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Manuaalisen taajuudenpalautusreservin palveluehtojen tar-
jouskokoa koskeva muutos 

 

Asianosainen 

Fingrid Oyj 

Vireilletulo 

9.11.2020 

Ratkaisu 

Energiavirasto vahvistaa Fingrid Oyj:n noudatettavaksi tämän päätöksen liitteenä 

oleva ehdot (liite 2). 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 

Selostus asiasta 

Fingrid Oyj (jäljempänä myös Fingrid) toimitti Energiavirastolle 9.11.2020 ehdo-

tuksen jatkaa määräaikaisena Energiaviraston aiemmin 23.8.2019 päätöksellään 

Dnro 1971/433/2019 vahvistaman määräaikaisen muutoksen manuaalisen taajuu-

denpalautusreservin palveluntarjoajan ehtojen tarjouskokoa koskevaa pilottia.  

Ehdotuksen mukaan Fingrid voisi kokeilujakson aikana, 31.10.2021 asti, hyväksyä 

yhden alle 5 MW:n ylös- ja alasäätötarjouksen kultakin reservitoimittajalta kutakin 

käyttötuntia kohden. Säätötarjouksen minimitarjouskoko on 1 MW ja se on voitava 

tilata elektronisesti. Muilta osin kokeilujakson aikana sovelletaan Energiaviraston 

19.8.2019 vahvistamia dokumentissa ”Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuu-
den palautusreservin (mFRR) toimittajalle” kohdassa 7.1. kuvattuja säätösähkö-
markkinoiden tarjoussääntöjä. 

Energiavirasto pyysi 8.12.2019 Fingridiltä perusteluja sille, miksi ehdotus vahvis-

tettaisiin määräaikaisena. Fingrid vastasi jo 11.12.2020 päivitetyllä ehdotuksella 

Energiavirastolle, jonka sisältö oli päivitetyt ehdot ja edellytykset manuaalisen taa-

juuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle sekä Fingridin pitämän kuulemisen 

aiheeseen liittyvät sidosryhmälausunnot (kaksi kappaletta). Lisäksi Fingridin ehdo-

tuksen mukana tuli saate, jossa Fingrid pyysi Energiavirastoa hyväksymään lähet-

tämänsä ehdot mahdollisimman pian. 
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Energiaviraston toimivalta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY 35 artiklan mukaan kun-

kin 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.  

Euroopan Komission sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista an-

taman asetus (Guideline on Electricity Balancing, COMMISSION REGULATION (EU) 

2017/2195), jäljempänä EBGL on lain Energiavirastosta (870/2013) 1 §:n 2 mo-

mentin kolmanteen kohtaan perustuvaa sääntelyä. 

Valvontalain 10 §:n kohdan 6 mukaisesti Energiaviraston tulee päätöksellään vah-

vistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan noudatettavaksi järjestelmävas-

tuun piiriin kuuluvien palvelujen ehdot sekä menetelmät palveluista perittävien 

maksujen määrittämiseksi ennen niiden käyttöönottamista. 

Asiaan liittyvä lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, mietinnöt ja raportit  

Euroopan Komission sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista an-

taman asetus (Guideline on Electricity Balancing, COMMISSION REGULATION (EU) 

2017/2195), jäljempänä EBGL 

 

EBGL:n artiklan 5(4) mukaan seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä 

koskeville ehdotuksille tarvitaan kunkin asianomaisen jäsenvaltion kunkin sään-

telyviranomaisen tapauskohtainen hyväksyntä: 

 

c) 18 artiklan mukaiset tasehallintaan liittyvät ehdot ja edellytykset. 

EBGL:n artiklan 10 mukaan ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä tai niiden muu-

toksia koskevien ehdotusten toimittamisesta tämän asetuksen mukaisesti vastaa-

vien siirtoverkonhaltijoiden on kuultava sidosryhmiä, kunkin jäsenvaltion asian-

omaiset viranomaiset mukaan luettuina, ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä 

koskevista ehdotusluonnoksista ja muista täytäntöönpanotoimenpiteistä vähin-

tään yhden kuukauden ajan. 

EBGL artiklan 14(1) mukaan kukin siirtoverkonhaltija vastaa tasepalvelujen han-

kinnasta tasepalvelun tarjoajilta käyttövarmuuden takaamiseksi. 

EBGL:n artiklan 18(3) mukaan laatiessaan ehdotuksia tasepalvelun tarjoajia ja 

tasevastaavia koskevista ehdoista ja edellytyksistä kunkin siirtoverkonhaltijan on 

a) koordinoitava toimintaansa sellaisten siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkon-

haltijoiden kanssa, joihin kyseiset ehdot ja edellytykset voivat vaikuttaa; b) nou-

datettava 19, 20, 21 ja 22 artiklan mukaisia puitteita, jotka koskevat tasesähkön 

vaihdon ja epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisten kauppapaikkojen 
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perustamista; c) otettava muut jakeluverkonhaltijat ja muut sidosryhmät mu-

kaan ehdotuksen laatimiseen ja otettava huomioon niiden näkökannat, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan mukaista julkista kuulemista. 

 

EBGL artiklan 18(4) mukaan tasepalvelujen tarjoajia koskevissa ehdoissa ja 

edellytyksissä on a) määriteltävä kohtuulliset ja perustellut vaatimukset tasepal-

velujen tarjonnalle; b) sallittava suunnittelualueen kulutuslaitosten, energianva-

rastointilaitosten ja voimalaitosten yhdistäminen tasepalvelujen tarjoamista var-

ten 5 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja ehtoja noudattaen; c) sallittava se, 

että kulutuslaitosten omistajista, kolmansista osapuolista, perinteisiä ja uusiutu-

via energialähteitä käyttävien voimalaitosten omistajista ja energianvarastoin-

tiyksiköiden omistajista tulee tasepalvelun tarjoajia; d) vaadittava, että tasepal-

velun tarjoajan jokainen tasesähkötarjous osoitetaan yhdelle tai useammalle ta-

sevastaavalle 49 artiklan mukaisen tasepoikkeamakorjauksen laskennan mah-

dollistamiseksi.  

 

EBGL artiklan 18(5) mukaan tasepalvelun tarjoajia koskeviin ehtoihin ja edelly-

tyksiin on sisällyttävä a) 16 artiklan mukaiset säännöt prosessille, joka koskee 

hyväksymistä tasepalvelun tarjoajaksi; b) 32, 33 ja 34 artiklan mukaiset tase-

hallintakapasiteetin hankintaa ja siirtoa koskevat säännöt, vaatimukset ja aika-

taulut; c) säännöt ja edellytykset, jotka koskevat suunnittelualueen kulutuslai-

tosten, energianvarastointilaitosten ja voimalaitosten yhdistämistä tasepalvelu-

jen tarjoajaksi; d) niitä tietoja koskevat vaatimukset, jotka on annettava liittä-

välle siirtoverkonhaltijalle ja tarvittaessa reservejä liittävälle jakeluverkonhalti-

jalle esivalintaprosessin ja tasehallintamarkkinoiden toiminnan aikana; e) sään-

nöt ja edellytykset, jotka koskevat tasepalvelun tarjoajan jokaisen tasesähkötar-

jouksen osoittamista yhdelle tai useammalle tasevastaavalle 4 kohdan d alakoh-

dan mukaisesti; f) niitä tietoja koskevat vaatimukset, jotka on annettava liittä-

välle siirtoverkonhaltijalle ja tarvittaessa reservejä liittävälle jakeluverkonhalti-

jalle tasepalvelujen tarjonnan arvioimiseksi asetuksen (EU) 2017/1485 154 ar-

tiklan 1 kohdan, 154 artiklan 8 kohdan, 158 artiklan 1 kohdan e alakohdan, 158 

artiklan 4 kohdan b alakohdan, 161 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 161 artik-

lan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti; g) paikanmääritys kullekin standardituot-

teelle ja erityistuotteelle ottaen huomioon 5 kohdan c alakohta; h) säännöt sen 

tasesähkön määrän määrittämiseksi, joka on selvitettävä tasepalvelun tarjoajan 

kanssa 45 artiklan mukaisesti; i) V osaston 2 ja 5 luvun mukaisesti määritellyt 

tasepalvelun tarjoajien selvitystä koskevat säännöt; j) enimmäisaika, jonka ku-

luessa tasesähkön selvitys tasepalvelun tarjoajan kanssa on saatettava loppuun 

45 artiklan mukaisesti kussakin taseselvitysjaksossa; k) seuraukset siinä ta-

pauksessa, ettei tasepalvelun tarjoajaan sovellettavia ehtoja ja edellytyksiä nou-

dateta.  

 

EBGL:n artiklan 3 mukaan Tämän asetuksen tavoitteena on a) edistää toimivaa 

kilpailua, syrjimättömyyttä ja läpinäkyvyyttä tasehallintamarkkinoilla; b) para-

naa tasehallinnan tehokkuutta samoin kuin eurooppalaisten ja kansalaisten tase-

hallintamarkkinoiden tehokkuutta; c) yhdistää tasehallintamarkkinat ja edistää 

mahdollisuuksia tasehallintapalvelujen kauppaan ja parantaa samalla käyttövar-

muutta; d) edistää Euroopan sähkönsiirtoverkon ja sähköalan tehokasta toimin-

taa ja kehittämistä pitkällä aikavälillä ja helpottaa samalla vuorokausimarkkinoi-

den, päivänsisäisten markkinoiden ja tasehallintamarkkinoiden tehokasta ja 



Päätös  4 (7) 

   

   

 1971/433/2019 

  

 

 

 

 

jatkuvaa toimintaa; e) varmistaa, että tasepalvelujen hankinta tapahtuu tasa-

puolisesti, objektiivisesti, läpinäkyvästi ja markkinapohjaisesti, siinä ei aiheuteta 

perusteettomia esteitä uusille tulokkaille ja se edistää tasehallintamarkkinoiden 

likviditeettiä ja ehkäisee samalla kohtuuttomia vääristymiä sähkön sisämarkki-

noilla; f) helpottaa kysyntäjouston osallistumista, mukaan lukien yhteenliittymät 

ja energian varastointi, ja varmistaa samalla, että ne kilpailevat tasapuolisesti 

muiden tasepalvelujen kanssa ja tarvittaessa toimivat itsenäisesti yhtä kulutus-

laitosta palvellessaan; g) helpottaa uusiutuvien energialähteiden osallistumista 

ja tukea uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuotannon osuuden kasvatta-

mista koskevan Euroopan unionin tavoitteen saavuttamista. 

 

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013, jäljempänä valvonta-

laki) 

 Valvontalain 10 §:n 1 momentin mukaan: 

”Energiaviraston tulee päätöksellään (vahvistuspäätös) vahvistaa verkonhaltijan, 

järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhal-

tijan sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi seu-

raavat palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen nii-

den käyttöönottamista: 

… 

6) järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkon-

haltijan järjestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen ehdot sekä menetelmät pal-

veluista perittävien maksujen määrittämiseksi; 

Valvontalain 10 §:n 4 momentin mukaan vahvistuspäätös, jossa määrätään 1 mo-

mentin 1 kohdassa tarkoitetuista menetelmistä, on voimassa kahden toisiaan seu-

raavan neljän vuoden pituisen valvontajakson ajan. Jos verkonhaltija on aloittanut 

toimintansa muihin verkonhaltijoihin sovellettavan valvontajakson ollessa kesken, 

on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vahvistuspäätös kuitenkin voimassa kysei-

sen valvontajakson loppuun. Vahvistuspäätös, jossa määrätään 1 momentin 2 koh-

dassa tarkoitetuista ehdoista, edellytyksistä ja tariffeista, on voimassa Energiavi-

raston määräämän enintään kahden vuoden pituisen ajan. Muut 1 momentissa tar-

koitetut päätökset ovat voimassa toistaiseksi tai, jos erityistä syytä on, päätöksessä 

määrätyn määräajan. 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) 

Sähkömarkkinalain 45 §:n mukaan: 

” Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija vastaa Suomen sähköjärjestelmän tekni-
sestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä huolehtii valtakunnalliseen tase-

vastuuseen kuuluvista tehtävistä ja valtakunnallisesta taseselvityksestä tarkoituk-

senmukaisella ja sähkömarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syrji-

mättömällä tavalla (järjestelmävastuu). Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 

tulee ylläpitää ja kehittää järjestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja palve-

luitaan sekä ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan ja muita järjestelmävas-

tuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin siten, 
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että ne toimivat tehokkaasti ja että edellytykset tehokkaasti toimiville kansallisille 

ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille 

voidaan turvata.” 

Sähkömarkkinalain 46 §:n mukaan: 

” Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija vastaa koko ajan käynnissä olevasta säh-

köntuotannon ja -kulutuksen välisen hetkellisen tasapainon ylläpitämisestä vastuu-

alueellaan (valtakunnallinen tasevastuu). Valtakunnalliseen tasevastuuseen sisäl-

tyvät kaikki sen hoitamisen edellyttämät toimenpiteet ja resurssit, jotka on toteu-

tettava tai joiden käytettävyys on varmistettava kunkin taseselvitysjakson ajaksi.” 

Perustelut 

Energiavirasto vahvisti 19.08.2019 Fingridin noudatettavaksi tasehallinnan ja 

taseselvityksen ehdot käsittävän tasepalveluehtojen kokonaisuuden, johon sisältyi-

vät eri reservilajien tarjoamisen säännöt. Ehtokokonaisuudella saatettiin kansalliset 

tasepalveluehdot soveltuvin osin EBGL:n edellyttämälle tasolle.  

Fingrid toimitti Energiavirastolle 9.11.2020 vahvistettavaksi määräaikaisesti voi-

massa oleviksi tarkoitettuja muutoksia aiemmin 19.8.2019 vahvistettuihin ehtoihin 

ja edellytyksiin manuaalisen taajuudenpalautusreservin toimittajalle. Fingrid esitti, 

että 31.12.2020 päättyvää tarjouskokoa koskevaa pilottia voitaisiin jatkaa 

31.10.2021 asti. Pilottijakson aikana sovellettaisiin Fingridin voimassa olevia sää-

tösähkömarkkinoiden ehtoja muilta osin, mutta poikkeuksellisesti jokaiselta reser-

vitoimittajalta sallittaisiin yksi alle 5 MW:n ylös- ja alasäätötarjous käyttötuntia 

kohden. Pilotissa minimitarjouskoko olisi 1 MW ja osallistumisen edellytyksenä tar-

jouksen elektroninen aktivointi. 

Energiavirasto pyysi 8.12.2019 Fingridiltä perusteluja, minkä takia manuaalisen 

taajuudenpalautusreservin palveluntarjoajan ehtojen muutos tulisi vahvistaa tois-

tamiseen määräaikaisena, eikä toistaiseksi voimassa olevana. Fingrid vastasi Ener-

giaviraston pyyntöön toimittamalla 11.12.2020 päivitetyn ehdotuksen, joka sisälsi 

saatteen, Fingridin pitämän kuulemisen sidosryhmälausunnot (kaksi kappaletta) 

sekä päivitetyt ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin toi-

mittajalle sisältäen aiemmin määräaikaisena voimassa olleen tarjouskokoa koske-

neen ehdon pysyvänä vaihtoehtona. 

Perusteluinaan Fingrid esitti sen, että reservitoimittajat ovat ottaneet pienemmän 

tarjouskoon positiivisesti vastaan, mikä on näkynyt lisääntyneenä pienempien tar-

jousten määränä markkinoilla. Reservitoimittajat toivovat jatkossa minimitarjous-

koon laskemista 1 MW, jolloin suurempi määrä markkinoille pyrkivästä kapasitee-

tista pääsisi osallistumaan. Nykyistä minimitarjouskokoa (5 MW) pienempi tarjous-

koko (1 MW) on madaltanut uusien toimijoiden tuloa säätösähkömarkkinoille sekä 

helpottanut uusien joustoresurssien osallistumista sähköjärjestelmän tehotasapai-

non ylläpitoon. Alle 5 MW:n tarjouskoon pilotointi myös pohjustaa reservitoimittajia 

ja kantaverkkoyhtiöitä tulevaan eurooppalaiseen mFRR -standardituotteeseen, 

jonka minimitarjouskoko on 1 MW. 

Reservitoimittajat ja sidosryhmät ovat lausuneet Fingridin järjestämässä kuulemi-

sessa vain yhden ylös- ja alasäätötarjouksen jokaisella käyttötunnilla olevan 
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riittämätön tarjousmäärä. Yhden ylös- ja alasäätötarjouksen jättäminen jokaisella 

käyttötunnilla rajoittaa nykyisin markkinoille osallistumista eteenkin pienillä resurs-

seilla. Fingridin mukaan yhden ylös- ja alasäätötarjouksen olevan yhteispohjois-

maisesti sovittu linja siirtoverkonhaltijoiden kesken. Suunnitelmissa on säätöener-

giamarkkinoiden automatisoidun käytön alkaessa laskea minimitarjouskoko 1 MW 

tasoon ja poistaa tarjousmäärien rajoitus käyttötunneilta. 

Fingrid esitti alun perin tarjouskoko -pilotin jatkamista edelleen uudella alle vuo-

denpituisella määräajalla. Valvontalain lähtökohtana on kuitenkin, että Energiavi-

rasto vahvistaa valvontalain 10 § 4 momentin mukaisesti muut kuin verkonhaltija 

tuoton tai siirtopalvelumaksujen määrittämistä valvontajakson aikana sekä nes-

teytetyn maakaasun käsittelylaitoksen ehtoja, edellytyksiä ja tariffeja koskevat 

vahvistuspäätökset lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleviksi. Vahvistuspäätös 

voidaan antaa määräaikaisena vain erityisestä syystä.  

Energiavirasto toteaa, että käsillä olevassa prosessissa on ollut kyse ainoastaan 

tarjouskokoa koskeneen pilotin saattamiseksi osaksi voimassa olevia tasepalve-

luehtoja muilta osin taajuuden palautusreservin ehdot ovat säilyneet ennallaan.  

Saadun palautteen perusteella pilotti on ollut onnistunut. Selvästi pienemmälle tar-

jouskoolle on jo nyt kysyntää markkinoilla vielä pilottia laajemminkin, minkä vuoksi 

virasto katsoo perusteltuna tältä osin vakiinnuttaa pilotin järjestelyt jo nyt tois-

taiseksi voimassa olevina voimaan määräaikaisen pilotin sijaan. Pienemmän tar-

jouskoon käyttöönottoa voidaan edelleen laajentaa myöhemmin markkinakehityk-

sen mahdollistaessa sen. Tarjouskoon muuttaminen, vaikkakin rajoitetusti, aiem-

paa pienemmäksi, on myös omiaan edistämään EBGL 3 artiklan tavoitteiden saa-

vuttamista.  

Energiavirasto vahvistaa siten Fingridin esittämällä tavalla manuaalisen taajuuden-

palautus -reservin tarjouskokoa koskevan ehdon lisättäväksi pysyvästi osaksi re-

servipalveluehtoja sekä sitä myötä päätöksen liitteenä olevat uudet reservipalve-

luehdot.  

Sovelletut säännökset 

Komission asetuksen (EU)2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista 

suuntaviivoista (jäljempänä EBGL) artiklat 3 §, 5 §, 10 §, 14 § ja 18 § 

 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) 45 §, 46 § 

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 10 §, 36 § ja 38 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakua koskeva ohjeistus liitteenä. 

 

Liitteet 

 

Valitusosoitus MAO 

 

Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle 
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Jakelu Fingrid Oyj 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusoikeus hallintopäätöksestä  

Energiaviraston antamaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla si-

ten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitus-

kelpoisella hallintopäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jolla asia on ratkaistu tai jä-

tetty tutkimatta. 

Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdis-

tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja 

se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 

Valitusviranomainen 

Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on markkinaoikeus. 

Valituksen tekeminen ja valitusaika 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-

nassa annetussa laissa (13/2003). Määräaikojen laskemisesta säädetään säädetty-

jen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930). 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava:  

 

• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi (vaatimukset);  

• vaatimusten perustelut; sekä 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-

distu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 

käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on il-

moitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä tuomioistuimelle. 
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valit-

taja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi tuomioistuin va-

lita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakir-

jat. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 

vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos 

se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määrä-

ajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvi-

tys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeuteen, jonka 

osoite on: 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI  

faksi: 029 56 43314 

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun 

kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse 

toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 2050 euroa. Tuo-

mioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa mak-

sua ei peritä. 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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1  Johdanto 

Tämä asiakirja määrittelee Euroopan Komission sähköjärjestelmän tasehallintaa 
koskevista suuntaviivoista antaman asetuksen (Guideline on Electricity Balancing, 
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195, Tasehallinnan suuntaviivat, jäljem-
pänä EBGL) mukaisesti Fingrid Oyj:n (jäljempänä Fingrid) ehdot ja edellytykset säh-
köjärjestelmän tasapainottamiseksi tarvittavien reservipalvelujen tarjoajille (jäljem-
pänä Reservitoimittaja).  

Taajuuden palautusreservit (Frequency Restoration Reserve, FRR) ovat reservejä, 
joiden tarkoituksena on palauttaa taajuus 50,0 Hz:n nimellisarvoon ja vapauttaa ak-
tivoituneet Taajuuden vakautusreservit (Frequency Contaiment Reserve, FCR). Taa-
juuden palautusreservit jaetaan kahteen reservituotteeseen, Automaattiseen taajuu-
denhallintareserviin (aFRR) ja Manuaaliseen taajuuden palautusreserviin (mFRR). 

Tämän asiakirjan sisältämiä Manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) han-
kintaan ja ylläpitoon liittyviä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan Reservitoimittajan osal-
listuessa Säätösähkö- ja Säätökapasiteettimarkkinoille sekä tarjouskilpailuihin sää-
tökapasiteetin hankinnasta Säätökapasiteettisopimuksilla. 

2  Määritelmät 

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä: 

Automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) on keskitetysti ohjattu automaatti-
sesti aktivoituva Taajuuden palautusreservi, jonka tarkoituksena on sähköjärjestel-
män taajuuden palauttaminen nimellistaajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasa-
painon palauttaminen suunniteltuun arvoon. 

Elektroninen tilaus tarkoittaa sitä, että Fingrid tilaa Reservitoimittajan Säätösähkö-
markkinoille jättämän Säätötarjouksen lähettämällä tästä sanoman Reservitoimitta-
jalle. 

Energiamaksulla tarkoitetaan reservin aktivoitumisesta maksettavaa korvausta. 

Erikoissäädöllä tarkoitetaan säätöä, joka tilataan muuhun tarpeeseen kuin tasehal-
lintaa varten.  

Kapasiteettikorvauksella tarkoitetaan korvausta, jonka Fingrid maksaa Reservitoimit-
tajalle reservin ylläpidosta. 

Kapasiteettitarjouksella tarkoitetaan Reservitoimittajan Säätökapasiteettimarkkinoi-
den kilpailutukseen jättämää tarjousta. 

Manuaalinen taajuuden palautusreservi (mFRR) on manuaalisesti aktivoituva Taa-
juuden palautusreservi, jonka tarkoituksena on sähköjärjestelmän taajuuden palaut-
taminen nimellistaajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttaminen 
suunniteltuun arvoon. 

Marginaalihinta –periaatteella tarkoitetaan hinnoitteluperiaatetta, jossa kalleimman 
hyväksytyn tarjouksen hinta määrittää hinnan kaikille hyväksytyille tarjouksille. 
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Pay as bid –periaatteella tarkoitetaan hinnoitteluperiaatetta, jossa kunkin hyväksytyn 
tarjouksen hinta määräytyy tarjouksen mukaan. 

Reservikohteella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka täyttää reservin tarjoamista koske-
vat vaatimukset. Reservikohde voi koostua useasta tai yhdestä Reserviresurssista. 

Reserviresurssilla tarkoitetaan yksittäistä säätökykyistä resurssia; voimalaitosta, ku-
lutuskohdetta tai sähkövarastoa. 

Säätökapasiteettimarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä viikoittaisia kapasi-
teettimarkkinoita, joilta Fingrid hankkii Manuaalista taajuudenpalautusreserviä 
(mFRR).  

Säätökapasiteettisopimuksella tarkoitetaan Fingridin ja Reservintoimittajan välistä pi-
dempikestoista sopimusta mFRR säätökapasiteetin tarjoamisesta. 

Säätökapasiteettitarjouksella tarkoitetaan Reservitoimittajan Säätösähkömarkkinoille 
tekemää, Säätökapasiteettimarkkinoiden tai Säätökapasiteettisopimuksen mukaista 
Säätötarjousta, ellei erikseen tekstissä ole rajattu koskemaan näistä vain toista. 

Säätöobjektitunnuksella (Regulating Object, RO) tarkoitetaan taseselvityksessä käy-
tettävää tunnusta, josta käy ilmi reservitarjoukseen liittyvä tasetieto. 

Säätösähkömarkkinasopimuksella tarkoitetaan Fingridin ja Reservitoimittajan välistä 
sopimusta, joka oikeuttaa osallistumaan Säätösähkö- ja Säätökapasiteettimarkki-
noille. 

Säätösähkömarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä energiamarkkinoita, joilta 
Fingrid hankkii manuaalista taajuudenpalautusreserviä (mFRR).  

Säätötarjouksella tarkoitetaan Reservitoimittajan Säätösähkömarkkinoiden sääntö-
jen mukaisesti tekemää tarjousta Säätösähkömarkkinoille. 

Taajuuden palautusreservillä (Frequency Restoration Reserve, FRR) tarkoitetaan re-
serviä, joka on käytettävissä sähköjärjestelmän taajuuden palauttamiseksi nimellis-
taajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttamiseksi suunniteltuun 
arvoon. 

Taajuuden vakautusreservillä (Frequency Containment Reserve, FCR) tarkoitetaan 
reserviä, joka on käytettävissä taajuuden vakauttamiseen sähkön tuotannon ja kulu-
tuksen epätasapainotilanteissa. 

Tasepalvelun tarjoajalla (Balancing Service Provider, BSP) tarkoitetaan markkina-
osapuolta, jonka reservejä tarjoavat yksiköt tai reservejä tarjoavat ryhmät pystyvät 
tarjoamaan tasepalveluja siirtoverkonhaltijoille. Tässä dokumentissa Reservitoimit-
taja. 

Tasesähköllä tarkoitetaan Tasepalvelun tarjoajan tarjoamaa sähköenergiaa, jota siir-
toverkonhaltijat käyttävät verkon tasapainottamiseen. Tässä dokumentissa Säätö-
energia. 
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Vuorokausimarkkinoilla (day ahead –markkinat) tarkoitetaan sähkön markkinapaik-
kaa, jolla käydään kauppaa seuraavalle vuorokaudelle myytävästä ja ostettavasta 
sähköstä. 

3  Reservien hankinta  

Reservit hankitaan Euroopan Komission sähköjärjestelmän käyttöä koskevista suun-
taviivoista antaman asetuksen (Guideline on System Operation, COMMISSION RE-
GULATION (EU) 2017/1485, Käytön suuntaviivat, jäljempänä SOGL) artiklan 157 
mukaisesti. Manuaalisen taajuuden palautusreservin ylläpitovelvoitteet määritetään 
Pohjoismaiden siirtoverkonhaltijoiden kesken SOGL:n 157 artiklan nojalla. 

Fingrid tilaa Säätösähkömarkkinoilta Manuaalista taajuuden palautusreserviä sähkön 
tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Fingrid käyttää Säätökapasiteettisopi-
muksilla ja Säätökapasiteettimarkkinoilta hankittavaa säätökapasiteettia varmista-
maan, että kulloinkin on käytössä riittävästi Taajuuden palautusreserviä tuotannon ja 
kulutuksen välisen tehotasapainon ylläpitämiseksi.  

4  Reservitoimittajalle asetetut vaatimukset 

Reservitoimittajaksi voi tulla osapuoli, jolla on käytettävissä kohdan 5 mukaiset vaa-
timukset täyttävä tai täyttäviä Reservikohteita.  

Reservitoimittajan tulee tehdä Säätösähkömarkkinasopimus Fingridin kanssa ennen 
osallistumista Säätösähkö- ja Säätökapasiteettimarkkinoille. Säätökapasiteettisopi-
mukset tehdään erillisen tarjouskilpailun perusteella. 

Osallistuakseen Säätösähkö- ja Säätökapasiteettimarkkinoilla sekä Säätökapasiteet-
tisopimusten tarjouskilpailuihin Reservitoimittajan tulee olla Reserviresurssin omis-
taja tai toimia joko avoimena toimittajana tai tasevastaavana Reserviresurssille. Re-
servitoimittajalla tulee olla Reserviresurssin omistajan suostumus Säätösähkömark-
kinasopimuksen tai Säätökapasiteettisopimuksen mukaisesta reservikäytöstä. Re-
servitoimittajan tulee Fingridin erillisestä pyynnöstä toimittaa Reserviresurssin omis-
tajan suostumus Fingridille.  

5  Reservikohteelle asetettavat vaatimukset 

Reservitoimittajan tulee osoittaa SOGL artiklan 159 perusteella Fingridin julkaiseman 
Manuaalisen taajuuden palautusreservien (mFRR) teknisten vaatimusten todentami-
nen ja hyväksyttämisprosessi -dokumentin mukaisesti suoritetuilla säätökokeilla, että 
reserviksi ilmoitettu Reservikohde täyttää vaaditut säätöominaisuudet.  

Reservikohteen tulee sijaita Fingridin järjestelmävastuualueella1.  

Reservikohteen säädön tulee olla toteutettavissa täyteen tehoonsa 15 minuutin kulu-
essa tilauksesta. Säätö on voitava toteuttaa tarjotulla teholla koko käyttötunnin ajan. 
Säädön vähimmäistilaus on 1 minuutti. Säätösähkömarkkinoilla tehtävät kaupat pe-
rustuvat fyysiseen säätöön. 

 
1 Suomi pois lukien Ahvenanmaan itsehallintoalue. 
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Säätökapasiteettimarkkinoille ja Säätökapasiteettisopimusten kilpailutukseen tarjot-
tavan Reservikohteen tulee olla lisäksi elektronisesti tilattavissa ja kyettävä vähintään 
kolmen tunnin yhtämittaiseen aktivointiin. Tilauksen jälkeen Reservikohteelle on sal-
littu lepoaika, joka on edellisen aktivoinnin kestoinen, mutta vähintään kolme tuntia 
ja enintään kuusi tuntia.  

6  Reserviresurssien aggregointi 

Reserviresursseja voi aggregoida seuraavin ehdoin: 

• aggregoitujen Reserviresurssien tulee sijaita samalla säätöalueella2 (etelä / 
pohjoinen) 

• aggregoitujen Reserviresurssien tulee olla saman tasevastaavan taseessa 

• aggregointi on sallittu kulutus- ja tuotantotaseen kesken. 

Poikkeuksena näihin sääntöihin eri säätöalueilla sijaitsevia Reserviresursseja voi ag-
gregoida, jos säätötarjouksen vähimmäiskapasiteetti ei muutoin täyttyisi säätöalu-
eella.  

Säätötarjous sisältää Reservikohteen nimen kautta Säätöobjektitunnuksen (RO-tun-
nus), jolla Säätötarjous osoitetaan tietylle taseelle ja säätöalueelle. Säätösähkömark-
kinoilla käytettävän RO-tunnuksen ei tarvitse olla tuotantomuotokohtainen eikä yli 
100 MW:n voimalaitoksilla voimalaitoskohtainen. Saman taseen samalla säätöalu-
eella sijaitsevia Reserviresursseja voi näin ollen aggregoida muodostamalla niille yh-
den RO-tunnuksen, joka sisältää aggregoitavat Reserviresurssit.  

Jos samaan Säätötarjoukseen aggregoidaan Reserviresursseja sekä kulutus- että 
tuotantotaseesta, eri säätöalueilta tai osuutta osuusvoimalaitoksesta, tulee Säätötar-
jouksessa eritellä tehomäärät tase- ja säätöaluekohtaisiksi osatarjouksiksi käyttäen 
eri RO-tunnuksia. Aggregoidut osatarjoukset yhdistetään toisiinsa aggregointiyhdis-
telmänumerolla (1-10).  

7  Säätösähkömarkkinoiden säännöt 

7.1  Säätötarjousten syöttö 

Säätötarjoukset annetaan Fingridin sähköiseen reservikaupankäyntijärjestelmään 
(Vaksi web) erillisen Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeen mukai-
sesti.  

Säätötarjouksia voi jättää aikaisintaan 31 vuorokautta ennen tarjouksen kohteena 
olevaa käyttötuntia. Reservitoimittaja voi muuttaa ja peruuttaa Säätötarjouksia 45 mi-
nuuttiin asti ennen kulloisenkin käyttötunnin alkua, minkä jälkeen ne muuttuvat sito-
viksi. Fingrid voi halutessaan pyytää Reservitoimittajalta lisää Säätötarjouksia myös 
tämän jälkeen.  

 
2 Leveyspiiri 64 jakaa Suomen eteläiseen ja pohjoiseen säätöalueeseen. 
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Säätötarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot Reservikohteesta: 

• teho (MW), erikseen ylös- ja alassäätötarjoukset 

• hinta, erikseen ylös- ja alassäätötarjoukselle (€/MWh) 

• Reservikohteen nimi3 

• reservitieto, jos Säätötarjous on tehoreservitarjous tai varavoimatarjous 

• aggregointiyhdistelmänumero (1-10), jos Säätötarjoukseen yhdistetään eri 
RO-tunnuksia 

• tunti (EET) aikaa. 

Samasta Reservikohteesta voi jättää useampia Säätötarjouksia. Puutteellista Säätö-
tarjousta ei huomioida Säätösähkömarkkinoilla. 

Yhden Säätötarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 5 MW, jos Säätötarjous voidaan 
tilata elektronisesti. Muutoin Säätötarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 10 MW. Sää-
tötarjoukset annetaan 1 MW:n tarkkuudella. 

Jos säätötarjous voidaan aktivoida elektronisesti, Reservitoimittaja voi jättää yhden 
alle 5 MW:n ylös- ja alassäätötarjouksen kutakin käyttötuntia kohden. Tällöin säätö-
tarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 1 MW. 

Ylössäätötarjouksen maksimihinta on 5000 €/MWh. 

7.2  Tarjousten käsittely 

Jokaista käyttötuntia varten Fingrid toimittaa Suomen Säätötarjoukset pohjoismai-
sille Säätösähkömarkkinoille, jossa muodostetaan pohjoismainen tarjouslista aset-
tamalla ylössäätötarjoukset järjestykseen periaatteella halvin Säätötarjous ensin ja 
alassäätötarjoukset periaatteella kallein Säätötarjous ensin.  

Tasehallintaa ja taajuuden ylläpitoa varten Säätötarjoukset (pois lukien tehoreservi- 
ja varavoimatarjoukset) käytetään hintajärjestyksessä. Jos sähköjärjestelmän tilan 
vuoksi Säätötarjousta ei voida käyttää, valitaan pohjoismaiselta tarjouslistalta edulli-
sin käytettävissä oleva Säätötarjous. 

Fingrid voi tilata Säätötarjouksia myös erikoissäätöön. Erikoissäädöllä tarkoitetaan 
Fingridin Säätösähkömarkkinoilla tilaamaa säätöä, joka tilataan muusta syystä kuin 
tasehallinnan tarpeista. Fingrid käyttää tähän tarkoitukseen siirtotilanteen kannalta 
sopivia Säätötarjouksia, ja niitä ei välttämättä käytetä hintajärjestyksessä. 

 
3 Reservikohteille määritetään Säätösähkömarkkinasopimuksessa nimet ja näihin liittyvät RO-tunnukset ja 
säätöalueet (etelä/pohjoinen), aggregoidun säätötarjouksen osatarjouksissa käytetään Reserviresurssien 
nimiä. 
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8  Säätökapasiteettimarkkinoiden säännöt 

Fingrid hankkii Säätökapasiteettimarkkinoilta säätökapasiteettia viikoittaisella tar-
jouskilpailulla. Kunkin hankintajakson pituus on yksi CET-aikavyöhykkeen mukainen 
kalenteriviikko.  

Tarjouskilpailun aikataulu on seuraava:  

Päivä Kello (EET) Tapahtuma 

D-4 (torstai) 12:00 Kapasiteettitarjoukset tulee olla jätetty 

D-3 (perjantai) 12:00 Fingrid julkaisee hankintapäätöksen Säätökapasiteettimarkkinoilta 

D-1 (sunnuntai) 11:00 Säätökapasiteettitarjoukset tulee jättää hankintajakson 1. päivälle 

D (maanantai) 1:00 Hankintajakson 1. päivä alkaa 

 

Säätökapasiteettimarkkinoilla Reservitoimittaja sitoutuu tarjoamaan tarjouskilpai-
lussa hyväksytyn reservimäärän Säätösähkömarkkinoille hankintajakson ajan, ja 
Fingrid maksaa tästä hyvästä Reservitoimittajalle Kapasiteettikorvausta.  

8.1  Tarjoussäännöt 

Yhden Kapasiteettitarjouksen enimmäiskapasiteetti on 50 MW ja vähimmäiskapasi-
teetti on 5 MW. Kapasiteettitarjoukset tulee jättää 1 MW:n tarkkuudella. Reservitoi-
mittajan tulee erikseen ilmoittaa Kapasiteettitarjouksen yhteydessä, mikäli Kapasi-
teettitarjous tulee käsitellä jakamattomana.  

Reservitoimittaja voi jättää useita Kapasiteettitarjouksia. Ne eivät saa olla linkitettyjä 
toisiinsa, ja kukin tarjous käsitellään erillisenä. Kapasiteettitarjouksen tulee sisältää 
seuraavat tiedot: 

• tuote (ylös- tai alassäätökapasiteetti) 

• kapasiteetti, vakio yhdelle viikolle (MW/viikko) 

• Kapasiteettikorvaus, vakio yhdelle viikolle (€/MW/h) 

• säätöalue (etelä/pohjoinen). 

Kapasiteettitarjoukset jätetään Fingridin sähköiseen reservikaupankäyntijärjestel-
mään (Vaksi web). Kapasiteettitarjousten jättäminen on käsitelty Fingridin reservi-
kaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeessa. 

8.2  Tarjousten käsittely 

Fingrid tekee hankintapäätöksen optimoiden edullista hankintakustannusta, huomi-
oiden tarjouskilpailussa vastaanotettujen Kapasiteettitarjouksien hinnat ja kapasitee-
tit (MW) sekä Fingridin käytössä olevat vaihtoehtoiset Taajuuden palautusreservien 
hankintalähteet.  
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Jos Reservitoimittaja on edellyttänyt, että tarjous käsitellään jakamattomana, ei tar-
jouksia aina valita hintajärjestyksessä, vaan pyrkien Fingridille kokonaishankinnassa 
mahdollisimman edulliseen hankintakustannukseen. Kapasiteettitarjoukset, joilla on 
sama hinta ja kapasiteetti, käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. 

9  Säätökapasiteettisopimuksilla hankitun säätökapasiteetin säännöt 

Fingrid voi hankkia säätökapasiteettia Säätökapasiteettisopimuksilla tarjouskilpai-
lulla, jonka Fingrid järjestää tarvittaessa. Tarjouskilpailun järjestämisestä ilmoitetaan 
Fingridin internetsivuilla ja tarjouskilpailussa tarjousten jättämiseen on aikaa vähin-
tään kuukausi. Tarjouskilpailussa määritetään hankittava tuote (ylös- tai alassäätö-
kapasiteetti). 

Reservitoimittaja, jolla on voimassa oleva Säätökapasiteettisopimus, sitoutuu tarjoa-
maan säätökapasiteettia Säätösähkömarkkinoille sopimuskauden ajan. 

9.1  Tarjoussäännöt 

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

• kapasiteetti, vakio sopimuskaudelle (MW)  

• Kapasiteettikorvaus (€/MW/h) 

• sopimuskausi 

• aloitusvalmius (päivämäärä). 
 

Yhden tarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 5 MW. Tarjoaja voi jättää useita tarjouk-
sia. Tarjoukset tulee jättää 1 MW:n tarkkuudella.  

9.2  Tarjousten käsittely 

Hankittava säätökapasiteetti päätetään pyrkien Fingridille Taajuuden palautusreser-
vien kokonaishankinnassa mahdollisimman edulliseen hankintakustannukseen. 

10  Reservien ylläpidon raportointi ja seuranta 

10.1  Reaaliaikatiedot 

Reaaliaikatietojen perusteella Fingrid seuraa reservien aktivoitumista. Reservitoimit-
tajan tulee kustannuksellaan toimittaa Reservikohteen pätötehomittaus tai muu reaa-
liaikainen tieto, jolla aktivointi voidaan todentaa. Reaaliaikaisessa tiedonvaihdossa 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Fingridin julkaisemaa Reaaliaikainen tiedon-
vaihto –sovellusohjetta. 

Reaaliaikaisen tiedonvaihdon päivitysväli saa olla enintään 60 sekuntia. 
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10.2  Reservitoimittajan raportointi tasevastaavalle 

Mikäli Reservitoimittaja ei ole Reserviresurssin tasevastaava, tulee Reservitoimitta-
jan ilmoittaa Reserviresurssin tasevastaavalle Reserviresurssin säätökäytöstä vii-
meistään, kun Säätösähkömarkkinasopimus tai Säätökapasiteettisopimus on tehty. 
Lisäksi Reservitoimittaja on velvollinen ilmoittamaan tilattujen säätöjen määrän tase-
vastaavalle. 

11  Energiakäsittely 

Säätökaupasta syntyy energian toimitusta Fingridin ja Reserviresurssin tasevastaa-
van välille. Tästä muodostuva tuntienergiamäärä lasketaan säätötehon ja käyttöajan 
tulona. 

Säätökaupat vaikuttavat Reservitoimittajan tasevastaavan taseeseen, ja muodostu-
neet säätöenergiat otetaan automaattisesti huomioon Reservitoimittajan tasevastaa-
van taseselvityksessä. Tuotannosta tilattu Säätötarjous huomioidaan tuotantota-
seessa ja vastaavasti kulutuksesta tilattu Säätötarjous huomioidaan kulutusta-
seessa. Fingrid ilmoittaa Säätöenergian määrän tasevastaavalle Fingridin ekstranet 
palvelussa käyttötunnin jälkeen ja viimeistään 13 vuorokauden kuluessa. 

12  Maksut 

12.1  Energiamaksu Säätösähkömarkkinoilla 

Kun Fingrid tilaa Reservitoimittajalta ylössäädön Säätösähkömarkkinoilla, Fingrid 
maksaa Reservitoimittajalle ostamastaan säätösähköstä Energiamaksun, joka las-
ketaan kertomalla kullakin tunnilla Reservitoimittajalta tilattu energiamäärä kyseisen 
tunnin ylössäätöhinnalla. Ylössäätöhinta on kalleimman tilatun ylössäätötarjouksen 
hinta (Marginaalihinta-periaate), kuitenkin vähintään Vuorokausimarkkinoiden Suo-
men tarjousalueen hinta kyseiselle tunnille. 

Kun Fingrid tilaa Reservitoimittajalta alassäädön Säätösähkömarkkinoilla, Fingrid ve-
loittaa Reservitoimittajalta myymästään säätösähköstä energiamaksun, joka laske-
taan kertomalla kullakin tunnilla Fingridin toimittama energiamäärä kyseisen tunnin 
alassäätöhinnalla. Alassäätöhinta on edullisimman tilatun alassäätötarjouksen hinta 
(Marginaalihinta-periaate), kuitenkin enintään Vuorokausimarkkinoiden Suomen tar-
jousalueen hinta kyseiselle tunnille. 

Erikoissäädöt hinnoitellaan Säätötarjouksen mukaisesti (Pay as bid –periaate), kui-
tenkin niin, että hinta ylössäädölle, jota käytetään erikoissäätötarkoitukseen, on vä-
hintään sama kuin kyseisen tunnin ylössäätöhinta. Vastaavasti hinta alassäädölle, 
jota käytetään erikoissäätötarkoitukseen, on enintään sama kuin kyseisen tunnin 
alassäätöhinta. 

Energiamaksu Säätökapasiteettitarjouksen tilauksesta määräytyy kuten muidenkin 
Säätötarjousten tilauksesta. Energiamaksut eivät vaikuta Reservitoimittajalle mak-
settavaan Kapasiteettikorvaukseen. 
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Jos Reservitoimittaja on Reserviresurssin tasevastaava, laskutus tapahtuu eSett 
Oy:n suorittaman tasesähkölaskutuksen yhteydessä. Muutoin Fingrid lähettää las-
kun Reservitoimittajalle viimeistään kuuden viikon kuluessa toimitushetkestä. Las-
kun eräpäivä on 14 vrk laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on voimassaolevan 
korkolain mukainen. Jos Fingridin saatava ylittää 100 000 €, voi Fingrid lähettää 
laskun välittömästi. 

Reservitoimittaja tekee laskua koskevat muistutukset tarvittaessa kirjallisesti. Fing-
rid tarkistaa laskun ja lähettää Reservitoimittajalle tarvittavan oikaisulaskun viivytyk-
settä. Muistutus ei vapauta Reservitoimittajaa maksuvelvollisuudesta eräpäivänä, 
ellei tapauskohtaisesti toisin sovita. 

12.2  Kapasiteettikorvaus Säätökapasiteettimarkkinoilla 

Kapasiteettikorvaus määräytyy kullekin Fingridin Säätökapasiteettimarkkinoiden tar-
jouskilpailussa hyväksymälle Kapasiteettitarjoukselle kalleimman hyväksytyn tar-
jouksen mukaisesti (Marginaalihinta-periaate), huomioiden alla kuvattu Kapasiteetti-
korvauksen tarkistusmenettely.  

Fingrid tarkistaa Reservitoimittajalle maksettavan Kapasiteettikorvauksen 14 työpäi-
vän kuluessa kunkin hankintajakson päättymisestä. Tarkistuksessa Fingrid huomioi 
Säätökapasiteettimarkkinoiden mukaisen Säätökapasiteettitarjouksen toteutuneen 
pysyvyyden kyseisen hankintajakson aikana ja kohdan 12.2.1 mukaan määräytyvät 
sanktiot.  

Tarkistettu Kapasiteettikorvaus lasketaan seuraavasti: 

Kapasiteettikorvaustarkistettu = Kapasiteettikorvaus * pysyvyyskerroin - sanktiot 

Pysyvyys määritetään tuntikohtaisella tarkastelulla edellisenä vuorokautena klo 
11:00 (EET) mennessä jätettyjen Säätökapasiteettitarjousten perusteella seuraa-
vasti:  

pysyvyystunti = 
edellisvuorokautena klo 11:00 mennessä jätetty Säätökapasiteettitarjous (MW)Reservitoimittajan hyväksytty Kapasiteettitarjous (MW)  

Yhden tunnin osalta pysyvyys voi olla enintään 100 %. Mikäli Säätökapasiteettitar-
jousta ei ole jätetty edellisenä vuorokautena klo 11:00 (EET) mennessä, se on pois-
tettu edellisvuorokauden klo 11:00 (EET) jälkeen tai Reservitoimittaja ei pysty toteut-
tamaan Fingridin pyytämää tilausta tarjouksensa mukaisesti, on pysyvyys kyseisen 
tunnin osalta 0 %. Mikäli Säätökapasiteettitarjouksen määrää on pienennetty edellis-
vuorokauden klo 11:00 jälkeen, määräytyy pysyvyys ylläpidetyn Säätökapasiteetti-
tarjouksen mukaisesti. Esimerkkejä pysyvyyden määrityksestä on esitetty näiden eh-
tojen ja edellytysten liitteessä 1. 

Mikäli Reservitoimittajalla on myös Säätökapasiteettisopimus ja Reservitoimittaja on 
osallistunut Säätökapasiteettimarkkinoille, eikä ole ylläpitänyt tarkastusjaksolla sekä 
Säätökapasiteettisopimuksen että Säätökapasiteettimarkkinoiden mukaista Säätö-
kapasiteettitarjousta täysmääräisesti, katsotaan pysyvyyden täyttyvän ensisijaisesti 
Säätökapasiteettisopimuksen mukaisella Säätökapasiteettitarjouksella ehtojen ja 
edellytysten liitteen 1 esimerkin 3 mukaisesti. 
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Pysyvyys koko hankintajaksolta on tuntikohtaisen tarkastelun keskiarvo, ja se mää-
rää pysyvyyskertoimen kahden desimaalin tarkkuudella lineaarisesti seuraavasti: 

Pysyvyys 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 

Pysyvyyskerroin 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

 

Tarkistettu Kapasiteettikorvaus voi olla negatiivinen, mikäli tarkistusjaksolta määräy-
tyneet sanktiot ylittävät toteutuneen pysyvyyden perusteella määräytyvän Kapasi-
teettikorvauksen. Tällöin Reservitoimittaja maksaa Fingridille negatiivisen Kapasi-
teettikorvauksen mukaisen euromäärän. 

Reservitoimittaja lähettää Fingridille laskun Fingridin ilmoituksen perusteella 14 päi-
vän kuluessa Fingridin ilmoituksesta. 

12.2.1  Sanktio Säätökapasiteettitarjouksen poistamisesta 

Mikäli Reservitoimittaja poistaa Säätökapasiteettimarkkinoiden mukaisen Säätöka-
pasiteettitarjouksen tai pienentää sitä edellispäivän klo 11:00 jälkeen, maksaa Re-
servitoimittaja Fingridille sanktion kyseisestä tarjousmäärästä, joka määritetään tun-
tikohtaisesti seuraavasti: 

Sanktio = poistettu tai pienennetty tarjousmäärä x 10 x Kapasiteettikorvaus tunnilta 
tai  

Sanktio = poistettu tai pienennetty tarjousmäärä x Vuorokausimarkkinoiden Suomen 
tarjousalueen hinta kyseiseltä tunnilta,  

sanktiona sovelletaan sitä kumpi näistä suurempi. 

12.2.2  Lepoajan vaikutus 

Kohdan 5 mukaisen lepoajan ajalta Säätökapasiteettitarjouksen poistamisesta tai 
pienentämisestä ei aiheudu sanktiota, mutta ne vaikuttavat Säätökapasiteettitarjouk-
sen pysyvyyden laskentaan. 

12.3  Säätökapasiteettisopimuksen mukainen Kapasiteettikorvaus 

Kapasiteettikorvaus määräytyy kullekin Fingridin tarjouskilpailussa hyväksymälle Ka-
pasiteettitarjoukselle hyväksytyn tarjouksen mukaisesti (Pay as bid -periaate), huo-
mioiden alla kuvattu Kapasiteettikorvauksen tarkistusmenettely.  

Fingrid tarkistaa Reservitoimittajalle maksettavan Kapasiteettikorvauksen kultakin 
CET- aikavyöhykkeen mukaiselta viikolta. Tarkistusjakso on viikko ja tarkistus teh-
dään kuukausittain. Tarkistuksessa Fingrid huomioi Säätökapasiteettisopimuksen 
mukaisen Säätökapasiteettitarjouksen toteutuneen pysyvyyden kyseisenä aikana ja 
kohdan 12.3.1 mukaan määräytyvät sanktiot.  

Tarkistettu Kapasiteettikorvaus lasketaan seuraavasti: 

Kapasiteettikorvaustarkistettu = Kapasiteettikorvaus * pysyvyyskerroin - sanktiot 
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Pysyvyys määritetään tuntikohtaisella tarkastelulla edellisviikon torstaina klo 12:00 
(EET) mennessä jätettyjen Säätökapasiteettitarjousten perusteella seuraavasti:  

pysyvyystunti = 
Edellisviikon torstaina klo 12:00 mennessä jätetty Säätökapasiteettitarjous (MW)sopimusmäärä (MW)  

Yhden tunnin osalta pysyvyys voi olla enintään 100 %. Mikäli Säätökapasiteettitar-
jousta ei ole jätetty edellisviikon torstaina klo 12:00 (EET) mennessä, se on poistettu 
edellisviikon torstain klo 12:00 jälkeen tai Reservitoimittaja ei pysty toteuttamaan 
Fingridin pyytämää tilausta tarjouksensa mukaisesti, on pysyvyys kyseisen tunnin 
osalta 0 %. Mikäli Säätökapasiteettitarjouksen määrää on pienennetty edellisviikon 
torstain klo 12:00 (EET) jälkeen, määräytyy pysyvyys ylläpidetyn Säätökapasiteetti-
tarjouksen mukaisesti. Esimerkkejä pysyvyyden määrityksestä on esitetty ehtojen ja 
edellytysten liitteessä 1.   

Mikäli Reservitoimittajalta on hyväksytty useita erihintaisia tarjouksia, tarkistus teh-
dään tarjouskohtaisesti ja pysyvyyden katsotaan täyttyvän ensisijaisesti edullisem-
mista tarjouksista ehtojen ja edellytysten liitteen 1 esimerkin 6 mukaisesti.  

Mikäli Reservitoimittaja on tarkistusjakson aikana osallistunut myös Säätökapasiteet-
timarkkinoille, eikä sekä Säätökapasiteettisopimuksen että Säätökapasiteettimarkki-
noiden mukaista Säätökapasiteettitarjousta ole ylläpidetty täysmääräisesti, katsotaan 
pysyvyyden täyttyvän ensisijaisesti Säätökapasiteettisopimuksen mukaisella Säätö-
kapasiteettitarjouksella ehtojen ja edellytysten liitteen 1 esimerkin 7 mukaisesti. 

Pysyvyys koko tarkistusjaksolta on tuntikohtaisen tarkastelun keskiarvo, ja se mää-
rää pysyvyyskertoimen kahden desimaalin tarkkuudella lineaarisesti seuraavasti: 

Pysyvyys 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 

Pysyvyyskerroin 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

 

Tarkistettu Kapasiteettikorvaus voi olla negatiivinen, mikäli tarkistusjaksolta määräy-
tyneet sanktiot ylittävät toteutuneen pysyvyyden perusteella määräytyvän Kapasi-
teettikorvauksen. Tällöin Reservitoimittaja maksaa Fingridille negatiivisen Kapasi-
teettikorvauksen mukaisen euromäärän.  

Reservitoimittaja lähettää Fingridille laskun Fingridin ilmoituksen perusteella 14 päi-
vän kuluessa Fingridin ilmoituksesta. 

12.3.1  Sanktio Säätökapasiteettitarjouksen poistamisesta 

Mikäli Reservitoimittaja poistaa Säätökapasiteettisopimuksen mukaisen Säätökapa-
siteettitarjouksen tai pienentää sitä edellisviikon torstain klo 12:00 jälkeen, maksaa 
Reservitoimittaja Fingridille sanktion kyseisestä tarjousmäärästä, joka määritetään 
tuntikohtaisesti seuraavasti: 

Sanktio = poistettu tai pienennetty tarjousmäärä x 10 x Kapasiteettikorvaus tai 

Sanktio = poistettu tai pienennetty tarjousmäärä x Vuorokausimarkkinoiden Suomen 
tarjousalueen hinta kyseiseltä tunnilta,  
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sanktiona sovelletaan sitä kumpi näistä suurempi. 

12.3.2  Lepoajan vaikutus 

Kohdan 5 mukaisen lepoajan ajalta Säätökapasiteettitarjouksen poistamisesta tai 
pienentämisestä ei aiheudu sanktiota, mutta ne vaikuttavat Säätökapasiteettitarjouk-
sen pysyvyyden laskentaan. 

12.4  Arvonlisävero sekä muut välilliset verot ja maksut 

Tässä sopimuksessa mainittujen maksujen lisäksi Reservitoimittajan laskuihin lisä-
tään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä muut sopimukseen kohdistuvat 
verot ja viranomaisten määräämät maksut. 

13  Ehtojen rikkominen 

13.1  Sanktio 

Reservitoimittaja maksaa Fingridille sanktion kohtien 12.2.1 ja 12.3.1 mukaisesti. 

13.2  Reservitoimittajan tilapäinen reservimarkkinoilta poissulkeminen 

Fingridillä on oikeus sulkea Reservitoimittaja tilapäisesti Säätösähkö- ja Säätökapa-
siteettimarkkinoilta, mikäli Reservitoimittaja epäonnistuu toistuvasti ilman hyväksyt-
tävää syytä aktivoimaan Säätötarjouksensa Fingridin tilauksen mukaisesti tai on 
muutoin rikkonut tämän asiakirjan ehtoja Fingridin kirjallisesta huomautuksesta huo-
limatta. 

Tilapäinen poissulkeminen on kestoltaan yhdestä kolmeen kuukauteen rikkomuksen 
laadusta riippuen. 

13.3  Sopimuksen purku 

Jos sopimusrikkomus on olennainen, Fingridillä on oikeus purkaa Säätösähkömark-
kinasopimus kyseisen sopimuksen mukaisesti tai Säätökapasiteettisopimus kyseis-
ten sopimusten mukaisesti. 
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Liite 1, Esimerkkejä pysyvyyden määrityksestä  

1. Tuntikohtaisen pysyvyyden määritys Säätökapasiteettimarkkinoilla  

Reservitoimittajalta on hyväksytty 20 MW:n Kapasiteettitarjous.  

           Säätökapasiteettitarjoukset (MW) Pysyvyys Selite 

 

D-1 11:00 
mennessä 

45 min ennen 
käyttötuntia   

00-01 20 20 100 %  

01-02 30 30 100 % Pysyvyys voi olla enintään 100 % 

02-03 10 10 50 % 
Tarjous 50 % hyväksytystä Kapasi-
teettitarjouksesta 

03-04 20 0 0 % Tarjous poistettu  

04-05 20 10 50 % Tarjousta on pienennetty 

 

2.  Pysyvyyskertoimen määritys Säätökapasiteettimarkkinoilla 

Tuntikohtaisten pysyvyyksien keskiarvo viikon hankintajaksolta on  

a) 90 %, pysyvyyskerroin on 0,80. 

b) 86 %, pysyvyyskerroin on 0,72. 

c) 74,5 %, pysyvyyskerroin on 0,49. 

d) 20 %, pysyvyyskerroin on 0. 

3. Pysyvyyden määritys Säätökapasiteettimarkkinoilla, kun Reservitoimittajalla on 
voimassa Säätökapasiteettisopimus  

Reservitoimittajan Säätökapasiteettisopimuksen mukainen sopimusmäärä on 10 
MW. Lisäksi Reservitoimittajalta on hyväksytty 10 MW Säätökapasiteettimarkki-
noille. 

  

Säätökapasiteettitarjoukset 
yhteensä (MW) 

Säätökapasiteettisopi-
muksen pysyvyys 

Säätökapasiteettimarkki-
noilla hyväksytyn tarjouk-

sen pysyvyys 

00-01 20 100 % 100 % 

01-02 15 100 % 50 % 

02-03 10 100 % 0 % 

03-04 0 0 %      0 % 
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4. Säätökapasiteettisopimuksen tuntikohtaisen pysyvyyden määritys  

Reservitoimittajan sopimusmäärä on 20 MW.  

           Säätökapasiteettitarjoukset (MW) Pysyvyys Selite 

 

W-1 torstai 12:00 
mennessä 

45 min ennen 
käyttötuntia   

00-01 20 20 100 %  

01-02 30 30 100 % Pysyvyys voi olla enintään 100 % 

02-03 10 10 50 % Tarjous 50 % sopimusmäärästä 

03-04 20 0 0 % Tarjous poistettu  

04-05 20 10 50 % Tarjousta on pienennetty  

 

5.  Säätökapasiteettisopimuksen pysyvyyskertoimen määritys 

Tuntikohtaisten pysyvyyksien keskiarvo viikon tarkistusjaksolta on  

a) 90 %, pysyvyyskerroin on 0,80. 

b) 86 %, pysyvyyskerroin on 0,72. 

c) 74,5 %, pysyvyyskerroin on 0,49. 

d) 20 %, pysyvyyskerroin on 0. 

6. Säätökapasiteettisopimuksen pysyvyyden määritys, kun Reservitoimittajalta on 
hyväksytty useita erihintaisia tarjouksia  

Reservitoimittajalta on hyväksytty seuraavat tarjoukset: 

• Tarjous 1: 10 MW 1 €/MW/h 

• Tarjous 2: 10 MW 2 €/MW/h 

  

Säätökapasiteettitarjoukset 
yhteensä (MW) 

Tarjouksen 1 pysyvyys Tarjouksen 2 pysyvyys 

00-01 20 100 % 100 % 

01-02 15 100 % 50 % 

02-03 10 100 % 0 % 

03-04 0 0 % 0 % 
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7. Säätökapasiteettisopimuksen pysyvyyden määritys, kun Reservitoimittaja on 
osallistunut myös Säätökapasiteettimarkkinoilla tarkistusjakson aikana  

Reservitoimittajan Säätökapasiteettisopimuksen mukainen sopimusmäärä on 10 
MW. Lisäksi Reservitoimittajalta on hyväksytty 10 MW Säätökapasiteettimarkki-
noille tarkistusjakson aikana. 

  

Säätökapasiteettitarjoukset 
yhteensä (MW) 

Säätökapasiteettisopi-
muksen mukaisen Säätö-
kapasiteettitarjouksen py-

syvyys 

Säätökapasiteettimarkki-
noilla hyväksytyn Säätö-

kapasiteettitarjouksen py-
syvyys 

00-01 20 100 % 100 % 

01-02 15 100 % 50 % 

02-03 10 100 % 0 % 

03-04 0 0 % 0 % 

 


