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Talous ja rahoitus



Fingridin yritystalouden keskeisiä ajureita

Toiminnan kustannukset – volatiilisuus ja taso kasvavat

Investoinnit – 3 miljardin euron ohjelma yhtiön suurin

Pullonkaulatuotot – regulaatiomalli kehittyy
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Kantaverkkotoiminnan liikevaihto ja kulut
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• Kantaverkkotuotot muodostuvat pääosin sähkönsiirron 

yksikköhinnan ja volyymin tulona. Näistä palveluista maksaa noin 

120 asiakasta. Energiavirasto hyväksyy kantaverkkopalvelujen 

hinnoittelurakenteen sekä valvoo tuottotasoa.

• Jokainen sähkömarkkinatoimija on velvollinen huolehtimaan 

sähkötaseensa tasapainottamisesta joko sopimalla siitä Fingridin

tai jonkun muun toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesähköä 

tasapainottaakseen sähkömarkkinatoimijan (tasevastaavan) 

tunnittaisen sähkötaseen. Tasepalvelulla (eSett) on noin 50 

asiakasta.



Yritystalous
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Muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa 

volatiliteettia ja kasvua Fingridin kuluihin

Ennustettava historia Voimakas muutos

Häviösähkö

Reservit 

Tasehallinta 

Rajasiirto

Volyymien 

kasvu

Euroopan 

korkea sähkön 

ja kaasun hinta 

Venäjän 

tuonnin 

loppuminen 
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Markkinaehtoisten kulujen kasvu ja volatiliteetti
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Häviösähkö:
Sähkön korkea hinta ja 

kasvaneet läpisiirrot 

Suojauspolitiikka

Reservit:
Saatavuuden vaihtelu

Kattava hankintamalli

Tasepoikkeama:
Taseylijäämä

Siirtokapasiteetti



Fingrid-konsernin avainluvut 1-3/2022
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Eurooppalainen kantaverkon siirtohintojen vertailu 2021 

(alustavat tulokset)

Eri infrastruktuuri Ei EU / ETA

2.
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Vertailun tariffihinta = Tuotannon keskimääräinen tariffihinta + Kulutuksen keskimääräinen tariffihinta



Maailmanluokan tehokkuus
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”Fingridin kustannustehokkuus 

perustuu toimintamalliin, jossa 

keskitytään perustehtävään, sekä 

yhdistetään oma ydinosaaminen 

parhaiden toimijoiden kanssa. 

Aktiivista suunnittelutyötä tehdään 

lisäksi yhdessä asiakkaiden kanssa ja 

otetaan ulkopuolisia tahoja mukaan 

innovointityöhön. Näin saavutetaan 

parempia ja tehokkaampia

ratkaisuja esimerkiksi kantaverkon 

investointi- ja kehitystyössä.”



Investointien rahoitus
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• Fingridin 1,2 miljardin euron velasta pääosa 

kansainvälisiltä rahamarkkinoilta

• Korkea luottoluokitus (’AA-’/S&P) edellytys 

tehokkaalle rahoitukselle

• Edellytykset investointiohjelman rahoittamiseksi:

o Taloudellinen valvonta - Vakaa sääntely ja 

riittävä sääntelyn sallima velanhoitokyky

o Tehokkuus – Toimeenpano ja 

kustannustehokkuus 

o Yritysvastuu – Environmental, Social

Governance (ESG)

Fingridin 3 miljardin euron investointiohjelma 

on suuri suhteessa yhtiön nykyisen taseeseen
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• Vihreä rahoitus - Tärkeä osa Fingridin

rahoitusstrategiaa ja kokonaisvastuullista 

toimintamallia – vuonna 2021 uusi 

valmiusluotto ja vihreä investointilaina

• Edelläkävijä - Fingrid on ensimmäinen 

suomalainen yritys, joka on liikkeeseen 

laskenut vihreän joukkovelkakirjan 

”Green Bondin” (2017)

• Rahoitus- Fingridin investoinnit 

puhtaaseen energia-järjestelmään 

mahdollistavat vastuullisen (vihreän) 

rahoituksen määrän kasvun
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Fingridin tavoitteena on lisätä vihreän 

rahoituksen määrää kokonaisrahoituksesta



Pullonkaulatuotot
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• Kertymän perusta – Fingrid saa 

pullonkaulatuottoja sähkön 

aluehintaerojen perusteella. 

Pullonkaulatuotot jaetaan hinta-alueiden 

TSOiden kesken 50/50

• Päätös käytöstä - Energiavirasto 

päättää pullonkaulatuottojen käytöstä EU 

sääntelyn ja ACER:n päätösten 

mukaisesti

• Fingridin tavoite – Pullonkaulatuottojen 

käyttö investointeihin, kulujen 

kattamiseen ja kantaverkkohinnoitteluun
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Pullonkaulatuottojen rooli Fingridin

yritystaloudessa on kasvanut merkittävästi

Käyttämättömät 

pullonkaulatuotot 

taseessa vuoden 

lopussa

2017 2018 2019 2020 2021

MEUR 0 1 72 219 489



Yhteenveto
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Mitä seuraavaksi

• Toimintaympäristön muutos – eri vaatimusten 

yhteensovittaminen ja toimiva sähköjärjestelmä vaatii tiivistä 

yhteistyötä

• Kantaverkkopalveluiden hinnoittelu – järjestelmän 

laajentuminen kasvattaa kustannuksia ja kustannusvolatiliteetti

lisää epävarmuutta

• Asiakaslupausten täyttäminen – Terve yritystalous on 

edellytys kestävälle toiminnalle
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Liitteet
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WACC ja sallittu tulos
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• Energiavirasto määrittelee Fingridin

sallitun taloudellisen tuloksen neljän 

vuoden valvontajaksoissa (2020-23)

• Vuoden 2021 oikaistu tulos oli noin 

15 miljoonaa euroa ylijäämäinen

WACC, ennen

veroja 2020

WACC, ennen 

veroja 2021

Oikaistu pääoma 

2021
Sallittu tulos 2021

Alijäämä(-) 

/Ylijäämä(+) 2021

Kumulatiivinen 

alijäämä(-) 

/Ylijäämä(+) 2020-

2023

4,89% 4,52% n. 3 100 milj. euroa n. 140 milj. euroa n. 15 milj. euroa n. -15 milj. euroa

Alla olevassa taulukossa on esitetty Fingridin omat karkeat arviot sallitusta tuloksesta:



Konsernin IFRS-tase
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

FI-00620 Helsinki

P.O.Box 530

FI-00101 Helsinki, Finland

Tel. +358 30 395 5000

Fax. +358 30 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos!

http://www.fingrid.fi/

