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Kantaverkkopalvelut

Varmaa ja edullista sähkönsiirtoa

Varmistamme sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle 

teollisuudelle luotettavan ja tarpeita vastaavan 

sähkönsiirron kantaverkossa.

Sähkömarkkinapalvelut

Markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö

Tarjoamme sähkömarkkinatoimijoille yhtenäisen 

sähkökaupan tarjousalueen Suomessa ja hyödyt 

avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista.

Fingridin palvelut ja niiden arvolupaukset

Kehitämme palveluitamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja otamme huomioon 

heidän erilaiset tarpeensa. Maksumme ovat edullisimpien joukossa Euroopassa.
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Sähkömarkkinapalvelut

• Yhtenäiset sähkömarkkinat: Varmistamme vahvan kantaverkon 

avulla yhden tarjousalueen Suomessa. Tarjoamme pääsyn 

eurooppalaisille sähkömarkkinoille rajasiirtoyhteyksillämme. 

Annamme joka hetki markkinoille mahdollisimman suuren 

siirtokapasiteetin. Kehitämme markkinoiden pelisääntöjä

• Reservimarkkinat: Ylläpidämme ja kehitämme reservi- ja 

säätösähkön markkinapaikkoja.

• Tasepalvelut: Selvitämme sähkötaseet ja toimitamme tasesähköä 

tasevastaaville. 

• Datahub-palvelut: Tarjoamme tehokkaan tiedonvaihtoalustan 

vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyttöön.

• Alkuperätakuu: Varmistamme sähkön alkuperän 

uusiutuville energiamuodoille.

• Avoin sähkömarkkinadata: Tarjoamme 

sähkömarkkinatietoa avoimesti ja maksutta.

Markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö – Tarjoamme sähkömarkkina-

toimijoille yhtenäisen sähkökaupan tarjousalueen Suomessa ja hyödyt 

avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista.
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Markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö palvelulupaus käytännössä:

• Käymme avoimesti ja laajasti keskustelua markkinaosapuolien kanssa ja 
otamme markkinaosapuolien näkemykset huomioon. Asiakkaat pitävät 
Fingridiä markkinamyönteisenä kantaverkkoyhtiönä 

• Kehitämme ja ylläpidämme kantaverkkoa markkinat huomioiden 

• Varmistamme investoinnein Suomen pitämisen yhtenäisenä sähkökaupan 
tarjousalueena

• Suunnittelemme ja toteutamme kantaverkon siirtokeskeytykset siten, että ne 
häiritsevät mahdollisimman vähän markkinoiden toimintaa. Mittaamme 
siirtorajoitusten markkinahaittaa (hintaeroa) ja onnistuminen vaikuttaa kaikkien 
fingridiläisten palkitsemiseen

• Suomen ja Ruotsin / Viron välisten tasasähköyhteyksien luotettavuus on 
maailman kärkitasoa

• Kehitämme säätösähkö- ja reservimarkkinoita. Olemme pienentäneet 
tarjouskokoa, mahdollistaneet aggregoinnin ja julkaisemme säätösähkön 
reaaliaikaista hintatietoa. Asiakkaiden ja Fingridin hyvän yhteistyön 
ansiosta sähkönkulutusjouston osallistuminen markkinoille on Suomessa 
maailman kärkitasoa.

• Edistämme reaaliaikamarkkinoita. Suomen ja Viron välillä sähkökauppaa 
voi käydä lähempänä käyttöhetkeä kuin missään muualla Euroopassa. 
Olemme on ainoana Pohjoismaana mahdollistaneet sähkökaupan 
jatkumisen käyttöhetkeen asti.
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Markkinalähtöisyys

Toimimme markkinalähtöisesti kaikilla 
osa-alueilla, koska toimivat markkinat 

tuottavat kaikessa tekemisessä 
parhaimmat ja innovatiivisimmat 

ratkaisut.

Integraatiomyönteisyys

Edistämme aktiivisesti Euroopan ja 
Itämeren alueen sähkömarkkinoiden 

yhdentymistä ottamalla samalla 
huomioon Suomen edun.

Asiakaslähtöisyys

Kehitämme liiketoimintaa ja 
toimintamallejamme aktiivisesti,   

asiakaslähtöisesti ja koko Suomen 
eduksi.
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Millainen on markkinamyönteisin 

kantaverkkoyhtiö? 
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Sähkömarkkinapalveluiden tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite Toimenpiteet 2020

1. Yhtenäinen markkina-alue ja täydet 

siirtokapasiteetit markkinoille  

• Suunnitellaan ja toteutetaan keskeytykset siten, että ne aiheuttavat 

mahdollisimman vähän markkinahäiriöitä.

• Ylläpidetään investointiohjelmaa, joka tähtää Suomen pitämisen yhtenä 

hinta-alueena (Metsälinjan rakentaminen aloitetaan)

• Sovitaan ja suunnitellaan menettelytavat OL3 keskeytysten vuoksi 

vapautuvan siirtokapasiteetin antamiseksi markkinoille

2. Tehokkaat, tunnetut ja toimivat 

reservimarkkinat

• Käyttöönotetaan FFR markkina onnistuneesti

• Jatketaan ja laajennetaan aggregaattoripilottia

3. Datahubista rakennetaan luotettava 

tiedonvaihdon ratkaisu, joka mahdollistaa 

tulevaisuuden sähkömarkkinoiden 

muutostarpeet

• Toteutetaan Datahub -projektia suunnitellun vaiheistuksen mukaisesti:
• Datahubin tarkennettu suunnitteluvaihe päättyy kesällä 2020.

• Testaus- ja sertifiointi koko toimialan kanssa alkaa syksyllä 2020.

• Viestimme selkeästi ja vuorovaikutteisesti.
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Millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä 

palveluille pitäisi asettaa?
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