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1  SOPIJAPUOLET 

XXX Oy, Y-tunnus: YYYY, EIC-tunnus: ZZZ, osoite, (jäljempänä Reservinmyyjä) 

 ja  

Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3, EIC-tunnus 10X1001A1001A264  Läkkisepäntie 21, 
PL 530, 00101 Helsinki (jäljempänä Fingrid)  

ovat tehneet seuraavan sopimuksen säätökapasiteettimarkkinoille osallistumisesta. 

2  SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO 

Järjestelmävastuun hoitamiseksi Fingrid varmistaa, että 15 minuutin ylössäätökapasi-
teettia (nopeaa häiriöreserviä) on käytettävissä Suomen sähköjärjestelmän mitoittavan 
vian verran. Fingrid kattaa nopean häiriöreservin tarpeen pääsääntöisesti omistamil-
laan sekä vuokraamillaan varavoimalaitoksilla. Näiden lisäksi Fingrid hyödyntää sää-
tökapasiteettimarkkinoita varmistamaan nopean häiriöreservin riittävyyttä. Tällä sopi-
muksella sovitaan säätökapasiteettimarkkinoiden toimintatavoista ja -periaatteista. 
Fingrid voi hyödyntää nopeana häiriöreservinä myös markkinatoimijoiden säätösähkö-
markkinoille jättämiä ylössäätötarjouksia sekä hankkia reserviä muilta kantaverkkoyh-
tiöiltä.  

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus 
on voimassa toistaiseksi. Fingridin tarkoituksena on uudistaa säätösähkömarkkinaso-
pimukset vuoden 2016 aikana eSettin toiminnan alkaessa. Tämän sopimuksen käsit-
telemät asiat on tuolloin tarkoitus sopia uudistetussa säätösähkömarkkinasopimuk-
sessa. 

3  MÄÄRITELMÄT 

Säätösähkömarkkinaosapuolella tarkoitetaan yritystä, joka toimii Säätösähkömarkki-
noilla voimassa olevan säätösähkömarkkinasopimuksen tai tasepalvelusopimuksen 
puitteissa. 

Säätösähkömarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä energiamarkkinoita, joiden 
säännöt ja toimintamalli on kuvattu liitteissä 1 ja 2.  

Säätökapasiteettimarkkinoilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa jäljempänä kuvattavia 
Fingridin ylläpitämiä markkinoita.  

Kapasiteettitarjouksella tarkoitetaan Reservinmyyjän Säätökapasiteettimarkkinoiden 
kilpailutukseen jättämää tarjousta. 

Säätökapasiteettitarjouksella tarkoitetaan Reservinmyyjän Säätösähkömarkkinoille te-
kemää, Fingridin hyväksymän Kapasiteettitarjouksen mukaista ylössäätötarjousta. 

Säätösähkötarjouksella tarkoitetaan Säätösähkömarkkinaosapuolen Säätösähkö-
markkinoille liitteiden 1 ja/tai 2 mukaisin ehdoin tekemää tarjousta, joka ei ole yhtey-
dessä mahdolliseen saman tahon tekemään hyväksyttyyn Kapasiteettitarjoukseen. 

Kapasiteettikorvauksella tarkoitetaan Fingridin Säätökapasiteettitarjouksen jättämi-
sestä Reservinmyyjälle maksamaa korvausta. 

Aktivointikorvauksella tarkoitetaan Fingridin Säätökapasiteettitarjouksen aktivoinneista 
Säätösähkömarkkinoilla Reservinmyyjälle maksamaa energiamaksua.  
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4  SÄÄTÖKAPASITEETTIMARKKINAT 

Säätökapasiteettimarkkinoilla Fingrid takaa kilpailutuksessa hyväksytyn Kapasiteetti-
tarjouksen tehneelle Reservinmyyjälle vähimmäiskorvauksen Säätösähkömarkkinoille 
osallistumisesta.  

Korvauksen suuruus kullekin hankintajaksolle määräytyy Säätökapasiteettimarkkinoi-
den tarjouskilpailun perusteella. Fingrid maksaa Reservinmyyjälle Kapasiteettikorvauk-
sen Fingridin tarjouskilpailussa hyväksymän Kapasiteettitarjouksen mukaisesta Säätö-
kapasiteettitarjouksesta, myöhemmin tässä sopimuksessa sovittu tarkistusmenettely 
huomioon ottaen, vaikka Säätökapasiteettitarjousta ei aktivoitaisikaan Säätösähkö-
markkinoilla.  

Säätösähkömarkkinoilla kyseisellä hankintajaksolla toteutuneista Säätökapasiteettitar-
jouksien aktivoinneista Reservinmyyjälle maksettavat Aktivointikorvaukset vähentävät 
Fingridin Reservinmyyjälle samalta hankintajaksolta maksamaa Kapasiteettikorvausta.  

Mikäli hankintajakson aikaisten Aktivointikorvauksien määrä ylittää kyseisen hankinta-
jakson aikaisen Kapasiteettikorvauksen määrän, ei  Fingrid maksa Reservinmyyjälle 
erikseen Kapasiteettikorvausta kyseiseltä hankintajaksolta.  

4.1  Säätökapasiteeettitarjouksen jättäminen Säätösähkömarkkinoille 

Jotta hyväksytyn Kapasiteettitarjouksen jättänyt Reservinmyyjä on oikeutettu saamaan 
Kapasiteettikorvauksen, tulee Reservinmyyjän jättää hankintajakson aikana sitovat 
Säätökapasiteettitarjoukset Säätösähkömarkkinoille seuraavan CET-aikavyöhykkeen 
vuorokauden mukaisille tunneille edellisenä vuorokautena klo 15:00 (EET) mennessä. 
Tarjous on määrältään (MW) sitova, ja sen voi poistaa vain aktivoinnin estävän vikaan-
tumisen vuoksi. Reservinmyyjän tulee asettaa Säätökapasiteettitarjouksen energia-
hinta ja Reservinmyyjä voi päivittää sitä ja Säätökapasiteettitarjouksen laitostietoa liit-
teiden 1 ja/tai 2 määrittämissä rajoissa.  

Säätökapasiteettitarjous tulee jättää Säätösähkömarkkinoiden tarjoussääntöjen mu-
kaisesti, jotka on esitetty tasepalvelusopimuksen sovellusohjeessa ja säätösähkö-
markkinasopimuksessa (liitteet 1 ja 2).  Säätökapasiteettitarjous erotetaan Säätösäh-
kötarjouksista Fingridin antaman ohjeen mukaisesti. Reservinmyyjä voi jättää samaa 
käyttötuntia koskevia useita erihintaisia Säätökapasiteettitarjouksia, mutta niiden yh-
teenlaskettu määrä (MW) ei saa ylittää Säätökapasiteettimarkkinoille Fingridin tarjous-
kilpailussa hyväksymää määrää. Säätökapasiteettitarjousten lisäksi Reservinmyyjä voi 
jättää myös Säätösähkötarjouksia.  

4.2  Säätökapasiteettitarjousten aktivoiminen Säätösähkömarkkinoilla 

Fingrid aktivoi Säätökapasiteettitarjoukset Säätösähkötarjousten jälkeen. Käyttötilan-
teen sitä edellyttäessä, Fingrid voi aktivoida Säätökapasiteettitarjouksia edellä esite-
tystä poiketen.   

5  SÄÄTÖKAPASITEETTIMARKKINOIDEN TARJOUSKILPAILU 

Fingrid hankkii nopeaa häiriöreserviä Säätökapasiteettimarkkinalta tarjouskilpailulla. 
Hankinta tehdään kokonaisille CET-aikavyöhykkeen mukaisille kalenteriviikoille ja kun-
kin hankintajakson pituus on vähintään 2 kalenteriviikkoa. Hankintajakson pituus ja 
Fingridiä sitomaton arvio hankintajaksolla hankittavasta määrästä kerrotaan tarjouskil-
pailun julkaisun yhteydessä. Tarjouskilpailu julkaistaan Fingridin kotisivuilla, ja siitä il-
moitetaan lisäksi sähköpostilla kaikille Säätökapasiteettimarkkinasopimuksen teh-
neille. Esimerkki tarjouskilpailun aikataulusta on seuraava:  
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Päivä   

D-14 (maanantai) Fingrid ilmoittaa hankintajakson pituuden sekä arvion hankintamäärästä 

D-11 (torstai) Toimijoiden tulee jättää Kapasiteettitarjoukset 

D-6 (tiistai) Fingrid ilmoittaa tarjouskilpailun tulokset 

D-1 (sunnuntai) Säätökapasiteettitarjoukset tulee jättää hankintajakson 1. päivälle 

D (maanantai) Hankintajakson 1. päivä, alkaa 01:00 EET aikaa 

 

Fingrid julkaisee tarjouskilpailun pääsääntöisesti viimeistään 14 päivää ennen hankin-
tajakson alkua. Reservinmyyjän tulee jättää Kapasiteettitarjouksensa tarjouskilpailuoh-
jeessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä, joka on pääsääntöisesti viimeistään 11 
päivää ennen hankintajakson alkua.  

Kapasiteettitarjoukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen saatokapasiteettimarkki-
nat@fingrid.fi. 

Fingrid ilmoittaa hyväksytyt Kapasiteettitarjoukset Reservinmyyjälle sähköpostitse. 
Kaikille Kapasiteettitarjouksia jättäneille ilmoitetaan sähköpostilla Fingridin Säätökapa-
siteettimarkkinoilta hyväksymät hankintamäärät ja Kapasiteettikorvausten keskiarvo 
kyseiselle hankintajaksolle. Fingridin Säätökapasiteettimarkkinoilta hyväksymät han-
kintamäärät ja kapasiteettikorvausten keskiarvo kullekin hankintajaksolle julkaistaan 
myös Fingridin kotisivuilla. 

5.1  Tarjoussäännöt 

Reservinmyyjän tulee olla Säätösähkömarkkinaosapuoli ja Kapasiteettitarjoukset tulee 
jättää Säätösähkömarkkinaosapuolikohtaisesti. Yhden Kapasiteettitarjouksen enim-
mäiskoko on 50 MW ja vähimmäiskoko on sama kuin mitä kulloinkin voimassaolevassa 
Tasepalvelusopimuksen sovellusohjeessa (liite 1) ja Säätösähkömarkkinasopimuk-
sessa (liite 2) on ilmoitettu Säätösähkötarjouksen minimikapasiteetiksi. Tämän sopi-
muksen allekirjoitushetkellä minimikoko on 10 MW. Kapasiteettitarjoukset tulee jättää 
1 MW:n tarkkuudella. Reservinmyyjän tulee erikseen ilmoittaa tarjouksen yhteydessä, 
mikäli tarjous tulee käsitellä jakamattomana. 

Reservinmyyjä voi jättää useita Kapasiteettitarjouksia. Tarjoukset eivät saa olla linki-
tettyjä toisiinsa, ja kukin tarjous käsitellään erillisenä. Tarjouksen tulee sisältää seuraa-
vat tiedot: 

 kapasiteetti, vakio koko hankintajaksolle (MW) 

 Kapasiteettikorvaus, vakio koko hankintajaksolle (€/MW/viikko) 
 

Säätökapasiteettimarkkinoille ei kohdenneta tiettyjä resursseja, vaan Reservinmyyjä 
voi käyttää kaikkia resurssejaan täyttääkseen hyväksytyt Kapasiteettitarjoukset. 
 

5.2  Tarjottavan kapasiteetin vaatimukset 

Tarjottavan kapasiteetin tulee noudattaa liitteissä 1 ja/tai 2 esitettyjä Säätösähkömark-
kinoiden tarjousehtoja. Tarjottavan kapasiteetin on sijaittava Suomessa. Tarjouskilpai-
lun yhteydessä Fingrid voi erikseen ilmoittaa, että hankittavan kapasiteetin tulee sijaita 

joko leveyspiirin 64 pohjois- tai eteläpuolella.  

5.3  Tarjousten vertailu 

Fingrid tekee hankintapäätöksen optimoiden edullista hankintakustannusta, huomioi-
den tarjouskilpailussa vastaanotettujen Kapasiteettitarjouksien hinnat ja määrät (MW) 
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sekä Fingridin käytössä olevat vaihtoehtoiset nopean häiriöreservin hankintalähteet. 
Jos Reservinmyyjä on edellyttänyt, että tarjous käsitellään jakamattomana, ei tarjouk-
sia aina valita hintajärjestyksessä, vaan pyrkien Fingridille kokonaishankinnassa mah-
dollisimman edulliseen hankintakustannukseen.  

6  MAKSUT 

6.1  Kapasiteettikorvaus 

Kapasiteettikorvaus määräytyy kullekin Fingridin tarjouskilpailussa hyväksymälle Ka-
pasiteettitarjoukselle erikseen kyseisen tarjouksen mukaisesti (pay as bid -periaate), 
huomioiden luvun 6.2. mukainen kapasiteettikorvauksen tarkistusmenettely.  

6.2  Maksettavan kapasiteettikorvauksen tarkistaminen 

Fingridin maksama Kapasiteettikorvaus tarkistetaan kunkin hankintajakson jälkeen. 
Tarkistuksessa Fingrid huomioi Säätökapasiteettitarjouksen toteutuneen pysyvyyden 
kyseisen hankintajakson aikana ja Fingridin Säätösähkömarkkinoilla toteuttamat akti-
voinnit. Tarkistuksessa huomioidaan vain Säätökapasiteettitarjouksiksi erotellut tar-
joukset ja niiden aktivoinnit. Tarkistettu Kapasiteettikorvaus lasketaan seuraavasti: 

Kapasiteettikorvaustarkistettu = Kapasiteettikorvaus * pysyvyyskerroin - Aktivointikorvaukset 

Pysyvyys määritetään tuntikohtaisella tarkastelulla edellisenä vuorokautena klo 15:00 
(EET) mennessä jätettyjen Säätökapasiteettitarjousten perusteella seuraavasti:  

pysyvyystunti = 
klo 15:00 mennessä jätetty Säätökapasiteettiarjous (MW)

Reservinmyyjän hyväksytty Kapasiteettitarjous (MW)
 

Yhden tunnin osalta pysyvyys voi olla enintään 100 %. Mikäli Säätökapasiteettitar-
jousta ei ole jätetty edellisenä vuorokautena klo 15:00 (EET) mennessä, se on pois-
tettu, sen määrää on pienennetty klo 15:00 (EET) jälkeen, tai Reservinmyyjä ei pysty 
toteuttamaan Fingridin pyytämää aktivointia tarjouksensa mukaisesti, on pysyvyys ky-
seisen tunnin osalta 0 %. Pysyvyys koko hankintajaksolta on tuntikohtaisen tarkastelun 
keskiarvo, ja se määrää pysyvyyskertoimen kahden desimaalin tarkkuudella lineaari-
sesti seuraavasti: 

Pysyvyys 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 

Pysyvyys-
kerroin 

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0 

 

Hankintajaksolta maksettavat Säätökapasiteettitarjouksen tai -tarjouksien Aktivointi-
korvaukset vähennetään Kapasiteettikorvauksesta. Aktivointikorvauksissa huomioi-
daan sekä säätökaupoista että erikoissäätökaupoista saatavat energiamaksut. Tarkis-
tuksessa käytetään sen hetkisiä kauppatietoja. 

Kapasiteettikorvaus on aina vähintään nolla. Esimerkkejä pysyvyyden määrityksestä 
ja korvauslaskelmista on esitetty liitteessä 3.  

6.3  Energiamaksu 

Osallistuminen Säätökapasiteettimarkkinoille ei vaikuta liitteiden 1 ja 2 mukaisesti 
määräytyvän energiamaksun suuruuteen. 
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7  MAKSUEHDOT 

Fingrid tarkistaa Kapasiteettikorvauksen 14 työpäivän kuluessa hankintajakson päät-
tymisestä ja ilmoittaa Reservinmyyjälle Kapasiteettikorvauksen, jonka Reservinmyyjä 
on oikeutettu saamaan. Reservinmyyjä lähettää Fingridille reservin ylläpitoa koskevan 
laskun 14 päivän kuluessa tästä ilmoituksesta. Laskun eräpäivä on 14 päivää laskun 
päiväyksestä, joksi merkitään laskun lähettämispäivä. Viivästyskorko on voimassaole-
van korkolain mukainen. Tämän sopimuksen perusteella määräytyviin hintoihin lisä-
tään voimassaoleva arvonlisävero. Sopijapuoli tekee mahdolliset laskua koskevat 
muistutukset tarvittaessa kirjallisesti. Toinen Sopijapuoli tarkistaa laskun ja lähettää 
tarvittaessa oikaisulaskun viivytyksettä.  

8  YLIVOIMAINEN ESTE 

Sopijapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää, ra-
joittaa tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen. 

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota Reservinmyyjän 
ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Kapasiteettitarjouksen tekohetkellä 
tai toisaalta Fingridin ei voida edellyttää ottaneen huomioon Kapasiteettitarjouksen hy-
väksymisen hetkellä  ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi 
voinut välttää tai voittaa ja joka tekee sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen 
mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi. 

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sota, sisäiset levot-
tomuudet, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolo-
suhde, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työn-
seisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu 
vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. 

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta Sopijapuoli il-
moittaa toiselle Sopijapuolelle viivytyksettä. Reservinmyyjää kohtaavan ylivoimaisen 
esteen vaikutusajalta Fingrid ei maksa tämän sopimuksen mukaisia korvauksia Reser-
vinmyyjälle. 

9  VAHINGONKORVAUS 

Sopijapuolet eivät ole vastuussa sopimuksen rikkomisesta tai sopimusvelvoitteiden lai-
minlyönnistä toisilleen seuraavista epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimer-
kiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotannon menetyksestä, vahingoittuneesta raaka-
aineesta tai tuotannon uudelleen käynnistämisestä.  Näitä vastuunrajoituksia ei sovel-
leta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisella menettelyllä 
tai laiminlyönnillä. 

10  EPÄSUHTEEN POISTAMINEN 

Mikäli Sopijapuolista riippumattomat syyt johtavat sopimuksen suoritusvelvollisuuksien 
ilmeiseen epäsuhteeseen, Sopijapuolet neuvottelevat maksujen tai muiden sopimus-
ehtojen tarkistamisesta ja sopivat ratkaisun epäsuhteen poistamiseksi. Tällaisia syitä 
voivat olla taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden merkittävät muutokset, lainsää-
dännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut syyt, joita ei ole 
voitu ottaa kohtuudella huomioon sopimusta tehtäessä. 
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11  SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN, MUUTTAMINEN IRTISANOMINEN JA 
PURKAMINEN 

Sopijapuoli saa siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle ainoastaan toisen Sopija-
puolen kirjallisella suostumuksella. 

Sopijapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomis-
ajalla.  

Fingridillä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos Reservinmyyjän 
tasepalvelusopimus tai säätösähkömarkkinasopimus, joka oikeuttaa toimimaan Sää-
tösähkömarkkinoilla päättyy, jos Reservinmyyjä joutuu selvitystilaan, asetetaan kon-
kurssiin, osoittaa muita merkkejä maksukyvyttömyydestä tai muuten rikkoo olennai-
sesti tätä sopimusta. 

12  LUOTTAMUKSELLISUUS 

Reservinmyyjän Fingridille toimittamien tietojen luottamuksellisuus ja/tai julkisuus 
määräytyy kulloinkin voimassaolevan, soveltuvan lainsäädännön perusteella. Fingrid 
voi kuitenkin luovuttaa tämän sopimuksen nojalla vastaanottamiaan luottamuksellisia 
tietoja kolmannelle osapuolelle Fingridin tilaaman reservimarkkinoiden toimivuutta tai 
kehittämistä käsittelevän tutkimuksen tekemistä varten ilman erillisen suostumuksen 
pyytämistä, edellyttäen että Fingrid tekee kyseisen kolmannen osapuolen kanssa sa-
lassapitositoumuksen, jossa tämä sitoutuu siihen, ettei selvityksen aikana tai sen 
päätyttyä luovuta sopijapuolikohtaisia tietoja eteenpäin eikä käytä niitä muuhun tar-
koitukseen kuin Fingridin tilaaman työn tekemiseen. Fingrid informoi toista Sopija-
puolta tällaisesta tietojen luovutuksesta.  

13  LIITTEET 
 
Mikäli Reservinmyyjällä on voimassaoleva tasepalvelusopimus, sovelletaan tähän so-
pimukseen liiteluettelossa lueteltuja liitteitä numero 1 ja 3. Mikäli Reservinmyyjällä on 
voimassaoleva säätösähkömarkkinasopimus, sovelletaan tähän sopimukseen liite-
luettelossa lueteltuja liitteitä numero 2 ja 3. Mikäli Reservinmyyjällä on sekä voimassa 
oleva tasepalvelusopimus että säätösähkömarkkinasopimus, sovelletaan tähän sopi-
mukseen liiteluettelon liitteitä 1, 2 ja 3. 

14  ERIMIELISYYDET 

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keski-
näisin neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus, 
mikäli Sopijapuolet eivät sovi kirjallisesti muunlaisesta menettelystä. 
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__________________ ___. päivänä  _______________kuuta 2016 

XXX 

 

___________________________ ___________________________ 

 

 

 

Helsingissä                ___ . päivänä  _______________kuuta 2016 

FINGRID OYJ 

 

___________________________ ___________________________ 

 

 

Liitteet: 1. Kulloinkin voimassaoleva tasepalvelusopimuksen sovellusohje, joka 
 on julkaistu Fingridin www-sivulla 
 2. Kulloinkin voimassaoleva säätösähkömarkkinasopimus, joka on jul-
 kaistu Fingridin www-sivulla 
 3. Esimerkkejä kapasiteettikorvauksen tarkistuslaskelmista 
 

 


