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13.9. asiantuntijaseminaarin ohjelma
• 12.00 Tervetuloa, Fingridin rooli markkinakehityksessä (Fingrid)

• 12.15 Toimintaympäristön muutokset (Fingrid)

• 12.25 Päivänsisäisten markkinoiden tulevaisuus (Nord Pool)

• Keskustelu

• 12.50 Markkinamallin muutokset: 

• Uusi pohjoismainen tasehallintamalli (Fingrid ja Fortum)

• Säätö- ja reservimarkkinoiden markkinapaikat ja tuotteet (Fingrid ja Savon Voima)

• Keskustelu pienryhmissä + yhteenveto

• 14.10 Kahvitauko

• 14.30 Markkinamallin muutokset:

• 1-tase/1-hintatasemalli (Fingrid ja UPM) 

• varttitase (Fingrid, Axpo ja Helen Sähköverkko)

• Keskustelu pienryhmissä + yhteenveto

• 15.45 Yhteenveto ja jatko (Fingrid) 
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Seminaarin tavoitteet

Tieto tulevista 
muutoksista

Vaikutukset 
markkinoihin 
ja toimijoihin

Yhteistyön 
tuloksena 

hyvät ratkaisut 
ja toimeenpano 
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Fingridin rooli
sähkömarkkinakehityksessä

Asta Sihvonen-Punkka



Lakisääteiset tehtävät asiakaslähtöisesti
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Varma sähkö - Toimivat sähkömarkkinat

Suomen ja EU:n lainsäädäntö velvoittaa

• Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid kehittää 
kantaverkkoa, ylläpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon 
tasapainoa sekä parantaa sähkömarkkinoiden 
toimintaedellytyksiä. 

• EU:n sähköasetus velvoittaa Fingridiä tekemään yhteistyötä 
ENTSO-E:ssä ja alueellisesti sähkösisämarkkinoiden 
toimivuuden edistämiseksi. Fingridin tehtävänä on osallistua 
markkina-, käyttö- ja liityntäverkkosääntöjen ja niissä 
säädettyjen ehdotusten laatimiseen ja täytäntöönpanoon.  

Yhdessä asiakkaiden kanssa

• Fingrid kehittää sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoiden 
pelisääntöjä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. 

• Fingrid informoi asiakkaitaan aktiivisesti eurooppalaisten 
sähköalaa koskevien sääntöjen kehityksestä.

• Asiakkaiden näkemyksiä kuullaan eurooppalaisista, 
alueellisista ja kotimaisista valmisteilla olevista  
ehdotuksista.

• Neuvottelukunta ja kolme asiakastoimikuntaa edesauttavat 
asiakkaan äänen kuulemista.



2019 2020 2021 2022 2023

Sähköjärjestelmä ja -markkinat kokevat suuria muutoksia

Datahub eli 
vähittäismarkkinoiden 
tiedonvaihtopalvelu  

Euroopan laajuiset reservi- ja 
säätösähkömarkkinat

Pohjoismaissa päivänsisäisillä 
markkinoilla siirrytään 15 

minuutin markkina-
aikajaksoon

Vuorokausimarkkinoilla siirrytään 
15 minuutin markkina-

aikajaksoon 

Keski-Euroopassa 
päivänsisäisillä markkinoilla 

siirrytään 15 minuutin 
markkina-aikajaksoon

Yhteiseurooppalaisen 
taseselvityksen harmonisointi:

1-tase ja 1-hinta

15 minuutin taseselvitysjakso

Uusi Pohjoismainen tasehallintamalli (ACE)

Tasehallintamalli 
muuttuu

Säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyminen Joustavuuden ja säätömahdollisuuksien lisääntyminen

Sähkömarkkinoilla 
kohti reaaliaikaa

Puhtaan, säätämättömän ja hajautetun tuotannon lisääntyminen yhä enemmän markkinaehtoisesti
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Maiden rajat ylittävä sähkökauppa kehittyy ja volyymit kasvavat

Olkiluoto 3



Energiajärjestelmä muutoksessa

Risto Kuusi



Sääriippuva 
sähköntuotanto 

lisääntyy

Sähköautojen määrä 
kasvaa

Perinteisen säätävän 
tuotantokapasiteetin 

määrä vähenee

Tarve uusille 
joustoratkaisuille

Energiajärjestelmä muutoksessa

Siirtokapasiteetin määrä 
pohjoismaiden ja muun 
Euroopan välillä kasvaa

Olkiluoto 3 
käyttöön
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Case: sääriippuvan sähköntuotannon vaihtelu
Pohjoismaisen tuulivoiman vaihtelu viikolla 4/2018

24h

36h

>50% 
asennetusta 

kapasiteetista

>50% 
asennetusta 

kapasiteetista

Datan lähde: ENTSO-E Transparency Platform

Pohjoismaisen tuulivoiman 
ennustettu kasvu 
+50%...+200% vuoteen 2030 
mennessä → vaihtelun 
vaikutukset kasvavat

Ennusteet: WindEurope, tilasto: ENTSO-E

Myös aurinkosähkön 
lisääntyminen kasvattaa 
tuotannon vaihteluita

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/Wind-energy-in-Europe-Scenarios-for-2030.pdf
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs_2017.pdf
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Sähkömarkkinamallin päivitys tukee 
energiajärjestelmän muutosta

KäyttövarmuusVähähiilisyys Kustannustehokkuus Markkinaehtoisuus



20180913

Intraday 
markkinoiden kehitys



Intraday-markkinoiden kehitys

 XBID antaa suunnan
 Paikalliset markkinat
 Sääntelyn ja markkinoiden vaatimat muutokset
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Markkinat Eurooppalaistuvat
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XBID

XBID jälkeen > 40% Suomen hinta-alueen intraday-kauppojen
volyymista on ollut manner-Euroopan kanssa



XBID laajenee vuonna 2019 => Eurooppalaistuminen
jatkuu?
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LIP 15 Part of the 2nd Go-live wave

Germany-Czech Republic

Austria - Czech Republic

Austria – Hungary

Croatia-Hungary

Hungary – Romania

Slovenia – Croatia

Slovenia - Hungary

LIP 16 Part of the 2nd Go-live wave

Poland-Lithuania

Poland-Sweden



Buy flex

Need flexibility Flexibility provider

Dispatch

Buy flex

Sell flex

Sell flex

Flex 
contract

Flexibility 
Marketplace

Sell flexBuy flex

Paikalliset joustomarkkinat tuovat
likviditeettiä myös tukkumarkkinoille



Intraday kehitystä ohjaavat vaatimukset

 CACM:n mukaan Intradayssakin pitää olla hinnoittelumekanismi
rajasiirtokapasiteetille

– Intradayn pitää olla jatkuvaa tarjousten matchaamistä
– Kapasiteetin hinnan tulee perustua markkinoilla oleviin tarjouksiin ja korostaa pullonkauloja
– Ylimääräisiä tariffeja tai maksuja kapasiteetista ei sallita
– ENTSO:n ehdotus ACERilla, samaan aikaan EC:lla ‘Future intraday market design’ selvitys

muutamasta vaihtoehtoisesta mallista
 Flow-based tulisi olla käytössä myös intradayssa vuodesta 2021(?)
 Häviöt rajasiirroissa

– Suunniteltu vuodesta 2015 lähtien XBID projektissa pörssien, kantaverkkoyhtiöiden ja
järjestelmätoimittajan toimesta

– Haastavaa jatkuvassa kaupankäynnissä, sääntelyviranomaiset arvioivat jos ehdotettu ratkaisu on 
hyväksyttävissä
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Esimerkkejä vaihtoehtoisista malleista
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Hybrid model as proposed by 
ENTSO Continuous Auctions

 Only one market based on auctions which 
should enable congestion income 

 Executing auctions “when there is liquidity”

 Opening/Early auctions setting “price of 
intraday capacity”

 Auctions based on day-ahead algorithm and 
enabling 15 minute resolution

 Continuous intraday until gate closure

Closing XB auctions Pure continuous

 Only a continuous market where:
 Capacity pricing requirements are relaxed 
 A good solution for losses is found
 Flow-based is solved

 Closing XB auctions setting price of intraday 
capacity

 Auctions based on day-ahead algorithm and 
enabling 15 minute resolution

 Complemented by early opening continuous 
intraday within Bidding Zones



Yleisesti markkinakehityksen trendeistä

 Day-ahead algoritmille kohdistuvat vaatimukset kasvavat
– Alueellinen laajuus kasvaa, Irlanti, itä- ja kaakkois-Eurooppa tulossa mukaan
– Flow-based
– Kaupankäyntijakson lyhentyminen joskus?

 Intraday:n markkinamalliin odotettavissa muutoksia
 Varsinkin tuotannon ennustettavuus siirtyy lähemmäksi toimitustuntia => day-

aheadin merki
 Uusia tuotanto- ja kulutustapoja vaativat uusia tuotteita tukkumarkkinoilla
 Sääntelyvetoinen kehitys, markkinoiden ääni saatava esille
 Markkinoiden automatisointi

– Mistä oma intradayrobotti ja millainen sen pitäisi olla? Mistä data?
– Mitä prosessien automatisointi tarkoittaa?
– => Nord Poolin ja markkinaosapuolten digitalisoituminen
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Uusi pohjoismainen tasehallintamalli

Vesa Vänskä
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15 min15 min 15 min15 min 15 min 15 min
Suomen ennustettu aluesäätövirhe

• Jokainen kantaverkkoyhtiö ennustaa omien 
taajuudensäätöalueidensa (tarjousalueidensa) 
aluesäätövirhettä (ACE)

• Kukin kantaverkkoyhtiö vastuussa omien 
taajuudensäätöalueidensa aluesäätövirheen 
poistamisesta

• Aluesäätövirheen poistamiseksi voidaan:
• Netottaa vastakkaisuuntainen säätötarve 

toisen alueen kanssa
• Tehdä tarvittava säätö omalla alueella
• Tehdä säätö jollain toisella alueella

Toimenpiteet ennen käyttöhetkeä
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15 min
Suomen ennustettu säätötarve

• ACE ennusteeseen perustuen Fingrid
lähettää säätötarpeen yhteiselle mFRR
energiamarkkinalle (tilaus tehtävä 7,5 min. 
ennen markkina-aikajakson alkua)

• Tässä tapauksessa alassäätöä
• Kome erilaista lähestymistapaa:

1. Säädetään koko ennustettu energia

2. Säädetään minimitehotarvetta vastaava määrä

3. Säädetään maksimitehotarvetta vastaava määrä 

• Jos ei mahdollisuutta netottaa, aktivoidaan 
tilausta vastaava säätö

• Säätö tilataan vain seuraavalle 15 minuutille

1.

2.

3.

Toimenpiteet ennen käyttöhetkeä
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Toimenpiteet käyttöhetkellä
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15 min

Suomen ennustettu säätötarve

• Käyttöhetkellä Fingrid seuraa jatkuvasti Suomen 
aluesäätövirhettä ja säätötarve lähetetään yhteiselle 
markkinapaikalle (4-10 sekunnin välein)

• Tarvittava säätö tehdään pääasiassa automaattisella 
taajuuden palautusreservillä (aFRR) tai netotuksella jonkin 
toisen alueen vastakkaissuuntaisen tarpeen kanssa

• Myös mFRR:ää voidaan käyttää, mutta käyttö vähäisempää 
aktivoinnin hitauden takia



Fortum ja uusi pohjoismainen tasehallintamalli

• Yhteinen pohjoismainen tasehallintamalli tervetullut, odotamme vieläkin
tiiviimpää yhteistyötä myös Baltian maiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa

• Tuotteiden harmonisointi ja marginaali hinnoittelu
• Mahdollistaa prosessien harmonisoinnin yli maarajojen
• Reaaliaikainen markkinadata kaikille ja “level playing field” kaikille
• Järjestelmiä joudutaan päivittämään sekä taseselvityksen, että tuotannon

optimoinnin osalta
• Selvitystyöt on aloitettu, haasteena monet muutokset lyhyelle ajalle

24



Monikansalliset säätösähkö- ja 
reservimarkkinat

Jyrki Uusitalo



MARI 

26 2018 2019 2020 2021 2022

aFRR capacity markets

mFRR capacity markets

mFRR energy markets with 15 min. resolution

aFRR energy markets

Pohjoismaiset säätö- ja reservimarkkinat valmistavat 
siirtymää kohti eurooppalaisia markkinapaikkoja

ACE based balancing

Planning and Implementation
Nordic Market Platforms

TSO IT systems

PICASSO
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Monikansalliset säätösähkö- ja reservimarkkinat
• Savolaisen virtuaalivoimalaitoksen näkövinkkelistä

(tasevastaava, myyjä, tuottaja, aggregointi)

• Lyhyemmät aktivointijaksot auttavat
kulutuskohteiden hyödyntämistä
markkinoilla

• Lisää kaupankäyntihetkiä
• Reaaliaikainen mittaus on valttia

markkinapaikasta riippumatta
• Pois viikko- & vuosimarkkinoista
• Harmonisointi selkeyttää ja 

mahdollistaa palvelutarjonnan läpi 
Euroopan

• Markkinapaikkaan liittyvä katsastus voi
nousta liian kalliiksi osalle kohteista

– ”Taajuuden vakautusreservien (FCR) 
tekniset vaatimukset ja todentaminen”

– ”Ehdot ja edellytykset taajuuden 
vakautusreservin (FCR) toimittajille”

• Uudet teknologiat (tuotanto ja kulutus) 
vs. perinteinen energian tuotanto

– Kynnys päästä mukaan vielä verrattain 
haastava



Miten muutokset tasehallintamallissa ja 
säätö- ja reservimarkkinoilla vaikuttavat 

teidän liiketoimintaanne?

Keskustelu pienryhmissä 15 min



Uusi taseselvitysmalli

Eveliina Seppälä



Uusi taseselvitysmalli – keskeiset muutokset
• Erillisistä kulutus- ja tuotantotaseista luovutaan, jatkossa tasepoikkeamat käsitellään

yhdessä taseessa.
• Tasepoikkeamien hinta on lähtökohtaisesti sama sekä yli- että alijäämälle. Tilanteissa, 

joissa on merkittävästi säätöä molempiin suuntiin, voidaan soveltaa kahden hinnan mallia.
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Tasevastaavan taloudelliset seuraamukset tasepoikkeamasta
muuttuvat.  Muutos kannustaa osallistumaan sähköjärjestelmän
tasapainottamiseen.
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Tasevastaavat, 
mittausvastuulliset, 

Fingrid

Tietovirta eSett:lle

Tasepoikkeaman
laskenta (eSett)

Hinnat
säätöenergiamarkkinoilta

Tasevastaavien taloudelliset
seuraamukset

Taseselvityksen tuleva malli

Tasepoikkeama

Hinta

Alijäämäisestä
tasepoikkeamasta

aiheutuva kustannus

Ylijäämäisestä
tasepoikkeamasta

aiheutuva tulo

Vielä avoinna, 
kuinka lopullinen
hinta useamman

säätötuotteen
energiamarkkinoilta

määräytyy



YHDEN HINNAN JA YHDEN 
TASEEN MALLI
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Mitä muutos tarkoittaa UPM:lle?

• Helpottaa ja yksinkertaistaa taseenhallintaa
• Antaa mahdollisuuden tukea järjestelmää niilläkin resursseilla joita esim. ei voi  

tarjota FRR markkinoille.

• Tehtävä isoja järjestelmämuutoksia:
– energianhallintajärjestelmään
– tehdasjärjestelmiin
– tuotannon ja kulutuksen suunnittelumalleihin sekä taseenhallintaan, koska 

tuotantosuunnitelma poistuu

• Kuinka olemme varautuneet muutokseen?
– Yleisellä tasolla olemme käyneet läpi järjestelmät ja laskennat joihin muutoksia tulee
– Tehtaille tullaan pitämään tulevista muutoksista infotilaisuus ja kartoittamaan 

resurssitarpeet
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Toiveita Fingridille

• Aikataulu ja yksityiskohdat lyötynä lukkoon mahdollisimman aikaisin

• Yksinkertainen ja markkinaehtoinen hinnoittelu  ei kertoimia missään 
tilanteessa

• Silloin kun säädön tarvetta ei vartille ole, perushinta tasesähkölle olisi sama 
kuin nykyisin eli Spot-hinta

• Mahdollisimman reaaliaikainen tieto säädön suunnasta

Läpinäkyvä, markkinaehtoinen ja tasapuolinen toimintaympäristö kaikille





Varttitase

Maria Joki-Pesola



Alustava malli varttitaseeseen siirtymiseksi 

Mahdollisesti:
12/2020 - 4/2021 (4kk) 4/2021 -

Pohjoismaat siirtyvät 15 minuutin 
taseselvitykseen

Ei Datahubia
+ 

Mittaus 15 min sekä 60 min

Datahub tekee jakeluverkkojen
taseselvityksen 15 minuutin 

aikajaksossa
+ 

Mittaus 15min sekä 60 min

1 2
??? 

Datahub hoitaa jakeluverkkojen 
taseselvityksen

+ 
Mittaus täysin 15 minuuttiin 

3

Presenter
Presentation Notes
Siirtymämallissa joudutaan varautumaan kolmeen eri vaiheeseen siirryttäessä varttitaseeseen SuomessaTilanne 1: Muut Pohjoismaat ovat siirtymässä mahdollisimman nopeasti varttitaseeseen. Aikataulu eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti vuoden 2020 loppu. Tällöin Suomella ei vielä ole Datahubia toiminnassa. Tilanne 2: Datahub valmistuu 4/2021 ja ottaa taselaskennan hoitaakseen. Tällöin ainakin osa mittauksesta säilyy vielä 60 minuutissa. Tilanne 3: Siirtytään täysimittaisesti varttiin koko ketjussa. 



Tilanne 1 eli väliaikainen malli

eSett (taseselvitys 15min)

PIENASIAKKAAT

JAKELUVERKKOJEN
MITTAUKSET

SVENSKA KRAFTNÄT STATNETT PÖRSSIT + KAHDEN 
VÄLISET KAUPAT

raportointi kaikille 
osapuolille 15 min

60 min tai 15 min
mittaus

15 min

eSett mahdollistaa konversion 60 min.  15 min.

15 min15 min

SÄÄTÖSÄHKÖKAUPAT

15 min

TUOTANTO JA SUURET 
KULUTTAJAT 

KANTAVERKON 
RAJAPISTEET

60 min tai 
15 min 
mittaus

15 min 
mittaus

Presenter
Presentation Notes
Mittaus- ja taselaskentaprosessi pysyy täysin samana kuin tällä hetkellä verkkoyhtiöiden osalta. eSett pilkkoo tunnin varteiksi ja tästä eteenpäin taseselvitys tehdään 15 minuutissa (mahdollistetaan myös 15 min. selvitystiedot eSett:lle). Fingridin rajapisteet siirtyvät vartin resoluutioon, lähetykset vastaverkolle voivat pysyä tunnissaYksitasemalli todennäköisesti käytössäPohjoismaisella markkinalla toimiminen mahdollistetaan, mutta mittausresoluutio aiheuttaa todennäköisesti häiriötä markkinoilla. Millaisia?



Tilanne 2, datahub käyttöön ja mittausdataa 
laajemmin varttiresoluutioon

eSett (taseselvitys 15min)

SVENSKA KRAFTNÄT STATNETT PÖRSSIT + KAHDEN 
VÄLISET KAUPAT

15 min 15 min 

15 min

Datahub mahdollistaa 60 min.  15 min

15 min15 min

SÄÄTÖSÄHKÖKAUPAT

15 min

KANTAVERKON 
RAJAPISTEET

PIENASIAKKAAT

JAKELUVERKKOJEN MITTAUKSET

TUOTANTO JA SUURET 
KULUTTAJAT 

15 min 

15 min 

raportointi kaikille 
osapuolille 15 min

60 min < 63A 
kulutus 

Presenter
Presentation Notes
Merkittävä osa mittarikantaa on etäohjelmoitu vartin resoluutioon ja taselaskentaprosessi tehdään Datahubissa Koko järjestelmä lähestyy "täydellistä mallia", jossa kaikki mittaus ja taseselvitys ovat samassa aikajaksossa, markkinoilla käydään aktiivisesti kauppaa vartissa 



Page 41

Axpo Finland Oy
Varttitase - kommenttipuheenvuoro
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Varttitase tuulivoiman kannalta

Nykytila

• Axpo Nordicilla on Pohjoismaissa 15 hinta-alueella yli 3000 MW 
tuulivoimaa tasepalvelussa

• Tuulivoiman ennustaminen on haastavaa jo tuntitasolla

• Tuulivoima säätyy vain alaspäin ja alassäädön taloudellinen
mielekkyys edellyttää negatiivista säätöhintaa

• Tuulivoima yhä useammin äärimmäisten säätötarpeiden taustalla

• Tasevastaavat, jotka eivät operoi säätösähkömarkkinoilla, saavat
tiedon tehtyjen säätöjen suunnista ja hinnoista tunteja jälkikäteen
 Mikä on informaation arvo seuraavalle käyttötunnille?
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Varttitase tuulivoiman kannalta

• Tuotantoennusteen laatiminen ei helpotu

• Intra Day –kaupankäynnin tarve lisääntyy; automatisointi

• Iso portfolio vaimentaa tasepoikkeamia, mutta ääritilanteissa
vahvistaa taloudellisia vaikutuksia

• Kaupankäynnin tueksi tarvittavan reaaliaikaisen informaation
määrä lisääntyy
 Kaikki säätösähkömarkkinan tarjoukset ja tilaukset

tasevastaavien käyttöön (API)

Varttitase tuulivoiman kannalta

15 minuutin tasejakso

BRP

Tuotantoennuste

TSO
Regulating 

market

15 min/1 h

API

Re

Tällä hetkellä Fingridin avoin data on ehdotonta
huippua Pohjoismaissa, mutta aina voi parantaa.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPnqbZ1bLdAhUF-6QKHSQYDDUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/wind-turbine-5&psig=AOvVaw2AC4kcimwKHoS-WQww9PVv&ust=1536745611448753
https://intraday2.nordpoolgroup.com/


Varttitase jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 
Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy



Miten muutokset taseselvitysmallissa ja 
varttitaseeseen siirtymisessä vaikuttavat 

teidän liiketoimintaanne?

Keskustelu pienryhmissä 15 min



Yhteenveto ja jatko



Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196

Kiitos!
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