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Fingrid Oyj
PL 503
00101 Helsinki

Fingrid Oyj:n ehdotus markkinatoimintojen tilapäistä keskeyttämistä koskevista säännöistä
sekä taseselvitystä ja säätökapasiteetin ja säätöenergian selvityksiä koskevista säännöistä
markkinatoimintojen keskeytymisen ajaksi 11.12.2018

Päätös Fingrid Oyj:n ehdotukseen markkinatoimintojen tilapäistä keskeyttämistä koskevista säännöistä
Asianosainen
Fingrid Oyj

Vireilletulo
11.12.2018

Ratkaisu
Energiavirasto vahvistaa Fingrid Oyj:n 11.12.2018 toimittaman ehdotuksen markkinatoimintojen tilapäisen keskeyttämisen säännöiksi.
Päätös on voimassa toistaiseksi.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Selostus asiasta
Komission sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä
antaman asetuksen (EU) 2017/2196 (jäljempänä myös ER verkkosääntö) 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti kunkin siirtoverkonhaltijan on viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2018 laadittava ehdotus markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta
koskevista säännöistä sekä 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdotus taseselvitystä
ja säätökapasiteetin ja säätöenergian selvitystä koskevista säännöistä, joita sovelletaan taseselvitysjaksoihin, joiden aikana markkinatoiminnot ovat keskeytyneinä.
Edelleen ER verkkosäännön 35 artiklan mukaan siirtoverkonhaltija voi väliaikaisesti
keskeyttää yhden tai useamman markkinatoiminnon, kun siirtoverkonhaltijan siirtoverkko on suurhäiriötilassa, siirtoverkonhaltija on käyttänyt loppuun kaikki markkinoilla tarjolla olevat vaihtoehdot ja markkinatoimintojen jatkaminen hätätilassa
heikentäisi olosuhteita, markkinatoimintojen jatkaminen heikentäisi merkittävästi
palautusprosessia normaali- tai hälytystilaan tai välineet ja tiedonvaihtokeinot, joita
siirtoverkonhaltijat tarvitsevat markkinatoimintojen mahdollistamiseksi, eivät ole
käytettävissä.
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Fingrid Oyj toimitti ehdotuksen markkinatoimintojen tilapäistä keskeyttämistä koskevista säännöistä sekä taseselvitystä ja säätökapasiteetin ja säätöenergian selvityksiä koskevista säännöistä markkinatoimintojen keskeytymisen ajaksi Energiaviraston hyväksyttäväksi määräaikaan mennessä 11.12.2018. Ehdotuksen mukaan
Fingrid Oyj ei keskeytä markkinatoimintoja ER verkkosäännön 35 artiklan mahdollistamalla tavalla sekä soveltaa keskeytystilanteessa taseselvitykseen ja säätökapasiteetin ja säätöenergian selvitykseen samoja sääntöjä kuin normaalitilanteessa.
Ennen ehdotuksen toimittamista Fingrid Oyj järjesti julkisen kuulemisen 24.10.26.11.2018. Kuulemisen aikana Fingrid Oyj ei saanut ehdotuksesta yhtään kommenttia.
Energiaviraston toimivalta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY 35 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi kansallinen sääntelyviranomainen kansallisella
tasolla.
Lain Energiavirastosta (870/2013) 1 §:n 2 momentin mukaan Energiavirasto hoitaa
kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista säädetään:
3) sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin
2003/54/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/72/EY, jäljempänä sähkömarkkinadirektiivi, nojalla annetuissa, suuntaviivoja
koskevissa komission asetuksissa tai päätöksissä.
Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Komission asetus (EU) 2017/2196 sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta (ER) verkkosäännöstä
ER verkkosäännön 4 artiklan mukaan:
” 1. Jäsenvaltioiden, sääntelyviranomaisten, toimivaltaisten elinten ja verkonhaltijoiden on tätä asetusta soveltaessaan
a) sovellettava suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita;
b) varmistettava avoimuus;
c) sovellettava periaatetta, jonka mukaan suurin kokonaistehokkuus ja alhaisimmat kokonaiskustannukset optimoidaan kaikkien asianomaisten osapuolten kesken;
d) varmistettava, että siirtoverkonhaltijat hyödyntävät, niin pitkälti kuin mahdollista, markkinapohjaisia mekanismeja verkon käyttövarmuuden ja stabiilisuuden
varmistamiseksi;
e) noudatettava teknisiä, oikeudellisia ja henkilöiden turvallisuuteen ja laitosten
turvaamiseen liittyviä rajoituksia;
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f) kunnioitettava paikalliselle siirtoverkonhaltijalle annettua vastuuta varmistaa
käyttövarmuus, myös kansallisessa lainsäädännössä vaaditulla tavalla;
g) kuultava asianomaisia jakeluverkonhaltijoita ja otettava huomioon niiden järjestelmään mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset; ja
h) otettava huomioon sovitut eurooppalaiset standardit ja tekniset spesifikaatiot.
2. Kunkin siirtoverkonhaltijan on annettava seuraavat ehdotukset asianomaisen
sääntelyviranomaisen hyväksyttäväksi direktiivin 2009/72/EY 37 artiklan mukaisesti:
…
e) 36 artiklan 1 kohdan mukaiset markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta
koskevat säännöt;
f) 39 artiklan 1 kohdan mukaiset taseselvitystä ja säätöenergian selvitystä koskevat erityissäännöt tapauksessa, jossa markkinatoiminnot keskeytetään;”
ER verkkosäännön 35 artiklan mukaan:
”1. Siirtoverkonhaltija voi väliaikaisesti keskeyttää yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun markkinatoiminnon, kun
a) siirtoverkonhaltijan siirtoverkko on suurhäiriötilassa; tai
b) siirtoverkonhaltija on käyttänyt loppuun kaikki markkinoilla tarjolla olevat vaihtoehdot ja markkinatoimintojen jatkaminen hätätilassa heikentäisi yhtä tai useampaa asetuksen (EU) 2017/1485 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista olosuhteista; tai
c) markkinatoimintojen jatkaminen heikentäisi merkittävästi palautusprosessia
normaali- tai hälytystilaan; tai
d) välineet ja tiedonvaihtokeinot, joita siirtoverkonhaltijat tarvitsevat markkinatoimintojen mahdollistamiseksi, eivät ole käytettävissä.
2. Seuraavat markkinatoiminnot voidaan keskeyttää 1 kohdan mukaisesti:
a) alueiden välisen siirtokapasiteetin tarjoaminen kapasiteetin jakamista varten
niiden tarjousalueiden rajoilla kullekin markkina-aikayksikölle, kun siirtoverkon ei
odoteta palautuvan normaali- tai hälytystilaan;
b) säätökapasiteettia ja säätöenergiaa koskevien tarjousten tekeminen tasehallintapalvelujen tarjoajien toimesta;
c) tasevastaavan tarjoama vuorokausimarkkinoista johtuva tasekorjaus, jos sitä
edellytetään tasehallintaan liittyvissä ehdoissa ja edellytyksissä;
d) muutokset tasevastaavien taseisiin;
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e) asetuksen (EU) 2017/1485 111 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien laatiminen; ja
f) muut merkitykselliset markkinatoiminnot, joiden keskeyttämistä pidetään tarpeellisena järjestelmän ylläpitämiseksi ja/tai palauttamiseksi.
3. Kun markkinatoiminnot keskeytetään 1 kohdan mukaisesti, kunkin merkittävän
verkonkäyttäjän on siirtoverkonhaltijan pyynnöstä käytettävä siirtoverkonhaltijan
vahvistamaa pätötehon asetusarvoa aina kun se on teknisesti mahdollista.
4. Kun siirtoverkonhaltija keskeyttää markkinatoiminnot 1 kohdan mukaisesti, se
voi keskeyttää kokonaan tai osittain sellaisten prosessiensa käytön, joihin keskeytys vaikuttaa.
5. Kun siirtoverkonhaltija keskeyttää markkinatoiminnot 1 kohdan mukaisesti, sen
on koordinoitava vähintään seuraavien osapuolten kanssa:
a) sen kapasiteetin laskenta-alueen siirtoverkonhaltijat, johon siirtoverkonhaltija
kuuluu;
b) siirtoverkonhaltijat, joiden kanssa siirtoverkonhaltijalla on tasehallinnan koordinointia koskeva järjestely;
c) nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit ja muut tahot, joille on annettu tai siirretty
tehtäväksi markkinatoimintojen toteuttaminen sen vastuualueella komission asetuksen (EU) 2015/1222 mukaisesti;
d) sen taajuudensäätöblokin siirtoverkonhaltijat, johon siirtoverkonhaltija kuuluu;
ja
e) niiden kapasiteetin laskenta-alueiden koordinoidun kapasiteetin laskija, joihin
siirtoverkonhaltija kuuluu.
6. Kun markkinatoiminnot keskeytetään, kunkin siirtoverkonhaltijan on aloitettava
38 artiklassa säädetty tiedonvaihtomenettely.”
ER verkkosäännön 36 artiklan mukaan:
”1. Kunkin siirtoverkonhaltijan on viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2018 laadittava ehdotus markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta koskevista säännöistä.
2. Siirtoverkonhaltijan on julkaistava säännöt verkkosivuillaan sen jälkeen kun asianomainen sääntelyviranomainen on hyväksynyt ne direktiivin 2009/72/EY 37 artiklan mukaisesti.
3. Markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta koskevien sääntöjen on oltava
mahdollisimman pitkälle yhteensopivia seuraavien sääntöjen kanssa:
a) säännöt, jotka koskevat alueiden välisen siirtokapasiteetin tarjoamista kyseessä olevilla kapasiteetin laskenta-alueilla;

Päätös

5 (11)
2319/433/2018

b) säännöt, jotka koskevat tasehallintapalvelujen tarjoajien tekemiä säätökapasiteettia ja säätöenergiaa koskevia tarjouksia, jotka ovat seurausta muiden siirtoverkonhaltijoiden kanssa tehdystä tasehallinnan koordinointia koskevasta järjestelystä;
c) säännöt, jotka koskevat tasevastaavan tarjoamaa vuorokausimarkkinoista johtuvaa tasekorjausta, jos sitä edellytetään tasehallintaan liittyvissä ehdoissa ja
edellytyksissä;
d) säännöt, jotka koskevat muutosten toteuttamista tasevastaavien taseisiin; ja
e) säännöt, jotka koskevat asetuksen (EU) 2017/1485 111 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien laatimista.
4. Kunkin siirtoverkonhaltijan on markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta
koskevia sääntöjä laatiessaan muutettava 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilanteet objektiivisesti määritellyiksi parametreiksi ottaen huomioon seuraavat tekijät:
a) seuraavista syistä johtuvan kuormien irtikytkennän prosenttiosuus siirtoverkonhaltijan taajuudensäätöalueella:
i) tasevastaavien merkittävän osan kyvyttömyys pitää yllä tasapainoaan;
tai
ii) siirtoverkonhaltijan välttämätön tarve olla noudattamatta tavanomaisia
tasehallintaprosesseja tehokkaan käytönpalautuksen toteuttamiseksi;
b) sellaisen tuotannon irtikytkennän prosenttiosuus siirtoverkonhaltijan taajuudensäätöalueella, joka johtaa tasevastaavien merkittävän osan kyvyttömyyteen
pitää yllä tasapainoaan
c) seuraaviin syihin liittyvä ei käytettävissä olevien siirtoverkkoelementtien osuus
ja maantieteellinen jakautuminen:
i) taajuudensäätöalueen merkittävän osan tahdin menetys, joka tekee tavanomaisista tasehallintaprosesseista toimimattomia; tai
ii) alueiden välisen kapasiteetin laskeminen nollaan tarjousalueiden rajoilla;
d) seuraavien vaikutuksen alaisten tahojen kyvyttömyys toteuttaa markkinatoimintojaan niistä itsestään riippumattomista syistä;
i) tasevastaavat;
ii) tasehallintapalvelujen tarjoajat;
iii) nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit ja muut tahot, joille on annettu tai
siirretty tehtäväksi markkinatoimintojen toteuttaminen komission asetuksen (EU) 2015/1222 mukaisesti;
iv) siirtoverkkoon liitetyt jakeluverkonhaltijat;
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e) sellaisten asianmukaisesti toimivien välineiden ja tiedonvaihtokeinojen puuttuminen, joita tarvitaan seuraavien toimintojen toteuttamiseen:
i) yhteenkytketyt vuorokausimarkkinat tai päivänsisäiset markkinat tai
mikä tahansa eksplisiittisen kapasiteetin jakomekanismi; tai
ii) taajuuden palautusprosessi; tai
iii) reservien korvausprosessi; tai

iv) tasapainotetun tilanteen tarjoaminen tasevastaavan toimesta vuorokautisella aikavälillä ja tätä tilannetta koskevien muutosten toteuttaminen;
tai
v) asetuksen (EU) 2017/1485 111 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen
suunnitelmien laatiminen.
5. Markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta koskevissa säännöissä on määriteltävä aikaviive, jota on noudatettava kunkin 4 kohdan mukaisesti määritellyn parametrin osalta, ennen markkinatoimintojen keskeytysprosessin aloittamista.
6. Asianomaisen siirtoverkonhaltijan on arvioitava 4 kohdan mukaisesti määriteltyjä parametreja reaaliaikaisesti käytössään olevien tietojen pohjalta.
7. Sähkö-ENTSOn on viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2020 annettava virastolle
raportti, jossa arvioidaan siirtoverkonhaltijoiden vahvistamien markkinatoimintojen
keskeytystä ja palautusta koskevien sääntöjen yhdenmukaisuusastetta ja määritellään tarvittaessa aloja, jotka vaativat yhdenmukaistamista.
8. Kunkin siirtoverkonhaltijan on viimeistään 18 päivänä kesäkuuta 2019 toimitettava Sähkö-ENTSOlle tiedot, joita se tarvitsee raportin laatimiseksi ja esittämiseksi
7 kohdan mukaisesti.”
ER verkkosäännön 37 artiklan mukaan:
”1. Asianomaisen siirtoverkonhaltijan on yhteistoiminnassa sen vastuualueella toimivien nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden ja viereisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa käynnistettävä 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti keskeytettyjen markkinatoimintojen palautusmenettely, kun
a) keskeytyksen aiheuttanut tilanne on päättynyt ja eikä muuta 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tilannetta esiinny; ja
b) 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tahot ovat asianmukaisesti ilmoittaneet asiasta etukäteen 38 artiklan mukaisesti.
2. Asianomaisen siirtoverkonhaltijan on yhteistoiminnassa viereisten siirtoverkonhaltijoiden käynnistettävä niiden siirtoverkonhaltijoiden prosessien palautus, joihin
markkinatoimintojen keskeytys on vaikuttanut, kun 1 kohdassa esitetyt ehdot täyttyvät tai ennen sitä, jos se on välttämätöntä markkinatoimintojen palauttamiseksi.
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3. Asianomaisten nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden on yhteistoiminnassa
35 artiklassa tarkoitettujen siirtoverkonhaltijoiden ja tahojen kanssa käynnistettävä
kyseessä olevien yhteenkytkettyjen vuorokausimarkkinoiden ja/tai päivänsisäisten
markkinoiden prosessien palauttaminen heti kun siirtoverkonhaltija ilmoittaa, että
siirtoverkonhaltijoiden prosessit on palautettu.
4. Kun alueiden välisen siirtokapasiteetin tarjoaminen on keskeytetty ja myöhemmin palautettu, kunkin asianomaisen siirtoverkonhaltijan on päivitettävä kapasiteetin jakamista varten käytettävissä oleva alueiden välinen siirtokapasiteetti käyttämällä kussakin markkina-aikayksikössä toteuttamiskelpoisinta ja tehokkainta seuraavista vaihtoehdoista:
a) käyttämällä koordinoidun kapasiteetin laskijan laskemia viimeisimpiä käytettävissä olevia alueiden välisiä kapasiteetteja;
b) käynnistämällä asetuksen (EU) 2015/1222 29 ja 30 artiklan mukaisesti sovellettavat alueellisen kapasiteetin laskentaprosessit; tai
c) määrittämällä yhteistoiminnassa kapasiteetin laskenta-alueen siirtoverkonhaltijoiden kanssa todellisiin fyysisiin verkko-olosuhteisin perustuvat alueiden väliset
kapasiteetit.
5. Kun osa siitä yhteenkytketystä kokonaisalueesta, jolla markkinatoiminnot on
keskeytetty, on palannut normaalitilaan tai hälytystilaan, kyseisen alueen nimitetyillä sähkömarkkinaoperaattoreilla on oikeus toteuttaa markkinoiden yhteenliittäminen koko yhteenkytketyn alueen osassa, kuultuaan 35 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja siirtoverkonhaltijoita ja tahoja, sillä edellytyksellä, että siirtoverkonhaltija on palauttanut kapasiteetin laskentaprosessin.
6. Markkinatoiminnot keskeyttäneen ja palauttaneen siirtoverkonhaltijan on viimeistään 30 päivän kuluttua markkinatoimintojen palauttamisesta julkaistava ainakin englannin kielellä raportti, jossa selitetään yksityiskohtaisesti markkinatoimintojen keskeyttämisen syyt, toteutus ja vaikutus ja viitataan markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta koskevien sääntöjen noudattamiseen, ja toimitettava
se asianomaiselle sääntelyviranomaiselle direktiivin 2009/72/EY 37 artiklan mukaisesti sekä asetettava se tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
osapuolten saataville.
7. Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset tai virasto voivat antaa asianomaisille siirtoverkonhaltijoille suosituksen hyvien käytäntöjen edistämiseksi ja vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.”
ER verkkosäännön 38 artiklan mukaan:
”1. Edellä olevan 36 artiklan mukaisesti laadittuihin markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta koskeviin sääntöihin on sisällyttävä tiedonvaihtomenettely,
jossa esitetään yksityiskohtaisesti ne tehtävät ja toimenpiteet, jotka kunkin osapuolen odotetaan toteuttavan eri rooleissaan markkinatoimintojen keskeytyksen ja
palautuksen aikana.
2. Tiedonvaihtomenettelyssä on määriteltävä, että tiedot toimitetaan samanaikaisesti seuraaville tahoille:
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a) 35 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut osapuolet;
b) tasevastaavat;
c) tasehallintapalvelujen tarjoajat;
d) siirtoverkkoon liitetyt jakeluverkonhaltijat; ja
e) kyseessä olevan jäsenvaltion asianomainen sääntelyviranomainen direktiivin
2009/72/EY 37 artiklan mukaisesti.
3. Tiedonvaihtomenettelyyn on sisällyttävä vähintään seuraavat vaiheet:
a) siirtoverkonhaltijan ilmoitus markkinatoimintojen keskeyttämisestä 35 artiklan
mukaisesti;
b) siirtoverkonhaltijan ilmoitus ajasta ja päivästä, jolloin siirtoverkko parhaan arvion mukaan palaa käyttöön;
c) nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin ja muiden tahojen, jotka on nimetty
markkinatoimintojen toteuttajiksi asetuksen (EU) 2015/1222 ja asetuksen (EU)
2016/1719 mukaisesti, ilmoitus niiden toimintojen keskeyttämisestä, jos niillä on
sellaisia;
d) siirtoverkon käytönpalautusprosessia koskevat siirtoverkonhaltijoiden päivitykset;
e) 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen tahojen ilmoitus siitä, että niiden
markkinavälineet ja tiedonvaihtojärjestelmät ovat käytettävissä;
f) siirtoverkonhaltijan ilmoitus siitä, että siirtoverkko on palautettu takaisiin normaalitilaan tai hälytystilaan;
g) nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin ja muiden tahojen, joille on annettu tai
siirretty tehtäväksi markkinatoimintojen toteuttaminen komission asetuksen (EU)
2015/1222 mukaisesti, ilmoitus ajasta ja päivästä, jolloin markkinatoiminnot parhaan arvion mukaan palautetaan; ja
h) nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin ja muiden tahojen, joille on annettu tai
siirretty tehtäväksi markkinatoimintojen toteuttaminen komission asetuksen (EU)
2015/1222 mukaisesti, vahvistus siitä, että markkinatoiminnot on palautettu.
4. Kaikki 3 kohdassa tarkoitetut siirtoverkonhaltijoiden, nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin ja muiden tahojen, joille on annettu tai siirretty tehtäväksi markkinatoimintojen toteuttaminen, ilmoitukset ja päivitykset on julkaistava mainittujen
tahojen verkkosivuilla. Jos ilmoituksen tai päivityksen julkaiseminen verkkosivuilla
ei ole mahdollista, tahon, jolla on ilmoitusvelvollisuus, on lähetettävä ilmoitus sähköpostitse tai muilla käytettävissä olevin keinoin ainakin niille tahoille, jotka osallistuvat suoraan keskeytettyihin markkinatoimintoihin.
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5. Tämän artiklan 3 kohdan e alakohdan mukainen ilmoitus on lähetettävä asianomaiselle siirtoverkonhaltijalle sähköpostitse tai muilla käytettävissä olevin keinoin.”
ER verkkosäännön 39 artiklan mukaan:
1. Kunkin siirtoverkonhaltijan on viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2018 laadittava
ehdotus taseselvitystä ja säätökapasiteetin ja säätöenergian selvitystä koskevista
säännöistä, joita sovelletaan taseselvitysjaksoihin, joiden aikana markkinatoiminnot olivat keskeytyneinä. Siirtoverkonhaltija voi ehdottaa samoja sääntöjä, joita se
soveltaa normaaliin toimintaan.
Siirtoverkonhaltijan on julkaistava säännöt verkkosivuillaan sen jälkeen kun asianomainen sääntelyviranomainen on hyväksynyt ne direktiivin 2009/72/EY 37 artiklan mukaisesti.
Siirtoverkonhaltija voi siirtää tässä artiklassa tarkoitetut siirtoverkonhaltijan tehtävät yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle sillä edellytyksellä, että kolmas
osapuoli voi toteuttaa kyseessä olevat toiminnot vähintään yhtä tehokkaasti kuin
siirtoverkonhaltija. Jäsenvaltio tai tarvittaessa sääntelyviranomainen voi antaa
tässä artiklassa tarkoitetut siirtoverkonhaltijan tehtävät yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle sillä edellytyksellä, että kolmas osapuoli voi toteuttaa kyseessä olevat toiminnot vähintään yhtä tehokkaasti kuin siirtoverkonhaltija.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä on käsiteltävä siirtoverkonhaltijan
ja tarvittaessa kolmansien osapuolten selvityksiä tasevastaavien ja tasehallintapalvelujen tarjoajien kanssa.
3. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laadittujen sääntöjen avulla on voitava
a) varmistaa kunkin 1 kohdassa tarkoitetun siirtoverkonhaltijan ja asianomaisen
kolmannen osapuolen taloudellinen neutraalius;
b) välttää vääristyneet kannustimet tasavastaaville, tasehallintapalvelujen tarjoajille ja siirtoverkonhaltijoille;
c) kannustaa tasevastaavia saavuttamaan tasapaino tai auttaa järjestelmää palauttamaan tasapainonsa;
d) välttää taloudellisten seuraamusten asettaminen tasevastaaville ja tasehallintapalvelujen tarjoajille siirtoverkonhaltijan pyytämien toimenpiteiden toteuttamisen johdosta;
e) vähentää siirtoverkonhaltijoiden halukkuutta keskeyttää markkinatoimintoja,
jollei se ole ehdottoman välttämätöntä, ja kannustaa siirtoverkonhaltijoita palauttamaan markkinatoiminnot mahdollisimman pian; ja
f) kannustaa tasehallintapalvelujen tarjoajia tarjoamaan palveluja liittävälle siirtoverkonhaltijalle, joka auttaa palauttamaan järjestelmän normaalitilaan.”
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Perustelut
Fingrid Oyj toimitti ehdotuksen markkinatoimintojen tilapäistä keskeyttämistä koskevista säännöistä sekä taseselvitystä ja säätökapasiteetin ja säätöenergian selvityksiä koskevista säännöistä markkinatoimintojen keskeytymisen ajaksi Energiavirastoon määräaikaan mennessä 11.12.2018. Ennen ehdotuksen toimittamista hyväksyttäväksi Fingrid on kuullut sidosryhmiä verkkosäännön vaatimalla tavalla.
Ehdotuksen mukaan Fingrid Oyj ei keskeytä markkinatoimintoja ER verkkosäännön
mahdollistamalla tavalla.
ER verkkosäännön mukaan mahdollisesti keskeytettäviä markkinatoimintoja ovat
alueiden välisen siirtokapasiteetin tarjoaminen kapasiteetin jakamista varten, säätökapasiteettia ja säätöenergiaa koskevien tarjousten tekeminen tasehallintapalvelujen tarjoajien toimesta, tasevastaavan tarjoama vuorokausimarkkinoista johtuva
tasekorjaus, muutokset tasevastaavien taseisiin, asetuksen (EU) 2017/1485 (järjestelmän käytön suuntaviivat) 111 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien, kuten tuotantosuunnitelmien laatiminen sekä muut merkitykselliset markkinatoiminnot, joiden keskeyttämistä pidetään tarpeellisena järjestelmän ylläpitämiseksi ja/tai palauttamiseksi.
Fingrid Oyj katsoo, ettei sillä ole tarvetta keskeyttää siirtokapasiteetin jakamista,
vaan komission asetuksen (EU) 2015/1222 (siirtojenhallinnan suuntaviivat) mukaan sillä on mahdollisuus alentaa jaettavaa siirtokapasiteettia, mikäli tämä on tarpeen käyttövarmuuden kannalta. Edelleen Fingrid Oyj katsoo, ettei sillä ole tarvetta
keskeyttää säätökapasiteettia ja säätöenergiaa koskevien tarjousten tekemistä,
sillä komission asetuksen 2017/2195 (tasehallinnan suuntaviivat) mukaan tehtyjä
tarjouksia voidaan ilmoittaa ei käytettäviksi käyttövarmuussyistä. Fingrid Oyj katsoo, etteivät tasevastaavan tarjoama vuorokausimarkkinoista johtuva tasekorjaus
eikä muutokset tasevastaavien taseisiin ole relevantteja keskeytettäväksi, koska
tasevastaavien kansallisissa ehdoissa ei ole vaatimusta taseessa olemisesta vuorokausimarkkinoiden jälkeen. Fingrid Oyj ei ehdota sille toimittavien suunnitelmien,
kuten tuotantosuunnitelmien toimittamisen keskeyttämistä, vaan Fingrid Oyj katsoo hyödylliseksi tietojen saamisen toimijoilta mahdollisimman pitkään. Lisäksi
Fingrid Oyj ei tunnista muitakaan relevantteja markkinatoimintoja keskeyttäväksi
ER verkkosäännön 35 artiklan mukaisissa tilanteissa.
Energiavirasto katsoo Fingrid Oyj:n ehdotuksen mukaisesti ja Fingrid Oyj:n esittämillä perusteilla, ettei markkinatoimintoja ole tarvetta keskeyttää ER verkkosäännön mahdollistamalla tavalla. Energiavirasto vahvistaa siten Fingrid Oyj:n
11.12.2018 toimittaman ehdotuksen markkinatoimintojen tilapäisen keskeyttämisen säännöiksi.

Sovelletut säännökset
Komission asetus (EU) 2017/2196 4 artikla, 35 artikla, 36 artikla, 37 artikla, 38
artikla, 39 artikla
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 36 §
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakua koskeva ohjeistus liitteenä.

Liitteet
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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

