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Henkilöstö ja osaaminen
Omistautuneisuus     Tiedon jakaminen     

Johtaminen Innovatiivisuus (vuotuinen henkilöstökysely)

Häiriöiden asiakashaitta (euroa/vuosi)

Siirtorajoitusten markkinahaitta (vaikutus hintaeroon)

Asiakkaiden luottamus Fingridiin (vuotuinen asiakaskysely)

Kantaverkkosiirron hintataso (ENTSO-E -vertailu)

Taloudellinen tehokkuus (kustannuskehitys %/vuosi) Osinkotuotto (%)

FAS tulos (euroa/vuosi) Luottoluokitus

Talous

Asiakkaat ja yhteiskunta

Siirtokapasiteetin 

varmistaminen

Käyttövarmuuden hallinta Sähkömarkkinoiden 

edistäminen

Onnistuminen sähkömarkkinoiden 

edistämisessä (vuotuinen asiakaskysely)

Häiriökeskeytysaika asiakkaalla 

vuodessa (min/toimituspiste)

Reservivelvoitteen täyttyminen (%)

Investoinnit aikataulussa ja budjetissa

Kunnossapidon tehokkuus (ITOMS) 

Työturvallisuus (LTIF)

Sisäiset prosessit

Jussi Jyrinsalo2

Syaanilla jokaisen fingridiläisen palkitsemiseen vaikuttavat mittarit (lisäksi esimiehen arvio henkilökohtaisesta suoriutumisesta)



Sähkön hinta laski vuonna 2019

• Vuonna 2019 sähkön pohjoismainen systeemihinta 

laski n. 11 % edellisvuodesta. Suomen hinta-alueella 

laskua oli n. 6 %.

• Suomen ja Viron hinnat ovat eronneet selvästi 

pohjoismaisesta systeemihinnasta heinäkuusta 

marraskuuhun. 

• Vuoden 2018 niukka vesitilanne jatkui alkuvuonna 

2019, mutta loppuvuotta kohden hydrobalanssi on 

noussut normaalitasolle.

• Päästöoikeuden hinta pysyi koko vuoden korkealla 

tasolla (karkeasti välillä 20-30 €/tCO2).

• Sähkön kulutus Suomessa oli 86 TWh, laskua 

edelliseen vuoteen -1,5 %. Teollisuuden 

kulutuksessa laskua oli -4,4 %. (Lähde: 

Energiateollisuus ry)
Huhtikuussa Viron

palavan kiven laitoksia

laitettu seisontaan

2018 

FI-hinta 46,80 €/MWh

Systeemihinta 43,99 €/MWh 

2019 

FI-hinta 44,04 €/MWh

Systeemihinta 38,94 €/MWh 

Käytetty data: NordPool

Käytetty data: NordPool
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Suomen ja Ruotsin hintaerot kasvoivat vuonna 

2019

Vuonna 2019 sähkö oli Suomessa

• ~16 % kalliimpaa kuin SE 1 hinta-

alueella

• ~15 % kalliimpaa kuin SE 3 hinta-

alueella

Vuoden 2019 hintojen keskiarvotSuomen ja Ruotsin vuotuisen keskihinnan ero

prosentteina viimeisen yhdeksän vuoden ajalta

Käytetty data: NordPool

Käytetty data: NordPool



Vuonna 2019 tuulivoimahankkeita runsaasti 

rakenteilla

4.1.20195

Suomessa tuotettiin v. 2019 uusiutuvilla 

energialähteillä 47 % sähköstä.

Tuulivoiman osuus Suomen 

energiantuotannosta oli 9 %.

Hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus oli 82 %.

Kuva: Energiateollisuus ry

RUOTSI

• Vuoden 2019 arvioitu kapasiteetin lisäys n. 2000 MW.

• Arvioitu kapasiteetin lisäys vuosina 2020-2022 yhteensä n. 

4880 MW.

Lähde: Energiateollisuus ry

SUOMI

• ET:n energiavuosi raportin mukaan tuulivoimakapasiteettia valmistui vuonna 2019 

yhteensä 243 MW. Entson transparenssialustalle raportoidun luvun mukaan 

vuoden 2019 tuulivoimakapasiteetin lisäys on 132 MW*.

• Vuoden 2019 lopussa rakenteilla olevia hankkeita sekä investointipäätöksen 

saaneita hankkeita oli Fingridin seurannan mukaan yhteensä n. 1790 MW edestä.

Tuulivoimatuotannon ja kapasiteetin kehitys Suomessa

Lähde: Svensk Vindenergin arvio

(*Erot ET:n ja transparenssialustan välillä johtuvat luultavasti erilaisesta 

laskentatavasta).



Rakenteelliset pullonkaulat, kohonneet vastakauppa- ja 

kapasiteettimekanismikustannukset nousivat pinnalle 2019. 

→ joustomarkkinoiden synty (erityisesti alueellinen jousto)

PICLO: 

”Pitkien joustosopimusten 

(toistaiseksi DSO) 

joustomarkkina.” +100 

huutokauppaa (+4,5 GW). 

Esimerkiksi UKPN 2019: 18,1 

MW hinnalla 450 000 £.  

INTERRFACE (2019-2023):

Horizon2020-

demonstraatiohanke alkoi. 

Fingrid osana erityisesti 

Itämeren alueen demoa.

ES5-innovation action

3.9.2019 EC julkaisi uuden 

rahoituskierroksen 

demonstraatiohankkeille.

CrossFlex

31.10.2019 CrossFlex sai PCI-

statuksen

CoordiNet (INTERRFACEn

sisarhanke):

DSO kapasiteettimarkkina SWITCH-

pilotti (Skåne) käynnistyi 11/2019 

riittämättömän TSO liityntäkapasiteetin 

takia. Mukana Vattenfall, E.ON, SVK…

ETPA & GOPACS:

”Sijainnillisten intraday-

tarjousten joustomarkkina” Syys-

lokakuussa 2019 yli 10 000 MWh 

vastakauppaa. 

ENERA:

”2.2.2019 ensimmäinen 

sijainnillinen joustotarjous 

aktivoitu EPEX SPOT:n

”ENERA”-markkinalla”.

NODES: 

Adger Energi & Nord Pool

omistavat NODES-markkinan. 

Pilotit Norjassa ja Saksassa.
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https://picloflex.com/dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-5-2018-2020
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border-infrastructure-projects#content-heading-2


Fingridin verkkovisio 2030 
Alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle

Kantaverkko 2030
400 kV

Historiallinen 

Rautarouva uusittu

2020

Metsälinja 400 kV

Oulu - Petäjävesi 

2022

Kolmas 400 kV AC yhdysjohto 

Ruotsin ja Suomen välille 

2025

Helsingin verkon 

vahvistaminen

2025–2035

Huittinen – Forssa 

400 kV 

2025

Järvilinjan tuplaaminen 

400 kV Nuojua – Huutokoski 

2028

Metsälinjan jatko 400 kV

Petäjävesi – Hikiä 

2030

Petäjäskoski – Nuojua 400 kV

2030
Riippuen tuulivoiman sijoittumisesta 

ja ajoittumisesta 

Verkkoinvestointeja noin 

1,4 miljardilla eurolla 

vuosina 2019–2030, 

suurimpia hankkeita 

rahoitetaan myös 

pullonkaulatuloin



Tarjousalueselvitys

• Puhtaan energian paketti edellyttää tarjousalueselvityksen 

tekemistä alueilla, joilla on rajakapasiteettiin vaikuttavia 

rakenteellisia pullonkauloja

• Kantaverkkoyhtiöt esittävät, että selvitykset toteutetaan 

alueellisesti

• Yhteinen menetelmä ja oletukset takaavat yhdenmukaisuuden, mutta 

toteutus on merkittävästi yksinkertaisempi

• Nordic (Suomi, Ruotsi, Norja, DK2) olisi yksi selvitysalue

• Nordic-alueella vaihtoehtoisia konfiguraatioita esitetään 

tarkasteltavaksi Norjassa ja Ruotsissa

• SE3-SE4 -alueiden uudelleenmäärittely

• NO4-alueen jakaminen kahtia (NO4 ja NO6)

• Ehdotus menetelmästä, oletuksista ja konfiguraatioista on julkaistu 

ENTSO-E:n verkkosivuilla
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https://www.entsoe.eu/news/2019/10/07/bidding-zone-review-methodology-assumptions-and-configurations-submitted-to-nras/


Sähkömarkkinalain muutosluonnos

• Suurimmat vaikutukset jakeluverkkoihin:

• entistä laajemmin perusteltu verkon kehittämissuunnitelma sidosryhmien kuulemisineen

• toimitusvarmuustavoitteen täytäntöönpanon jatko 2028 -> 2036 (riippuen 

kaapelointiasteesta 2018 lopulla)

• jatkoajan kompensointi sähkökatkokorvauksia parantamalla.

• Osa muutoksista koskee myös Fingridiä:

• verkon kehittämisvelvollisuuteen lisätty vaatimus siirto- ja jakelupalvelun tuottamisesta 

kustannustehokkaalla tavalla

• sähkönsiirron ja -jakelun maksuja saa korottaa enintään 12,5% 12 kuukauden jaksolla

• valvontajaksolla kertyneen mahdollisen maksujen alijäämän saa periä seuraavan 

kahden valvontajakson aikana.
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Muita uutisia Fingridistä
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos


