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1  Johdanto 

Fingrid hankkii säätökapasiteettimarkkinoilta säätökapasiteettia varmistamaan, että 
kulloinkin on käytössä riittävästi taajuuden palautusreserviä tuotannon ja kulutuksen 
välisen tehotasapainon ylläpitämiseksi sekä muihin siirtoverkon käyttövarmuuden 
takaamisen edellyttämiin tarpeisiin, lisätietoja: https://www.fingrid.fi/sahkomarkki-
nat/reservit-ja-saatosahko/saatosahko--ja-saatokapasiteettimarkkinat/.  

Osana tasehallinnan periaatteiden ja käytäntöjen uudistusta Fingrid on selvittänyt 
säätökapasiteetin hankinnan kehitystarpeita. Säätökapasiteettimarkkinat on tarkoi-
tus uudistaa vastaamaan kasvavaa ylössäätökapasiteetin kysyntää Olkiluoto 3 -
ydinvoimalaitoksen käyttöönoton myötä, sekä mahdollistamaan paremmin myös 
alassäätökapasiteetin hankinta tulevaisuudessa. Muutosehdotuksessa on huomi-
oitu lisäksi sidosryhmien palautetta ja kehitystoiveita säätökapasiteetin hankintaan 
ja säätösähkömarkkinoiden kehitykseen liittyen.  

Fingrid pyytää sidosryhmiltään palautetta esitettyihin ehtomuutoksiin ja kappa-
leessa 3 listattuihin uudistukseen liittyviin erityiskysymyksiin. Lausunnot pyydetään 
lähettämään liitteenä olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostiosoittee-
seen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 7.3.2022. Sähköposti otsikoidaan tun-
nisteella ”mFRR ehtojen konsultaatio 3/2022”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. 
Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset ja toimittaa ne Ener-
giavirastolle. 

2  Listaus esitetyistä ehtomuutoksista (pääkohdat)  

• Esitetty muutos: Uudistuksessa nykyiset säätökapasiteetin viikkomarkkinat 
muuttuvat edellisvuorokauden aamuna (tarjousten jättäminen viimeistään D-1 
klo 9.30 EET/EEST) käytäviksi tuntimarkkinoiksi eli reservikapasiteetti hankitaan 
ja sen hinta muodostuu kullekin seuraavan vuorokauden tunnille erikseen. 

o Tausta: Hankintajakson lyhentämisellä ja siirtämisellä lähemmäs toimi-
tushetkeä pyritään varmistamaan säätökapasiteetin saatavuus erilaisista 
teknologioista entistä täysimääräisemmin sekä madaltamaan markki-
nalle osallistumiskynnystä uusille toimijoille. Lisäksi, Fingridin sidosryh-
mät ovat esittäneet vastaavia toiveita. Säätökapasiteetin hankinta esite-
tään suoritettavan ennen vuorokausimarkkinoiden kaupankäyntiä, jotta 
Fingrid ja sähköjärjestelmän käyttäjät voivat varmistua riittävästä säätö-
kapasiteetin saatavuudesta sähköjärjestelmän käyttövarmuuden takaa-
miseksi ja jotta reservitoimittajat voivat huomioida hyväksytyt kapasiteet-
titarjouksensa, mikäli he osallistuvat muille sähkömarkkinoille. 
 

• Esitetty muutos: Kapasiteettitarjouksessa ilmoitetusta säätöalueesta tulee si-
tova ja Fingridin erillisestä ilmoituksesta myös Reservikohde-tiedosta voi tulla 
velvoittava.  

 
o Tausta: Ehtomuutoksien myötä reservikohteiden sijainti voidaan huomi-

oida säätökapasiteetin hankinnassa, jolloin siirtoverkon käyttövarmuus 
saadaan taattua suurien siirtotarpeiden aikana ja mahdollistetaan säätö-
kapasiteetin varaaminen myös muihin kuin tasehallinnan tarpeisiin. 

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/saatosahko--ja-saatokapasiteettimarkkinat/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/saatosahko--ja-saatokapasiteettimarkkinat/
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• Esitetty muutos: Tarjouskoko säätökapasiteettimarkkinoilla pienenee nykyi-
sestä viidestä megawatista yhteen megawattiin. 

o Tausta: Tarjouskoon pienentämisellä pyritään varmistamaan säätökapa-
siteetin saatavuus entistä pienemmistä reserviresursseista. Säätökapa-
siteettimarkkinoille osallistuvilta reservitoimittajilta vaaditaan säätötar-
jousten elektroninen tilaus, mikä mahdollistaa yhden alle viiden mega-
watin ylös- ja yhden alle viiden megawatin alassäätötarjouksen tekemi-
sen. Säätötarjouksen vähimmäiskapasiteetti ei siis muutu nykyisistä eh-
doista vielä tässä yhteydessä, vaan tapauksessa, jossa reservitoimitta-
jilta hyväksyttäisiin esimerkiksi kolme yhden megawatin kapasiteettitar-
jousta säätökapasiteettimarkkinoille, tulisi reservitoimittajan jättää yksi 
kolme megawatin säätötarjous. 

• Esitetty muutos: Sanktiointia toimittamattomasta reservistä uudistetaan siten, 

että nykyinen pysyvyyskäsittely poistuu. 

o Tausta: Reservitoimitusten valvonnalla ja sanktioinnilla pyritään varmis-
tamaan säätökapasiteetin ja säätötarjousten toimitukset käyttövarmuu-
den ylläpitämiseksi. Osana esitettyä hankintajakson muutosta pysy-
vyystarkastelusta esitetään luovuttavan reservipalvelun kustannusperus-
teisuuden säilyttämiseksi.    

• Esitetty muutos: Säätötarjouksen enimmäishinta on 10 000 €/MWh ja vähim-

mäishinta on -10 000 €/MWh. Päivänsisäisten markkinoiden hintarajojen muut-

tuessa säätötarjouksen enimmäis- ja vähimmäishinnat asetetaan samaksi kuin 

päivänsisäisten markkinoiden hintarajat. 

o Tausta: Energiavirasto poisti nyt käytössä olevan ylössäätötarjouksen 
5 000 €/MWh maksimihinnan ehdoista vahvistaessaan 1.11.2021 käyt-
töön otetut ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreser-
vin toimittajille päätöksellään 29.9.2021. Muutokselle annettiin vuoden 
toimeenpanoaika. Fingrid valitti päätöksestä markkinaoikeuteen ja pyysi 
sen täytäntöönpanon lykkäämistä siihen saakka, kunnes asia on lainvoi-
maisesti ratkaistu. Markkinaoikeus hylkäsi täytäntöönpanoa koskevan 
pyynnön 3.1.2022 antamallaan ratkaisulla. Muilta osin asian käsittely jat-
kuu yhä Markkinaoikeudessa.  

o Fingrid ehdottaa käyttöönotettavaksi säätötarjouksille esitetyn mukaiset 
enimmäis- ja vähimmäishinnat välttääkseen tilanteen, jossa hintarajoja 
ei ole käytössä. Lisäksi Fingrid ehdottaa säätötarjouksen enimmäis- ja 
vähimmäishinnoille korotusmekanismia esitetyn mukaisesti varmistaak-
seen eri markkinapaikkojen tehokkaan toiminnan. Ehdotusta sovellettai-
siin kansallisesti 29.9.2022 lähtien. Fingrid jatkaa yhteistyötä muiden 
pohjoismaisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa, jotta ehdotus uudesta yh-
teisistä pohjoismaisista enimmäis- ja vähimmäishinnoista saadaan ai-
kaiseksi. 
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3  Erityiskysymykset 

3.1  Säätökapasiteettimarkkinoiden uudistuksen käyttöönoton ajankohta 

Milloin Reservitoimittajilla on valmius ottaa esitetyn mukainen säätökapasiteetti-
markkinoiden uudistus käyttöön eli siirtyä nykyisestä viikkotason hankinnasta D-1 
tuntimarkkinoihin? 

3.2  Säätökapasiteetin hankintajakso ja hankinnan ajankohta 

Onko Fingridin sidosryhmillä kommentteja tai parannusehdotuksia esitettyyn han-
kintajaksoon tai hankinta-ajankohtaan? 

3.3  Säätökapasiteetin varmistaminen erikoissäätöjä varten ja säätökapasiteetin 
sijainnin merkitys 

Onko Fingridin sidosryhmillä kommentteja tai parannusehdotuksia esitettyyn toimin-
tamalliin, jossa kapasiteettitarjouksissa annettu reservikohteen sijainti voidaan tar-
vittaessa huomioida säätökapasiteetin hankinnassa, mikäli tulevaan käyttötilantee-
seen varautuminen edellyttää sitä?  

3.4  Pidempi hankintajakso säätökapasiteetille 

Onko Fingridin sidosryhmillä kommentteja tai parannusehdotuksia toimintamalliin 
säätökapasiteetin hankinnan pitkistä sopimusjaksoista? Esitetyt ehdot sisältävät ny-
kyisen mahdollisuuden hankkia säätökapasiteettia erillisillä kilpailutuksilla (säätöka-
pasiteettisopimukset). Onko Fingridin sidosryhmillä tulevaisuudessa kiinnostusta 
jatkuvampaan kuukausimarkkinaan, joka ei vaatisi säätösähkömarkkinasopimuksen 
lisäksi erillisiä sopimuksia? 

3.5  Säätötarjouksen tekninen hintaraja 

Onko Fingridin sidosryhmillä kommentteja tai parannusehdotuksia esitettyihin sää-
tötarjouksen hintarajoihin tai niiden soveltamisen aloitukseen toistaiseksi vain kan-
sallisella tasolla? 

3.6  Muuta / vapaa palaute ehtomuutoksiin tai Fingridin toimintaan liittyen 


