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Energiapoliittista keskustelua eri tasoilla
• Komission "Clean Energy for All Europeans" –
pakettia työstettiin eteenpäin. Paketissa uusia
lainsäädäntöaloitteita koskien
energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa,
sähkömarkkinoita, sähkön toimitusvarmuutta ja
Energiaunionin hallintomallia.
• Jorma Ollilan selvitystyö pohjoismaisen
ja Itämeren alueen yhteistyön
tiivistämiseksi valmistui kesäkuussa.
• Suomessa keskustelua uudesta
uusiutuvan energian tukijärjestelmästä,
kivihiilen käytön kieltämisestä ja
vesivoimantuotannon rajoittamisesta
vaelluskalojen säilyttämiseksi.
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Sähkömarkkinat 2017
• Sähkönkulutus Suomessa vuonna 2017 oli
85,5 TWh. Kulutus kasvoi hieman vuodesta
2016.

Spot-hinnat
[EUR/MWh] ja
pääsiirtosuunnat
[TWh] vuonna
2017

• Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho oli
korkeimmillaan 14 300 MW 5.1.2017. Suomen
kulutus on ollut suurimmillaan 15 100 MW
tammikuun 5. päivä 2016.

SE1
30,8 €
NO3
29,5 €
SE2
30,8 €

NO5
28,8 €
NO1
29,0 €
NO2
SE3
28,8 €
31,2 €

• Nettomääräisesti sähköä tuotiin 20 TWh
vuonna 2017, joka on yli viidennes sähkön
kokonaiskäytöstä.

DK1
30,0 €
DK2
32,0 €

• Tuulivoiman tuotantoennätys 1 607 MW tehtiin
24.11.2017.
• Huippukulutustilanteessa pienet marginaalit
koko Itämeren alueella.
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NO4
25,7 €

SYS
29,4 €

SE4
32,2 €

DE
34,2 €
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15,3

FI
33,2 €

5,8
1,7
EE
33,2 €
LV
34,7 €
LT
35,1 €

Merkittäviä saavutuksia 2017

Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi
• Asiakkkaiden luottamus Fingridiin 3,9 (asteikolla 1-5).
• Kantaverkon siirtovarmuus 99,9997 %.
• Kantaverkon siirtokapasiteetti oli tehokkaasti
käytössä. Suomen ja Ruotsin rajalla
pullonkaulatunteja 24 %. Nostimme
tasasähköyhteyksien luotettavuuden kautta aikojen
parhaalle tasolle.
• Kehitimme kantaverkkoa tulevaisuuden
sähköjärjestelmää varten: vuoden aikana käynnissä
22 sähköasemahanketta ja 16 voimajohtohanketta.
• Sovimme Olkiluoto 3 – ydinvoimalaitoksen
järjestelmäsuojan toteuttamisesta Teollisuuden
Voiman kanssa.
• Veimme eteenpäin Fingridin digitalisointia.
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Pohjois-etelä-siirtokapasiteetti pitkän
aikavälin investointistrategian ykkösasia
• Etelä-Suomessa alijäämää – Pohjois-Suomessa
ylijäämää
• Länsirannikolle suunnitteilla uutta tuulivoimaa
1 900 megawattia ja uutta ydinvoimaa 1 200
megawattia
• Ruotsin ja Suomen välinen kolmas vaihtosähköyhteys
lisää siirtokapasiteettia 800 megawattia: Ruotsi on
tänään Pohjoismaiden suurin tuulivoimantuottaja
• Fingrid pyrkii varmistamaan riittävän siirtokyvyn
neljällä vahvalla 400 kilovoltin siirtoyhteydellä
pohjoisesta etelään

Aloitimme Ruotsin ja Suomen välisen kolmannen
vaihtosähköyhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin ja
Metsälinjan suunnittelun.
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Merkittäviä saavutuksia 2017

Kohti uutta sähköjärjestelmää
• Teimme tiekartan puhtaaseen
sähköjärjestelmään siirtymiselle.
• Otimme käyttöön yhteispohjoismaisen
taseselvityksen.
• Edesautoimme uusia kaupallisia
ratkaisuja sähkönkulutusjoustoihin.
• Vaikutimme aktiivisesti TEM:in
älyverkkotyöryhmässä.
• Datahub-hankkeessa valmistauduimme
lopulliseen tietojärjestelmätoimittajavalintaan ja kävimme aktiivista
keskustelua sidosryhmien kanssa.
• Aloitimme eurooppalaisten
verkkosääntöjen käyttöönoton.
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Suurin murheenkryyni 2017:
pohjoismainen tasehallinta

Merkittäviä saavutuksia 2017

Uudistuva Fingrid
• Saavutimme loistavat tulokset
työilmapiiritutkimuksissa:
• Corporate Spiritin People Power
luokitus AAA – Suomen innostavimpia
työpaikkoja
• Great Place to Work tutkimus: 10. sija

• Jatkoimme yrityskulttuurimme
uudistamista
• Sijoituimme maailman kolmen
parhaan kantaverkkobrändin
joukkoon Charge-kilpailussa
Islannissa.
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Investoinnit 2017
• Kokonaisinvestoinnit 111 (147) miljoonaa euroa
• sähköverkko 91 (136) miljoonaa euroa
• varavoima 14 (3) miljoonaa euroa
• tietojärjestelmät 6 (8) miljoonaa euroa
• Rautarouvan ajanmukaistaminen 2011-2020 yhteensä
130 miljoonaa euroa
• Yhteydet Forssasta Lietoon ja Yllikkälästä Korialle etenivät
suunnitellusti.
• Yhteys Hikiältä Orimattilaan aloitettiin loppuvuodesta
• Pääkaupunkiseudun sähkönsyötön varmistaminen: Vantaan
Länsisalmen sähköaseman vahvistaminen valmistui.
• Palvelutoimittajien ja Fingridin henkilökunnan yhdistetty
työtapaturmataajuus oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna
8 (8). Yksi kuolemaan johtanut tapaturma synkistää
työturvallisuuden edistymistä.
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Talous 2017
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Talous 2017
• Tulos pysyi vahvana, investoinnit edelleen
merkittävät
• Hyvä tasapaino asiakasnäkökulman ja
omistaja-arvon tuottamisen suhteen
• Tariffitaso edelleen alhaisimpia Euroopassa
• Loppuvuodesta päätettiin säilyttää
kantaverkkopalvelumaksut ennallaan vuodelle
2018
• Luottoluokitukset säilyivät - mahdollistavat
toiminnan tehokkaan ja pitkäjänteisen
rahoituksen
• S&P 'AA-' (yhtiö)
• Fitch 'AA-' (pitkäaikainen velka)

• Suomen parhaiden yritysten joukossa
yhteisöveronmaksajana (tuloverot 31 milj. €)
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Talous 2017
• Konsernin liikevoitto 185 (192) milj. €

Liike- ja tilikauden voiton kehitys 2011-2017

• Liikevaihto 672 (586) milj. €

250

• Kantaverkkotulot 412 (382) milj. €

• Kokonaiskulut 499 (442) milj. €

200

• Sähköjohdannaiset (realisoitumaton) -9 (-35) milj. €

• Pullonkaulatuottoja 26 milj €, jotka käytettiin
kokonaan sääntelyn mukaisesti investointeihin
• Taloudellisen valvontamallin mukainen tulos päätyy
vuodelta 2017 noin 5 miljoonaa euroa
alijäämäiseksi (arvio).
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• Konsernin tilikauden voitto 131 (139) milj. €
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Yhtiötason strategiset valinnat
Perustehtävään
keskittyminen

Asiakaslähtöisyys

Hoidamme perustehtävämme
erinomaisesti. Emme pyri laajentumaan
uusiin liiketoimintoihin emmekä
olemaan mukana kilpailluissa
liiketoiminnoissa.

Kehitämme liiketoimintaa
asiakaslähtöisesti ja kokonaisuuden
kannalta optimaalisesti.

Markkinalähtöisyys

Integraatiomyönteisyys

Luotamme siihen, että toimivat
markkinat tuottavat kaikessa
tekemisessä parhaimmat ja
innovatiivisimmat ratkaisut.

Edistämme aktiivisesti Euroopan ja
Itämeren alueen sähkömarkkinoiden
yhdentymistä ottamalla samalla
huomioon Suomen edun.
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Maailmanluokan tehokkuus
Kehitämme uusia työskentelytapoja.
Ylläpidämme tarvittavan ydinosaamisen. Teemme yhteistyötä maailman
parhaiden kumppaneiden kanssa ja
käytössämme ovat parhaat teknologiat.
Hyödynnämme innovatiivisesti
digitalisaation mahdollisuuksia.

Varmuus ja vastuullisuus
Sähköjärjestelmän murroksessa
ylläpidämme nykyisen, hyvän
käyttövarmuuden. Vastuullisuus ja
turvallisuus korostuvat kaikessa
tekemisessämme.

Strategian toteutus – jatkuva parantaminen ja
muutoshankkeet
Reaaliaikamarkkinat
Pohjoismaihin
Kuluttajat
markkinoille

Data kuntoon ja
tuottamaan

RAC raiteilla
Valot päällä
valtakunnassa
ja markkinat toiminnassa.

OL3 verkkoon

Investoinnit turvallisesti
ja tehokkaasti.

Digitaalinen
sähköasema
Verkkosäännöt
käytännöiksi

Fingrid taskuun
Vaikuttava kulttuuri
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