maksetaan verot Suomen 
kulloinkin voimassa olevan 
yhteisöveroasteen mukaisesti.

Uusi tavoite 2021 alkaen. Fingrid maksoi veroja vuonna 2020 29,7 M€. Vuonna 2019 17. suurin 
yhteisöveronmaksaja.

Asiakkaat
Kustannustehokkuus hyvän tason 

säilyttäminen
Kustannustehokkuutta seurataan jatkossa kantaverkkomaksujen edullisuuden kautta

Kunnossapidon ja omaisuuden 
hallinnan tehokkuus

mitalisija ITOMS/
ITAMS tutkimuksissa

Tavoite saavutettiin. Fingrid sai ITOMS tutkimuksessa ainoana yhtiönä huippusuoriutujamaininnat sekä 
voimajohtojen että sähköasemien osalta. Seurataan jatkossa kantaverkkomaksujen edullisuuden kautta

Käyttövarmuus
Toimivat markkinat määritelty kohdassa ilmastotavoitteet

Asiakastyytyväisyys cNPS 45 >50 100 %:n tavoite saavutettiin. cNPS 45
Kantaverkkomaksujen edullisuus ENTSOE hintavertailu mitalisija 3. edullisimman joukossa Vuoden 2020 tulos ei vielä tiedossa. Vuonna 2019 sijoitus oli 3.
Muut keskeiset sidosryhmät
Maanomistajien tyytyväisyys Tyytyväisyys investointipro

jektien hoitoon (15)
kyselyiden arvosana 
hyvä 

>4 Yleisarvosanat olivat 3,6 ja 3,9

Yhtiön maine eri sidosryhmien 
keskuudessa

Sidosryhmätutkimukset  Fingrid tunnettu yhtiö ja haluttu 
kumppani kaikkien sidosryhmien 
keskuudessa

Uusi tavoite 2021 alkaen. Fingridin työnantajamaine parani tekniikan osaajien keskuudessa. Suuren yleisön 
keskuudessa Fingridin maine selvästi heikompi, yhtiö ei niin tunnettu.

Palvelutoimittajien halukkuus 
toimia Fingridin kanssa

Palvelutoimittajamarkkinoiden 
toimivuus

 Kilpaillut, toimivat ja laadukkaat 
palvelutoimittajamarkkinat

Uusi tavoite 2021 alkaen. Uusimme toimittajarekisterikelpuutukset 2020. Palvelutoimittajamarkkina on 
likvidi.

Työturvallisuus
Työtapaturmataajuus Yhdistetty työtapaturmataa

juus (oma henkilöstö ja pal
velutoimittajat), (LTIF)

<5 <5 Työtapaturmataajuus oli 11,1

Kantaverkon turvallisuus Vahinkojen lukumäärä ulko
puolisille

 0 Uusi tavoite 2021 alkaen. Ei vahinkoja ulkopuolisille.

Toimitusketju
Hankintaketjun vastuullisuus Poikkeamien kpl tilaajavastuu 

tai työsuhdeasioissa
Ei merkittäviä Ei merkittäviä Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu tai työsuhdeasioissa
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Fingridin hyvä hallintotapa perustuu 
avoimuuteen ja vastuulliseen toiminta-
malliin. Fingridin johtamisessa nouda-
tetaan yhtiön toimintaan soveltuvien 
lakien, määräysten ja listayhtiöiden 
hallinnointikoodin vaatimuksia sekä 
yhtiössä päätettyjä periaatteita, po-
litiikkoja ja ohjeistusta. Vastuullisen 
toiminnan, hyvän hallintotavan sekä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tavoitteet ja vaatimukset on keskeisil-
tä osiltaan määritelty hallituksen erik-
seen hyväksymissä yhtiön arvoissa, 
toimintaperiaatteissa sekä sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan periaat-
teissa. Yrityskulttuurimme perustuu 
henkilöstön vahvaan sitoutumiseen 
yhtiön arvoihin ja toimintaperiaattei-
siin.

AVOIMUUS

Yrityskulttuuri
Fingridin johto on valinnut avoimuuden 
linjan. Tiedon jakamisen ja avoimuuden 
kulttuurin edistämisen nähdään paranta
van yhtiön tuottavuutta. Ensiluokkainen ja 
tarkoituksellinen tiedon jakaminen tehos
taa niin yksilöiden kuin organisaation op
pimista, mikä puolestaan edistää yhtiön 
uusiutumista ja suoriutumista tehtäväs
sään. Tietoa jakamalla voidaan yhdistää 
eri ammattilaisten osaamista yli rajojen, 
vahvistaa organisaation käytäntöjä, vält

tyä turhilta virheiltä, rakentaa mainetta ja 
ottaa yleensäkin organisaation kyvykkyy
det, 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, esi
merkiksi henkilötietoja lukuun ottamatta 
kaikkien saatavilla yhteisessä tiedonhal
lintajärjestelmässä. Kaikille avoimina ja 
vuorovaikutteisina keskustelupaikkoina 
toimivat myös Intranet ja Teams, joihin jo
kaisella on vapaa pääsy ja mahdollisuus 
osallistua vuoropuheluun.

Avoimuutta yrityksessämme edistää 
matalahierarkinen organisaatiomme ja 
mutkaton keskusteluilmapiirimme, mitkä 
mahdollistavat rohkean ajatusten vaih
don ja erilaisten mielipiteiden esiintuon
nin. Kaikki ovat samanarvoisia työnteki
jöitä työyhteisössä ja johto on läsnä arjen 
tekemisessä. Toimintamme on epämuo
dollista ja ihmisten on helppo lähestyä 
toisiaan. Avoin ja keskusteleva kulttuuri 
näkyy parhaiten ihmisten vilpittömänä 
haluna auttaa kollegoita.

Palautetta kerätään säännöllisesti ja sii
hen reagoidaan. Henkilöstön toiveesta 

4. HYVÄ HALLINTOTAPA

yhtiössä on viime vuosina muun muassa 
kehitetty etätyö ja työaikajoustoja. 

Seuraamme yrityskulttuurimme kehitty
mistä – viimeksi kysyimme henkilöstöltä 
vuonna 2019 kulttuurimme pääpiirteitä. 
Vastauksissa nousivat esiin yhteisöllisyys, 
tiimihenkisyys, avoimuus, rehellisyys, 
luottamus, vastuullisuus ja rentous. Hen
kilöstö toivoo vahvaa kokeilukulttuuria ja 
sitä, että yhtiössä onnistuttaisiin entistä 
paremmin purkamaan siiloja ja lisäämään 
yhdessä tekemistä.

Tavoitteenamme on sitouttaa koko työ
yhteisömme jatkossakin arvojemme mu
kaiseen vastuulliseen toimintatapaan ja 
avoimeen viestintään. 

Avoin tiedottaminen
Fingridin sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
ohjenuorana ovat avoimuus, aktiivisuus 
ja ajantasaisuus. Avoimella viestinnällä 
tuetaan yhtiön strategisia liiketoiminta
tavoitteita. Käytämme viestinnässämme 
hyödyksi useita kanavia. Pääkanavamme 
on yhtiön verkkopalvelu www.fingrid.fi, 
jossa julkaisemme kaikki uutisemme ja 
pörssitiedotteemme, sijoittajainformaa
tion, asiakkaille suunnatut uutiskirjeet ja 
lehdet, yhtiön tapahtumat ja esitteet sekä 
maanomistajille suunnatut projektiuutiset. 

Internetsivuiltamme löytyy myös jat
kuvasti päivittyvä sähköjärjestelmän ti

http://www.fingrid.fi
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lannekuva, joka kertoo kunkin hetken 
sähköntuotanto ja kulutustilanteen Suo
messa. Helmikuussa 2020 sivulle tehtiin 
päivitys, jonka myötä on mahdollista tar
kastella Suomen kantaverkon ja sähkö
markkinoiden tilaa entistä kokonaisval
taisemmin. Sähköjärjestelmän tilan sivu 
yhdistää Suomen sähköjärjestelmän his
torialliset ja reaaliaikaiset tiedot ja ennus
teet tuotanto, kulutus ja siirtotehoista 
yhteen käyttöliittymään. Lisäksi kartta
kuvan alla oleva kuvaaja näyttää hiilidiok
sidipäästöarviot ja Suomen historiallisen 
sekä tulevien tuntien sähkön aluehinnan 
vuorokausimarkkinoilla. 

Toinen keskeinen palvelu sähkömark
kinoille ja asiakkaille on Fingridin avoin 
datasivusto (http://data.fingrid.fi), jonka 
kautta jaetaan kootusti tietoa Suomen 
sähköjärjestelmästä ja sähkömarkkinois
ta. Datan tarjoaminen helposti ja kootusti 
mahdollistaa uusien palveluiden ja sovel
lusten kehittämisen. 

Pidemmällä aikavälillä pyrimme siihen, 
että meidät tunnetaan avoimesta ja kat
tavasta ulkoisesta raportoinnista ja vies
tinnästä.

Palautekanavat ja väärinkäytöksistä 
ilmoittaminen
Fingridin henkilöstön ja ulkoisten sidos
ryhmiemme käytössä on useita palau
te ja raportointikanavia. Henkilöstöä 

on ohjeistettu niiden käytöstä Fingridin 
intranetissä. Palautetta kerätään henki
löstö ja sidosryhmäkyselyillä. Palautetta 
voi luonnollisesti aina antaa myös henki
lökohtaisesti esimiehelle, esimiehen esi
miehelle niin sanotun yhden yli periaat
teen mukaisesti tai luottamusmiehille tai 
henkilöstöyksikölle. 

Mikäli toiminnan epäillään olevan Fing
ridin toimintaperiaatteiden tai lainsää
dännön vastaista eikä tietoa voi välittää 
suoraan Fingridin yhteyshenkilölle, käy
tössä on luottamuksellinen ja riippuma
ton ilmoituskanava. Kanava on tarkoitettu 
käytettäväksi väärinkäytös tai rikosepäi
lyissä, jotka voivat koskea esimerkiksi kir
janpitoa, eturistiriitoja, korruptiota, arvo
paperimarkkinoita tai muita taloudellisia 
epäselvyyksiä. 

Kaikki epäilyt periaatteiden vastaisesta 
toiminnasta tutkitaan luottamuksellisesti 
ja ammattimaisesti taaten yksityisyyden 
suojan. Fingridissä ilmoituksia käsittele
vät vaatimustenmukaisuudesta vastaava 
lakimies, lakiasiainjohtaja ja toimitusjoh
taja. Mahdollisista ilmoituksista rapor
toidaan yhtiön hallitukselle yksityisyyden 
suoja huomioiden. Vuonna 2020 Fingrid 
sai kaksi ilmoitusta epäillystä väärinkäy
töksestä. Näistä toinen ei johtanut toi
menpiteisiin ja toisen osalta päätettiin 
korjaavista toimenpiteistä. 

Vuonna 2020 Fingridin toiminnassa ei il
mennyt kilpailulainsäädännön rikkomuk
sia, henkilöiden yksityisyyden suojaan 
liittyviä valituksia, korruptio tai lahjon
tatapauksia, ihmisoikeusrikkomuksia tai 
syrjintätapauksia.

Fingrid torjuu harmaata taloutta sekä 
kieltäytyy rahanpesusta ja korruptiosta, 
kuten kiristyksestä ja lahjonnasta. Lisäksi 
Fingridissä on käytössä useita toiminta
malleja mahdollisen korruption, lahjonnan 
ja muiden taloudellisten väärinkäytösten 
estämiseksi liittyen muun muassa varojen 
käyttöön, vieraanvaraisuuden vastaanot
tamiseen, sitoumusten tarkistamiseen, 
vastapuolitarkastuksiin ja pakoteseuran
taan. Tämän varmistamme ajantasaisin 
periaattein, ohjeistuksin sekä perehdy
tyksin.

Tietoturva ja tietosuoja
Toimintavuonna Fingrid jatkoi voimakkai
ta panostuksia henkilöstön tietoturvatai
toihin, sillä henkilöstö on merkittävässä 
roolissa erilaisten poikkeamien havain
noinnissa ja raportoinnissa. Henkilöstölle 
toteutettiin uudenlainen verkkoperehdy
tys, jossa pelilaudan avulla käydään eri 
tietoturvan alueita lävitse. Entuudestaan 
käytössä on ollut sähköpostiin liitetty 
verkkourkintakoulutus. Kauden aikana 
henkilöstölle on myös toteutettu infor
maatiotilaisuuksia etäyhteysratkaisujen 
avulla. Jatkuva panostus henkilöstöön 

on tuottanut selkää parannusta Fingridin 
tietoturvan tasoon.

Tietoturvaan liittyvä harjoitustoiminta jat
kui myös vuoden aikana. Yhtiössä tehtiin 
merkittävä sisäinen harjoitus, jossa var
mistettiin tietojärjestelmien ja verkon 
toiminta poikkeavassa sähkökatkotilan
teessa. 

Koronatilanne aiheutti panostusta yh
teistyöhön niin Suomessa, Pohjoismaissa 
kuin Euroopassa. Esimerkiksi etätyöhön 
siirtyminen asetti haasteita tietoturvata
son ylläpitämisessä ja eri tahojen tiedon

Data on kriittisen tärkeää pää
omaa, digitalisaation perusta 
ja laadukkaan asiantuntijatyön 
edellytys. Energiamurros vaatii 
panostuksia datan keskittämi
seen, jalostamiseen ja jakami
seen. Fingrid on pystynyt auto
matisoimalla prosesseja datan 
avulla saavuttamaan kustan
nustehokkuutta ja aikasäästöjä. 
 
Katso video Fingridin datan
hallinnasta

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/
http://data.fingrid.fi
https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/vastuullisuus/ilmoittaminen-vaarinkaytoksista/
https://www.youtube.com/watch?v=dnY-2bx3BoY
https://www.youtube.com/watch?v=dnY-2bx3BoY
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vaihdolla voitiin varmistaa tietojärjestel
mien turvallinen ja häiriötön käyttö etänä.

Henkilötietoja käsiteltäessä on tieto
suojasta huolehdittava ennakoivasti ja 
kokonaisvaltaisesti koko henkilötiedon 
elinkaaren ajan. Henkilötietojen käsittelyn 
on oltava suunnitelmallista, ohjeistettua 
ja dokumentoitua ja sen on noudatettava 
EU:n tietosuojaasetusta ja muuta tieto
suojaan liittyvää lainsäädäntöä. Fingridis
sä tietosuojakysymyksiä on ohjeistettu 
henkilöstölle datanhallintapolitiikassa.

Toimintavuonna henkilötietojen käsitte
lyn osalta kehitettiin käytäntöjä sen var
mistamiseksi, että tietosuojanäkökulma 
tulee huomioiduksi yhtiön toiminnassa 
oikealla tavalla. Esimerkiksi uudistettuun 
sähköiseen tietoturvakoulutukseen otet
tiin mukaan myös tietosuojanäkökulma 
ja projektihallintajärjestelmään sisälly
tettiin tietosuojaa koskevaa ohjeistusta 
sekä varmentavia kysymyksiä. Keskite
tyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, 
valmistelua jatkettiin ottaen huomioon 
lainsäädännön henkilötietojen käsittelylle 
asettamat vaatimukset.

Tavoitteenamme on korkeatasoinen tie
toturva ja vastuu datasta.  Pyrimme var
mistamaan, ettei liiketoimintamme vaikut
tavia tietoturva tai tietosuojaloukkauksia 
tapahdu. Fingrid tunnetaan korkealaatui

sesta tietoturvasta sekä kyvykkyydestä 
suojata henkilö ja liiketoimintakriittinen 
data.

YRITYSVASTUUN LAADUKAS  
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 strategiaa. 
Vastuullisuus korostuu kaikessa tekemi
sessämme. Vaatimustenmukaisuuden ja 
yritysvastuun johtaminen on integroitu 
Fingridin johtamisjärjestelmään ja riski
enhallintaan. 

Ylin vastuu kestävän kehityksen periaat
teista ja edistämisessä kuuluu yhtiön hal
litukselle. Hallitus hyväksyy yhtiön toimin
taperiaatteet (Code of Conduct), seuraa 
toiminnan vastuullisuutta sekä vastaa 
yritysvastuun johtamisen järjestämisestä 
ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. 
Yritysvastuun näkökohdat ovat osa myös 
hallituksen päätöksentekoa esimerkiksi 
investoinneista päätettäessä.

Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat 
vastaavat vaatimustenmukaisuuden ja 
yritysvastuun hallinnasta sekä toteutumi
sesta omilla vastuualueillaan. Johtoryhmä 
käsittelee yritysvastuun asioita säännölli

CASE

ICTTOIMINNON LAITETILAHARJOITUS

Fingridin ICTtoiminto järjesti lauantaina 12.9.2020 
laitetilaharjoituksen jatkumona edellisvuoden harjoi
tukselle. Tällöin oli havaittu laitetilan arkkitehtuurin 
olevan turhan monimutkainen. Syksyn 2020 harjoituk
sen tavoitteena oli todentaa konesaliarkkitehtuuriin 
toteutettu yksinkertaistaminen ja käyttövarmuusta
son nosto. Lisäksi tavoitteena oli varmistaa Fingridin 
ICTtoiminnon häiriönselvityksen johtamis ja suori
tuskyky käytännön kokeella.

Ensimmäinen skenaario, joka koski arkkitehtuurimuu
toksia, ei aiheuttanut häiriöitä liiketoimintaan. Sen si
jaa toinen skenaario, jossa tietoliikenneyhteyksiä kat
kaistiin merkittävästi, aiheutti poikkeaman useassa 
järjestelmässä ja esimerkiksi internetliikenne katkesi.  
Tämä vaikutti mm. O365palveluihin ja wwwsivujen 
näkyvyyteen. Sähkökaupan sanomaliikenteen kes
keytyminen esti markkinaosapuolten tiedonvaihdon 
Fingridin kautta sekä säätömarkkinaosapuolten sää
tötarjousten aktivoinnin. Katko kesti noin 35 minuuttia 
– tässä ajassa internetliikenne saatiin toimivaksi.

Laitetilaharjoituksen tärkeimmät opit liittyivät ICT:n 
häiriöselvityskeskuksen toimintaan, kantaverkkokes
kuksen ja ICT:n rooleihin sekä internetliikenteen var
mistamiseen kaikissa tilanteissa
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sesti ja ottaa päätöksenteossa taloudelli
sen tuloksellisuuden rinnalla tasapainoi
sesti huomioon sosiaaliset kysymykset ja 
ympäristövaikutukset. Vastuullisuus vai
kuttaa toimitusjohtajan ja yhtiön johdon 
palkitsemiseen. 

Yritysvastuun kehittämisestä ja rapor
toinnista yhtiötasolla vastaa lakiasiain
johtajan vastuulla oleva compliance ja 
vastuullisuustiimi. 

Hallintojärjestelmäämme olemme kuvan
neet tarkemmin Selvityksessä hallinto ja 
ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020, sekä 
yhtiön palkitsemista Palkitsemisraportis
sa 2020 ja yhtiön Toimielinten palkitse
mispolitiikassa.

Toimintaperiaatteet /  
Code of Conduct
Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudat
tamaan työssään yhtiön toimintaperiaat
teita (Code of Conduct), joiden perustana 
ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global 
Compact aloite sekä yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. 
Toimintaperiaatteet sisältävät ihmis
oikeussitoumuksemme. Vuonna 2020 
päivitimme toimintaperiaatteemme vas
taamaan päivitettyjä arvojamme ja sisäl
lytimme periaatteisiin myös antamamme 
sitoumuksen edistää monimuotoisuutta 
kaikessa toiminnassamme. 

Varmistamme toimintaperiaatteidemme 
toteutumista esimiestyössä ja koko työ
yhteisön voimin, käyttäen tukena myös 
verkkoperehdytystä. Olemme laatineet 
eettiset periaatteet myös tekoälyn käy
tölle. Olemme varmistaneet ihmisoi
keusymmärryksemme tekemällä yleisar
vioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia 
koskevien periaatteiden huolellisuusvel
voiteprosessin mukaisesti ja päivitimme 
toimintasuunnitelmamme myös vuonna 
2020. Vuonna 2020 toteutimme myös 
Tervetuloa Fingridiin verkkoperehdy
tyksen sekä tietoturvaa koskevan kurssin 
koko henkilöstölle. 

Edellytämme meille palveluita tai tavaroi
ta toimittavilta sopimuskumppaneiltam
me erillisten yritysvastuuvaatimustemme 
(Supplier Code of Conduct) tai muiden 
erikseen sovittujen vastaavien vaatimus
ten noudattamista.

Haluamme itse sitoutua ja sitouttaa yh
teistyökumppanimme hyvän hallintota
van noudattamiseen. Perehdyttäminen 
toimintaperiaatteisiimme on tässä ensi
arvoisen tärkeässä roolissa. 

Liiketoiminnan määräysten mukaisuus
Fingridissä johtamisen tavoitteena on 
hallituksen hyväksymän strategian toi
meenpano ja yhtiön liiketoiminnallisten 
tavoitteiden saavuttaminen vastuullisesti 

ja kestävästi tuloksellisella tavalla. Tämä 
edellyttää sekä taloudellisten että inhimil
listen voimavarojen oikeaa kohdistamista 
ja tiedon optimaalista hyödyntämistä.

Noudatamme lakeja ja asetuksia. Hyvä 
hallinnointitapa, riskienhallinta, riittävät 
kontrollit ja sisäisen tarkastuksen peri
aatteet ohjaavat kaikkea toimintaa. Joh
tamisessa noudatetaan hyvää hallinto
tapaa varmistavia sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan menettelytapoja. Yhtiö 
seuraa lakien ja säädösten muutoksia 
ja ylläpitää johtamista ohjaavat periaat
teet, politiikat ja muun ohjeistuksen yh
tiötä koskevien säädösten vaatimusten 
mukaisina. Liiketoimintaa suunnitellaan ja 
johdetaan ohjeistuksen mukaisesti siten, 
että vaatimusten täyttyminen voidaan 
osoittaa. Tämä koskee niin yhtiön sisäistä 
toimintaa kuin yhtiön ulkoisesti hankkimia 
palveluita. Tavoitteenamme on, ettemme 
tyydy toimintamme kannalta keskeisissä 
asioissa, kuten työturvallisuus ja tieto
turvaohjeistuksessa, ainoastaan vaati
musten vähimmäistason täyttämiseen.

Vastuullisen toiminnan, hyvän hallintota
van sekä sisäisen valvonnan ja riskien
hallinnan tavoitteet ja vaatimukset on 
keskeisiltä osiltaan määritelty hallituksen 
erikseen hyväksymissä yhtiön arvoissa, 
toimintaperiaatteissa sekä sisäisen val
vonnan ja riskienhallinnan periaatteissa.
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Yhtiössä noudatetaan hallituksen hyväk
symää sisäpiiriohjetta ja lähipiiriperiaat
teita sekä erikseen ylläpidettävää eturis
tiriitoja ja esteellisyyttä koskevaa ohjetta. 
Tavoitteenamme on liiketoimintaamme 
ohjaavan ohjeistuksen ajantasaisuudesta 
huolehtiminen.

Riskien ja jatkuvuuden hallinta
Fingridin toiminnan luonne ja keskeinen 
merkitys yhteiskunnan toiminnalle heijas
tuvat voimakkaasti yhtiössä vallitsevaan 
riskienhallintakulttuuriin ja sen kehittämi
seen. Fingrid vastaa Suomen sähköjär
jestelmän toimivuudesta ja on sen myötä 
lähtökohtaisesti riskienhallintayhtiö. Fin
gridin riskienhallinnan kokonaisuus on 
kuvattu yhtiön verkkosivuilla ja vuosiker
tomuksen liiketoimintakatsauksessa.

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. Fin
gridissä sisäinen tarkastus on annettu 
ulkopuoliselle konsulttitoimistolle, joka 
yhdessä hallituksen kanssa päättää vuo
sittain tarkasteltavista kohteista. Sisäinen 
tarkastus voi kohdistua hyvin eri tasoisiin 

asioihin: esimerkiksi yleisellä tasolla in
vestointiprojektien johtamiseen tai yhden 
yksittäisen projektin läpiviemiseen. Tar
kastuksia tehdään yhtä hyvin liiketoimin
nan oikeellisuuden varmistamiseksi kuin 
tukitoimintojen prosessien kehittämiseksi. 

Sisäisistä tarkastuksista on kerrottu 
enem män Selvityksessä hallinto ja 
ohjausjärjestelmästä. 

TALOUS – OMISTAJAT  
JA RAHOITTAJAT
Fingridin pääoman hallinnan ja verk
koomaisuuden hallinnan ensisijainen ta
voite on varmistaa yhtiön kyky jatkuvaan 
liiketoimintaan, arvon säilyminen sekä no
pea toipuminen mahdollisista erityistilan
teista. Yhtiöllä tulee olla pääomarakenne, 
joka tukee yhtiön luottoluokituksen säi
lymistä vahvana, pääomakustannusten 
kohtuullisuutta ja riittävää osingonmak
sukykyä. Yhtiön tavoitteena on säilyttää 
luottoluokitus vähintään tasolla ’A’. 

Fingridin osingonjako mitoitetaan siten, 
että osakkeenomistajat saavat kohtuul
lisen tuoton sijoittamalleen pääomalle 
ja toisaalta siten, että yhtiön rahoituk
sellinen asema ylläpidetään vakaana. 
Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana 
on jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta 
osinkona. Päätöstä tehtäessä otetaan 
kuitenkin aina huomioon taloudelliset olo

• Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

• Yritysvastuuvaatimukset palvelutoimittajille

• Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan 
periaatteet

• Hallinnointikoodi 2020

• Sisäpiiriohje

• Lähipiiriperiaatteet

• Kriisiviestintäperiaatteet 

• Johtamisen periaatteet

• Henkilöstöpolitiikka

• Tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

• Yritystalouden periaatteet

• Hankintapolitiikka

• Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan 
periaatteet

• Maankäyttö ja ympäristöpolitiikka

• Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet

• Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet

YHTIÖN TOIMINTAA OHJAAVAT KESKEISET 
PERIAATTEET JA POLITIIKAT SEKÄ 
VASTUULLISUUTTA TUKEVAT OHJEET JA 
SUUNNITELMAT

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/hallinto-ja-johtaminen/sisainen-valvonta-riskien-hallinta-ja-sisainen-tarkastus/
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suhteet, yhtiön lähivuosien investointi ja 
kehittämistarpeet ja yhtiön kulloinkin voi
massa olevat talousohjauksen tavoitteet. 
Tavoitteenamme on tasapainoinen riskin 
ja tuoton suhde omistajille ja rahoittajille.

Tavoitteemme pidemmällä aikavälillä on, 
että omistajien ja rahoittajien näkökulmas
ta Fingrid on avoin, vakaa ja tuottava yhtiö

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 energiaalan varautumis
toiminnan kehittämisyhteistyössä ja hal
linnoi yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen 
kanssa poikkeusoloihin varautumista 
koordinoivaa viranomaisten ja elinkeino
elämän yhteistä voimatalouspoolia. Vii
me vuosina pooli on panostanut mittaviin 
kunta, pelastus ja poliisiviranomaisten, 
puolustusvoimien ja energiayhtiöiden 
Jäätyvävarautumisharjoituksiin.

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 TAVOITTEET 2025 JA 2035

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 hallintotapaan.  

Tasapainoinen riskin ja tuoton suhde 
omistajille ja rahoittajille. 

Toiminnan jatkuvuuden ja tuloksellisuuden 
varmistaminen hyvällä riskienhallinnalla. 

Avoin ja kattava ulkoinen raportointi ja 
tiedottaminen. 

Korkeatasoinen tietoturva ja vastuu datasta.

Koko työyhteisö on sitoutunut vastuulliseen toimintatapaan ja 
avoimeen viestintään.

Yhtiön ohjeistus sovellettavan lainsäädännön mukainen ja yhtiön 
henkilöstö perehdytetty säännöstöön ja tuntee ohjeistuksen.

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto.

Korkea luottoluokitus.

Ei merkittäviä liiketoimintahaittaa aiheuttavia tietoturva tai 
tietosuojaloukkauksia

Fingrid tunnetaan esimerkillisestä vastuullisuustyöstään sekä 
avoimesta ulkoisesta raportoinnista.

Omistajien ja rahoittajien näkökulmasta Fingrid on avoin, 
vakaa ja tuottava yhtiö.

Fingrid tunnetaan korkealaatuisesta tietoturvasta sekä 
kyvykkyydestä suojata henkilö ja liiketoimintakriittinen data.

Hyvä hallintotapa
    

HYVÄÄN HALLINTOTAPAAN LIITTYVÄT MITTARIT JA TAVOITETASOT

MITTARI KUVAUS 2020 2021 - 2025
TAVOITTEIDEN SEURANTA:  
NÄIN ONNISTUIMME VUONNA 2020

Toimintaperiaatteet
Henkilöstön näkemys 
toimintatapojen vastuullisuudesta

Henkilöstökysely:
arvosana toimintatapojen 
vastuullisuudesta (15)

Hyvä >4 Erinomainen tulos. Henkilöstökyselyn arvosana oli 4,6 asteikolla 15

Toimintaa ohjaavien periaatteiden 
ja poliitikkojen ajantasaisuus

Periaatteet ja politiikat päivitetty 
vuosikellon mukaisesti, %

 Kaikki päivitetty vähintään kahden vuoden välein, ja yhtiön 
toimintatavat vastaavat näitä.

Uusi tavoite 2021 alkaen. Kaikki periaatteet ja politiikat on päivitetty 
vähintään vuosiohjelman mukaisesti

Sisäiset tarkastukset  Ei kriittisiä merkittäviä puutteita sisäisissä tarkastuksissa Uusi tavoite 2021 alkaen. Sisäisissä tarkastuksissa ei ollut kriittisiä 
merkittäviä puutteita

Riskien hallinta, jatkuvuuden 
hallinta
Riskien hallinta, jatkuvuuden 
hallinta

 Ei merkittäviä realisoituneita riskejä, jotka aiheutuivat yhtiön 
puutteellisesta varautumisesta. Jatkuvuusharjoittelu toteutettu 
100 % suunnitellun ohjelman puitteissa.

Uusi tavoite 2021 alkaen. Merkittäviä puutteellisesta varautumisesta 
johtuvia riskejä ei realisoitunut ja jatkuvuusharjoittelu toteutettiin

Liiketoimintakriittisen 
ja henkilödatan suojaus 
(henkilötiedot, verkkomalli)

Varmistetaan, että 
liiketoimintakriittiseen dataan on 
pääsy vain sitä tarvitsevilla.

 Ei merkittäviä liiketoimintahaittaa aiheuttavia tietoturva tai 
tietosuojaloukkauksia.

Uusi tavoite 2021 alkaen. Merkittäviä liiketoimintahaittaa aiheuttavia 
tietoturva tai tietosuojaloukkauksia ei todettu

Talous – omistajat ja rahoittajat
Luottoluokitus Luottoluokitus (S&P, Fitch) 

vähintään ’A’ (vähintään toiselta)
’A’ Yhtiön luottoluokitus tasolla, joka varmistaa rahoituksen 

saatavuuden kohtuullisin kustannuksin
Luottoluokituksen vähimmäistaso ylittyi 

Osingonmaksukyky Yhtiön rahoitustarpeet huomioiva 
kohtuullinen osinkotuotto 
omistajille

valtaosa emoyhtiön 
tuloksesta

Osingon absoluuttinen määrä ja osuus emoyhtiön tuloksesta (%) Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto saavutettu
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RAPORTOINNIN PERIAATTEET

Fingrid noudattaa läpinäkyvyyden ja 
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 
kansainvälistä GRIraportointiohjeistoa 
(Global Reporting Initiativen GRIstan
dardien peruslaajuus core). Sosiaalisten 
ja ympäristötietojen laskentaraja ei sisällä 
osakkuusyrityksiä. Raportoinnin on var
mentanut ulkopuolinen riippumaton taho. 
Myös vaatimukset valtionyhtiöiden yritys
vastuuraportoinnille ja pörssien ESGra
portointiopas (environmental, social ja 
governance) on otettu huomioon. Vuo
sikertomus toimii YK:n Global Compact 
aloitteen mukaisena Communication on 
Progress (COP) raporttina.

Fingrid raportoi ilmastonmuutoksen lii
ketoiminnallisista riskeistä ja mahdol
lisuuksista TCFDkehyksen mukaan 
(Task Force on Climaterelated Financial 
Disclosures) verkkosivullaan. 

5. YRITYSVASTUUN GRI-SISÄLTÖ

Hallituksen toimintakertomuksessa ra
portoimme myös muista kuin taloudelli
sista tiedoista.
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FINGRIDIN TOIMINNASSA 
OLENNAINEN ASIA FINGRIDIN JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖ FINGRIDIN JOHTAMISEN MITTARI

FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA  
OLENNAISET AIHEET

Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja 
tuloksellinen työyhteisö

Johtamisen periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Työilmapiiri: henkilöstötutkimuksen tulos
Johtaminen: Sijoittuminen Suomen parhaat 
työpaikat tutkimuksessa

GRI: Työllistäminen
GRI: Koulutus
GRI: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Yhtiön toimintaperiaatteet Fingridin toimintaperiaatteet
Johtamisen periaatteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
Puolueettomuuden varmistaminen asiavalmistelussa ja 
päätöksenteossa
Lähipiiriperiaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Digitaalisen turvallisuuden politiikka
Datanhallintapolitiikka
Sisäpiiriohje

Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen 
vastuullisuudesta

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)

Taloudellinen tulos Johtamisen periaatteet
Yritystalouden periaatteet
Rahoitustoiminnan politiikka

Luottoluokitus
Osingonmaksukyky
Kustannustehokkuus

GRI: Taloudelliset tulokset

Sidosryhmien luottamus Fingridin toimintaperiaatteet
Maankäyttö ja ympäristöpolitiikka
Viestintäpolitiikka

Asiakaskyselyn luottamusmittari
EntsoE:n hintatasovertailun sijoitus
Maanomistajakyselyn arvosana

GRI: Sidosryhmävuorovaikutus
Paikallisyhteisöt

Hankintakäytännöt Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille
Hankintapolitiikka

Poikkeamat tilaajavastuu tai työ
suhdeasioissa

GRI: Ostokäytännöt

Kantaverkon kehittäminen 
alustaksi puhtaalle sähköjär
jestelmälle

Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet 
Varautumispolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka
Verkon suunnittelu, rakentamis ja kunnonhallintapolitiikat

Investointien toteutuminen
Kunnossapidon tehokkuus: sijoitus 
kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS)
Ympäristöpoikkeamat

GRI: Taloudelliset tulokset
GRI: Määräystenmukaisuus (ympäristö)
GRI: Luonnon monimuotoisuus
GRI: Jätteet

Sähkömarkkinoiden toimivuus Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
Häviösähkön hankintapolitiikka
Siirtojenhallintapolitiikka

Asiakaskyselyn arvosana sähkömarkkinoiden 
edistämisessä

GRI: Sidosryhmävuorovaikutus

Sähköjärjestelmän 
toimintavarmuus ja turvallisuus

Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
Kriisiviestinnän periaatteet
Reservipolitiikka
Varautumispolitiikka
Varavoimalaitosten hallintapolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka

Kantaverkon häiriöt: taloudellinen haitta 
asiakkaille
Sähköjärjestelmän käyttövarmuus: 
häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti
Järjestelmäreservien riittävyys
Työtapaturmataajuus

GRI: Välilliset taloudelliset vaikutukset
Sähkön saatavuus ja toimintavarmuus
Kysyntäjousto
Järjestelmätehokkuus
Tutkimus ja kehitys
GRI: Työterveys ja –turvallisuus
GRI: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
GRI: Energia
GRI: Päästöt
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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 GRIindeksissä tarkemmin määritellyt 
yritysvastuun tiedot ( jäljempänä ”Yri
tysvastuutiedot”) raportointikaudelta 
1.1.31.12.2020. Varmennus toteutettiin 
kansainvälisten varmennusstandardien 
AA1000 (AA1000 AS v3, 2020 (type 2) 
ja ISAE 3000 (uudistettu) ”Muut varmen
nustoimeksiannot kuin menneitä kausia 
koskevaan taloudelliseen informaatioon 
kohdistuva tilintarkastus tai yleisluontei
nen tarkastus” mukaisesti.

Suorittamamme riippumattoman var
mennuksen tavoitteena oli arvioida:
• Fingridin sidosryhmien osallistamis

ta, olennaisten vastuullisuusaiheiden 
määrittämistä, sidosryhmien odotuk
siin vastaamista ja vaikutusten arvioin
tia yritysvastuun toimintaperiaatteita 
koskevan AA1000 AccountAbility AP 
(2018) standardin mukaisesti; 

• Yritysvastuutietojen laatua ja luotetta

vuutta GRIstandardin 101 Raportoin
tiperusteet (2016) mukaisesti; ja 

• Yritysvastuuraportoinnin vastaavuutta 
GRIstandardien vaatimuksiin perusta
son (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 Yritysvastuutietojen 
antamasta kuvasta. Raportointikriteeris
tönä on käytetty GRIstandardeja (2016, 
2018) ja Fingridin sisäisiä raportointioh
jeita. 
 
Varmentajan riippumattomuus ja 
pätevyys
Varmentajan tulee olla riippumaton var
mennuksen kohteesta. Emme ole osallis
tuneet Yritysvastuutietojen tuottamiseen, 
eikä meillä ole Fingridin kanssa muita toi
meksiantosopimuksia, jotka vaikuttaisivat 
riippumattomuuteemme. Varmennustyö
ryhmämme koostuu kokeneista yritys
vastuuraportoinnin asiantuntijoista, joilla 
on vaadittava osaaminen varmennuksen 
suorittamiseen. 

Lausunnon perusteet
Varmennusprosessi tulee suunnitella ja 
suorittaa siten, että varmentaja kerää riit
tävästi todisteita johtopäätöstä varten. 
Toimenpiteiden valinta perustuu varmen
tajan harkintaan ja arvioon riskeistä, että 
raportissa esitetyt tiedot eivät kaikilta 
olennaisilta osiltaan olisi laadittu rapor
tointikriteeristön mukaisesti. 

Lausuntoamme varten olemme toteut
taneet muun muassa seuraavat varmen
nustoimenpiteet:
• Haastatelleet johdon edustajia Fing

ridin yritysvastuuseen liittyvien vaiku
tusten, riskien ja mahdollisuuksien ym
märtämiseksi;

• Arvioineet Fingridissä sovellettavia 
menettelytapoja sidosryhmien osal
listamiseen, olennaisten yritysvastuu
aiheiden määrittelyyn, sidosryhmien 
odotuksiin vastaamiseen ja vaikutusten 
arviointiin;

• Haastatelleet Yritysvastuutietojen ke
ruun ja laskennan vastuuhenkilöitä;

• Käyneet läpi järjestelmät ja menette
lytavat, joilla Yritysvastuutiedot tuote
taan, kerätään ja raportoidaan;

• Käyneet läpi otospohjaisesti lähtötie
toja ja niiden yhdistelyä vuosikerto
muksessa esitettäviksi Yritysvastuu
tiedoiksi;

• Arvioineet Yritysvastuutietojen laadin
nan evidenssiä, mittauksia ja laajuutta 

suhteessa raportointikriteeristöön; ja
• Käyneet läpi Yritysvastuutiedoissa 

esitetyt numeeriset ja laadulliset tun
nusluvut sekä niihin liittyvät kuvaukset 
suhteessa raportointikriteeristöön.

Luontaiset rajoitteet
Varmennuksemme perustuu oletukseen, 
että Fingridin meille varmennusta var
ten toimittamat tiedot on annettu vilpit
tömässä mielessä. Yritysvastuutietojen 
luonteesta sekä menettelytapojen ja si
säisten kontrollien luontaisista rajoitteis
ta johtuen on olemassa riski sille, että 
kaikkia virheitä tai epäsäännöllisyyksiä 
ei ole havaittu. Esimerkiksi kasvihuone
kaasupäästöjen laskennassa käytettyihin 
lähtötietoihin liittyy luontaisia rajoitteita, 
huomioiden tietojen luonne ja tietojen 
määrittämisessä käytetyt menettelyta
vat. Siksi, erilaisten, mutta silti hyväksyt
tyjen laskentamenetelmien käyttäminen 
voi johtaa olennaisesti erilaisiin tuloksiin.

Johtopäätös
Yritysvastuun toimintaperiaatteiden so-
veltaminen
• Sidosryhmien osallistaminen: Fingri

dillä on käytössä kanavat sidosryhmä
vuorovaikutukseen ja yhtiö on sitou
tunut sidosryhmien kanssa käytävään 
keskusteluun.

• Olennaisten yritysvastuun aiheiden 
määrittäminen: Fingrid on määritellyt 
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ja päivittänyt yritysvastuun olennaiset 
aiheet osana yhtiön strategiaprosessia.

• Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: 
Fingridillä on käytössä toimintaperiaat
teet ja menettelytavat sidosryhmien 
odotuksiin vastaamiseksi.

• Vaikutusten arviointi: Fingrid on tun
nistanut olennaisiin yritysvastuun ai
heisiinsa liittyvät vaikutukset. Yhtiö on 
sitoutunut näiden vaikutusten hallin
taan 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 olennaisilta 
osiltaan luotettavia edellä esitetyn rapor
tointikriteeristön perusteella.

Vastaavuus GRI-standardeihin
Fingridin yritysvastuuraportointi täyttää 
GRIstandardien perustason (Core) vaa
timukset.

Havainnot ja suositukset
Rajoitetun varmuuden antavan toimek
siantomme perustella esitämme seuraa
vat havainnot ja suositukset, jotka eivät 
vaikuta edellä esitettyyn johtopäätök
seemme.
• Sähköjärjestelmän murros edellyttää 

muutoksia sähköntuotannon, sähkö
verkkojen ja sähkömarkkinoiden raken
teisiin. Fingridillä on merkittävä rooli 
ilmastonmuutosta hillitsevän sähkö
järjestelmän mahdollistajana. Vuoden 
2020 aikana Fingrid on vienyt eteen
päin kehitystyötä sähköjärjestelmän 
muutoksesta tukemaan tavoitetta hii
lineutraalisuudesta. Fingrid on myös 
linjannut uudelleen yhtiön pitkän aika
jänteen ilmasto ja ympäristötavoittei
ta. Suosittelemme, että Fingrid vahvis
taa edelleen perustehtävänsä mukaisia 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hil
litsemiseksi ja raportoi edistymisestä 
pitkän aikavälin ilmastotavoitteidensa 
mukaisesti.

• Fingridin tulokset vastuullisuuden eri 
osaalueilla ovat pääosin olleet vuodel
le 2020 asetettujen tavoitteiden mu
kaisia. Yhtiö on onnistunut hyvin myös 
koronapandemian aiheuttamien poik
keusolojen hallinnassa. Vuoden aikana 
tulokset urakoitsijoiden ja palveluntoi
mittajien turvallisuudessa heikentyi
vät jonkin verran. Suosittelemme, että 
Fingrid tehostaa edelleen toimenpitei

tä urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien 
turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi. 

• Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvas
tuun johtaminen on integroitu Fingridin 
johtamisjärjestelmään ja riskienhallin
taan. Fingridin ulkoistamiseen perustu
vassa liiketoimintamallissa vastuullisilla 
hankintakäytännöillä on vaikuttavuut
ta. Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti 
Fingrid on määritellyt vaatimukset ta
varan ja palveluntoimittajien vastuul
lisuudelle. Suosittelemme, että Fingrid 
edistää toimenpiteitä yhtiön koko han
kintaketjun vastuullisuuden varmista
misessa.

Helsingissä 4. helmikuuta 2021
Mitopro Oy

Mikael Niskala
Riippumaton yritysvastuun asiantuntija

Tomi Pajunen
Riippumaton yritysvastuun asiantuntija 
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STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
Organisaation taustakuvaus
GRI 1021 Raportoivan organisaation nimi Fingrid
GRI 1022 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit/brändit sekä 

tuotteet ja palvelut
Johdanto  Fingrid välittää. Varmasti
Liiketoimintakatsaus 2020: Strategia

GRI 1023 Organisaation pääkonttorin sijainti Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
GRI 1024 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa 

organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä 
raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun 
aiheiden osalta

Hallituksen toimintakertomus

GRI 1025 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallituksen toimintakertomus
GRI 1026 Markkinaalueet Hallituksen toimintakertomus
GRI 1027 Raportoivan organisaation koko Hallituksen toimintakertomus
GRI 1028 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen 

mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan 
jaoteltuna

Liiketoimintakatsaus 2020: Henkilöstö 6

Henkilökunnan ja palvelutoimittajien työtunnit Monimuotoinen työyhteisö Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat 
Fingridin sisäisessä seurannassa. Kantaverkon 
kunnossapito ja rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 
2020 aikana yhteensä noin 834 000 työtuntia 
vastaten 491 henkilötyövuotta.

6

GRI 1029 Organisaation toimitusketju Toimitusketju  
GRI 10210 Merkittävät muutokset organisaation 

koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai 
toimitusketjussa raportointijaksolla

Hallituksen toimintakertomus Ei merkittäviä muutoksia

Sähköverkoston pituus (ilma ja maakaapelit/
siirto ja jakelulinjat)

Liiketoimintakatsaus 2020: Kantaverkko Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 
ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 000 kilometriä 
sekä 115 sähköasemaa ja 3 HVDC asemaa.

Hiilidioksidipäästöoikeudet 
päästökauppajärjestelmän mukaan 

Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasu
vaikutukset
Hallituksen toimintakertomus

Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen 
kulutuksen mittaus ja raportointijärjestelmien 
toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen 
akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia 
palautettiin yhteensä 5 020 (5 170) yksikköä (tCO2), 
joista 100 % oli ostettuja päästöoikeusyksiköitä. 
Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia 
päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 20132020. 
Päästöoikeuksia on ostettu 4 000 yksikköä vuonna 
2020. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli 
Fingridille vähäinen.

YRITYSVASTUUN GRISISÄLTÖ
GRIsisältöindeksi kokoaa raportoimamme vastuullisuustiedot ja osoittaa linkit tietojen sijaintiin.
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STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
GRI 10211 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Riskien ja jatkuvuuden hallinta Varovaisuusperiaate sisältyy Fingridin 

toimintaperiaatteisiin ja YK:n Global Compact 
aloitteeseen, johon Fingrid on sitoutunut. Uusien 
voimajohtohankkeiden ympäristövaikutukset 
selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettely
lainsäädännön edellyttämällä YVAmenettelyllä 
tai vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa 
ympäristöselvityksellä. Fingridin varavoimalaitokset 
ovat ympäristölupavelvollisia.

GRI 10212 Organisaation hyväksymät tai edistämät 
ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Hallituksen toimintakertomus Global Compactaloite
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2017–
2025

GRI 10213 Jäsenyydet järjestöissä ja 
edunvalvontaorganisaatioissa

 ENTSOE (European Network of Transmission 
System Operators – Electricity), Energiateollisuus 
ry, Cigré (International Council on Large Electric 
Systems), Yritysvastuuverkosto FIBS

Strategia ja analyysi
GRI 10214 Toimitusjohtajan katsaus Liiketoimintakatsaus 2020: Toimitusjohtajan katsaus
GRI 10215 Keskeisten vaikutusten, riskien ja 

mahdollisuuksien kuvaus
Johdanto  Fingrid välittää. Varmasti
Olennaisuusanalyysi ja vastuullisuustavoitteet

Liiketoiminnan eettiset periaatteet 110
GRI 10216 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Toimintaperiaatteet / Code of Conduct
GRI 10217 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen 

liittyvä neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten 
ilmoittaminen

Toimintaperiaatteet / Code of Conduct
Palautekanavat ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Hallinto
GRI 10218 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto ja ohjausjärjestelmä
GRI 10219 Vastuunjako Hallinto ja ohjausjärjestelmä

Yritysvastuun laadukas johtaminen
GRI 10220 Vastuuhenkilöt Yritysvastuun laadukas johtaminen  
GRI 10222 Hallituksen kokoonpano Hallinto ja ohjausjärjestelmä Raportoitu hallituksen kokoonpano ja hallitusjäsenten 

riippumattomuus.
GRI 10223 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto ja ohjausjärjestelmä  
GRI 10224 Hallituksen valinta Hallinto ja ohjausjärjestelmä Raportoitu jäsenten valinnasta ja siihen liittyvistä 

kriteereistä.
GRI 10225 Eturistiriitojen välttäminen Hallinto ja ohjausjärjestelmä  
GRI 10226 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, 

arvojen ja strategian määrittelyssä
Hallinto ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuun laadukas johtaminen

GRI 10229 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja riskien 
hallinnassa

Hallinto ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus

Kuvattu hallituksen vastuuta riskienhallinnan 
järjestämisessä.

GRI 10230 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallinto ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
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STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
GRI 10231 Riskiarviointien frekvenssi Hallinto ja ohjausjärjestelmä

Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen rooli riskienhallinnan 
periaatteiden hyväksymisessä sekä riskien ja niiden 
hallintatoimenpiteiden määrittelyssä ja toteutuksessa.

GRI 10232 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Hallinto ja ohjausjärjestelmä Johtoryhmä hyväksyy yritysvastuuraportoinnin.
GRI 10235 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkitsemisraportti

Oikeudenmukainen palkitseminen
Kuvattu hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemisen 
periaatteita ja palkitsemisjärjestelmiä.

GRI 10236 Palkitsemisjärjestelmät Palkitsemisraportti
Oikeudenmukainen palkitseminen

Raportoitu palkitsemisjärjestelmien 
hyväksyntäprosessista ja palkitsemisen muodoista.

Sidosryhmävuorovaikutus
GRI 10240 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät ja sidosryhmäyhteistyö
GRI 10241 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten 

piiriin kuuluva henkilöstö 
 Fingrid noudattaa energiateollisuuden 

toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden 
työehtosopimuksia. Työehtosopimusten piiriin kuuluu 
koko henkilöstö pois lukien johto.

3

Yhtiölle työtä suorittavien urakoitsijoiden 
työehtosopimusten 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 10242 Sidosryhmien määrittely ja valintaperusteet Sidosryhmät ja sidosryhmäyhteistyö
GRI 10243 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät ja sidosryhmäyhteistyö
GRI 10244 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja 

huolenaiheet 
Sidosryhmät ja sidosryhmäyhteistyö
Asiakkaat
Maanomistajat

Raportin kuvaus
GRI 10245 Konsernin laskentaraja Liiketoimintakatsaus 2020
GRI 10246 Raportin sisällön määrittely Olennaisuusanalyysi ja vastuullisuustavoitteet Fingridin olennaisuusmäärittelyn ajantasaisuus 

arvioidaan vuosittain osana strategiaprosessia 
ja johtoryhmä vahvistaa Fingridin toiminnalle 
tärkeimmät asiat sekä niiden johtamiskäytäntöjen 
riittävyyden. Arvioitaessa Fingridin toiminnasta 
aiheutuvia merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia sidosryhmien 
päätöksentekoon otetaan huomioon vastuullisuuden 
vahva strategia ja liiketoimintayhteys, vaikutus 
Fingridin kykyyn luoda arvoa sekä GRI
raportointiohjeiston koko arvoketjuun ulottuvat 
vaatimukset. Vuonna 2014 on tehty perusteellinen 
olennaisuusanalyysi, joka sisälsi laajan tausta
analyysin, kymmeniä fingridiläisiä asiantuntijoita 
osallistaneet työkokoukset ja noin 700 henkilölle 
lähetetyn sidosryhmäkyselyn.

GRI 10247 Olennaiset aiheet Olennaisuusanalyysi ja vastuullisuustavoitteet Fingridille olennaisimmiksi priorisoidut asiat ja 
niitä vastaavat GRIraportoinnin aiheet on esitetty 
yritysvastuun ja kestävän kehityksen raportissa.
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Johdanto

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-sisältö

YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
GRI 10248 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa  Mahdolliset muutokset aiemmin raportoiduissa 

tiedoissa on esitetty tietojen yhteydessä.
GRI 10249 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja 

laskentarajoissa
 Ei merkittäviä muutoksia raportin laajuudessa tai 

laskentarajoissa.
GRI 10250 Raportointijakso  Raportointijakso on tilikausi 1.1.–31.12.2020
GRI 10251 Edellisen raportin päiväys  Edellinen vuosikertomus julkaistiin 12.3.2020
GRI 10252 Raportin julkaisutiheys  Vuosikertomus julkaistaan vuosittain.
GRI 10253 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot  Palautetta ja kysymyksiä vuosikertomuksesta ja 

yritysvastuusta voi lähettää viestinta@fingrid.fi
GRI 10254 GRIstandardien mukainen sovellustaso  Fingridin yritysvastuuraportointi on toteutettu GRI

standardien peruslaajuuden (core) vaatimusten 
mukaisesti. 

GRI 10255 GRIsisältövertailu GRItaulukko  
GRI 10256 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen  Yritysvastuun ja kestävän kehityksen raportti on 

ulkoisesti varmennettu.
Johtamistapa
GRI 103 Yleinen johtamistavan kuvaus Olennaisuusanalyysi ja vastuullisuustavoitteet

Fingridin ympäristövastuutavoitteet 2025 ja 2035
Fingridin sosiaalisen vastuun tavoitteet 2025 ja 2035
Fingridin hyvään hallintotapaan liittyvät tavoitteet 2025 ja 
2035
Yritysvastuun laadukas johtaminen

TALOUDELLISEN VASTUUN 
STANDARDIT
Taloudelliset vaikutukset
GRI 2011 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 

jakautuminen, t€
Taloudellisen lisäarvon tuottaminen 

GRI 2014 Valtiolta saadut avustukset, t€ Taloudellisen lisäarvon tuottaminen 
Välilliset taloudelliset vaikutukset
GRI 2032 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja 

niiden laajuus
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus
Talous  yhteiskunta
Asiakkaat

Ostokäytännöt
GRI 103 Johtamiskäytäntö Toimitusketju
Korruption vastaisuus 10
GRI 2053 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät 

toimenpiteet
Palautekanavat ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen Ei korruptiotapauksia raportointikaudella.

Kilpailun rajoittaminen
GRI 2061 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, 

kartelleihin ja määräävän markkinaaseman 
väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

Palautekanavat ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen Ei oikeustoimia raportointikaudella.
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YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
Vero
GRI 2074 Maksetut verot Verojalanjälki Raportoidaan valtion omistajaohjauksen 

veroraportointiohjeen mukaan.
Sähkön saatavuus ja 
toimitusvarmuus
GRI 103 Johtamiskäytäntö Sähköjärjestelmän toimintavarmuus 
Kysyntäjousto
GRI 103 Johtamiskäytäntö Liiketoimintakatsaus 2020: Sähköjärjestelmä
Tutkimus ja kehitys
GRI 103 Johtamiskäytäntö Liiketoimintakatsaus 2020: Tutkimus ja kehittäminen
Järjestelmätehokkuus
GRI 103 Siirto ja jakeluhäviöt Sähkönsiirron häviöt ja energiatehokkuus 
YMPÄRISTÖVASTUUN 
STANDARDIT
Energia 7, 8
GRI 3021 Organisaation oma energiankulutus Sähkönsiirron häviöt ja energiatehokkuus
GRI 3022 Organisaation ulkopuolinen energiankulutus Sähkönsiirron häviöt ja energiatehokkuus
GRI 3023 Energiaintensiteetti Sähkönsiirron häviöt ja energiatehokkuus
Vesi 7, 8
GRI 3035 Veden kulutus  Veden kulutus ja jätevesien muodostuminen eivät 

ole keskeisiä sähkönsiirrossa tai sähköasemien 
ja varavoimalaitosten toiminnassa. Talousvettä 
kuluu toimitiloissamme, sähköasemilla ja 
varavoimalaitoksilla.

Luonnon monimuotoisuus 8
GRI 3041 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, 

jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon 
monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla

Luontoarvojen suojelu ja monimuotoisuus

Päästöt 7, 8
Kasvihuonekaasujen päästöt Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvihuone

kaasuvaikutukset
GRI 3051 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvihuone

kaasuvaikutukset
Sähköasemien SF6kaasut

GRI 3052 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvihuone
kaasuvaikutukset

GRI 3053 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt 
(Scope 3)

Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvihuone
kaasuvaikutukset

GRI 3054 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvihuone
kaasuvaikutukset

GRI 3057 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät 
päästöt ilmaan

Fingridin toiminnasta aiheutuvat kasvihuone
kaasuvaikutukset
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Johdanto

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Yritysvastuun GRI-sisältö

YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
Jätevedet ja jätteet 8
GRI 3062 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain 

ja käsittelytavan mukaisesti
Kiertotalous ja materiaalitehokkuus  

GRI 3063 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Luontoarvojen suojelu ja monimuotoisuus Toimintavuoden aikana ei ilmennyt yhtään 
merkittäväksi lukeutuvaa ympäristöpoikkeamaa. 

Määräystenmukaisuus 8
GRI 3071 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja 

säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen 
rahamääräinen arvo sekä eirahallisten 
sanktioiden lukumäärä

 Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

SOSIAALISEN VASTUUN 
STANDARDIT
Työllistäminen 6
GRI 4011 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 työpäivien määrä

Monimuotoinen työyhteisö Raportoitu palvelutoimittajien kokonaistyöaika

 Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden 
alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden 
osuus

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen Raportoitu työturvallisuuden kehityshankkeesta.

Työterveys ja turvallisuus 6
GRI 4031 Työterveyden ja työturvallisuuden 

johtamisjärjestelmä
Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen

GRI 4032 Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja 
vaaratilanteiden tutkinta

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen

GRI 4033 Työterveyspalvelut Hyvinvoiva työyhteisö
Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen

GRI 4034 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja 
viestintä työterveydestä ja työturvallisuudesta 

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen

GRI 4035 Työntekijöiden työterveys ja 
työturvallisuuskoulutus

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen

GRI 4036 Työntekijöiden terveyden edistäminen Hyvinvoiva työyhteisö 
Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen
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YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
GRI 4037 Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan 

organisaatioon liittyvien työterveys ja 
työturvallisuus vaikutusten ehkäiseminen ja 
torjuminen 

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen

GRI 4038 Työterveys ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän 
piiriin kuuluvat työntekijät 

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen

GRI 4039 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, 
ammattitautitaajuus, 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 40310 Työperäiset sairaudet Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen
Koulutus 6
GRI 4041 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä 

kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja 
henkilöstöryhmittäin

Liiketoimintakatsaus 2020: Henkilöstö

GRI 4042 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat 
henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea 
työsuhteen päättymistilanteissa

Liiketoimintakatsaus 2020: Henkilöstö

Monimuotoisuus ja tasavertaiset 
mahdollisuudet

6

GRI 4051 Organisaation hallintoelinten kokoonpano 
ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin 
jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, 
vähemmistöryhmän ja muiden 
monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden 
mukaisesti

Monimuotoinen työyhteisö

GRI 4052 Naisten ja miesten tasaarvoinen palkitseminen Oikeudenmukainen palkitseminen
Syrjinnän kielto 6
GRI 4061 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät 

korjaavat toimenpiteet
Palautekanavat ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.

Paikallisyhteisöt 1
Maanomistajakyselyn tulos Maanomistajat

Poliittinen vaikuttaminen 10
GRI 4151 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna 

maittain ja edunsaajittain
 Fingrid ei suoraan tai välillisesti tue poliittista 

toimintaa, käsittäen myös eirahalliset tuet.
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
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YRITYSVASTUU JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

STANDARDI GRI:N SISÄLTÖ SIJAINTI LISÄTIEDOT GLOBAL COMPACT
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

Ympäristövastuu: tavoitteiden mittarit ja tavoitetasot
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Hallituksen toimintakertomus

Ympäristövastuu: tavoitteiden mittarit ja tavoitetasot
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
GRI 4181 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja 

asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
Tietoturva ja tietosuoja
Palautekanavat ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Ei tapauksia raportointikaudella.

Määräystenmukaisuus
GRI 4191 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin 

liittyvät sakot ja muut sanktiot
Liiketoiminnan määräysten mukaisuus Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita 

raportointikaudella.



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

http://www.fingrid.fi
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



