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Läpinäkyvyys sähkömarkkinoilla

• Läpinäkyvyyden merkitys sähkömarkkinoilla

– markkinoiden toimivuuden edistäminen

• Eurooppalainen asetus läpinäkyvyyden lisäämisestä sähkömarkkinoilla 

– Euroopan laajuudella yhtenäistä tietoa saatavilla

– asetus sellaisenaan sitovaa lainsäädäntöä jäsenvaltioissa

– ENTSO-E:n toteutettava internet-sivusto, jossa markkinatietoa

– sivuston oltava valmiina 5.1.2015

– sivusto kattaa Fingridin ja Nord Pool Spotin jo aiemmin julkaiseman markkinatiedon lisäksi 

jonkin verran uutta tietoa



Fingridin toteutus sähkömarkkinatiedon välityksen osalta

• Julkaistavan markkinatiedon sisällöstä vastaavat kantaverkkoyhtiöt, sähköpörssit, 

jakeluverkkoyhtiöt, sähkön tuottajat ja suuret sähkönkäyttäjät 

• Fingrid on vastuussa siitä, että tarvittavat tiedot löytyvät ENTSO-E:n sivustolta

• Pyritään tehokkaaseen toimintamalliin

– Fingrid välittää jo hallussaan olevaa markkinatietoa eteenpäin

– esim Nord Pool Spotin sivuilla julkaistavat keskeytykset välitetään suoraan sivustolle

• toimijan ei tarvitse lähettää tietoa useampaan kertaan 

• Joulukuun alussa julkaistaan sovellusohje, jossa kuvataan asetuksen asettamia 

käytännön velvoitteita toimijan näkökulmasta



Vaikutukset toimijoihin

• Kuluttajat

– UMMit 

• Tuottajat

– Yli 1 MW tuotantoyksiköiden tiedot: pääpolttoaine ja mahdolliset muutokset laitoksen 

tuotantotehossa marraskuun loppuun mennessä

• kantaverkkosopimus ja tasepalvelusopimus edellyttäneet pääosin jo aiemmin, jatkossa tarkistus 

vuosittain

– yli 100 MW tuotantoyksiköiden tiedot: Fingridillä tämänhetkiset tiedot, jatkossa muutokset 

Fingridille marraskuun loppuun mennessä

– tuotantosuunnitelmat edellisenä päivänä Fingridille kuten aiemminkin

– toteutunut tuotanto vähintään 100 MW:n generaattoriyksiköistä

– tavoitteena reaaliaikamittauksen lisääntyminen

– UMMit



EIC-koodit (Energy Identification Code) 

• koodisto Euroopan sisäisille energiamarkkinoille 

– tunnistetaan yksilöllisesti markkinaosapuolet ja muut markkinoille osallistuvat objektit

– perusta automatisoidulle tiedonvaihdolle

– Koodia muutetaan ainoastaan, jos koodin haltijan status muuttuu. Esimerkiksi yhtiön 

nimenvaihdon yhteydessä koodia ei vaihdeta.

– EIC on ainoastaan tiedonvaihtoon liittyvä koodi, eikä se takaa oikeutta toimia 

energiamarkkinoilla.

• jaottelu erilaisiin koodeihin, joista tässä vaiheessa osapuolille oleellisimmat

– Osapuolikoodit (X-koodit) – Markkinaosapuolet eli yhtiöt

– Resurssiobjektit (W-koodit) – Tuotantolaitokset, kulutusyksiköt jne.

• EIC-koodeja voi hakea sähköpostilla osoitteesta lio@fingrid.fi. 

mailto:lio@fingrid.fi


Lisätietoa

• Komission asetus N:o 543/2013 tietojen antamisesta ja julkaisemisesta 

sähkömarkkinoilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

714/2009 liitteen I muuttamiseen liittyen. 

http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/sahkomarkkinainformaatio/Sivut/default.aspx

• Asetuksen sovellusohje (julkaistaan joulukuun alussa) www.fingrid.fi -> Asiakkaat -> 

Sähkömarkkinainformaatio

• ENTSO-E:n markkinatiedon sivusto ennen tammikuuta www.entsoe.net

• ENTSO-E:n markkinatiedon sivusto 5.1.2015 eteenpäin 

http://transparency.entsoe.eu

• EIC-koodit http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/Tiedonvaihtopalvelut/Sivut/EIC-

koodit.aspx

http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/sahkomarkkinainformaatio/Sivut/default.aspx
http://www.fingrid.fi/
http://www.entsoe.net/
http://transparency.entsoe.eu/
http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/Tiedonvaihtopalvelut/Sivut/EIC-koodit.aspx


Fingrid välittää. Varmasti.


