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Sisältö
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• Mitä markkinatoimijoilta odotetaan
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eCAT (Auction Tool)

System development

Testing

Functional testing

JAO internal functional testing

Issue correction and retest

TSO integration testing

Market testing

MP registration for testing

Market test

CASP (ATC submission)

Tool update

JAO internal test

TSO integration test

Go-live preparation

Deployment dry run

Deployment on Production

Business go-live

Yearly Auction

Opening of first yearly auction

Publication of first yearly auction results

Monthly auction

Resale window

Opening of first monthly auction

Publication of first monthly auction results

JAO

TSO

MP

All
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Projektin status ja aikataulu

Aikataulu (viikkotasolla viitteellinen) Kommentit
• Tarvittavat viranomaispäätökset ACERilta ja 

kansallisilta viranomaisilta saatu.

• Syys-lokakuussa kaupankäyntialustan 

kehittämistyö ja testaus

• Marraskuussa testaukset sidosryhmien 

kanssa (markkinaosapuolet ja TSOt)

• Vuosihuutokauppaan osallistuakseen 

markkinatoimijoiden on rekisteröidyttävä 

JAO:lle ennen huutokaupan alkua

• Vuosihuutokauppa vuodelle 2023 

toteutetaan joulukuun alussa

• Tammikuun 2023 kuukausihuutokaupat 

toteutetaan myös ennen joulua

▪ Webinaari loka-marraskuussa

▪ Huutokauppakalenteri, projektin status, 

markkinatoimijoiden testausjakso…



FTR toimijat, tuotteet ja huutokauppaprosessi

Huomioita FI-EE FTR:stä

• Finanssisiirto-oikeutta voi ostaa 

vain yhteen suuntaan 

(Suomesta Viroon)

• Vuosihuutokauppaan 

allokoitava kapasiteetti on 

maksimissaan 350 MW

• Kuukausihuutokauppaan 

allokoidaan kapasiteettia siten, 

että kuukausi- ja 

vuosihuutokauppaan allokoitu 

kokonaiskapasiteetti on 

maksimissaan 650 MW

Markkinaosapuoli
• Osallistuu huutokauppaan 

jättämällä ostotarjouksen

Markkina-alusta
• Kaupankäyntipaikka 

huutokaupalle.

• EU:ssa LTTR:ien

kaupankäyntialustan tarjoaa 

JAO (Joint Allocation Office)

TSO:t
• Määrittävät 

huutokaupattavan 

rajasiirtokapasiteetin.

• FCA-asetuksen mukaisesti 

tarjottava vähintään 

kuukausi- ja vuosituotteita.
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Suojausajanjaksoittain (vuosi/kk)

Day ahead markkinakytkös (tilitetään kuukausittain)

Ostotarjous

Huutokaupan tulos ja veloituslasku Huutokaupan tulos ja luottolasku

Tarjolla oleva FTR volyymi Huutokaupattava FTR volyymi

Hyvitys ja luottolasku 

Day-ahead markkinahinnat

Veloituslasku



JAO – Joint Allocation Office

• JAO vastaa TSO:iden puolesta pitkän 

aikavälin siirto-oikeustuotteiden 

huutokaupoista EU:n sisällä.

• JAO toimii yhteyspisteenä kaikissa pitkän 

aikavälin siirto-oikeustuotteiden 

huutokauppoihin liittyvissä kysymyksissä:

• Rekisteröityminen

• Tekninen tuki

• Käyttäjätietojen hallinta

• Laskutus ja kompensaatiot

• Jälkimarkkinat
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https://www.jao.eu/


• Rekisteröityminen on ilmaista ja avoin kaikille 

toimijoille, joilla on EIC ja ACERin rekisteröitymiskoodi.

• Rekisteröitymisohjeet sekä vaadittavat dokumentit 

löytyvät JAO:n verkkosivuilta Resource Centeristä.

• Rekisteröitymisdokumenttien hankkimiseen, 

käsittelyyn ja hyväksymiseen on varattava aikaa.

• Dokumenttien käsittelyajat on kerrottu 

rekisteröitymisohjeissa. → Kannattaa aktivoitua jo 

nyt

• Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä JAOn service 

deskiin

• Linkit

• Resource Center

• Registration Guide

• Overview of document requirements
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Rekisteröityminen

https://www.jao.eu/service-desk
https://www.jao.eu/resource-center
https://www.jao.eu/sites/default/files/2022-07/20220711_Guide%20to%20registration%20for%20Market%20Participants.pdf
https://www.jao.eu/sites/default/files/2022-04/Overview%20of%20document%20requirements_0.pdf


• Huutokauppaan osallistuminen ja tarjouksen 

jättäminen vaatii riittävän vakuuden kattamaan kaikki 

olemassa olevat velat sekä suurimmat mahdolliset 

seuraavan yhden tai kahden erän velat, jotka 

erääntyvät huutokaupoissa, joita ei ole vielä suljettu

• Vakuusmuodot:

• Käteistalletus JAO:n avaamalla tilillä ING 

Luxemburgissa.

• Pankkitakaus pankilta, jolla on sivukonttori EU:ssa, 

ETA:ssa tai Sveitsissä ja luottoluokitus 

BBB+/Baa1.

• Luottorajaa määritetään jatkuvasti uudelleen ja 

päivitetään uusien tarjousten ja vakuuksien mukaan.

• Rekisteröitymis- ja vakuusasioita on käsitelty 

10.6.2022 pidetyssä webinaarissa. Lisätietoa saa 

JAOn sivuilta ja asiakaspalvelusta.
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Vakuusvaatimukset

https://www.youtube.com/watch?v=r9T4blhS_Lg


Auction tool (eCAT)

• Kaikki JAOn järjestämät huutokaupat 

toteutetaan eCAT –huutokauppatyökalulla.

• Työkalu on käytettävissä 24/7/365.

• Lisätietoa eCATista ml. käyttöohjeet löytyy 

Resource Centeristä.

• Työkalun käytöstä löytyy myös koulutusvideoita 

Youtubessa mm.

• Miten tehdä ostotarjouksia

• Jälkimarkkinat

• Markkinaosapuolille tullaan tarjoamaan 

testausmahdollisuus ennen varsinaisen 

huutokaupan alkua.
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https://www.youtube.com/channel/UCfraWtRfObrkCoLLrdCNwdA


Markkinaosapuolien testausjakso

• Markkinatoimijoiden testausajanjakso ajoittuu marraskuun lopulle.

• Lopulliseen ajankohtaan vaikuttaa järjestelmäkehityksen valmistuminen. On mahdollista, että 

testaus pystytään aloittamaan jo ennen marraskuun viimeistä viikkoa.

• Lisätietoa testausajanjaksosta ja testaukseen rekisteröitymisestä tullaan kertomaan lokakuun 

aikana JAOn nettisivuilla ja uutiskirjeessä. 

• Myös TSOt tulevat viestimään testausajankohdasta samoilla tavoilla kuin esimerkiksi näistä 

webinaareista.
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Yhteenveto ja seuraavat askeleet

Ajankohta Toiminta

Syys-lokakuu Rekisteröityminen (ml. vakuusjärjestelyt) 

huutokauppaa varten

Loka-marraskuun vaihde Webinaari

Marraskuun jälkipuolisko Markkinaosapuolien testausjakso

Joulukuu alkupuolisko Huutokauppa vuosituotteelle 2023

Huutokauppa kuukausituotteelle (tammikuu 2023)
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Suomen ja Ruotsin väliset rajat 1/2

• ACER:n päätös 12/2022, 14.9.2022:
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Suomen ja Ruotsin väliset rajat 2/2

• ACER:n päätöksen mukaan Suomen ja Ruotsin rajalla ei oteta käyttöön siirto-oikeuksia, vaikka 

enemmistö ACER:n konsultaatioon osallistuneista suomalaisista markkinaosapuolista kannatti niitä

• ACER pyytää siirtoverkonhaltijoita varmistamaan muiden suojaustuotteiden saatavuuden ja 

velvoittaa siirtoverkonhaltijat kehittämään tarvittavat järjestelyt

• Päätöksen edellyttämistä järjestelyistä ei ole ennakkotapauksia ja niiden kehittäminen vaatii 

huomattavasti pidemmän ajan kuin siirto-oikeuksien käyttöönotto

• Päätös viivästyttää pitkän aikavälin hintasuojaustuotteiden käyttöönottoa Suomessa

• Fingrid arvioi parhaillaan ACER:n päätöksen vaikutuksia ja jatkotoimenpiteitä
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