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Voin suositella Fingridin tapaa toimia 

asiakastoimikunnassa?
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Mikä toimikunnan työssä on mielestäsi 

sujunut hyvin?
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Avoin palaute toimikuntatyön vahvuuksista

• Hyviä ajankohtaisia aiheita on käsitelty tehokkaasti.

• Selkeää, ajankohtaista, laadukasta, hyvin aikataulussa.

• Hyvin organisoitu, selkeät esitykset, rakentava ilmapiiri.

• Erittäin tärkeää voida keskustella yhdessä sähkömarkkinaan liittyvistä kysymyksistä. Nykytilanteessa 

meidän pitää yhdessä viedä Suomen kannalta tärkeitä asioita eteenpäin.



Missä voisimme parantaa?
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Avoin palaute toimikuntatyön kehityskohteista 

• Jonkin verran muodollista on keskustelu. Avoimempi kysymyksenasettelu ja mielikuvituksen 

vapaampi lento voisi olla tavoitteena. Etäyhteys ei ole auttanut.

• Sisältöön tulisi pyrkiä tuomaan enemmän asioita pidemmällä aikaperspektiivillä ja miten näitä asioita 

edistetään suhteellisen lyhyellä 1-3 vuoden aikaperspektiivillä.

• Fingrid on ehkä joskus hieman virkamiesmäinen, ratkaisuhakuisuus voisi olla insinöörimäisempää. 

Tarkoitan tällä sitä, että juridiikkaa käytetään esteenä.

• Miten kehittää sähkömarkkinoita siten, että mahdollistetaan kilpailukykyiset (eli alhaiset) ja vakaat 

hinnat Suomen teollisuuden investointipäätösten tueksi?



Mikä sinulle on tärkeintä toimikunnassa? 

• Ajankohtaiset asiat ja vaikuttaminen.

• Ajankohtaisuus, verkostot, asioihin vaikuttaminen

• Keskustelu ajankohtaisista ja varsinkin tulevasta niin EU, pohjoismaat kuin Suomenkin tasolla. 

Mahdollisuus keskustella eri ratkaisuvaihtoehdoista

• Tulevaisuuden suuntaviivojen hahmotus ja aikataulut. Vaikuttamismahdollisuuden tuntu myös.

• Markkinan kehitykseen vaikuttaminen / seuraaminen

• Saada tietoa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä tuoda esille teollisuuden näkökulmaa asioihin.



Mitä aiheita haluaisit käsiteltävän toimikunnan 

kokouksissa vuonna 2022? 

• Joustavuus, energiamurros Fingridin kannalta.

• Markkinamallit, niiden muutokset. Reservien riittävyys mietityttää.

• Järjestelmän vakaus ja tehotasapainon varmistaminen.

Suuret kiitokset palautteesta!



Muita ehdotettuja aiheita ensi vuodelle

• Toimikunnan toimintaperiaatteet

• Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet

• Datahubin käyttöönotto

• Fingridin reservihankinta eri lähteistä

• Markkinavalvontaprojekti

• Varttitaseen tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtomuutokset

• Uuden tehoreservilain vaikutus tasesähkönhintaan tulevaisuudessa

• Sähköjärjestelmävisio

• …?

1. Kokous, 18.3.2022 2. Kokous, 25.5.2022 3. Kokous, 9/2022 4. Kokous, 12/2022
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