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Sähköjärjestelmä kehittyy ja kasvavat uusiutuvat tuotantoresurssit vaativat järjestelmältä 

suurempaa joustoa. Kysyntäjousto voi olla tulevaisuudessa merkittävä tekijä sähköjärjestel-

män toimintakunnon ylläpitämisessä. 

Tässä diplomityössä tarkastellaan tasevastaavana toimivan sähkön myyjän mahdollisuuksia 

toimia kysyntäjoustoon osallistumisen tarjoajana asiakkailleen. Tarkasteltava konsepti on 

matalan automaatiotason nykyisellä infralla toteutettava jousto, jossa myyjä ilmoittaa asiak-

kaalle tarpeen joustaa ja määrittää tapahtuneen jouston sekä mahdolliset jälkihuiput asiakaan 

kulutustiedoista. Tavoitteena on rajata konseptin markkinapaikat, mallintaa jouston toimin-

taa ja määrittää sen taloudellisuutta. Lisäksi tarkastellaan toteutettavuutta nykyisellä organi-

saation rakenteella. Pyrkimyksenä on luoda käsitys tarvittavista pohjatiedoista, menettelyta-

voista ja kriittisistä ongelmista sekä mitoittaa ongelmien laajuutta ja kompleksisuutta. 

Konseptin osallistuminen rajautuu päivänsisäisille markkinoille sekä tasesähkölle. Pohjatie-

dot eivät riitä päivänsisäisille markkinoille osallistumiseen, joten joustoa tulisi käyttää tase-

hallinnassa tasesähkön hinnalla, jotta tarvittavat mittaustiedot saataisiin kerättyä. Tasesäh-

kön simuloinneissa saavutettava asiakaskohtainen tuotto on realistisella simulaatiolla 0,3 € 

vuodessa. Muiden simulaatioiden, joiden taustaolettamukset eivät välttämättä ole realistisia, 

keskimääräiset asiakaskohtaisesti saavutettavat tuotot ovat välillä -0,44 – +29,20 € vuodessa. 

Merkittäviä tuottoa rajaavia tekijöitä ovat asiakaskunnan sähkön käyttö eri ajankohtina sekä 

tasesähkön hintatietojen saatavuus ja hinnan kehittyminen tunnin sisällä.  

Joustolla saavutetun tuoton määrittäminen etukäteen sisältää merkittävän riskin, kun ta-

sesähkön hintatasot tulisi ennustaa. Altistuminen riskille voidaan poistaa sopivalla tuoton 

jaon mekanismilla, kuten asiakaskohtaisen jouston pisteyttämisellä ja pisteiden rahallisen 

arvon määrittämisellä joustotapahtumien jälkeen. 
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The electricity system is evolving and especially the growing renewable resources establish 

a need for an increase in flexibility from the system. In the future, demand response may be 

a notable factor for keeping the electricity system in full operational use. 

This thesis addresses how an electricity wholesaler working as a demand responsible party 

may offer a demand response service to its customers. The examined concept is low auto-

mation demand response utilized with existing infrastructure, where the seller notifies the 

customer of the need for demand response during a specific time and determines the occurred 

response from the consumption data from AMR-meters. The aim of the study is to define 

the suitable marketplaces, model the demand response and calculate the economic potential. 

In addition, the suitability of the current organizational structure for the concept is evaluated. 

The objective is to create an understanding of the necessary information, mechanisms and 

critical problems of the response concept, and consequently clarify their magnitude and com-

plexity. 

The concept is limited to intraday and imbalance electricity markets. Information is not suf-

ficient for taking part in intraday without actual run-time consumption data from the concept. 

Demand response may be used in imbalance management to gain the needed data. The prof-

its for simulation of the concept with imbalance electricity prices are in average 0,3 € for 

each participating customer annually. The average annual profits per customer range from -

0,44 – +29,20 €, but all values over 4 € will require unrealistic assumptions of the response 

profile or the price information available during operational use. 

Defining the value of each demand response event before the actual occurrence will increase 

the risks as it requires forecasting the prices of imbalance electricity. Risk may be avoided 

by using a credit point-based method in evaluating the customer’s energy profile response. 
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1. JOHDANTO  

Sähköjärjestelmä on kokonaisvaltaisessa muutostilanteessa Suomen, Pohjoismaiden, Euroo-

pan ja jopa maailman mittakaavassa. Tiukentuvat päästörajoitukset ja niistä aiheutuvat kus-

tannukset sekä uusiutuvien energiamuotojen alenevat investointikustannukset kannustavat 

siirtymään päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Vähäpäästöisellä imagolla 

on myös kasvava merkitys yritysten toiminnassa. 

 Merkittävä potentiaalisesti vähäpäästöinen energiamuoto on sähkö, jonka päästövaikutukset 

saadaan mataliksi tietyillä tuotantomuodoilla, kuten Suomessa yleistyvällä tuulivoimalla. 

Kokonaistuotantokapasiteetin kasvu on tarpeen, jotta lisääntyvä sähkönkulutus saadaan ka-

tettua. Toisaalta säätöominaisuuksiltaan rajalliset uusiutuvat tuotantomuodot lisäävät tar-

vetta erinäisille reserveille, jotta saadaan ylläpidettyä sähköjärjestelmän tasapainotilaa. Säh-

kön kulutuksen ja tuotannon tasapainon jatkuvan ylläpidon apuna voi tulevaisuuden älyk-

käässä sähköverkossa olla nykyistä enemmän kysyntäjoustoa säätövoimalaitoksista lisäksi. 

Myös pienen inertian tilanteet tulevat olemaan ongelmallisia uusituvassa sähköjärjestel-

mässä, mihin kysyntäjousto voi tarjota ratkaisun (Fingrid Current 2020). 

1.1 Työn tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan matalan automaatiotason kysyntäjoustoa pienkuluttaja-

asiakkaille Pohjois-Karjalan Sähkön Sähkökaupan liiketoiminnassa. Työssä keskitytään 

jouston mahdollisuuksiin olemassa olevalla infralla, eli ilman käyttöpaikalle vietävää oh-

jauslaitetta tai AMR-mittarista eriävää mittauslaitetta. Pyrkimyksenä on määrittää asiakas-

kunnan jouston potentiaalia eri ajankohtina, jouston eri markkinapaikkojen taloudellista po-

tentiaalia ja sitä, onko jousto toteutettavissa yrityksen olemassa olevilla järjestelmillä ja or-

ganisaatiorakenteella vai tarvitaanko merkittäviä muutoksia. Lisäksi tarkastelussa pyritään 

huomioimaan sähkömarkkinoihin kohdistuvat muutokset tulevien vuosien aikana. Aihe on 

hyvin laaja, joten jokaista tarkastelussa ilmenevää ongelmaa ei pyritä ratkaisemaan.  

Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa kysyntäjoustotoimintoon tarvittavia toimintoja, kuten 

laskentametodiikkaa. Mallinnuksia voidaan hyödyntää tarvittavan datan ollessa käytettä-

vissä. Tarkastelussa esiin tulevien ongelmien osalta pyritään määrittämään ongelman kriit-

tisyys, sen aiheuttama mahdollinen virhe mallinnuksen ja konseptin toteutuksen kannalta 

sekä esittämään potentiaalista metodiikkaa ongelman ratkaisemista varten ja rajata reunaeh-

toja muun muassa ratkaisemiseen tarvittavalle datalle.  

1.2 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on Joensuussa toimiva sähköalan konserni. Sen liiketoimintoja 

ovat PKS Sähkökauppa, PKS Sähkösiirto, Enerke (PKS Verkonrakennus), SLT Consults Oy 

(sähkösuunnittelu) sekä sähkön tuotanto. Lisäksi liiketoimintojen tukena ovat konsernipal-

velut, kuten ICT-palvelut, henkilöstöpalvelut ja asiakaspalvelu. Myös eri liiketoiminnoilla 

on tarkempaa liiketoimintaan keskittyvää yksilöityä asiakaspalvelua erityyppisiin asiakkai-

siin keskittyvien asiakasvastaavien kautta. 

Pohjois-Karjalan Sähkön oy liikevaihto vuonna 2018 oli 114,2 milj. €, josta 13,1 milj. € oli 

voittoa. Investointien osuus oli 27,1 milj. €:a. Vesivoiman tuotanto oli vuoden aikana koko-

naisuudessaan 189 GWh. Koko konsernin henkilöstömäärä vuonna 2018 oli 236 (PKS 

2019). Kirjoitushetkellä PKS Sähkökaupan henkilöstö on 14 työntekijää mukaan lukien tä-

män tutkimuksen kirjoittaja. 

Sähkön toimitusten hankinnoissa huomioitava omien laitosten sekä osittaisten omistusten 

kautta tulevat tuotantokapasiteetit primäärienergialähteittäin on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1: PKS:n tuotantokapasiteetin kehittyminen täysin omista tai osittain omistetuista voimalaitoksista pri-

määrienergialähteittäin jaoteltuna (PKS 2019) 

Kuvasta voidaan havaita PKS:n omistuksista tulevien tuotantojen nopea kehittyminen pää-

sääntöisesti fossiilisesta uusiutuvaan sekä tuleva täysin hiilivapaa tuotanto. Merkittäviä 

muutoksia ovat myös oman vesivoimakapasiteetin kasvaminen ~20 %:lla omien vesivoima-

loiden revisioiden myötä sekä Saimaan järvilohen elvytystoiminnassa mukana olevan uuden 

Laurinvirran jokivoimalaitoksen myötä. Sähkön tuotanto on eriytetty omaksi liiketoimin-

nakseen, joka ohjaa voimalaitosten operatiivista käyttöä. Kuitenkin tuotannon suojaukset ja 

tuotetun energian hyödyntäminen markkinoilla sekä tasekäsittelyt kuuluvat PKS Sähkökau-

pan tehtäviin. Keskeistä jouston kannalta on se, että PKS Sähkökauppa on tasevastaava. Ta-

sevastaavuutta käsitellään tarkemmin kohdassa 2.4. 

Kuluttajille suunnattuja tuotteita PKS Sähkökaupalla ovat Oiva, Optimi, Priima ja Vihreä. 

Lisäksi tarjonnassa on keskisuurille asiakkaille suunnattuja plustuotteita, kuten Priima+, 

sekä suurten asiakkaiden salkunhoidon tuotteet. Salkunhoidon osalta tuotteissa on yksilöin-

tiä toisin kuin pien- ja keskisuurien kuluttajien tuotteissa. Lisäksi joillekin sidosryhmiin kuu-

luville pien- ja keskisuurille asiakkaille annetaan alennusta kuukausittaisesta perusmaksusta.  

Hinnoittelu tuotteissa tapahtuu Oivassa kvartaaleittain, Optimissa perushinnastossa kuukau-

sittain ja takuuhinnastolla enintään kahden vuoden takuuhinnalla, Vihreässä Oivaa vastaa-

vasti ja Priimassa pörssisähkön tuntikohtaisten hintojen mukaisesti. Osalla tuotteista on 

myös vuodenaika- ja päivä/yö-hinnoiteltuja vaihtoehtoja.  

Kaikki pienkuluttajien tuotteet ovat saatavissa toistaiseksi voimassa olevina. Määräaikai-

suuksia sopimuksiin liitetään asiakkaan tehdessä Priima-sopimuksessa hintakiinnityksen tai 

Optimi-sopimuksessa asiakkaan valitessa määräaikaisen takuuhintajakson. Hintakiinnitys-

ten ja takuuhintajaksojen hinnat ovat sidoksissa senhetkiseen suojaushintatasoon Nasdaq 

OMX Commodities-pörssissä. Optimin osalta myös uusi asiakas voi aloittaa takuuhintajak-

solla, mutta muuten sopimukset alkavat aina toistaiseksi voimassa olevina. 

1.3 Rajaukset ja selvennykset 

Työssä käytetään joustolle terminä kysyntäjoustoa. Myös ”kulutusjousto”-termiä esiintyy 

aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa ja lähteissä. Termien merkitys ei ole täysin toisiaan 

vastaava, joskin niitä välillä käytetään synonyymin tavoin.  
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Sähkön hinnalla tarkoitetaan tämän dokumentin yhteydessä sähköenergian hintaa, eikä säh-

kön kuluttajalle energiasta, siirrosta ja sähköverosta sekä toimitusvarmuusmaksusta koostu-

vaa kuluttajasähkön hintaa. Jokainen komponentti kuuluu lisäksi arvonlisäveron piiriin. 

Tarkasteltavana kysyntäjouston kohteena ovat sähkön pienkuluttajien joustomahdollisuudet. 

Pienkuluttajilla tarkoitetaan karkeasti rajattuna 4 000 – 30 000 kWh vuodessa kuluttavia säh-

könkäyttäjiä. Suuremman vuosikulutuksen kohteissa on tyypillisesti järjestäytynyttä yritys-

toimintaa, jolloin arvostus sähkölle voi erota huomattavasti kotitalouksista. Yhtenä indikaat-

torina sähkön arvostukselle on sähkön katkeamisesta aiheutuneen haitan VoLL (Value of 

Lost Load) arvo. Esimerkiksi Pöyryn raportissa vuonna 2016 on esitetty kotitalouksien 

VoLL arvoksi 10 €/kWh ja teollisuuden VoLL arvoksi 28 €/kWh (Pöyry 2016). Arvon muo-

dostuksen metodiikalla on huomattava vaikutus Vollin suuruuteen. VoLL-arvoon liittyvässä 

diplomityössä on kyselytutkimuksella määritetty VoLL-arvoksi kotitalouksille 3,9 – 19,8 

€/kWh, vapaa-ajan asutukselle 38,6 – 90,3 €/kWh ja kyselystä eroavalla tarkastelulla teolli-

suudelle alakohtaisesti 0,8 – 9,8 €/kWh (Hämäläinen 2018). Hämäläisen kyselytutkimuk-

sessa kuitenkin huomattiin joidenkin asiakkaiden määrittelevän hintatason aina korkeimman 

rajan mukaisesti, joten hintataso ei välttämättä kuvaa laajaa markkinalähtöistä hintatasoa.  

VoLL-arvo ilmaisee sähköntoimituksen katkeamisesta aiheutuvan haitan arvostusta. Kysei-

nen arvo ei ole kuitenkaan täysin vertailukelpoinen kysyntäjouston tuottoarvioiden kanssa, 

sillä kysyntäjousto kohdistuu vain osaan käyttöpaikan kulutuksesta. Lisäksi kysyntäjous-

tossa säätö toteutetaan asiakkaan suostumuksella sovittujen rajoitusten mukaisesti sen sijaan 

että koko toimitus katkeaisi ennalta-arvaamattomasti.  
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2. SÄHKÖMARKKINAT SUOMESSA 

Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinoilla kaupankäynti toteutuu bilateraalikaupalla sekä 

sähköpörssin välityksellä. Nord Pool Spot AS tarjoaa fyysisen sähkön kauppaan liittyviä 

palveluita ”day-ahead” sekä ”intraday”-transaktioilla. Nasdaq OMX Commodities tarjoaa 

palveluita sähkön finanssituotteisiin, eli sähkön johdannaisiin, liittyen. (Energiavirasto 

2018) 

Sähkömarkkinoiden toiminnan mahdollistavat sähköverkkoyhtiöt, eli Suomessa kantaverk-

koyhtiö (Transmission system operator, TSO) Fingrid sekä jakeluverkkoyhtiöt (Distribution 

system operator, DSO). Kantaverkkoyhtiö siirtää sähköä voimalaitoksista korkeajännitei-

sillä (110 kV, 220 kV ja 400 kV) yhteyksillä jakeluverkkotoimijoiden keski- (20 kV) ja 

pienjännitteisiin (1 kV tai alle, mutta tyypillisesti 400 V) verkkoihin. Suurkuluttajat voivat 

liittyä suoraan suuri- tai keskijänniteverkkoon ja pienemmille kuluttajille sähkön jakelu ta-

pahtuu tyypillisesti pienjännitteisessä jakeluverkossa. Pienet voimalaitokset sekä hajautetut 

resurssit (Distributed Energy Resource, DER), kuten pientuottajien aurinkopaneelit, voivat 

kytkeytyä suoraan jakeluverkkoon (Fingrid 2019a). Sähköverkkojen toiminnan ja sähkön 

hinnan välistä yhteyttä on kuvailtu tarkemmin kappaleessa 2.2.1 

2.1 Sähkömarkkinoiden historia 

Vuonna 1991 Norjan parlamentti päätti sähkökaupankäynnin dereguloinnista, eli sähkö-

markkinoiden vapauttamisesta valtion monopolitoiminnasta. Statnett Marked AS perustet-

tiin vuonna 1993 itsenäiseksi operaattoriksi tarjoamaan sähkömarkkinapalveluita. Yhteis-

pohjoismaisten markkinoiden sopimusrakenne muodostettiin vuonna 1995 Norjan parla-

mentin toimeksiannosta. Ruotsi ja Norja muodostivat yhtenäiset sähkömarkkinat vuotta 

myöhemmin, joiden operaattori uudelleennimettiin Nord Pool ASA:ksi. (Nord Pool 2019a) 

Suomi liittyi Nord Pool ASA:aan vuonna 1998 ja vuotta myöhemmin markkinoille lisättiin 

Elbas eli päivänsisäinen kaupankäynti Suomen sekä Ruotsin alueille tasehallinnan keinoksi. 

Myös aluekauppa spot-markkinoilla otettiin käyttöön vuonna 1999. Tanska liittyi markki-

noille 2000, jolloin koko Pohjoismainen sähkömarkkina saavutti täyden integraation. 

Vuonna 2002 Nord Poolin sähkön elspot- ja elbas-markkinat erotettiin omaan yhtiöönsä, 

Nord Pool Spot AS:aan. (Nord Pool 2019a) 

Nasdaq OMX hankki sähkön johdannaistuotteiden finanssimarkkinatoiminnan ostamalla 

vuonna 2008 Nord Pool Clearing ASA:n ja Nord Pool Consulting AS:n, mihin liittyen omis-

tajat Statnett ja Svenska Kräftnät saivat option myydä osakkeensa Nord Pool ASA:sta NAS-

DAQ OMX:lle myöhemmin. Vuonna 2010 myyntioptio toteutettiin, jonka seurauksena Nas-

daq OMX sai omistukseensa Nord Pool ASA:n sähkön johdannaistuotteiden markkinat. 

Fyysisten sähköntoimitusten spot-markkinat eivät sisältyneet kauppaan, joiden operointia 

jatkoi Nord Pool Spot AS. (Nasdaq OMX 2010)  

Nord Pool Spot AS hyväksyttiin 2015 EU:n komission regulaation 2015/1222 vaatimusten 

mukaisesti ”Nominated Electricity Market Operator”:ksi (NEMO) eli nimitetyksi sähkö-

markkinaoperaattoriksi. Tammikuussa 2016 EPEC Spot SE ilmoitti halukkuutensa aloittaa 

fyysisen sähkön ”day-ahead” ja ”intraday” -palveluiden tarjoamiseen. Energiavirasto mää-

ritteli helmikuussa 2016, että EPEX Spot SE:llä on oikeus kyseiseen toimintaan ja hyväksyi 

huhtikuussa 2017 Fingridin esittämän usean NEMO:n menettelytavan. EPEX Spot SE ei ole 

vielä aloittanut sähkömarkkinatoimintojen tarjoamista Suomessa (Energiavirasto 2018). 

Myös Nasdaq OMX on ilmaissut kiinnostuksensa day-ahead markkinoiden ylläpidosta Poh-

joismaissa (Nasdaq OMX 2018). Joulukuussa 2018 Nasdaq Oslo ASA:lle myönnettiin Ruot-

sissa nelivuotinen hyväksyntä NEMO:ksi (Ei 2018). Kyseinen hyväksyntä mahdollistaa 

Nasdaq OSLO AS:n tarjoamaan vuorokautisia tai päivänsisäisiä kaupankäyntipalveluita 
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myös muissa EU:n jäsenvaltioissa regulaation 2015/1222 artiklan 4 kohdan 5 mukaisesti 

(EU 2015).  

Vuonna 2016 Nord Pool Spot uudelleennimettiin Nord Pool:ksi. Nord Poolin markkina-alue 

on vuosien aikana kasvanut ja yhtiö operoi vuonna 2019 sähkömarkkinoita Pohjoismaiden 

ja Baltian lisäksi Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa, Itävallassa ja UK:ssa. Lisäksi 

Nord Poolilla on NEMO:n status Puolassa ja Irlannissa. (Nord Pool 2019c) 

Nord Poolin omistavat Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Statnett SF, Svenska kraftnät, Fing-

rid Oy ja Energinet.dk sekä Baltian maiden kantaverkkoyhtiöt Elering, Litgrid ja 

Augstsprieguma tikls (AST) (Nord Pool 2019c). Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt omistavat 

94 %:a ja Baltialaiset jokainen 2 %:a (Montel 2018).  

Toukokuussa 2018 Nord Pool ilmoitti yhtiön rakenteen uudelleenorganisoinnista, jonka tar-

koituksena on erottaa sähköpörssin ja eri hinta-alueiden yhdistämisen toimintamekanismit 

(Market Coupling Operations, MCO) toisistaan. Taustalla kyseisessä menettelyssä on alan 

kehittyminen ja tarkemmin ”The Network Guildelines on Capacity Allocation and Conges-

tion Management” (CACM), eli EU:n regulaatio 2015/1222, joka luo pohjan koko Euroopan 

laajuisille yhtenäisille sähkömarkkinoille ja sähköpörssien kilpailemiseen (Nord Pool 2018). 

Uuden rakenteen muodostamisen yhteydessä Nord Pool vaihtoi nimityksekseen Nord Pool 

EMCO. 

TSO:t ovat myös esittäneet mahdollisuuden Nord Poolin omistajuuksien myynnistä, mihin 

vaikuttaa EU:n regulaation muutokset CACM:iin liittyen. TSO:n omistajuus sähköpörssissä, 

joka kilpailee toisten pörssien kanssa, voi aiheuttaa eturistiriitoja. Omistajat eivät pidä TSO:a 

ideaalina omistajana kilpailevalle liiketoiminnalle, mutta MCO koetaan tärkeäksi omalle toi-

minnalle. Pohjoismaiset TSO:t ovat ehdottaneet MCO-toimintojen siirtämistä neutraalille 

monopolille. Myös eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhdistys Entso-E on ilmaissut yh-

tenevän mielipiteen MCO-toiminnoista. (Montel 2018) 

Omistajuudet ovat taustavaikuttajia organisaatioiden päätöksentekoon. Tästä syystä on tyy-

pillisesti keskeistä ymmärtää toimialan keskeisten toimintapaikkojen ja organisaatioiden 

omistajuudet ja muut yhteydet sekä niiden mahdolliset vaikutukset päätöksentekoon. Tällä 

hetkellä fyysisen sähkön kauppa on yhteishyödyllisten kantaverkkoyhtiöiden hallinnoima, 

mutta päätöksenteon taustavaikuttajat ovat tulevaisuudessa muuttumassa paitsi nykyisen 

sähköpörssin osalta, myös potentiaalisten uusien pörssien osalta, kun omistajuudet siirtyvät 

ja pörssien välinen kilpailu kasvaa. 

2.2 Fyysisen sähkön markkinat 

Sähkön fyysinen kaupankäynti tapahtuu Nord Poolin vuorokausimarkkinoilla, päivän sisäi-

sillä markkinoilla ja markkinatoimijoiden välisellä kaupankäynnillä. Jälkimmäistä kutsutaan 

bilateraali- tai OTC-kaupankäynniksi (Over the counter). Vuorokausimarkkinoita kutsutaan 

Day-ahead-markkinoiksi (Day-ahead, DA) ja päivän sisäisiä markkinoita Intraday-markki-

noiksi (Intraday, ID) (Nord Pool 2019e, Partanen et al 2019). Kummatkin sähkön markkina-

paikat ovat vuonna 2019 Suomessa Nord Poolin hallinnoimia, mutta potentiaali uusille pörs-

seille on kohdan 2.1 mukaisesti jo konkretisoitunut.  

Vuonna 2017 Suomen sähkönkulutuksesta 71 % ostettiin Nord Poolin kautta. Pohjoismaissa 

ja Baltiassa Nord Poolin day-ahead markkinoiden vaihto oli 394 TWh ja intraday-vaihto 6,7 

TWh. (Energiavirasto 2018) 

Day-ahead- ja Intraday-markkinat ovat tyypiltään spot-markkinoita, eli hyödykkeen toimitus 

ja maksutapahtuma suoritetaan miltei välittömästi – tyypillisesti päivien sisällä transaktiosta. 

”Spot”-termi on kuitenkin tyypillisesti käytössä vain Day-ahead markkinasta puhuttaessa 
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johtuen vanhentuneista, mutta edelleen yleisesti käytössä olevista, markkinoiden nimityk-

sistä Elspot ja Elbas. Spot-hinta, tai lyhyesti spot, tarkoittaa Day-ahead markkinoiden hintaa.  

2.2.1 Sähkön Day-ahead-markkinat Nord Poolissa 

Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan tasapainon mukaisesti. Myös sääolosuhtei-

den ja voimalaitosten vajaan tuotannon kaltaiset muuttujat vaikuttavat sähkön hintaan (Nord 

Pool 2019b).  

DA-markkinoilla hinnastona käytetään systeemi- ja aluehintoja. Systeemihinnalla tarkoite-

taan Nord Poolin jäsenmaiden muodostaman alueen sähkön hintaa, jonka muodostamisessa 

oletetaan rajoittumattomat siirtoyhteydet maiden välillä. Kyseinen oletus ei todellisuudessa 

pidä paikkaansa, kuten esitetään tarkemmin kappaleessa 2.6. Siirtokapasiteettien rajoitukset 

muodostavat systeemialueen sisäisten hinta-alueiden välille eroja. Eri hinta-alueilla vaikut-

tavia hintoja kutsutaan aluehinnoiksi. Nord Poolin hinta-alueet sekä alueiden väliset siirretyt 

energiat 29.2.2020 on esitetty kuvassa 2. (Nord Pool 2019d) 

 

 

Kuva 2: Nord Poolin hinta-alueet sekä niiden väliset siirtoyhteydet. Esitetyt siirtomäärät ovat DA-markkinoilla 

toteutuneet siirtomäärät megawattitunteina koko päivän aikana 29.2.2020 (Nord Pool 2020a) 

Vuorokausimarkkinoille jätetään osto- ja myyntitarjoukset sähkön toimitusta edeltävänä päi-

vänä kello 12 (CET/CEST) mennessä, eli Suomessa kello 13 mennessä. Tarjouksia voidaan 

tehdä 0,1 MWh:n kerrannaisina jokaiselle seuraavan vuorokauden tunnille hintavälillä -500 
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€/MWh ja 3000 €/MWh. Kaupankäyntimuotona on suljettu huutokauppa, eli jätetyt tarjouk-

set yhdistää pörssiä hallinnoiva osapuoli Nord Pool ja myyjät sekä ostajat pysyvät toisilleen 

anonyymeina. Myös eri hintatasojen ja energiamäärien yhdistelmätarjoukset ovat mahdolli-

sia. (Nord Pool 2019d) 

Tehtyjen osto- ja myyntitarjousten perusteella Nord Pool muodostaa osto- ja myyntikäyrät, 

joiden leikkauspisteestä saadaan systeemihinta. Systeemihintaa käytetään referenssihintana 

sähkön johdannaistuotteissa. Systeemihinnan muodostuminen kysynnän- ja tarjonnan käy-

ristä on esitetty kuvassa 3. Kunkin tunnin hintataso julkaistaan 42 minuuttia tarjousajan sul-

keutumisen jälkeen tai myöhemmin. (Nord Pool 2019d) 

Kyseinen kysynnän ja tarjonnan myötä muodostuvien osto- ja myyntikäyrien leikkauspis-

teen myötä muodostuva hinta on yksinkertaistus hinnan muodostamiseen hyödynnettävästä 

Euphemia-algoritmista. 

 

 

Kuva 3: Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen käyrä sekä havainnollistus alueiden välisen sähkönsiirron vaiku-

tuksesta aluehintoihin (Nord Pool 2019d) 

Systeemihinnan muodostamista vastaava menettely toteutetaan myös systeemialueen sisäi-

sille hinta-alueille. Systeemihintojen muodostumisesta poiketen aluehintojen muodostami-

sessa huomioidaan siirtoyhteyksien rajoitukset. Jokainen hinta-alueella toteutunut sähkön 

myyntitarjous, eli korkeintaan toteutuneen aluehinnan suuruinen tarjous, saa toteutuneen 

aluehinnan mukaisen korvauksen tuotannostaan. Kyseistä hinnoittelumenetelmää kutsutaan 

marginaalihinnoitteluksi. Vastaavasti jokainen toteutunut sähkön ostotarjous maksaa alue-

hintansa mukaisen hinnan sähköenergiasta (Nord Pool 2019d). 

Rajoitteena Pohjoismaiden sähkönsiirtojärjestelmässä ovat maiden sisäiset ja maiden väliset 

rajasiirtoyhteydet. Mikäli siirtokapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää, alueiden hinnat eroa-

vat toisistaan. Tällöin alhaisemman hinta-alueen myyjä saa tuotannostaan pienemmän hin-

nan kuin korkeammalla hinta-alueella oleva ostaja maksaa. Kyseisessä tilanteessa rajasiirto-

yhteyden kautta siirrettävän tehon osalta sähköpörssille kertyy pullonkaulatuottoja. Vuo-

desta 2012 asti voimassa olleen jakosopimuksen perusteella maiden väliset pullonkaula-

tuotot jaetaan niiden kantaverkkoyhtiöiden kesken, joiden välisellä yhteydellä tulot ovat 

muodostuneet. Poikkeuksellisesta jakoperiaatteesta voivat päättää korvaukseen oikeutetut 

toimijat yhteisellä päätöksellä (Fingrid 2020). 
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Alueiden välinen sähkönsiirto siirtää kummankin alueen osto- ja myyntikäyrien leikkauspis-

tettä, mikä vaikuttaa muodostuviin aluehintoihin. Kyseinen ilmiö on havainnollistettu ku-

vassa 3. Huomioitavaa on, että yllä esitetty on hyvin yleistetty muoto hinta-alueiden yhdis-

tämisestä. Alueiden yhdistämiseen tulevaisuudessa EU:n laajuisesti muodostetusta Euphe-

mia-algoritmista on julkinen dokumentaatio ”Euphemia Public Description” (Nemo com-

mittee 2019), jossa algoritmin toiminta ja optimoidun ratkaisun valintaan liittyvää metodiik-

kaa ja ongelmatilanteita on selvennetty. Kuvassa 4 on esitetty Suomen aluehinnan ja systee-

mihinnan erotus vuonna 2018 Nordpoolin sivuilta ladattujen hintatietojen perusteella. 

 

Kuva 4: Suomen aluehinnan ja systeemihinnan erotus vuonna 2018 

Suomen aluehinta oli vuonna 2018 keskimäärin 2,8 €/MWh systeemihintaa korkeampi. Ku-

vasta 4 voidaan havaita Suomen aluehinnan olevan pääsääntöisesti systeemihintaa korke-

ampi. Lisäksi talvella ja toukokuussa on esiintynyt Suomen alueeseen kohdistuneita systee-

mihinnasta eroavia hintapiikkejä. Talviajan korkeampi ero aluehinnoissa on nykytilanteessa 

tyypillistä johtuen suuremmista kulutuksista ja alueiden välisten rajakapasiteettien rajoit-

teista. Suomen aluehinta vuosina 2017 -2018 on esitetty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5: Suomen aluehinta 2017 - 2018 



16 

 

Kuvasta 5 voidaan havaita, että sähkön hinnan vaihtelu eli volatiliteetti on voimakasta. Säh-

kön hinta oli vuosien 2017 – 2018 aikana välillä 1,59 – 255 €/MWh ja vuorokausikeskiarvo 

oli välillä 13 – 102 €/MWh. Korkea volatiliteetti on sähkölle tyypillistä. Vuosien 1999 ja 

2013 välillä sähkön vuorokausikeskiarvo vaihteli välillä 8 – 173 €/MWh. Sähkön volatili-

teetti (100 – 500 %) on myös korkea verrattuna esimerkiksi osakkeisiin (20 – 50 %), korkoi-

hin (10 -20 %) tai valuuttoihin (10 – 20 %) (Houmoller Consulting 2013).   

Sähkön hinnassa on tiettyjä toistuvia tyyppikäyttäytymisiä. Esimerkiksi päivällä sähkö on 

tyypillisesti yöaikaa kalliimpaa, mikä heijastuu suoraan sähkönmyyjien päivä-yö sähköso-

pimusten hintatasoihin. Myös muita hinnoittelutyyppejä on olemassa, kuten yleisesti käy-

tössä oleva talviarkipäivän oma hinnoittelu kausisähkösopimuksissa. 

Sähkön hinnassa esiintyy hintapiikkejä, jotka ovat huomattavasti tavallista hintatasoa kor-

keampia tai matalampia hintoja. Niiden kestoaika on tyypillisesti lyhyt, mutta vaikutus voi 

olla lyhyellä aikavälillä merkittävä. Kuvassa 5 on suurimman hintapiikin aikainen hinta 255 

€/MWh.  Käytännössä hintapiikit tulee huomioida ennakoivasti riskilisänä asiakkaalta las-

kutettavassa sähkön hinnassa. Sähkökaupan riskejä käsitellään tarkemmin kohdassa 2.7. 

2.2.2 Sähkön Intraday-markkinat Nord Poolissa 

Intraday-kaupankäyntiin kuuluu day-aheadin mukaisesti sähkön fyysinen toimitus. Kaupan-

käynti on jatkuva-aikaista ja tarjouskohtaista eli pay-as-bid-hinnoiteltua poiketen day-ahead 

markkinan marginaalihinnoittelusta. Päivänsisäisen kaupan tarjousaika sulkeutuu Suomen 

sisäisen sekä Suomen ja Viron välisen siirtoyhteyden kautta toimitettavan kapasiteetin osalta 

30 minuuttia ennen toimitusajankohtaa. Suomen ja Ruotsin välistä rajasiirtoyhteyttä hyö-

dyntävien resurssien tarjousaika sulkeutuu 60 minuuttia ennen toimitusajankohtaa. (Fingrid 

2019d)  

ID-kaupankäyntinäkymässä voidaan aktiivisessa kaupankäynnissä hyödyntää markkinoiden 

syvyyden näkymää. Tämä tarkoittaa, että kullakin hetkellä jätetyt tarjoukset näkyvät hin-

tansa ja kapasiteettinsa puolesta kaikille kaupankäyntiosapuolille, jonka lisäksi tickertiedot 

toteutuneista kaupoista päivittyvät reaaliaikaisesti. Toteutuneista kaupoista käy myös ilmi 

ostajan ja myyjän hinta-alue, kuten FIN tai SE3. Rajapinta esittää kullekin ostajalle vain 

omalla alueellaan hyödynnettävissä olevat tarjoukset huomioiden rajasiirtokapasiteettien 

kuormitustilanteet. Lisäksi kunkin kaupankäyntijakson painotettu keskihinta on esitetty, 

mikä ei kuitenkaan välttämättä anna oikeaa kuvaa tarjonnan hetkellisestä hinnasta tai yksit-

täiselle tasevastaavalle toteutuvasta hintatasosta. Kaupankäynti vilkastuu tyypillisesti lähellä 

myyntiajan sulkeutumista ja lisäksi esimerkiksi voimalaitosten toimintahäiriöiden seurauk-

sena voi ID-hinta muuttua äkillisesti.  

2.2.3 Bilateraalikaupankäynti / OTC-kaupankäynti 

Bilateraalikaupankäynti eli OTC-kaupankäynti tarkoittaa sähkökauppaa pörssin ulkopuo-

lella. Kaupankäynti voi kohdistua fyysiseen sähköön tai sen johdannaisiin. Kahdenkeskei-

sillä sopimuksilla voidaan muodostaa joustavasti pörssituotteista eroavia tuotteita ja menet-

telytapoja. (Partanen et al 2019). OTC-markkinoilla tulee huomioida vastapuoliriski eli riski 

siitä, ettei vastapuoli ole maksu- tai toimituskelpoinen realisoituvalle hinnalle tai tuotteelle. 

Sähkömarkkinoilla kaupankäynnin riskejä käsitellään kootusti kappaleessa 2.7. 

Esimerkkinä OTC-kaupankäynnistä voidaan esittää sähkökauppiaan omistus sähköntuotan-

tolaitoksesta. Tuotantolaitoksen omistajille jaetaan omistajuutta vastaava osuus tuotanto-

suunnitelman mukaisesta sähköntuotannosta. Sähkökauppias voi tarjota kyseisen tuotannon 

markkinoille tai käyttää sitä alijäämäisen kulutuksen kattamiseen. Tällöin laitoksen hankin-
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nan sijoitus on rinnastettavissa pitkäaikaiseen sähkönhankintasopimukseen OTC-markki-

noilta. Tuotannon myynti tuotantokustannushinnalla omistajille liiketoimintavoiton jaon si-

jasta on energia-alalla tunnettu mankala-menettelynä.  

2.3 Reservit ja säätösähkö 

Säätösähkö- ja reservisähkömarkkinoita ylläpitävät pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt. Suo-

messa kantaverkkoyhtiönä toimii Fingrid. Säätösähkömarkkinoilla sähkötuotannon ja -kuor-

man haltijat voivat jättää säätötarjouksia tekniset reunaehdot täyttävästä kapasiteetistaan. 

Niille osallistuminen edellyttää säätösähkömarkkinasopimuksen tekemistä Fingridin kanssa. 

Tarjouksia aktivoidaan tehotasapainon hallitsemiseksi normaali- ja häiriötilanteissa manu-

aalisella aktivoinnilla Fingrid Oyj:n kantaverkkokeskuksesta. (Fingrid 2019b) 

Reservituotteita ovat taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N (Frequency Containment Reserve 

in Normal operations) ja häiriöreservi FCR-D (Frequency Containment Reserve in Disturb-

ances), sekä automaattinen taajuudenhallintareservi aFRR (Automatic Frequency Restora-

tion Reserve). Lisäksi uutena tuotteena ollaan lisäämässä nopea taajuusreservi FFR (Fast 

Frequency Reserve) lähivuosien aikana. Kyseinen tuote on tarkoitettu sähköverkon pienen 

inertian tilanteissa hyödynnettäväksi resurssiksi. Säätösähkömarkkinoilla tuotteena on ma-

nuaalinen taajuuden palautusreservi mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve). Re-

servituotteet ovat koottuna kuvassa 6. Kuvassa esitetty korvaava reservi RR ei ole käytössä 

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. (Fingrid 2019b) 

 

Kuva 6: Reservituotteet toimintojen mukaan jaoteltuna (Fingrid 2019b) 

Kyseisten tuotteiden avulla kantaverkonhaltija pyrkii ylläpitämään sähköjärjestelmän teho-

tasapainon sekä 50 Hz taajuuden sähköverkossa. Taajuuden vakautusreservejä hyödynne-

tään jatkuvassa taajuuden hallinnassa ja palautusreservejä kun taajuus poikkeaa normaali-

alueesta 49,9 – 50,1 Hz. Ylläpitovelvoite on pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä 

(Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska) sovittu järjestelmävastaavien välisellä sopimuksella. 

Säätöä varten tulee kantaverkonhaltijan hankkia säätökykyistä kapasiteettia. Fingrid toteut-

taa kyseisen kapasiteetin tarpeen omalla säätökapasiteetilla ja hankinnoilla markkinaehtoi-

sesti vuosi- ja tuntimarkkinoilta. Normaalitilanteessa muista Pohjoismaista voidaan myös 

hankkia kapasiteettia korkeintaan kolmanneksen verran omasta taajuusohjattujen reservien 

velvoitteesta. Lisäksi kunkin kantaverkkoyhtiön tulee ylläpitää nopeaa häiriöreserviä oman 
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alueensa mitoittavan vian verran, joka Suomessa määräytyy Olkiluoto 3:n 1600 MW kapa-

siteetin mukaisesti. Sen järjestelmäsuoja 396 MW on tarjouskilpailutettua kapasiteettia, jotta 

sähköjärjestelmään kohdistuva äkillinen muutos olisi enintään 1300 megawattia. Suomen 

maakohtaiset kapasiteettivelvoitteet on esitetty taulukossa 1. (Fingrid 2019b) 

Taulukko 1: Fingridin reservien velvoitteet ja hankintalähteet vuonna 2018 (Fingrid 2019b) 

Reservi Velvoite Hankintakanavat Sopimusten  

mukainen  

enimmäiskapasiteetti 

Taajuusohjattu  

käyttöreservi  

(FCR-N) 

n. 140 MW Vuosihankinta 

Tuntimarkkinat 

Muut Pohjoismaat 

Viipurin DC-linkki 

Viro, Estlink 1 & 2 

72,6 MW 

124 MW 

- 

90 MW 

35 MW 

Taajuusohjattu  

häiriöreservi  

(FCR-D) 

220 – 265 

MW 

Vuosimarkkinat 

Tuntimarkkinat 

Muut Pohjoismaat 

435 MW 

595 MW 

- 

Automaattinen  

taajuudenhallinta- 

reservi  

(aFRR) 

70 MW 

(Vain osalle 

vuorokauden 

tunneista. 

2018 aamu-, 

ilta- ja vuoro-

kauden vaih-

detunneilla) 

Tuntimarkkinat 

Ruotsi 

- 

- 

Säätösähkömarkkinat 

ja nopea häiriöreservi  

(mFRR) 

880 – 1100 

MW 

Säätösähkömarkkinat 

ja säätökapasiteetti-

markkinat 

Fingridin varavoima-

laitokset 

Käyttöoikeussopimus-

laitokset 

- 

 

 

935 MW 

 

299 MW 

Taulukossa ei ole esitetty tulevaa FFR-reserviä, jonka arvioitu kokonaistarve Pohjoismaissa 

on enimmillään 300 MW. Tarve kohdistuu ainoastaan alitaajuustilanteisiin ja sen arvioidaan 

kasvavan tulevaisuudessa (Fingrid 2019h). Kyseisten reservien ylläpitokustannukset Fingrid 

kerää kantaverkkotariffilla ja tasepalvelun maksuilla. Säätösähkömarkkinoiden kustannuk-

set katetaan tasesähkökaupalla. Tariffitulojen käyttö eri reservikohteisiin on esitetty kuvassa 

7. (Fingrid 2019b) 
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Kuva 7: Fingridin tasepalvelu- ja kantaverkkotariffien käyttökohteet ja niiden käyttöosuudet (Fingrid 2019b) 

Säätökapasiteettimarkkinat otettiin käyttöön vuonna 2016. Säätökapasiteettitarjouksen jättä-

nyt osapuoli sitoutuu jättämään ylössäätötarjouksen säätösähkömarkkinoille kapasiteettikor-

vausta vastaan. Hyväksytyn kapasiteettitarjouksen osapuolet velvoitetaan jättämään tarjouk-

set toimituspäivää edeltävänä päivänä kello 11 mennessä. Kapasiteettimarkkinoilla varmis-

tetaan Fingridin nopean häiriöreservin toiminta myös omien ja vuokravaravoimalaitosten 

huolto- ja korjauskeskeytyksissä. Ylössäädöllä tarkoitetaan sähköntuotannon lisäämistä tai 

sähkönkulutuksen vähentämistä. Vastaavasti alassäätö tarkoittaa tuotannon vähentämistä tai 

kulutuksen lisäämistä. Saman tunnin aikana voidaan aktivoida sekä ylös- että alassäätöä, 

mutta se merkitään joko ylös- tai alassäätötunniksi pääasiallisen säädön mukaisesti. (Fingrid 

2019b) 

2.3.1 Tekniset reunaehdot 

Kuhunkin reserviin tai säätösähkömarkkinoille osallistuvien tuotantolaitosten, kulutuskoh-

teiden ja muiden resurssien kuten akustojen tulee täyttää kyseiseen reserviin kohdistuvat 

tekniset reunaehdot. Taulukossa 2 on esitetty sähkön markkinapaikkojen pääpiirteittäiset 

tekniset vaatimukset sekä viitetasot korvauksille. (Fingrid 2019c) 
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Taulukko 2: Sähkön markkinapaikkojen ominaisuuksia (Fingrid 2019c) 

 

Lisäksi säätösähkömarkkinoilla on käytössä alustavasti aikavälillä 18.9.2019 – 30.4.2020 

pienempi 1 MW:n tarjouskoon tuote. Toimitustuntia kohden kyseistä säätöä sallitaan yksi 

tarjous jokaiselle markkinoille osallistuvalle ja sen tarjoaminen edellyttää resurssilta elekt-

ronista aktivointia. Ilman elektronista aktivointia säätösähkömarkkinoiden minimitarjous-

koko on 10 MW. Säätösähkömarkkinoilla säädön vähimmäiskesto on 1 minuutti ja säätöön 

osallistuvan resurssin on kyettävä toteuttamaan säätö tarjotulla teholla koko käyttötunnin 

ajan (Fingrid 2019b) 

Hinnoittelu on reservituotteissa aFRR- ja säätökapasiteettimarkkinoita lukuun ottamatta to-

teutettu marginaalihinnoittelulla. Myös DA-markkinoilla on käytössä marginaalihinnoittelu, 

mutta ID-markkinoilla hinta päivittyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti jatkuva-aikaisesti 

tarjousajan sulkeutumiseen asti. 

Säätökapasiteettimarkkinoilla Fingrid varmistaa käyttöönsä riittävän määrän ylössäätötar-

jouksia seuraavalle päivälle. Markkinoilla kilpailutetaan viikoittain kapasiteettia ja valitut 

reservinmyyjät sitoutuvat jättämään ylössäätökapasiteettitarjouksia säätösähkömarkkinoille 

toimitusta edeltävänä päivänä kello 13 mennessä. Säätökapasiteettitarjoukset käytetään sää-

tösähkömarkkinoilla markkinaehtoisten säätötarjousten jälkeen. Reservinmyyjä saa aktivoi-

tuneen säädön määrällisen sekä pysyvyyden mukaisten korvausten lisäksi korvauksen myös 

ylössäätötarjousten jättämisestä. (Fingrid 2018b)  
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Reserveille osallistuvilta voimalaitoksilta vaaditaan säätökyvyn osoittaminen suorittamalla 

reserville ominaiset todentamisprosessit. Vaatimukset vaihtelevat reservikohtaisesti, mutta 

pääsääntöisesti täytyy toimijan ilmoittaa Fingridille säätökokeesta, suorittaa se sovittuna 

ajankohtana ja toimittaa täytetty säätökoepöytäkirja sekä muut tarvittavat dokumentaatiot 

Fingridille. Lisäksi säätöä toteuttavan laitoksen on ilmoitettava reaaliaikaisen mittaustiedon 

lähetystunnus. Mahdollisten lisätietopyyntöjen sekä korjausten suorittamisen jälkeen hyväk-

sytty laitos voi jättää haetun reservin markkinoille säätötarjouksia. (Fingrid 2019b) 

Kapasiteettimarkkinoiden hankinnat toteutetaan viikon pituisille jaksoille siten, että säätöky-

kyiset toimijat jättävät tarjoukset torstaihin kello 12:00 EET mennessä seuraavana maanan-

taina alkavalle viikolle. Hankintapäätökset julkaistaan perjantaina 12:00 EET ja säätökapa-

siteettitarjoukset tulee jättää seuraavalle päivälle aina toimitusta edeltävänä päivänä kello 

11:00 EET mennessä. Kapasiteettimarkkinoille osallistuva toimija saa korvauksena kapasi-

teetin tarjoamisesta tarjouksen mukaisen kapasiteettitarjouksen sekä energiakorvauksen to-

teutuneiden säätöjen mukaisista säätöenergioista (Fingrid 2019b). Kapasiteettimarkkinan 

tarjoukset aktivoidaan vasta säätömarkkinan tarjousten jälkeen, joten toteutuva säätö kapa-

siteettimarkkinakohteille on epätodennäköisempää kuin säätömarkkinoille osallistuvalle lai-

tokselle. 

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosimarkkinoiden osapuolet saavat vuonna 2019 

käyttöreservissä 13,50 €/MW,h ja häiriöreservissä 2,40 €/MW,h suuruisen korvauksen. Ko-

konaiskorvauksen määrittämisessä huomioidaan myös säätökapasiteetin pysyvyys. Reservi-

kohteen tulee olla säätökokein todennettu ja vuoden ajanjaksoon kohdistuvan sopimuksen 

allekirjoitettu molemmin puoleisesti ennen sen soveltamista 1. tammikuuta alkaen. (Fingrid 

2019b) 

2.3.2 Markkinoille osallistuminen 

Reservimyyjän tulee omistaa säätökykyinen kohde tai toimia sen avoimen sähkön toimitus-

ketjun osapuolena eli sähkönmyyjänä tai tasevastaavana. Avoimen toimitusketjun ulkoinen 

osapuoli voi toimia reservinmyyjänä FCR-D:ssä ja FCR-N:ssä. Säätökäytöstä tulee olla lupa 

kohteen omistajalta ja sen tasevastaavalle on annettava ilmoitus säätökäytöstä. Lisäksi re-

servinmyyjän tulee tehdä sopimus Fingridin kanssa osallistumisesta reservimarkkinoille ja 

säätökohteen on täytettävä reservikohteelle asetetut tekniset vaatimukset ja markkinapaikan 

edellytykset. (Fingrid 2019b) 

Saman reservinmyyjän reservikohteita voi myös aggregoida, jolloin kokonaisuuden tulee 

täyttää tekniset ja markkinapaikan vaatimukset. FCR-D ja FCR-N-markkinoilla on sallittua 

yhdistää kohteita kulutus- ja tuotantotaseista sekä eri tasevastaavien taseista. FCR-N:ssä tu-

lee reservimäärän olla symmetrinen tasetta ja tasevastuuta kohden. Säätösähkömarkkinoilla 

aggregointi on sallittu saman tasevastaavan taseessa oleville kohteille. (Fingrid 2019b) 

Fingrid aktivoi jätettyjä tarjouksia matalimmasta hinnasta lähtien toimitustunnin aikana. 

Tarjousten aktivointi aloitetaan tuntimarkkinoiden tarjouksista ja kapasiteettitarjouksia akti-

voidaan, mikäli tuntimarkkinoiden säädön määrä ei riitä tasapainottamaan sähköjärjestel-

mää. mFRR-markkinoilla ylössäätötarjouksen yläraja on 5000 €/MWh. (Fingrid 2019b)  

Säätöresurssi saa korvausta toteutuneen säätöenergian mukaisesti marginaalihinnoittelupe-

riaatteella, eli jokainen toimija saa korkeimman toteutuneen tarjouksen mukaisen korvauk-

sen. Toteutuneen säätöenergian kompensointimenettely on säätösähkön kapasiteettimarkki-

noiden lisäksi käytössä FCR-N:lle. Toteutunut säätö huomioidaan tasevastaavan taseselvi-

tyksessä energiakorvauksen mukaisesti. (Fingrid 2019b) 
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Tarjouksen aktivointi voi tapahtua kesken tuntia, joten tarjottu kapasiteetti ja hinta ei itses-

sään kerro kaikkea resurssin taloudellisuudesta. Esimerkiksi jos toimija tarjoaa 5 MW:a sää-

tötehoa mFRR-markkinoille hinnalla 100 €/MWh, niin teoreettinen tuotto on 500 €. Akti-

voitumisajan huomioiden maksimituotto on 375 € + 15 minuutin aktivoitumisen aikainen 

alhaisempi tuotanto. Mikäli tarjous aktivoidaan vasta toimitustunnin puolessa välissä, niin 

toimijan kyseisen toimitustunnin korvaus on 125 € + aktivoitumisen aikainen tuotanto.  

2.4 Tasesähkö ja tasevastaavuus 

Sähköjärjestelmän toiminta vaatii tuotannon ja kulutuksen tasapainotilan eli tehotasapainon 

ylläpitämisen, jota Suomessa hoitaa Fingrid. Sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten tulee 

ylläpitää omaa hankintojensa ja myyntinsä jatkuvaa tasapainoa ja poikkeama siitä aiheuttaa 

reservien aktivoitumisen tarpeen. Tasevastaava on osapuoli, joka on solminut tasepalvelu-

sopimuksen Fingridin kanssa. Tällöin Fingrid hoitaa tasevastaavan lopullista poikkeamaa 

vastaavan säädön tehotasapainon ylläpitämiseksi. Jokaisella sähkön kuluttavalla tai tuottava 

osapuolella tulee olla tasevastaava eli toimija, jonka avoin toimittaja on Fingrid. (Fingrid 

2019e) 

Sähkön toimituksen jälkeen sähkömarkkinoilla toimivien tasevastaavien tarjotun ja toteutu-

neen tuotannon ja kulutuksen erot, eli tase, tarkastetaan. Kyseistä toimenpidettä kutsutaan 

taseselvitykseksi, jota hoitaa eSett Oy. Tasevastaavan tulee solmia taseselvityssopimus eSett 

Oy:n kanssa. (Fingrid 2019e) 

PKS Sähkökauppa toimii tasevastaavana, mutta huomioitavaa on, ettei sähkönmyyjänä toi-

miminen velvoita tasevastaavan asemaa. Tällöin sähkön myyntiä ja hankintaa harjoittavalla 

toimijalle tulee kuitenkin olla sopimus tasevastaavan kanssa, jolloin hankintojen ja kulutuk-

sen tasevirhe käsitellään kyseisen tasevastaavan taseessa. 

Poikkeama aiheuttaa tarpeen sähköjärjestelmän säädölle. Kyseisestä säädöstä aiheutuvat ku-

lut katetaan kuvan 7 jakauman avulla laskuttamalla tapahtuneen poikkeaman tasapainotta-

misen kulut poikkeaman aiheuttaneilta tasevastaavilta. Laskutettava tasehinta määritetään 

jokaiselle toimitusajanjaksolle erikseen (Fingrid 2019a). Tasesähkön hinnat perustuvat sää-

tösähkömarkkinoiden ja sähkön vuorokausimarkkinoiden hintaan kyseisellä tunnilla (Fing-

rid 2018a). 

Säätösähkön hinnat julkaistaan Fingridin Avoin Data-palvelussa viimeistään tunnin jälkeen 

toimitustunnista, eli esimerkiksi kello 7 – 8 toimitusajalta kello 9. Suomen ollessa omana 

säätöalueena julkaistaan säätösähkön toteutuneet tarjoukset reaaliaikaisesti Fingridin ”Säh-

köjärjestelmän tila”-sivustolla. Reaaliaikaisesti toteutuneet hinnat julkaistaan myös erikseen 

kerättynä Avoin Data-palvelussa, mutta tällöin on ne marginaalihinnoiteltu tunneittain. Jul-

kisesti ei siis ole saatavissa tietoa hinnan kehittymisestä ja yksittäisistä toteutuneista tarjouk-

sista kyseisinä tai muinakaan toimitustunteina. Fingrid alkoi julkaista säätösähkölle ja FCR-

N:lle tehdyt tarjoukset Entso-e:n transparenssialustalla EU-komission asetuksen velvoitteen 

mukaisesti vuoden 2019 lopussa (Fingrid 2019j).  

Nykyisellään tasesähkön toimitusajanjakson pituus on tunti ja tulevaisuudessa 15 minuuttia. 

Varttitasetta käsitellään tarkemmin luvussa 3.3. Tasesähkön hinnan lisäksi tasepalveluista 

aiheutuu tasevastaavalle taulukon 3 mukaiset kiinteät ja poikkeaman mukaan skaalautuvat 

maksut.  
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Taulukko 3: Tasepalveluiden maksut (Fingrid 2019e) 

Tasepalvelun maksut 1.5.2017 alkaen  

Kiinteä viikkomaksu 30 €/vko 

Toteutunut tuotanto 0,14 €/MWh 

Toteutunut kulutus 0,22 €/MWh 

Kulutustaseen tasesähkön volyymimaksu 0,5 €/MWh 

Tuotannon alhaisempi maksu voidaan perustella kohdissa 2.4.1 ja 2.4.3 käsiteltävien yksi- 

ja kaksihintamallien eroavasta käsittelystä aiheutuvalla toimijoiden erilaisella tuottopotenti-

aalilla. 

Fingridin tasevastuuta ja taseselvitystä koskevassa käsikirjassa (Fingrid 2019g) todetaan 

seuraavaa 

” Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino ja tasepoikkeama  

Tasevastaavan tulee suunnitella ja ohjata sähkönhankintansa ja -toimituksensa siten, että 

tuntitason tasepoikkeama pysyy Tasevastaavan toiminnan laajuuteen nähden kohtuullisena. 

Tasevastaava ei saa käyttää suunnitelmallisesti avoimia toimituksia sähkön hankintaan tai 

toimitukseen. Kohtuullisuuden ja suunnitelmallisuuden arvioinnissa Fingrid tarkastelee Ta-

sevastaavan edellytyksiä tasapainottaa sähkötaseensa sähkömarkkinoilla sekä tasepoik-

keamien toistuvuutta.  

Tasevastaavan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin taseensa ko-

koon nähden merkittävän tasepoikkeaman syntymisestä.   

Mikäli taseselvitystiedot osoittavat, että Tasevastaavan sähkötaseet eivät ole Fingridin hy-

väksymällä tavalla tasapainossa, on Tasevastaavan pyydettäessä annettava Fingridille vii-

pymättä selvitys tasepoikkeaman syistä sekä ryhdyttävä Fingridin edellyttämiin toimenpitei-

siin tasepoikkeaman korjaamiseksi.” 

Toisin sanoen tasevastaavan tulee pyrkiä sähkönhankintojen ja -toimitusten tasapainotilan-

teeseen, eikä tasevastaava saa järjestelmällisesti aiheuttaa tasepoikkeamaa. Kyseisellä sään-

nöllä pyritään estämään tasevastaavia vaikuttamasta huomattavasti sähköjärjestelmän teho-

tasapainoon, mutta käytännössä säännön noudattaminen ei ole aivan yksinkertaista. Tämä 

johtuu siitä, ettei tasevastaavalla ole varmaa tietoa oman asiakaskuntansa sähkön kulutuk-

sesta, ennen kuin se saa toteutuneen kulutuksen mittaustiedot jakeluverkonhaltijalta. Tase-

maksujen muodostaman riskin vuoksi sähkönhankintoja varten tulee tehdä kulutusennuste. 

Kulutusennusteita käsitellään tarkemmin kohdassa 2.4.2. 

Taseselvitys jakautuu kahteen eri taseeseen; tuotantotaseeseen ja kulutustaseeseen. Tuotan-

totaseessa on tällä hetkellä käytössä kaksihintajärjestelmä ja kulutustaseessa yksihintajärjes-

telmä. Pohjoismaista taseselvitystä hoitaa kantaverkkoyhtiöiden omistama taseselvitysyk-

sikkö eSett. Tasesähkön hinnoittelu perustuu säätösähkömarkkinoiden sekä Elspot-markki-

noiden hintaan kyseisellä tunnilla. (Fingrid 2019e, Fingrid 2019a, Fingrid 2018a) 

2.4.1 Tuotantotase 

Tuotantotase muodostuu tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelmasta ja toteutuneesta 

tuotannosta. Tasevastaavan on toimitettava Fingridille alustava tuotantosuunnitelma säätö-

objekteittain toimitusvuorokautta edellisenä päivänä klo 17:30 mennessä. Kyseistä suunni-

telmaa voidaan korjata vielä toimituspäivän sisällä siten, että lopullinen taseen muodostami-

sessa käytettävä suunnitelma tulee olla toimitettuna 45 minuuttia ennen toimitustunnin al-

kua. Säätöobjekteja ovat tasevastaavan määrittelemät voimalaitoskokonaisuudet. Yli 100 
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MW:n voimalaitokset on kuitenkin ilmoitettava erillisinä säätöobjekteina. Osuusvoimalai-

tokset käsitellään kunkin osakkaan tasevastaavan säätöobjekteina. (Fingrid 2019g) 

Tuotantotaseeseen kuuluvat vähintään 1 MVA nimellistehoiset voimalaitosten generaattorit. 

Pienemmät generaattorit käsitellään kulutustaseessa, ellei tasevastaava erikseen halua alle 1 

MVA tuotantoa käsiteltäväksi tuotantotaseessa. (Fingrid 2019f) 

Tuotantotaseen hinnoittelu noudattaa kaksihintamenetelmää. Tuotantosuunnitelman ylittä-

vän sähköntuotannon osalta saa tuotantolaitoksen tasevastaava korvauksena kyseisen tunnin 

säätösähkömarkkinoiden alassäätöhinnan tai DA-markkinoiden spot-hinnan, mikäli tunti oli 

merkattu ylössäädöksi. Tuotannon alittaessa suunnitellun tulee tasevastaavan korvata 

taseselvityksessä puuttuva energia ylössäätötunteina ylössäätöhinnalla ja DA-markkinoiden 

spot-hinnalla, mikäli tunti oli merkitty alassäädöksi. Tunti hinnoitellaan spot-hinnalla, jos 

säätöjä ei ole toteutettu. Tasesähkön hintajärjestelmän toimintaa on havainnollistettu taulu-

kossa 4. (Fingrid 2019f) 

Taulukko 4: Tasesähkön hintajärjestelmien toiminta havainnollistettuna (Fingrid 2019f) 

 

Kuten edellä mainitusta ja taulukosta voidaan havaita, kaksihintamalli ohjaa tuotantolaitok-

sia noudattamaan mahdollisimman tarkasti esitettyä tuotantosuunnitelmaa. Tasevirheestä ei 

voi saada taloudellista hyötyä, vaan tappiota tai korkeintaan nollatuloksen. ID-markkinoita 

hyödynnettäessä voi tehdä voittoa, mikäli ID-tarjouksen hinta ylittää DA-markkinahinnan ja 

alassäätöhinnasta aiheutuva tappio on pienempi kuin ID- ja DA-hintojen erotus. 

2.4.2 Kulutusennusteet 

Sähkön hankintojen ja myynnin suunnittelussa on keskeisenä tekijänä kulutuksen ennusta-

minen. Ennusteita hyödynnetään myös tuotannon suunnittelussa. Toteutuvan ja ennustetun 

kulutuksen välillä on käytännössä aina poikkeamaa, mikä johtaa yli- tai alijäämäiseen posi-

tioon. Kulutusennusteen avulla voidaan muodostaa myyntiennuste (Partanen et al. 2019). 

Myyntiennusteen muodostamisessa on huomioitava normaalin kulutusennusteen lisäksi 

myös muita asioita, kuten tuotekohtaisen asiakaskunnan koon ja rakenteen potentiaaliset 

muutokset tarkasteltavan ajanjakson aikana. 

Sähkön hankinnat toteutetaan myyntiennusteeseen perustuen, joten virhe ennusteen ja toteu-

tuneen kulutuksen välillä vaikuttaa avoimeen positioon. Avoin positio tarkoittaa sähkön 
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myynnin ja hintasuojatun hankinnan välistä erotusta. Se on otettava riskienhallinnassa huo-

mioon ja pyrkimyksenä on, ettei muodostuva avoin positio ylitä riskienhallinnassa määritel-

tyjä raja-arvoja. (Partanen et al. 2019)  

Kulutustietojen ennustamisessa voidaan hyödyntää kuormitusmalleja. Ne ovat tietyn kulut-

tajatyypin, kuten 10 000 kWh:n omakotitaloasujan, keskimääräisiä kulutuksia tiettynä ajan-

kohtana. Vuosi on jaettu kuormituskäyrissä kahden viikon jaksoihin siten, että arki-, pyhä- 

ja aattopäiville on omat tuntikohtaiset kuormituskäyränsä. Lämpötilariippuvuus huomioi-

daan lineaarisen laskentamallin yhtälön avulla (Partanen et al. 2019).  

Päivitetyt tyyppikäyttäjäluokitukset julkaistiin vuoden 2019 alussa. Uusissa luokitteluissa 

on 14 tyyppikäyttäjää Energiaviraston nykyisellään käyttämän 10 sijasta. Tyyppikäyttäjät on 

muodostettu klusterianalyysin avulla, kuitenkin huomioiden verkkoyhtiöiden, viranomais-

ten ja sähköalan etujärjestöjen kommentit. Mallinnustavan myötä tyyppikäyttäjällä tarkoite-

taan kunkin ryhmän keskimääräistä kuluttajaa. Sähköautojen yleistymisen kaltaisten säh-

köön käyttöön suuresti vaikuttavien muutosten myötä on tyyppikäyttäjäluokittelut päivitet-

tävät tulevaisuudessa uudelleen. Huomioiminen kuitenkin edellyttää riittävän mittaustieto-

aineiston kertymisen ja saatavuuden. (Mutanen et al. 2019) 

Tyyppikäyttäjän kuormituskäyriä käytettäessä on huomioitava niihin sisältyvä kulutuksen 

keskimääräistyminen. Niillä voidaan saada suuremmalle asiakasjoukolle soveltuvia tuloksia, 

kun vuosikohtaiset tai lyhyemmän aikavälin vaihtelut tasoittuvat, mutta yksittäisen kulutta-

jan tai käyttäjätyypeiltään rajoitetun joukon sähkönkäyttöprofiili voi erota keskimääräisestä 

huomattavasti. Vastaavasti tietyille käyttäjäryhmille tai käyttöpaikoille voi olla luontaista 

kuormituksen suuri vaihteluväli, jolloin tyyppikäyttäjäluokitteluun sisältyvä virhe voi yksit-

täisten tuntien kohdalla lähestyä 100 %:a vaihteluvälistä, mikäli kulutuskäyttäytyminen ei 

kohdistu säännöllisesti samoille ajankohdille.  

Sähkön hankintoja varten tarvitaan toimitusvuorokautta edeltävän vuorokautena ennen DA-

markkinan sulkeutumista kello 13 tuntikohtainen kulutusennuste seuraavalle vuorokaudelle. 

Nykyään ennusteen muodostamisessa voidaan hyödyntää AMR-mittareiden tuntikohtaista 

mittausdataa, tuuli- ja lämpötilaennusteita sekä historiallisesta kulutuskäyttäytymisestä saa-

tavia laskennallisia arvoja, kuten asiakaskunnan keskimääräistä lämpötilariippuvuutta.  

Toimitusvuorokauden aikana voidaan kulutusennustetta korjata, jos ennusteessa käytettävät 

tiedot ovat päivittyneet. Päivitetyn kulutusennusteen avulla voidaan ID-kaupankäynnillä 

korjata avointa positiota. 

2.4.3 Kulutustase 

Kulutustase muodostuu tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelmasta, kiinteistä kaupoista 

sekä toteutuneesta kulutuksesta. Hankinnat ylittävän kulutuksen osalta tasevastaava ostaa 

Fingridiltä tasesähköä ja vastaavasti päinvastaisessa tilanteessa tasevastaava myy ylimääräi-

sen sähkön Fingridille. Käytännössä transaktiot selviävät tasevastaavalle toteutuneiden osto- 

ja myyntitapahtumien taseselvityksessä viimeistään kaksi viikkoa toimituspäivän jälkeen. 

(Fingrid 2019f, eSett 2018) 

Kulutustaseessa käytetään yksihintajärjestelmää eli ostettavalle ja myytävälle tasesähkölle 

käytetään samaa hintaa, kuten esitettiin taulukossa 4 (Fingrid 2019f). Tyypillisesti kulutus-

tasesähkön hinta on pääasiallisen säädön suunnan mukaisesti joko tunnin ylös- tai alassää-

tösähkön hinta. 
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2.5 Sähkön johdannaistuotteiden markkinat Nasdaq OMX:ssa 

Johdannaistuotteita käytetään sähkön hintasuojauksiin riskienhallinnan välineenä. Sopimus-

ten ajanjakso voi olla jopa kymmenen vuotta, mukaan lukien päivittäiset, viikoittaiset, kvar-

taali- ja vuosituotteet. Nord Poolin systeemihintaa käytetään finanssimarkkinoiden referens-

sihintana. (Nord Pool 2019b) 

Johdannaistuotteisiin ei sisälly sähkön fyysistä toimitusta. Maksusuoritukset kohdistuva 

koko kaupankäynti- ja/tai toimitusajanjaksoon alkaen sopimuksen eräpäivästä (Nord Pool 

2019b). Pääsääntöisiä kaupankäynnin välineitä ovat futuurit, DS-futuurit sekä optiot. 

2.5.1 Futuuri 

Futuuri on sopimus ostaa tai myydä tietty hyödyke tulevaisuudessa, jonka velvoite koskee 

sekä ostajaa että myyjää. Tuotteita on tarjolla Nasdaq Commoditiesin pohjoismaisissa säh-

köfutuurisopimuksissa päivän, viikon, kuukauden, kvartaalin tai vuoden pituiselle ajanjak-

solle. Kaupan ehdot – hinta, volyymi ja toimitusaika – sovitaan sopimusta tehdessä. (Parta-

nen et al. 2019) 

Kohde-etuus arvostetaan futuurissa sopimuksen alkamisesta lähtien päivittäin päätöskurs-

sien mukaan kaupankäyntiajan loppuun asti ja sen jälkeen toimitusaikana nettoarvon tilityk-

sellä (Partanen et al. 2019). Nettoarvon tilityksessä arvostus ei kohdistu kohde-etuuteen, 

vaan sen ostohinnan ja vertailutasona käytettävän indeksin erotukseen (Leppänen 2019). 

Sähkön hintaan kohdistuvissa tuotteissa vertailuindeksinä käytetään systeemihintaa tai sen 

erotusta aluehintoihin. 

2.5.2 DS-Futuuri 

DS-futuuri eroaa futuurista nettoarvon tilityksen ajankohdan puolesta. Futuurista poiketen 

DS-futuurisopimuksessa nettoarvo tilitetään kertaalleen kaupankäyntiajanjakson päätteeksi. 

Toimitusajanjakson aikana tilitys tapahtuu kuitenkin kummassakin päivittäin. Tuotteiden 

ajanjakso on Nasdaq Commoditiesissa kuukausi, kvartaali tai vuosi. (Partanen et al 2019) 

2.5.3 EPAD 

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden eri hinta-alueiden aluehinnat voivat erota systeemihin-

nasta. Tästä erotuksesta muodostuu sähkönhankintoihin vaikuttava aluehintariski. Aluehin-

tatuotteella EPAD (Electrcity Price Area Differentials, entinen Contract for Difference) voi-

daan suojata hankintoja aluehintariskiltä. (Partanen et al 2019) 

EPAD on muodoltaan futuurisopimus. Sen tuotevalikoima ja netotusmenettelyt vastaavat 

siten futuurisopimukselle esitettyjä. Erona on kuitenkin, että EPAD:ssa referenssitasona on 

systeemihinnan sijaan systeemihinnan ja tuotteelle ominaisen aluehinnan erotus. 

2.5.4 Optio 

Optio on sopimus tulevaisuudessa toteutettavasta kaupasta. Osto-optiossa myyjä on velvol-

linen myymään ja myyntioptiossa ostamaan kohde-etuuden sovitulla hinnalla option päätty-

mispäivänä. Ostaja maksaa myyjälle preemion korvauksena myyjälle muodostuvasta riskistä 

(Partanen et al. 2019). Kohde-etuutena käytetään Nasdaq OMX Commodities -pörssissä fu-

tuuri- ja DS-futuurisopimuksia (eurooppalaiset optiot) tai toteutunutta spot-hintaa (aasialai-

set optiot) (Rantamäki 2020). 

2.5.5 Finanssituotteet hankintojen suojauksessa 

Ennustettu sähkön hankintahinta voidaan suojata johdannaistuotteiden avulla. Tällöin joh-

dannaistuotteita ostetaan Nasdaq OMX Commoditiesista ennen toimitusajankohtaa kulutus-
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ennusteen mukaiselle määrälle. Suojausten hankinnat voidaan tehdä myös kulutuksesta eroa-

valla osalle, jolloin kulutuksen ja suojausten välille muodostuu avoin positio. (Partanen et al 

2019) 

Johdannaistuotteilla voidaan suojata sähkön hankintahintaa viikko- ja päivätason keskite-

hoja vastaaville kuormituksille (Partanen et al 2019). Myös muunlaisen profiilin sisältäviä 

johdannaistuotteita on tarjolla, mutta niiden käyttö on tyypillisesti perustuotteita vähäisem-

pää (Rantamäki 2020). Johdannaissuojauksen ensisijaisena tavoitteena ei ole tuoton lisäämi-

nen, vaan kassavirran vakauttaminen (Partanen et al 2019).  

2.6 Pohjoismainen sähkön siirto- ja tuotantojärjestelmä 

Suomessa tuotettiin vuonna 2019 yhteensä 66 TWh sähköä, josta 47 % oli uusiutuvaa ja 82 

% hiilidioksidineutraalia. Lisäksi nettotuontia oli 23 TWh, joten sähkön kokonaiskulutus 

Suomessa vuonna 2019 oli 86 TWh. Suomen sähkön tuotanto sekä tuonti on esitetty tuotan-

tomuodoittain kuvassa 8. 

 

Kuva 8: Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti vuonna 2019 (Energiateollisuus 2020a) 

Uusiutuva sähköntuotanto koostuu kuvassa esitetyistä vesi-, tuuli- ja aurinkovoimasta sekä 

yhteistuotantoihin sisältyvästä biomassasta. Hiilidioksidineutraaleja tuotantomuotoja ovat 

primäärienergian mukaan esitettynä vesivoima, tuulivoima, aurinkovoima, biomassa, ydin-

voima. (Energiateollisuus 2020a) 

Energiaviraston voimalaitosrekisterissä 8.11.2019 ilmoitetut laitoskohtaiset tuotantomuo-

doittain eritellyt voimalaitoskapasiteetit on esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5: Voimalaitosrekisterissä ilmoitetut voimalaitosten käyttökapasiteetit 8.11.2019 (Energiavirasto 

2019) 

Tuotantomuoto 

*Yli 1 MW:n laitokset Kapasiteetti 

Aurinko 1 MW 

Erillistuotanto 2091 MW 

Kaukolämpö CHP 4041 MW 

Teollisuus CHP 3127 MW 

Tuulivoima 2059 MW 

Vesivoima 3240 MW 

Ydinvoima 2794 MW 

  17354 MW 

Rekisteriin ilmoitetuissa kapasiteeteissa voi olla poikkeamaa todellisiin tuotantokapasiteet-

teihin, sillä ainakin Suomen ainoan yli 1 MW:n aurinkovoimalan kapasiteetti on rekisterissä 

ilmoitettua suurempi. Nurmon Auringon hallitseman energiakärkihankkeen paneelikapasi-

teetti on 5,9 MW ja siihen kuuluu lisäksi 1 MWh:n sähkövarasto (Solarigo). Voimalaitosre-

kisterissä mainitaankin, että tiedot perustuvat laitosten haltijoiden lakisääteisiin ilmoituksiin, 

eikä Energiavirasto erikseen varmenna niiden oikeellisuutta (Energiavirasto 2019a). Vesi-

voiman kapasiteetti on Pohjoismaissa tyypillisesti korkea, mutta uusiutuvista erityisesti tuu-

livoima on lisääntynyt viime vuosien aikana. Sen kapasiteetti on Suomessa kasvanut vuosien 

2013 – 2019 aikana 262 MW:sta 2059 MW:iin. Myös Ruotsissa on rakennettu tuulivoima-

loita nopealla tahdilla. Asennetun tuulivoimalaitoskapasiteetin kehittyminen vuosien 2013 – 

2019 aikana on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6: Tuulivoiman asennettu kapasiteetti Suomessa eri vuosina (Postari 2019, Energiavirasto 2019a) 

Vuosi Tuulivoiman kapasiteetti 

Suomessa [MW] 

2013 262,3 

2014 504 

2015 1082 

2016 1432 

2017 1908 

2018 1995 

2019 2059 

Suuri yksittäinen syy kasvun hidastumiseen on uusiutuvalle myönnettävien syöttötariffien 

kapasiteettirajan täyttyminen. Uudessa tarjouskilpailuun perustuvassa tukijärjestelmässä on 

tuottajan saama tuki huomattavasti syöttötariffijärjestelmää matalampi. Tuulivoimaloita on 

kuitenkin alettu rakentamaan jo ilman tukia. 

Suurten voimalaitosten lisäksi Suomessa on asennettuna pientuotantoa eli alle 1 MW:n tuo-

tantoyksiköitä. Sähköverkkoon liitetty pientuotantokapasiteetti edellisvuosina on esitetty 

taulukossa 7. 
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Taulukko 7: Suomen sähköverkkoon liitetty sähkön pientuotanto ja sen kehitys (Energiavirasto 2019b) 

Tuotantomuoto Nimellisteho [MW] 

31.12.2017 

Nimellisteho [MW] 

31.12.2018 

Muutos [%] 

Aurinko 66 120 +82 % 

Tuuli 14 14 0 % 

Bio 12 13 +8 % 

Vesi 31 31 0 % 

Diesel 22 21 -5 % 

Muut 2 2 0 % 

Yhteensä 147 201 +37 % 

Varsinkin aurinkosähkön asennettu pientuotantokapasiteetti kasvaa nopeasti. Pientuotannon 

osalta saa sähkön kuluttaja tietyin rajauksin käyttää omakäyttösähkön ilman siirto- ja sähkö-

veron maksua. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmiin on mahdollista saada 20 %:n investointi-

tuki. Kyseiset edut ovat olleet osaltaan edistämässä aurinkosähkön pientuotannon kapasitee-

tin nopeaa kasvamista vuoden 2015 lopun 8 MW:sta vuoden 2018 lopun 120 MW:iin (Pos-

tari 2019). Taustavaikuttajina uusiutuvien voimakkaassa kasvamisessa mm. valtion myön-

tämien tukien ja verohelpotusten avulla ovat muun muassa EU:n jäsenvaltioilleen asettamat 

velvoitteet päästöjen vähentymisestä tavoitteena hiilineutraalius tulevaisuudessa, jonka to-

teutumisessa hyödynnetään tavoitteen ympärille rakennettua päästökauppaa. Päästökau-

passa erinäisten päästöjä tuottavien toimialojen osapuolet velvoitetaan hankkimaan ja vuo-

sittain luovuttamaan päästöoikeuksia kompensoimaan toiminnasta muodostuvia päästöjä. 

Kuvassa 9 on esitetty Suomen sähköntuotannon päästöjen kehittyminen. Vuosien 2008 – 

2019 välillä sähkön päästöisyys on kehittynyt 173 – 244 grammaa CO2/kWhel tasolta 88 

grammaan CO2/kWhel. Ominaispäästöjen lisäksi voidaan myös havaita päästöjen kokonais-

määrän laskeneen 13 – 19 Mt CO2 tasolta 5,5 Mt CO2:een. Päästöjä muodostui vuonna 2019 

vain puolet vuoden 2008 tasosta.  

 

Kuva 9: Suomen sähköntuotannon päästöjen kehittyminen (Energiateollisuus 2020a) 
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Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Viron sähkön tuotanto on esitetty kuvassa 10. Uusiu-

tuvan sähkön, josta erityisesti vesivoiman, osuus sähkön tuotannosta alueella on suuri. Toi-

saalta vesivoiman kapasiteetti vaihtelee hyvin suuresti maiden välillä, joten niiden keskei-

sillä siirtokapasiteeteilla on merkitystä sen hyödynnettävyyteen varsinkin säätötehona. 

 

Kuva 10: Pohjoismaiden sähkön tuotanto primäärienergialähteittäin vuonna 2018 (Energiateollisuus 2020b) 

 

2.7 Sähkömarkkinoiden riskit 

Sähkömarkkinoilla toimiva sähkön myyjä altistuu useille riskeille. Kyseisten riskien vaiku-

tusta pyritään ennakoimaan erinäisillä laskennallisilla metodiikoilla, kuten herkkyystarkas-

telulla. Riskit kohdistuvat eri tavalla eri myyntituotteisiin ja markkinariskit ovat tyypillisesti 

kaksipuoleisia, eli niistä voidaan saada hyötyä tai haittoja (Karjalainen 2006). Tyypillinen 

menettely riskienhallinnassa on samankaltaisille riskeille altistuvien kohteiden erittely omiin 

salkkuihinsa. Esimerkiksi tuotanto, määräaikaiset sähkösopimukset, pörssisähkösopimukset 

ja suuret kuluttajat voidaan kasata omiin salkkuihin ja salkkujen suojaukset toteutetaan riip-

puen riskeistä, jotka kyseisen asiakasryhmän sopimukseen kohdistuvat. Salkuille toteutet-

tuihin suojauksiin voi vaikuttaa esimerkiksi salkulle riskimittareilla määritetty riskitaso sekä 

asiakkaiden päätökset.  Keskeisiä riskejä ovat  

1. Hintariski, joka kuvastaa sähkön markkinahinnan vaihtelusta muodostuvaa epävar-

muutta.  (Karjalainen 2006). Riski on keskeinen ennakkohinnoitelluissa tuotteissa. 

Hyvänä esimerkkinä on vuoden 2020 tammikuun sähkön markkinahinnan romahdus, 

jolloin kuukauden keskihinta oli merkittävästi keskimääräistä matalampi. Tällöin 

hintariski on realisoitunut haittana niille, jotka ovat olleet suojautuneena huomatta-

vasti kalliimmilla suojaustuotteilla. Toisaalta suojaamaton määräaikaisten sopimus-

ten salkku on voinut tuottaa huomattavaa voittoa. Keskeisiä ovat tällöin osapuolet, 

joihin vaikutus kohdistuu. Kun voitto tai tappio on tullut suojauspörssistä, vastapuoli 

on anonyymi. Toisaalta kun on myyty kallis määräaikainen sopimus kuluttajalle, niin 

vastapuoli on oma asiakas. Tällöin keskeiseksi tekijäksi muodostuu asiakastyytyväi-

syys, jotta asiakkaita ei menetetä markkinoiden epävakauden takia. 
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2. Basis- eli sähkömarkkinoilla aluehintariski. Basis-riski kuvaa tilannetta, jossa suo-

jaustuote ei täysin suojaa suojattavaa kohdetta (Karjalainen 2006). Sähkömarkki-

noilla kyseinen ilmiö on tyypillinen aluehinnoissa, eli riski muodostuu siitä, että suo-

jauspörssin tuotteiden referenssihintana käytetään systeemihintaa, josta Suomen 

aluehinta eroaa.  

3. Likviditeettiriski, eli riski siitä, että sähkön hinta ei muodostu markkinaehtoisesti. 

Esimerkiksi äänettömät sopimukset tai yksittäisten toimijoiden liian suuri osuus 

markkinavoimasta voivat vaikuttaa hintatasoon. Nord Poolissa likviditeetin takaami-

sessa hyödynnetään markkinatakaajia, eli toimijoita, jotka on velvoitettu jättämään 

tietty määrä osto- ja myyntitarjouksia tiettyjen rajojen sisällä. Korvauksena markki-

natakaajille myönnetään alennetut pörssimaksut (Karjalainen 2006). 

4. Profiiliriski muodostuu sähkönkäytön ajallisen jakautumisen myötä (Karjalainen 

2006). Suojaustuotteet ovat yleensä vakiotehoisia, joten mikäli asiakaskunnan säh-

kön kulutuksen teho vaihtelee eri tuntien välillä, niin altistutaan profiiliriskille. 

5. Volyymiriski, eli hankinnan ja myynnin määrät ja niiden pysyvyys. Volyymiriski 

muodostuu ennustetun sähkönkulutuksen mukaisten hankintojen erotessa todelli-

sesta kulutuksesta, jolloin ennustevirhe altistuu tasesähkön hinnalle (Karjalainen 

2006). Ennusteen tarkkuus on keskeistä volyymiriskin hallinnassa, joten merkittä-

vistä muutoksista asiakaskunnassa tulee informoida hankintavastaavaa tahoa. Ilmoi-

tettavia tapahtumia ovat esimerkiksi muutokset asiakkaiden määrässä, suurten kulut-

tajien asiakkaaksi tulemiset tai lähtemiset sekä ennakkoon tiedotetut muutokset säh-

kön kulutuksessa suurten kuluttajien osalta (kuten tehtaan äkillinen pysäyttäminen)  

6. Valuuttariski eli eri osapuolien käyttämien valuuttojen arvostusten muutoksesta ai-

heutuva epävarmuus. Nord Pool käyttää valuuttana euroja, joten suomalaiselle toi-

mijalle ei aiheudu fyysisen sähkön kaupassa valuuttariskiä. Kuitenkin fossiilisia polt-

toaineita käyttävien voimalaitosten polttoainekaupankäynnissä on tyypillisesti käy-

tössä dollarit, eli tuotannon muuttuvissa kustannuksissa on mukana euron ja dollarin 

kurssien mukainen valuuttariski. (Karjalainen 2006) 

7. Vastapuoliriski, eli riski siitä, että toinen sopimusosapuoli ei kykene suorittamaan 

sopimusvelvoitteitaan. Nord Poolissa vastapuoliriski käsitellään osallistujilta vaadit-

tavan vakuuden avulla (Karjalainen 2006). Vakuus voi olla esimerkiksi osoitus riit-

tävästä likvidistä omaisuudesta, eli rahan istuttamisella Nord Poolin määrittämällä 

tilillä, tai esimerkiksi takaussopimus riittävän vakavaraisen toimijan, kuten pankin, 

kanssa. Finanssikaupankäynnissä esimerkkinä vastapuoliriskistä voidaan esittää al-

kuvuoden 2020 aikana esimerkiksi Q2 futuurituotteen hintatason romahtaminen. 

Hinnat tippuivat 23.12.2019 – 20.2.2020 aikana n. 33 €/MWh hintatasosta n. 11 

€/MWh tasolle. Ennen toimitusajanjaksoa noteerataan tarvittava vakuus maksuky-

vystä hankintahinnan ja markkinahinnan erotuksen mukaisesti pörssin kullekin osal-

listujalle määrittämän riskialttiuden mukaisen vaaditun osuuden avulla. Käytännössä 

kyseistä suojauskomponenttia omistaneiden osapuolten on osoitettava olevansa mak-

sukykyisiä, vaikka kyseinen 11 €/MWh hintataso realisoituisi systeemihinnassa 33 

€/MWh sijaan, eli suojausta ostanut osapuoli tekisi 66 %:n tappion sijoituksessa. 

Suojauspörssissä Nasdaq:ssa on käytössä GCM-menettely (General Clearing Mem-

ber), eli rajauksin valitut osapuolet (kuten pankit) takaavat realisoituvat vastapuoli-

riskit (Nasdaq OMX 2020). Mikäli osapuoli ei kykene täyttämään vakuusvelvoitetta, 

niin pörssi on oikeutettu esimerkiksi huutokauppaamaan osapuolen sijoituksia avoi-

men riskin ja osapuolen vakuuden erotuksen mukaiselta osalta. 
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Sähkömarkkinoihin liittyy yllä esitettyjen lisäksi myös muita riskejä, kuten poliittiset riskit 

(Karjalainen 2006). 

Keskeisiä riskejä joustokonseptin osalta ovat hinta- ja aluehintariski, jotka kohdistuvat pien-

kuluttajaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Kulutuksen joustaessa asiakasjoukon kulutuspro-

fiili muuttuu, joten altistutaan myös profiiliriskin muutokselle. Tasevastaavalle toteutetusta 

joustosta aiheutuu muutos arvioituun volyymiriskiin, kun kulutusennuste ei täsmää kulutuk-

sen kanssa. Toisaalta myös jousto tulee pysytä ennustamaan ennakkoon markkinoille tar-

jouksia tehtäessä, joka osaltaan kasvattaa volyymiriskiä. 

Asiakkaan sopimus vaikuttaa keskeisesti sille olennaisille riskeille. Esimerkkinä PKS:n Säh-

kökaupan Priima-tuote on pörssihinnoiteltu, jossa profiilikustannukset ovat asiakkaan vas-

tuulla ja ne määritetään kuukauden keskihintaa vasten, jolloin profiiliriski on myyjän sijasta 

asiakkaalla. Hinnastona käytetään Suomen aluehintaa, joten myös hinta- ja aluehintariskit 

ovat asiakkaalla. Toisaalta, mikäli asiakas haluaa määräaikaisen takuuhintaisen sopimuksen, 

sähkön myyjän on huomioitava riskit pitkän aikavälin hintatason ennakoinnista. Lisäksi on 

huomioitava määräaikaisuuden pituuden lisäämä epätarkkuus riskitasojen määrittämisessä. 
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3. SÄHKÖMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 

Kappaleessa esitetään sähkömarkkinoiden keskeisiä kehittymisen osa-alueita lähivuosina. 

Tällä hetkellä säätö- ja sähkömarkkinat ovat yhteispohjoismaiset ja niillä on yhteyksiä Eu-

rooppaan. Sähkön DA-hinnan muodostamiseen Pohjoismaissa käytettyä Euphemia-algo-

ritmia on hyödynnetty vuodesta 2014 lähtien myös muualla Euroopassa ja ID-markkinat yh-

tenäistyivät Pohjoismaiden ja Nord Poolin hallinnoimien muiden Euroopan maiden välillä 

osittain vuonna 2018 (Fingrid Current 2020). Tulevaisuuden kehityssuunta on kohti koko 

Euroopan kattavia sähkön DA- ja ID- sekä säätösähkömarkkinoita. 

3.1 Datahub 

Datahub on keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä sähkön vähittäismarkkinoille. Tällä hetkellä 

asiakkaita, sähkösopimuksia ja sähkönkulutusta koskevat tiedot sijaitsevat hajautetusti säh-

könmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden omissa järjestelmissä. Vuoden 2022 helmikuusta läh-

tien tietojen siirto sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden välillä sekä jakeluverkon tasesel-

vitykset tapahtuvat datahubin välityksellä. (Fingrid 2019n) 

Datahubissa on mahdollista myös käsitellä ja jalostaa sinne tallennettua tietoa. Se mahdol-

listaa esimerkiksi erillisten palveluntarjoajien sovellusten käytön yhtenäistetyn rajapinnan 

kautta. Edellytyksenä uusille palveluille on asiakkaan luotettava tunnistaminen yksilöivän 

tunnisteen avulla. (Fingrid 2019n) 

Datahubin järjestelmät toteutetaan siten, että ne kykenevät käsittelemään sekä 60 että 15 

minuutin mittaustietoa. Tarpeen mukaan on datahubissa myös mahdollista muuntaa tun-

tienergiat 15 minuutin jaksoihin esimerkiksi taseselvitykseen. (Fingrid 2019a) 

Käyttöönotto keskitetylle tiedonvaihtojärjestelmälle oli alun perin asetettu vuoden 2021 

huhtikuulle, mutta sitä on viivästetty 21.2.2022 asti. Lykkäys johtui markkinatoimijoiden 

viivästyksistä aikatauluissa. Fingrid Datahub Oy:n selvityksen mukaan 30 % jakeluverkko-

jen käyttöpaikoista jäisi datahubin ulkopuolelle alkuperäisessä aikataulussa. Asetetun sito-

van ajankohdan myötä on Energiaviraston mahdollista kohdistaa valvontatoimenpiteitä 

myöhästyviin osapuoliin. Käyttöönoton jälkeen eivät myöhässä aikataulusta olevat vähittäis-

myyjät pysty toimittamaan sähköä asiakkailleen. Kyseisessä tilanteessa myyjän tulee ilmoit-

taa ennakkoon asiakkailleen ja asiakkaiden tulee vaihtaa myyjää tai vaihtoehtoisesti myö-

hästyvä vähittäismyyjä voi siirtää asiakaskuntansa toiselle myyjälle. (TEM 2019) 

3.2 Yksitasejärjestelmä 

Fingridin tulkinta eurooppalaisen taseselvityksen harmonisoinnin toimenpiteistä on tuotan-

tosuunnitelmien poistuminen taseselvityksestä sekä yksihintajärjestelmän käyttöönotto koko 

taseelle. Yksitasejärjestelmän käyttöönottoajankohta on Q2 2021, mikä vastaa EU:n regu-

laation asettamaa takarajaa kesäkuusta 2021 (NBM 2019a). Yksitasejärjestelmässä tuotan-

tolaitosten on mahdollista hyötyä tuotannon poikkeamasta tuotantosuunnitelmaan nähden. 

Lisäksi tasevastaavan kokonaistaseen hallinnointi yksinkertaistuu, kun kulutusta ja tuotantoa 

käsitellään samassa taseessa. 

Kahden hinnan käyttäminen voi kuitenkin jäädä käyttöön poikkeustilanteissa (Fingrid 

2018c). Poikkeustilanteena pohjoismaiset TSO:t esittävät tunnit, jolloin toteutetaan sekä 

ylös- että alassäätöä. Tällöin käytettäisiin kaksihintajärjestelmää jokaiselle tasevastaavalle, 

eli tasevastaava saisi pitkästä positiosta alassäätöhinnan mukaisen korvauksen ja maksaisi 

lyhyestä positiosta ylössäätöhinnan (NBM 2019b). 

Kohdassa 2.4 taulukossa 3 esitettiin tasesähköstä perittävät kulut. Ne ovat matalammat tuo-

tantotaseelle, mikä voidaan perustella tuotantoon kohdistuvan tasesähkön kaksihintamallin 

eroavuudesta kulutustaseen kanssa. Käytännössä tuotannon ei ole mahdollista tehdä voittoa 
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taseessa, vaan kaksihintamalli kannustaa tuotantosuunnitelman mukaiseen toimintaan pois-

tamalla tasepoikkeamalla saavutettavan voiton mahdollisuuden. Yksitasemalliin siirryttä-

essä tuotantolaitosten on mahdollista saavuttaa taloudellista etua tasepoikkeamasta.  

Yksitasemallissa TSO:n riskinä on, että tuotantolaitokset alkaisivat hyödyntämään tasepoik-

keamaa ja Suomen ollessa omana säätöalueena pyrkisivät säätösähkön hintatietojen reaali-

aikaisen julkaisemisen myötä ylittämään tai alittamaan alkuperäisen tuotantosuunnitel-

mansa. Tällä tasevastaavan omatoimisella säädöllä voisi olla sopivassa mittakaavassa stabi-

loiva vaikutus sähköjärjestelmään sekä säätösähkön ja siten tasesähkön hintaan. Toisaalta 

muodostuu riski ylisäätöön, jolloin TSO:lle aiheutuu tarve aktivoida vastakkaissuuntaista 

säätöä. Toimitustunnin merkintä ylös- tai alassäädöksi varmistuu vasta toimitustunnin jäl-

keen, eli tällöin tasevastaaville aiheutuu volyymiriskiä väärän suuntaisesta säädöstä. Kysei-

sen kaltaiset toimenpiteet lisäisivät TSO:n tasehallinnan kustannuksia, mitä TSO voi mah-

dollisesti kompensoida esimerkiksi nostamalla tasesähkön toimituksesta perittävät maksut 

tuotantolaitosten osalta vastaamaan kulutustaseen hinnoittelua. 

Tuotantolaitosten ajaminen tuotantosuunnitelman vastaisesti on periaatteellisesti kohdassa 

2.4 esitetyn tasevastaavaan kohdistuvan säännöksen vastaista. Tuotantolaitoksissa on reaa-

liaikaiset mittaukset ja tuotannon määrään kyetään vaikuttamaan laitostyypille ominaisten 

säätöominaisuuksien puitteissa. Määrittävänä tekijänä on tällä hetkellä tekojen suunnitel-

mallisuus.  

Kuitenkin tässä vaiheessa tulee huomioida yksitasemallin tarkoittavan myös taseselvityksen 

yhtenäistämistä. Kulutustaseessa tasevastaava kykenee vaikuttamaan vain hankintojen suu-

ruuteen ja kulutus täytyy ennustaa. Näin ollen tuotantolaitoksen suunnitelmasta poikkeavaa 

ajamista voidaan perustella kulutustaseen tasoittamiseen liittyvänä toimenpiteenä. Tällöin 

tuotantolaitoksen ajaminen ei välttämättä ole suunnitelmallista tasepoikkeamaan hakeutu-

mista, vaan suunnitelmallista tasehallintaa, jota samainen tasevastaavan sääntö edellyttää.  

3.3 Varttitasejärjestelmä 

Varttitaseella tarkoitetaan taseselvityksen siirtymistä tunnin pituisista taseajanjaksoista 15 

minuuttiin. Käyttöönoton ajankohta on pohjoismaissa Q2 2023. EU:n tasehallinnan suunta-

viivat edellyttävät EU-maita siirtymään 15 minuuttiin vuoden 2020 loppuun mennessä, 

mutta pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden mukaan ei kyseinen siirtymäaikataulu ole jär-

jestelmälle mahdollinen. Varttitaseeseen siirtyminen vaikuttaa koko toimitusketjuun sähkön 

mittauksesta taseselvitykseen. Siirto- ja jakeluverkon haltijoiden on tehtävä muutoksia ja 

investointeja, jotta mittaus- ja IT-järjestelmät saadaan yhteensopiviksi 15 minuutin resoluu-

tion kanssa. Myös sähkön mittaukseen liittyvään lainsäädäntöön on tehtävä tarvittavat muu-

tokset. Kansallisen regulaation on määritettävä, minkä kohteiden mittauksen on oltava vart-

titaseen käyttöönoton yhteydessä 15 minuutin resoluutiossa ja mitkä voidaan muodostaa tun-

tidatan käsittelyn avulla. (NBM 2019a, Fingrid 2019a) 

Varttitaseen käyttöönotossa on huomioitava myös kulutuksen mittausten siirtyminen vart-

tiin. Varttimittauksen mahdollistaminen AMR-mittareilla ei ole realistisesti mahdollista 

kaikkien toimijoiden osalta varttitaseen aikataulussa. Nykyisiin tuntimittauksiin siirryttiin 

vaiheittain 2014 alkuun mennessä ja niille on asetettu Energiaviraston valvontamallissa 10 

– 20 vuoden pitoaika. Valittavassa varttimittausten siirtymäaikataulussa tulee huomioida ja-

keluverkon asiakkaiden mittareiden ja tietojärjestelmien päivityskustannukset sekä sähkö-

kaupan toimitusketjun eheydelle mahdollisimman lyhyellä siirtymäkaudella saavutettavat 

hyödyt. Muuten loppukäyttäjälle voi aiheutua sietämättömän suuri kustannus. (Energiateol-

lisuus 2019b) 
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Verkonhaltijalle mittausten muuttumisesta aiheutuu mittarin vaihdon tai sen ohjelmiston 

päivittämisen lisäksi mahdollisesti tietojärjestelmämuutoksia. Joillakin verkonhaltijoilla ny-

kyisetä mittaustiedon luenta- ja hallintajärjestelmät kykenevät käsittelemään varttidataa. Osa 

verkonhaltijoista on ajoittanut tietojärjestelmäpäivitykset datahubin mukaiseen aikatauluun. 

Energiateollisuuden kanta on, että varttitase tulee ottaa käyttöön datahubin käyttöönoton jäl-

keen, jotta tuntidatan käsittely varttitaseeseen saadaan käsiteltyä datahubissa. Tällöin välty-

tään kustannustehottomalta varttidatan tasekorjauslaskennan muodostamiselta erikseen jo-

kaiseen verkonhaltijan järjestelmään lyhyen siirtymäkauden ajaksi. (Energiateollisuus 

2019b) 

PKS Sähkönsiirto Oy:n (PKSS) nykyiset AMR-mittarit kykenevät 15 minuutin sekä 5-mi-

nuutin mittaukseen ja mittausväli on pääosin muutettavissa mittarin ohjelmiston massapäi-

vityksellä. Epäsuorien mittarien ohjelmointi joudutaan tekemään yksittäisenä ohjelmointina, 

sillä mittareihin on ohjelmoitu virta- ja jännitemuuntajakertoimet. Mittarien massaohjel-

moinnissa mittauksen kerrointa on haasteellista huomioida oikein. Esteenä varttimittauksen 

käyttöönottoon on tietojärjestelmän kykenemättömyys 15 minuutin datan käsittelyyn (Toi-

vanen 2019). Tietojärjestelmien päivitys on tällä hetkellä meneillään koko konsernille ja uu-

sien järjestelmien käyttöönotto on ajoitettu ennen varttitaseen käyttöönottoa. 

Varttitaseen vaikutus tasesähkön kustannuksiin voi olla merkittävä. Kuvassa 11 on esitetty 

säätösähkön hintatasoa tunnin sisällä erään tunnin aikana. Siitä voidaan havaita kuinka mar-

ginaalihinnoittelun ansiosta koko tunnin ylössäätöhinnaksi muodostuu 3000 €/MWh, vaikka 

kyseinen hintataso esiintyy vain viimeisen vartin aikana.   

 

Kuva 11: Säätösähkön hintakehitys tunnin sisällä vartin resoluutiolla 22.1.2016 klo 06:00 - 07:00 (€/MWh) 

(Fingrid 2018d) 

Riskinä varttitaseeseen siirtymisessä on, että nykyiset säätösähköä tuottavat voimalaitokset 

on hinnoiteltu kuvan 11 mukaiset tilanteet huomioiden. Oletetaan, että kyseisen tunnin ai-

kana on tehty säätösähkömarkkinan alhaisin tarjous, joka aktivoidaan heti tunnin alkaessa. 

Tällöin voidaan kyseistä säätölaitosta ajaa koko tunnin ajan ja korkean hinnan aktivoituessa 

saadaan koko tuotannosta suurin aktivoitunut tarjoushinta. Siirryttäessä varttiin saisi kysei-

nen laitos korkean hinnan vain viimeiseltä vartilta. Eli teoreettisesti koko tunnin ajava 5 

MW:n laitoksella muodostuva tulo olisi tuntihinnoittelulla 5 MW * 1 h * 3 000 €/MWh = 

15 000 €, mutta varttitasolla vain 0,25 h * 5 MW * 100 €/MWh + 0,25 h * 5 MW * 100 

€/MWh + 0,25 h * 5 MW * 250 €/MWh + 0,25 h * 5 MW * 3000 €/MWh = n. 4300 €. 

Kyseinen ilmiö tapahtuisi pienemmässä mittakaavassa jokaisena tuntina, jolloin eri varttien 



36 

 

hintatasot eroavat. Menetetyn tuoton määrä vähenee tarjoushinnan kasvaessa ja kalleim-

malla hinnoittelulla toimivien laitosten kannattavuuteen varttiin siirtyminen ei vaikuta, sillä 

niiden saama energiapohjainen korvaus olisi varttihinnoittelulla nykyistä vastaava. 

Edullisimpien tarjousten laitoksia ajavat osapuolet voivat vaikuttaa menetettyyn tuottoon 

nostamalla tarjoushintojaan kauttaaltaan. Kyseinen toimenpide sisältää vapailla markki-

noilla riskin yksittäiselle säätöenergian tarjoajalle, sillä hintojen nostaminen voi vähentää 

aktivoitumisien määrää, kun kilpailijat jatkavat toimintaansa nostamatta hintojaan. Toisaalta 

mikäli markkinoilla ei ole riittävästi kilpailua, vaan ne ovat säätösähkön tarjoajien vähäisen 

määrän vuoksi ajautuneet oligopoliin, on todennäköisempää, että vähentyneet voitot havai-

taan ja niihin voidaan reagoida eri toimijoiden kesken samankaltaisilla toimenpiteillä. Poh-

joismaisilla säätösähkömarkkinoilla oligopolia rajoittaa maiden välinen säätösähkökaupan-

käynti.  

Fingrid ei julkaise yleisesti säätösähkön hintatietoja sen kehittymisestä tuntia korkeammalla 

resoluutiolla, joten ulkopuolisen toimijan tutkimus aiheeseen rajoittuu käytännössä esitetyn 

tunnin hinnan kehitystietoon. Myös suurilla säätösähkökapasiteetin omistavilla toimijoilla 

on mahdollisuus tehdä ennakoivaa arviota säätösähkömarkkinoiden kannattavuudesta vart-

tijärjestelmässä, mikäli laitoksien tarjouksia on porrastettu. Mikäli säätösähkön tulevaisuu-

den hintataso koetaan riittämättömäksi, voidaan joutua tilanteeseen, jossa ikääntyvät kannat-

tamattomat tai kannattavuuden rajoilla olevat laitokset poistetaan käytöstä suurempien huol-

toinvestointien ajankohtina. Vähentynyt tarjonta ajaa vapaiden markkinoiden hintatasoa 

ylös, mutta ongelmana on säätötarjonnan riittävyys Fingridin järjestelmän tasapainottami-

seen. Uusien säätösähköön kykenevien voimalaitosten rakentaminen ja käyttöönotto on huo-

mattavasti hitaampi prosessi kuin vanhenevien käytöstä poistaminen. 

Kysyntäjouston kannalta ilmiö tarkoittaa sitä, että jos tasesähkön hintataso nousee, se hei-

kentää epäsuorasti DA- ja ID-markkinoilla hyödynnettävän jouston taloudellisuutta. Mikäli 

DA- ja ID-markkinoilla toteutetun jouston jälkihuippua ei saada kompensoitua kyseisillä 

markkinoilla tai jälkihuipun ennusteessa on virhettä, siitä aiheutuu tasevirhettä, joka altistuu 

potentiaalisesti korkeammalle tasesähkön hinnalle. 

3.4 Tuotantokapasiteetin kehittyminen 

Suomen tuotantokapasiteetin kannalta merkittäviä vaikuttavia tekijöitä lähitulevaisuudessa 

ovat suunniteltujen ydinvoimayksiköiden käyttöönotot sekä uusiutuvan tuotantokapasiteetin 

lisääntyminen. Ydinvoimala Olkiluoto 3:n arvioitu käyttöönotto on keväällä 2021 (TVO 

2019). Kyseisen ydinvoimalan reaktoriyksikön sähköntuotannon kapasiteetti on 1600 MW 

(SKM 2019). Lisää ydinvoimaa saataneen Hanhikivi 1:stä, jonka suunniteltu kapasiteetti on 

1200 MW ja tavoite rakennusluvan saamiseen on vuonna 2021 (Fennovoima). Käyttöön-

otolle ei ole tällä hetkellä esitetty julkista päivämäärää ja projektin vaiheet mm. turvallisuus-

selvityksestä lähtien ovat viivästyneet huomattavasti. 

Omassa kulutuksessa hyödynnettävän uusiutuvan sähköntuotannon ja pientuotannon määrä 

on kasvanut nopeasti, kuten on esitetty kohdassa 2.6. Merkittävänä potentiaalina kapasiteetin 

kasvun nopeuteen ovat PPA-sopimukset (Power Purchase Agreement, sähkön pitkäaikainen 

ostosopimus). Typistetysti termi tarkoittaa sopimusta tuotetun sähkön myynnistä pitkän ai-

kavälin aikana. Esimerkiksi liiketilojen omistaja voi sopia ostavansa 1 MW:n kapasiteettia 

vastaavan tuotannon tietystä tuulivoimalasta tai -puistosta 10 vuoden ajan samalla hinnalla. 

Hinnan osalta esimerkiksi inflaatiokorotukset sekä sitominen sovittuun indeksiin ovat mah-

dollisia. Myös käyttöpaikalle asennettavat omakäyttösähköä tuottavat laitteistot voidaan to-

teuttaa PPA-sopimuksella, jolloin sopimus on leasing-sopimuksen kaltainen. Tällöin voi-

daan säästää sähkön siirto- ja verokulut tuotetun sähkön omankäytön osalta pientuotannon 
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tapauksessa. Potentiaalisesti merkittävänä tekijänä uusiutuvien PPA-sopimusten yleistymi-

seen on Elblox:n kehittämä alusta PPA-sopimusten tarjoajien sekä niistä kiinnostuneiden 

organisaatioiden yhdistämiseksi (Montel 2019). 

Tuulivoiman kasvu on ollut kohdan 2.6 mukaisesti voimakasta, mutta hidastunut viime vuo-

sien aikana. Kuitenkin on voimaloita rakennettu kesästä 2018 alkaen markkinaehtoisesti il-

man valtion tukia. Keskeisenä syynä on sähköenergian tuotantomäärän merkittävä kasvu sa-

malla kokonaiskapasiteetilla (STY 2020a). Suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden määrä on 

valtava. Suomen Tuulivoimayhdistyksen vuosittaisen kartoituksen mukaan helmikuuhun 

2020 mennessä Suomessa oli julkaistu 18 500 megawatin edestä tuulivoimahankkeita. 

Näistä merelle suunniteltuja hankkeita oli 2700 MW (STY 2020b). Kaikkia näistä hank-

keista ei kuitenkaan tulla toteuttamaan, vaan suunnittelun aikana voidaan esimerkiksi tuu-

lennopeuksien todennuksessa havaita oletettua pienemmät nopeudet. Myös ongelmat kaa-

voituksen ja rakentamiseen liittyvien lupien saannissa sekä rahoituksessa voivat johtaa tilan-

teeseen, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. Rakennusvaiheessa aikataulun mukaisesti valmistu-

massa vuosien 2020 – 2022 aikana on 20 markkinaehtoisesti toteutettavaa projektia, joiden 

yhteenlaskettu tuulivoimaloiden lukumäärä on 306 kappaletta ja teho 1446,5 MW. Valtion 

tuotantotukikilpailun voittaneiden hankkeiden voimaloiden määrä on 90 – 101 kappaletta ja 

yhteenlaskettu teho 427,2 – 603,2 MW. Tuotantotukikilpailun voittaneiden hankkeiden 

osalta määrä ei lopullisia investointipäätöksiä ole vielä julkaistu, joten määrät voivat muut-

tua esitetyistä (STY 2020b).  

Lämpölaitosten käyttö lauhdevoimaan eli pelkästään sähkön tuotantoon on selkeästi laske-

nut. Vuosien 2008 – 2010 aikana keskimääräinen 10,3 TWh:n sähkön tuotanto on vähenty-

nyt 2015 – 2017 vuosien keskimääräiseen 3,8 TWh:iin (Energiavirasto 2018).  

Myös CHP-voimalaitosten (Combined Heat and Power, sähkön ja lämmön yhteistuotanto) 

kapasiteetit ovat muutostilanteessa. Vastapainelaitoksia on suljettu ja useat CHP-tuottajat 

harkitsevat siirtymistä pelkkään lämmöntuotantoon. Vuosien 2017 – 2019 aikana toteutetta-

viksi oli vuoden 2017 lopussa ilmoitettu vain 2 CHP-investointia yhteensä 32,5 MW:n yh-

teisteholla. Kumpikin oli kaukolämmön investointeja, eikä teollisuuden CHP-tuotantokapa-

siteetti kasvanut lainkaan. Vuosien 2008 – 2010 aikana kaukolämmön CHP:llä tuotettiin 

keskimäärin 26,6 TWh sähköä vuodessa ja vuosien 2015 – 2017 aikana ~21 TWh. Teolli-

suuden CHP:llä vastaavat lukemat ovat 10,5 TWh ja 8,9 TWh, joten tuotantomäärän vähe-

neminen on selkeästi havaittavissa (Energiavirasto 2018). Vaikuttavana tekijänä päätöksissä 

on sähköenergian matala hinta viime vuosien aikana, mutta toisaalta uusien fossiilisten lai-

toksien investoinneissa on nykyään huomioitava myös päästöoikeuksien hinnan kehittymi-

nen ja mahdolliset mainehaitat. Vuosikymmenen alussa päästöoikeuden hintataso oli 20 

€/tonco2, mistä se laski vuosien 2012 – 2017 ajaksi tasolle 4 – 10 €/ tonco2. Kuitenkin vuosien 

2018 – 2019 aikana päästöoikeuden hinta on noussut ~25 €/tonco2 tasolle. 

Pohjoismaissa tuotantojärjestelmän kehitystä on arvioitu vuonna 2015 tehtyjen simulaatioi-

den perusteella vuodelle 2025. Tulokset on esitetty kuvassa 12 (Statnett et al. 2016). Kuvasta 

voidaan havaita vesivoiman kattavan pääasiallisesti sähkön tarpeen ja hiilivapaan tuotannon 

kasvavan kattamaan liki 90 %:a kulutuksesta. 
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Kuva 12: Pohjoismaisen sähköntuotannon arvio vuodelle 2025 perustuen vuonna 2015 tehtyyn markkinasimu-

laatioon. (Statnett et al. 2016) 
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3.5 Fyysisten sähkönhankinnan markkinapaikkojen kehittyminen 

Intraday-markkinoille ollaan lisäämässä huutokauppoja, joilla voidaan kompensoida päivän-

sisäistä jatkuva-aikaista kaupankäyntiä. ACER on päätöksessään esittänyt kolmen huutokau-

pan ajankohdat, jolloin jatkuva ID kaupankäynti pysähtyy huutokaupan ajaksi. (ACER 

2019a) 

1. Ensimmäinen ID-huutokauppa järjestetään vuorokausimarkkinoiden huutokaupan 

hintojen julkaisun jälkeen, eli klo 15:00 (CET) toimitusta edeltävänä vuorokautena 

2. Toinen ID-huutokaupan ajankohta on kello 22:00 (CET) toimitusta edeltävänä vuo-

rokautena 

3. Kolmas ID-huutokauppa järjestetään kello 10:00 (CET) toimituspäivänä  

Huutokaupoilla mahdollistetaan kaikille osallistujille osallistuminen ID-markkinoille. Nii-

den pyrkimyksenä on se, ettei ympärivuorokautinen valvomotoiminta ole välttämätöntä päi-

vänsisäisille markkinoille osallistumiseen. 

Syksyllä 2019 on Fingridillä pyrkimys kokeilla ID-markkinan osalta Suomen hinta-alueella 

0 minuutin sulkeutumisaikaa, eli että kaupankäyntiä voidaan tehdä toimitushetkeen asti. Ky-

seinen kokeilu on pilotti, jonka alustava kesto on 6 kuukautta siitä eteenpäin, kun se Suomen 

sähkömarkkinoilla Nord Poolissa toteutetaan. Pilottia voidaan jatkaa aikataulun jälkeen ja 

lisäksi Fingrid varaa oikeuden katkaista pilotin, mikäli sillä on vaikutusta operatiiviseen tur-

vallisuuteen (Fingrid 2019d). Pilotti käynnistettiin Nord Poolissa 14.1.2020 (Nord Pool 

2020b). 

Tutkimuksen yhteydessä ei havaittu indikaatiota DA-markkinan siirtymisestä tunnista vart-

tiin taseselvityksen varttiin siirtymisen yhteydessä, vain maininta sen olevan tavoite ID-kau-

pankäynnin siirtymää pidemmällä aikavälillä (Statnett et al. 2018). Todennäköisesti DA-

markkina tulee siirtymään tulevaisuudessa varttiin, mutta siirtymä ei vaikuta olevan sidok-

sissa varttitaseen käyttöönottoon. Tällöin tunnin sisäisen kulutusprofiilin huomioiminen tu-

lee toteuttaa ID-markkinoilla varttituotteilla tai yksitaseen ollessa voimassa esimerkiksi 

oman tuotannon ohjauksella. Vaihtoehtona on myös jättää tunnin sisäinen vaihtelu huomi-

oimatta tasehallinnassa, jolloin profiilivaikutus lisää tasesähkökaupankäyntiä. 

3.6 Säätö- ja tasesähkön hintatason kehittyminen 

Säätösähkön ylössäädön hintaraja on tällä hetkellä Suomessa 5000 €/MWh, mikä ohjaa ta-

sesähkön hintakattoa. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden aikomuksena on asettaa ylös-

säädölle 9999 €/MWh ja alassäädölle -9999 €/MWh hintarajat. EU:n puhtaan energian pa-

ketti rajoittaa hintarajojen muodostamista, mutta antaa mahdollisuudet teknisten hintarajojen 

asettamiseen. Teknisen hintarajan käsite on tulkinnanvarainen, joten ehdotettujen raja-arvo-

jen hyväksyminen jää valvontaviranomaisen päätöksen varaan. Siirryttäessä yhteiseuroop-

palaisiin säätösähkömarkkinoihin otetaan käyttöön eurooppalaisten MARI- ja PICASSO-

järjestelmien mukaiset rajoitteet. (Fingrid 2019i) 

Kyseisiä tietojärjestelmiä varten tarvitaan tekninen rajahinta. ACER määritti hintarajoiksi 

99 999 €/MWh ja – 99 999 €/MWh päätöksessään 24.1.2020. Hintatasoissa on huomioitu 

toimialalta saatu palaute (Entso-e 2018, ACER B 2019, ACER 2020). Näin ollen yhteiseu-

rooppalaisilla säätösähkömarkkinoilla suomalaisen tasevastaavan kulutuksen ja tuotannon 

virhe altistuu korkeimmillaan 99 999 €/MWh riskille. Säätötarjousten aktivoimisen päätös 

jää loppukädessä kunkin maan TSO:lle, joten päätöksen tarjousten aktivoinnista tai esimer-

kiksi johtolähtöjen irrottamisen verkosta (kunnes reservejä saadaan aktivoitua) tekee Fing-

rid. Toisaalta voidaan tasesähkön hinnan muodostumista muuttaa siten, että esimerkiksi 

määritetyn 10 000 €/MWh maksimihinnan ylittäviä määriä kompensoidaan muilla mak-

suilla, kuten kiinteillä tasesähkömaksuilla. Tällöin yksittäinen tasevastaava ei altistu yhtä 
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suurelle maksimiriskille. Fingridin olisi kuitenkin määritettävä riittävän suuri korotus mui-

hin maksuihin, jotta koko maksimiriski saataisiin katettua. 

Tällä hetkellä esimerkiksi tarkastelukausikohtaisesti tarvittavien tehoreservien määrittämi-

nen toteutetaan kohdassa 1.2 esitettyjä VoLL-arvoja hyödyntäen. Kyseiset sähkön keskey-

tymishaitan arvot asiakasryhmäkohtaisesti ovat huomattavasti esitettyä 99 999 €/MWh ma-

talammat. Niissä tulee kuitenkin huomioida, että VoLL-arvot vaihtelevat todella paljon asia-

kasryhmien ja eri ajankohtina. Esimerkiksi tuotantolaitoksen sähköjen katkaiseminen tietty-

jen prosessin vaiheiden aikana voivat johtaa valmistuserän pilaantumiseen.  



41 

 

4. KYSYNTÄJOUSTO 

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan yleisesti sähkön kulutuksen siirtämistä sähkön hinnan tai ver-

kon kuormitustilanteen vuoksi toiseen ajankohtaan. Perinteisessä energiajärjestelmässä on 

sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitäminen toteutettu säätämällä tuotantoa. Sääriippuvais-

ten energiamuotojen lisääntyessä tarve tehotasapainon ylläpitoon osallistuvalle säädölle kas-

vaa ja kysyntäjoustolla voidaan osaltaan edistää sähköjärjestelmän luotettavuutta. (Järven-

tausta et al. 2015) 

4.1 Kysyntäjousto konseptina  

Yksittäisten pienten ja keskisuurten sähkönkuluttajien säätökapasiteetit ovat sähkö- ja sää-

tömarkkinoiden näkökulmasta pieniä ja niiden järjestelmällinen ohjaus vaatii laajaa hajaute-

tun energiaresurssin hallintaa. Säädettävästä kuormasta ja hyödynnettävästä markkinasta 

riippuen ohjaus voidaan toteuttaa etäluettavalla energiamittarilla (AMR), erillisellä ohjaus-

järjestelmällä (HEMS) tai kiinteistöautomaatiojärjestelmän (BACS) avulla. AMR-ohjauk-

sessa on huomioitava verkkoyhtiö osapuolena toteutuksessa, mutta HEMS- tai BACS säädöt 

voidaan toteuttaa itsenäisesti (Järventausta et al. 2015). 

AMR-mittarin ohjaus voi tapahtua mittarin omalla releellä, tai mittarin reletiedon ohjauk-

sella laitteelle tai automaatiojärjestelmään. Vastaavasti voidaan tarvittavat mittaustiedot to-

teuttaa automaatiojärjestelmässä itsenäisesti ilman AMR-mittarin tilatietoja. Edellä mainit-

tujen lisäksi voidaan sähkönkäyttäjän omien manuaalisten toimenpiteiden myötä tapahtunut 

kulutuksen vähentyminen tai siirtyminen nähdä kysyntäjoustona. (Järventausta et al. 2015) 

Ongelmana kysyntäjouston mallintamisessa ovat jälkihuiput. Kyseisellä tarkoitetaan esimer-

kiksi kulutuksen vähentymisen jälkeistä kulutuksen kasvamista. Huonosti ajoitetussa oh-

jauksessa voivat jälkihuipun kustannukset olla saavutettuja säästöjä suuremmat (Järven-

tausta et al. 2015). Jälkihuiput liittyvät hyvin voimakkaasti ohjattavaan laitteistoon ja pro-

sessiin, joten niiden suuruuden ja ajankohdan määrittäminen vaatii tiedon ohjattavan kuor-

man tyypistä tai mittaustietoja toteutuneesta joustosta ja kohteiden sähkön kulutuksesta il-

man joustoa. Jälkihuippu voi ohjaustoteutuksesta riippuen esiintyä myös ennen joustotapah-

tumaa (Rautiainen 2020). Ennakkoon tapahtuva jälkihuippu on tarkasteltavassa konseptissa 

mahdollinen joustoa hyödynnettäessä DA-markkinoilla tai ID-markkinoilla. Kyseisillä 

markkinoilla hinnat ovat ennakkoon tiedossa, joten joustotarpeen ilmoitus voidaan tehdä en-

nen toimitusajankohtaa, jolloin ennakkohuippu on mahdollinen. Reservimarkkinoilla ja tase-

hallinnassa hintasignaali saadaan vasta joustoajankohdan aikana, joten ennakoiva jälki-

huippu ei ole mahdollinen. 

Käytännön toteutus joustoresurssien hallinnassa voidaan organisaatiollisesti toteuttaa yhteis-

työkumppanin eli teknisen palveluntarjoajan avulla. Kyseistä toimintamenettelyä pilotoi-

daan PKS Sähkökaupassa tällä hetkellä kahden eri toimijan kanssa, joiden säätöön ja reaali-

aikaiseen mittaukseen kykenevät ohjauslaitteet asennetaan pilottiin osallistuville asiakkaille. 

Säätöä ei piloteissa vielä viedä markkinoille, vaan tuloksina saadaan todellista mittausdataa 

joustokohteiden kulutuksen käyttäytymisestä. Mittausdatalla saadaan todennettua tilastolli-

sesti määritetyt tuottoarviot eri markkinoilla (Laakkonen Veli-Matti 2019). 

Fingrid selvitti kotitalouksien sähkölämmitysten hyödyntämistä kysyntäjoustossa vuonna 

2016. Tutkimuksen toteutti There tarkastelemalla kehittämänsä kodin energiahallintajärjes-

telmän hyödynnettävyyttä kysyntäjoustossa. Tulosten perusteella kotitalouksien lämmitys-

kuormat soveltuvat hyvin kysyntäjoustomarkkinoille ja keskeiset markkinavaatimukset käy-

tettävästä ohjaustekniikasta, kuormien luotettavuudesta ja ohjausten vasteajoista täyttyivät. 

Keskimääräinen ohjauskomennon läpimenoaika oli 2,3 sekuntia ja kuormanohjausten onnis-
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tuminen oli testeissä 100 %. Suuremmassa mittakaavassa kohteiden saatavuus voidaan to-

teuttaa valvonnan ja epävarmojen kohteiden pois rajaamisen avulla.  Jälkipiikin vaikutus 

arvioitiin pieneksi lyhyissä kuormanohjauksissa, kuten FCR-N:ssä tai FCR-D:ssä. Pidem-

missä ohjauksissa on tarpeen kuormantyypin mukainen lämmityksen uudelleenaikataulutus. 

(There 2016)  

Kysyntäjousto voidaan jouston lähteen ja siitä aiheutuvan ohjauksen toteutusmenetelmän 

perusteella jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan: 

1. Suuret sähkönkuluttajat, jotka kykenevät käyttöpaikkakohtaisesti osallistumaan 

joustollaan markkinoille itsenäisesti kapasiteetin puolesta 

2. Pienet ja keskisuuret sähkönkuluttajat, joiden oma kapasiteetti ei riitä osallistumaan 

joustollaan markkinoille, vaan käyttöpaikkoja täytyy aggregoida 

3. Suuret akkujärjestelmät, joiden koko tarkoituksena on toimia joustavana kuormana. 

Akustot voivat toteuttaa joustoa, mutta kategorisoituna ne ovat energian varastointia 

kulutuksen siirtämisen sijasta. Toimintamekanismin puolesta ne muistuttavat säätö-

voimalaitosta – tiettyyn väliaineeseen varastoitunut energia muutetaan sähköenergi-

aksi. Jousto ei siis perustu potentiaaliseen kulutuksen pienentämiseen, vaan aiemmin 

varastoidun energian purkautumiseen. 

Akustot eroavat merkittävästi muusta kysyntäjoustosta ja ne huomioidaan tarkastelussa kor-

keintaan osana pienkuluttajien kulutusprofiilia. Suurella sähkönkuluttajalla voi olla käyttö-

paikan sisäisesti koottu laitekokonaisuus, joten säätöä ei välttämättä toteuteta vain yksittäistä 

suurta sähkölaitetta säätämällä. Niiden ohjaus on kuitenkin toteutettavissa keskitetyllä oh-

jausyksiköllä, eikä niitäkään tarkemmin käsitellä tutkimuksessa johtuen tarkasteltavan liike-

toimintakonseptin kohdennetusta asiakasryhmästä.  

4.2 Kysyntäjouston potentiaali 

Pöyry on arvioinut 1 – 3 tuntia kestävän sähkön kysyntäjouston potentiaaliksi Suomen ke-

mian-, metalli- ja paperiteollisuudessa 1000 MW. Datakeskuksien potentiaalin arvio on 200 

MW, niiden osalta kesto on tosin vain 3 minuuttia. Kyseisten joustopotentiaalien hintataso 

vaihtelee, eikä sille ole määritettävissä tiettyä hintatasoa. Teollinen kysyntäjousto on jo osit-

tain hyödynnetty eri reservimarkkinoilla. (Åf-Consult Oy 2019) 

Muiden sektorien kysyntäjouston teknisen ohjauspotentiaalin on Suomessa arvioitu olevan 

yli 5000 MW. Arvion mukaan on aikaohjauksen piirissä tällä hetkellä noin 1000 MW pien-

asiakkaiden kuormia ja teho-ohjauksen piirissä noin 800 MW. Jouston määrään vaikuttaa 

huomattavasti vuoden- ja vuorokaudenaika. Tunnin mittainen jousto koostuu pääasiallisesti 

sähkölämmityksistä ja lämminvesivaraajista, joiden kokonaispotentiaali on talvisin enintään 

1000 – 3000 MW ja kesäisin 600 – 1800 MW (kesto 2 tuntia). (Åf-Consult Oy 2019) 

Taloudellinen potentiaali määrittyy joustokohteen säätökyvyn sekä ohjauksen teknisten omi-

naisuuksien mukaan, eli mille markkinoille kyseinen kysyntäjousto kykenee osallistumaan 

ja minkälainen on sen joustoprofiili eri ajankohtina. 

Esitetty pienkuluttajien potentiaali on käytännössä vain ohjattavia kuormia, eli summateho 

arvioiduista suuritehoisista ohjauksen sisältävistä sähkölaitteista, joiden ohjaamisella ei ole 

välittömiä ja merkittäviä vaikutuksia kuluttajaan. Kyseinen laitekanta soveltuu hyvin erilli-

sellä ohjauslaitteella ohjattavan kysyntäjouston toteutukseen. Tarkasteltavassa kysyntäjous-

tokonseptissa potentiaalinen kuorma on kuitenkin huomattavasti suurempi, kun ns. talon 

omaan infraan liittyvien laitteiden lisäksi on huomioitava ihmisten omat kulutustottumukset. 
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4.3 Kysyntäjouston tyypilliset soveltamiskohteet ja niiden tunnistaminen 

Tyypillinen menettelytapa sähköä lämmityksessä hyödyntävien asiakkaiden tunnistamiseen 

on vuosikulutustason tarkastelu. Kyseinen voi olla sähkön myyjälle ongelmallista, sillä käyt-

töpaikkojen mittaustiedot ovat hyödynnettävissä vain asiakkuuden ajalta. Toisaalta asiak-

kaat tekevät myös muutoksia lämmitysjärjestelmiin, jolloin vuosikulutukseen perustuva ar-

vio päivittyy hitaasti. 

Jouston kannalta parhaita kohteita ovat korkeatehoiset sähkön kulutuskohteet. Niitä ovat esi-

merkiksi suorat sähkölämmittäjät, varaavat ja osittain varaavat sähkölämmittäjät, ilmastoin-

tikohteet sekä sähköautot. Kullakin näistä kulutusryhmistä on paitsi toisistaan, niin myös 

ryhmän sisällä eriävät huipputehot ja kulutusprofiilit. Syynä on kulutuksen ohjauksien eriä-

vät ajastukset sekä termostaattien asetteluarvot. Suoran sähkölämmittäjän kulutus kasvaa ja 

laskee lämpötilan mukaisesti, kun taas varaavalla sähkölämmittäjällä voi varaajan päällä 

olon kestoaika kasvaa tai termostaattiohjaus kytkeä varaajan päälle tyypillisen lämmity-

sajankohdan ulkopuolella, mikäli varaajan lämpötila laskee kasvaneen käytön myötä liian 

alhaiseksi. 

AMR-mittausdatan myötä voidaan kuitenkin erilaisten sähkön kuluttajien tunnistamiseen 

hyödyntää erinäisiä tuntikulutuksesta muodostettavia tyyppiarvoja, kuten lämpötilakorrelaa-

tio, huipunkäyttöaika sekä tuntien välinen keskimääräinen vaihteluväli. 

4.4 Kysyntäjouston vaikutus kulutusennusteeseen 

Toteutuva jousto on kulutusennusteen kannalta ongelmallinen, sillä se vääristä kuorman 

luonnollista käyttäytymistä. Mikäli joustoa ei huomioida, niin tulevat kulutusennusteet vää-

ristyvät. Tapahtunut jousto tulee lisätä ja arvioitu jälkihuippu vähentää tasevastaavan koko-

naiskulutukseen mielellään reaaliaikaisesti viimeistään silloin, kun jousto aktivoidaan. Pie-

nemmässä määrin korjaamaton jousto vääristää myös analyysissa käytettäviä tyyppiarvoja, 

kuten kausikohtaista lämpötilariippuvuutta. Näissä vaikutus on pienempi, mutta vaikutus voi 

jatkua myös kauden ulkopuolella. Asiaan vaikuttaa, kuinka kulutusennusteen muodostami-

sessa huomioidaan lämpötilariippuvuus. Kuvassa 13 on esitetty korjaamattoman jouston vai-

kutusta tuleviin ennusteisiin.  



44 

 

 

Kuva 13: Kulutusdataan korjaamattoman jouston vaikutus tuleviin ennusteisiin, pelkistetty havainnollistus 

Mikäli tasevastaavan ennusteessa hyödynnetään mitään reaaliaikaisia komponentteja, jous-

ton aiheuttama virhe voi aiheuttaa virhettä myös seuraaville tunneille riippuen reaaliaikamit-

tausten tarkasteluajanjakson pituudesta sekä eri mittaustietojen painotusarvoista ja vaimene-

misesta. Jouston vaikutusta kulutusennusteen reaaliaikakomponenttiin on havainnollistettu 

kuvassa 14. Kummassakin kuvassa on ennuste pelkistetty joustosta eriäville tunneille kulu-

tuksen mukaiseksi ilmiön havainnollistamisen helpottamiseksi. Todellisuudessa poik-

keamaa kulutuksen ja ennusteen välillä esiintyisi jatkuvasti 

 

Kuva 14: Jouston vaikutus kulutusennusteen reaaliaikakomponenttiin, pelkistetty havainnollistus 
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Kuvasta voidaan havaita, että jouston aktivoituessa kello 5 – 6 ei korjattu ennuste välittö-

mästi reagoi. Seuraavan tunnin ennuste on kuitenkin korjattu, kun kulutuksen tason alene-

minen on havaittu ja ID-kaupankäynnille on muodostettu uusi kaupankäynnin vertailutaso. 

Tunnilla 6 – 7 on tällöin tilanne, jossa jouston jälkihuippu palauttaa edellisen tunnin energian 

tavallisen kuormituksen lisäksi, kun taas kulutusennuste laskee tunnin arvioitua tasoa ha-

vaittuaan edellisen tunnin jouston kuormatason alenemisena. Jos joustoa ei huomioida erik-

seen ID-kaupankäynnillä, niin vaikutus avoimeen positioon on joustoenergian verran vähen-

tyvä joustotunnilla. Seuraavalla tunnilla sekä joustoenergia (johtuen ennustekorjauksesta) 

että jälkihuipun energia kasvattavat avointa positiota. Toisin sanoen joustotunnilla myydään 

joustoenergia tasesähkönä ja seuraavalla tunnilla altistetaan joustoenergian sekä jälkihuipun 

energia tasesähköostolle. Myös jouston vaikutus koko käyrän muotoon tulee huomioida, 

ettei kulutusennusteessa huomioida joustotapahtumaa pidemmän aikaa esimerkiksi ajan 

myötä pienevien korjauskertoimien muodossa, kuten on havainnollistettu kuvassa 14 tuntien 

7 – 12 korjatussa ennusteessa. 

Huomioitavaa kummassakin tilanteessa on jouston määrä. Havainnollistavissa kuvissa 13 ja 

14 on jouston suhteellinen osuus koko käyrään suuri. Todellisuudessa varsinkin tarkastelta-

valla konseptilla jouston suuruusluokka on merkittävästi pienempi. Todella pieni poikkeama 

ei välttämättä aiheuttaisi minkäänlaisia toimenpiteitä ID-kaupankäynnin tai käyrämuodon 

reaaliaikaisten korjausten suhteen. Korjaukset olisi kuitenkin hyvä tehdä ennustetarkkuuden 

ylläpitämiseksi, varsinkin jos jouston määrän arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan. Lisäksi 

jouston aktivointi tulee pystyä todentamaan jotain muuta kautta kuin kokonaistaseesta, ettei 

tavallinen tasevirhe kirjaudu virheellisesti jouston aktivoinniksi ja jotta jouston sekä tavalli-

sen tasevirheen vaikutukset voidaan eriyttää toisistaan. 

4.5 Itsenäiset aggregaattorit 

Itsenäinen aggregaattori on tasevastaavasta erillinen taho, joka kulutuskohteita yhdistämällä 

luo itselleen säätökykyisen kokonaisuuden mahdollisesti kapasiteetiltaan markkinoille ky-

kenemättömistä yksittäisistä kohteista. Toimintaan liittyy tasevastaaviin sekä kantaverkon-

haltijaan kohdistuvia taloudellisia riskejä, joita voidaan huomioida erilaisilla kompensointi-

menetelmillä (Pöyry 2019).  

Itsenäisten aggregaattorien toiminnan salliminen selkeillä ja reiluilla säännöillä kaikille säh-

kön markkinapaikoille on esitetty EU:n komission Sähkömarkkinadirektiivissä 944/2019 

(EU 2019). Itsenäisten aggregaattorien toiminnan mahdollistamista eri markkinoille sekä 

kompensointimallien tarpeellisuutta tarkastelee syksyllä 2019 perustettu Energiaviraston 

Älyverkkoforum. Tulokset esitetään Työ- ja elinkeinoministeriölle Q2 2020 aikana, mistä 

ehdotetut lainsäädännölliset toimenpiteet lähetetään eduskuntaan. (Energiavirasto C 2019) 

Itsenäinen aggregaattori kykenee lainsäädännön käyttöönoton myötä viemään tasevastaavan 

kulutuksesta keräämänsä joustokapasiteetin haluamilleen markkinoille. Eri markkinoilla toi-

mimisesta aiheutuu erinäisiä vaikutuksia, kun taseselvityksessä tulee huomioida ylimääräi-

nen toimija tasevastaavan ja TSO:n välillä. Pääasialliset vaikutukset tasevastaavaan aiheu-

tuvat lisääntyvästä kulutusennustevirheestä sekä potentiaalisesta kasvusta tasesähkökustan-

nuksissa. 

Reservimarkkinoista FCR-N ja FCR-D eivät aiheuta merkittävää tasepoikkeamaa, johtuen 

niissä tapahtuvan säädön ominaisuuksista. FCR-D on lyhytaikaista tehon säätöä ja FCR-N 

toisaalta vaatii symmetrisen säätökohteen, eli sen säädön komponentit kumoavat toisiaan 

energiapohjaisesta näkökulmasta. Niillä pyritään siis pääsääntöisesti säätämään lyhytaikai-

sesti tehoa energian sijaan, eli energiapohjaisen tasevastaavan taseselvityksen vaikutukset 

jäävät pieneksi. FCR-N-markkinoilla on tällä hetkellä käytössä energiapoikkeaman kompen-

sointi tasevastaavalle (Pöyry 2018). Myös mFRR-markkinoilla huomioidaan aktivoituneet 
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säätösähkötarjoukset taseselvityksessä ja spot-hinnan mukaista kompensointia itsenäisen ag-

gregaattorin sekä tasevastaavan välillä on pilotoitu Fingridin, Helenin ja Voltalisin toimesta 

(Fingrid 2019l). Pilotista ei ole julkaistu konkreettisia tuloksia ja niiden alkuperäistä aikaa 

jatkettiin jouston vähäisen hyödyntämisen takia. Vuoden 2019 lopussa Fingrid ilmoitti pilo-

tin laajentamisesta uusille toimijoille. (Fingrid 2019m) 

Mikäli aggregaattorin toimintaa ei korjata tasevastaavan taseselvityksessä, niin aggregaatto-

rin toiminta vaikuttaa tasevastaavan positioon. Tämä on riski varsinkin silloin, kun Fingrid 

toteuttaa saman taseajanjakson aikana sekä ylös- että alassäätöä. Tällöin aiheutuu riski, että 

aggregaattorin tekemä säätö poikkeaa kyseisen tunnin pääasiallisen säädön suunnasta ja ta-

sevastaavan positio muuttuu epäedulliseen suuntaan. Yksitasejärjestelmään siirryttäessä ky-

seiset tunnit käsitellään – tällä hetkellä määrittelemättömin rajauksin ja vähintäänkin siirty-

mäajan varttitaseeseen asti – kaksihintamallin mukaisesti siten, että mikään poikkeama ta-

seessa ei aiheuta tasevastaavalle voittoa. Säätösähkömarkkinoilla huomioidaan säätömark-

kinaosapuolen toteutuneen säädön tasevastaavalle aiheuttama tasevirhe säätösähkömarkki-

nasopimuksen mukaisesti, joten säätösähkömarkkinoilla toimivan aggregaattorin toiminta ei 

aiheuta volyymiriskiä tasevastaavalle. 

Merkittävä pitkäaikainen vaikutus aggregaattorin toteuttamasta joustosta tasevastaavan 

oman jouston sijaan on myös sen vaikutus kulutusennusteeseen. Jos jousto tapahtuu tasevas-

taavan toimesta, sen määrä on vähintäänkin arviotasolla tiedossa ja jatkuvasti päivitettävää 

kulutusennustetta voidaan korjata jopa ennakoivasti. Aggregaattorin toteuttaman jouston tie-

donvaihto riippuu käytetystä markkinapaikasta. Mikäli jousto myydään säätösähkömarkki-

noille, niin säätösähkömarkkinaosapuoli on säätösähkömarkkinasopimuksen mukaisesti vel-

vollinen ilmoittamaan tilattujen säätöjen määrän tasevastaavalleen ennen kyseisen säädön 

alkamista. Tällöin myös tasevastaavan on mahdollista korjata kulutusennusteitaan reaaliai-

kaisesti. 

Mikäli itsenäiselle aggregaattorille muodostettavat säännökset ja ohjeistukset huomioivat 

kyseiset ongelmatilanteet, sähkökauppiaalle aiheutuvat haitat ovat joustosta saatavien tieto-

jen liittäminen tasehallinnan prosessiin sekä taloudellisen potentiaalin menetys omissa jous-

tokonsepteissa. Mahdollisesti myös tietyt asiakaskunnan kannattavuutta kuvaavat tunnuslu-

vut kuten profiilikustannukset voivat vääristyä itsenäisen aggregaattorin asiakkaiden osalta. 

NordREG julkaisi itsenäisen aggregaattorin regulaation viitekehyksen Pohjoismaisen lain-

säädännön linjauksien yhtenäistämiseksi helmikuussa 2020 (NordREG 2020). Raportissa 

käsitellään itsenäisten aggregaattoreiden toimintaan liittyviä ongelmia, kuten kulutuksen 

mittauksia, tasevirheen kompensointia, tasevastaavalle raportointia toteutuneista ohjausta-

pahtumista sekä niiden vaikutusta EU:n puhtaan energian paketin Sähködirektiivin velvoit-

tamaan itsenäisten aggregaattoreiden esteettömään pääsyyn markkinoille. Keskeisiä suosi-

tuksia tasevastaavan kannalta ovat täyden tai osittaisen tasevirheen kompensaatiomenetel-

män määrittäminen ja yhtenäisen todentamismenetelmän kehittäminen. 

4.6 AMR-mittaus 

Tuntimittausvelvoite säädettiin Suomessa voimaan vuonna 2009. Asetuksessa oli määritetty 

80 % kattavuus 1.1.2014 mennessä. Vuoden 2016 joulukuussa yli 99,6 % Suomen käyttö-

paikoista oli tuntiluennan piirissä. (Pöyry 2017) 

Tuntimittaukset toteutetaan Suomessa AMR-mittarilla (AMR, Automatic Meter Reading). 

Nykyisen sukupolven mittareille ja verkonhaltijan mittaustietoa käsittelevälle tietojärjestel-

mälle on asetettu seuraavat toiminalliset vähimmäisvaatimukset:  

1) Mittaustiedon rekisteröimä tieto voidaan lukea laitteiston muistista viestintäver-

kon kautta (etäluentaominaisuus) 



47 

 

2) Mittauslaitteiston tulee rekisteröidä yli kolmen minuutin pituisen jännitteettömän 

ajan alkamis- ja päättymisajankohta 

3) Mittauslaitteiston tulee kyetä vastaanottamaan ja panemaan täytäntöön tai välit-

tämään eteenpäin viestintäverkon kautta lähetettäviä kuormanohjauskomentoja 

4) Mittaustieto sekä jännitteetöntä aikaa koskeva tieto tulee tallentaa verkonhaltijan 

mittaustietoa käsittelevään tietojärjestelmään, jossa tuntikohtainen mittaustieto 

tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta ja jännitteetöntä aikaa koskeva tieto vähin-

tään kaksi vuotta  

5) Mittauslaitteiston ja verkonhaltijan mittaustietoa käsittelevän tietojärjestelmän 

tietosuojan tulee olla asianmukaisesti varmistettu. (Pöyry 2017) 

Lisäksi verkonhaltijan tulee asiakkaan erillisestä tilauksesta tarjota tämän käyttöön 

6) tuntimittauslaitteisto, jossa on standardoitu liitäntä reaaliaikaista sähkönkulutuk-

sen seurantaa varten ja 

7) tuntimittauslaitteisto sähköajoneuvojen latauspisteen sähköntoimituksen erillistä 

mittaamista varten. (Pöyry 2017) 

Jakeluverkonhaltijoiden mittaustietojen luentasykli on tällä hetkellä tyypillisesti vuorokausi. 

Mitatun tuntikohtaisen kulutustiedon tulee olla asiakkaan käytettävissä viimeistään, kun se 

on luovutettu tai valmistunut luovutettavaksi tämän sähköntoimittajalle. Takaraja tietojen 

luovuttamiselle on toimituspäivää seuraavana toisena arkipäivänä kello 11 mennessä, mikä 

on määritelty sanomaliikenneasetuksessa (TEM 273/2016) (Pöyry 2017). Käytännössä taka-

rajaa ei aina saavuteta, vaan mittaustietoja yksittäisistä käyttöpaikoista tai yksittäisiltä jake-

luverkonhaltijoilta voi saapua myöhemminkin. Saapuvien kulutustietojen validointia ja ko-

konaishallintaa, esimerkiksi mittaustietojen uudelleenlähettämispyyntöjen lähettämistä, to-

teuttavat mittauspalvelut. 

AMR-mittarin pitoaikaväliksi on verkonhaltijoiden valvontamallissa määritelty 10 – 20 

vuotta. Verkonhaltijoiden enintään 63 A mittareille valitsema keskimääräinen pitoaika on 

13,8 vuotta. Keskimäärin arvioituna uuden mittarikannan käyttöönotto tulee ajoittumaan 

vuosille 2022 – 2028. Suuria määriä seuraavan sukupolven mittareita tullaan asentamaan 

myös ajankohtaa ennen sekä sen jälkeen. Uuden sukupolven AMR 2.0 mittarikannalle on 

esitetty toteutettavaksi nykyistä sukupolvea laajemmat toiminnallisuudet, jotka on esitetty 

kuvassa 15 (Pöyry 2017).  

 

Kuva 15: AMR 2.0 mittarin esitetyt vähimmäistoiminnallisuudet (Pöyry 2017) 
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Suosituksena on myös esitetty, että seuraavan sukupolven mittarit varustetaan fyysisellä tie-

donsiirtoväylällä, jotta saavutetaan mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon. Reaaliaikai-

nen tiedonsiirto mahdollistetaan tällöin asiakkaan omiin järjestelmiin, sekä asiakkaan hy-

väksymille kolmansille osapuolille. Kyseisellä paikallisella tiedonsiirtoväylää ei kuitenkaan 

saada kaikille asiakkaille mahdollisuutta reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon ilman merkittäviä li-

säkustannuksia. Suosituksena on reaaliaikaisen mittaustiedon mahdollisuuden puuttuessa 

vähintäänkin tihentää mittaussykliä nykyisestä vuorokaudesta neljään tuntiin (Pöyry 2017).  

Sähköjärjestelmän muutoksia varten TEM:n muodostaman Älyverkkotyöryhmän loppura-

portissa (TEM 2018) on myös esitetty suositus kuormanohjaustoiminnallisuuden sisällyttä-

misestä niille asiakkaille, joilla on merkittäviä ohjattavia kuormia. Jakeluverkkoyhtiöille esi-

tetään velvoitetta muodostaa tekninen rajapinta ohjauskäskyjen lähettämistä varten. 

Uuden AMR-mittarikannan kykenevyyttä joustoon on käsitelty Empower IM Oy:n toteutta-

massa tarkastelussa kuormanohjausrajapinnasta (Empower 2020). Tarkastelun tuloksina esi-

tetään jakeluverkkoyhtiöiden toteuttamaksi vaadittava kuormanohjauksen rajapinta, jota asi-

akkaan hyväksymät markkinatoimijat voivat hyödyntää kuorman ohjaussignaalien lähettä-

miseen AMR-mittarille. Hallinnassa on esitetty hyödynnettävän nykyistä sanomaliikennettä 

ja tulevaisuudessa mahdollista keskitettyä joustohubia. Asiakkaan kanssa muodostetun jous-

tosopimuksen tiedoille esitetään lisättävän käsittely datahubiin. 

Empowerin selvityksessä taustaolettamuksena on käytetty minuuttitason läpimenoa ohjaus-

käskyissä. TEM:n esityksessä lainsäädännön kehittämiseen muodostetulle Älyverkkoforu-

mille on vähimmäisvaatimuksena uusille mittareille käytetty kuuden tunnin luentaväliä ja 

vastaavasti kuuden tunnin vähimmäisvelvoitetta kuormanjouston aktivoitumiselle ohjaus-

käskyn lähettämisestä (TEM 2020). Poikkeavien ehdotusten ja mielipiteiden vuoksi on lo-

pullisesta uuden sukupolven mittarin vähimmäistoiminnallisuudesta vaikea muodostaa sel-

keitä tulevaisuudennäkymiä.  

4.7 Asiakkaiden osallistaminen kysyntäjoustoon 

Pienasiakkaista koostuvan kysyntäjouston hyödyntäminen edellyttää luonnollisesti asiakkai-

den osallistumisen joustoon. Salla Annalan väitöskirjassa vuodelta 2015 (Annala 2015) tar-

kasteltiin empiirisin keinoin muun muassa asuinkiinteistökuluttajien kysyntäjoustoon osal-

listumisen edellytyksiä. Tuloksina kyselyn perusteella oli, että 

• 74 % vastanneista sallisi sähkölaitteiden etäohjauksen sähkölaskun pienenemisen 

vastineeksi.  

o 2000 – 4999 kWh vuosikulutuksen omaavista 66 % vaatisivat yli 50 € vuo-

tuiset säästöt etäohjauksen sallimiseksi. 

o  15 000 – 25 000 kWh vuosikulutuksella 65 % osallistujista vaatisi yli 100 € 

säästön vuodessa.  

• Vaihtoehto päästöjen vähentämisestä motivoi alle kolmannesta kaikista vastanneista.  

• Pääasiallisena huolenaiheena oli ohjausjärjestelmän toimiminen aina sovitulla ta-

valla.  

Myös kuluttajien aktiivisuutta kysyntäjouston sisältävään sähkösopimukseen vaihtamiseen 

tarkasteltiin. Alle 10 000 kWh:n kuluttajalle sähkösopimustarjoukset olivat vuosien 2009 – 

2010 aikana pääosan ajasta yli 20 % halvemmat kuin kohteen voimassa olevan sopimuksen 

hinta. Kuitenkin alle 10 %:a vaihtoi sähkösopimuksia. Vastaavasti yli 10 000 kWh:n vuosi-

kuluttajilla vain 11 % vaihtoi sopimusta, vaikka vuosisäästöjen potentiaali ylitti 200 €. Pas-

siivisuus sähkösopimusten kilpailuttamisessa indikoi, että asiakkaiden saaminen valitse-

maan joustokomponentin sisältävä tuote (mikä osaltaan hankaloittaa eri sopimusten talou-

dellisuuden hahmottamista) voi osoittautua vaikeaksi (Annala 2015).  



49 

 

Vertailuna asiakkaiden vaatimaan tulotasoon VoLL-arvon määritykseen perustuvassa diplo-

mityössä havaittiin kyselytutkimuksen avulla sähkölämmitteisten kotitalouksien kompen-

saation tarpeeksi 90 €/kW vuosittainen korvaus (Hämäläinen 2018). Sadan euron hyvitys 

saavutettaisiin tällöin jo 1,1 kW:n ohjausteholla, joka on vain murto-osa sähkölämmittäjän 

huipputehoista. Huomioitavaa on kuitenkin, että VoLL-arvo kuvaa sähköjen katkaisemisti-

lannetta, eli tällöin koko mahdollisuus sähkön kulutukseen poistettaisiin toisin kuin kuor-

manohjauksessa, jossa vain lämmitys – tai jokin muu ohjattava kuorma – ohjattaisiin pois 

päältä väliaikaisesti.  

Päästöjen vähentäminen havaittiin tutkimuksessa mahdollisesti tärkeäksi tekijäksi rajatulle 

vähemmistölle ja yleisellä tasolla ympäristöön liittyvät asenteet on tyypillisesti havaittu huo-

noksi indikaattoriksi todellisesta ympäristöystävällisestä käyttäytymisestä. Kuitenkin 

eräässä kriittisten huippukuormien hinnoitteluun keskittyneessä pilotissa havaittiin vihreän 

asenteen olleen kaikkein suurin vaikuttava tekijä kuorman vähentämiseen huippukuorman 

aikana (Annala 2015). Viimeisen viiden vuoden aikana ovat asenteet päästöjä kohtaan voi-

neet kuitenkin muuttua kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvaessa. 

Tarkasteltavan joustotoiminnon yhteydessä ohjauslaitteen toiminnan käyttöönotossa asiak-

kaiden osallistamiseen voitaisiin hyödyntää yhdistelmää rahallisesti korvauksesta sekä pääs-

töjen vähentämisestä. Joustosta aiheutuva päästöjen vähenemä tai mahdollisesti jälkihuipun 

kautta kasvaminen voidaan arvioida esimerkiksi Fingridin avoimessa markkinadatassa jul-

kaistun sähköntuotannon CO2-päästöarvion avulla.  

Ongelmana päästömuutosten arvioinnissa on kuitenkin jouston hyödyntäminen tasehallin-

nassa tai reservimarkkinoilla. Tasesähköä hyödynnettäessä markkinapaikkana ovat vertailu-

kohteena koko sähköjärjestelmän sijaan säätösähkön päästöt. Toisaalta myös ID-markkinan 

laitoskanta voi erota huomattavasti koko sähköjärjestelmän päästöisyydestä, varsinkin ajan-

kohtina, kun hinta lähtee merkittävästi nousemaan DA-markkinan referenssitasosta. Fossii-

listen tuotantomuotojen väistyminen hiilineutraalien tieltä pienentää tulevaisuudessa sähkön 

kulutuksesta muodostuvien päästöjen määrää merkittävästi. Toisaalta mikäli säätötehoa jou-

dutaan vastaavasti uusiutuvassa järjestelmässä lisäämään ja se toteutetaan vaikkapa lisään-

tyvällä kaasuvoimalla, säätösähkön päästöt voivat kasvaa merkittävästi.  

Konseptin kannalta merkittävää on se, että nykyinen kehityssuunta on sähkön päästöjen mer-

kittävä vähentyminen. Mikäli sähkön päästöisyyttä hyödynnettäisiin asiakkaiden aktiivisuu-

den lisäämiseen, niin tulisi asiakkaille avata tarkemmin, miksi päästöisyys on juuri jousto-

hetkinä korkealla, vaikka muualla uutisoitaisiin sähkö tuotannon vähäisistä päästöistä ja nii-

den merkittävistä vähenemisistä. Vaatimuksena kyseiseen olisi markkinakohtaisesti kohden-

nettu päästöisyyden tarkastelu laitostyyppien mukaisesti kullekin tasejaksolle. 
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5. TARKASTELTAVAN MATERIAALIN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY 

Luvussa kuvataan simuloitavassa toteutuksessa hyödynnettäviä ohjelmistoja, tietolähteitä ja 

rajapintoja. Käsiteltävän datan muoto tulee selvittää, jotta laskentaan ei aiheudu virheitä läh-

tötietojen virheellisyyden tai niiden ominaisuuksien puutteellisen huomioimisen vuoksi. Jär-

jestelmien nykytilan määrittäminen on keskeistä, kun kehitystoimenpiteitä ja uusia toimen-

piteitä muodostetaan. Nykytila määrittää rajaehdot toteutettaville toimenpiteille ja auttaa 

hahmottamaan, kuinka raskas toimenpide olisi uusien prosessien lisääminen nykyiseen jär-

jestelmään. 

5.1 Organisaatiollinen tarkastelu 

Kulutustiedot sijaitsevassa PKS:llä mittaustietokannassa, jonka operointi tapahtuu Generis-

ohjelmistolla. Konsernin mittaustietopalvelut lähettävät sähkökaupan oman verkon asiak-

kaiden mittaustiedot sekä muiden yhtiöiden operoimien verkkojen sanomina saapuvat mit-

taustiedot DW:een (Data Warehouse, tietovarasto) sähkökaupan kantoihin prosesseja kuten 

laskutusta varten. Asiakas- ja sopimustiedot on tallennettu tietokantaan, jonka käyttäjäraja-

pintana toimivat Kolibri- sekä CRM -ohjelmistot. CRM on käytössä esimerkiksi silloin, kun 

halutaan ryhmitellä asiakkaita yhteydenottoa varten soitto- ja markkinointiluetteloiksi. Ko-

librin avulla voidaan myös lisätä tai muokata asiakastietoja tai nähdä käyttöpaikkakohtaista 

sanomaliikennettä. Kolibria hyödynnetään myös laskutuksessa. Priima-asiakkaiden käy-

tössä olevalla Live-palvelulla on oma tietokantansa. Live-palvelun laskennalliset prosessit 

toteutetaan DW:ssä, mutta tiedot viedään Live:n kantaan asiakkaille raportointia varten. Li-

vessä ei säilytetä mittaustietoja, vaan ne haetaan DW:stä. Myös CRM:stä on kaksisuuntaiset 

tiedonsiirtoyhteydet Liven ja Kolibrin kantoihin. Muilla pienasiakkailla on käytössä 

OmaPKS-palvelu, joka käyttää myös DW:n kantoja.  

Kantojen välillä tietoja välitetään mm. mscons-sanomilla sisäänlukuhakemistoon ja ajastet-

tujen tietokantahakujen avulla. Ajastukset vaihtelevat prosessien välillä ja niihin vaikuttavat 

esimerkiksi kantojen sisäiset päivitystaajuudet. Myös tiedostetut virheet pyritään huomioi-

maan, esimerkiksi mittaustietojen puuttuminen laskutuskauden aikana. Osa kannoista hakee 

tarvitsemansa tiedot ja osa vastaanottaa niitä osittain historiallisista syistä kantojen raken-

teissa, eli yksiselitteisiä tiedonsiirron suuntia ei voida esittää ilman läpikohtaista selvitystä 

kannoista ja niiden toiminnoista. (Turunen 2020) 

Tietojärjestelmän rakennetta ja eri kantojen sekä käyttäjärajapintojen välisiä yhteyksiä on 

havainnollistettu kuvassa 16. Kuvassa ei esitetä ajastuksia tai tiedonsiirron rakennetta, mutta 

siinä pyritään tuomaan ilmi tiedonsiirron suunta ja keskeisin siirrettävän datan sisältö. Tär-

keää on ymmärtää DW:n nykyinen asema tiedonsiirtoprosessien keskiössä. 
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Kuva 16: Havainnollistus PKS:n sähkökaupan tiedonsiirtoprosesseista ja tietokantojen sekä käyttäjärajapinto-

jen välisistä yhteyksistä 

Tällä hetkellä PKS:llä on meneillään asiakastietojärjestelmän päivitysprojekti, jossa Kolibri- 

ja CRM-ohjelmistot vaihdetaan kehitysvaiheessa olevaan EnoroCX-ohjelmistoon. Lisäksi 

mittaustietokannan hallinnointi ollaan siirtämässä UtilyticsCX-ohjelmistopaketin piiriin. 

Mittaustietoja käsitellään jo tällä hetkellä Utilytics-ohjelmiston analytiikkamodulilla, jonka 

kantaan viedään jatkuvana prosessina käyttöpaikkakohtaiset mittaustiedot Generiksestä. 

EnoroCX:ään siirryttäessä yllä esitetty tiedonsiirtoprosessi muuttuu EnoroCX:n käyttöön-

oton yhteydessä. 

5.1.1 Käytetyt ohjelmistot 

Tietojen keräämisessä hyödynnetään yrityksessä käytössä olevaa Utilytics-ohjelmistoa. Ky-

seisellä ohjelmistolla saadaan koko asiakaskunnalle muodostettua halutulta ajanjaksolta tiet-

tyjä tyyppiarvoja, kuten päiväajan kulutus, lämpötilariippuvuus sekä osallistuminen verkon 

huippukulutusaikoihin. Eräs merkittävä tyyppiarvo on käyttöpaikan datapisteiden määrä. 

Kyseisen tyyppiarvon avulla voidaan rajata tarkasteltaviksi käyttöpaikat, joilta ei puutu mit-

tausdataa. Tällöin ei tarkastelussa tarvitse suorittaa erillistä null-arvojen käsittelyä ja siitä 
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aiheutuvaa virhetarkastelua. Ohjelmisto on suunniteltu sekä jakelu- että myyntiyhtiöiden 

käyttöön, joten aivan kaikki tyyppiarvot eivät ole merkitseviä tai edes sellaisenaan järkevästi 

hyödynnettävissä sähkökauppiaan näkökulmasta. Tyyppiarvoja voidaan hyödyntää asiakas-

potentiaalin määrittämisessä mm. sähkölämmittäjien sekä varaavien sähkölämmittäjien tun-

nistamisen avulla. 

Utilytics-ohjelmiston analytiikkatyökalussa voidaan koko käyttöpaikkamassalle – tai vaih-

toehtoisesti itse määritetylle joukolle käyttöpaikkoja – tehdä klusterointi haluttujen dimen-

sioiden mukaisesti. Klusterointi on tiettyjen tyyppiarvojen mukaisesti jakautuneiden data-

pisteiden ryhmittymien muodostamiseen käytettävä metodi. Käytännössä klusteroinnin 

avulla rajataan datapisteet tyyppiarvoilta samankaltaisiin joukkoihin. Vaihtoehtoisesti voi-

daan rajaus ryhmien välillä tehdä haluttujen reunaehtojen mukaisesti, kuten että vuosikulu-

tuksen tulee ylittää 5 000 kWh ja lämpötilariippuvuuden tulee olla yli 1 %/°C. 

Tarvittavat asiakas- ja kulutustiedot kerätään PKS:n sql-tietokannasta soveltuvien tietokan-

tahakujen avulla. Kulutustietoja käsitellään Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla hyödyn-

täen VBA-makroja (Visual Basic for Application) tarpeen mukaisesti. Tietojen keräämi-

sessä, tarkastelussa, käsittelyssä sekä visualisoinnissa hyödynnetään myös PowerBI-ohjel-

mistoa sekä tarpeen mukaisesti Python-, M- ja R-ohjelmointikieliä sekä niillä PowerBI:ssä 

toteutettuja visualisointeja. 

5.1.2 Tekniset rajapinnat ja tiedonsiirtoprosessit 

DW:ssä on kokonaisuudessaan kahdeksan tietokantaa, joissa säilytetään eritellysti sähkö-

kaupalle, siirtoyhtiölle, tuotantolaitoksille ja konsernipalveluille tärkeitä tietoja, kuten sopi-

mus- ja asiakaskohtaiset tiedot sekä mittaustiedot. Pääasiallisesti tässä työssä käytetään ra-

portointia varten muodostettua tietokantaa, sillä siinä on esitetty tutkimukselle olennaiset 

käyttöpaikkakohtaiset sopimus- ja mittaustiedot todennettuina. 

Mittaustiedot sijaitsevat aikasarjamuotoisessa taulussa. Taulun perusrakenne on havainnol-

listettu taulukossa 8. Käytännössä tarkastelulle tarpeelliset tiedot sijaitsevat kolmessa sarak-

keessa, eli aikaleima, käyttöpaikka ja mittauslukema kyseisenä ajankohtana. 

Taulukko 8: Havainnollistava esitys mittaustietotaulun keskeisestä sisällöstä ja rakenteesta 

Avain Aikaleima KäyttöpaikkaID Mittauslukema …Sarake N+1 

1 1.1.2020 00:00 ID1 0,5 …Tieto N+1 

2 1.1.2020 00:00 ID2 2 … Tieto N+1 

3 1.1.2020 00:00 ID3 3 … Tieto N+1 

4 1.1.2020 04:00 ID1 0,5 … Tieto N+1 

Asiakas- ja sopimustiedot sijaitsevat eri tauluissa. Myös niissä on tarpeellista olla aikalei-

matietoa, sillä asiakkaiden sähkösopimukset ja käyttöpaikat vaihtelevat. Vaihtuva sähkö-

energiatuote vaikuttaa kyseiselle asiakkaalle tietylle ajanjaksolle tarkasteltavaan vertailuhin-

tatasoon. Myös tietyn käyttöpaikan asiakas voi vaihtua tarkasteluajanjakson aikana, millä 

voi olla huomattava vaikutus kulutuskäyrään. Tutkimuksessa on rajattu tarkasteltaviksi sel-

laiset käyttöpaikat, joiden sopimuksessa tai asiakkaassa ei ole muutoksia tarkasteluajanjak-

son aikana. Jatkuvassa prosessissa muutto tulisi huomioida käyttöpaikan muutoksena ja ku-

lutushistorian virhemarginaalin kasvuna tai viivästyksenä joustotarjousten lähettämisessä, 

kunnes riittävä määrä dataa on kerätty uuden käyttöpaikan kulutuskäyttäytymisestä.  
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5.2 Tarvittavien tietojen kerääminen, lähtötila ja käsittely 

Tiedot on kerätty kohdissa 5.1.1 esitettyjä ohjelmia ja tietokantoja hyödyntäen. Käyttöpaik-

koja on myös rajoitettu sen perusteella, onko niistä saatavissa mittaustietoja koko tarkaste-

luajanjaksolle. Puuttuvissa mittaustiedoissa yhtenä merkittävänä vaikutustekijänä on se, että 

asiakkaan AMR-mittaustiedot ovat tällä hetkellä sähkökauppiaan käytettävissä vain niiltä 

ajanjaksoilta, kun kyseisen käyttöpaikan asiakas on ollut yhtiön asiakkaana. Puuttuvilta ajan-

jaksoilta historiatietojen saaminen on asiakkaan suostumuksen myötä mahdollista, mutta ja-

keluverkkoyhtiöt voivat periä ylimääräisten mittaustietojen toimittamisesta lisämaksun. Da-

tahubin myötä historiadatan saaminen voi helpottua siten, että asiakkaalta tarvitaan vain säh-

köinen valtuutus kulutushistoriaan (Laakkonen Veli-Matti 2019). Hyväksynnän myötä data-

hubissa sijaitseva kulutushistoria tuotaisiin myyjälle näkyviin datahubin toiminnallisuuksien 

avulla. On myös muita syitä mittaustietojen puuttumiseen, kuten mittarin vioittuminen, 

mutta tällöin puuttuvat ajanjaksot ovat tyypillisesti lyhyempiä. Tarkastelu on toteutettu käyt-

töpaikkakohtaisesti siten, ettei asukas muutu kesken jakson. 

Merkittävä huomioitava asia aikasarjatietoja käsitellessä on tarkastaa datan esittämisessä 

käytetyt aikavyöhykkeet. DW:n aikasarjat ovat UTC 0-formaatissa. DA-markkinan spot-

hintatiedot saadaan Nord Poolin historiallisen markkinadatan sivustolta ja ne ovat 

CET/CEST-aikaformaatissa. Fingridiltä saadaan tarvittava data avoimen datan palvelusta ja 

aikasarjan UTC-aikavyöhyke voidaan määrittää itse. Aikasarjat tulee asettaa aikaleimojen 

suhteen vastaaviksi, mutta on myös huomioitava, että osa sarjoista sisältää kellojen siirron. 

Kellojen siirto näkyy esimerkiksi Nord Poolin aikasarjoissa tyhjänä rivinä alkuvuonna ja 

kahtena samana peräkkäisenä aikaleimana loppuvuonna.  

5.3 Analytiikka kysyntäjoustopotentiaalin määrittämisessä 

Eri tyyppisillä sähkön kuluttajilla on erilaiset joustopotentiaalit. Esimerkiksi talviaikaan säh-

kölämmittäjällä on merkittävä joustoenergian potentiaali. Arvioita jouston potentiaalista 

sekä jälkihuipusta voidaan mahdollisesti tarkentaa, mikäli voidaan määrittää käyttöpaikka-

kohtaisesti kulutustyyppi. Tunnistaminen tulisi voida toteuttaa paitsi nykyisille asiakkaille, 

myös nopeasti uusille asiakkaille, joilta ei ole kulutushistoriatietoja. 

Utilytics-ohjelmiston analytiikkatyökalussa voidaan suorien sähkölämmittäjien rajaus tehdä 

yksinkertaisimmillaan asettamalla raja-arvo lämpötilariippuvuudelle. Suoran sähkölämmit-

täjän lämpötilariippuvuus on tyypillisesti selkeästi negatiivinen. Kesänaikainen ilmastointi 

voi vaikuttaa lämpötilakertoimeen, joten tarkastelu voidaan tarpeen mukaan tehdä erikseen 

kesälle ja talvelle. Tällöin kesäajan voimakas positiivinen lämpötilariippuvuus indikoi jääh-

dytyskohteesta. Myös vuosikulutusta voidaan hyödyntää sähkölämmityskohteiden tunnista-

miseksi. Tällöin on lämpötilariippuvuutta tärkeämpää huomioida puuttuvat mittaustietoai-

kavälit, eli tyypillisesti oliko kyseinen asiakas koko tarkasteltavan ajanjakson sähkökauppi-

aan asiakkaana. Utilyticsin segmentoinnissa on lisäksi ennusteominaisuus puuttuvien mit-

taustietojen korjaamiseksi vuosikulutukseen.  

Varaavien sähkölämmittäjien tunnistaminen ei ole yhtä yksinkertaista. Tässä voidaan kui-

tenkin hyödyntää huipunkäyttöaikaa sekä varaajien tyypillistä ajoittamista yöajalle. Käytän-

nössä mikäli käyttöpaikan vuosikulutus on pienkuluttajalle tyypillinen, kuten 8 000 kWh, 

mutta huipunkäyttöaika on matala niin kyseisen kohteen tyypillinen kulutus on huomatta-

vasti huippukuormaa matalampaa. Huipunkäyttöaika ei kuitenkaan itsessään rajaa varaavia 

kohteita, sillä esimerkiksi mökki- tai muissa satunnaisen käytön kohteissa sekä tehokkaan 

saunan omaavissa käyttöpaikoissa voi huippukuorma olla keskimääräistä kulutusta huomat-

tavasta suurempaa. Yöaikana varaajan käynnistävät kohteet voidaan tunnistaa matalan suh-

teellisen päiväkäytön tyyppiarvon avulla.  
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Konseptin kannalta tärkeintä on tunnistaa toistuvat ja helposti ennustettavat ilmiöt käyttö-

paikkamassasta. Tällöin voidaan niiden kulutusennusteessa huomioida kyseinen tieto. Esi-

merkiksi suoran sähkölämmittäjän kulutus skaalautuu lämmityskaudella kellon ympäri läm-

pötilan mukaisesti. Toisaalta varaavassa lämmityksessä kulutus voi kasvaa lämpötilan pie-

nentyessä, mutta se ilmenee huippukuorman kasvamisella tai saman tehoisen kuorman esiin-

tymisessä pidemmällä ajanjaksolla tai termostaattiohjauksessa mahdollisesti kulutuksen 

merkittävänä kasvuna tyypillisistä yöajoista poikkeavina ajankohtina. Toisaalta, mikäli tar-

kastellaan pienkäyttäjää, jolla ei ole sähkölämmitystä tai muuta termostaattiohjattua kulu-

tusta, niin lämpötilakertoimen huomioiminen ei paranna ennustetarkkuutta, vaan voi jopa 

heikentää sitä. 

Ongelmana analyyttisten menetelmien hyödyntämisessä tarkastelussa on tulosten validointi. 

Kun kiinteistöjen todellisista lämmitysjärjestelmistä ei ole minkäänlaista pohjatietoa, niin 

rajatun ryhmän jäsenen kuuluminen tarkasteltavaan joukkoon tulee määrittää kulutustietojen 

perusteella. Sähkölämmittäjän todentaminen voidaan toteuttaa kulutustietojen visuaalisella 

tarkastelulla satunnaisista käyttöpaikoista rajatusta joukosta. Utilytics-ohjelmistossa visuaa-

linen todentaminen voidaan toteuttaa kulutuksen lämpökarttojen avulla. Kuvassa 17 on esi-

tetty Utilyticsissa muodostetun suorien sähkölämmittäjien ryhmän lämpötilariippuvuuden 

suhteellisen muutoksen arvo liukuvan vuosikulutuksen funktiona. Kuvassa 18 on havainnol-

listettu yhden ryhmään kuuluvan käyttöpaikan lämpökartta. 

 

Kuva 17: Utilytics ohjelmistossa rajatun suorien sähkölämmittäjien joukon lämpötilariippuvuuden suhteellisen 

muutoksen arvo. Vaaka-akselilla on tarkasteluajan (liukuva vuosi) kulutuksen summa ja ak-

seli on logaritminen. 

 

Kuva 18: Erään suoran sähkölämmityksen ryhmään kuuluvan käyttöpaikan lämpökartta. 

Lämpökartassa esitetyn käyttöpaikan vuosikulutus on n. 20 000 kWh ja lämpötilariippuvuus 

-5,5 %/°C. Lämmityksen aktivoituminen marraskuussa voidaan havaita kuvasta selkeästi ja 

edellisen talven lämmityksen päättyminen huhtikuun loppupuolella ja aktivoituminen uu-

destaan toukokuun alussa parin viikon ajaksi. Kun vastaavaa tarkastelua toistetaan eikä ha-

vaita koko joukon lukumäärään suhteutettuna merkittävää määrää virheellisiä kohteita, käyt-

töpaikkoja voidaan käyttää suorina sähkölämmittäjinä. Havaitut virheelliset tapaukset voi-
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daan myös poistaa yllä kuvassa 17 esitetyn joukon visualisoinnista näkyvistä, jolloin otetta-

essa listaus käyttöpaikkanumeroista ei tarkasteluun oteta ainakaan todennetusti virheellisesti 

kategorisoituja käyttöpaikkoja. 
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6. KYSYNTÄJOUSTOKONSEPTIN HYÖDYNTÄMINEN TASEVASTAAVAN 

LIIKETOIMINNASSA 

Luvussa esitetään joustokonseptin käyttöönoton tarpeita. Lisäksi rajataan hyödynnettävissä 

olevat markkinapaikat. Taloudellisuuden tarkastelussa keskitytään tasesähköön, koska sille 

jouston todentamisessa tapahtuvan virheen arvostaminen on yksinkertaisinta toteuttaa ja si-

muloida. Jouston aktivoinniksi on simuloinnissa asetettu korkean säätösähkön hinnan ilme-

neminen. Myös ennustetun tasetilanteen huomioiminen olisi mahdollista, eli että jousto ak-

tivoitaisiin vain taseen ennusteessa ollessa vastakkaissuuntaista puutetta. Jälkihuipun ener-

gia oletetaan tarkastelussa joustoenergian suuruiseksi. Kun joustolla ei vaikuteta lopulliseen 

kulutetun energian määrään eikä sitä ohjata tarkoituksenmukaisesti yli suojaustuotteiden 

ajanjaksojen, fyysisellä joustolla ei ole vaikutusta hankintojen suojauksiin finanssimarkki-

noiden tuotteilla. 

6.1 Tutkittavan kysyntäjoustokonseptin kuvaus 

Tarkastelun kohteena on pienkuluttajien joustomahdollisuudet ilmoitusmuotoisella toteu-

tuksella. Toteutuksessa ei tarkastella erillisen mittaus- ja/tai ohjauslaitteen hyödyntämistä, 

vaan jousto toteutetaan olemassa olevan infran antamien mahdollisuuksien mukaisesti. Kar-

keasti kuvailtuna asiakkaille lähetetään korkean hinnan aikana pyyntö kulutuksen alentami-

sesta. Asiakkaat ilmaisevat halukkuutensa osallistua kyseiseen joustotapahtumaan ja vähen-

tävät itsenäisesti kulutusta ilmoitettuna ajankohtana ja siitä aiheutunut taloudellinen säästö 

määritetään jälkikäteen. Saavutettu taloudellinen hyöty voidaan jakaa osallistuneiden kesken 

– myyjän marginaalin huomioiden – esimerkiksi netottamalla kunkin joustotapahtuman 

käyttöpaikkakohtainen tuotto, määrittämällä tietty vakiokorvaus toteutuneesta joustosta tai 

pisteyttämällä toteutunut jousto ja määrittämällä pisteiden arvo tasaisin tarkasteluvälein, esi-

merkiksi kerran vuodessa. 

Korkea hinta voi esiintyä DA-, ID-, reservi- tai tasesähkömarkkinoilla. Kunkin markkina-

paikan hyödyntäminen vaatii PKS Sähkökaupan organisaatiossa hieman eriävän toteutta-

misprosessin mm. tarjousten jättämisen sekä toteutuneen taloudellisen hyödyn netottamisen 

kannalta ja käytännössä jouston kokonaisvaltainen huomioiminen vaatii useamman markki-

napaikan hyödyntämistä. Esimerkiksi aktivoitaessa jousto kello 16:35 kalliin säätösähkön 

hinnan vuoksi lopputunnin ajaksi tasesähkössä voidaan ID-markkinoilta – ainakin aiemmin 

mainitun ID-pilotin ajan – tehdä hankinta aina seuraavan toimitustunnin alkuun asti arvioi-

dun jälkihuipun kompensoimiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää vain tasesähköä 

markkinapaikkana, jolloin jouston lopullinen taloudellisuus selviää vasta tasesähkön hinnan 

julkaisun myötä. 

Jouston toteuttamista varten tulee muodostaa arvio toteutuvasta joustopotentiaalista sekä 

joustotunnille että jälkihuipulle. Kyseinen tieto tarvitaan paitsi DA- ja ID-kaupankäyntiä 

varten, myös kulutusennusteiden korjaamiseen. Aikaresoluutio muodostetulle ennusteelle 

tulee olla 15 minuuttia varttitaseeseen siirtymisen jälkeen.  

Ennen varttitaseeseen siirtymistä ja mahdollisesti senkin jälkeen ennen varttimittauksiin siir-

tymistä on kulutusdatan resoluutiona 1 tunti. Vastaavasti tasesähkön hinnat ja historialliset 

reaaliaikaiset säätösähkön hintojen julkaisut ovat tuntiresoluutiolla Fingridin Avoin Data -

palvelussa. Myös Ensto-E:n transparenssialustassa näkyvät säätösähkölle jätetyt tarjoukset 

ovat tuntikohtaisia. Varttitaseen huomioiminen laskennassa ilman 15-minuutin markkina- ja 

mittausdataa voitaisiin toteuttaa muokkaamalla tuntidata vartteihin mielivaltaisella algo-

ritmilla esimerkiksi tasajaolla tai lineaarisella funktiolla. Tarkkojen varttitasoisten hintojen 

muodostaminen tuntihinnoista olisi hankalampaa, sillä tietoa tarkoista aktivoitumisista tun-

nin sisällä ei ole eikä hintatason kehittymisestä tunnin sisällä siten voida tehdä kuin arvauk-
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sia. Itse muodostettujen kulutus- ja hintatasojen oikeellisuudesta ei kuitenkaan ole minkään-

laista varmuutta ennen varttitaseen ja -mittausten käyttöönottoa, joten laskennat suoritetaan 

tuntidatalla. 

Toteutuneita säästöjä varten tunnin aikana joustoon osallistuville asiakkaille tulee muodos-

taa mahdollisimman realistinen vertailutaso kulutukselle, jonka perusteella arvioidaan hei-

dän toteutunut kulutuksen vähentymisensä. Yksittäisen kuluttajan sähkönkäytön tarkka mää-

rittäminen ei ole tämän tarkastelun puitteissa tarkoituksena, sillä se voi osoittautua huomat-

tavan hankalaksi toimenpiteeksi. Diplomityön laajuus ei yksinkertaisesti riitä yksittäisen asi-

akkaan optimoidun ennustealgoritmin muodostamiseen varsinkaan ilman käytännön mit-

taustietoja jouston toteutumisesta. Vertailutason muodostamisessa voidaan hyödyntää kulu-

tusennusteessa käytettäviä metodeja, vaikka ne onkin pääsääntöisesti muodostettu suurem-

man asiakasmassan käsittelyä varten. 

Merkittävänä potentiaalina arvioidaan alustavasti sähkölämmityselementtien, kuten lattia-

lämmityksen, lisäksi toistuvat korkean sähkönkäytön ajankohdat, kuten säännölliset sauno-

miset, siivoukset (pyykinpesukone, imuri, astianpesukone) ja ruuanlaitto. Käytännössä tar-

kastelu voidaan toteuttaa kulutustietojen avulla huomioimatta taustalla olevaa kulutusta, 

mutta esimerkiksi jouston jälkeisen kulutuksen käyttäytymisen sekä jouston potentiaalisen 

maksimikeston huomioimisen vuoksi on hyödyllistä ymmärtää kuluttajan sähkönkäyttökoh-

teita ja kulutustottumuksia. 

6.2 Kysyntäjoustokonseptin käyttöönoton vaatimukset 

Kappaleessa esitetään toteutuneen jouston määrittämisessä hyödynnettävän vertailutason 

muodostamisen menetelmä. Lisäksi esitetään minkälainen tiedonsiirtoprosessi tulisi jouston 

käytännön toteutusta varten muodostaa.  

Kun jousto on toteutunut, niin joustotapahtuman, eli jousto ja jälkihuippu, 

kokonaisvaikutukset tulee kyetä todentamaan. Koska erillisiä joustolaitteistoja tai niihin 

kohdistuvia mittauksia ei ole, niin energia tulee pystyä määrittämään AMR-mittarin datasta. 

Kyseinen todentaminen voidaan tehdä muodostamalla arvioitu vertailutaso (baseline) 

kulutukselle ilman joustoa. Vertailutason virhe siirtää virhettä vastaavan energiamäärän 

käytetyn markkinan mukaisesta tuotosta tasesähkön hinnalle. Tästä syystä mahdollisimman 

tarkan vertailutason muodostaminen on tärkeää. Vähintään tulee tarkastella vertailutason 

luonnollinen virhe, koska kulutuksen joustaessa ei vertailutason virhettä voida kyseiselle 

ajanhetkelle muodostaa. 

6.2.1 Jouston todentaminen baseline-tarkastelulla 

Kysyntäjoustotoiminnon käyttöönoton kannalta tarvitaan liiketoiminnan omaan sekä yhteis-

työkumppaneiden käyttöön arvio toteutuvasta jouston määrästä sen aktivoituessa kullekin 

taseselvityksen ajanjaksolle. Arvio voi tarkentua esimerkiksi säätöpyynnön lähetyksen jäl-

keen ilmoittautuneiden osallistujien käyttöpaikkakohtaisten joustopotentiaalien avulla. 

Tasehallinnassa ennuste ei ole välttämätön, vaikkakin liiallinen säätö voi aiheuttaa tasevir-

heen kasvamista. ID- ja DA-kaupankäynnin kannalta ennuste on välttämätön, eli seuraavan 

päivän joustopotentiaali on oltava tiedossa DA-markkinoita varten tuntitasolla säätöajankoh-

taa edeltävänä päivänä ennen kello 13. Vastaavasti ID-kaupankäyntiä varten tulee ennusteen 

olla käytettävissä DA-hintojen julkaisun yhteydessä, kun ID-kaupankäynti aukeaa.  

Joustoennuste tarvitaan markkinoille jätettävän tarjouksen suuruuden määrittämistä varten. 

Toisaalta tarvitaan myös ennuste osallistuvan asiakasryhmän kulutuksesta, jotta joustoen-

nusteessa tehty virhe voidaan eriyttää muusta tasevirheestä. Joustoennusteen virhe tulee ar-

vostaa käytetyn markkinan hinnan sijasta tasesähkön hinnalla. Myös jälkihuipulle tarvitaan 
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vastaava ennuste ja käsittely. Tasevirheen muutoksia on hyvä tarkkailla, jotta joustolla ei 

aiheuteta merkittävää tasevirhettä korjaamisen sijaan.  

Vertailutason muodostamista varten itsenäisen aggregaattorin toteuttaman säädön erottami-

seen normaalista tasevirheestä on Fingridin esityksessä älyverkkofoorumille esitetty Impe-

rial Collegen muodostama yhtälö (Fingrid 2020k, Woolf et al 2014) 

 𝑏𝑡 =
𝐶1+𝐶2+𝐶3+𝐶4+𝐶5

5
+

𝐶𝑡−1−𝑏𝑡−1+𝐶𝑡−2−𝑏𝑡−2

2
  (6.1) 

missä bt on baseline, eli vertailutaso, ajankohtana t. Arvot C1-5 ovat kulutusarvot vastaavilta 

tunneilta viiden suurimman vuorokauden kokonaiskulutuksen omaavan vuorokauden osalta 

kymmenestä edellisestä vuorokaudesta. Arvot Ct-1 ja Ct-2 ovat tarkastelutuntia edeltävien 

tuntien todelliset kulutukset. Arvot bt-1 ja bt-2 ovat tarkasteltavaa tuntia edeltäville tunneille 

muodostetut baselinet. 

Yhtälön toinen osa ottaa huomioon vain tunnit, jolloin joustoa ei aktivoitu. Kyseistä base-

line-metodiikkaa on tarkoitus testata tulevissa mFRR aggregaattoripiloteissa ja Fingrid on 

esittänyt, että yhtälöä voi olla tarpeen vielä säätää.  

Kannattavuuden tarkastelussa käytetään esitettyä yhtälöä jouston vertailutason muodostami-

sessa. Simulaatio pyritään toteuttamaan mahdollisimman realistisin taustaolettamuksin, eli 

aktivoituvan jouston määrittämisessä käytetään baseline-tasoa. Kuitenkin todellisten kulu-

tustietojen ollessa tiedossa voidaan muodostuva tarkka virhe ennusteessa määrittää, mikä ei 

todellisessa jouston aktivoinnin tilanteessa olisi mahdollista. 

6.2.2 Jouston huomioiminen kokonaisvaltaisesti tasehallinnassa 

Mikäli joustoa tapahtuu tiettynä ajankohtana, tieto sen sekä jälkihuipun suuruudesta ja arvi-

oidusta ilmenemisajankohdasta tulee toimittaa päivänsisäisen kaupankäynnin käyttöön. PKS 

Sähkökaupan tasehallintaa, eli DA- ja ID-kaupankäyntiä sekä kulutusennusteiden määrittä-

mistä, hoitaa Power Deriva Oy 24/7 valvomotoimintojen sekä hintarobotin avulla.  

Mikäli jousto aktivoidaan PKS:n toimesta tase- tai reservisähkömarkkinoilla, kyseinen akti-

vointi tulee myös saattaa PD:n tietoon, jotta kulutusennusteissa voidaan huomioida aiheutu-

nut poikkeama. Tase- ja reservimarkkinoilla aktivointi- tai hintasignaali saadaan vasta toi-

mitusajankohtana, joten jousto näkyy ID-kaupankäynnissä hyödynnettävässä tase-ennus-

teessa vasta kulutusennusteen jälkivaikutusten kautta. 

Mikäli joustoa toteutetaan ID-markkinoilla, nopeitten muutosten takia tulee jouston akti-

voinnin tapahtua PD:n valvomosta. Tällöin tarvitaan valvomossa ennakkoon tieto kunkin 

ajanhetken joustopotentiaalista ja jälkihuipun ilmenemisistä, jotta niitä vastaavat kaupan-

käynnit voidaan suorittaa. Koska ID-markkinoiden kaupankäynti toteutetaan ennen toimi-

tusajanhetkeä, viestinnän ajankohdan valinnalla voidaan vaikuttaa asiakaskunnan kulutuk-

sen ennakoinnin mahdollisuuteen. Kuvassa 19 on havainnollistettu tarvittavia tietokantoja ja 

niiden välisiä tiedonsiirtoja sekä niissä suoritettavia prosesseja. 
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Kuva 19: Hahmotelma joustokonseptin toteuttamiseen tarvittavista tietokantojen välisistä yhteyksistä sekä toi-

minnoista 

6.3 Jouston hyödyntäminen eri markkinapaikoilla 

Ensimmäisenä rajoittavana tekijänä jouston osallistumiseen markkinapaikoille ovat minimi-

tarjouskoot. DA- ja ID-markkinoilla pienimmän mahdollisen tarjouksen koko on 0,1 MWh. 

Säätösähkömarkkinoilla minimitarjous on 5 MW ja kohdassa 2.3.1 esitetyn pilottijakson 

ajan 1 MW. Tasehallinnassa tarjouksia ei erikseen jätetä, vaan hyödynnettävyys perustuu 

arvioon tasevirheestä sekä joustoarvion suhteesta siihen ja tasevastaavan positioon. 

ID- ja DA-markkinoilla joustoa hyödynnettäessä tulee huomioida jousto- ja jälkihuippuen-

nusteiden virheiden siirtyvän tasesähkön piiriin. Tarvitaan erillinen tarkastelu virheelle, sekä 

sen sisäisten kustannusten netottaminen tasesähkön hinnalla. Tasesähköä hyödynnettäessä 

ei tehdä tarjouksia eri markkinoille, vaan jousto aktivoidaan Suomen ollessa omana säätö-

alueena reaaliaikaisesti julkaistavan säätösähkön hintatason mukaisesti.  

6.3.1 Jousto DA-markkinoilla 

DA-markkinoilla jousto voidaan huomioida yksittäisille tunneille ehdollisilla tarjouksilla. 

Esimerkiksi hinnan ylittäessä 100 €/MWh ostetaankin 1 MW vähemmän tehoa, tai mikä ha-

luttu jouston aktivointihintataso ja sen kyseisen ajankohdan arvioitu kapasiteetti on. Nord 

Poolin DA-markkinoilla ei nykyisellään kuitenkaan voida tehdä ehdollisia tarjouksia, jotka 

huomioivat jälkihuipun. Kyseinen tarjous olisi selkokielisesti esimerkiksi muotoa ”JOS 

(hinta kello 13-14 on yli 100 €/MWh JA 14-15 alle 50 €/MWh) NIIN osta 1 MW vähemmän 

kello 13-14 ja 1 MW enemmän kello 14-15”. Jälkihuippu voisi kuitenkin toteutua myös en-

nen ajankohtaa tai jakautua tunneille ennen ja jälkeen joustotunnin. Myös muunlaiset ilmiöt, 

esimerkiksi viiveet jälkihuippujen esiintymisessä, ovat mahdollisia. Jälkihuipun ajoittumi-

sen ja suuruuden määrittämistä ilman jouston mittaustietoja ei voi tehdä millään mielek-

käällä varmuudella, joten on tehtävä olettamukset kuorman luonteesta ja asiakkaiden käyt-

täytymisestä. Käytön kautta voitaisiin määrittää jälki- ja ennakkohuippujen suuruus ja ajoi-

tus eri ajankohtina, mutta huomioiden tarkasteltavan konseptin luonteen tulisi niidenkin 

muodostamisessa hyödyntää tilastollisia menetelmiä.  
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DA-markkinoiden kannalta tarvittaisiin tuote, jolla saataisiin hyödynnettyä kuorman siirty-

minen ja/tai lisääntyminen/vähentyminen tietyn hintaeron muodostuessa toimitusajanjakso-

jen välille. Alla taulukossa 9 on esitetty mielivaltainen joustotilanne havainnollistavana esi-

merkkinä. 

Taulukko 9: Joustotapahtuman aikaiset kulutus- ja hintatiedot 

Toimituksen  
ajankohta, 
tunti 

Kulutus ilman 
joustoa, 
MWh 

Kulutus jous-
ton kanssa, 
MWh 

Jouston vai-
kutus, MWh 

Hinta,  
€/MWh 

Jälkihuipun  
suhdeluku joustoon 
verrattuna k 

16 26 26 0 40 0 

17 28 28,3 0,3 42 0,15 

18 31 29 -2 50   

19 29 30,9 1,9 38 0,95 

20 30 30 0 35 0 

Taulukko havainnollistaa, että jouston on kuorman siirtämistä eri ajankohtaan. Kuitenkin 

aiheutuvat ennakko- ja jälkihuiput voivat olla summaenergialtaan varsinaista joustoa suu-

rempia. Taloudellisuuden määrittämisessä on tämä huomioitava. Taulukon esimerkin talou-

dellisuus voidaan muodostaa seuraavasti 

 
𝐻𝑦ö𝑡𝑦 = 50

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 2 𝑀𝑊 − 42

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 0,3 𝑀𝑊 − 38

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 1,9 𝑀𝑊 = 15,2 € 

Koko hyöty voidaan esittää myös jouston tehon mukaisesti skaalautuvassa muodossa, kun 

oletetaan että jälkihuiput skaalautuvat samassa suhteessa, eli 

 
𝐻𝑦ö𝑡𝑦 = 50

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 1 − 42

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 0,15 − 38

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 0,95 = 7,6 €/𝑀𝑊ℎ 

 

Muodostettu hintaero voidaan kertoa jouston määrällä, jolloin saadaan kokonaistaloudelli-

suus. Kun oletetaan joustotapahtuman rajoittuvan yhteen tuntiin, voidaan yhtälö esittää ylei-

semmässä muodossa. Kun jälki- ja ennakkohuippujen sijaintia ei tiedetä mutta niitä oletetaan 

voivan esiintyä milloin vain, voidaan yhtälö esittää muodossa 

 
𝐻𝑦ö𝑡𝑦 (

€

𝑀𝑊ℎ
) = 𝐻𝐷𝑅 ∗ 𝑘𝐷𝑅 − 𝐻𝐽𝐻1 ∗ 𝑘𝐽𝐻1 − 𝐻𝐽𝐻2 ∗ 𝑘𝐽𝐻2 … −  𝐻𝐽𝐻𝑛 ∗ 𝑘𝐽𝐻𝑛 (6.2) 

missä HDR on joustoajan hinta, kDR on joustotilanteen suhteellinen osuus joustosta, HJHn on 

ajankohdan n jälki- tai ennakkohuipun hinta ja kJHn on ajankohdan n jälki- tai ennakkohuipun 

suhteellinen osuus joustosta.  

Kun erotuslauseke kasataan yhden summaoperaattorin vaikutuksen alle ja huomioidaan 

jouston suhteellisen osuuden olevan aina arvoltaan 1, voidaan laskuoperaatio esittää alla ole-

vassa muodossa. Summaoperaattori päättyy 23:een tuntijärjestelmässä ja 95:een varttijärjes-

telmässä. Toisaalta muodostuvan hyödyn tulee olla vähintäänkin yhtä suuri kuin asetettu 

joustolla tavoiteltu hinta, joten yhtälön lopullinen muoto on 

 

∑ (𝑘𝐽𝐻𝑛 ∗ (𝐻𝐷𝑅 − 𝐻𝐽𝐻𝑛))

23 𝑡𝑎𝑖 95

𝑛=0

 ≥ 𝐽𝑜𝑢𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑗𝑎𝑒ℎ𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎𝑒𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒 (
€

𝑀𝑊ℎ
) (6.3) 

Yhtälön hyödyntämien vaatii tiedon joustoajankohdasta, sen suuruudesta sekä jälkihuippu-

jen esiintymisajankohdista ja suuruuksista. Mikäli jousto ei ole sidoksissa tiettyyn ajanhet-



61 

 

keen, vaan sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi eri aikoina eri kapasiteetilla, yllä esitetty yh-

tälö tulisi muodostaa jokaiselle potentiaaliselle hetkelle ja valita suurimman arvon saava 

jousto toteutuvaksi.  

Tulisi myös huomioida, että jouston kannattavuus ei määräydy tietyn ajanhetken hintatason 

mukaisesti, vaan eri ajankohtien hintojen erotuksen mukaisesti. Sama taloudellinen hyöty 

saadaan joustettaessa hintatason 150 €/MWh tunnilta 50 €/MWh tunnille kuin joustettaessa 

2450 €/MWh tunnilta 2350 €/MWh tunnille. Ongelmana tämäntyyppisen tuotteen liittämi-

sessä DA-markkinoille on kyseisen kaltaisen moniehtoisen maksimointiongelman liittämi-

nen kunkin toimitushetken hinnan muodostavaan algoritmiin. Käytännössä tulee kunkin toi-

mitushetken hinta olla muodostettuna ennen kuin jouston tarkastelu voidaan toteuttaa. Jous-

ton toteutuminen kuitenkin muuttaa kysynnän ja tarjonnan tilannetta ja voi vaihtaa hintata-

son siten, ettei jouston toteuttaminen ole enää kannattavaa. Suhteelliset hinnat vaativat hin-

tatason määrittämisen kullekin tunnille ja hyväksytty jousto voisi vaikuttaa erotusta pienen-

tävästi aktivoituessaan, joten varsinkin usealle tunnille jakaantuvan jälkihuipun huomioimi-

nen voisi vaatia monimutkaisen värähtelevien hintakäyrien kokonaiskustannusten mini-

moinnin. Esitetyn kaltaisen tuotteen liittämistä sähköpörssin tuotetarjontaan pidetään hyvin 

epätodennäköisenä. 

Ongelmana on lisäksi jouston aktivointi lähellä vuorokauden vaihtumista. Jälkihuipun käsit-

tely tulisi tällöin tehdä edellisen tai seuraavan vuorokauden hintatasoa vastaan, eli käytän-

nössä jousto, jonka jälkihuiput ajoittuvat edellisen tai seuraavan DA-vuorokauden puolelle, 

on lähtökohtaisesti rajattu pois DA-markkinoilta. Ne voidaan kuitenkin toteuttaa hyödyntä-

mällä ID-kaupankäyntiä tai tasesähköä tasevirheen muodossa. Tasevirheessä aiheutuva riski 

on mittava huomioiden sen arvaamattomuus. Jouston toteuttamista DA-markkinoilla ei 

nähdä järkeväksi, koska se vaatisi jonkin muun markkinapaikan hyödyntämistä jälkihuipun 

käsittelyssä.  

6.3.2 Jousto ID-markkinoilla 

Johtuen ID-markkinoiden reaaliaikaisuudesta on jouston hyödyntäminen DA-markkinoita 

yksinkertaisempaa. Kun jokaisen tunnin hintataso ei määrity samanaikaisesti, niin tarjous 

arvioidulle jälkihuipulle voidaan jättää vasta joustotarjouksen mentyä kaupaksi. Toisaalta 

tarvitaan jatkuva reaaliaikainen valvonta käytännössä automatisoituna prosessina, joka akti-

voi jouston asetetun hintarajan ylittyessä ja tekee tarjoukset ajankohdan joustoarvion ja jäl-

kihuippuarvion mukaisesti. Lisäksi mikäli joustotarjous tehdään ID-markkinoilla kauem-

maksi tulevaisuuteen, esimerkiksi 6 tunnin päähän kaupankäyntihetkestä, tulee huomioida 

jälkihuipun mahdollinen osittainen tai täysvaltainen siirtymä edeltämään joustotapahtumaa. 

Tällöin tarvitaan ennuste jälkihuipun käyttäytymisestä, jotta tasetta korjaavat jälkihuipun 

huomioivat tarjoukset voidaan tehdä oikeille toimitusajankohdille. Merkittävänä vaikutta-

jana ennakkohuipun muodostumisessa on asiakasviestinnän toteutus, eli missä vaiheessa 

jouston aktivointipyyntö lähetetään.  

6.3.3 Jousto reservimarkkinoilla 

Konseptissa esitetyn jouston vieminen reservimarkkinoille ei onnistu markkinoiden nykyiset 

rajoitukset huomioiden. Reaaliaikainen mittaus vaatisi erillisen mittalaitteen asentamisen 

kohteeseen. Kulutuksen toteutuneen jouston todentamisessa käytettävälle vertailutasolle ei 

myöskään ole annettu minkäänlaista määritelmää markkinoille liittymisen ehdoissa ja rajoit-

teissa. Periaatteessa jousto voitaisiin todentaa tasevastaavan tasevirheestä, mutta käytän-

nössä tasevirhettä on jatkuvasti. Mielivaltaisesti valitun käyttöpaikan tai käyttöpaikkaryh-

män aiheuttamaa virhettä ei voida yksiselitteisesti määrittää. Eritelty tasekäsittely voidaan 

toteuttaa suurille sähkönkuluttajille. 
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Mikäli sähkönkuluttaja on riittävän suuri ja varsinkin kun sillä on esimerkiksi omaa sähkön-

tuotantoa ja oma teollisuusverkko, niin sille kohdistuvia sähkön hankintoja varten voidaan 

tehdä oma taseen käsittely. Asiakkaalle muodostetaan tällöin yksilöity kulutusennuste ja to-

teutetaan hankinnat kohdistetusti sen mukaisesti. Tällöin kyseinen toimija on omana tasealu-

eenaan, eli asiakasta laskutetaan tasevirheistä samoin kuin taseselvityksessä laskutettaisiin 

tasevastaavaa. Merkittävä vaikuttava tekijä oman tasetarkastelun kannattavuuteen on kuor-

man ennustettavuus.  

Pienkuluttajilla kuormien ennustaminen on suurkuluttajia hankalampaa, joskin yksittäisten 

kohteiden ennustevirheen risteily pienentää kokonaisvirhettä. Ongelmana teollisuuskohtei-

den kaltaiseen käsittelyyn on se, että joustoon osallistuvat asiakkaat tuskin haluaisivat siirtyä 

itsenäiseen taselaskutukseen. Mikäli kuluttajista muodostettaisiin oma taseryhmä, tasevir-

heen käsittely tulisi tehdä jokaisena taseajanjaksona. Omaksi taseryhmäkseen eriteltynä 

joustoon osallistuviin asiakkaisiin kohdistuisi tasevirhe johtuen eritellyistä kuormanennus-

teista ja sähkön hankinnoista jokaiselta toimitusajanjaksolta, eli nykyisellään tunnilta. Tase-

virhe on sisällytettynä nykyisellään pienkuluttajan laskutuksessa myyjän riskimarginaaliin 

volyymiriskin muodossa. 

Konseptin kannalta tilanne on hankala. Koska joustoon liittyville asiakkaille ei aleta muo-

dostamaan yksilöityjä hankintaprofiileja ja eriteltyä tasetta, perinteisille teollisuuskohteille 

tyypillinen jouston todentamisen menettely ei ole mahdollinen. Vaikka jokaisesta osallistu-

vasta käyttöpaikasta saataisiinkin reaaliaikainen mittaus, niin niiden vertailutasona ei voida 

käyttää sähkön hankintoja, koska niitä ei ole erikseen kohdennettu jokaiselle pienasiak-

kaalle. Vertailutason muodostaminen on mahdollista, varsinkin huomioiden virheen ristei-

leminen, mutta koska hankintoja ei ole kohdistettu niin Fingridin ei voi todentaa toteutunutta 

joustoa tasevirheestä. 

Koska todennustasoa ei voida perinteisellä menettelyllä toteuttaa eikä reaaliaikamittauksen 

kriteeriä täytetä, reservimarkkinat on rajattava ulos potentiaalisista markkinoista. Osallistu-

minen vaatisi Fingridin puolelta muutoksia siten, että kysyntäjousto voitaisiin todentaa jäl-

kikäteen esimerkiksi taseselvityksen yhteydessä. 

6.3.4 Jousto tasesähköllä 

Tasesähkössä jouston toteuttaminen on prosessin kannalta yksinkertaisinta. Koska tasesähkö 

ei ole varsinaisesti markkinapaikka, sinne ei ole tarvetta tehdä erillisiä tarjouksia ja muodos-

taa niitä varten kulutusennustetta. Kuitenkin kulutusennuste tarvitaan vertailutasoksi jouston 

todentamista varten. Ennuste tarvitaan myös jokaiselle muulle markkinalle ja tasesähkön 

tarkastelu on välttämätön toimenpide ennustevirheen osalta hyödynnettäessä jokaista muu-

takin markkinapaikkaa, mikäli joustokonseptin kokonaisvaltainen kannattavuus halutaan 

määrittää. 

Rajoitteena tasesähkön hyödyntämisessä on tasevastaavan velvoite pyrkimyksestä taseen ta-

sapainotilaan, eli käytännössä se, että aiheutunut virhepoikkeama ei saa olla tilastollisesti 

merkittävä huomioiden tasevastaavan kokonaiskuorman. Kyseinen aiheuttaa rajaehdot asia-

kasmäärälle, mihin vaikuttavat myös osallistuvien asiakkaiden kulutustehot sekä osallistu-

misen todennäköisyys eri ajankohtina. Myös joustopalvelua tarjoavan tasevastaavaan koko-

naiskuorman suuruus vaikuttaa suhteellisessa tarkastelussa virheen merkittävyyteen.  

Käytännössä rajoitteet voidaan huomioida aktivoimalla jousto vain hankintojen ollessa riit-

tävästi puutteelliset kulutusennusteeseen verrattuna. Myös jälkihuipun vaikutus tasevirhee-

seen tulee huomioida jokaisen joustotapahtuman tasevirheen vaikutuksen laskennassa. Täl-

löin joustolla pyritään minimoimaan tasevirhettä. 
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Kysyntäjousto on markkinoiden tarkastelun yhteydessä rajattu tasesähköön, eli tasehallinnan 

viimeiseen vaiheeseen. Tasetarkastelu on keskeinen osa-alue, kun määritetään jouston todel-

lista taloudellisuutta, sillä kaikki virheet muiden markkinoiden tarjouksia varten tehdyissä 

joustoennusteissa realisoidaan tasesähkön hinnalla. Rajauksen syinä ovat tasetarkastelun 

keskeisyys kaikille markkinoille sekä työn laajuuden rajoittaminen. 

6.3.5 Markkinapaikan rajaaminen 

Taulukossa 10 on esitetty kohdan 6.3 tarkastelun keskeiset tulokset. Joustokonsepti on hyö-

dynnettävissä ID-markkinoilla tai tasesähköllä. Hyödynnettäessä joustoa ID-markkinoilla 

tarvitaan ennusteet toteutuvasta joustosta ja jälkihuipusta, joiden ennustevirheet arvotetaan 

tasesähköllä.  

Taulukko 10: Joustokonseptin soveltuvuus markkinapaikoille 

Markkinapaikka Rajoitteet Voidaanko 

hyödyntää? 

Lisähuomiot 

ID-markkinat Tarvitaan ennusteet jous-

tosta ja jälkihuipusta 

Kyllä Ennustevirheet 

arvostettava ta-

sesähköllä 

Tasesähkö Kuormanohjauksella ei 

saada aiheuttaa tasevir-

heeseen merkittävää kas-

vua 

Kyllä  

DA-markkinat Tuoterakenne ei mahdol-

lista koko joustotapahtu-

man huomioimista 

Ei Ennustevirheet 

arvostettava ta-

sesähköllä 

Reservimarkkinat Velvoitteet huomattavasti 

AMR-mittaria tiheäm-

mästä mittausvälistä sekä 

tehotason pysyvyydestä 

säätöjakson aikana. 

Ei Ennustevirheet 

arvostettava ta-

sesähköllä 

 

Hyödynnettävistä vaihtoehdoista ID-markkina on vakaampi, sillä siinä jouston sekä jälki-

huipun hintataso tiedetään jouston aktivoinnin tarjouksia toteutettaessa. Kuitenkin ID-mark-

kinoille tarvittavia joustoennusteita ei voida tarkasteltavassa toteutuksessa muodostaa ilman 

dataa joustotapahtumista. Näin ollen on järkevämpi tarkastella jouston hyödyntämistä ta-

sesähköllä, jonka tulosten perusteella joustoa voitaisiin laajentaa ID-markkinoiden puolelle. 

ID-markkinat vaativat myös tasesähköä laajemmat tiedonsiirtoprosessit. 

 

Tasesähköllä rajauksena on tasevirhe. Tasevastaava ei saa tarkoituksenmukaisesti pyrkiä ta-

sevirheen epätasapainoon. Kyseinen voidaan huomioida aktivointilogiikassa siten, että tar-

kastellaan taseen ennustetta ja jousto aktivoidaan vain, jos ennusteessa on riittävästi vastak-

kaissuuntaista poikkeamaa. Simuloinnin kannalta kyseinen tilanne on ongelmallinen, sillä 

tase-ennusteet ovat jatkuvasti päivittyviä reaaliaikaisia prosesseja, joista ei säilytetä jatkuvia 

historiatietoja. Mikäli simuloinnissa käytettäisiin todellista poikkeamaa aktivoinnin rajoitti-

mena, niin ei ole mitään takeita olisiko tasevirhe näyttänyt sen suuruiselta tai suuntaiselta 

ennusteissa. Tasevirheen rajoitinta ei simuloinnissa huomioida, mutta tiedostetaan sen ole-
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van tarpeellinen todellisen konseptin yhteydessä. Taseelle voidaan kuitenkin toteuttaa vaih-

toehtoinen tarkastelu, eli määrittää olisiko jousto aiheuttanut koko tarkastelujaksolta sum-

matun tasevirheen itseisarvon kasvamista vai pienenemistä.  

6.4 Kysyntäjouston taloudellinen potentiaali eri markkinoilla 

Tarkastelun alaisen joustokonseptin mahdollisuudet osallistua eri markkinoille ovat rajalliset 

ja eri markkinoiden hyödyntämisestä aiheutuvat lisävaikutukset tulee huomioida. Käytän-

nössä osallistumismahdollisuudet rajautuvat DA-, ID- ja tasesähkömarkkinoille. Kyseisillä 

markkinoilla saavutettavaa maksimipotentiaalia on tarkasteltu DR pooli -raportissa (Järven-

tausta et al. 2015) vuodelta 2015, jossa on hyödynnetty vuoden 2011 hintadataa ja muodos-

tettu eri tarjousstrategioilla sähkölämmityksen ja käyttöveden kuormitusryhmälle simuloidut 

jouston tuotot. Tarkastelun tulokset on esitetty alla taulukossa 11. Tarkastelussa on tehty 

tiettyjä taustaolettamuksia, kuten tasevastaavan kyky huomioida ennakoivasti omissa han-

kinnoissaan ja suojauksissaan toteutuva jousto. 

Taulukko 11: Yhteenveto suoran sähkölämmityksen ja käyttöveden kuormitusryhmän (110) simuloitujen kuor-

manohjauksien tuloksista ajanjaksolla 1.1.2011 – 31.12.2011 (1 388 asiakasta). (Järventausta 

et al. 2015) 

 

Taulukossa on esitetty myös kaksi reservituotetta, joihin tarkasteltavalla konseptilla ei voida 

osallistua. Tuloksiin sisältyviä oletuksia on myös esitetty, esimerkiksi myyjän tasehallin-

nassa saavutettavassa tuotossa tasesähkön hintadataa on käytetty kuin se olisi myyjällä tie-

dossa joustoajanhetkellä. Todellisuudessa hintatieto tulisi ennustaa esimerkiksi kaksi tuntia 

viiveellä julkaistavan säätösähkön hintaa hyödyntäen. Käytännössä ajankohta, milloin jousto 

voidaan aktivoida tasehallinnan keinona, on tällä hetkellä vain ne tunnit, jolloin Suomi on 

omana säätöalueena ja säätösähkön hinta julkaistaan reaaliaikaisesti. Tällöinkin on olemassa 
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riski, että tunnin aikana tapahtuu sekä ylös- että alassäätöä ja tunti merkitään toteutettua 

jouston suuntaa vastakkaiseksi, jolloin toteutettu jousto poistaa taloudellista etua sen kasvat-

tamisen sijaan. Lisäksi yksitaseen ja varttitaseen käyttöönottojen välissä ylös- ja alassäätöä 

sisältävät tunnit ovat potentiaalisesti jokaiselle osallistujalle epätaloudellisemmalla hinnalla 

toteutuvia. 

Lisäksi tuloksista on huomioitava se, että niissä on oletettu säätötehon olevan käytettävissä 

koko tunnin ajan, mikä ei todellisuudessa tapahdu. Hintataso kehittyy tunnin sisällä ja jotta 

koko tunti voitaisiin huomioida, tulisi ennustaa säätötarjousten kehittyminen tunnin sisällä 

ja aktivoida jousto heti tunnin alkaessa ennusteen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan seu-

rata säätösähkön tarjoustason kasvamista esimerkiksi Fingrid Onlinessa ja aktivoida jousto 

riittävän suuren tarjouksen esiintyessä tai hintakehityksen ollessa riittävän nopeaa. Tällöin 

ei jouston koko potentiaalia voida hyödyntää, vaan tehoa tulee skaalata matalammaksi arvi-

oidun menetetyn säätöajan mukaisesti. Koko tunti saataisiin potentiaalisesti kokonaisuudes-

saan käytettäväksi, mikäli säätösähkön tarjoushinta olisi niin matala, että se aktivoitaisiin 

ensimmäisenä tarjouksena Se taas laskisi merkittävästi ohjauskohtaista tuottoa, kun ohjauk-

sella osallistuttaisiin myös matalamman hintatason tunneille. 

Myös asiakkaiden tehossa on tarkasteltavassa konseptissa eroja taulukossa esitettyyn teo-

reettiseen maksimiin vuoden 2011 hintatasolla. Sähkölämmittäjät ja käyttöveden kuormitus-

ryhmällä on huomattavasti keskimääräistä sähkökäyttäjää korkeampia kulutustasoja varsin-

kin talviaikaan, sekä varaajan ajastuksesta tai ohjauksesta riippuen myös muulloin. Kun kes-

kimääräinen asiakaskohtainen teho laskee, asiakkaan joustosta saaman hyödyn tai haitan 

määrä pienenee samassa suhteessa. 

Tarkastelussa keskitytään tasesähköön, joten sen soveltuvuus konseptissa hyödynnettävään 

kysyntäjoustoon tulee tarkastella. Alustava taloudellisen potentiaalin tarkastelu on suoritettu 

vuoden 2018 DA- ja kulutustasesähkön hinnoilla sekä vertailuna 1.1.2019 – 31.12.2019 

ajanjaksolle. Tarkasteluhetkellä ei koko vuoden hintadata ollut käytettävissä. Sähkön han-

kintahintana on käytetty kunkin tunnin DA-hintaa.  

Varsinaisesti vertailutasona tulisi käyttää asiakkaan myyntihintaa. Kuitenkin ongelmana 

tässä tapauksessa on se, että myyntihinta on tuotekohtainen. Tarkastelu tulisi tällöin tehdä 

kunkin tuotteen hinnastojen perusteella jokaiselle erikseen. Yksinkertaistuksena on tehty 

olettamus, että DA-hintaa hyödynnetään tuotteiden myyntihinnan muodostuksessa, joten sen 

avulla voidaan muodostaa suuntaa-antava kannattavuus. Lähimpänä kyseistä oletusta ovat 

Priima-asiakkaat, joiden laskutushinta on indeksisidonnainen DA-markkinahintaan myyjän 

marginaalin huomioiden. Myyntihinnan vaihtoehtokustannus voidaan muodostaa tuloksista 

vertaamalla DA-hinnalla saavutettua tuottoa myyjän vakiomarginaaliin koko tarkastelujak-

son ajalta, eli vuoden aikana kerrottuna 8760 tunnilla. Tällöin ongelmaksi muodostuu tuote-

kohtaisen marginaalin määrittäminen. 

Kulutustasesähkön ja DA-hinnan erotuksen ollessa positiivinen voidaan joustolla saavuttaa 

voittoa. Kyseinen tarkastelu ei huomioi jälkihuippua, vaan toimii vain energian kulutuksen 

poistuessa kokonaisuudessaan. Myös eri ajankohtina hyödynnettävissä olevalla teholla on 

merkittävä vaikutus, mitä voidaan yksinkertaistaa maksimipotentiaalin tarkastelussa oletta-

malla 1 MW:n tasainen joustopotentiaali jokaiselle tunnille. Kuvissa 20 – 22 on esitetty po-

tentiaalisesti saavutettava tuotto DA-hinnan ja kulutustasesähkön hinnan erotuksesta sum-

mattuna eri päiville, kuukausille ja tunneille kumpanakin tarkasteltavana vuotena. 
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Kuva 20: Kulutustasesähkön ja DA-hinnan erotukset summattuna eri kuukausille vuosina 2018 ja 2019 tun-

neilta, jolloin tasesähkö on ollut DA-hintaa kalliimpaa 

 

Kuva 21: Kulutustasesähkön ja DA-hinnan erotukset summattuna eri viikonpäiville vuosina 2018 ja 2019 tun-

neilta, jolloin tasesähkö on ollut DA-hintaa kalliimpaa 
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Kuva 22: Kulutustasesähkön ja DA-hinnan erotukset summattuna eri tunneille vuosina 2018 ja 2019 tunneilta, 

jolloin tasesähkö on ollut DA-hintaa kalliimpaa 

Kuvissa esitettyjen potentiaalien kokonaissumma on vuodelle 2018 yhteensä 48 056 €/MW. 

Tarkastellulle jaksolle vuodesta 2019 kokonaissumma on 54 771 €/MW. Jotta koko potenti-

aali voitaisiin saavuttaa, tulisi jouston toteutua ilman jälkihuippua ja olla hyödynnettävissä 

samalla teholla koko tarkasteltavan ajan. Tuloksissa ei myöskään huomioida vaihtoehtokus-

tannusta sähkön myymättä jättämisestä asiakkaalle. 

Typistettynä tasesähkön potentiaali keskittyy päiväsajalle arkipäivinä. Vaihtelu kuukausien 

välillä on suurta, mutta 24 kuukauden otannassa talvikuukausien potentiaali havaitaan tyy-

pillisesti huomattavasti kesäkuukausia pienemmäksi. Kyseinen tilanne on ongelmallinen 

pienkuluttajien sähkölämmitysten suuren joustopotentiaalin kannalta. 

Potentiaalin jakautuminen on tärkeää tarkasteltavan konseptin kannalta, sillä asiakkaiden 

jatkuva häiritseminen joustotarpeilla ei ole tarkoituksenmukaista. Kuvassa 23 on esitetty las-

kevasti järjesteltynä ajanjakson 1.1.2018 – 31.12.2019 kulutustasesähkön ja DA-hinnan ero-

tukset eri tunteina.  
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Kuva 23: Kulutustasesähkön ja spot-hinnan erotus eri tunteina 1.1.2018 – 31.12.2019 järjesteltynä laskevasti 

Kuvasta voidaan havaita erotuksen olevan välillä 20 – -20 €/MWh miltei koko tarkastelu-

ajan. Jouston kannalta merkittäviä ovat tunnit, jolloin erotus on riittävästi positiivinen. Ero-

tukseltaan positiivia tunteja on koko tarkasteluaikana 6322 kappaletta, joten yhdelle vuodelle 

aktivoitumisia tulisi maksimituoton muodostuksen logiikalla keskimäärin 3161 kappaletta. 

Yksittäisellä joustotapahtumalla saavutettaisiin tällöin keskimäärin 16,27 €/MWh tuotto. 

Tuotossa ei ole huomioitu vaihtoehtokustannusta asiakkaan tuotekohtaisista myyntihin-

noista. 

Kuvaajan rajaukset estävät huippuhintojen havainnoinnin, mutta tarkastelujakson suurin 

erotus on 2952,96 €/MWh ja pienin on -1004 €/MWh. Yli 40 €/MWh:n positiivisen erotuk-

sen esiintymiä on 517 kappaletta ja yli 80 €/MWh:n positiivisia erotuksia 192 kappaletta. 

Vastaavasti alle -80 €/MWh erotuksia oli 31 kappaletta. Jouston aktivoitumisia tapahtuisi 80 

€/MWh aktivoitumisrajalla keskimäärin 96 kertaa vuodessa. Taustaehtona aktivoimisessa 

kyseisen arvon perusteella olisi kulutustasesähkön hinnan tietäminen toimitustunnin aikana, 

mikä ei nykyisellään ole mahdollista muutoin kuin Suomen ollessa omana säätöalueena. Re-

servimarkkinoiden korkeammalla tarjoushinnalla ei jousto aktivoidu heti tunnin alussa, vaan 

vasta silloin, kun hinta saavutetaan tunnin sisällä, joten osa jouston potentiaalista kyseisenä 

tuntina menetettäisiin. 

6.5 Pienkuluttajien säädettävät kuormat 

Tarkasteltavassa joustokonseptissa asiakas toteuttaa kysyntäjouston itsenäisesti. Koska mit-

taustietoja kysyntäjoustosta tarkasteltavan kaltaisella toteutuksella ei ole saatavilla, jouston 

käyttäytymisen ymmärtämiseksi tarkastellaan pienasiakkaan sähkönkulutuksen komponent-

tien kuormituksia ja niiden käyttäytymistä. Taulukossa 12 on esitetty joustokonseptin kan-

nalta olennaisia sähkönkulutuskohteita, niiden sähköenergian kulutus ja jouston arvioitu jäl-

kihuipun suuruus sekä sen esiintymisen viive.  
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Taulukko 12: Kotitalouden keskeisten sähkönkulutuskohteiden tyypilliset tehot, arvioidut kestoajat sekä jälki-

huipun viiveet ja niiden suhteelliset tehot (Helen 2013 sovelletusti, Danfoss 2020 sovelletusti, 

Haato 2020, Jäspi 2020) 

Joustava kuorma Teho, kW 

Kestoaika 
tunnin sisällä, 
minuuttia 

Jälkihuipun viive,  
minuuttia 

Jälkihuipun suh-
teellinen teho 

Astianpesukone 0,5 – 1,6 60 0 – 120 tai päiviä 100 % 

Ilmastointi 3,5 – 7 0 – 60 0 – 120 100 % 

Kahvinkeitin 0,6 10 0 – 120 0 tai 100 % 

Kiuas 3 – 8 60 0 – 120 tai päiviä 0 tai 100 % 

Kuivauskaappi 4 60 0 – 120 tai päiviä 100 % 

Kuivausrumpu 1,9 – 5,5 40 0 – 120 tai päiviä 100 % 

Lattialämmitys per m^2 0,02 – 0,2 60 0* 100 % 

Lämminvesivaraaja  

(15 – 600 L) 

LED-lamppu 

1 – 6 

0,015 

60 

0 – 60 

60 

0 

100 % 

0 – 100 % 

Leivänpaahdin 0,6 5 0 – 120 0 tai 100 % 

Mikroaaltouuni 1,2 5 0 – 120 0 tai 100% 

Pyykinpesukone 0,6 – 1,7 60 0 – 120 tai päiviä 100 % 

Pölynimuri 1,5 60 0 – 120 tai päiviä 100 % 

Sähköliesi 0,5 – 2 30 0 – 120 0 tai 100 % 

Tietokone 0,14 – 0,5 0 – 60 0 – 120 0 – 100 % 

TV LCD 0,5 – 0,48 0 – 60 0 – 120 0 – 100 % 

Uunin kuumennus 
ja lämmön ylläpito 0,8 30 0 – 120 0 tai 100 % 

Vedenkeitin 1,2 5 0 – 120 0 tai 100 % 

Esitettyjen lähteiden lisäksi osassa arvoista on sovellettu vertailutarkastelua satunnaisten 

suomalaisten verkkokauppojen sähkölaitteiden teknisiin tietoihin. Lisäksi lämminvesivaraa-

jien lämmitystehot määritettiin Haato- ja Jäspi-merkkisten varaajien valmistajien tuotteiden 

perusteella (Haato 2020, Jäspi 2020). Taulukossa esitettyjen jälkihuipun esiintymien tulee 

ymmärtää olevan tekijän omia arvioita, eli ne voivat sisältää hyvin suuria virheitä. Koska 

pääsääntöinen joustava tekijä määrittyy asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen mukaisesti, jäl-

kihuipun esiintymistä on hyvin vaikea ennustaa ilman minkäänlaista dataa toteutuneesta 

joustosta. Arvoissa on pyritty tuomaan ilmi se, että osa kulutuksesta voi jäädä kokonaan pois 

tai esiintyä osittaisena alkuperäisestä. Esimerkiksi saunominen tai television käyttö eivät ole 

välttämättömiä toimenpiteitä, vaan rentoutumiseen kohdistuvia kulutustapoja, jotka voidaan 

korvata muilla toimilla. Toisaalta esimerkiksi pyykinpesua ei voi toteuttaa järkevästi muilla 

menetelmillä siten, että säästetty sähkönkulutus ei toteutuisi myöhemmin. 
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Suorien sähkölämmittäjien osalta on jälkihuippujen esiintymistä tarkasteltu jo 70-luvulla 

(VTT 1979). Analyysien perusteella on päädytty tulokseen, jossa kuorman kytkeytyessä ta-

kaisin päälle 2 tunnin alasajon jälkeen on kulutettu lisäteho normaalitilanteeseen nähden 20 

minuutin ajan 0,8 kertainen ohjattuun tehoon nähden ja huipun jälkeen korvaava energia 

näkyy 0,3 kertaisena lisänä kulutuksessa pidemmän aikaa. Kokonaisenergiankulutuksessa 

havaittiin pienimuotoista säästöä, mutta sen tarkka määrittäminen osoittautui vaikeaksi, jo-

ten tarkastelussa päädyttiin kulutuksen palautuvan samalla energiamäärällä joustohetken jäl-

keen. Energian säästyminen on loogista, sillä sisätilojen viilentyessä lämpötilaero ulkoläm-

pötilaan pienenee, mikä vähentää lämpöhäviöitä. Kun oletetaan kokonaisenergian korvautu-

minen samaksi, voidaan todeta, että kulutuksen kokonaispalautuvuuden kesto on liki kuusi 

tuntia. Tulokset ovat suuntaa antavia, sillä tarkastelua ei suoritettu kuin yhdessä lämpötilassa 

-14 – -15 °C välillä ja kiinteistöjen eristysratkaisut ovat voineet vuosikymmenien aikana 

muuttua. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että sähkölämmityksen jälkihuippu voi esiintyä 

merkittävästi pidemmän aikaa kuin itse jousto. 

Varaajaa joustossa hyödyntävissä kohteissa jouston ilmeneminen riippuu toimintalogiikasta. 

Mikäli varaajan lämmitys on toteutettu jäykällä kalenteriohjauksella (määritetty ehdottomat 

käynnistys ja sammutusajat), jälkihuippua ei näy. Jos toimintalogiikka kuitenkin pohjautuu, 

tai siinä on kalenteriohjauksen lisäksi, esimerkiksi aika- ja termostaattiohjaukseen, jälki-

huippu voi toteutua lämmityksen kestoajan pidentymisenä. Tällöin jälkihuippu esiintyy jous-

ton mukaisen katkaisun pituisena lämmityssyklin lopussa. Mikäli aikaohjaus on vakioitu ja 

termostaattiohjaus on toissijaisena varalla (ettei lämpöenergia pääse loppumaan), jälki-

huippu voi esiintyä myös lämmityssyklin jälkeen lämmitystarpeena lämmön huippukulutuk-

sen aikaan tai heti sen jälkeen ennen seuraavaa ajastettua lämmityssykliä. 

6.5.1 Joustopotentiaali 

Joustopotentiaali kullekin ajanhetkelle määräytyy edellä esitetyn kulutuslaitteiden muodos-

taman kokonaisuuden ja asiakkaan oman aktiivisuuden yhteisvaikutuksena. Keskimääräisen 

kotitalouden varustelutason tarkka määrittäminen asiakaskunnasta on hankalaa, eikä osallis-

tuvien asiakkaiden keskiarvo välttämättä olisi koko asiakaskunnan keskiarvoa vastaava. 

Käytännössä maksimipotentiaali voidaan kuitenkin määrittää kullekin tunnille erottamalla 

käyttöpaikkakohtaisesti kulutuskäyrästä niin sanottu pohjakuorma, eli esimerkiksi jääkaapit, 

pakastimet ja muut vastaavat sähkölaitteet, jotka ovat jatkuvasti päällä, mutta joita ei toden-

näköisesti alettaisi kytkemään irti ilman merkittävää saavutettavaa hyötyä. Taustaolettamuk-

sen pohjalla on se, että kyseisten pohjatason laitteiden kulutus on lyhyellä aikavälillä hyvin 

pientä. Poikkeuksena pohjakuormassa ovat sähkölämmittäjät ja ilmastointikohteet. Sähkö-

lämmityksen kapasiteetti on suuri, eikä sen pois kytkeminen aiheuta merkittävää haittaa tai 

riskiä, vain huonelämpötilan väliaikaisen alenemisen. Vastaavasti kesäaikaan on ilmastoin-

tikoneiston irtikytkeminen lyhyeksi ajaksi mahdollista. Merkittävän lämpötilariippuvuuden 

sisältävät kohteet tulee huomioida siten, että pohjatasona käytetään ennen lämmitys- tai vii-

lennyskautta esiintyvää pohjatasoa. 

Tarkastelu maksimijoustopotentiaalista suoritetaan valitsemalla 188 käyttöpaikan joukko sa-

tunnaisesti 2000 – 25 000 kWh:n vuosikulutuksen käyttöpaikoista eri sähköenergiatuotteista 

ja tarkastelemalla joukon tuntikohtaisia kulutuksia käyttöpaikkakohtaisesti aikaväliltä 

1.1.2018 00:00 – 31.12.2019 23:59. Kulutuksista poistetaan pohjakuormitus ja jäljelle jäävä 

osuus oletetaan olevan kokonaisuudessaan potentiaalista joustavaa kuormaa joko ohjattavien 

laitteiden tai vapaaehtoisen kulutuskäyttäytymisen muutoksen muodossa.  

Joustopotentiaalin määrittämistä varten on tarkasteltavan joukon pohjakuormana käytetty 

käyttöpaikkakohtaisesti jokaiselle tunnille kunkin vuorokauden kolmanneksi pienintä mit-

tausarvoa, millä pyrittiin poistamaan satunnaisia nollamittausarvoja osassa käyttöpaikoista. 
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Tyypillisesti vuorokauden pienimmät arvot esiintyvät aamuyöllä. Mikäli vuorokauden poh-

jakuorma ylittää 0,35 kW, pohjakuorman arvoksi asetettiin edellisen vuorokauden pohja-

kuorma tai 0,35 kW riippuen siitä, kumpi on pienempi. Kun vuorokauden 3. pienin arvo on 

pitkän aikaa yli 0,35 kW, niin pohjakuorman arvona säilyy tällöin ennen ylitystä käytetty 

pohjakuorman arvo. Asetettu raja-arvo 0,35 kW määritettiin datapisteiden jakauman tarkas-

telulla. Kuvissa 24 – 28 on esitetty tarkasteltavan 188 käyttöpaikan summatun pohjakulu-

tuksen lämpötilajakauma pohjakuorman maksimin rajauksilla välillä 3 – 0,3 kW. 

 

Kuva 24: Tarkasteltavan joukon pohjakuormien summan lämpötilariippuvuus 3 kWn maksimirajoitteella 

 

Kuva 25: Tarkasteltavan joukon pohjakuormien summan lämpötilariippuvuus 0,5 kWn maksimirajoitteella 
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Kuva 26: Tarkasteltavan joukon pohjakuormien summan lämpötilariippuvuus 0,4 kWn maksimirajoitteella 

 

Kuva 27: Tarkasteltavan joukon pohjakuormien summan lämpötilariippuvuus 0,35 kWn maksimirajoitteella 
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Kuva 28: Tarkasteltavan joukon pohjakuormien summan lämpötilariippuvuus 0,3 kWn maksirajoitteella 

Kuvista havaitaan trendikäyrän yhtälön sekä sille olennaisen korrelaatiokertoimen R2 muu-

tos, kun maksimitasoa kasvatetaan. R2-arvo pohjautuu tilastolliseen menetelmään ja ilmaisee 

typistetysti, kuinka suuri osa tarkasteltavan arvon muutoksista voidaan selittää kyseisellä 

muuttujalla. Tässä tapauksessa kuinka suuri osuus kulutuksen muutoksista on yhteydessä 

lämpötilaan. Kyseisen indikaattorin, kuten muidenkin tilastollisten tunnuslukujen, käytössä 

tulee ymmärtää kultainen sääntö, ettei korrelaatio välttämättä indikoi kausaliteettia. Tarkas-

teltavan suureen käyttäytymisen ymmärrys on tärkeää.  

Toisaalta voidaan myös havaita pohjakuorman minimitason aleneminen. Esitetty 0,35 kW:n 

raja määrittämisessä käytetty logiikka seuraava: valittiin arvo, joka on korrelaatiokertoimen 

nopean muutostilanteen vaiheilla, mutta minimitaso ei ole vielä ”romahtanut”. Vaikka mi-

nimitaso laskee välillä 3 kW –> 0,35 kW, sen muutos ei ole yhtä voimakas siirryttäessä 0,4 

–> 0,35 kW kuin muutoksessa 0,35 –> 0,3 kW.  

Lämpötilariippuvan kuorman siirtyminen joustopotentiaaliin voidaan havaita ottamalla ero-

tus pohjakuorman ja koko kulutuspotentiaalin väliltä. Kuvissa 29 ja 30 on esitetty pohja-

kuormasta eroava kulutuksen lämpötilariippuvuudet 3 kW:n sekä valitun 0,35 kW:n rajoit-

teilla. Lämpötilariippuvan kulutuksen nähdään selkeästi siirtyvän pohjakuormasta säätyvän 

kuorman arvioon, kun maksimirajoitus on asetettu. 
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Kuva 29: Pohjakuormasta erotetun kulutuksen lämpötilajakauma 3 kW:n pohjakuormarajoitteella 

 

Kuva 30: Pohjakuormasta erotetun kulutuksen lämpötilajakauma 0,35 kW:n pohjakuormarajoitteella 

Pohjakuorman maksimiarvolla pyrittiin huomioimaan tilanne, jossa tarkastelu aloitetaan 

lämmitys- tai viilennyskauden aikana ilman historiadataa kulutuksesta. Tässä tarkastelussa 

kulutusdata alkaa tammikuun alussa, eli vastaavassa tilanteessa kesken lämmityskauden. 

Myös esimerkiksi pohjatason absoluuttisen tai suhteellisen muutosnopeuden tai lämpötila-

riippuvuuden huomattavaa muutosta voitaisiin hyödyntää indikaattorina pohjakuorman 

staattisen arvon käyttöönotossa.  Pohjakuorman tarkastelu kannattaisi aloittaa kevään tai 

syksyn mittausdatasta, kun lämmitys- ja viilennyskuormilla ei ole merkittävää tarvetta. 

Myös kesän pohjatason hyödyntäminen on mahdollista olettamuksella, että viilennyksen 

pohjakuorma on todella pieni – eli laitteisto on standby- tai off-tilassa – ja tapahtuu saman-

aikaisesti muun kulutuksen minimin kanssa, eli tyypillisesti aamuyön tunteina. 

Yksinkertaistettu toimintatapa voisi olla myös käyttää esimerkiksi edellisen vuoden tuntiku-

lutusten sopivaa persentiiliä. Tällöin taustaehdoksi joustokonseptiin osallistumiseen täytyy 
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määrittää riittävän pitkä kulutushistoria, eli käytännössä tulee osallistujan olla ollut PKS 

Sähkökaupan asiakkaana riittävän pitkä aika. Mikäli asiakas liittyisi joustoon juuri ennen 

kevättä, tarvittaisiin minimikulutustietoja syksyltä ennen lämmityskautta. Näin ollen mini-

mitason tulisi olla vähintään ~6 kuukautta. Lisäksi käyttöpaikan asiakkaan tulisi olla koko 

kyseisen lähihistorian ajan sama. 

6.5.2 Jouston jälkihuippu 

Jälkihuipun määrittäminen tarkasteltavalle massalle ilman mittausdataa on haasteellista. 

Jouston jälkeinen energian palautuminen voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan 

• Suoraa sähkölämmitystä omaavien kohteiden teho voi kasvaa lyhyen ajan verran 

jopa jouston suuruiseksi ja vaikuttaa vielä moninkertaisesti jouston pituisena aikana 

matalana lisänä kuormitukseen 

• Varaajia joustossa hyödyntävien kohteiden kulutuksen kestoaika pitenee, jolloin tu-

lee huomioida kulutuksen kasvu varaajan toiminta-ajan lopussa. Sähköauton latauk-

sen hyödyntäminen on lämminvesivaraajaan rinnastettava toimenpide jälkihuipun 

energian ilmenemisessä. 

• Kulutuskäyttäytymisellä joustavien kohteiden jälkihuippu voi ilmentyä hyvinkin sa-

tunnaisesti tai jäädä kokonaan ilmenemättä, mikäli sähköä vaativa toimenpide, kuten 

saunominen, jätetään kokonaan tekemättä kyseisenä ajanhetkenä. Huomioitavaa on 

kuitenkin, että tekemättä jätetty toimenpide voidaan korvata esimerkiksi seuraavana 

päivänä ja tarkka ennustaminen pelkän kulutustiedon avulla ei onnistu. Johtuen pien-

kuluttajien kulutuksen suuresta satunnaisvaihtelusta, ei pitkän ajanjakson siirtyneitä 

jälkihuippuja kyetä myöskään erittelemään jälkikäteen muusta kulutuksesta. 

Taloudellisessa tarkastelussa täytyy jälkihuipun ilmenemisessä tehdä hyvin karkeita oletta-

muksia. Taloudellinen maksimipotentiaali jälkihuipun osalta on sen jäädessä ilmenemättä 

kokonaan, jota voidaan käyttää yhtenä tarkasteltavana vaihtoehtona. Muuten jälkihuipun il-

meneminen pyritään huomioimaan skaalaamalla esiintyneen tunnin jälkeen joustanut ener-

giamäärä kolmelle seuraavalle tunnille erilaisilla jakaumilla. Koska osallistuvien käyttöpaik-

kojen kulutustyyppejä ei voida ennakoivasti tietää, niin on tärkeää simuloida tuottoa erilai-

sissa skenaarioissa. Joustotapahtumien mittausdatalla voitaisiin jälkihuipun käyttäytymistä 

tarkentaa. Esimerkiksi käyttöpaikkakohtaisella kulutustyypillä voi olla merkittävä vaikutus 

sen jälkihuippuun. 

Jouston simuloinnissa jälkihuipun simulointia varten määritetään laskentatyökaluun jälki-

huipun mahdollisuus jakautua kolmelle joustoa seuraavalle tunnille. Toteutuvan jälkihuipun 

oletetaan olevan suhteessa jouston määrään. Joustoa seuraavana tuntina valitaan toteutuvaksi 

85 % jälkihuippu, sitä seuraavana 10 % jälkihuippu ja 2 tuntia jouston jälkeen vielä 5 % 

jälkihuippu. 

6.5.3 Toteutuneen jouston ja jälkihuipun määrän ja tuoton määrittäminen 

Tarkastelussa on hyödynnetty kohdassa 6.2 esitettyä yhtälöä 6.1 siten, että se on jaettu kah-

teen osaan, baseline 1 ja baseline 2. Baseline 1 on yhtälön ensimmäinen viiden suurimman 

vastaavan tunnin arvon keskiarvo ja baseline 2 on päivänsisäisen kulutuksen mukainen kor-

jauskerroin baseline 1:een. Huomioitavaa on, että nykyisellään ei AMR-mittausdata ole käy-

tettävissä välittömästi kulutushetken jälkeen, vaan sähkökauppias saa kulutustiedot käyt-

töönsä tyypillisesti toimitusta seuraavana vuorokautena sanomaliikenneasetuksen mukai-

sesti (TEM 273/2016), mutta myös pidemmät viiveet ovat mahdollisia. Mittauspalveluissa 

puuttuvia ja virheellisiä mittaustietoja validoidaan ja tulosten perusteella pyydetään uusinta-

lähetyksiä mittaustiedoille. Käytännön toteutuksessa tulisi lisäksi huomioida se, että kysei-

nen kahden vuorokauden takaraja ei aina toteudu, joten staattisia rajaehtoja tulee välttää. 
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Ennusteet on näin ollen tehtävä baseline 1:n mukaisesti, mutta toteutuneen jouston määrit-

tämisessä voidaan hyödyntää baseline 2 -korjausta. Lisäksi baseline 1 määrityksessä tulee 

käyttää mukautuvia rajaehtoja, eli mittaustietojen puuttuessa tulee tarkastelu ulottaa kauem-

paan historiaan siten, että 10 vuorokauden tarkastelujakson pituus täyttyy. Joustoennusteen 

muodostamisen prosessi on esitetty kuvassa 31.  

 

Kuva 31: Joustoennusteen muodostamisen prosessi 

Käyttöpaikkakohtainen joustopotentiaaliennuste tarvitaan, mikäli jätetään markkinoille tar-

joukset tehosta. Kun joustoennusteen mukaan on suoritettu aktivointi ja mittaustiedot on 

saatu jakeluverkonhaltijoilta, voidaan määrittää tarkemmin se, kuinka paljon joustoa toteutui 

ja kuinka suuri virhearvio tehtiin alkuperäisissä tarjouksissa, eli kuinka suuri osuus joustosta 

kasvatti volyymiriskiä. Kyseinen prosessi on esitetty kuvassa 32. 

 

Kuva 32: Toteutuneen jouston määrittämisen prosessi 

Kun asiakkaan toteutunutta kulutusta verrataan asiakkaan ennustettuun ja korjattuun kulu-

tukseen, saadaan erotuksena toteutunut jousto. Kyseisen jouston virhe saadaan määritettyä 

joustopotentiaaliennusteen ja toteutuneen jouston erotuksena. ID-kaupankäyntiin virhetieto 

tarvitaan, jotta voidaan määrittää, kuinka suuri osuus tehdyistä tarjouksista ajautui tasesäh-

kön piiriin. 

Toteutuneen jouston lisäksi tarvitaan tarjouksia sekä taloudellisuuden määrittämistä varten 

ennuste jälkihuipusta. Metodiikka sen muodostamiseen on joustoennustetta vastaava, mutta 

siinä tulee huomioida, ettei baseline 2:n arvossa voida huomioida joustotuntia, vaan korjaus 
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tulee tehdä joko yksittäisen tunnin arvolla tai joustoa edeltävien tuntien kehityksen mukai-

sesti. Kuvassa 33 on esitetty, kuinka jälkihuipun määrittäminen toteutettaisiin. 

 

Kuva 33: Jälkihuipun määrittämisen prosessi 

Kun toteutunut jousto ja jälkihuippu on määritetty, jouston taloudellisuus voidaan laskea. 

Tuoton määrittämisessä on perusajatuksena, että joustossa siirretään kulutusta yhdestä ajan-

kohdasta toiselle. Tällöin tuotto voidaan määrittää kyseisten ajankohtien hintojen erotuk-

sena. Lisäksi tulee huomioida vaikutukset hankintakustannuksiin sekä myyntituloihin. Han-

kintakustannukset ovat tässä tarkastelussa vakioidut, sillä hankinnat oletetaan toteutettavan 

pääsääntöisesti DA-markkinoilla. DA-markkinoita ei hyödynnetä joustossa, joten hankinnat 

tehdään sieltä kulutusennusteiden mukaisesti kuin joustoa ei olisi.  

Myyntituloissa merkitystä on sillä, onko myyntihinta sama jokaisena ajankohtana. Yksihin-

noitelluille sopimuksille myyntitulot ovat vakioituja niin pitkään kun joustoa ei siirretä hin-

noittelujaksolta toiselle. Kaksihinnoitelluilla (vuodenaika, päivä-yö) tuotteilla sekä pörs-

sisähköllä tuntien väliset hinnat vaihtelevat useammin, joten niissä jousto vaikuttaa myös 

myyntituloihin. Joustotunnin aikana asiakkaan kulutus pienenee ja energiasta saadaan myyn-

tihinnan sijasta tasesähkön hinta. Näin olleen vaihtoehtotuotto saadaan vähentämällä ta-

sesähkön hinnasta myyntihinta. Seuraavana tuntina (yksinkertaistettu esimerkki) jälkihuip-

puun kuluva energia ostetaan tasesähkönä ja siitä saadaan myyntihinta. Jälkihuipun vaikutus 

jouston tuottoon voidaan tällöin laskea vähentämällä myyntihinnasta tasesähkön hinta. Kun 

oletetaan jälkihuipun ilmenevän heti seuraavana tuntina joustoenergiaa vastaavana, voidaan 

muodostaa yhtälö 

𝐽𝑜𝑢𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 = (𝐻𝑡𝑎𝑠𝑒,𝐷𝑅 − 𝐻𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖,𝐷𝑅) + (𝐻𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖,𝑗ℎ − 𝐻𝑡𝑎𝑠𝑒,𝑗ℎ) (6.4) 

missä Htase,DR on tasesähkön hinta joustotuntina, Hmyynti,DR on asiakkaan myyntihinta jousto-

tuntina, Hmyynti,jh on asiakkaan myyntihinta jälkihuipputuntina ja Htase,jh on tasesähkön hinta 

jälkihuipputuntina.  

Yksihintaisella tuotteella jouston ja jälkihuipun myyntihinnat kumoavat toisensa, jolloin saa-

vutettu tuotto on tasehintojen erotus.  Kun oletetaan korvautuvan energian voivan jakaantua 

useammalle tunnille mielivaltaisella jakaumalla (ja kokonaisuudessaan joustoenergiaa suu-

rempana tai pienempänä), niin yhtälö voidaan esittää muodossa 

𝐽𝑜𝑢𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 = (𝐻𝑡𝑎𝑠𝑒,𝐷𝑅 − 𝐻𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖,𝐷𝑅) + ∑ 𝑘𝑡 ∗ (𝐻𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖,𝑗ℎ𝑡 − 𝐻𝑡𝑎𝑠𝑒,𝑗ℎ𝑡) 
(6.5) 

missä 𝐻𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖,𝑗ℎ𝑡 on myyntihinta jälkihuipulle tuntina t, 𝐻𝑡𝑎𝑠𝑒,𝑗ℎ𝑡 on tasesähkön hinta jälki-

huipulle tuntina t ja 𝑘𝑡 on tunnin t jälkihuipun suhteellinen osuus joustaneesta energiasta 

joustotunnin aikana. 
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Yhtälö muodostaa jouston tuoton, kun asiakkaan profiilikustannukset muuttuvat jouston 

myötä. Profiilikulujen muutos voi olla myyjän tai asiakkaan eduksi ja aiheuttaa vastaavasti 

kustannuksen toiselle osapuolista. Kyseinen ilmiö ei ole tarkoituksenmukainen ja sen kom-

pensointi on mahdollista, mutta kyseinen kompensointi vaatii jouston ja jälkihuipun energi-

oiden todentamisen. Kompensointi tulee määrittää jousto- ja jälkihuipun todentamisen mu-

kaisilla metodeilla, joten myös kompensaatiossa tulisi olemaan virhettä. Toisaalta mikäli 

jouston myötä asiakkaan kokonaisvaltainen energian kulutus kasvaa tai laskee, niin profiili-

kustannusten muutoksen määrittäminen vaikeutuu. 

Yhtälöä 6.5 ei tulisi hyödyntää suoraan jouston aktivointiin, vaan joustosta saavutettavien 

kokonaishyötyjen laskentaan. Mikäli yhtälöä hyödynnettäisiin sellaisenaan aktivointiin, niin 

tuotto voitaisiin saada asiakkaan kustannuksella kasvattamalla profiilikustannuksia. Ta-

sesähköllä jälkihuipun hintaa ei jouston aktivoinnin aikana tiedetä, mutta ID-markkinoilla 

jouston taloudellisuuden ja profiilikustannusten vaikutuksen joutopyyntöä ennakoivassa 

määrittämisessä vastaavanlaista yhtälöä voitaisiin hyödyntää. 

Käsitellessä asiakasjoukkoa ongelmana on se, että sähkön myyntihinta vaihtelee asiakaskoh-

taisesti. Jotta yhtälöä 6.5 voidaan hyödyntää, tulee määrittää tuntikohtaisesti, kuinka suuri 

osa joustoenergiasta kuuluu millekin hinnastolle. Kun jakauma tiedetään, voidaan määrittää 

asiakasjoukon myyntihinnalle tuntikohtaisesti kulutuksella painotettu keskiarvo eri tuottei-

den hinnoista. Kyseisen menettelyn hyödyntäminen käytössä olevassa järjestelmässä vaatii 

käyttöpaikkakohtaisen joustoenergian määrittämisen. Vaihtoehtoisesti voidaan asiakkaat ja-

kaa hinnastokohtaisiin ryhmiin, joille muodostetaan joustoenergiatoteumat. Tarkastelussa 

muodostettiin asiakasryhmän energialle tuntikohtainen kulutetun energian tuotejakauma, 

joka on esitetty kuvassa 34. 

 

Kuva 34: Tarkasteltavan käyttöpaikkajoukon tuntikohtaisen kulutuksen tuotejaukauma 

Tarkasteluun otetut käyttöpaikat muodostettiin valitsemalla suurempi joukko eri tuotteita ja 

kyseisestä joukosta vuosikulutukseltaan erilaisia käyttöpaikkoja. Kuvassa esitetty jakauma 

ei siis kuvaa käytönaikaisen konseptin osallistuvien asiakkaiden tuotejakaumaa tai PKS:n 
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asiakkaiden tuotejakaumaa. Vaihteluväli kullekin tuotteelle on esitetty tuntikohtaisen pie-

nimmän ja suurimman osuuden avulla kuvassa 35. 

 

Kuva 35: Valittujen käyttöpaikkojen eri tuotteiden tuntikohtainen pienin ja suurin osuus kulutetusta sähköener-

giasta 

Virhetarkasteluna määritetään käyttöpaikalle tuntikohtainen baseline. Nämä summataan yh-

teen ja verrataan muodostuvaa virhettä todelliseen mitattuun kulutukseen. Koska tarkastelu 

tehdään maksimijoustolle, niin summattujen baseline-arvojen sekä mitatun kulutuksen ero-

tus on joustoennusteen virhe, joka voidaan huomioida tuoton riskikertoimena. Mikäli kau-

pankäynti toteutettaisiin muulla kuin tasesähköllä, kyseinen virhe olisi se joustoenergian 

osuus, joka altistuisi tasesähkön hinnalle käytetyn markkinan hinnan sijasta. Samaa meto-

diikkaa virheen määrittämiseen ei voida hyödyntää konseptin käytön aikana, sillä kyseinen 

erotus baselinen ja mitatun kulutuksen välillä on tällöin toteutuneen jouston arvo. Käytön 

aikana toteutuneen jouston arviovirheenä voidaan käyttää esimerkiksi keskimääräistä vir-

hettä lähiaikoina muina kuin jousto- tai jälkihuipputunteina. Koko jouston taloudellisuuden 

määrittäminen yksittäiselle joustotunnille on esitetty kuvassa 36.  
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Kuva 36: Joustotapahtuman tuotto 

Lisäksi on huomioitava baseline-yhtälön virhe normaalitilanteessa eli ilman joustotapahtu-

mia. Tasesähkössä virhe lisää tai vähentää toteutuneen jouston ja jälkihuipun energian 

määrä, kun taas DA- ja ID-tarjouksien osalta se siirtää virheen mukaisen määrän tasesähköllä 

arvostettavaksi. Kummassakin on virheellä mahdollisuus aiheuttaa tuottoa tai tappiota. Käy-

tännössä heti kun jousto aktivoituu, vertailutaso ennustevirheen määrittämiselle katoaa, jo-

ten korjauksena voidaan käyttää esimerkiksi ajankohdalle tyypillistä keskimääräistä virhettä. 

Kuvassa 37 on esitetty virhejakauma koko kohdassa 6.5.1 esitetylle 188 käyttöpaikan jou-

kolle. 

 

Kuva 37: Kulutusennusteiden suhteellinen virhe tuntikohtaisesti tarkastellulle käyttöpaikkajoukolle 

Virheen arvo vaihtelee merkittävästi sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Virheen 

itseisarvon keskiarvo on 5,9 % ja mediaani 4,7 %. Keskiarvossa ja mediaanissa on kuitenkin 

huomioitava yöajan tuntien sähkönkäytön vähäinen vaihtelu ja toisaalta pieni joustopotenti-

aali. Todellisessa joustoennusteen virheestä aiheutuvan riskin tarkastelussa tulisi huomioida 

jouston hyödynnettävät tunnit.  

Virheen suhteellinen arvo on suurimmillaan kesäaikaan. Tällöin suureen suhteelliseen vir-

heeseen vaikuttaa pienempi pohjakuorma. Lisäksi tarkastelujoukon mahdollisten vapaa-ajan 

asuntojen satunnainen kulutus voi lisätä virhettä kesälle. Virhe on kesällä kilowattimääräi-

sesti huomattavasti talvea pienempi, vaikka suhteellinen arvo on korkeampi. 
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6.5.4 Rajatun ryhmän jouston kannattavuuden määrittäminen 

Jouston kannattavuuden määrittämistä varten muodostettiin excel laskuri. Peruslogiikka las-

kennassa on, että säädettävä energia ”ostetaan” kyseisen tunnin tuotejakauman mukaisella 

myyntihintojen painotetulla keskiarvolla ja mikäli erotus säätösähkön aluehintaan kasvaa 

riittävän korkeaksi, niin kyseinen jousto aktivoidaan. Tällöin myyntihinnalla ”ostetusta” 

energiasta saadaan toteutuneen jouston mukaiselle osuudelle kulutustasesähkön mukainen 

korvaus. Kulutustasesähkön hinta vastaa tyypillisesti joko tunnin ylös- tai alassäätösähkön 

hintaa tunnin pääasiallisen säädön suunnan mukaisesti. Tällöin saavutettava tuotto on myyn-

tihinnan ja kulutustasesähkön hinnan erotus huomioiden toteutuneen jouston energiamäärän 

kyseisenä ajankohtana. 

Lisäksi jälkihuippu huomioidaan lisäkustannuksena. Jälkihuipun kustannuksena on jälki-

huipputunnin säätösähkön hinnan ja myyntihintojen painotetun keskiarvon erotus. Kun jäl-

kihuipusta aiheutuvat lisäkustannukset vähennetään joustohetken tuotosta, saadaan tu-

lokseksi kyseisen aktivoidun jouston tuotto. Lisäksi on määritetty virhe vertailutasossa, jota 

ei todellisen jouston aktivoituessa voida enää muodostaa joustottoman vertailutason puuttu-

essa. Virheen kannalta on keskeistä tarkastella kuinka suuren ja minkä suuntaisen virheen 

ennustevirhe aiheuttaa jouston tuotossa. Laskurin keskeiset osat on esitetty kuvissa 38 ja 39. 

 

Kuva 38: Jouston taloudellisuuden määrittämiseen muodostetun laskurin laskentaosio 
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Kuva 39: Jouston taloudellisuuden määrittämiseen muodostetun laskurin muutettavat arvot sekä tulokset 

Keskeiset muutettavat arvot on väritetty keltaiseksi. Osallistumis- ja teho% -kentät kuvaavat 

kuinka suuri osuus koko konseptiin osallistuvista simuloiduista 188 asiakkaasta osallistuu 

kunakin kellon aikana keskimäärin tapahtuviin aktivointeihin ja millä osalla kokonaiste-

hosta. Käyttöpaikkakohtaiset joustopotentiaalit keskiarvoistuvat tässä tarkastelun vaiheessa. 

Jouston rajahinta toimii jouston aktivoinnin indikaattorina. Käytännössä aktivoinnin olete-

taan tapahtuvan, kun Suomi on omana säätöalueena (saadaan reaaliaikainen säätösähkön 

hinta) ja kun hankintahintana käytetyn myyntihinnan sekä säätösähkön erotus saavuttaa ase-

tetun rajahinnan. Hyödynnettävyys kuvaa paitsi viivettä jouston aktivoinnissa, myös hinnan 

kehittymistä tunnin sisällä. Esimerkiksi jos oletettaisiin kuluttajille viiden minuutin viive 

aktivoinnissa ja riittävän korkean säätösähkön hinnan esiintyvän vasta viimeisen 20 minuu-

tin kohdalla, hyödynnettävyys olisi 15 minuuttia, eli kertoimena 0,25. 

Jälkihuipun muodostumisesta on yksinkertaistettu siten, että jälkihuippu toteutuu aina ase-

tetun jakauman mukaisesti. Mikäli jousto aktivoituu useamman tunnin ajaksi, ensimmäisen 

tunnin jälkeen aiheutuu seuraavina tunteina sekä jälkihuipun korvaavaa tehoa että joustavaa 

tehoa. Tilanne on koko tunnin ajan hyödynnettävillä kuormilla absurdi ja järkevämpi asettelu 
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olisi, että useamman tunnin jousto aiheuttaisi pidemmän jälkihuipun esiintymisajan, kun yh-

tenäinen jousto lopulta päättyy. Tällöin tulisi joustoon osallistumista skaalata, eli ymmärtää 

että kuluttajat eivät todennäköisesti ole halukkaita osallistumaan pitkiin joustoihin ensim-

mäistä seuraavilla tunneilla muuten kuin osittaiskuormalla, jolloin jälkihuippua voisi osin 

alkaa ilmenemään. Toisaalta mikäli koko tunti ei ole hyödynnettävissä, vaan jousto aktivoi-

tuu esimerkiksi vasta puolen tunnin jälkeen tunnin alkamisesta, jälkihuippu on voinut jo ai-

heutua kokonaisuudessaan ennen jouston aktivoitumista. Tällöin jälkihuipun ja jouston to-

teutuminen saman tarkastelujakson aikana on täysin mahdollista. 

Taulukossa 13 on esitetty erilaisilla simuloinneilla muodostuneet tuotot. Tulokset on esitetty 

vuotuisina arvoina, eli kahden vuoden tarkastelusta on otettu keskiarvo. Tuottojen arvoissa 

on huomioitu jälkihuipusta aiheutuva kustannus. Arvot JH 1 – 3 ovat jälkihuipun kertoimia 

joustoenergiaan verrattuna, siten että JH 1 on heti joustotunnin jälkeisenä tuntina tapahtuva 

jälkihuippu ja JH 2 sekä JH 3 sitä seuraavien tuntien jälkihuiput. 

Taulukko 13: Jouston simuloinnin merkitsevien muuttujien arvot sekä niillä saadut tulokset 

 

Tummennettu simulaatio on optimoidulla rajahinnalla määritetty muita esitettyjä tilanteita 

realistisemmaksi arvioidun jouston toteutuslogiikka. Rajahinnan optimointi on suoritettu 

asettamalla rajahinnaksi eri arvoja ja tarkastelemalla kokonais-, asiakas- ja kW-kohtaisia 

tuottoja. Alla kuvassa 40 on esitetty kokonaistuotto eri rajahinnan arvoilla. 

Esitetty keskimääräinen asiakaskohtainen jousta on arvoltaan hyvin samankaltainen jokai-

sella simulaatiolla. Kyseinen johtuu siitä, että joustotapahtumia ei ole erikseen tarkasteltu, 

vaan simuloinnissa määritetyn maksimijoustopotentiaalin (100 %:n osallistuminen ja jous-

toteho) mukaiset käyttöpaikkojen summakulutuksen joustotehot summattiin ja jaettiin asi-

akkaiden sekä aktivointien määrällä. Käyttöpaikkakohtaista tarkastelua joustopotentiaalista 

ei suoritettu. Todellisuudessa jokainen asiakas ei osallistuisi jokaiseen joustotapahtumaan, 

jolloin jakaja olisi pienempi ja vastaavasti keskimääräinen joustoteho kasvaisi. Asiakaskoh-

tainen tuotto on vastaavalla metodiikalla muodostettu, eikä siinä huomioida käyttöpaikka-

kohtaista joustotehojen vaihtelua. 
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Kuva 40: Aktivoinnin eri rajahinnoilla muodostuva jouston kannattavuus taulukossa 13 tummennetussa simu-

laatiossa 

Rajahinnan nostaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että joustoa aktivoidaan harvemmin. 

Tuotto joustosta kasvaa tasesähkön hinnan kasvaessa. Tätä kuitenkin kompensoi hyödynnet-

tävyyden laskeminen, eli arvioidaan korkeamman hinnan tarjousten aktivoituvan keskimää-

rin halvempia myöhemmin toimitustunnin aikana. 

Kun jälkihuippu huomioidaan, eikä sen ilmenemisajankohtaa voida mielivaltaisesti siirtää, 

on jouston kannattavuus todella matala. Taulukon 13 simulaatiossa, jossa jälkihuippua vii-

västettiin 2 tuntia, havaittiin selkeä parannus jouston kannattavuudessa. Tällöin jälkihuippu 

siirrettäisiin pois sähköjärjestelmän poikkeavan tilanteen välittömästä läheisyydestä. Poik-

keava tilanne voi olla esimerkiksi sähköntuotantolaitoksen pikainen ja suunnittelematon 

alasajo. Aiheutuvasta virheestä vastaavat toimijat voivat tällöin pyrkiä korvaamaan menete-

tyn tuotannon hankinnoilla, jolloin ID-markkinoiden sulkeutumisaikojen puitteissa saadaan 

kokonaistase korjattua. 

Tasevirheen kannalta tulokset olivat positiiviset. Jokainen jouston simulaatio korjasi koko-

naistasevirhettä muutaman sadan kilowattitunnin ja epärealistisen simulaation mukaisen 

usean kymmenen megawattitunnin mukaisesti. Eräänä syynä korkealle tasesähkön kustan-

nukselle voi olla tasevastaavien kulutusennusteiden kollektiivinen poikkeama yhteen suun-

taan, esimerkiksi jos lämpötilaennusteissa on merkittäviä muutoksia DA-hankintojen jäl-

keen koko Suomen osalta. Tällöin ID-hintakin voi nousta korkeaksi tai markkinan tarjonta 

loppua kesken, jolloin tasesähköllekin aiheutuu tavallista tilannetta suurempi kysyntä ja 

hinta. 

Hyvin korkeiden säätösähkön hintojen aikana voidaan ID-markkinoilla pyrkiä viemään tase 

seuraavilla tunneilla selkeästi pitkäksi, jotta ei altistuta puutteellisen tuotannon aikana kuin 

toispuoleiselle riskille. Mikäli ID-markkinan volyymi riittää, tällainen riskien minimoinnin 

toimenpide voi poistaa ylössäädön tarvetta korkeaa hintaa seuraaville tunneille, jolloin myös 

kulutustasesähkön hinta laskee. Tällöin hyvin korkean hinnan aikana toteutetusta joustosta 

seuraava jälkihuippukin korjaa tasetta.  
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6.6 Ongelmat konseptissa 

Konseptiin liittyy tiettyjä ongelmia liittyen kulutusmittaustietojen saannin aikatauluihin, 

mittausjärjestelmän kehittymisen siirtymäkauteen sekä asiakaskohtaiseen sähköenergiatuot-

teeseen.  

6.6.1 Varttimittaukseen siirtyminen 

Merkittäväksi ongelmaksi siirtymäkaudella muodostuu sähkömittarin ja/tai mittaustiedon 

siirtyminen varttiin taseselvityksessä. Mikäli asiakkaalta ei saada mittaustietoa 15-minuutin 

resoluutiolla varttitaseen käyttöönoton jälkeen, tuntidata jaetaan siirtymäkautena eSett:n toi-

mesta osiin. Jouston kannalta kyseinen menettelytapa on ongelmallinen, koska tällöin tietyin 

15-minuutin jakson aikana tapahtunut jousto keskiarvoistuu sen yhdistyessä koko tunnin ku-

lutusdataan. Toisaalta jälkihuipun tapahtuessa saman tunnin aikana voi menettely aiheuttaa 

tilanteen, jossa asiakkaan toteutunut jousto käsitellään taseselvityksessä kuin joustoa ei olisi 

tapahtunut. Suosituksena asiakkaan hyväksymiseen joustoon on, että asiakkaan kulutustie-

dot tulee pystyä mittaamaan ja toimittamaan Datahubiin 15 minuutin resoluutiolla. Kyseisen 

asiakkaan mittaustietoja tulee myös hyödyntää taseselvityksessä 15 minuutin resoluutiolla, 

eli mikäli tasevastaavalla on sekä 15 minuutin että tunnin resoluutiolla olevia asiakkaita, 

vain tunnin resoluutiolla oleville tulisi suorittaa eSett:n tuntidatan jakaminen vartin jaksoihin 

ja 15 minuutin mitattua dataa käyttää sellaisenaan. 

6.6.2 Vertailutason ilmaiseminen asiakkaalle ennakoivasti 

Asiakkaan kulutuksen vertailutason ilmoittamisessa ongelmana on kulutustietojen saanti. 

AMR-mittari lähettää kulutustiedot tyypillisesti kerran vuorokaudessa jakeluverkonhalti-

jalle, joka antaa alustavat tiedot sähkökauppiaan sekä kuluttajan tietoon ”viimeistään” toi-

mitusta seuraavana toisena arkipäivänä kello 11 (TEM 273/2016). Käytännössä viive mit-

taustietojen saannissa voi olla tätä pidempi. Tasehallinnassa jousto voitaisiin aktivoida jopa 

toimitusjakson aikana. Tällöin lähiaikojen kulutustieto auttaisi asiakasta arvioimaan, onko 

hänen mahdollista alittaa vertailutasona käytettävä kulutustaso. Kyseisen tiedon toimittami-

nen ei ole kuitenkaan mahdollista, joten kulutustason reaaliaikainen arviointi jää asiakkaan 

tehtäväksi. Viivästymiset mittaustietojen saamisessa ovat myös täysin mahdollisia, joten en-

nustetaso asiakkaan kulutukselle voidaan joutua tekemään jopa useamman vuorokauden ta-

kaisella kulutusdatalla. 

Jälkikäteen asiakkaan toteutuneen jouston todentamista voidaan tarkentaa ennustetasoon 

vertaamisesta. Esimerkiksi asiakkaan joustotuntia edeltävän ja seuraavan tunnin kulutusta-

son muutoksen avulla voidaan potentiaalisesti todentaa jouston toteutumista. Tällöin ei ver-

rata vain joustotuntia, vaan myös sitä edeltävän ja seuraavan tunnin kehitystä tyypilliseen 

käyttäytymiseen. Tällöin voidaan arvioida toteutunutta joustoa, vaikka asiakkaan vertailu-

taso olisi ennustettu täysin väärin. Menettelytavan muodostamista, virhetarkastelua ja simu-

lointia varten tarvittaisiin kuitenkin mittausdataa joustavista kuormista. Lisäksi on huomioi-

tava, että esitetyllä muutostilan tarkastelulla ei välttämättä saavutettaisi riittävän pienen vir-

heen tuloksia ja yksittäisten käyttöpaikkojen sähkönkäytön voimakkaat vaihtelut voivat ra-

jata osan sähkönkäyttäjätyypeistä sen ulkopuolelle. Vaihtoehtoinen todentamismenetelmä 

aktivoituneelle joustolle on kuitenkin mahdollinen, mutta se tapahtuisi käytönaikaisen kehi-

tyksen yhteydessä.  Asiakkaan toteutuneen jouston tarkennukseen on tarkastelussa käytetty 

baseline 2 -arvoa, mutta kyseistä kulutuksen korjauksen komponenttia ei voida muodostaa 

ennen kuin mittaustiedot on saatu jakeluverkonhaltijalta. 
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6.6.3 Asiakkaan sähköenergiatuote 

Ongelmallinen tilanne asiakkaan sähköenergiasopimuksen kannalta on spot-hinnoiteltu 

tuote. PKS Sähkökaupan Priima-tuotteessa asiakkaan tuntikohtainen energiahinta on sidok-

sissa DA-markkinan hintoihin. Tällöin profiilikustannukset jäävät asiakkaan maksettavaksi, 

mikä mahdollistaa asiakkaan itsenäisen kysyntäjouston DA-markkinoilla, kun profiilihyödyt 

ja -haitat sisältyvät tuotteen hintaan.  

Hinnoittelumenettelyn takia saavat Priima-asiakkaat DA-markkinoilla hyödynnettävästä 

joustosta koko hyödyn itselleen, joten heidän osallistumisensa joustoon DA-markkinoilla 

tarkoittaisi muilla tuotteilla olevien asiakkaiden muodostaman profiiliedun jakamista lisä-

hyötynä Priima-asiakkaille. ID-markkinoilla hinta seuraa usein DA-markkinoiden hintata-

soa, mutta poikkeustilanteissa voitaisiin Priima-asiakkaiden joustoa hyödyntää ID-markki-

noilla ilman muiden osapuolten taloudellista menetystä. Tällöin myyntihinnan profiilikus-

tannukset tulisi kuitenkin huomioida. 

Tasehallinnassa Priima-asiakkaiden joustoa voitaisiin hyödyntää muiden asiakkaiden jous-

ton tavoin, koska silloin tavoiteltu säästö ei kohdistu suoranaisesti profiilikustannuksiin. Täl-

löin profiilikustannukset on kuitenkin huomioitava Priima-asiakkaiden kohdalla saavutetun 

tuoton laskennassa. Koska myyntihinta on sidoksissa DA-markkinahintaan, niin vaikka 

jousto huomioitaisiin ID- tai tasesähkömarkkinalla kokonaisvaltaisesti, muutos asiakkaan 

kulutusprofiilissa vaikuttaa kasvattavasti tai laskevasti myyntituloihin. Kun jouston hyödyn-

täminen toteutetaan vasta normaalien hankintojen jälkeen, vaikutus myyntituloihin ilmenee 

muilla tuotteilla vain jouston siirtäessä kulutusta yli hintajaksojen.  

6.7 Joustotuottojen jakaminen asiakkaille 

Asiakkaille voidaan esittää joustosta aiheutuneet hyödyt toteutuneen jouston mukaisesti seu-

raavilla menettelyillä. 

• Rahallisella (snt/kWh) hinnoittelulla joko 

o Joustotapahtumakohtaisesti hinnoiteltuna 

o Täysin vakioidulla hinnoittelulla 

• Pisteyttämällä jousto (pistettä/kWh) joko 

o Joustotapahtumakohtaisesti pisteytettynä 

o Täysin vakioidulla pisteytyksellä 

Pisteyttämisessä joustotapahtumasta jaetaan pisteitä, joiden rahallinen arvostus määritetään 

toteutuneen tuoton avulla myöhemmin. Saatujen pisteiden määrä voi olla yhteydessä toteu-

tuneen jouston määrään, mutta myös joustotapahtuman arvoon. Rahallisessa arvostuksessa 

joustontapahtuman suora rahallinen arvo ennustetaan joustotapahtumakohtaisesti tai pidem-

mälle aikavälille keskimäärin. Kun joustotapahtumien kokonaisvaltainen tarkastelu toteute-

taan käytännössä, niin osa joustotapahtumista voi osoittautua jopa tappiollisiksi riippuen 

muodostuneista ennustevirheistä sekä kulutustasesähkön hinnasta. Rahallisen ja pisteyttämi-

sen keskeiset eroavuudet yrityksen sekä asiakkaan näkökulmasta on esitetty taulukossa 14.  
  



87 

 

Taulukko 14: Toteutuneen jouston ilmaisemismenetelmä asiakasta kohtaan 

Joustototeuman palkitse-

mismenetelmä 

Hyödyt Haitat 

Rahallinen ennakkoon 

 

”vertailutason alittamisesta 

X snt/kWh korvausta” 

Välittömästi läpinäkyvyys 

joustolla saavutettavasta 

edusta asiakkaalle  

 

 

Hintataso tulee tietää ennak-

koon, ennusteiden virhe ris-

kinä palveluntarjoajalle 

 

Marginaalia sisällytettävä 

esitettyihin hintoihin, jos 

halutaan luoda erilaisia kan-

nustemenettelyjä 

 

Pisteytetty ennakkoon 

 

”vertailutason alittamisesta 

x pistettä/kWh korvausta” 

Palveluntarjoajalle ei riskiä 

hinnan ennakoinnista 

 

Pisteet voidaan arvostaa jäl-

kikäteen  

 

Kannustemenettelyjen, ku-

ten lisäpisteiden jako osal-

listumisesta useampaan pe-

räkkäiseen tapahtumaan ei 

vaadi marginaalin kasvatta-

mista 

 

Joustohetkien taloudellisuus 

ei ole välittömästi läpinäky-

vää asiakkaalle  

 

Kannustemenettelyt alenta-

vat pisteiden arvostusta 

Ongelmana hinnoittelumekanismeissa on hintasignaalien saanti soveltuvilta markkinapai-

koilta. Vain ID- ja DA-markkinoilta voidaan saada hintatiedot ennen joustoa ja reservi- tai 

tasesähköllä toimittaessa hintatieto joko päivittyy reaaliaikaisesti tai jouston hinta saadaan 

tietoon vasta taseselvityksessä. Jälkimmäisillä markkinoilla toimittaessa tapahtumakohtai-

nen hinnoittelu vaatii oman ennusteen muodostamista hinnoista. Tällöin käytettäessä jatku-

van rahallisen korvauksen sijaan pisteytystä voidaan poistaa ennusteen tarkkuudesta aiheu-

tuva taloudellinen riski sähkökauppiaalle, kun virhe ei vaikuta kertyvään tuottoon, vaan pis-

tekohtaiseen arvostukseen. Jouston pisteyttäminen mahdollistaa edun jakamisen joustota-

pahtumia myöhemmin kootusti, jolloin jatkuvaa laskentaa muodostuneista tuotoista ei tar-

vita. Toisaalta ongelmana voi olla asiakkaiden sopimusten päättymiset ennen hyötyjen jaka-

mista, mitä varten tulisi määrittää menettelytapa.  

Hinnoittelumenetelmien muodostamat hyödyt ja haitat on esitelty taulukossa 15. Esitetyissä 

hyödyissä ja haitoissa ei ole huomioitu jouston ennustevirheistä aiheutuvia tasevirheitä jous-

totapahtumien arvostuksessa ja siitä aiheutuvia hyötyjä tai haittoja. 
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Taulukko 15: Eri hinnoittelumetodiikalla saavutettavat hyödyt ja haitat 

Hinnoittelu Hyödyt Haitat 

Tapahtuma-

kohtainen 

Kannustaa osallistumaan jous-

toon todella kalliin hinnan ai-

kana. 

 

Jouston todelliset tuotot lä-

pinäkyviä asiakkaalle. 

 

Mahdollistaa omien kannusteme-

kanismien kehittämisen, kuten 

useaan peräkkäiseen joustoon 

osallistumisen lisäkorvauksen. 

 

 

Asiakkaan tuoton muodostuminen 

vaihtelevaa ja vaikeammin ymmärret-

tävissä. 

 

Voi heikentää osallistumista pienem-

män hintatason joustoon vertailutason 

muodostumisen myötä. 

 

Heikentää jouston ennustettavuutta 

(voi korjautua, kun riittävä määrä eri 

hintatason joustoja saadaan toteutettua, 

mutta todella korkeat hinnat ovat harvi-

naisia). 

Vakioitu Lisää jouston ennustettavuutta 

kauttaaltaan, kun hintataso ei 

muutu.  

 

Tuoton muodostuminen asiak-

kaalle selkeää. 

 

Kannustaa osallistumaan jous-

toon aina sen aktivoituessa. 

Ei kannusta ”ylilyönteihin” joustossa 

todella korkeiden hintojen aikana. 

 

Jouston arvon määrittäminen vaatii 

merkittävää ennakointia tai pohjatie-

toa/olettamuksia saavutettavasta tuot-

totasosta. 

 

Jouston todelliset tuotot eivät ole lä-

pinäkyviä asiakkaalle. 

 

Keskeinen lopputulos tapahtumakohtaisessa hinnoittelussa on jouston toteutuminen vakioi-

tua hinnoittelua suuremmassa määrin todella kalliiden hintojen aikana. Kyseiset hinnat – eli 

tasesähkössä 3000 €/MWh tai 5000 €/MWh ja tulevaisuudessa 10 000 €/MWh tai jopa 

100 000 €/MWh – ovat suhteettoman suuria muuhun sähkömarkkinoiden hintatasoon näh-

den, joten korkealla joustolla voidaan saavuttaa merkittävät säästöt yksittäisten joustoajan-

hetkien aikana. Vakioidussa hinnoittelussa näiden hetkien rahallinen korvaus asiakkaalle on 

sama kuin matalien hintojen, joten jouston kokonaistuotto voi kärsiä merkittävästi asiakkai-

den matalamman osallistumisen takia. 

Suositeltuna käsittelynä asiakkaiden hinnoitteluun esitetään pääasiallisesti vakioitu pistey-

tys, jolla muodostuneet tuotot jaetaan tasaisin väliajoin asiakkaille. Käyttämällä pisteytystä 

minimoidaan hintatason ennakointiin liittyvä riski. Vakioidulla pisteytyksellä kannustetaan 

osallistumaan joustoon aktiivisesti yksittäisten tuntien sijaan. Kuitenkin todella korkeiden 

hintojen tai toistuvien korkeiden hintojen jaksojen aikana tulisi hyödyntää mahdollisuutta 

lisäpisteiden jakamiseen, jotta saavutetut tuotot eivät kulu jälkihuipuissa jatkuvilla korkeilla 

hinnoilla. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Keskeiset tulokset 

Taloudellisuuden määrittämisessä joustoa simuloitiin Suomen säätösähkön aluehinnan ja 

asiakasryhmän myyntihinnan erotusta aktivointisignaalina käyttäen. Vuosittaiseksi keski-

määräiseksi tuotoksi saataisiin eri simulaatioilla -0,44 €/asiakas – +29,20 €/asiakas, joista 

yli 4 € vuotuisen tuoton saavuttaminen vaatisi epärealistisia oletuksia markkinahintojen tie-

tämisestä ennakkoon tai jouston jälkihuipun ilmenemisestä. Realistisimman simulaation tu-

loksena asiakaskohtainen tuotto tasesähköllä olisi esitetyllä aktivointimenetelmällä 0,30 eu-

roa vuodessa. Tuloksissa on huomioitava satunnaisesti valittu käyttöpaikkaryhmä, joten eri-

tyyppisillä asiakkailla voisi olla erilaiset kulutusmäärät eri ajankohtina ja siten suurempi tai 

pienempi potentiaalinen tuotto. 

Jouston toteutumista varten tarkasteltiin vertailutason muodostavaa baseline-metodiikkaa. 

Metodiikalla pystyttiin muodostamaan keskimäärin 5,9 % virheellä summakuormalle en-

nuste. Keskimääräinen virhe ei kuitenkaan ole välttämättä riittävä indikaattori tuntikohtai-

sesta virheestä, sillä keskimääräistä virhettä alentavat huomattavasti ajankohdat, jolloin ku-

lutus on helpommin ennustettavaa, kuten tyypillisesti pienkuluttajilla yöaika. Toisaalta sum-

makulutuksen virhe sai jatkuvasti merkittävästi keskiarvoa suurempia arvoja. Virheiden 

kohdistaminen tuntikohtaisesti säätö- ja ID-markkinoiden hintoihin antaisi paremman kuvan 

siitä, mikä on korkeiden hintaerotuntien kulutusennusteen virheestä aiheutuva riski. 

Viimeistelyn yhteydessä työssä havaittiin virhe baseline-arvioiden muodostamisessa. Kysei-

nen virhe kohdistui baseline 1 -arvon muodostavaan yhtälöön 6.1. Laskennassa oli käytetty 

suurimpien päiväkohtaisten energioiden sijasta suurimpia tuntikohtaisia energioita. Tällöin 

ei käytetty vertailutason muodostuksessa viittä suurimman kulutuksen päivää vaan viittä 

suurimman kulutuksen vastaavaa tuntia edellisistä kymmenestä vuorokaudesta, mikä voi 

nostaa arviotasoa. Arviotason kasvaminen vaikuttaa tuntikohtaisiin virheisiin vain yhteen 

suuntaan, joten sen arvioidaan kasvattavan keskimääräistä virhettä. Havaittu virhe vaikuttaa 

taloudellisuuslaskennan virheen arvostukseen sekä esitettyyn virhejakaumaan.  

Tuoton jakamisessa asiakkaille tarkasteltiin erilaisia puhtaasti rahallisen ja pisteytyksen 

kautta rahallisen menettelyn hyötyjä ja haittoja. Riskien minimoinnin myötä päädyttiin pis-

teytyksen käyttöön tapahtuneen jouston määrittämisessä ja pisteiden rahallisen arvon mää-

rittämiseen tasaisin väliajoin. 

Asiakkaiden osallistamisessa voitaisiin hyödyntää asiakkaiden halua päästöisyyden vähen-

tymiseen. Kuitenkin sähkön päästöt ovat jatkuvasti vähenemässä ja toisaalta voimalaitosten 

päästöistä ei ole markkinakohtaista dataa, joten hyödynnettävien markkinoiden päästöjä ei 

voida eriyttää keskimääräisistä. 

7.2 Johtopäätökset 

Työssä esitetyn joustokonseptin keskeiseksi ongelmaksi muodostuu toteutuneen jouston ja 

jälkihuippujen todentaminen. Mikäli todentamista ei voida luotettavasti tai riittävän tarkasti 

toteuttaa, se on huomioitava määritettyjen tuottojen virheessä. Joustokonseptin käyttöönotto 

vaatii useita tiedonsiirtoprosesseja sekä arvioiden perusteella tapahtuvia korjauksia kulutus-

käyriin. Ilman korjauksia kulutusennusteiden tarkkuus tulevaisuudessa tulee kärsimään. 

Joustolla saavutettavan rahallisen hyödyn osalta keskeiseksi ongelmaksi muodostuu jouston 

ennustettavuus ja todennettavuus. Mikäli konsepti halutaan ottaa käyttöön, tulee ymmärtää, 

että jouston taloudellisuutta ei voida yksiselitteisesti määrittää vaan summassa tulee olemaan 
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virhettä. Kyseinen virhe näkyy raportoinnissa muilla osa-alueilla tasekustannusten muo-

dossa. Virheen vaikutus voi varsinaisesti olla tasekustannuksia nostava tai laskeva. Myös 

tuotekohtaisiin myyntituloihin sekä profiilikustannuksiin tullaan vaikuttamaan osallistuvan 

asiakasjoukon osalta, joten niiden vaikutukset tulisi määrittää ja korjata tuotekohtaisiin ra-

portointeihin tai huomioida tuloksia tarkastellessa. 

Rahallinen hyöty joustosta on mitättömän pieni. Asiakaskohtaisesti tuottoa jaettaisiin 0,3 € 

vuodessa, josta tulisi vielä vähentää palvelun tarjoajan marginaali.  Ongelmaksi muodostuu 

tasesähkön arvaamattomuus ja kalliiden hintojen esiintyminen useampana peräkkäisenä tun-

tina. Kyseinen voitaisiin huomioida lisätarkastelulla ja konseptin aikana aktivoimalla jousto 

pidemmäksi aikaa. Tällöin olisi ongelmana asiakkaiden halukkuus joustaa useita tunteja. 

Toisaalta myös joustoenergian ennustaminen vaikeutuisi ja joustojen sekä jälkihuippujen 

risteilemistä voisi alkaa ilmenemään. Ilman käyttöpaikkakohtaista joustoenergian määritystä 

tapahtuneen jouston todentaminen vaikeutuisi, ja vastaavasti käyttöpaikkakohtaisessa tar-

kastelussa baseline tarkastelun virhe kasvaisi huomattavasti. Myös tasesähkön hinnan kehit-

tyminen korkeammaksi tunnin sisällä sen loppua kohti vaikuttaa heikentävästi tuottoon jous-

ton kestoajan myötä. Kyseisestä tunnin sisäisestä hinnan kehittymisestä tehtiin arvio, koska 

dataa hinnan kehittymisestä ei ole julkaistu. 

Arviona on, että ID-markkinoilla voitaisiin saavuttaa paremmat tuotot. Tähän keskeisenä 

syynä on markkinahintojen tietäminen ennen toimitusajankohtaa sekä joustoajankohdalle 

sekä jälkihuipun ajankohdalle. Lisäksi jousto voitaisiin hyödyntää koko toimitusajan toisin 

kuin tasesähköllä hintaa aktivoinnissa hyödyntäen. ID-markkinat kuitenkin vaativat ennus-

teiden muodostamisen joustolle ja jälkihuipulle sekä tasesähköä enemmän investointeja tie-

donsiirtoprosesseihin. Tasesähköllä tasehallinnan keinona, eli huomioiden arvioidun tasevir-

heen suunnan, joustoa käyttämällä voitaisiin kerätä dataa joustosta. Datan avulla voitaisiin 

ennusteita joustolle ja jälkihuipulle alkaa muodostamaan. 

Taloudellisten hyötyjen lisäksi uudella liiketoimintakonseptilla voidaan saavuttaa muita 

hyötyjä, kuten asiakkaiden sitoutuminen yhtiöön ja kiinnostuksen lisääminen sähkön käyt-

töön sekä sähkön kulutuksen päästövaikutusten konkretisoituminen. Toisaalta, mikäli asiak-

kaan vaatimaa tuottotasoa ei saavuteta, asiakas voi reagoida muutenkin kuin vain poistu-

malla joustokonseptista. 

Käytännössä saavutettavat taloudelliset hyödyt ovat mitättömät. Lisäksi jouston käyttöön-

otto vaatii jatkuvien tiedonsiirtoprosessien muodostamista, jotta jouston vaikutukset kulu-

tustietoihin ja niiden avulla muodostettaviin kulutusennusteisiin saataisiin huomioitua. Toi-

saalta tiedonsiirtoprosessit voivat tulla tarpeelliseksi tulevaisuudessa joustokonseptista huo-

limatta, mikäli itsenäisiä aggregaattoreita alkaa toimia markkinoilla. Kyseisiltä toimijoilta 

voitaisiin saada jouston ja jälkihuipun energian dataa, joka tulisi saada liitettyä ennustuspro-

sessiin samanlaisilla prosesseilla kuin joustokonseptin data. Merkittävänä lisänä pelkkiin tie-

donsiirron prosesseihin olisi joustoennusteiden muodostamisen algoritmin kehittäminen.  

7.3 Jatkotutkimuskohteet 

Taloudellisuuden tarkastelu voitaisiin toteuttaa ID-markkinalle. Tarkastelun suorittaminen 

tuotekohtaisesti ja satunnaisen käyttöpaikkojen ryhmän sijasta kulutustyyppikohtaisille ryh-

mille voisi konkretisoida asiakaskunnan joustopotentiaalia. Konseptin toiminnallisena tar-

peena olevalle asiakasviestinnän rajapinnan eri toteutusvaihtoehdoille voitaisiin toteuttaa 

vertailuanalyysia. Erilaisten aktivointisignaalien tuottamaa kannattavuutta voitaisiin tarkas-

tella. Lisäksi esitetty jouston todentamisen metodiikka ei ole optimoitu. Toteutuneen jouston 

mittausdatan saamisen myötä uusia algoritmeja toteutuneen jouston määrittämiseksi voitai-

siin alkaa muodostamaan. 
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