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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 Jyrinsalo

Syaanilla jokaisen fingridiläisen palkitsemiseen vaikuttavat mittarit (lisäksi esimiehen arvio henkilökohtaisesta suoriutumisesta)
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Siirtokapasiteetti ei riitä siirtämään sähköä Suomeen kysyntää vastaavasti:

Suomen ja Ruotsin hintaerot kasvoivat vuonna 2019

Vuoden 2019 

spot-hintojen

keskiarvot

Suomen ja Ruotsin vuotuisen keskihinnan ero

prosentteina viimeisen yhdeksän vuoden ajalta



10.3.20204

Lähiajan näkymät



Tilannekuva Suomen tuulivoimakehityksestä alueittain

Tuotannossa olevien tuulipuistojen

kapasiteetti

Rakenteilla oleva tuulivoima

kapasiteetti
Hankkeet, joiden investointipäätöksestä on tiedoitettu tai 

jotka saivat hyväksyvän päätöksen EV:n uusiutuvan

energian tarjouskilpailussa.

Kaavoitettu tuulivoimakapasiteetti
Sisältää hankkeet, joilla on lainvoimainen kaava

Kaavoitusprosessissa olevien

hankkeiden suunniteltu

tuulivoimakapasiteetti
Sisältää hankkeet, joiden osalta on aloitettu

kaavoitusprosessi.

Luvut perustuvat Fingridin eri järjestelmistä sekä julkisista lähteistä koostettuihin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin. Fingrid ei

vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

noin 2200 
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noin 3500 
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noin 10000 

MW
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2030

Kantaverkko:

Tarve siirtää 

pohjoisen 

tuulivoimaa 

etelään kasvaa!



Tarjousalueselvitys
• Puhtaan energian paketti edellyttää 

tarjousalueselvityksen tekemistä 

alueilla, joilla on rajakapasiteettiin 

vaikuttavia rakenteellisia 

pullonkauloja

• Kantaverkkoyhtiöt esittävät, että 

selvitykset toteutetaan alueellisesti, 

mutta käyttäen yhteistä 

menetelmää ja oletuksia: Nordic 

(Suomi, Ruotsi, Norja, DK2) olisi 

yksi selvitysalue

• Nordic-alueella vaihtoehtoisia 

konfiguraatioita (ks. kuva) esitetään 

tarkasteltavaksi Norjassa ja 

Ruotsissa: myös näiden 

kombinaatioita

• Sääntelyviranomaisten 

hyväksynnän jälkeen 

kantaverkkoyhtiöt tekevät 

selvityksen, joka valmistuu ensi 
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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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Datahub-hanke:

Aikataulu puhuttaa toimialaa!

• Fingridin datahub-hanke, joka on organisoitu läpinäkyvästi erilliseen 

tytäryhtiöön Fingrid Datahub Oy:öön, on ollut käynnissä vuodesta 2015. 

Julkinen hankinta valmistui kesällä 2018. Datahub-keskusjärjestelmän 

toimittaja on CGI Suomi Oy.

• Datahub-järjestelmään siirtyminen tapahtuu samanaikaisesti koko toimialalla. 

Tuolloin siirrytään hajautetusta keskitettyyn tiedonvaihtoon ja kaikki sähkön 

vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välinen tiedonvaihto tapahtuu 

datahubin kautta. Näin varmistetaan ajantasaiset tiedot. 

• Käyttöönottoasetus ja -päivämäärä 21.2.2022 sekä konkreettinen 

välitavoitetaulukko aikatauluineen ja valvontapisteineen puhuttaa erityisesti 

niitä sähkön vähittäismarkkinoiden yrityksiä, joiden projektit eivät ole 

aikataulussa. Asia on noussut esille erityisesti Paikallisvoima ry:n jäsenistössä. 

Asiasta on uutisoitu Talouselämässä, Kauppalehdessä ja Tivissä.

• Fingrid Datahub tekee paljon yhteistyötä markkinatoimijoiden ja sidosryhmien 

kanssa. Viimeisin tilaisuus oli 5.2. järjestetty ajankohtaisseminaari, johon 

osallistui 130 verkkoyhtiöiden, sähkönmyyjien, IT-järjestelmätoimittajien ja 

viranomaisten edustajaa. Seminaarin keskeiset viestit olivat: avoimuus, 

yhteistyö sekä kysy jos on epäselvää. Linkki Fingridin tiedotteeseen.
Maaliskuu 2020Jukka Ruusunen

https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2020/datahubin-ajankohtaisseminaarissa-aiheena-kayttoonoton-vaiheet-ja-sita-tukevat-toimenpiteet/


Muita uutisia Fingridistä
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Pohjoismaiden kantaverkkohintojen vertailu FI-NO-SE

Fingrid Statnett SvK SvK+Vattenfall

Fingrid Statnett SvK SvK+Vattenfall

Keskimäärin edullisin tuotannon tariffi on Ruotsissa. Tariffi vaihtelee 

kuitenkin merkittävästi alueittain ja on kalleimmillaan moninkertainen 

Suomen ja Norjan hintoihin verrattuna.

Oulun korkeudelle rakennettavalle tuulipuistolle Suomi on edullisin 

maa, Norja hieman kalliimpi ja Ruotsi merkittävästi kallein.

Kulutuksen keskimääräinen kantaverkkotariffi on Ruotsissa edullisin. 

Jos mukaan lasketaan jakelusiirron hinta, ovat kaikkien maiden 

keskimääräiset kulutuksen hinnat hyvin lähellä toisiaan.

Ruotsin tariffi vaihtelee kuitenkin merkittävästi alueittain. Norjassa 

pitkän huipunkäyttöajan kulutus saa merkittäviä alennuksia.

Helsingin korkeudella sijaitsevan datakeskuksen tariffi olisi halvin 

Norjassa ja suunnilleen sama Suomessa ja Ruotsissa.

(* (*

*) Keskihinta 2018-2019 ENTSO-E tariffivertailusta, vuoden 2020 keskihinta arvio

Luvut perustuvat Fingridin eri järjestelmistä sekä julkisista lähteistä koostettuihin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin. 

Fingrid ei vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
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