Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av
Energimyndigheten.

Asiakirjan päivämäärä on:
Dokumentet är daterat:

29.11.2019

The document is dated:

This is a document that has been electronically signed by the
Energy Authority.

Esittelijä / Föredragande / Referendary

Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker

Nimi / Namn / Name:

Olli Aarno Taipale

Nimi / Namn / Name: Simo Nurmi

Pvm / Datum / Date:

29.11.2019

Pvm / Datum / Date:

Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:

29.11.2019

Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:

Tämä paketti koostuu seuraavista osista:
- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoitukset. Nämä eivät ole näkyvillä
tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen
sähköisesti.

Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä
allekirjoituksella.
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >
Detta paket består av följande delar:
- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta
dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.

Detta dokument har försetts med sigill
genom elektronisk signatur.
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >
This document package contains:
-Front page (this page)
-The original document(s)
-The electronic signatures. These are not visible in the
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

the signed document follows on the next page

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu EU-direktiivin (1999/93/EY) mukaisella allekirjoituksella.
Detta dokument innehåller elektroniska signaturer enligt EU-direktivet (1999/93/EG) om ett gemenskapsramverk för elektroniska
signaturer.
This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Directive 1999/93/EC)

>

Päätös

1 (6)
2789/450/2019

Fingrid Oyj
PL 530
00101 Helsinki

Tehoreservijärjestelmän maksujen määräytymisperusteiden
vahvistaminen ajanjaksolle 1.7.2020 – 30.6.2022
1 Asianosainen
Fingrid Oyj

2 Vireilletulo
21.11.2019

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 21.11.2019 toimittamat ja tämän päätöksen liitteessä 2 esitetyt tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi perittävien maksujen (tehoreservimaksujen) määräytymisperusteet ajanjaksolle 1.7.2020 - 30.6.2022.
Maksujen määräytymisperusteet vahvistetaan määräajaksi ja ne ovat voimassa
1.7.2020 - 30.6.2022.
Energiavirasto tulee antamaan myöhemmin erillisen päätöksen Fingridin kohtuullisesta korvauksesta tehoreservikaudelle 1.7.2020 – 30.6.2022.
Vahvistetut määräytymisperusteet ovat tämän päätöksen liitteenä (Liite 2).
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

4 Selostus asiasta
4.1 Fingridin ehdotus
Fingrid Oyj (jäljempänä myös Fingrid) toimitti 21.11.2019 Enerigiavirastolle vahvistettavaksi Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011, jäljempänä tehoreservilaki) annetun lain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiset tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi
perittävien maksujen määräytymisperusteet.
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Fingrid esitti maksujen määräytymisperusteiden säilyttämistä muilta osin ennallaan, mutta ehdotti seuraavaa lisäystä perusteisiin:
1 Yleistä:
”Tehoreservikauden päätyttyä Fingrid Oy voi tarvittaessa suorittaa ylimääräisen
laskutuksen kohdassa 2.4. kerrotuin tavoin.”
2.4 Kohtuullinen korvaus:
”Fingrid esittää, että Energiavirasto määrittelee vahvistuspäätöksellään menettelyn, jolla voimassaolevan tehoreservilain nykyisen tehoreservikauden aikana Energiaviraston määrittelemän kohtuullisen korvauksen huomioimisen jälkeen mahdollisesti syntyvä tehoreservimaksujen yli- tai alijäämä voidaan siirtää uusittavan tehoreservilain määrittelemälle tehoreservikaudelle.
Mikäli tehoreservijärjestelmä nykymuodossaan lakkautetaan, Fingrd Oyj varmistaa
tehoreservikauden tehoreservilain 12 §:n 1 momenttiin perustuvan kohtuullisen
korvauksen toteutumisen kauden jälkeen tehtävällä mahdollisella ylimääräisellä
laskutuskierroksella.”
Energiavirasto pyysi Fingridiä 27.11.2019 muokkaamaan ehdotustaan siten, että
kohtaan 2.4. lisättään maininta myös mahdollisesta palautuksesta ylijäämätiltanteen osalta. Sen lisäksi Energiavirasto pyysi Fingridiä poistamaan vahvistettavista
maksujen määräytymisperusteista ehdotuksen yli-tai alijäämän käsittelyä koskevan menetelmän kehittämisestä. Fingrid toimitti muokatut maksujenmääräytymisperusteet virastolle 28.11.2019.
Kuuleminen
Energiavirasto ei järjestänyt ehdotuksen osalta tavanomaista intressitahojen julkista kuulemista. Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen
asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian
ratkaisuun. Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:
4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa
ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle; tai
5) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on
muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.
Energiavirasto päätti olla kuullematta erikseen sidosryhmiä maksujenmääräytymisperusteista. Energiavirasto katsoi kuulemisen ensinnäkin ilmeisen tarpeettomaksi, koska Fingridin ehdotus maksujen määräytymisperusteiksi vastaa sisällöltään lähtökohtaisesti Energiaviraston kuluvalle kaudelle vahvistamiamaksujen
määräytymisperusteita (Dnro 2030/450/2016), joista kuultiin ennen niiden vahvistamista. Fingridin tekemä muutos ehtoihin koskee ainoastaan sen omaa järjestelmän ylläpidosta saaman kohtuullisen korvauksen käsittelymekanismia uuden tehoreservilain mukaisella tehoreservikaudella, mikä ei ole maksujenmääräytymisperustepäätöksen näkökulmasta relevantti asia.
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Tämän lisäksi uusi euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, (EU) 2019/943, sähkön sisämarkkinoista (jäljempänä sisämarkkina-asetus) aiheuttaa nyt päätöksenteon kohteena olevalle tehoreservijärjestelmään liittyville Energiaviraston hankinta-ja päätösprosesseille(hankinta, käyttösäännöt sekä maksujenmääräytymisperusteet) aikataulupaineita. Nykyinen tehoreservijärjestelmä perustuu kansalliselle lainsäädännölle. Uusi sisämarkkina-asetus astui voimaan 4.7.2019. Uusi asetus sisältää vaatimuksia jäsenvaltioden kapasiteettimekanismeille, jollainen myös
nykyinen kansallinen tehoreservijärjestelmä on. Sisämarkkina-asetuksen artikalan
22(5) mukaan jäsenvaltioiden, jotka soveltavat kapasiteettimekanismeja 4 päivänä
heinäkuuta 2019, on mukautettava mekanisminsa 4 luvun vaatimusten mukaisiksi,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen 31 päivää joulukuuta 2019 tehtyjen sitoumusten tai sopimusten soveltamista. Suomelta puuttuu ensinnäkin tällä hetkellä
uuden sisämarkkina-asetuksen vaatimukset täyttävä lainsäädäntö, jonka nojalla
tehoreservin hankinta uudelle 1.7.2020 alkavalle kaudelle tulisi toteuttaa, mikäli
virasto ei ehdi suorittaa uuden tehoreservikauden hankintaprosessia sekä antaa
asiaan liittyviä Fingridin tehoreservilaitosten kanssa solmittaviin sopimuksiin sisällytettäviä vahvistuspäätöksiä, jotta sopimukset laitoksien kanssa saadaan voimaan
ennen määräaikaa. Asianmukaisen kuulemisprosessin järjestäminen tässä vaiheessa olisi omiaan vaarantamaan prosessin onnistumisen lainsäädännössä asetetussa aikataulussa. Mikäli tässä tavoitteessa ei onnistuta tarkoittaa se, että tämän
päätöksen ohella koko nyt käynnissä oleva tehoreservinhankintaprosessi käy tarpeettomaksi.Prosessin epäonnistumisen voidaan myös perustellusti olettaa vaarantavan kansallisen toimitusvarmuuden.
Edellä mainituista syistä Energiavirasto katsoo, että sillä on hallintolain 34 §:n 1
momentin mukainen perusteltu ja erittäin painava syy olla kuulematta intressitahoja tässä yhteydessä ehdotuksesta.

5 Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Tehoreservilain 11 § mukaan
”Järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija maksaa tehoreservinä toimivan yksikön haltijalle korvauksen tehoreservijärjestelmän mukaisen julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä. Korvaus määräytyy
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.”
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
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johtuvien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta. Maksujen määräytymisperusteiden tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä.”
Tehoreservilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan
” Energiamarkkinaviraston tulee päätöksellään vahvistaa ennen käyttöönottamista:
1) säännöt tehoreservijärjestelmään kuuluvien voimalaitosyksiköiden ja
sähkönkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden käyttövalmiuden ylläpidolle, niiden käytölle sekä tuotetun sähkön ja sähkönkulutuksen jouston
tarjoamiseen markkinoille;
2) tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestelmän rahoittamiseksi perittävien maksujen määräytymisperusteet.”

Perustelut
Tehoreservilain 11 §:n mukaan tehoreserviyksikön haltijalla on oikeus korvaukseen
tehoreservijärjestelmän mukaisen julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä.Tehoreservilakia koskevan hallituksen esityksen (299/2010) 11 §:ää koskevienyksityiskohtaisten perustelujen mukaan korvaus maksettaisiin tehoreservinä toimivien
yksiköiden haltijoille jälkikäteen tehoreservin käyttösopimuksessa määrätyissä jaksoissa. Tämä mahdollistaisi järjestelmävastuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle
rahoituksen keräämiseen ennen korvausten maksamista.Fingridin ehdotus tehoreservin maksujenmääräytymisperusteiksi koskee tehoreservijärjestelmän rahoittamiseksi sähkön käyttäjiltä kerättävän maksun perusteita.
Fingrid toimitti ehdotuksensa tehoreservin maksujen määräytymisperusteksi Energiavirastolle 22.11.2019. Energiavirasto on tutustunut ehdotukseen. Ehdotus vastaa sisällöltään pääosin Energiaviraston päätöksellään Drno 2030/450/2016 kuluvalle tehoreservikaudelle vahvistamia maksujen määräytymisperusteita. Ainoa
muutos aiemmin vahvistettuihin maksujenmääräytymisperusteisiin koskee Fingridin ehdotusta siitä, että ”Tehoreservikauden päätyttyä Fingrid Oy voi tarvittaessa
suorittaa ylimääräisen laskutuksen kohdassa 2.4. kerrotuin tavoin. Kohta 2.4 toinen kappale: ”Mikäli tehoreservijärjestelmä nykymuodossaan lakkautetaan, Fingrd
Oyj varmistaa tehoreservikauden tehoreservilain 12 §:n 1 momenttiin perustuvan
kohtuullisen korvauksen toteutumisen kauden jälkeen tehtävällä mahdollisella ylimääräisellä laskutuskierroksella.
Näiden ohella Fingrid on kohdan 2.4. ensimmäisessä kappaleessa pyytänyt, että
Energiavirasto määrittelee vahvistuspäätöksellään menettelyn, jolla voimassaolevan tehoreservilain nykyisen tehoreservikauden aikana Energiaviraston määrittelemän kohtuullisen korvauksen huomioimisen jälkeen mahdollisesti syntyvä tehoreservimaksujen yli- tai alijäämä voidaan siirtää uusittavan tehoreservilain määrittelemälle teho-reservikaudelle. Energiavirasto huomauttaa kohdan 2.4 ensimmäisen
kappaleen liittyvän ennen kaikkea Energiaviraston vahvistuspäätökseen tehoreservin ylläpidosta Fingridille maksettavan kohtuullisen korvauksen määrittämisestä ja
käsitellään siten kyseisen päätöksen yhteydessä.
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Tehoreservilain 12 §:n 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.
Energiavirasto toteaa, että maksujen määräytymisperusteiden vahvistamiseen sisältyy tehoreservin ylläpidosta aiheutuvien kustannusten kohdistamisperuste sekä
tehoreservistä aiheutuvien kustannusten määrittely.
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 lähtökohtaisesti
kerätä. Mikäli tehoreservistä aiheutuu kustannuksia talvikauden ulkopuolella esimerkiksi tehoreservin käynnistämisen vuoksi, kustannukset kohdistetaan siirtopalveluiden käyttäjille kyseisen kuukauden sähkönkulutuksen perusteella. Tehoreservin aktivoinnista mahdollisesti aiheutuvat yli- ja alijäämät huomioidaan määritettäessä tehoreservimaksun määrää . Tehoreservi on olemassa erityisesti talven huippukulutustilanteita varten Lisäksi poikkeustilanteissa tehoreservi voidaan aktivoida
talvikauden ulkopuolella, joka aiheuttaa kustannuksia. Talvikauden ulkopuolella tapahtuvat tehoreservin aktivoinnit ovat hyvin poikkeauksellisia, sillä talvikauden ulkopuolella tehonkulutus on verrattaen pientä.
Energiavirasto katsoo, että maksujen kohdistamisperiaatteet ovat tehoreservilain
mukaisesti perusteltuja, koska ne kohdistuvat kaikille toimijoille tasaisesti. Maksujen kohdentuminen voimassaolevan tehoreservikauden ja sähköenergian kulutuksen välillä tapahtuvat samanaikaisesti, joten kustannusvastaavuus voidaan nähdä
tapahtuvan. 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 siten , että maksujen määräytymisperusteissa esitetyt kerättävien maksujen määräytymisperusteet ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä. Maksujen määräytymisperusteet ovat tehoreservilain mukaisia ja vahvistaa ne Fingridin
noudatettaviksi.

6 Sovellettavat säännökset
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011), 11§, 12 §, 14 § ja 21 §
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7 Maksu
8 000 € (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 57/2014, 4 § 10 a)

8 Muutoksenhaku
Valitusosoitus markkinaoikeuteen on päätöksen liitteenä. Päätöstä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.

Liitteet

1. Valitusosoitus markkinaoikeus
2. Vahvistetut tehoreservimaksujen määräytymisperusteet

Jakelu

Fingrid Oyj
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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.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 2.050 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 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
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•

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.
7 Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Markkinaoikeudelle, jonka osoite on:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Faksi: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Esitys
Markkinat / Kaija Niskala
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28.11.2019

Esitys tehoreservimaksujen määräytymisperusteiden vahvistamiseksi kaudelle
1.7.2020 - 30.6.2022
1

Yleistä
Energiavirasto on 23.9.2019 tehnyt päätöksen (Dnro 1226/451/2019) tehoreservin
tarpeesta ajalle 1.7.2020 - 30.6.2022. 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 1.7.2020 - 30.6.2022.
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. Talviarkipäivällä tarkoitetaan 1.12. - 28.2. maanantai - perjantai klo 7.00 - 21.00
välistä aikaa. Muuna aikana tehoreservimaksua ei lähtökohtaisesti peritä.
Tehoreservimaksua tarkistetaan tarvittaessa toteutuneita kustannuksia ja toteutunutta
sähkönkulutusta vastaavaksi. Tehoreservikauden päätyttyä Fingrid Oyj voi tarvittaessa
suorittaa ylimääräisen laskutuksen kohdassa 2.4. kerrotuin tavoin.
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.
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Määräytymisperusteet
Tehoreservin hallinnointitehtävän kustannukset koostuvat tehoreservin
ylläpitokorvauksista, järjestelmän hoitokustannuksista sekä Energiaviraston
määrittelemästä kohtuullisesta korvauksesta järjestelmän hoitamisesta. Tehoreservin
käytöstä mahdollisesti aiheutuvat tuotot huomioidaan määritettäessä tehoreservimaksua.

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).
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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.
Mikäli tehoreservijärjestelmä nykymuodossaan lakkautetaan, Fingrd Oyj varmistaa
tehoreservikauden tehoreservilain 12 §:n 1 momenttiin perustuvan kohtuullisen
korvauksen toteutumisen kauden jälkeen tehtävällä mahdollisella ylimääräisellä
laskutuskierroksella. Ylimääräisellä laskutuskierroksella täsmäytetään kohtuullinen
korvaus sallitulle tasolle lisäveloituksella tai hyvityksellä.

