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Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla sovellettavaksi 1.3.2018–31.12.2018. 
 
 

Lausunto Fingrid Oyj:n esittämistä ehdoista siirtopalvelulle 
Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla 

 
Energiavirasto on pyytänyt Energiateollisuus ry:n (ET) lausuntoa Fingrid Oyj:n esittämistä 
ehdoista siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla. Kiitämme 
mahdollisuudesta esittää näkemyksemme ja toteamme lausuntonamme seuraavaa. 

 
Lausunto 

  
Muutokset aiempiin ehtoihin liittyvät lähinnä valmistautumiseen sähköpörssien väliseen 
kilpailuun ja siihen, että sähköpörssipalveluita tarjoaa Suomessa useampi kuin yksi 
sähköpörssi.  
 
InterRAO:n vahva rooli sähkökaupassa Suomen ja Venäjän välillä korostaa rajakaupan 
pelisääntöjen selkeyden ja läpinäkyvyyden merkitystä. Fingridin ehdotus siirtopalvelun 
ehdoiksi ottaa hyvin huomioon nämä erityispiirteet. Siirtopalveluehtojen vaatimus myydä 
Venäjältä tuotu sähkö yhteiseurooppalaisen markkinapaikan (Single day-ahead and intraday 
market coupling) kautta ja vastaavasti ostaa Venäjälle vietävä sähkö yhteiseurooppalaisen 
markkinapaikan kautta lisäävät luottamusta kaupan markkinaehtoisuuteen. Edelleen tärkeää 
on, että Fingrid ja NEMOt pidättävät itsellään oikeuden julkaista tietoja rajasiirtokapasiteetin 
käytöstä ehdoissa esitetyllä tavalla. 
 
Pidämme tervetulleena Fingridin tavoitetta edistää sähkökauppaa Suomen ja Venäjän välillä 
myös tilanteissa, joissa hintaero on verraten pieni. Pidämme tärkeänä, että tariffi-rakenteen 
tavoitteiden toteutumista seurataan ja että saaduista kokemuksista sekä tariffin jatko-
kehitysajatuksista raportoidaan.  
 
Tariffikäytäntöjen yhtenäistäminen kaikilla EU−Venäjä-rajoilla on tärkeää, ja suosittelemme 
aktiivista keskustelua Baltian maiden TSOiden kanssa käytäntöjen yhtenäistämiseksi.  
 
Lopuksi kiinnittäisimme huomiota Suomen ja Venäjän välisen kapasiteetin määrittämiseen. 
Direct Trade –kapasiteetti vaihtelee päivittäin välillä 0−140 MW. Ymmärrämme, ettei 
bilateraali-kapasiteettia haluta käyttää tuonnin Venäjältä ollessa kallista, mutta Direct Trade 
mahdollisuus olisi hyvä säilyttää kaikkina tunteina. Elleivät kapasiteettimaksut mahdollista 
siirtokapasiteetin hyödyntämistä DA-vaiheessa, mahdollistaisi kapasiteetin käytettävyys 
kuitenkin sen hyödyntämisen ainakin ID-kaupassa.   
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Yksittäisinä kohtina kiinnittäisimme vielä huomiota kohdan 2.8. muutokseen, missä häiriöistä 
edellytetään ilmoitettavan Transparency Platformin kautta UMM-järjestelmän sijaan. 
Ymmärrämme, ettei sopimuksessa haluta suosia minkään tiettyä kaupallista markkinatieto-
alustaa, mutta pitäisimme hyvänä, että tieto julkaistaan myös UMM-viestillä, joka on 
pohjoismaisten toimijoiden yleisimmin käyttämä tiedonvälityskanava. 
 
Toinen yksittäinen huomio liittyy kohdassa 5.1. määriteltyyn siirtopalvelun hinnan kaavaan. 
Kaava-arvon pt, fi voisi täsmentää tarkoittavan Day-ahead-hintaa. 
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