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Tiekartat: Tasehallintahanke ja 

mFRR-energiamarkkina
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Pohjoismainen tasehallintahanke etenee



Säätösähkömarkkinoiden tiekartta

2020 2021 2022 2023 2024

Yksitasemalli 

käyttöön

MARI

Varttitase

Pohjoismainen 

säätöenergiamarkkina

varttitarjouksilla ja vartin 

tasejaksolla

• mFRR-energiamarkkinaprojektin toteutus & testaus Automaattinen 

käyttöjakso

Tarjousten

aktivointi 

varteittain

Tarjousattribuutit 

käyttöön

Mahdollisuus 

jättää 

varttitarjouksia

1 MW minimitarjouskoon pilotti
1 MW 

mimimitarjouskoko

Yksitasemallin ehtomuutokset

Automaattisen käyttöjakson 

ehtomuutokset,

sidosryhmäkonsultaatio 

20.10-19.11.2021

Varttitaseen ehtomuutokset

1 MW rajoitetusti
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22.5.2023
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Säätötarjouksen tekninen 

hintaraja



Säätösähkötarjouksen hintaraja

• Energiavirasto poisti ylössäätötarjouksen 5000 €/MWh hintarajan vahvistaessaan 1.11.2021 käyttöön 

otettavat 1-tasemallin ehtomuutokset päätöksellään 29.9.2021. Muutokselle on annettu vuoden 

toimeenpanoaika. Päätös ei ole lainvoimainen.

• Perusteluna päätökselle oli, että sähkön sisämarkkina-asetuksen (EU) 2019/943 mukaan sähkön 

tukkuhinnalla ei saa olla ylä- eikä alarajaa (pl. tekniset rajat) ja tämä koskee myös tasesähkön hintaa.

• Fingrid on hakenut päätöksen toimeenpanokieltoa ja perumista. Perusteluina on, ettei Energiavirasto ole 

ottanut huomioon markkinatoimijoiden riskiä ja näkemystä sekä hintarajan pitäisi olla pohjoismaisesti ja 

eurooppalaisesti harmonisoitu.

• Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt työstävät yhteistä ehdotusta uudesta hintarajasta, jonka käyttöönottoa 

on suunniteltu alustavasti varttitaseeseen siirryttäessä.

• Liityttäessä MARI-alustalle tulee eurooppalainen hintakatto, josta ENTSO-E:llä on tällä hetkellä 15 000 € 

esitys ACER konsultaatiossa.
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Säätöenergiatuote
Aktivointiaika

Ajastettu ja suora aktivointi

Säätöenergian selvitys
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Aktivointiaika

• Nykyisin käytössä olevan max 15 minuutin aktivointiajan lisäksi ehtomuutoksissa on esitelty 

eurooppalaisen standardituotteen mukainen 12,5 min aktivointiaika (2,5 min valmistelu + 10 min 

tehonmuutos) – automaattisen käyttöjakson aikana mahdollista valita näistä jompikumpi. 

• Tarjousten valintaan tai säätöenergiaan aktivointiaikavalinnalla ei ole vaikutusta.

• Deaktivointiajan vaade sama kuin aktivointiajan.

• Varttitaseen käyttöönoton myötä 15 minuutin aktivointiaika tulee poistumaan.
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Ajastetun ja suoran aktivoinnin periaate

Ajastettu aktivointi Pisin mahdollinen suora 
aktivointi 1. Valmisteluaika

2. Ramppi

3. Aktivointiaika (FAT)

4. Aktivoinnin minimikesto 
(5 min)

5. Aktivoinnin maksimikesto 
täydellä teholla:

a)5 min ajastetussa 
aktivoinnissa

b)20 min suorassa 
aktivoinnissa

Tavoitteena on mahdollisimman lineaarinen ja symmetrinen säätö, mutta se ei ole vaatimus. 
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mFRR -prosessi ennen varttitasetta
Ajastettu aktivointi (Scheduled activation) 12,5 min aktivointiajalla

Käyttövartti

AOF:n tulokset 

TSO:lle

Tarjousten käsittely TSO:n järjestelmissä

TSO toimittaa 

tarjoukset

markkinapaikalle 

(AOF)
mFRR-

tilaus 

BSP:lleTSO toimittaa 

säätötarpeen 

markkinapaikalle 

(AOF)

BSP:t

jättävät 

tarjoukset 

TSO:lle

AOF:n tulosten 

tarkastelu

Säätöenergia

-tuote
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Säätö 

täysin 

aktivoitunut

Säädön 

deaktivointi 

alkaaSäätö 

alkaa

1.11.2021

* Varttitaseen tultua käyttöön toukokuussa 2023 säätötarjousten gate closure on 25 min ennen kutakin varttia



mFRR -prosessi
Suora aktivointi (Direct activation) 12,5 min aktivointiajalla

T T+15
T-7,5

Aikaisin ajankohta 

tehdä suora aktivointi

T+7,5

Myöhäisin ajankohta 

tehdä suora aktivointi

T+30 T+45
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Ajastettu aktivointi
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Säätöenergian selvitys

• Automaattisen käyttöjakson aikana taseselvitysjakso on vielä tunti

• Säätöenergia lasketaan energiakorjausta ja -korvausta varten kunkin tunnin varttien summana

• Säätöhinta on korkein / matalin seuraavista

• tunnin kallein / halvin vartti

• edellisen tunnin viimeisen vartin suoralla aktivoinnilla tilatun kalleimman / halvimman säädön hinta

• vuorokausimarkkinoiden Suomen hinta-alueen hinta

• Energia lasketaan blokkeina

• ajastetun aktivoinnin tapauksessa tilattu teho x 15 min

• suoran aktivoinnin  tapauksessa tilattu teho x säädön käyttöaika

Käyttöaika = 15 min + aika markkina-aikajakson loppuun tilausajankohdasta – 7,5 min

1.11.202113



Säätötarjoukset
Järjestelmäkuvaus

Tarjousten jättäminen

Tarjousten validointi

Tuntitarjousten jakaminen
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Säätötarjousten muutokset
Nykyhetki Automaattinen käyttöjakso 

Q4/2022

Varttitase Q2/2023 MARI-liityntä 2024

Aktivointiaika (FAT) 15 min 12,5 min / max 15 min 12,5 min 12,5 min

Tilausaika qh - 7,5 min qh - 7,5 min qh - 7,5 min

Tarjouskoko 1/5/10 MW 1 MW 1 MW 1 MW

Max/min hinta 5000 € / ei 

minimiä

? / ei minimiä ? / ei minimiä +/- 99 999 €*

Tarjousten resoluutio 1 h 1h / 15 min 15 min 15 min

Marginaalihinta 1 h 1h (kallein/halvin 15 min) 15 min 15 min

Tarjousten jättöaika h - 45 min h - 45 min qh - 25 min qh - 25 min

MARI Tarjousattribuutit - Käytössä 15 min tarjouksille käytössä käytössä

Aktivointi Elektroninen / 

puhelin

Elektroninen Elektroninen Elektroninen

15 1.11.2021

*ENTSO-E:n ehdotus 15 000 € tällä hetkellä ACER:in hyväksyttävänä



• Tiedonvaihtokanavat

• ECP ja CIM-sanomat ensisijaisena

• VaksiWeb varalla tarjousten syöttöön

• ELCOM ja VaksiWeb varalla 

elektroniseen aktivointiin

• Pelkästään puhelimella tapahtuva 

aktivointi ei enää mahdollinen, puhelin 

käytössä kuitenkin varalla

• Fingrid edelleen rajapinta BSP:ille

1.11.202116

Järjestelmäkuvaus



Tarjousten jättäminen

• Tarjoukset lähetetään ensisijaisesti sanomalla Fingridille ECP:tä käyttäen

• 15 minuutin tarjouksille otetaan käyttöön CIM-sanomaformaatti

• 60 minuutin tarjouksille käytetään ERRP-sanomaformaattia

• Varalla on VaksiWebin käyttöliittymä, joka ei tue kaikkia tarjousattribuutteja

1.11.202117



Tarjousten validointi

• Kaikki säätötarjoukset validoidaan, kun reservitoimittaja jättää tai muuttaa niitä. Tarkistetaan:

• markkinasäännöt

• linkityssäännöt

• Jos jokin tarjouksista ei noudata sääntöjä, koko tarjoussanoma hylätään.

• Reservitoimittajalle lähetetään hylkäysviesti, joka sisältää hylkäyssyyn.

• Reservitoimittaja voi halutessaan asettaa säätötarjoukselle reservikohdekohtaisen 

maksimikapasiteetin. Jos rajaa ei aseta, säätötarjouksen maksimikoko on 200 MW.
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Tuntitarjousten jakaminen 

• Aktivoitavien tarjousten valinta (AOF) toimii 15 minuutin jaksoilla

• Kaikkien pohjoismaalaiselle alustalle lähetettävien tarjousten on oltava 15 minuutin tarjouksia

• Automaattisen käyttöjakson (1.11.2022-22.5.2023) aikana reservitoimittajan on mahdollista jättää 

tuntitarjouksia, mutta Fingrid jakaa tuntitarjoukset neljäksi identtiseksi 15 minuutin tarjoukseksi, joilla 

on sama hinta ja määrä

• Nämä käsitellään kuten muutkin 15 minuutin tarjoukset eli tarjous voidaan tilata esim. tunnin 

ensimmäiselle ja viimeiselle vartille

• Tarjousattribuutit eivät ole käytössä tuntitarjouksille

19
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Tarjousattribuutit
Perustarjoukset

Moniosainen tarjous

Vaihtoehtoiset tarjoukset

Ehdollinen linkitys

Tekninen linkitys



Tarjousattribuutit

Tyyppi Tarjousattribuutti Kuvaus

Perustarjoukset

(Simple bids)

Pienin aktivointimäärä Pienin tarjouksesta aktivoitavissa oleva määrä, vaikka tarjous olisikin jaettava. 

Jakamattomuus Tarjous täytyy aktivoida kokonaisuudessaan, eli ei ole jaettavissa.

Kompleksit tarjoukset

(Complex Bids)

Vaihtoehtoiset (toisensa

poissulkevat) tarjoukset

Vain yksi useasta tarjouksesta voidaan aktivoida.  

Moniosaiset tarjoukset

(vanhempi/lapsi)

Tarjouksesta on hyväksyttävä kaikki sen alemman hinnan tarjouksetkin

Linkitetyt tarjoukset

(Bids linked in time)

Ehdolliset tarjokset Jos tarjous aktivodaan tälle vartille, siihen liittyvä tarjous ei ole enää 

käytettävissä seuraavalla vartilla tai tarjous on käytettävissä vain, jos siihen 

liittyvä tarjous on aktivoitu edellisellä vartilla

Teknisesti linkitetyt

tarjoukset

Jos saman resurssin tarjous aktivoidaan suoraan tietyllä vartilla, tarjousta ei 

voida aktivoida seuraavalla vartilla, sillä se on jo aktivoituna

Aktivointityyppi

(Activation type)

Suora aktivointi Kertoo, onko tarjous käytettävissä suoraan aktivointiin (kaikki tarjoukset ovat 

käytettävissä aikataulutettuun aktivointiin

21 1.11.2021



Perustarjoukset

• Voimassa yhdellä 15 min jaksolla

• Jaettavuus: jakamaton tarjous saatetaan jättää valitsematta, jos sen valinta on epäoptimaalista

1.11.202122

Täysin jaettava Jaettava Jakamaton

Mikä vain 

määrä

voidaan

aktivoida

Mikä vain 

määrä

minimin

ja 

maksimin

välillä

voidaan

aktivoida

Voidaan

aktivoida

vain täysin



• Tarjoukset aktivoidaan aina 

hintajärjestyksessä

• Kaikilla tarjouksilla on oltava:

• Sama tunniste: multipartBidIdentification -

kentässä

• Sama suunta ja aktivointityyppi: suora tai 

ajastettu

• Eri hinnat

• Tarjouksilla voi olla eri volyymi

1.11.202123

Moniosainen tarjous

Esim. Kasvavien 

kustannusten 

mallintaminen 

(vesivarasto, akku...)



• Valitaan korkeintaan yksi tarjous

• Kaikilla tarjouksilla on oltava:

• Sama tunniste exclusiveBidsIdentification -

kentässä

• Tieto aktivointityypistä: suora tai ajastettu

1.11.202124

Vaihtoehtoiset tarjoukset

Esim. 
käynnistyskus-

tannukset

Esim. 

Käynnistyskustannukset 

saman reservikohteen eri 

kokoisille ja hintaisille 

tarjouksille



Ehdollinen linkitys 
Esimerkki: aktivointi samaan suuntaan kesken deaktivoinnin
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Tarjous A Tarjous B

QH0 QH1

Tarjous A on aktivoitu vartilla 

QH0 ja deaktivointi jatkuu 

vartille QH1. Saman resurssin 

tarjouksen B suoran aktivoinnin 

vartille QH1 voi estää 

ehdollisella linkityksellä

Tarjous A

QH0 QH1

Tarjous B

QH2

Tarjous  A on aktivoitu 

suoralla aktivoinnilla vartille 

QH0 ja deaktivointi jatkuu 

vartille QH2. Saman 

resurssin tarjouksen B 

suoran aktivoinnin vartille 

QH2 voi estää ehdollisella 

linkityksellä

0 5 10 15 20 25 30

QH0 QH1 QH2

35

0 5 10 15 20 25 30

QH0 QH1 QH2

35 40 45
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Ehdollinen linkitys
Esimerkki:aktivointi vastakkaiseen suuntaan 
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Tarjous A

Tarjous B

QH0 QH1

Saman resurssin ylös- ja 

alassäätötarjous on 

linkitetty ehdollisesti, sillä 

resurssin tehonmuutos-

nopeus on rajoitettu 

0 5 10 15 20 25 30

QH0 QH1 QH2

35
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Ehdolliset tarjoukset
- Ehdollinen linkitys käyttövarttien välillä

• Käytössä vain perustarjouksille

• Tarjous voidaan linkittää enintään 

kuuteen tarjoukseen edeltävillä 

kahdella käyttövartilla

27 1.11.2021

Esim. Tehon 

muutosnopeuden 

rajoitus tai lepoaika 

aktivoinnin jälkeen
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Tarjous A Tarjous B

QH0 QH1

0 5 10 15 20 25 30

QH0 QH1 QH2

35

Tarjous A aktivoidaan suoraan vartilla QH0 ja se jatkuu vartille QH1. Saman resurssin tarjous 

B ei ole käytettävissä vartilla QH1

Tekninen linkitys
- Suora aktivointi edeltävällä vartilla
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Tekninen linkitys
- Linkitys käyttövarttien välillä

• Mahdollinen sekä perustarjouksille että komplekseille tarjouksille

• Tarjouksille käytetään teknisen linkityksen tunnistetta (technical link ID) (linkedBidsIdentification)

• Voidaan käyttää ehdollisen linkityksen kanssa

MTU period QH-1 QH0

Unique bid ID 1 2

Technical link ID xx xx

MTU period Type of identifier QH-1 QH0 QH+1

Component 1

Unique bid ID 1 2 3

Exclusive group ID aa bb cc

Technical link ID xx xx xx

Component 2

Unique bid ID 4 5 6

Exclusive group ID aa bb cc

Technical link ID xx xx xx

Esimerkki perustarjousten linkityksestä: Esimerkki kompleksien tarjousten linkityksestä:
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Lisätietoa:

Pohjoismainen tasehallintahanke: https://nordicbalancingmodel.net/ ja 

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/pohjoismainen-

tasehallinta/

mFRR-implementointiohje: https://nordicbalancingmodel.net/wp-

content/uploads/2021/09/Implementation-Guide-mFRR-energy-activation-market-BSP.pdf

MARI: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/

http://www.fingrid.fi/
https://nordicbalancingmodel.net/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/pohjoismainen-tasehallinta/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/

