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Fingridin asiantuntijaseminaarin ennakkomateriaali



Ennakkomateriaalin sisältö

• 13.9. pidettävän asiantuntijaseminaarin ohjelma

• Fingridin rooli sähkömarkkinakehityksessä

• Toimintaympäristön muutoksista

• Päivän sisäiset markkinat

• Uusi pohjoismainen tasehallintamalli

• Monikansalliset säätö- ja reservimarkkinat ja -tuotteet

• Uusi tasemalli

• Varttitase



13.9. asiantuntijaseminaarin ohjelma

• 12.00 Tervetuloa

• 12.10 Fingridin rooli markkinakehityksessä, toimintaympäristön muutokset ja päivänsisäisten 

markkinoiden tulevaisuus

• 12.50 Markkinoiden muutokset: 

• uusi pohjoismainen tasehallintamalli (Fingrid ja Fortum)

• säätö- ja reservimarkkinoiden markkinapaikat ja tuotteet (Fingrid ja Savon Voima)

• keskustelu pienryhmissä

• 14.15 Kahvi

• 14.30 Markkinoiden muutokset:

• 1-tase/1-hintatasemalli (Fingrid ja UPM) 

• varttitase (Fingrid, Axpo ja Helen Sähköverkko)

• keskustelu pienryhmissä

• 15.30 Yhteenveto ja jatko 
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Fingridin rooli

sähkömarkkinakehityksessä



Lakisääteiset tehtävät asiakaslähtöisesti
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Varma sähkö - Toimivat sähkömarkkinat

Suomen ja EU:n lainsäädäntö velvoittaa

• Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid kehittää 

kantaverkkoa, ylläpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon 

tasapainoa sekä parantaa sähkömarkkinoiden 

toimintaedellytyksiä. 

• EU:n sähköasetus velvoittaa Fingridiä tekemään 

yhteistyötä ENTSO-E:ssä sähkösisämarkkinoiden 

toimivuuden edistämiseksi. Fingridin tehtävänä on 

osallistua markkina-, käyttö- ja liityntäverkkosääntöjen ja 

niissä säädettyjen ehdotusten laatimiseen ja 

täytäntöönpanoon.  

Yhdessä asiakkaiden kanssa

• Fingrid kehittää sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoiden 

pelisääntöjä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. 

• Fingrid informoi asiakkaitaan aktiivisesti eurooppalaisten 

sähköalaa koskevien sääntöjen kehityksestä.

• Asiakkaiden näkemyksiä kuullaan eurooppalaisista, 

alueellisista ja kotimaisista valmisteilla olevista  

ehdotuksista.

• Neuvottelukunta ja kolme asiakastoimikuntaa edesauttavat 

asiakkaan äänen kuulemista.

"Perus-TSO" "Lisäarvo asiakkaille"



2019 2020 2021 2022 2023

Sähköjärjestelmä ja -markkinat kokevat suuria muutoksia

Datahub eli 

vähittäismarkkinoiden 

tiedonvaihtopalvelu  

Euroopan laajuiset reservi- ja 

säätösähkömarkkinat

Pohjoismaissa päivänsisäisillä 

markkinoilla siirrytään 15 

minuutin markkina-

aikajaksoon

Vuorokausimarkkinoilla siirrytään 

15 minuutin markkina-

aikajaksoon 

Keski-Euroopassa 

päivänsisäisillä markkinoilla 

siirrytään 15 minuutin 

markkina-aikajaksoon

Yhteiseurooppalaisen 

taseselvityksen harmonisointi:

1-tase ja 1-hinta

15 minuutin taseselvitysjakso

Uusi Pohjoismainen tasehallintamalli (ACE)

Tasehallintamalli 

muuttuu

Säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyminen Joustavuuden ja säätömahdollisuuksien lisääntyminen

Sähkömarkkinoilla 

kohti reaaliaikaa

Puhtaan, säätämättömän ja hajautetun tuotannon lisääntyminen yhä enemmän markkinaehtoisesti
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Maiden rajat ylittävä sähkökauppa kehittyy ja volyymit kasvavat

Olkiluoto 3



Asiantuntijaseminaarin tavoitteet

Lisätä 
sidosryhmien 
tietoa tulevista 
muutoksista 

Lisätä Fingridin
ymmärrystä ja 

tietoa muutosten 
vaikutuksista 
sidosryhmiin  

Auttaa Fingridiä
muutosten 

valmistelussa 
ENTSO-E:ssä, 
alueellisessa 

yhteistyössä ja 
kansallisesti
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Toimintaympäristön muutokset



Sääriippuva 

sähköntuotanto 

lisääntyy

Sähköautojen määrä 

kasvaa

Perinteisen säätävän 

tuotantokapasiteetin 

määrä vähenee

Tarve uusille 

joustoratkaisuille

Energiajärjestelmä muutoksessa

Siirtokapasiteetin määrä 

pohjoismaiden ja muun 

Euroopan välillä kasvaa
Olkiluoto 3 

käyttöön
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Data: Tilastokeskus, Energiavirasto
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Ydinvoima Yhteistuotanto Säätövoima (vesi, lauhde) Tuuli- ja aurinkovoima

Markkinoilla olevan* sähköntuotantokapasiteetin 

kehitys Suomessa 2005-2018
(* ilman teho- ja järjestelmäreservejä)

"Säädettävä tuotanto"

-3000 MW

Tuontikapasiteetti 

2005: 3500 MW

Tuontikapasiteetti 

2018: 5100 MW

Yhteistuotanto -500 MW

Ydinvoima +100 MW
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Uusiutuva sähkö on kilpailukykyinen ratkaisu 

päästöjen vähentämiseen

Päästötavoitteet

Uusiutuvan sähkön 

tuotantokustannuksien 

merkittävä lasku
+ = Tuuli- ja aurinkosähkön 

määrä kasvaa

Pohjoismaisen tuulivoiman 

määrän ennustetaan kasvavan 

50-200% vuosina 2018-2030* 

Pohjoismaisen tuulivoiman 

tuotantokustannus parhaimmillaan 

jo alle 30 EUR/MWh

EU:n päästövähennystavoite: 

>40% vähennys 2030

80-95% vähennys 2050

* Ennusteet: WindEurope, tilasto: ENTSO-E
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https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/Wind-energy-in-Europe-Scenarios-for-2030.pdf
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs_2017.pdf
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Vaihtelu kuuluu tuulivoiman tuotantoon
Pohjoismaisen tuulivoiman vaihtelu viikolla 4/2018

24h

36h

>50% 

asennetusta 

kapasiteetista

>50% 

asennetusta 

kapasiteetista • Tuulivoima vaihtelee voimakkaasti 

myös pohjoismaisella tasolla

• Vesivoiman kyky tasapainottaa 

vaihteluita mahdollistaa suuremman 

tuulivoimamäärän integroinnin

• Toistaiseksi tuulivoiman vaihtelu 

vertautuu vielä kulutuksen vaihteluun 

(normaali päivä-yövaihtelu

pohjoismaisella tasolla n. 10-12 GW), 

mutta tuulivoimakapasiteetin 

kasvaessa tilanne muuttuu

Datan lähde: ENTSO-E Transparency Platform
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Aurinkosähkö • Aurinkosähkön määrä on toistaiseksi pieni, mutta 

se voi kasvaa huomattavasti riippuen vero- ja 

tukipolitiikasta, verkkomaksuista, teknologian 

kehityksestä ja kuluttajien asenteista. 

Kuva: Fingrid

Ajatusleikki: jos aurinkosähkö olisi Suomessa yhtä 

yleistä kuin lämpöpumput ovat tällä hetkellä (>800 

000 kpl) ja asennuksen keskikoko olisi 5-8 kW:

• ~ 4-7 GW kapasiteetti (n. 0,7-1,2 kW per capita)

• ~ 3-6% Suomen sähkönkulutuksesta

• ~ 30-60% tuotannosta aurinkoisena kesäpäivänä

Jos aurinkosähkö lyö läpi Suomessa, se 

todennäköisesti lyö läpi myös muualla 

pohjoismaissa => vaikutukset kertautuvat

• 0,7 kW per capita tarkoittaisi pohjoismaissa noin 

18 GW kapasiteettia
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Tuotantorakenteen muutos korostaa tarvetta 

lyhyemmälle kaupankäyntijaksolle... 

14 31.8.2018Sähkömarkkinoiden asiantuntijaseminaarin ennakkomateriaali

Kuvissa tasevirhe ilman ennustevirheen vaikutusta



... mutta ajureita on muitakin 

15 31.8.2018Sähkömarkkinoiden asiantuntijaseminaarin ennakkomateriaali

Kuvissa tasevirhe ilman ennustevirheen vaikutusta



Sähköinen liikenne voi olla haaste tai 

mahdollisuus

Sähköautot ovat 

oleellinen osa liikenteen 

päästövähennystavoitteita

Latauksen "älykkyydellä" 

on merkittävä vaikutus 

järjestelmän toimintaan

Vaikutukset kasvavat 

sähköautojen määrän 

kasvaessa

• Älykkäällä latauksella voidaan 

välttää kulutuspiikkien syntymistä

• Sähkön syöttö tilapäisesti 

autoista verkkoon päin voisi 

tukea järjestelmää tiukoissa 

tilanteissa

• Ohjaamaton lataus kasvattaisi 

kulutuspiikkejä

• Suomen tavoite: 250 000 

sähköautoa 2030

• Pitkällä aikavälillä koko autokanta 

muutettava hiilivapaaksi

• 250 000 sähköautoa 4 kW 

latausteholla = 1000 MW

• Miljoona sähköautoa 

keskimäärin 10 kW latausteholla 

= 10 000 MW 

• Koko Suomen henkilöautokanta 

keskimäärin 20 kW latausteholla 

~55 000 MW
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Pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden 

laatu on heikentynyt merkittävästi

• Minuuttimäärät normaalin taajuusalueen ulkopuolella ovat kasvaneet 200 prosenttia 

vuodesta 2002 lähtien

• Vaihtelevan sähköntuotannon määrän kasvu lisää entisestään stressiä taajuuden laadulle

31.8.2018Sähkömarkkinoiden asiantuntijaseminaarin ennakkomateriaali17

Kuva: Energinet, Fingrid, Statnett & Svenska kraftnät. 2017. Finer time resolution in Nordic power markets: A Cost Benefit Analysis. 



• Sähkömarkkinamalli on päivitettävä 

yhteensopivaksi muutoksessa olevan 

energiajärjestelmän kanssa, jotta:

 Energian tuotannon ja kulutuksen 

tasapainotus toimisi luotettavasti 

markkinahintojen ohjaamana

 Energia- ja ilmastotavoitteet 

saavutettaisiin kustannustehokkaasti 

 Sähkön tarjonta pysyisi 

kohtuuhintaisena

Tämän vuoksi Suomessakin siirrytään 

kohti reaaliaikamarkkinoita

31.8.2018Sähkömarkkinoiden asiantuntijaseminaarin ennakkomateriaali18

Sähkömarkkinamallin päivitys tukee 

energiajärjestelmän murrosta



Päivänsisäiset markkinat



Päivänsisäisen siirtokapasiteetin hinnoittelu?
• Nykyisin päivänsisäinen markkina perustuu jatkuvalle kaupankäynnille, jossa käytettävissä 

oleva siirtokapasiteetti annetaan markkinatoimijoiden käyttöön; kuitenkin CACM 

verkkosääntö edellyttää hinnoittelua myös päivänsisäiselle markkinalle. 

• CACM verkkosäännön mukaisesti kantaverkonhaltijat ovat tehneet ehdotuksen 

päivänsisäisen kapasiteetin hinnoittelusta kesällä 2017, joka on parhaillaan ACERin

hyväksyttävänä (päätöstä odotetaan vuoden 2019 alkupuolella ja se voi poiketa 

merkittävästi kantaverkkoyhtiöiden ehdotuksesta)

• Ehdotuksessa on esitetty ns. hybridimallin käyttöönottoa, jossa nykyisen jatkuvan 

kaupankäynnin lisäksi järjestettäisiin huutokauppa (yksi tai useampi)

• huutokauppa perustuu marginaalihinnoitteluun (kuten vuorokausimarkkinoilla)

• kapasiteettia ei allokoida samanaikaisesti jatkuvassa kaupassa ja huutokaupassa

• alussa yksi eurooppalainen huutokauppa  - tarjoukset toimitettava ennen klo 22 CET 

kauppaa edeltävänä päivänä; tämän lisäksi ehdotettu, että Pohjoismaissa alueelliset 

huutokaupat olisivat mahdollisia 
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Päivänsisäisellä markkinalla tarjotut tuotteet?

• Nykyisin tarjotaan tunti- ja blokkituotteita

• CACM verkkosäännön mukaisesti NEMOt ovat tehneet ehdotuksen päivänsisäisen 

markkinan tuotteista ja kansalliset sääntelyviranomaiset ovat hyväksyneet ehdotuksen 

vuonna 2017:

• tuntituote

• 30 minuutin tuote

• varttituote

• markkinatoimijoiden määrittelemät blokkituotteet (koostuvat tunti-, 30 minuutin ja 

varttituotteista)
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Siirtokapasiteetin määrittäminen 

päivänsisäisellä markkinalla?
• Nykyisin päivänsisäiselle markkinalle annetaan siirtokapasiteetti, joka on jäänyt 

käyttämättä vuorokausimarkkinoilla

• mikäli tarjousalueiden välillä on hinta-ero, niin siirtokapasiteettia on käytettävissä 

päivänsisäisellä markkinalla vain korkean hinnan tarjousalueelta alemman hinnan 

tarjousalueelle (hinta-ero vuorokausimarkkinoiden tuloksena)

• CACM verkkosäännön mukaisesti kantaverkonhaltijoiden tulee laskea siirtokapasiteetit 

myös päivänsisäiselle markkinalle; kapasiteetinlaskentamenetelmän tulee määritellä kuinka 

usein laskenta tehdään. 

31.8.2018Sähkömarkkinoiden asiantuntijaseminaarin ennakkomateriaali22



Päivänsisäisen markkinan avautumis- ja 

sulkeutumisajankohta?
• CACM verkkosäännön mukaisesti kantaverkonhaltijat ovat ehdottaneet ajankohdat ja 

viranomainen (ACER) on ne hyväksynyt keväällä 2018 – koskevat jatkuvan kaupankäynnin 

avautumis- ja sulkeutumisajankohtaa

• Avautumisajankohta Pohjoismaissa klo 15 CET kauppaa edeltävänä päivänä (muissa EU-

maissa 18 – 22 CET kauppaa edeltävänä päivänä)

• Sulkeutumisajankohta: Pohjoismaisilla yhteyksillä 60 minuuttia ennen käyttötuntia ja Viron 

yhteydellä 30 minuuttia ennen käyttötuntia (muissa EU-maissa 60 minuuttia)
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Päivänsisäisen markkinan maksimi- ja 

minimihinnat?
• CACM verkkosäännön mukaisesti NEMOt ovat ehdottaneet maksimi- ja minimihintoja, 

jotka viranomainen (ACER) on hyväksynyt vuonna 2017

• Päivänsisäisillä markkinoilla maksimihinta on +9999 €/MWh

• Päivänsisäisillä markkinoilla minimihinta on – 9999 €/MWh

• Nämä hinnat ovat käytössä XBID-markkinalla

• Hintoja muutetaan mikäli vuorokausimarkkinoiden hinnat ylittävät nämä maksimi- ja 

minimihinnat. Tällöin käytetään samoja maksimi- ja minimihintoja molemmilla markkinoilla. 

Vuorokausimarkkinoiden maksimihinta on +3000 €/MWh ja minimihinta on -500 €/MWh   
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Kysymyksiä?

• Päivänsisäiset huutokaupat: Kuinka monta huutokauppaa (alueelliset vs. eurooppalaiset)? 

Avaava/lopettava huutokauppa? Jatkuvan kaupan rooli huutokauppojen käyttöönoton 

jälkeen?

• Tuotteet: Tarvitaanko päivänsisäisillä markkinoilla muita tuotteita ja mitä nämä olisivat?

• Siirtokapasiteetti: Kuinka usein siirtokapasiteetti tulisi laskea päivän sisäiselle markkinalle?

• Avautumis- ja sulkeutumisajankohta: Onko tarvetta muuttaa avautumisajankohtaa? Jos on, 

niin mihin suuntaan? Onko tarvetta muuttaa sulkeutumisajankohtaa lähemmäs 

käyttötuntia? Jos on, niin mihin arvoon?

• Päivänsisäisen markkinan maksimi- ja minimihinnat: Pitäisikö hinta-arvoja muuttaa ja mihin 

suuntaan? Tulisiko DA/ID/Balancing maksimi- ja minimihintojen riippua toisistaan? Jos 

näin, niin millä tavoin?
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Uusi pohjoismainen tasehallintamalli

Area Control Error –tasehallintamalli (ACE)



31.8.2018

• Tasehallinnan perusajatus on pitää tuotanto ja 

kulutus tasapainossa ja taajuus 50 Hz:ssä

• Jokaisella kantaverkkoyhtiöllä on kansallinen vastuu 

oman alueen tasapainottamisesta, mutta ei 

velvoitetta hankkia säätöresursseja kansallisesti

• Taajuuden ylläpitämiseksi käytetään edullisimmat 

resurssit yhteispohjoismaisilta 

säätösähkömarkkinoilta, verkon siirtokyky 

huomioiden

• Jos siirtoverkossa on useita pullonkauloja ja kukin 

kantaverkkoyhtiö tasapainottaa omaa aluettaan, 

taajuuden ylläpito hankaloituu.

Nykyinen tasehallintamalli tasapainottaa 

Pohjoismaita kokonaisuutena mutta ei 

välttämättä kohdista kustannuksia 

aiheuttajille
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Tulevaisuuden aluevirheeseen (ACE)

perustuva tasehallintamalli toteuttaa 

paremmin polluter pays -periaatetta

-

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

-

-

-

-

-
-

- -

-

+

-+
-

-
+

+
-

-

+
- +

• Synkronialue jaetaan 11 eri 

taajuudensäätöalueeseen jotka vastaavat 

sähkömarkkinoiden tarjousalueita

• Perusfilosofia on, että jokaisen alueen tuotannon 

ja kulutuksen ollessa tasapainossa, koko 

synkronialueen tuotanto ja kulutus on 

tasapainossa ja taajuus on 50 Hz

• Lähtökohtaisesti jokaisella taajuudensäätöalueella 

on oltava riittävästi reservikapasiteettia alueen 

tasapainottamiseksi

• Tasapainotuksen kustannukset kohdistetaan 

sinne, missä tasevirhe on aiheutunut (eikä 

sinne, missä säätöä on aktivoitu)
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Aluevirheeseen perustuvan tasehallintamallin 

toteutus Pohjoismaissa

29

• Jokainen kantaverkkoyhtiö ennustaa sekä laskee omien 

taajuudensäätöalueidensa tasevirhettä (Suomi on yksi taajuudensäätöalue)

• Jokaisen taajuudensäätöalueen tasevirhe lähetetään yhteiselle 

markkinapaikalle

• Ennustettua tasevirhettä korjataan manuaalisesti aktivoitavilla 

taajuudenpalautusreserveillä (mFRR)

• Reaaliajassa laskettua tasevirhettä korjataan sekä automaattisesti (aFRR) että 

manuaalisesti aktivoitavilla taajuudenpalautusreserveillä

• Taajuudensäätöalueella tarvittavaa säätöä ei tarvitse tehdä kyseisellä alueella 

 hoidetaan alueiden välisellä kaupalla

• Vastakkaissuuntaiset tasevirheet korjataan netottamalla, jos mahdollista

• Eri alueiden välillä tehdyt netotukset käsitellään alueiden välisinä 

säätökauppoina

• Säätösähkö aktivoidaan kultakin yhteiseltä markkinapaikalta 

hintajärjestyksessä

• Synkronialueen tasehallinta ja siirtojenhallinta tehdään entistä 

koordinoidummin mikä osaltaan mahdollistaa tehokkaamman siirtokapasiteetin 

käytön tasehallintaan
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Reservikapasiteetin mitoitus ja 

varmistaminen

• Kantaverkkoyhtiöiden tulee varmistaa että reservikapasiteettia on 

käytettävissä riittävästi sekä koko alueen että myös jokaisen 

taajuudensäätöalueen tasapainottamiseksi

• Reserervikapasiteetin riittävyys varmistetaan yhteisiltä 

kapasiteettimarkkinoilta (sekä ylös- että alassäätö). 

• Taajuudensäätöalueiden välistä siirtokapasiteettia voidaan varata 

taajuudenpalautusreserveille (mFRR ja aFRR)

• Jos siirtokapasiteettia on käytettävissä reservitarpeisiin, koko 

alueella tarvittavan reservikapasiteetin määrä on pienempi kuin 

jokaisella taajuudensäätöalueella tarvittavien reservikapasiteettien 

summa

• Kaikkea reservikapasiteettia ei tarvitse varmistaa 

säätökapasiteettimarkkinoilta, jos on nähtävissä että säätösähkön 

energiamarkkinoilla on vapaaehtoisia tarjouksia käytettävissä
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Uuden tasehallintamallin vaikutukset

• Hyvä taajuus ja valot päällä

• Laajat pohjoismaiset markkinat sekä reservikapasiteetille että säätösähkölle

• Kannustaa tasevastaavia ylläpitämään oman taseensa paremmin kunnossa 

kustannusten kohdistuessa aiheuttajille paremmin

• Suomessa toimivien tasevastaavien aiheuttamat poikkeamat vaikuttavat 

Suomen vastuulla olevan reservikapasiteetin määrään
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32 2018 2019 2020 2021 2022

aFRR capacity markets

mFRR capacity markets

mFRR energy markets with 15 min. resolution

aFRR energy markets

Implementation roadmap for the ACE model

15 min. ISP

ACE based balancing

Planning and Implementation

Nordic Market Platforms

TSO IT systems
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Kysymyksiä?

• Miten hyvin tiedätte käyttötunnin/-vartin aikana oman tasepoikkeamanne? 

• Milloin tasepoikkeamanne on tiedossa?

• Mitä tietoa valtakunnan tasepoikkeamasta olisi hyvä julkaista esimerkiksi kuluvalle tai 

seuraaville tasejaksolle? Miksi?
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Monikansalliset säätösähkö- ja 

reservimarkkinat



MARI platform

35 2018 2019 2020 2021 2022

aFRR capacity markets

mFRR capacity markets

mFRR energy markets with 15 min. resolution

aFRR energy markets

Pohjoismaiset säätö- ja reservimarkkinat valmistavat 

siirtymää kohti eurooppalaisia markkinapaikkoja

ACE based balancing

Planning and Implementation

Nordic Market Platforms

TSO IT systems
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Muutoksia pohjoismaisilla reservimarkkinoilla on 

odotettavissa jo lähivuosina

• Reservien käytettävyyden varmistamiseksi sekä automaattiselle (aFRR) että manuaaliselle 

säätösähkölle (mFRR) otetaan käyttöön yhteispohjoismaiset reservikapasiteettimarkkinat vuoden 

2019 aikana 

• kaupankäynti D-2 (korvaa kansallisen viikkomarkkinan)

• aFRR-markkinoiden merkitys kasvaa

• Hankintatunnit ulotetaan vuoden 2020 aikana kattamaan kaikki tunnit

• Hankintamäärä tuplataan vuosien 2020-2021 kuluessa pohjoismaissa, 300  600 MW

• Energiamarkkinat käyttöön 2021 mahdollistaen myös vapaaehtoiset tarjoukset

• Energiamarkkinoiden myötä aktivointi hintajärjestyksessä (nykyisin pro rata)

• mFRR-markkinoita kehitetään ACE-tasehallintamallin suuntaan

• Pohjoismaiset TSO:t tekevät säätösähkötilaukset (mFRR) vartin jaksoille 2020 alkaen, ei ole 

sidottu 15 minuutin taseselvityksen käyttöönottoon
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aFRR-

konsultaatio 

syyskuussa



Pohjoismaiset säätöenergiamarkkinat korvautuvat 

eurooppalaisilla markkinapaikoilla 2022

• Reservimarkkinoiden laajentaminen ja harmonisoiminen lisää kilpailua ja 

kaupankäyntimahdollisuuksia

• Euroopassa rakennetaan seuraavia markkinapaikkoja:

• MARI = eurooppalaisten TSO:iden yhteinen markkinapaikka mFRR-reserville

• PICASSO = eurooppalaisten TSO:iden yhteinen markkinapaikka aFRR-reserville

• Eurooppalaiset standardituotteet käyttöön Suomessa viimeistään eurooppalaisten 

markkinapaikkojen myötä

• Rajapinta suomalaiselle reservitoimittajalle edelleen Fingrid
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Konsultaatio 

säätöenergian 

hinnoittelusta 

syys-lokakuussa



Eurooppalainen mFRR-

säätöenergiamarkkinapaikka MARI

MARI = Manually Activated Reserves Initiative



Eurooppalainen mFRR-standardituote

• Aktivoitumisaika 12,5 min (FAT)

• Tarjoukset 15 minuutin resoluutiolla (96 kaupankäyntijaksoa vuorokaudessa)

• Täyden aktivoinnin minimikesto 5 min, maksimikesto 20 min (ks. seuraava kalvo)

• Minimitarjouskoko 1 MW, maksimitarjouskoko 9999 MW; tarjoukset 1 MW:n portaissa

• Tarjouksen jakaminen: reservitoimittaja voi määrittää salliiko se jakamisen vai ei

• Tarjouksen jättöaika (GCT, gate closure time) T-25 min
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Jotta taajuus saadaan aina palautettua 15 minuutissa, on kaksi 

aktivointitapaa - Scheduled Activation (SA) ja Direct Activation (DA)
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• Scheduled Activation 7,5 min ennen ISP*:n alkua (joka viidestoista minuutti)
• Toimija voi ilmoittaa, jos haluaa osallistua vain Scheduled Activationiin, esimerkiksi jos resurssi ei ole 

käytettävissä seuraavalla ISP:llä

• Direct Activation tarkoittaa SA:n jälkeisiä aktivointihetkiä (voidaan aktivoida milloin vaan). 
• Kesto 5-20 min riippuen aktivointihetkestä, aina seuraavan ISP:n loppuun.
• Osa energiasta menee jälkimmäiselle ISP:lle, jolle tarjousta ei ole kohdistettu. Teknisellä linkityksellä 

estetään tupla-aktivoinnit samalla ISP:lle.

Kansallisesti 

mahdollisuus määritellä 

yksityiskohtaisempi 

rampin muoto ja 

säätöenergian kohdistus 

ISP:lle TSO-BSP-

selvityksessä

*ISP = imbalance settlement period, tasejakso



Eurooppalainen aFRR-

säätöenergiamarkkinapaikka PICASSO

PICASSO = Platform for the International Coordination of the Automatic frequency restoration process and Stable

System Operation



Eurooppalainen aFRR-standardituote

• Aktivoitumisaika 5 minuuttia 

• Tarjoukset 15 minuutin resoluutiolla

• Aktivoinnin kestolle ei ole minimiä, maksimiaika 15 min

• Minimi tarjouskoko 1 MW, maksimi tarjouskoko 9999 MW; tarjoukset 1 MW:n portaissa

• Tarjous voidaan aktivoida osittain

• Tarjousten jättöaika (GCT) 25 minuuttia ennen käyttöajanjakson alkua

• Tarjousten aktivointi: Keski-Euroopassa vallitseva säätösykli (control cycle) on 4 sekuntia –

todennäköisesti käyttöön Pohjoismaissakin
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Kysymyksiä uusista kansainvälisistä 

reservimarkkinapaikoista ja –tuotteista?

• Mitä Fingridin tulisi ottaa huomioon toteutuksessa? 

• Mitä asioita pitäisi harmonisoida ja missä voisi olla kansallista soveltamista?

31.8.2018Sähkömarkkinoiden asiantuntijaseminaarin ennakkomateriaali43



Uusi taseselvitysmalli



Taseselvitysmalli kannustaa osallistumaan 

sähköjärjestelmän tasapainottamiseen
• Tehokas ja puhdas sähköjärjestelmä tarvitsee kaikki resurssit mukaan tehotasapainon 

ylläpitämiseen.

• Taseselvitysmallin tulee edelleen kannustaa toimijoita huolehtimaan taseestaan, mutta myös 

tukemaan sähköjärjestelmää. Tavoitteen saavuttamiseksi taseselvitysmalliin on odotettavissa 

seuraavia muutoksia:

• Luopuminen erillisistä kulutus – ja tuotantotaseista, tasepoikkeaman laskenta käsitellään yhdessä 

taseessa. Yhden taseen malli yksinkertaistaa käsittelyä sekä kohtelee tuotantoa ja kulutusta 

tasapuolisesti. Yhden taseen malli yksinkertaistaa myös akkujen sekä aggregoitujen kohteiden 

käsittelyä.

• Yhtä tasetta käsitellään lähtökohtaisesti yhden hinnan mallilla, eli ylijäämästä ja alijäämästä 

maksetaan sama hinta samalla taseselvitysjaksolla.

• Poikkeuksena yhden hinnan malliin on kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi taseselvitysjaksoilla, 

joilla järjestelmässä on ollut merkittävästi sekä ylös- että alassäätöä, sovelletaan eri hintaa yli- ja 

alijäämälle.

• Tavoitteena siirtyä uuteen taseselvitysmalliin yhdessä varttitaseeseen siirtymisen kanssa.
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Eurooppalainen lainsäädäntö sekä pohjoismainen 

yhteistyö vaikuttavat taseselvitysmalliin

• EU:n verkkosääntö, Tasehallinnan suuntaviiva antaa reunaehdot tulevaisuuden 

taseselvitysmallille.

• Tasehallinnan suuntaviiva edellyttää kaikilta EU:n kantaverkkoyhtiöiltä yhteistä ehdotusta 

taseselvityskäytänteiden yhtenäistämiseksi.

• Kantaverkkoyhtiöiden ehdotus on konsultaatiossa 28.9. saakka. Ehdotus tulee toimittaa 

regulaattoreille joulukuussa 2018. Konsultaation lisätiedot tästä.

• Nyt konsultaatiossa oleva ehdotus määrittää raamit taseselvitykselle, mutta jättää myös paljon 

vapausasteita kansalliseen päätöksentekoon.

• Ehdotus voi muuttua vielä konsultaation jälkeen kantaverkkoyhtiöiden tai viranomaisten 

käsittelyssä. Lopullinen tulos tiedossa vasta, kun viranomaiset tai viranomaisten yhteistyövirasto 

ACER ovat hyväksyneet ehdotuksen.

• Jos lopulliseen ehdotukseen jää avoimia kohtia, Pohjoismaat pyrkivät löytämään yhtenäisen 

ratkaisun, eli tavoitteena pohjoismaisesti yhtenäinen taseselvitysmalli.
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https://consultations.entsoe.eu/markets/imbalance_settlement_harmonisation_proposal/


UUSI 

TASESELVITYS

MALLI 

KÄYTÖSSÄ

Regulaattoreiden 

hyväksymät 

kansalliset 

taseselvityksen 

ehdot ja edellytyksetJoulukuu 

2018

Pohjoismaisen 

mallin 

tarkentaminen 

yhdessä 

sidosryhmien 

kanssa
Kaikkien 

regulaattoreiden 

yhteishyväksyntä
EU:n 

kantaverkko-

yhtiöiden 

yhteinen 

ehdotus

max 18 kk, voidaan 

mahdollisesti myös sitoa 

varttitaseen aikatauluun

Tiekartta uuden taseselvitysmallin 

käyttöönottoon

noin joulukuu 

2020 – syyskuu 

2021

Eurooppalaisen

ehdotuksen sitova

sisältö tiedossa

aikaisintaan

kesäkuussa 2019

Yksityiskohtien 

hiominen ja 

avoimista kohdista 

sopiminen 

pohjoismaisittain

voi venyä esim.  

muutospyyntöjen 

vuoksi



Nykyisen tasemallin kuvaus

• Erilliset käsittelyt tuotannolle ja kulutukselle (tuotanto- ja kulutustase).

• Tuotantotaseelle sovelletaan kahden hinnan mallia, ylijäämälle ja alijäämälle hinta on eri.

• Kulutustaseelle sovelletaan yhden hinnan mallia, ylijäämälle ja alijäämälle hinta on sama.

• Taseselvitysjakso on tunti, tunti määräytyy järjestelmässä tehtyjen säätöjen mukaan joko 

ylössäätötunniksi tai alassäätötunniksi. 

• Ylössäätötunnin määräytyminen: järjestelmässä on tehty joko pelkästään ylössäätöä tai 

jos tunnilla on ollut säätöä molempiin suuntiin, ylössäätöä on tehty enemmän.

• Alassäätötunnin määräytyminen: järjestelmässä on tehty joko pelkästään alassäätöä, tai 

jos tunnilla on ollut säätöä molempiin suuntiin, alassäätöä on tehty enemmän.

• Näiden lisäksi on myös tunteja, joilla ei ole tehty ollenkaan säätöjä.
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Nykyinen tasemalli - tuotantotase 

tuotanto

tuotantosuunnitelmat

tuotantotaseeseen 

vaikuttavat tehokaupat ja 

reservienergiat

tuotantotaseen 

tasepoikkeama

Tuotantotaseen tasepoikkeaman

laskeminen

Tuotantotasepoikkeaman hinnan määräytyminen, eri

hinta yli- ja alijäämälle

Positiivinen tasepoikkeama: ylijäämää

Negatiivinen tasepoikkeama: alijäämä

Ylössäätötunti:

• Tasevastaava myy 

ylijäämänsä Fingridille

vuorokausimarkkinan 

hinnalla

• Tasevastaava ostaa 

alijäämänsä verran 

tasesähköä 

ylössäätöhinnalla

Alassäätötunti:

• Tasevastaava myy 

ylijäämänsä Fingridille

alassäätöhinnalla

• Tasevastaava ostaa 

alijäämänsä verran 

tasesähköä vuorokausi 

hinnalla

Hinnoittelumalli ei palkitse 

järjestelmää tukevasta 

tasepoikkeamasta.
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Nykyinen tasemalli - kulutustase 

kulutus

tuotantosuunnitelmat

kulutustaseeseen

vaikuttavat tehokaupat ja 

reservienergiat

kulutustaseen

tasepoikkeama

Kulutustaseen tasepoikkeaman

laskeminen

Kulutustaseen hinnan määräytyminen, sama hinta yli-

ja alijäämälle

Positiivinen tasepoikkeama: ylijäämää

Negatiivinen tasepoikkeama: alijäämä

mittausalueen

tasepoikkeama

kiinteät toimitukset

Hinnoittelumalli palkitsee 

järjestelmää tukevasta 

tasepoikkeamasta

Ylössäätötunti:

• Tasevastaava myy 

ylijäämänsä Fingridille

ylössäätöhinnalla

• Tasevastaava ostaa 

alijäämänsä verran 

tasesähköä 

ylössäätöhinnalla

Alassäätötunti:

• Tasevastaava myy 

ylijäämänsä Fingridille

alassäätöhinnalla

• Tasevastaava ostaa 

alijäämänsä verran 

tasesähköä 

alassäätöhinnalla



Odotettavia muutoksia nykyiseen tasemalliin

• Luopuminen erillisistä kulutus – ja tuotantotaseista, tasepoikkeama käsitellään yhdessä 

taseessa.

• Tuotantosuunnitelmat eivät jatkossa enää vaikuta tasepoikkeaman laskentaan. 

Kantaverkkoyhtiö tarvitsee silti tulevaisuudessakin laadukkaita tuotantosuunnitelmia.

• Taseselvitysjakso muuttuu tunnista varttiin.

• Yhtä tasetta käsitellään lähtökohtaisesti yhden hinnan mallia, joka on käytössä 

nykyisessä kulutustaseessa, eli ylijäämästä ja alijäämästä maksetaan sama hinta 

samalla taseselvitysjaksolla.

• Poikkeuksena yllä olevaan on kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi 

taseselvitysjaksoilla, joilla järjestelmässä on ollut sekä ylös, -että alassäätöä, sovelletaan 

eri hintaa yli- ja alijäämälle. 

• Hinta määräytyisi sen mukaan taseselvitysjaksolle, onko kyseessä ollut ylössäätövartti, 

alassäätövartti vai vartti, jolla tehty merkittävästi säätöjä molempiin suuntiin.
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Näkemys tulevasta taseselvitysmallista

kulutus

tuotanto

tehokaupat ja 

reservienergiat

tasepoikkeama

Tasepoikkeaman laskenta, vain 

yksi tase

Positiivinen tasepoikkeama: ylijäämää

Negatiivinen tasepoikkeama: alijäämä

mittausalueen 

tasepoikkeama

kiinteät toimitukset

Ylössäätövartti

• Tasevastaava myy 

ylijäämänsä Fingridille

ylössäätöhinnalla

• Tasevastaava ostaa 

alijäämänsä verran 

tasesähköä 

ylössäätöhinnalla

Alassäätövartti

• Tasevastaava myy 

ylijäämänsä Fingridille

alassäätöhinnalla

• Tasevastaava ostaa 

alijäämänsä verran 

tasesähköä 

alassäätöhinnalla

Lisäksi mahdollisuus kahden hinnan

käyttöön tietyillä varteilla, joilla säätöjä on 

ollut kahteen suuntaan.



Muutos on varmaa, mutta moni yksityiskohta on 

vielä avoinna

Eurooppalainen harmonisointi tulee, 

mutta epäselvää kuinka paljon 

lopullinen päätös jättää tilaa 

pohjoismaiselle ratkaisuille.

• Raamit asettava ehdotus taseselvityksen 

harmonisoinnista on sitova vasta 

viranomaisten tai ACER:n hyväksymisen 

jälkeen. Tätä ennen nykyinen 

konsultaatiossa oleva ehdotus voi 

muuttua ja tiukentua.

• Pohjoismaissa pyritään vähintään 

alueelliseen harmonisointiin.

Avoimet substanssikysymykset

• Miten tasesähkön hinta lasketaan 

useammasta säätösähkön 

(aFRR/mFRR) hinnasta?

• Millaisella kaavalla tasesähkön hinta 

lasketaan, kun säätöjä ei ole tehty?

• Millainen on yksityiskohtainen 

hinnoittelumalli silloin, kun säätöjä on 

ollut kahteen suuntaan?

• Miten varmistetaan tulevaisuudessa 

laadukkaat tuotantosuunnitelmat?
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Kysymyksiä

• Minkälaisia tietojärjestelmämuutoksia taseselvityksen muutos todennäköisesti vaatii

toimijoilta?

• Mitä on oleellista harmonisoida eurooppalaisittain, entä pohjoismaisesti?

• Kantaverkkoyhtiö tarvitsee laadukkaita tuotantosuunnitelmia ja mahdollisesti myös

kulutussuunnitelmia. Miten varmistetaan suunnitelmien hyvä laatu?
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Varttitase



• Tunnin aikaikkunassa tasevastaavalla voi 

olla merkittäviäkin tasepoikkeamia

 Tasepoikkeamien netottuminen

vääristää poikkeamista aiheutuvien 

kustannusten jakautumista 

markkinaosapuolille

• Taseselvitysjakson lyhentyessä 15 

minuuttiin tasepoikkeamat ilmenevät 

tarkemmin 

 Tasepoikkeamien kustannukset 

jakautuvat oikeammin, mikä ohjaa 

tasevastaavia tuotannon ja kulutuksen 

tasapainottamiseen
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Varttitaseessa hinta ohjaa tasevastaavia 

tasapainoon tarkemmin

Kuva: Energinet, Fingrid, Statnett & Svenska kraftnät. 2017. Finer

time resolution in Nordic power markets: A Cost Benefit Analysis. 

Kuva: Energinet, Fingrid, Statnett & Svenska kraftnät. 2017. Finer

time resolution in Nordic power markets: A Cost Benefit Analysis. 



• Päivänsisäinen kaupankäynti siirtyy 15 

minuutin tuotteisiin vuoden 2020 aikana

 Tasevastaavat voivat käydä kauppaa 

lähempänä käyttöhetkeä päästäkseen 

taseeseen

• Vaihtoehtoisesti tasevastaavat voivat 

tasapainottaa poikkeamansa 

säätökykyisellä kapasiteetilla
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Reaaliaikaisemmat markkinat mahdollistavat 

tasapainottamisen lähempänä käyttöhetkeä

Kuva: Energinet, Fingrid, Statnett & Svenska kraftnät. 2017. Finer time resolution in 

Nordic power markets: A Cost Benefit Analysis. 



• Energian hinta määräytyy tarkemmin 

todellisen tilanteen mukaan 

säätösähkömarkkinoiden siirtyessä 

vuoden 2020 aikana 15 minuutin 

markkinajaksoon. Aktivoidut tarjoukset 

määrittävät hinnan tunnin sijaan varteille
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Säätösähkömarkkinoilla hinta määräytyy 

tarkemmin ja tarjontamahdollisuudet muuttuvat
• 15 minuutin markkinajakso edellyttää 

nykyistä lyhyempää sitoutumista

 Mahdollistaa uudenlaiset tarjoukset 

säätökykyisestä tuotannosta ja 

kuormasta (kysyntäjousto)

Kuva: Fingrid



• Päivänsisäisten markkinoiden  ja 

säätösähkömarkkinoiden eurooppalainen integraatio 

etenee varttitaseeseen siirtymisen myötä

 Säätökykyisen kapasiteetin kaupankäynti 

laajenee Pohjoismaiselta tasolta Eurooppalaiselle 

tasolle

 Säätökykyistä kapasiteettia voidaan hyödyntää 

tehokkaammin

• 15 minuutin tuotteilla rajasiirtokapasiteettia voidaan 

hyödyntää tehokkaammin rajan yli käytävässä 

kaupankäynnissä

• Vuorokausimarkkina ei siirry 15 minuutin 

markkinajaksoon varttitaseen siirtymisen yhteydessä
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Varttitase harmonisoi sähkömarkkinoita 

Euroopan laajuisesti

Kuva: Energinet, Fingrid, Statnett & Svenska kraftnät. 2017. Finer

time resolution in Nordic power markets: A Cost Benefit Analysis. 



• Datahubin järjestelmät toteutetaan niin, 

että ne pystyvät käsittelemään sekä 15 

minuutin että 60 minuutin aikasarjoja

• Tarvittaessa Datahubissa voidaan myös 

muuntaa tuntienergiat vartin jaksoihin

• Datahubin tehtäviin kuuluvat muun 

muassa jakeluverkonhaltijoiden 

taselaskentojen suorittaminen sekä 

taseselvitystietojen tiedonvaihto  

 Datahub vähentää varttitaseesta 

aiheutuvia toimialan osapuolten 

tietojärjestelmien muutostarpeita
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Datahub tukee varttitaseeseen siirtymistä



• Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tavoite on siirtyä varttitaseeseen yhtä aikaa 

eurooppalaisen tasehallinnan suuntaviivan mukaisesti viimeistään joulukuussa 2020

• Siirtymän toteutuksen osalta on vielä avoimia kysymyksiä niin Suomessa kuin muillakin 

Pohjoismailla

• Toimialan toive on, että varttitaseeseen siirrytään Datahubiin käyttöönoton yhteydessä

 Datahubin aikataulu tuo haasteita siirtymävaiheeseen

 Siirtymävaiheen toteutus on vielä avoinna
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Varttitaseeseen siirtyminen



Kysymyksiä?

• Millaisia muutoksia varttitase aiheuttaa sinulle, esimerkiksi tietojärjestelmiin tai 

sopimuksiin?

• Mitä mahdollisuuksia varttitase tuo?
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki
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Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos mielenkiinnosta!


