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Fingrid Oyj
PL 530
00101 Helsinki

Tehoreservijärjestelmän maksujen määräytymisperusteiden vahvistaminen ajanjaksolle 1.7.2017 - 30.6.2020
1 Asianosainen
Fingrid Oyj

2 Vireilletulo
2.11.2016

3 Ratkaisu
Energiavirasto vahvistaa lain sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa
varmistavasta tehoreservistä (117/2011) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla Fingrid Oyj:n (jäljempänä myös Fingrid) noudatettavaksi Fingridin 2.11.2016 toimittamat ja tämän päätöksen liitteessä 2 esitetyt tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi perittävien maksujen (tehoreservimaksujen) määräytymisperusteet ajanjaksolle 1.7.2017 - 30.6.2020.
Maksujen määräytymisperusteet vahvistetaan määräajaksi ja ne ovat voimassa
1.7.2017 - 30.6.2020.
Energiavirasto tulee antamaan myöhemmin erillisen päätöksen Fingridin kohtuullisesta korvauksesta tehoreservikaudelle 1.7.2017 – 30.6.2020.
Vahvistetut määräytymisperusteet ovat tämän päätöksen liitteenä (Liite 2).
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

4 Selostus asiasta
Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
(117/2011, jäljempänä tehoreservilaki) annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaisesti
tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Maksuilla voidaan kattaa järjestelmävastuuseen määrätylle
kantaverkonhaltijalle tehoreservilaista johtuvien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta. Lisäksi maksujen määräytymisperusteiden tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä.
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Tehoreservilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi
perittävien maksujen määräytymisperusteet ennen niiden käyttöönottamista.
Fingrid Oyj on sähkömarkkinalain (588/2013) 8 §:n nojalla järjestelmävastuuseen
määrätty kantaverkonhaltija.
Fingrid on 2.11.2016 päivätyllä esityksellä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan
esityksensä mukaiset tehoreservijärjestelmän maksujen määräytymisperusteet.

5 Lausunnot
Energiavirasto varasi sidosryhmille mahdollisuuden esittää näkemys tehoreservijärjestelmän maksujen määräytymisperusteista. Lausuntopyyntö lähetettiin yhdessä tehoreservin käyttösääntöjen lausuntopyynnön kanssa. Yhteensä lausuntoja
annettiin 11, joista kolmessa otettiin kantaa maksujen määräytymisperusteisiin.
Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiateollisuus ry kannattivat maksujen kohdistamisen muutosta talviarkipäivään. SSAB Europe Oy esitti lausunnossaan, että
maksut tulisi kohdistaa kulutuksen lisäksi tuotannolle.
Energiavirasto toimitti Fingridille saadut lausunnot 23.11.2016 sekä varasi Fingridille mahdollisuuden lausua saaduista kommenteista sekä toimittaa lausuntojen perusteella mahdollisesti muokkaamansa maksujen määräytymisperusteet.
Fingrid toimitti Energiavirastolle lausuntonsa 1.12.2016 koskien tehoreservin käyttösääntöjä, jossa se ei ottanut kantaa maksujen määräytymisperusteisiin. Fingrid
ei myöskään muuttanut maksujen määräytymisperusteita.

6 Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Tehoreservilain (117/2011) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi perittävien maksujen määräytymisperusteet ennen niiden käyttöönottamista.
Tehoreservilain 12 §:n 1 momentin mukaan tehoreservijärjestelmä rahoitetaan
sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle
kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Maksuilla voidaan
kattaa järjestelmävastuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle tästä laista johtuvien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta. Maksujen määräytymisperusteiden tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä.

7 Perustelut
Tehoreservilain 11 § mukaan
”Järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija maksaa tehoreservinä toimivan yksikön haltijalle korvauksen tehoreservijärjestelmän mukaisen julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä. Korvaus määräytyy
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Energiaviraston tekemän tehoreservin hankintapäätöksen mukaisesti. Korvaus ei kuitenkaan saa ylittää sitä, mikä on tarpeen tehoreservin käyttösopimuksessa asetettujen velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, kun otetaan huomioon tähän liittyvät tulot ja velvoitteen täyttämisestä saatava kohtuullinen tuotto.
Korvaus maksetaan jälkikäteen tehoreservin käyttösopimuksessa määrätyissä jaksoissa.”
Hallituksen esityksen (299/2010) 11 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan
” Korvaus maksettaisiin tehoreservinä toimivien yksiköiden haltijoille jälkikäteen tehoreservin käyttösopimuksessa määrätyissä jaksoissa. Tämä
mahdollistaisi järjestelmävastuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle rahoituksen keräämiseen ennen korvausten maksamista.”
Tehoreservilain 12 § mukaan
”Tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon
hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä
maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Maksuilla voidaan kattaa
järjestelmävastuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle tästä laista johtuvien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä
kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta. Maksujen määräytymisperusteiden tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä.”
Tehoreservilain hallituksen esityksen 12 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan (HE 299/2010)
” Ehdotettu tehoreservin ylläpitoa koskeva järjestelmä hyödyttäisi kokonaisuutena kaikkia Suomen sähköjärjestelmää ja kantaverkkoa sähkönsiirtoon hyödyntäviä osapuolia. Tämän vuoksi sen kustannukset rahoitettaisiin
sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla erillisillä
maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija olisi
oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Maksut ehdotetaan
kohdistettavaksi Suomen sähköjärjestelmään liitetylle sähkönkulutukselle.”
Tehoreservilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi
perittävien maksujen määräytymisperusteet ennen niiden käyttöönottamista.
Energiavirasto toteaa, että maksujen määräytymisperusteiden vahvistamiseen sisältyy tehoreservin ylläpidosta aiheutuvien kustannusten kohdistamisperuste sekä
tehoreservistä aiheutuvien kustannusten määrittely. Energiavirasto tulee myöhemmin määrittelemään kantaverkonhaltijalle sallittavan kohtuullisen tuoton tehoreservijärjestelmän hallinnoinnista.
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Fingridin esittämien määräytymisperusteiden mukaan mikäli joku (tai jotkut) tehoreservilain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetuista siirtopalveluiden käyttäjistä ei kykene maksamaan tehoreservimaksua ja siirtopalveluiden käyttäjä todetaan maksukyvyttömäksi, Fingrid perii sen tehoreservimaksun osuuden, jota ei ole maksettu,
muilta tehoreservilain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetuilta siirtopalveluiden käyttäjiltä.
Fingridin esitys tehoreservimaksujen määräytymisperusteista on tämän päätöksen
liitteenä 2. Fingridin esittämien maksujen määräytymisperusteiden mukaan erilliset
tehoreservimaksut tullaan kohdistamaan talvikauden (1.12. – 28.2.) arkipäivien
(klo 7:00 – 21:00) sähkönkulutukselle ja muuna aikana maksuja ei kerätä. Mikäli
tehoreservistä aiheutuu kustannuksia talvikauden ulkopuolella esimerkiksi tehoreservin käynnistämisen vuoksi, kustannukset kohdistetaan kyseisen kuukauden sähkönkulutuksen perusteella. Tehoreservin käytöstä mahdollisesti aiheutuvat tuotot
huomioidaan määritettäessä tehoreservimaksua.
Tehoreservi on olemassa erityisesti huippukulutustilanteita varten, jotka sijoittuvat
talvikaudelle. Lisäksi poikkeustilanteissa kustannuksia voi aiheutua myös talvikauden ulkopuolella. Energiavirasto katsoo, että maksujen kohdistamisperiaatteet ovat
tehoreservilain mukaisesti tasapuolisia ja syrjimättömiä. Lisäksi Energiavirasto
katsoo, että maksujen keräämisperusteet vastaavat aikataulullisesti tehoreservijärjestelmään kuuluville toimijoille maksettavien korvausten maksatusaikataulua.
Maksujen määräytymisperusteiden luvussa 2 on kerrottu, että maksut koostuvat
tehoreservin ylläpitokorvauksista (kiinteä korvaus tehoreservijärjestelmässä toimiville yksiköille) ja käyttökorvauksista (yksiköiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvat
kustannukset) sekä järjestelmän hoitokustannuksista (kantaverkonhaltijalle aiheutuvat kustannukset) ja kantaverkonhaltijan kohtuullisesta korvauksesta. Järjestelmän hoitokustannukset on eritelty kappaleessa 2.3. Energiavirasto katsoo, että
Fingridin esittämät tehoreservijärjestelmän aiheuttamat kustannusten määräytymisperusteet ovat perusteltuja.
Energiavirasto katsoo, että maksujen määräytymisperusteissa esitetyt kerättävien
maksujen määräytymisperusteet ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä. Maksujen
määräytymisperusteet ovat tehoreservilain mukaisia.

8 Sovelletut säännökset
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011), 11§, 12 §, 14 § ja 21 §
Sähkömarkkinalaki (588/2013), 8 §

9 Maksu
8000 € (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 57/2014, 4 § 10 a)

10 Muutoksenhaku
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta.
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Liitteet

Jakelu

1. Valitusosoitus
2. Vahvistetut tehoreservimaksujen määräytymisperusteet

Fingrid Oyj

Liite 1

1 (2)

Valitusosoitus
Muutoksenhakuoikeus
Energiaviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskelpoisella päätöksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen
Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on markkinaoikeus.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Markkinaoikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on
ilmoitettava:
•
•
•
•
•

valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
•
•
•

muutoksenhaun kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle tai markkinaoikeudelle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut
häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.
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Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeuteen, jonka
osoite on:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn
maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun
määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä maksun määrännyt viranomainen sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei
saa valittamalla hakea muutosta.
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Esitys tehoreservimaksujen määräytymisperusteiden vahvistamiseksi kaudelle
1.7.2017 - 30.6.2020
1

Yleistä
Energiavirasto on 1.11.2016 tehnyt päätöksen (Dnro 1649/451/2016) tehoreservin
tarpeesta ajalle 1.7.2017 - 30.6.2020. Energiavirasto esittää tehoreservin määräksi noin
600 MW. Päätös tehoreservin määrästä perustuu sähkön tuotannon ja -kulutuksen välistä
tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annettuun lakiin (117/2011, jäljempänä
tehoreservilaki).
Tehoreservilain 12 §:n mukaisesti tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja
kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä
maksuilla (jäljempänä tehoreservimaksu), joita järjestelmävastuuseen määrätty
kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Maksuilla
voidaan kattaa järjestelmävastuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle tehoreservilaista
johtuvien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä
kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta.
Fingrid Oyj on tehoreservilain 12 §:ssä tarkoitettu järjestelmävastuuseen määrätty
kantaverkonhaltija. Fingrid Oyj esittää Energiaviraston vahvistettavaksi tehoreservin
ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi perittävien maksujen
määräytymisperusteet kaudelle 1.7.2017 - 30.6.2020.
Tehoreservimaksu peritään talvikauden (1.12 - 28.2.) aikana sähköjärjestelmän ja
kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä
energiaperusteisilla maksuilla. Maksua peritään talvikaudella arkipäivisin, kello 7:00 21:00. Muuna aikana tehoreservimaksua ei lähtökohtaisesti peritä. Tehoreservimaksua
tarkistetaan tarvittaessa toteutuneita kustannuksia ja toteutunutta sähkönkulutusta
vastaavaksi.
Mikäli tehoreservistä aiheutuu kustannuksia talvikauden ulkopuolella, esimerkiksi
tehoreservin käynnistämisen vuoksi, peritään kyseiselle kuukaudelle kohdistuneet
kustannukset sen kuukauden koko sähkönkulutukselta energiaperusteisella maksulla.
Mikäli joku (tai jotkut) tehoreservilain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetuista siirtopalveluiden
käyttäjistä ei kykene maksamaan tehoreservimaksua ja siirtopalveluiden käyttäjä
todetaan maksukyvyttömäksi, Fingrid perii sen tehoreservimaksun osuuden, jota ei ole
maksettu, muilta tehoreservilain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetuilta siirtopalveluiden
käyttäjiltä.
Tehoreservijärjestelmää hallinnoi Fingrid Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Finextra
Oy.

2

Määräytymisperusteet
Tehoreservin hallinnointitehtävän kustannukset koostuvat tehoreservin
ylläpitokorvauksista, järjestelmän hoitokustannuksista sekä Energiaviraston
määrittelemästä kohtuullisesta korvauksesta järjestelmän hoitamisesta. Tehoreservin
käytöstä mahdollisesti aiheutuvat tuotot huomioidaan määritettäessä tehoreservimaksua.
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2.1

Tehoreservin ylläpitokorvaukset
Fingrid maksaa voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille
Energiaviraston hankintapäätökseen perustuvan kiinteän ylläpitokorvauksen kohdistuen
talvikauden (1.12. - 28.2.) ylläpidon jaksolle. Muuna aikana ylläpitokorvausta ei makseta.
Tuottaja tai Kuormanhaltija lähettää Fingridille talvikauden käyttövalmiuden ylläpitoa
koskevan laskun kuukauden jälkeisenä 4. päivänä tai sitä seuraavana ensimmäisenä
arkipäivänä. Fingrid maksaa korvaukset tehoreservin ylläpidosta kahden kuukauden
kuluessa laskun lähettämispäivästä.

2.2

Tehoreservin käyttökorvaukset
Fingrid maksaa voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille
tehoreservin käyttösääntöjen mukaiset tehoreservin käytöstä ja käynnistysvalmiuden
nostosta aiheutuvat korvaukset jälkikäteen kuukausittain.

2.3

Järjestelmän hoitokustannukset
Fingrid Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Finextra Oy hoitaa tehoreservin hallinnointia.
Tehoreservijärjestelyn toteuttamiseksi tehdään seuraavia tehtäviä:


Kantaverkkoasiakkaiden ja tehoreservin toimittajien kanssa tehtävät sopimukset



Kantaverkkolaskutuksen perusteena olevan sähkön energiaselvitys sekä laskutus
kantaverkkoasiakkailta ja korvauksien maksaminen tehoreservin toimittajille



Kantaverkkokeskuksessa tapahtuva toiminta tehoreservin käynnistämiseen ja
käyttöön liittyen



Tehoreservin käsittely taseselvityksessä



Tehoreservin sähkömarkkinasääntöjen valmistelu ja seuranta



Tehoreservijärjestelyn tiedotus sekä tehoreservin sähkömarkkinainformaatio



Asiakaspalvelu, yhteistyö järjestelyyn valittujen tehoreservin toimittajien kanssa
sekä muu sidosryhmäyhteistyö



Taloushallinto



Muut konsernipalvelut (esim. lakipalvelut).

Osa tehtävistä voidaan kohdistaa suoraan tehoreservin kustannuksiksi (kuten tehtävät
tuntikirjaukset ja järjestelmän hoitoon liittyvät laskut) ja osaan kustannuksista sovelletaan
kustannusvastaavaa tunti- tai volyymipohjaista jakoa.

2.4

Kohtuullinen korvaus
Tehoreservimaksuun sisältyy tehoreservilain 12 §:n 1 momenttiin perustuva
Energiaviraston määrittelemä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta.

Esitys
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Fingrid esittää, että Energiavirasto määrittelee vahvistuspäätöksellään menettelyn, jolla
tehoreservikauden aikana Energiaviraston määrittelemän kohtuullisen korvauksen
huomioimisen jälkeen mahdollisesti syntyvä tehoreservimaksujen yli- tai alijäämä voidaan
siirtää seuraavalle tehoreservikaudelle.

