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Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
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Toiminnan perusta ja tavoitteet
Fingridissä sähkömarkkinoiden edistäminen perustuu Suomea sitoviin kansainvälisiin
ilmastosopimuksiin, Euroopan Unionin lainsäädäntöön energia- ja ilmastotavoitteineen
sekä kansalliseen lainsäädäntöön mukaan lukien energia- ja ilmastostrategia.
Sähkömarkkinoiden edistämisen tavoitteena on markkinoiden tehokkuuden sekä terveen
ja toimivan taloudellisen kilpailun edistäminen sähkömarkkinoilla yhteiskunnan
kokonaisedun ja asiakaskunnan näkökulmasta. Toiminnan tavoitteena on varmistaa
edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville
sähkömarkkinoille.
Sähköjärjestelmämuutos edellyttää sähkömarkkinoiden ja niiden sääntöjen muuttamista
mahdollistamaan kustannustehokas ja hyvän käyttövarmuuden säilyttävä siirtyminen kohti
puhdasta sähköjärjestelmää. Fingrid luo edellytyksiä mahdollisimman markkinaehtoisille ja
asiakaskeskeisille ratkaisuille. Lähtökohtana on, että sähkön hinta ohjaa tuotantoa,
kulutusta ja varastointia reaaliajassa.
Fingridin tavoitteena on lisätä loppuasiakkaan ja hajautettujen resurssien
osallistumismahdollisuuksia sähkömarkkinoille kehittämällä markkinasääntöjä ja
tiedonvaihtoa sekä luomalla digitalisaatiota hyödyntäen markkinaa tukeva
toimintaympäristö. Tavoitteena on vahvistaa sähkön reaaliaikaisen markkinahinnan
ohjaavaa vaikutusta tiivistämällä tukku- ja vähittäismarkkinoiden välistä yhteyttä.
Sähkömarkkinoiden edistäminen on sähkömarkkinalaissa järjestelmävastuun yhteydessä
yhtiölle määrätty tehtävä. Tehtävä koskee kansallisten, alueellisten ja Euroopan Unionin
sähkömarkkinoiden edistämistä. Tehtävä koskee sekä sähkön tukku- että
vähittäismarkkinoita.
Sähkömarkkinoiden edistäminen aiheuttaa yhtiölle kustannuksia, jotka katetaan pääosin
kantaverkkomaksuilla. Kustannusten on oltava järkevässä suhteessa toiminnalla
saatavaan kokonaistaloudelliseen hyötyyn. Osa yhtiön markkinapalveluista rahoitetaan
palvelun käyttäjille kohdistettavin palvelumaksuin (kuten tase-, alkuperätakuu- ja
tiedonvaihtopalvelut).
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Toiminnan periaatteet
Fingrid edistää tasapuolisesti koko markkinoiden toimintaa asettamatta yksittäisen
toimijan, toimijaryhmän tai sähköpörssin etua toisen edelle. Sähkömarkkinoiden
edistämistä, käyttövarmuuden hallintaa ja siirtokapasiteetin varmistamista tarkastellaan
kokonaisuutena.
Sähkömarkkinoiden edistämisen ja käyttövarmuuden hallinnan ollessa keskenään
ristiriidassa siten, että käyttövarmuuden voidaan katsoa vaarantuvan, käyttövarmuuden
hallinta on etusijalla. Käyttövarmuuden hallintaa sekä sähkömarkkinoiden pelisääntöjä
tulee kuitenkin kehittää niin, että ristiriitatilanteet voidaan mahdollisimman pitkälle välttää.
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Sähkömarkkinoiden kehityksessä tavoitellaan sähkön tehokasta, oikeisiin kannustimiin ja
ajantasaiseen tietoon perustuvaa hinnanmuodostusta kaikilla markkinapaikoilla.
Hinnanmuodostusta rajoittavista käytännöistä, hintakatoista tai vastaavista rajoitteista
luovutaan mahdollisuuksien mukaan. Sähkökauppaa kehitetään siten, että kaupankäynti
on mahdollista niin lähellä toimitushetkeä, kuin se on käyttövarmuutta vaarantamatta
mahdollista.
Sähkömarkkinoiden edistämisessä tarkastelunäkökulma on ensisijaisesti Itämeren alueen
sähkömarkkina. Toiminnalla tavoitellaan alueellisen integraation lisäämistä. Fingrid toimii
aktiivisesti vaikuttamalla eurooppalaiseen kehitykseen.
Operatiivisessa toiminnassa markkinoille annetaan mahdollisimman suuri
siirtokapasiteetti. Se määritellään objektiivisten ja läpinäkyvien periaatteiden mukaan.
Kapasiteetti osoitetaan sille markkinapaikalle jolla sen kokonaistaloudellinen hyöty
kulloinkin on suurin. Keskeytystilanteissa vastakauppaa käytetään tarvittaessa
ylläpitämään siirtokapasiteettia, mikäli se on kokonaistaloudellisesti tehokasta.
Siirtoverkkoa käytetään, ylläpidetään ja kehitetään vastuullisesti ja ennakoivasti
markkinoiden tarpeita vastaavasti kokonaistaloudellisuus huomioiden. Siirtoverkkoa
kehitetään teknistaloudelliset näkökohdat huomioiden siten, että kantaverkkoon ei synny
rakenteellisia pullonkauloja, jotka edellyttäisivät Suomen jakamista tarjousalueisiin.
Sähkömarkkinahyöty otetaan huomioon täysimääräisesti arvioitaessa sellaisten
verkkoinvestointien kannattavuutta, joilla on markkinavaikutuksia. Sähkönsiirron
keskeytysten ajoittamisessa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon
sähkömarkkinavaikutukset.
Fingrid vastaa siitä, että taseselvitys valmistellaan luotettavasti ja nopeasti, ja niin että
selvittämättä jääneen sähkön määrä on mahdollisimman pieni. Taseselvitystä hoitaa
Fingridin osittain omistama palveluyhtiö eSett Oy.
Yhtiö julkaisee avoimesti kaiken käytössään olevan markkinoita palvelevan, eiluottamuksellisen tiedon. Tiedot julkaistaan niin nopeasti kuin mahdollista. Julkaistavan
markkinatiedon on oltava virheetöntä, ymmärrettävää ja helposti saatavilla. Fingrid
kehittää ja tarjoaa sähkömarkkinoiden tarvitsemia tiedonvaihtopalveluita.

