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Sään mukaan vaihtelevien uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääntyminen kasvattaa 

sähköjärjestelmässä sekä -markkinoilla jouston tarvetta. Jotta myös pienemmän kokoluokan 

ja vähäisemmälle huomiolle jääviä kohteita saadaan hyödynnettyä sekä tuotua markkinoille, 

tulee uusia toimintamalleja, kuten aggregaattoreita, kehittää. Aggregaattorit ja niiden mah-

dollistaman jouston hyödyntäminen voi ollakin tulevaisuudessa merkittävässä roolissa ener-

gialiiketoiminnassa, etenkin kun poliittiset tahot sekä erilaiset velvoitteet luovat paineita 

kestävämpien ratkaisujen edistämiseksi. 

 

Tässä diplomityössä käsitellään erilaisten aggregaattorimallien toimintaperiaatteita, niiden 

toimintaympäristöjä ja resursseja sekä mallien toteuttamiseen liittyviä haasteita ja reunaeh-

toja energiayhtiön liiketoiminnan näkökulmasta. Työ keskittyi kirjallisuudessa esiintyneisiin 

aggregaattorimalleihin, jotka soveltuvat Suomen ja Pohjoismaiden kaltaisiin markkina-alu-

eisiin. Esille nousi viisi erilaista aggregaattoritoimintaan keskittyvää mallia, joidenka mark-

kinapaikat sekä toiminta eroavat toisistaan. Mallien toteuttamiseen liittyy oleellisesti myös 

tietyt sääntelyt sekä pelisääntöjen puutteet, jotka hankaloittavat reilun kilpailun sekä tasa-

vertaisen toiminnan mahdollistamisen mallien välillä. Lisäksi lainsäädäntö ei tunnista kaik-

kia osapuolia ja niiden toimia yhdenvertaisina. Tästä johtuen myyjä-aggregaattorimallin mu-

kaisesti toimiva yritys kykenee nykyisin parhaiten toimimaan aggregaattorina ja siihen liit-

tyvillä markkinapaikoilla. Tulevaisuudessa lainsäädännön, sääntelyjen ja pelisääntöjen muu-

toksien tulisikin taata paremmat ja tasavertaisemmat mahdollisuudet myös muille malleille. 

 

Työssä tehtyjen selvityksien ja tuloksien perusteella yhtiö voi harkita sen tavoitteisiin, käyt-

tötarkoituksiin ja toimintaympäristöihin sopivimman mallin nykyisten lainsäädäntöjen ja 

sääntelyjen puitteissa. Työn tuloksia voidaan myös hyödyntää yhtiön aggregaattoritoimin-

nan omaksumisen yhteydessä, mikä voi mahdollisesti avustaa potentiaalisten ja kiinnostu-

neiden asiakkaiden kartoittamisessa.  
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The growth of weather-varying renewable forms of energy production increases the need of 

flexibility in the electricity system and markets. In order to also be able to utilize and bring 

to the markets smaller-sized and less attention getting objects, new operating models, such 

as aggregators, will be developed. Aggregators and the use of the flexibility they enable can 

therefore play an important role in the energy business in the future, especially as political 

parties and different obligations create pressure to promote more sustainable solutions. 

 

This master’s thesis addresses the operating principles of different aggregator models, their  

operating environments and resources, as well as the challenges and boundary conditions 

related to the implementation of the models from the business perspective of an energy  

company. Thesis focuses on the aggregator models that appeared in the literature and are 

suitable for market areas such as Finland and the Nordic countries. Five different models 

focusing on aggregator operations stood out, which marketplaces and operations differ from 

each other. Certain regulations and lack of proper rules are essentially related to the  

implementation of the models, which make it difficult to enable fair competition and equal 

operations between the models. In addition, the legislation does not recognize all parties and 

their actions as equals. As a result, a company operating according to the aggregator with a 

supplier’s role -model is currently best able to act as an aggregator and to its related  

marketplaces. In the future, changes in legislation, regulations and rules should therefore 

guarantee better and more equal opportunities for other models as well. 

 

Based on the studies and results of this thesis, the company can consider the most suitable 

model for its goals, uses and operating environments within the framework of current  

legislation and regulations. The results of this thesis can also be utilized in connection with 

the adoption of the company’s aggregator operations, which may possibly assist in charting 

the potential and interested customers.  
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1  Johdanto 

Uusiutuvien energiamuotojen tuotannot lisääntyvät ilmastonmuutoksen estämiseksi nope-

aan tahtiin Suomessa sekä muualla maailmassa. Etenkin tuotannoltaan sään mukaan vaihte-

levat aurinko- sekä tuulivoiman kasvava osuus markkinoilla lisää jouston tarvetta energian 

tuotantoon sekä sen käyttöön muun muassa kulutus- ja tuotantohuippujen tasaamiseksi (He-

len 2022). Kasvava jouston tarve edellyttääkin, että sähkömarkkinoille kehitetään uusia, toi-

mivia toimintamalleja, joista aggregointi sekä aggregaattorien käyttö ovat nykyisin erityi-

sesti tapetilla. Aggregoimalla, eli yhdistämällä pienimpiä säätöön kykeneviä sähkön tuo-

tanto-, kulutus- sekä varastokohteita suuremmiksi kokonaisuuksiksi, voidaan niitä tuoda ja 

tarjota eri sähkömarkkinapaikoille aggregaattoreiden välityksellä (Fingrid, 2018a). Aggre-

gaattoreilla viitataan toimijoihin energiajärjestelmässä, jotka toteuttavat resurssien yhdistä-

misen sekä niiden tarjoamisen sähkömarkkinoille. Aggregaattorien ohjattavissa olevat re-

surssit näkyvät verkossa yhtenä kokonaisuutena aggregoinnin jälkeen, joka mahdollistaa 

osallistumisen erilaisille sähkömarkkinapaikoille, joissa se esimerkiksi voi tasapainottaa pai-

kallisen verkon sähkön kysyntää ja tarjontaa. Kun näiden ulkopuolisten toimijoiden määrä 

kasvaa sähköjärjestelmässä, tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä toimivuuden takaamiseksi. Ag-

gregoinnin tuoman suuren joustopotentiaalin hyödyntäminen on kaikille osapuolille eduksi, 

sillä sen avulla saadaan ylläpidettyä verkon tehotasapainoa kustannustehokkaasti (Ohrling, 

2019). 

Aggregaattorina voi toimia joko itsenäinen aggregaattori, asiakkaan oma sähkönmyyjä tai 

tasevastaava sekä toimija, jolla on valmiudet valvoa ja ohjata hajautettuja energiaresursseja, 

eli niin kutsuttu sub-aggregaattori (Ohrling, 2019). Tällä hetkellä itsenäisen aggregaattorin 

toiminnan mahdollistaminen eri markkinapaikoilla on monen eri tahon kiinnostuksen koh-

teena. Itsenäisellä aggregaattorilla ei ole perinteistä roolia sähkömarkkinoilla kuten esimer-

kiksi sähkönmyyjällä, vaan itsenäinen aggregaattori ohjaa asiakkaansa sähköntuotantoa, -

kulutusta sekä mahdollisia sähkövarastoja ja tarjoaa näiden avulla joustoa sähkömarkki-

noille perinteisen toimitusketjun ohitse (Demos Helsinki, 2017). Laatimalla yhtenäiset peli-

säännöt sekä parantamalla itsenäisten aggregaattorien toimintamahdollisuuksia voidaan li-

sätä asiakkaiden potentiaaleja ja mahdollisuuksia osallistua eri sähkömarkkinapaikoille ky-

syntäjoustoon osallistumisen myötä. Pelkkien tasevastaava- ja sähkönmyyjä-aggregaattorien 

toiminta ei tähän riitä, minkä vuoksi myös EU on edellyttänyt jäsenvaltioitaan kehittämään 

itsenäisten aggregaattorien toimintamalleja (Ohrling, 2019). 
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Euroopan Unioni edellyttääkin Suomea ja muita jäsenvaltiota kehittämään riippumattomien  

aggregaattorien toiminnan mahdollisuuksia sähkön sisämarkkinadirektiivissä 2019/944, 

joka liittyy ns. Puhtaan energian pakettiin Unionin sisällä. Kyseinen direktiivi pyrkii poista-

maan esteitä riippumattomien aggregaattorien tieltä, jotka hankaloittavat niiden pääsyä 

markkinoille. Suurimpina ongelmina markkinoille tulolle on ollut puutteet sähkömarkkina-

säännöissä, jossa riippumattomia aggregaattoreita ei ole tunnustettu ja tällöin aggregaattori 

on voinut osallistua vain loppuasiakkaiden sähkön toimittajien kanssa markkinoille. Nyt kui-

tenkin lakipykäliin on tullut muutoksia, joka helpottaa ja mahdollistaa aggregaattorien toi-

mintaa sähkömarkkinoilla. Toimijoille yhteisiä edellytyksiä, periaatteita ja suosituksia on 

useita erilaisia, jonka myötä energiayhtiön näkökulmasta, eli tässä työssä Keravan Energia 

Oy:n, on tärkeää tietää, mitä yrityksiltä vaaditaan sekä minkälainen ja kuinka suuri potenti-

aali aggregaattoreilla ja eri aggregaattorimalleilla on liiketoiminnan kannalta. 

1.1  Keravan Energia Oy 

Keravan Energia Oy on vuonna 1992 perustettu, Keravan kaupungin sekä Sipoon kunnan 

omistava moderni energiayhtiö, joka koostuu emoyhtiö Keravan Energia Oy:sta sekä kah-

desta tytäryhtiöstä: Sipoon Energia Oy:sta ja Keravan Lämpövoima Oy:sta. Keravan kau-

punki omistaa yhtiöstä 96,5 % ja Sipoon kunta 3,5 %.  Konserni on esitetty myös kuvassa 

1.1. Keravan Energia on investoinut monipuoliseen energiavalikoimaan (tuuli-, vesi-, au-

rinko- ja ydinvoimatuotanto) ja hankkinut eri voimalaitoksista osuutensa keskitetysti Suo-

men Voima Oy:n kautta. Keravan Energia on myös osakkaana useissa yhteistyöyrityksissä, 

kuten tietojärjestelmähankkeisiin keskittyvässä Tripower Oy:ssa, kestävästi tuotettua ja uu-

siutuvaa bioenergiaa kansainvälisiltä bioenergiamarkkinoilta hankkivassa Woodtracker 

Oy:ssa, Suomen Energiavarat Oy:ssa, joka kehittää Neova Oy:n (entinen Vapo Oy, tarjoaa 

yrityksille mm. paikallisia polttoaineita) toimintaa samalla varmistaen kotimaisten energia-

varojen saatavuutta sekä Fincopower Oy:ssa, joka kilpailuttaa sähköverkonrakennusmateri-

aalien hankintoja. (Keravan Energia, 2022) 
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Kuva 1.1. Keravan Energia -konserni (Keravan Energia, 2022) 

Keravan Energia -konsernin toiminta keskittyy energian tuotantoon, hankintaan ja myyntiin 

sekä sähkö-, kaukolämpö ja maakaasuverkkojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja käyt-

töön. Keravan Energia on vastuussa Keravan ja Sipoon alueiden sähkönjakeluverkoista sekä 

kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta. Lisäksi Keravan Energian tehtäviin kuuluu oleelli-

sesti sähkön ja sähkösopimusten markkinointi koko Suomeen, maakaasun ja ilmalämpö-

pumppujen myyminen sekä erilaiset aurinkosähkö ja sähköauton latausratkaisut. (Keravan 

Energia, 2022) 

Keravan Energian toimintapolitiikkana on olla asiakkaidensa paras asiantuntija kaikissa sen 

energia-asioissa. Lisäksi se pyrkii kannustamaan ja opastamaan asiakkaitansa energiansääs-

töön sekä energian tehokkaaseen käyttämiseen. Tuotannossaan Keravan Energia panostaa 

uusiutuvan energian käyttöön sekä tuotantoyksiköiden rakentamiseen itse sekä yhteisyrityk-

sien kautta. Asiakaskeskeisyys on erityisen tärkeä yhtiölle. Keravan energia panostaa ja seu-

raa aktiivisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä ja on sitoutunut parantamaan toimintaansa asia-

kastyytyväisyyden lisäämiseksi sekä myös energiatehokkuuden ja ympäristösuojelun tason 

parantamiseksi. (Keravan Energia, 2022) 

 

1.2  Työn tavoite, rajaukset ja rakenne 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää aggregoinnin sekä eri aggregaattorimallien lii-

ketoimintapotentiaaleja energiayhtiön näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää erilaisten 

aggregaattorimallien toimintaperiaatteita sekä minkälaisia vaatimuksia, teknisiä edellytyksiä 
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ja reunaehtoja niiden toteuttamiseen liittyy. Lisäksi selvitetään aggregaattoreiden toimin-

taympäristöjä, millä markkinapaikoilla ja millaisilla tuotteilla eri toimintamalleja omaavat 

aggregaattorit toteuttavat liiketoimintaansa. Tavoitteena on, että työn tuloksia ja johtopää-

töksiä voidaan käyttää pohjana mahdollisen aggregaattorimallin ja -toiminnan omaksumi-

selle osaksi yhtiön liiketoimintaa sekä mahdollisten jatkotutkimusten tukena. 

Diplomityö rajattiin keskittymään erilaisten aggregaattorimallien toiminnallisuuksiin, edel-

lytyksiin sekä sähkömarkkina-alueisiin liiketoimintapotentiaalin kannalta. Työ perustuu kir-

jallisuudessa esiin tulleisiin malleihin ja niihin liittyviin tietoihin, eikä niiden pohjalta tehdä 

syvempää jatkoanalyysiä niiden kehittämiselle. Työssä paneudutaan sähkömarkkinoiden ja 

markkinapaikkojen luomiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin aggregaattoreiden toiminnan 

kannalta. Aggregaattorimallien integroiminen osaksi sähköalaa luo muutoksia ja vaikutuksia 

myös mm. verkkoliiketoimintaan, mutta ne jätetään tässä työssä huomioimatta. 

Diplomityö toteutettiin pääsääntöisesti kirjallisuuskatsauksena, jota tuki yritysasiakkaan 

kanssa tehty haastattelu ja sen pohjalta tehty analyysi. Työssä hyödynnettiin aihepiirin ym-

pärillä tehtyjä tutkimuksia, tieteellisiä artikkeleja sekä yritysten ja muiden tekijöiden/toimi-

joiden virallisia tekstejä. 

Työn rakenne etenee seuraavanlaisesti: tämän johdannon jälkeisessä luvussa 2 tarkastellaan 

ensin Suomen sähkömarkkinoita. Luvussa on käyty läpi ensin hieman sähkömarkkinoiden 

historiaa Suomessa, jonka jälkeen käydään lävitse sähkömarkkinoiden eri toiminta-alueet. 

Nämä koostuvat sähkön fyysisistä markkinoista, johdannaismarkkinoista, säätösähkö-, sää-

tökapasiteetti- ja reservimarkkinoista sekä Suomen sähkömarkkinoihin liittyvästä tasejärjes-

telmästä. 

Luvussa 3 keskitytään itse aggregointiin sekä viiden erilaisen aggregaattorimallin käsitte-

lyyn, jotka nousivat esille kirjallisuudesta. Lisäksi luvussa on käsitelty aggregointiin ja ag-

gregaattorimallien toteuttamiseen liittyviä haasteita sekä niiden mahdollistamisen edellytyk-

siä ja vaatimuksia. Luvussa on käyty myös lävitse Suomessa tehtyjä aggregointi- ja aggre-

gaattoripilotteja. 

Luvussa 4 on selvitetty aggregoinnin kohteiksi soveltuvia hajautettuja resursseja ja niiden 

toiminnallisuuksia aggregaattoreiden toiminnassa. Luvussa on tarkasteltu hajautettuja tuo-

tantomuotoja, sähköisiä ajoneuvoja ja niihin liittyvien tekniikoiden hyödyntämistä, 
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sähkövarastoja ja kysyntäjoustoa sekä sen sisällä joustavien kohteiden hyödyntämistä kuor-

manohjauksessa 

Luvussa 5 on perehdytty erilaisiin teknologioihin, jotka liittyvät oleellisesti aggregoinnin ja 

aggregaattoreiden toiminnan toteuttamiseen. Luvussa on käyty lävitse virtuaalivoimalaitok-

sia ja niiden toimintaa, AMR 2.0:n sekä uuden sukupolven energiamittareiden toiminnalli-

suuksia ja mahdollisuuksia sekä lisäksi erilaisia älykkäitä hallintajärjestelmiä, joiden avulla 

voidaan ohjata ja seurata kohteiden energian käyttöä. 

Luvussa 6 on esitetty ja analysoitu työn kirjallisuuskatsauksen tueksi tehtyä yrityshaastatte-

lua, jossa haastateltiin kiinteistöjen kehitykseen ja sijoittamiseen toimialaltaan keskittyvää 

yritystä. Haastattelulla selvitettiin yrityksen tietoisuutta, asenteita sekä kiinnostusta aggre-

gaattoreiden toimintaa kohtaan. Lisäksi kartoitettiin yrityksen sähköteknisiä ominaisuuksia 

ja valmiuksia yrityksen oman toiminnan sekä joustoon kykenevien kohteiden osalta. 

Luvussa 7 on esitetty yleiskatsaus selvitetyistä aggregaattorimalleista ja niihin liittyvistä toi-

minta-alueista sekä niiden toteuttamiseen liittyviä haasteita ja reunaehtoja tiiviissä, mutta 

riittävän kattavassa taulukossa. Lisäksi luvussa on lyhyesti analysoitu, mikä aggregaattori-

malleista on nykyisessä toimintaympäristössä sekä toimintamallissa helpoin ja järkevin to-

teuttaa. 

Luvussa 8 on tehty yhteenveto aggregoinnista ja aggregaattorimalleista sekä muista työssä 

käsitellyistä aiheista. Lisäksi luvussa on tehty johtopäätöksiä työn tuloksien ja tehtyjen ana-

lysointien perusteella, joita voidaan hyödyntää mahdollisten jatkotutkimusten sekä lisäsel-

vitysten yhteydessä. 
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2  Sähkömarkkinat Suomessa 

Suomessa sähkömarkkinoiden kaupankäynti toteutuu yhdessä muiden Pohjoismaiden sekä 

Baltian maiden kanssa osakeyhtiö Nord Pool sähköpörssin välityksellä, joka tarjoaa palve-

luita fyysisen sähkön kaupankäyntiin liittyviä palveluita, sekä OTC-kauppana (tunnetaan 

myös bilateraalikauppana), eli kahden osapuolen välisenä kauppana. OTC-kauppaa käydään 

pääosin Venäjän kanssa. Johdannais- tai finanssituotteiden, kuten futuurien ja optioiden kau-

pankäyntiin liittyviä palveluita tarjoaa Nasdaq OMX Commodities. Lisäksi sähkömarkki-

noiden rakenteen sisältyy Suomessa Fingridin ylläpitämät säätösähkö- ja reservimarkkinat 

sekä toimituksen jälkeen käytävä taseselvitys. Kuvassa 2.1. on esitetty sähkömarkkinoiden 

rakenne etenemisjärjestyksessä. (Energiavirasto, 2018) 

 

Kuva 2.1. Sähkömarkkinoiden markkinapaikat, kaupankäynti sekä tuotteet (Fingrid, 2022c) 

Suomessa sähkömarkkinoiden toimintaa säätelee useat lait: sähkömarkkinalaki (588/2013), 

laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013), valtioneuvoston asetus säh-

kömarkkinoista (65/2009) sekä laki Energiavirastosta (870/2013. Lisäksi säätelyyn liittyvät 

valtioneuvoston päätökset ja asetukset, työ- ja elinkeinoministeriön päätökset ja asetukset 

sekä myös EU:n direktiivit ja asetukset (Partanen et al, 2020). 

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että sähköverkkotoiminta on eriytetty sähkön tuotannosta 

sekä sähkökaupasta. Eriyttämisellä tarkoitetaan, että erillinen tuloslaskelma sekä tase on laa-

dittava sähköverkkotoiminnalle tilikausittain (Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588). Jakelu-

verkkotoiminta säilytettiin sähkömarkkinauudistuksessa säädeltynä monopolina, kun säh-

kön tuotanto sekä kauppa vapautuivat ja kuuluvat nykyisin vapaan kilpailun piiriin. Verkko-

liiketoiminta on oltava myös päätöksenteoltansa, oikeudelliselta muodoltaan sekä organisaa-

tioltansa riippumaton sähkön tuotannosta ja sen kaupasta monopoliasemansa vuoksi (Parta-

nen et al, 2020). Tämä mahdollistaa oikeudenmukaisen kilpailun sähkökaupassa ja 
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tuotannossa sekä varmistaa, ettei monopolitoiminnasta saatavia tuottoja voida hyödyntää 

kilpailullisilla liiketoiminta-alueilla. Monopoliasemissa toimivien verkonhaltijoiden tulee 

kuitenkin toimia tasapuolisesti, syrjimättömästi sekä avoimesti jokaisen sähkönmyyjän ja 

asiakkaan kanssa. Lisäksi verkonhaltijat ovat velvollisia kehittämään oman alueensa siirto-, 

liittämis- ja verkkopalveluitansa (Partanen et al, 2020). 

Sähkömarkkinoiden sujuva toiminta vaatii usean eri toimijan yhteistyön. Sähköverkkoyh-

tiöt, eli Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid sekä noin 80 jakeluverkkoyhtiötä vastaavat säh-

kön siirrosta käyttäjille. Näiden väliin sijoittuu vielä noin 10 suurjännitteistä jakeluverkon-

haltijaa. Kantaverkkoyhtiön vastuulla on eri voimalaitoksissa tuotetun sähkön siirtäminen 

korkeajänniteisillä yhteyksillä (110 kV, 220 kV sekä 400 kV) pienempiin jakeluverkkoyhti-

öiden vastuulla oleviin keskijännitteisiin (20 kV) sekä pienjännitteisiin verkkoihin (400 V 

yleisin, lisäksi 1 kV tai alle) (Fingrid, 2022a). Korkeat jännitteet muunnetaan sähköasemien 

avulla sopiviksi 20 kV:n keskijänniteverkkoon. Niiltä siirrettävä jännite alennetaan taas ja-

kelumuuntamoilla tyypillisesti 400 volttiseksi pienjännitteeksi (Stuk, 2022). 

 

2.1  Suomen sähkömarkkinoiden historia 

Norjan parlamentti vuonna 1991 päätti vapauttaa sähköenergian kaupankäynnin markkinat, 

jonka myötä vuonna 1993 yhtiö Statnett Marked AS alkoi tarjoamaan palveluita sähkömark-

kinoille (Nordpool, 2022a). Vuonna 1995 Norjan parlamentti valmisti puitteet integroiduille 

pohjoismaisille sähkömarkkinasopimuksille luoden pohjan spot-kaupankäynnille. Samana 

vuonna Suomen sähkömarkkinat alkoivat avautumaan uuden voimaantulleen sähkömarkki-

nalain myötä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2022). Seuraavana vuonna 1996 yhdessä Ruotsin 

kanssa muodostui yhtenäinen sähkömarkkina-alusta, jonka nimi muutettiin Nord Pool 

ASA:ksi (Nordpool, 2022a). Suomi liittyi kyseiseen Nord Pool ASA:aan vuonna 1998, jonka 

myötä sähkönhankinnan kilpailuttaminen on ollut mahdollista kaikille suomalaisille sähkön 

käyttäjille (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2022). Vuonna 1999 otettiin käyttöön aluekauppa 

spot-markkinoilla, sekä päivänsisäinen kaupankäynti Elbas Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 

2002 spot-markkinatoiminta (elspot- ja elbas-markkinat) siirrettiin erilliseen yhtiöön nimel-

tään Nord Pool Spot AS (Nordpool, 2022a). Pohjoismaiden lisäksi nykyiseltä nimeltään yk-

sinkertaisempi Nord Pool on laajentunut vuosien saatossa myös Baltiaan sekä muihin Eu-

roopan maihin yleiseurooppalaisen kaupan myötä. 
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Sähkön johdannaistuotteiden kauppaa käydään Nasdaq OMX Commodities -finanssimark-

kinoilla Pohjoismaissa. Vuonna 2008 Nasdaq OMX osti Nord Pool Clearing ASA:n sekä 

Nord Pool Consulting AS:n Nord Pool ASA:lta. Samalla Nord Pool ASA:n omistaneet Stat-

nett sekä Svenska Kraftnät saivat option, jossa he voisivat myydä omat osakkeensa Nord 

Pool ASA:sta Nasdaq OMX:lle myöhemmin tulevaisuudessa. Tämä optio toteutettiin 

vuonna 2010, jonka myötä Nord Pool ASA:n sähkön johdannaismarkkinat siirtyivät Nasdaq 

OMX:n omistukseen. (Nasdaq OMX, 2010) 

Vuonna 2015 Nord Pool AS määritettiin Energiaviraston toimesta neljäksi vuodeksi suorit-

tamaan Suomessa vuorokausi- (day-ahead) sekä päivänsisäisiä (intraday) palveluita nimitet-

tynä sähkömarkkinaoperaattorina, toisin sanoen ”Nominated Electricity Market Operator” 

tai ”NEMO”. European Market Coupling Operator ASA tai ”EMCO” haki kyseisen nimetyn 

markkinakytkentäoperaattorin aseman uudelleenmäärittämistä ja vuonna 2019 Energiavi-

rasto nimesi EMCOn uudelleen määrittelemättömäksi ajaksi vuoden 2019 joulukuussa vel-

voittaen samalla EMCOa ilmoittamaan tapahtuvista asiaankuuluvista muutoksista Energia-

virastolle takaisin. (Energiavirasto, 2021) 

Vuoden 2016 tammikuussa EPEX Spot SE ilmoitti oman halukkuutensa Energiavirastolle 

aloittaa samaisten vuorokausi- sekä päivänsisäisten kaupankäyntipalveluiden tarjoamisen 

Suomessa niin kutsutulla passimenetelmällä, jossa jäsenvaltiossa NEMO-statuksen omaava 

pystyy toimimaan spot-markkinoilla muissa Euroopan maissa käyttämällä kyseistä statusta 

passin tavoin (Epexspot, 2022, Energiavirasto, 2021). Helmikuussa 2016 EPEX Spot SE:lle 

myönnettiin kyseinen oikeus Energiaviraston toimesta. Vuonna 2019 Nasdaq Oslo ASA 

myös haki samaista oikeutta vuorokausimarkkinoilla toimimiseen Suomessa, jonka Energia-

virasto myönsi vuoden 2019 maaliskuussa. Vuoden 2020 toukokuussa EPEX Spot SE käyn-

nisti jatkuvan päivänsisäisten selvitys- ja kaupankäyntipalvelunsa ja heti perään kesäkuussa 

vuorokausimarkkinapalveluiden tarjoamisen Suomessa (Energiavirasto, 2021). Nasdaq Oslo 

ASA ei vielä ole aloittanut kyseistä toimintaansa Suomessa. Kyseiset menettelyt ovat poh-

jautuneet EU:n regulaatioon: 2015/1222 ”Establishing a guideline on capacity allocation and 

congestion management”, jonka avulla pyritään yhtenäistämään koko Euroopan sähkömark-

kinoita sekä edistämään sähköpörssien välistä kilpailua (EU, 2015, Nord Pool, 2018). 

Vuoden 2018 kesäkuusta lähtien Suomi on ollut osa ”European Cross-Border Intraday” -, 

lyhyemmin XBID-ratkaisua, joka mahdollistaa yhdellä tarjousalueella olevien eri markkina-

osapuolten ilmoittamien tilausten jatkuvan yhteensovittamisen muiden muualla sijaitsevien 
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XBID-ratkaisun ulottuvilla olevien tarjousalueiden tarjousten kanssa. Ratkaisun käytössä tu-

lee myös huomioida siirtokapasiteetin riittävyys ja käyttö. (Energiavirasto, 2021) 

Vuonna 2020 n. 70 % Suomen fyysisestä sähkön kulutuksesta oli hankittu Nord Pool -säh-

köpörssin kautta, kun samana vuonna EPEX Spotin osuus oli alle 4 % Suomen sähkönkulu-

tuksesta. Vuorokausimarkkinoilta hankittu sähkön määrä oli Pohjoismaissa sekä Baltiassa n. 

718 TWh ja Pohjoismaiden hankkima osuus EPEX Spotista oli n 14 TWh vuonna 2020. 

(Energiavirasto, 2021) 

 

2.2  Fyysiset markkinat 

Suomessa sähkön fyysistä kauppaa käydään sähköpörssiyhtiö Nord Poolin välityksellä, jo-

hon sisältyy day-ahead vuorokausimarkkinat, intraday päivänsisäiset markkinat sekä OTC- 

tai bilateraalimarkkinat. Sähkön kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino määrittää sähkölle 

hinnan, johon voi vaikuttaa myös voimalaitosten toimintakyky sekä muuttuvat sääolosuh-

teet. Useiden asiantuntijoiden sekä sidosryhmien mukaan kyseinen tasapainomalli on toi-

miva palvelu, sillä sähkön hinnan nouseminen indikoi selkeästi sähkön tarjonnan niukkuutta 

sekä aluehintojen väliset erot alueiden välisiä pullonkauloja siirtoverkossa. Sähkön tuotan-

non tai kapasiteetin puute on näin helppo tunnistaa, sillä kysyntä on tällöin selvästi korke-

ampi verrattuna tuotannon tarjontaan. (Nord Pool, 2022c) 

Fyysisten markkinoiden tuotteet kuuluvat ns. spot-markkinoihin, joissa ostetun sähkön toi-

mitus sekä maksaminen tapahtuu lähes välittömästi, useimmiten vuorokauden/vuorokausien 

sisällä transaktiosta. Vuorokausimarkkinoiden osalta sähkön toimittajat lähettävät omat tar-

jouksensa sähköpörssiin, missä muodostuu systeemi- sekä aluehinnat sähkölle seuraavan 

vuorokauden jokaiselle tunnille. Kyseistä tarjouskilpailua käydään spot-markkinoilla kerran 

päivässä suljettuna huutokauppana seuraavan päivän toimitukselle. Tämän jälkeen lopulliset 

sähkönhinnat sekä myynnin kokonaismäärät julkaistaan. Markkinoihin sisältyy myös jatku-

vana toimiva kaupankäynti, jossa on mahdollista toimia alueesta tuotteesta riippuen vielä 0 

– 60 minuuttia ennen sähkön käyttötunnin alkua. Nämä päivänsisäiset markkinat toimivat 

ns. välimarkkinoina, sillä vuorokausimarkkinoiden sekä säätösähkömarkkinoiden väliin jää 

suhteellisen pitkä ajanjakso. Päivänsisäisten markkinoiden kohteena on yleisesti tunnin mit-

taiset sähkösopimukset, jotka perustuvat vuorokausimarkkinoiden tapaan kysyntään ja tar-

jontaan. (Partanen et al, 2020) 
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2.2.1  Vuorokausimarkkinat (day-ahead) 

Nord Poolin vuorokausi- tai day-ahead-markkinat (tunnetaan myös vanhentuneella nimellä 

Elspot) on jaettu kahteen eri hinnastoon: alue- sekä systeemihintoihin. Aluehintojen määrit-

telemiseksi Pohjoismaat sekä Baltian alueet on jaettu asianomaisen kantaverkko-operaatto-

rin johdosta eri tarjousalueiksi, joidenka avulla pyritään välttymään ruuhkilta sähköver-

koissa. Kuillakin tarjousalueilla voi olla sähkön osalta saldoa, alijäämä- tai ylijäämäsähköä. 

Alueilta, joissa sähköstä tarjottu hinta on alhaisempi, lähtee virtaamaan kohti alueita, joissa 

sähkön kysyntä ja samalla siitä tarjottu hinta on korkeampi. Jos tarjousalueiden välillä oleva 

siirtokapasiteetti ei riitä täydelliseen hintojen lähentymiseen, siitä seuraava ruuhkautuminen 

aiheuttaa eri hintaisia tarjousalueita. Jos kapasiteetti säilyy asetettujen rajojen sisällä, jotka 

kantaverkkoyhtiöt ovat asettaneet, aluehinnat ovat eri tarjousalueilla täysin samat. Jokaiselle 

sähkötuottajalle maksetaan näin lasketun aluehinnan mukaisesti ja vastaavasti jokainen säh-

könkuluttaja maksaa saman hinnan. (Nord Pool, 2022b) 

Eri alueilla olevat rajoitukset ja pullonkaulat siirtokapasiteeteissa muodostavat aiemmin 

mainitulla tavalla hinta-alueiden välille eroja, joista muodostuvat eri alueiden aluehinnat. 

Kuvassa 2.2 on esitetty Nord Poolin sisäiset hinta-alueet sekä eri alueiden välillä siirretyt 

energiamäärät päivämäärällä 16.02.2022. (Nord Pool, 2022c) 
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Kuva 2.2. Nord Poolin sisäiset hinta-alueet sekä alueiden väliset siirtoyhteydet. Siirtoyhteyksien ohessa esitetty 

megawattitunteina (MWh) päivämäärällä 16.02.2022 toteutuneet siirtomäärät (Nord Pool, 2022d) 

Nord Poolissa tapahtuva kaupankäynti tapahtuu ns. suljettuna huutokauppana, jossa ostajat 

sekä myyjät pysyvät anonyymeinä toisillensa samalla kun pörssiyhtiö vastaa ja hallinnoi 

osapuolten välisiä tarjouksia (Nord Pool, 2022c). Osapuolten tekemät tilaukset ja tarjoukset 

sovitetaan yhteen verkkorajoitukset huomioon ottaen, jotta sosiaalinen hyvinvointi olisi 

mahdollisimman korkea. Markkinaosapuolten tekemien osto- sekä myyntitarjousten perus-

teella muodostuu sähkön osto- ja myyntikäyrät. Näitä käyriä ja aluehinnan muodostumista 

on havainnollistettu kuvassa 2.3. Systeemihinta muodostuu myös kaupankäyntialueen tar-

jouskäyrien perusteella. 
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Kuva 2.3. Kysynnän ja tarjonnan käyrien kohtaaminen sekä alueiden välisen sähkönsiirron vaikutus aluehin-

toihin. Systeemihinta muodostetaan koko kaupankäyntialueen tarjouskäyrien perusteella, ilman siirtorajoitteita 

(Nord Pool, 2022b) 

Vuorokausimarkkinoiden osapuolten tekemät osto- sekä myyntitarjoukset muodostavat säh-

kölle markkinahinnan, eli systeemihinnan, jota voidaan kuvailla myös ”rajoittamattomien 

markkinoiden selvityksen viitehinnaksi” (Nord Pool, 2022b). Systeemihinta kuvaa sitä hin-

taa, jota energiasta ollaan markkinoilla valmiita maksamaan sähkön kysynnän tasapainotta-

miseksi. Eli käytännössä kaikkein kallein sähkön tuotantotapa määrittää sähkön systeemi-

hinnan, jonka myötä kaikella markkinoilla olevalla tuotannolla on sama asema sekä hinta 

tuotantotavasta riippumatta (Partanen et al, 2020). Tämän systeemin avulla voidaan tehostaa 

markkinoiden toimintaa sekä edesauttaa edullisten tuotantomuotojen käyttöä sähkön tuotan-

nossa, eikä normaalitilanteissa sähkön hinta pääse nousemaan liian korkeaksi. Tuotantojen 

ajojärjestys järjestetään siten, että niiden kulutus sekä tuotanto kohtaisivat mahdollisimman 

alhaiseen hintaan. Tämän myötä markkinahintaa korkeammalla hinnalla tarjoavat sähkön 

tuottajat eivät välttämättä saa sähköänsä myydyksi (Partanen et al, 2020). 

Kun aluehinnat on saatu määritettyä kaikille tarjousalueille, voidaan systeemihinta laskea 

Nord Poolissa. Systeemihinnan laskennassa aluehinnoista poiketen ei oteta huomioon fyysi-

siä rajoitteita siirtoverkossa, vaan siirtokapasiteettien arvot asetetaan äärettömäksi eri mai-

den välille. Systeemihintaa laskettaessa tulee myös huomioida eri maiden ja alueiden väliset 

sähkövirtaukset, joita käytetään aluehintalaskennassa ”tuonti-/myynti- tai vienti-
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/ostotilauksena” (Nord Pool, 2022b).  Näihin maihin sisältyy Pohjoismaiden lisäksi Baltian 

maat, Saksa, Puola sekä Hollanti. Systeemihintojen laskennassa eri aluekonfiguraatiot eroa-

vat aluehinnan laskennasta, sillä tietyt maat, kuten esimerkiksi Suomi, Ruotsi, Norja ja 

Tanska, muodostavat yhtenäisen tarjousalueensa, eli niiden välinen siirtokapasiteetti on ase-

tettu arvoon ∞, eli äärettömään (Nord Pool, 2022b). 

 

2.2.2  Päivänsisäiset markkinat (intraday) 

Päivänsisäisillä markkinoilla tarkoitetaan sähkömarkkinoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä, 

joka sijoittuu lähelle sähkön toimitushetkeä. Ne antavat markkinoilla toimiville tahoille 

mahdollisuuden tasoittaa omaa sähkön kulutusta ja tuotantoa ajantasaisemmin samalla tu-

kien sähköjärjestelmän tasapainoa, johon voi äkillisesti vaikuttaa esimerkiksi sääolosuhteet, 

verkkojen vikatilanteet tai voimalaitosten tuotannon muutokset (Fingrid, 2022c). Päivän-

sisäisillä markkinoilla toimitetaan vuorokausimarkkinoiden tapaan fyysistä sähköä, mutta 

kaupankäynti on ns. jatkuvaa sekä tarjousten perusteella toimivaa kauppaa. Päivänsisäiset 

markkinatuotteet jakautuvat 15 minuutin, 30 minuutin ja tunnin mittaisiin tuotteisiin sekä 

lohkotilaustuotteisiin, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta peräkkäisestä tunnin mittai-

sesta tuotteesta enintään 24 tuntiin asti (Nord Pool, 2022b). Nord Poolin päivänsisäiset mark-

kinat ovat avoinna vuorokauden ympäri, mutta tuotteesta ja alueesta riippuen tarjousajat sul-

keutuvat taulukon 2.1 mukaisesti ennen toimitusajankohtaa. 
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Taulukko 2.1: Päivänsisäisten markkinatuotteiden ja alueiden sulkeutumisajat ennen toimi-

tusajankohtaa (Nord Pool, 2022b) 

Sulkeutumisaika  

ennen toimitusta (min) 

 

Rajat ylittävät  

siirtoyhteydet  

SIDC (Yksittäiset  

päivänsisäiset  

kytkentä) -sopimukset 

Paikalliset  

sopimukset 

60 Rajat ylittävät yhteydet 

sulkeutuvat (pl. EE-FI) 

Pohjoismaiden, Latvian, 

Liettuan ja Puolan SIDC-

sopimukset sulkeutuvat 

 

30 EE-FI sulkeutuu Suomen, Viron,  

Saksan, Itävallan ja Rans-

kan SIDC-sopimukset sul-

keutuvat 

Suomen, Saksan,  

Itävallan ja Ranskan 

paikalliset sopimuk-

set avautuvat 

20 Saksan virtuaalinen  

DE TSO -vyöhykeyh-

teys sulkeutuu 

  

5  Belgian ja Alankomaiden 

SIDC-sopimukset sulkeu-

tuvat 

 

0   Suomen, Saksan,  

Itävallan ja Ranskan 

paikalliset sopimuk-

set sulkeutuvat 

 

Pohjoismaissa taseselvitysjakson lyhentyminen 15 minuuttiin, eli varttitaseeseen vuonna 

2023 vaikuttaa oleellisesti myös päivänsisäisten markkinoiden toimintaan, jolloin lyhempi-

kestoisten markkinatuotteiden käyttö korostuu. Sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvu 

sekä perinteisen säätökykyisen tuotannon väheneminen muuttaa energiajärjestelmän raken-

netta, jonka myötä päivänsisäiset sekä säätösähkömarkkinat ovat järjestelmän tasapainotuk-

sessa suuremmassa roolissa. Varttitasetta ja sen vaikutuksia käydään tarkemmin läpi luvussa 

2.5.2. (Fingrid, 2022e) 

 

2.2.3  OTC-kauppa 

OTC-, eli Over The Counter tai bilateraalikaupalla tarkoitetaan sähkökauppaa, joka sijoittuu 

sähköpörssin ulkopuolelle. Se voi suuntautua fyysiseen sähköön sekä niiden johdannais-
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/finanssituotteisiin. Lisäksi kahdenkeskisten sopimusten avulla voidaan kustomoida toimin-

tatavat sekä käytettävät tuotteet tarpeiden mukaisiksi, jotka saattavat poiketa tavanomaisista 

pörssituotteista (Partanen et al, 2020). OTC-kaupankäyntiin liittyy oleellisesti myös vasta-

puoliriski, joka syntyy siitä, ettei ole varmuutta kykeneekö kaupan vastapuoli toteuttamaan 

omat sopimusvelvoitteensa, eli olemaan maksu- tai toimituskelpoinen toteutuneelle hinnalle 

tai tuotteelle (Sihvonen, 2015). Normaalissa pörssin kautta käydyssä kaupassa kyseistä riskiä 

ei osapuolilla ole, vaan pörssin vastuulla on vastapuoliriski. Pörssit kuitenkin eliminoivat 

sen vaatimalla kaikilta osapuolilta tietyt vakuudet velvoitteisiin liittyen. OTC-markkinoilla 

kaupan molemmat osapuolet joutuvat itse huolehtimaan välttämättömistä vakuuksista. 

OTC-markkinat tarjoavat runsaasti erilaisia palveluita, joidenka avulla markkinoille osallis-

tuvat tahot voivat kustomoida sähkön myynti- ja hankintasalkkunsa vastaamaan niiden omia 

tarpeitansa. OTC-markkinoiden sekä sähköpörssin toiminnoista muodostuvan, toisiaan täy-

dentävän tukkumarkkinamekanismin avulla voidaan näin hallita sähkön hinnan mahdollista 

korkeaa volatiliteettia. (Partanen et al, 2020) 

 

2.3  Sähkön johdannaismarkkinat 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sähkömarkkinoiden johdannais- tai finanssikauppaa käy-

dään Nasdaq Commoditiesin välityksellä tai kahden osapuolen välisesti, joko suorien yritys-

kontaktien kautta tai OTC-markkinoiden välityksellä. Nasdaq Commoditiesin johdannaisso-

pimukset eivät johda fyysiseen sähkön toimitukseen, kun taas kahden osapuolen välisissä 

johdannaissopimuksissa tämä on mahdollista (Energiateollisuus, 2022). 

Johdannaismarkkinoiden kohteena ovat erilaiset sopimukset, joita käytetään riskinhallinnan 

muodossa suojaamaan sähkön hankintaan liittyviä hintariskejä. Sopimusten avulla esimer-

kiksi sähkön tuottaja voi suojautua hetkellisiltä, poikkeuksellisen matalilta sähkön hinnoilta 

tai sähkön myyjä vastaavasti korkeilta hinnoilta, loppuasiakkaiden kanssa solmittujen kiin-

teähintaisten sähkösopimusten takia (Fingrid, 2022c). Nasdaq Commodities sähkönjohdan-

naispörssin tarjoamat pääsääntöiset johdannaissopimukset ovat futuurit ja DS-futuurit (for-

wardit), aluehintatuotteet eli EPADit sekä erilaiset optiot. Sopimusten kesto voi pisimmil-

lään kattaa jopa 10 vuotta, mutta pääsääntöisesti sopimukset ovat päivän, viikon, kuukauden, 

neljännesvuoden tai vuoden mittaisia. Nord Poolin laskema systeemihinta toimii useiden 

johdannaismarkkinoiden ja kaupattujen tuotteiden referenssihintana. Sopimuksia koskevat 
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maksusuoritukset kohdistuvat koko kaupankäynnin- ja/tai toimitusajanjaksoon ja ne alkavat 

sopimusten eräpäivästä (Nord Pool, 2022c). 

Vaikka sähkön hintoja sekä kulutuksia osataan yleisesti melko hyvin ennustaa, on riskien-

hallinnan kannalta tarpeellista hyödyntää hintasuojauksia johdannaismarkkinoiden tuot-

teilla. Pääasiassa hintasuojauksia käytetään kuormituksille, jotka vastaavat päivän ja/tai vii-

kon keskitehojen ennusteita. Nasdaq OMX Commoditiesissa voidaan tällöin käydä kauppaa 

tehtyjen kulutusennusteiden perusteella sopivasta johdannaistuotteesta, joka vastaa ennus-

teen kulutuksen/kuormituksen määrää ennen sähkön toimitusajankohtaa. (Partanen et al, 

2020) 

Aggregaattorimallien ja toiminnan kannalta sähkön johdannaismarkkinat eivät ole optimaa-

lisin tai oleellisin markkina- ja aihealue. Kuitenkin esimerkiksi DS-futuureja ja niiden hin-

toja käytetään referenssinä mm. aggregoinnissa hyödynnettyjen energioiden kompensaa-

tioissa ja niiden määrittelyssä. Tämän vuoksi johdannaismarkkinoita ja sen tuotteita on hyvä 

lyhyesti käydä lävitse. 

 

2.3.1  Futuurit ja DS-futuurit 

Futuurit ja DS-futuurit ovat molemmat sopimuksia tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta, 

jotka sitovat ostamaan tai myymään jonkin tietyn hyödykkeen. Sopimus sitoo kaupan mo-

lemmat osapuolet. Nasdaq Commoditiesin tarjoamat futuurisopimukset ovat Pohjoismaissa 

kestoltaan vuorokauden, viikon, kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden mittaisia. Vuoden 

mittaisia sopimuksia myös noteerataan seuraavalle kymmenelle vuodelle (Partanen et al, 

2020). Sopimuskaupan ehdot sovitaan sopimusta tehdessä, johon sisältyy hinta, volyymi 

sekä toimitusaika. Futuurisopimuksissa nettoarvon tilitys aloitetaan heti kun sopimus on 

tehty ja sitä jatketaan päivittäin koko sopimuksen ajan toteutusajan loppuun saakka sekä 

myös toimituksen aikana. Systeemihintaa käytetään referenssinä, kun sopimuksia netotaan 

sitä vastaan toimitusaikana viikko kerrallaan (Energiateollisuus, 2022). 

DS-futuurisopimus on muuten samanlainen kuin futuurisopimus, mutta sopimusten kestot 

sekä tilityksen toteutus eroavat hieman toisistaan. DS-futuurisopimuksissa tilitys tehdään 

futuurisopimuksen tavoin päivittäin toimitusaikana, mutta ennen toimitusaikaa nettoarvon 

tilitys tehdään vain kerran sopimuksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Nasdaq 
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Commoditiesin DS-futuurisopimuksiin ei myöskään sisälly lyhyet päivän tai viikon mittaiset 

sopimukset, vaan ainoastaan kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden mittaiset sopimukset 

(Partanen et al, 2020). 

 

2.3.2  Aluehintatuote EPAD 

Electricity Price Area Difference, eli EPAD tarkoittaa aluehintatuotetta, jonka avulla voi-

daan suojata sähkönhankintoja niihin liittyviltä aluehintariskeiltä. Yksittäisen aluehinnan ja 

systeemihinnan erotessa toisistaan syntyy fyysiselle sähkökaupalle avoin taloudellinen po-

sitio eli aluehintariski. EPAD-sopimuksen referenssihinta on syntyneen erotuksen suurui-

nen, jota käytetään futuurisopimuksien tavoin nettoarvon tilityksessä systeemihinnan sijaan. 

EPAD-sopimus vastaa muuten rakenteeltaan sekä tuotteiltaan paljon futuurisopimuksia. 

(Partanen et al, 2020) 

 

2.3.3  Optiot 

Optio on sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta, jossa velvoite on vain option myy-

jällä. Sopimuksessa option ostaja maksaa option myyjälle preemion, eli riskinmukaisen li-

sähinnan, hyvitykseksi myyjän ottaman riskin vuoksi. Optiot on jaettu osto-optioiksi ja 

myyntioptioiksi. 

Osto-optiossa ostaja on maksanut oikeudesta ostaa option osoittaman kohde-etuuden ennalta 

sovittuun hintaan, jolloin osto-option myyjä on velvollinen myymään kyseisen kohde-etuu-

den sovittuun hintaan. Vastaavasti myyntioptiossa ostajalla on maksamansa oikeuden myötä 

oikeus myydä option kohde-etuus ja myyntioption myyjä on velvollinen ostamaan kohde-

etuuden ennalta sovittuun hintaan. Osto- ja myyntioptioiden ostaja voi toteuttaa osto- tai 

myyntioikeutensa kohde-etuuteen ainoastaan optiosopimuksen päättymispäivänä (Partanen 

et al, 2020). Nasdaq OMX Commoditiesin välityksellä kohde-etuuksina käytetään futuuri- 

sekä DS-futuurisopimuksia. Osto-optiot, joissa futuurit ja DS-futuurit ovat kohde-etuutena, 

toteutetaan, jos sopimuksen päättymispäivänä futuurin markkinahinta on suurempi kuin op-

tion toteutushinta (eng. strike). Ostetussa optiossa tuottopotentiaali on teoriassa rajoittama-

ton, kun tappiot rajoittuvat ainoastaan maksettuun preemioon. Vastaavasti myyntioptio to-

teutetaan, jos päättymispäivänä futuurin tai DS-futuurin markkinahinta on pienempi kuin 
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toteutushinta. Myydyssä optiossa taas tuottopotentiaali on enimmillään optiosta maksetun 

preemion suuruinen, kun tappiot voivat olla mittavat. (Partanen et al, 2020) 

 

2.4  Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat sekä reservit 

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulisi pysyä tasapainossa, jonka kertoo sähköverkon taajuus. 

Tasapainotilassa verkon taajuus on 50,0 Hz. Markkinoiden eri toimijat suunnittelevat omat 

kulutuksensa ja tuotantonsa tasapainoon. Sähkön kulutusta ja tuotantoa ei voi kuitenkaan 

ennakoida täydellisesti, jolloin esimerkiksi käyttötunnin aikana tapahtuvat poikkeamat luo-

vat tarpeen reserveille sekä säätösähkömarkkinoille. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ylläpitää 

Suomen säätösähkö-, säätökapasiteetti- sekä reservisähkömarkkinoita yhdessä muiden poh-

joismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. (Fingrid, 2022g) 

Säätökykyisten tuotantojen ja kuormien haltijat voivat jättää hallinnoimastaan kapasiteetista 

omia säätötarjouksiansa säätösähkömarkkinoille, jos niiden tarjoama kapasiteetti täyttää en-

nalta asetetut tekniset reunaehdot. Suomessa säätösähkömarkkinoille osallistuminen edellyt-

tää erillisen säätösähkömarkkinasopimuksen tekoa Fingridin kanssa. Lisäksi säädettävissä 

kohteissa tulee olla Fingridin käytettävissä oleva reaaliaikainen tehomittaus tai muu vastaava 

keino todentaa ja seurata tehon muutoksia ajantasaisesti. Käytetyistä säätötarjouksista mak-

setaan asianmukainen korvaus. (Fingrid, 2022d) 

Säätöön tarkoitetuista kapasiteeteista jätettyjä tarjouksia aktivoidaan manuaalisesti nor-

maali- ja häiriötilanteissa tehotasapainon sekä sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitä-

miseksi. Säätötarjouksen tilaaminen tapahtuu elektronisella sanomalla tai puhelimen väli-

tyksessä Fingridin kantaverkkokeskuksesta (Fingrid, 2022d). Säätötarjouksien tiedoista tu-

lee tulla ilmi tarjouksen kohdeaika (h), säätökapasiteetin teho (MW), hinta (MWh), kohteen 

nimi ja siirtoalue sekä onko säätökohde tuotanto- vai kulutusresurssi (Partanen et al, 2020). 

Säätökapasiteettimarkkinoiden avulla varmistetaan seuraavalle vuorokaudelle käyttöön riit-

tävä määrä ylössäätötarjouksia esimerkiksi ennalta tiedettävien Fingridin omien varavoima-

laitosten sekä muiden vastaavien laitosten huoltojen- ja/tai käyttökatkoksien ajaksi (Fingrid, 

2022f). Suomessa säätökapasiteettimarkkinoilta hankittavaa kapasiteettia kilpailutetaan vii-

koittain, jonka jälkeen kilpailutuksessa valitut reservitoimittajat sitoutuvat jättämään säätö-

kapasiteettitarjoukset säätösähkömarkkinoille seuraavan päivän tunneille edellisenä päivänä 
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klo 11 mennessä (Fingrid, 2022d). Säätökapasiteettitarjoukset sekä vapaaehtoiset säätötar-

joukset käsitellään markkinoilla samalla tavalla, mutta säätökapasiteettitarjoukset käytetään 

säätösähkömarkkinoilla vasta markkinaehtoisten säätötarjousten jälkeen. Säädön myyjä saa 

säätötarjousten jättämisestä kapasiteettikorvausta sekä lisäksi energiamaksun, jos säätösäh-

kömarkkinoilla aktivoidaan tarjouksia (Fingrid, 2022f). Säätökapasiteettimarkkinat ovat 

suhteellisen nuori konsepti Suomessa, sillä ne otettiin käyttöön vuonna 2016. 

Reservimarkkinatoimijat voivat korvausta vastaan tarjota Suomessa Fingridin ylläpitämille 

reservimarkkinoille omistamiaan tuotantoja, kulutuksia sekä sähköenergiavarastoja. Nykyi-

sin kaupankäynti reservimarkkinoilla on mahdollista Suomessa sekä Pohjoismaissa, mutta 

tulevaisuudessa reservimarkkinatoiminta on mahdollista myös muiden Euroopan maiden vä-

lillä jatkuvasti kehittyvien reservimarkkinatoimien sekä uusien rajasiirtoyhteyksien myötä. 

Reservituotteisiin sisältyy taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N (Frequency Containment Re-

serve in Normal operations), erillisiin ylös- ja alassäätötuotteisiin jaettu taajuusohjattu häi-

riöreservi FCR-D ylös ja FCR-D alas (Frequency Containment Reserve in Disturbances), 

nopea taajuusreservi FFR (Fast Frequenct Reserve) sekä automaattinen taajuudenhallintare-

servi aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve). Säätösähkömarkkioiden tuotteena 

toimii manuaalinen taajuuden palautusreservi mFRR (Manual Frequency Restoration Re-

serve) (Fingrid, 2022g). Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä on Pohjoismaisten jär-

jestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella sovittu reservien eri ylläpitovelvoitteista. 

Reservikohteiden tulee myös täyttää tekniset vaatimukset, jotka tulee osoittaa ennen mark-

kinoille osallistumista erilaisissa säätökokeilla (Fingrid, 2022f). Kuvassa 2.4 on esitetty re-

servituotteet toiminnan ja ajan perusteella. 
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Kuva 2.4. Eri reservituotteet ajan ja toiminnan perusteella luokiteltuna (Fingrid, 2022g) 

Reservituotteisiin sisältyy myös korvaavat reservit RR (Replacement Reserve), joiden avulla 

valmistaudutaan syntyneiden häiriötilanteiden jälkeisiin mahdollisiin uusiin vikatilanteisiin 

palauttamalla jo aiemmin aktivoidut taajuuden palautusreservit takaisin käyttövalmiuteen. 

Korvaavia reservejä ei ole kuitenkaan käytössä pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. (Fing-

rid, 2022g) 

 

2.4.1  Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi 

Taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) tehtävä on pitää sähköverkon taajuus normaalilla 

taajuusalueellaan, eli välillä 49,9 – 50,1 Hz. Käyttöreservin on pystyttävä säätämään kuor-

mitusta (eli taajuutta) sekä ylös- että alaspäin (Fingrid, 2022f). Ylöspäin säätäessä sähkön 

tuotantoa joko lisätään tai vastaavasti kulutusta vähennetään. Alaspäin säätäessä tuotantoa 

lasketaan tai lisätään kulutusta. Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) tehtävä on taas pitää 

taajuus vähintään 49,5 Hz:ssä tai enintään 50,5 Hz:ssä taajuuden ylittäessään normaalitaa-

juusalueensa rajat (Fingrid, 2022f). Nimensä mukaisesti kyseistä reserviä käytetään, kun 

sähköverkossa tapahtuu suuremman luokan häiriö, kuten tuotantolaitoksen putoaminen ver-

kosta. Taajuusohjattu häiriöreservi sisältää erikseen ylös- ja alassäätötuotteita, kun käyttöre-

servi on yksittäinen tuote sähkömarkkinoilla. Taajuusohjatut reservit hankitaan 
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markkinaehtoisesti kotimaisten vuosi- ja tuntimarkkinoiden lisäksi Venäjän sekä Viron ta-

sasähköyhteyksiltä sekä muista Pohjoismaista (Fingrid, 2022i). 

Tekniset vaatimukset, kuten säätökohteen tehot, aktivoimisajat sekä taajuusalueet, vaihtele-

vat reservikohteittain. Säätökokeiden sekä niistä tehtyjen pöytäkirjojen ja muiden dokument-

tien hyväksymisen jälkeen reservikohde voidaan hylätä tai hyväksyä reservimarkkinoille. 

Taulukossa 2.2 on esitetty käyttö- ja häiriöreservejä koskevat vaatimukset. 

Taulukko 2.2: Taajuusohjattujen käyttö- ja häiriöreservien tekniset vaatimukset (Fingrid, 

2022i) 

 Säädön  

vähimmäiskoko 

 

Aktivoitumisaika 

 

Muuta 

 

Taajuusohjattu 

käyttöreservi (FCR-N) 

 

0,1 MW 

3 min ± 0,1 Hz  

askelmaisella  

taajuusmuutoksella 

 

Kuollut alue max  

± 0,01 Hz 

 

Taajuusohjattu 

häiriöreservi ylös  

(FCR-D ylös) 

 

 

1 MW 

5 s / 50 % 

30 s / 100 % 

askelmaisella 

taajuusmuutoksella 

49,9 Hz:stä 49,5 Hz:iin 

 

 

Taajuusohjattu 

häiriöreservi alas 

(FCR-D alas) 

 

 

1 MW 

5 s / 50 % 

30 s / 100 % 

askelmaisella 

taajuusmuutoksella 

50,1 Hz:stä 50,5 Hz:iin 

 

 

Taajuusohjatun käyttöreservin vähimmäiskoko on huomattavasti pienempi kuin ylös- ja 

alassäätöön tarkoitettujen häiriöreservien. Käyttöreservin aktivoitumisaikakaan ei tällöin 

myöskään tarvitse olla niin lyhyt kuin häiriöreserveillä, joidenka tehoja tulisi saada hyödyn-

nettyä mahdollisimman nopeasti verkon suurempien ongelmatilanteiden kohdalla. 

2.4.2  Nopea taajuusreservi 

Nopea taajuusreservi (FFR) otettiin käyttöön Pohjoismaissa vuoden 2020 toukokuussa ja se 

on tarkoitettu pienen inertian tilanteisiin ja niiden hallintaan. Inertialla tarkoitetaan sähkö-

järjestelmässä pyöriviin massoihin varastoituneen liike-energian kykyä vastustaa taajuuden 

muutoksia. Reservin käyttö keskittyy tyypillisesti kevään, kesän sekä syksyn viikonloppujen 
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ja öiden kulutuksille, joka johtuu paljolti Pohjoismaiden vesitilanteista (Fingrid, 2022f). Tar-

vittavan nopean taajuusreservin määrä riippuu inertian määrästä sekä kohdevian suuruu-

desta. Kun sähköjärjestelmän taajuus laskee tietyn arvon alapuolelle, tulee reservikohteiden 

teho aktivoitua täysimääräisesti aktivointitaajuudelle määritetyn ajan sisällä (Fingrid, 

2022h). Taulukoon 2.3 on koottu eri aktivointivaihtoehtojen aktivointitaajuudet sekä niiden 

maksimi aktivointiajat. 

Taulukko 2.3: Nopeiden taajuusreservien (FFR) aktivointitaajuudet ja maksimi aktivoin-

tiajat (Fingrid, 2022h) 

Aktivointitaajuus (Hz) Maksimi aktivointiaika (s) 

49,7 1,3 

49,6 1,0 

49,5 0,7 

 

Nopeiden taajuusreservitehojen deaktivointinopeuden ollessa korkeintaan 20 % per sekunti 

sen kapasiteetista on aktivoinnin vähimmäiskesto 5 sekuntia. Deaktivointinopeuden ollessa 

tätä suurempi, aktivoinnin vähimmäiskesto on 30 sekuntia. 

 

2.4.3  Automaattinen taajuuden palautusreservi 

Automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) tarkoituksena on palauttaa sähköjärjestel-

män taajuus nimellistaajuuteensa sekä taajuudensäätöalueen tasapaino suunniteltuun ar-

voonsa. aFRR on keskitetysti ohjattu ja automaattisesti aktivoituva reservi, jonka aktivointi 

perustuu taajuuspoikkeamaan pohjoismaisella synkronialueella. Aktivointi tapahtuu 10 se-

kunnin välein lähetetyn tehonmuutossignaalin perusteella, jonka lähettää kantaverkkoyhtiö 

eli Suomessa Fingrid. Taajuusohjattujen reservien tavoin automaattista taajuuden palautus-

reserviä hankitaan päivittäisellä tasolla kotimaisilta tuntimarkkinoilta sekä Venäjän, Virosta 

sekä muista Pohjoismaista, kuten Svenska kraftnätin kautta ruotsalaisilta reservitoimittajilta. 

Teknisten vaatimusten osalta aFRR-säätökohteen vähimmäiskoko on 1 MW ja aktivoitumis-

aika on 5 minuuttia. Reservi kohteiden tulee myös sijaita Fingridin järjestelmävastuualu-

eella. (Fingrid, 2022k) 
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2.4.4  Manuaalinen taajuuden palautusreservi 

Manuaalinen taajuuden palautusreservi (mFRR) on säätösähkömarkkinoiden säätökapasi-

teettituote, jonka avulla hallitaan tehotasapainoa sekä ylläpidetään sähköjärjestelmän käyt-

tövarmuutta. Fingridin ylläpitämät säätösähkömarkkinat ovat osa suurempia pohjoismaisia 

säätösähkömarkkinoita, joissa tekniset vaatimukset ja ehdot täyttävät tarjoukset aktivoidaan 

hintajärjestyksen perusteella (Fingrid, 2022f). Säätökapasiteetteja koskevat tarjoukset tulee 

Suomessa antaa Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen kyseisen käyttötunnin alkamista. 

Säätöön tarjottujen resurssien tulee kyetä minimitarjouskoon mukaiseen tehoon 15 minuutin 

kuluessa tilauksesta sekä toimittamaan säätöä koko kohdennetun käyttötunnin ajan. Minimi-

tarjouskoko sekä yksittäisen säätötarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 5 MW. Säätötarjouk-

set tulee antaa 1 MW:n tarkkuudella. Tarjouksen minimikoko on 1 MW, jos se on mahdol-

lista aktivoida elektronisesti. Tämän myötä säädön toimittaja voi jättää yhden alle 5 MW:n 

ylös- ja/tai alassäätötarjouksen kullekin käyttötunnille (Fingrid, 2022d). 

 

2.4.5  Säätö- ja reservituotteiden markkinatoiminta 

Reservimyyjän tulee täyttää tietyt ehdot ja sopimukset ennen kuin se voi osallistua säätö-

sähkö- ja reservimarkkinoille. Reservimyyjän tulee omistaa markkinoille suunnatun sää-

tökykyisen kohteen tai toimia sen avoimen sähkön toimitusketjun osapuolena eli joko tase-

vastaavana tai sähkönmyyjänä. Jos reservimyyjä ei omista kohdetta, tulee kohteen omista-

jalta olla lupa käyttää sen säätökäytöstä. Jos reservimyyjä taas ei ole tasevastaava, tulee sää-

tökohteen tasevastaavalle ilmoittaa säätökäytöstä. Tällä hetkellä avoimen toimitusketjun ul-

kopuolinen osapuoli (kuten itsenäinen aggregaattori eli IA) voi toimia reservimyyjänä kol-

messa eri kohteessa: taajuusohjatussa häiriö- ja käyttöreservissä sekä nopeassa taajuusreser-

vissä. Lisäksi Suomessa Fingridin kanssa tulee olla erillinen sopimus reservimarkkinoille 

osallistumisesta. Eri reservituotteiden ja niiden osalta vaadittavat sopimukset on esitetty tau-

lukossa 2.4. Reservimyyjä on Fingridin suuntaan vastuussa reservipalvelusta kokonaisuu-

dessaan, mutta erillinen palveluntoimittaja voi vastata joistain toimista, kuten tarjousten te-

kemisestä, reservimyyjän sijaan. (Fingrid, 2022j) 
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Taulukko 2.4: Reservituotteet ja niiltä vaadittavat sopimukset (Fingrid, 2022j) 

Tuote Tarvittavat sopimukset 

Taajuusohjattu käyttöreservi  

(IA voi osallistua) 

Taajuusohjattujen reservien vuosi- ja/tai  

tuntimarkkinasopimus 

Taajuusohjattu häiriöreservi  

(IA voi osallistua) 

Taajuusohjattujen reservien vuosi- ja/tai  

tuntimarkkinasopimus 

Nopea taajuusreservi  

(IA voi osallistua) 

Nopean taajuusreservin  

markkinasopimus 

Automaattinen taajuudenhallintareservi aFRR sopimus 

Säätösähkömarkkinat Säätösähkömarkkinasopimus 

Säätökapasiteettimarkkinat Säätösähkömarkkinasopimus 

 

Reservimyyjien kohteille on laadittu tiettyjä teknisiä vaatimuksia sekä edellytyksiä markki-

napaikkojen suhteen. Teknisiä vaatimuksia on esitetty tuotekohtaisesti luvuissa 2.4.1 – 2.4.4. 

Reservikohteiden tulee myös joko sijaita Suomessa tai niiden tulee olla suoraan kytkettävissä 

Suomen sähköverkkoon. Markkinapaikkojen suhteen reservikohteiden aggregointi on oleel-

lisessa osassa. Saman reservimyyjän eri reservikohteita voidaan aggregoida yhdeksi koko-

naisuudeksi, jolloin kohde täyttää sekä tekniset että markkinapaikan vaatimukset, kun yksit-

täisinä kohteina näin ei olisi. Taajuusohjatussa häiriöreservissä sekä nopeassa taajuusreser-

vissä oli ennen tasemallin uudistusta mahdollista yhdistää kohteita kulutus- ja tuotantota-

seista sekä eri tasevastaavien taseista. Nykyisin yhden taseen mallin myötä erillistä kulutus- 

ja tuotantotasetta ei enää tosin ole, joten niitä ei tarvitse huomioida. Taajuusohjatussa käyt-

töreservissä on sama käytäntö, mutta reservimäärien tulee olla symmetrinen tasetta ja tase-

vastuuta kohden. Säätösähkömarkkinoiden osalta aggregointi on mahdollista vain kohteilla, 

jotka ovat saman tasevastaavan taseessa. Eri reservien säätöominaisuudet tulee todeta erilli-

sellä säätökokeella, jonka avulla selvitetään reservien säätöominaisuudet ja toimivatko ne 

automaattisesti vaadittavien ehtojen puitteissa. Säätökokeet eivät koske säätösähkö- tai sää-

tökapasiteettimarkkinoiden tuotteita, jonka myötä säätösähkötuotteiden teknisten ehtojen to-

dentaminen sekä niiden hyväksymisprosessi eroaa hieman muista reservituotteista. (Fingrid, 

2022j)  

Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä on sovittu reserveille tietyt ylläpitovelvoitteet 

Pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä yhteiskäyttösopimuksella. Yhteiskäyttöjär-

jestelmä koostuu Suomen, Ruotsi, Norjan sekä Itä-Tanskan alueista. Kantaverkonhaltijoiden 
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tulee omien säätökapasiteettien ja resurssien, kuten varavoimalaitosten, tai markkinoilta 

hankittujen kapasiteettien avuin ylläpitää sähköjärjestelmän tasapainoa sekä normaalialu-

eista sähköverkon taajuutta. Suomessa Fingrid hankkii lisäkapasiteettia vuosi- ja tuntimark-

kinoilta sekä muilta Pohjoismailta, Venäjältä ja Virolta. Normaalien säätötilanteiden varalle 

voi muista Pohjoismaista hankkia kapasiteettia enintään 1/3 taajuusohjattujen reservien ka-

pasiteettivelvoitteesta. Kantaverkkoyhtiöiden tulee myös ylläpitää nopeaa häiriöreserviä 

oman alueensa mitoittavan vianmäärän verran. Taulukossa 2.5 on tarkemmin esitetty Suo-

men maakohtaisten säätöresurssien kapasiteettivelvoitteet, -määrät sekä hankintalähteet 

vuodelle 2022. (Fingrid, 2022g)  
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Taulukko 2.5: Fingridin reservien velvoitteet ja hankintalähteet vuodelle 2022 (Fingrid, 

2022g) 

 

Reservi 

 

Velvoite 

 

Hankintakanavat 

Sopimusten  

mukainen  

enimmäiskapasiteetti 

 

Taajuusohjattu  

käyttöreservi 

(FCR-N) 

 

 

119 MW 

Vuosimarkkinat 

Tuntimarkkinat 

Muut Pohjoismaat 

Venäjä 

Viro 

103 MW 

194 MW 

- 

90 MW 

35 MW 

Taajuusohjattu  

häiriöreservi ylös 

(FCR-D ylös) 

 

n. 290 MW 

Vuosimarkkinat 

Tuntimarkkinat 

Muut Pohjoismaat 

431 MW 

716 MW 

- 

 

 

Taajuusohjattu 

häiriöreservi alas 

(FCR-D alas) 

92 MW 

(Markkinoilta  

hankittava 

määrä,  

kasvatetaan  

vaiheittain) 

Vuosimarkkinat 

Tuntimarkkinat 

Muut Pohjoismaat 

114 MW 

151 MW 

- 

Nopea  

taajuusreservi (FFR) 

 

n. 0 – 60 MW 

Tuntimarkkinat 

Viro 

104 MW 

50 MW 

Automaattinen 

taajuudenhallintareservi 

(aFRR) 

60 – 80 MW 

(vain osalle 

 vuorokauden  

 tunneista) 

Tuntimarkkinat 

Ruotsi 

Venäjä 

- 

- 

- 

 

Säätösähkömarkkinat ja 

nopea häiriöreservi 

(mFRR) 

 

 

880 – 1300 MW 

Säätösähkömarkkinat ja  

säätökapasiteettimarkkinat 

Fingridin  

varavoimalaitokset 

Käyttöoikeussopimuslaitokset 

- 

 

927 MW 

 

291 MW 

 

Taajuusohjattujen reservituotteiden markkinapaikkana toimivat vuosi- sekä tuntimarkkinat. 

Vuosimarkkinoilla järjestetään syksyisin tarjouskilpailu seuraavalle vuodelle. Kilpailussa 

määritetään toimitsijakohtainen vuosisopimusmäärä sekä -markkinahinta. Vuosimarkkina-

hinta määrätään kalleimman hyväksytyn tarjouksen perusteella ja se on sama kaikille osal-

listujille. Osallistuessaan vuosimarkkinoille reservitoimittajat jättävät vuosimarkkinoita 

edeltävänä päivänä klo 18.00 mennessä sitovat tuntikohtaiset suunnitelmansa 
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ylläpitämästään reservistä (Fingrid, 2022f). Tuntimarkkinoille osallistuvien reservitoimitta-

jien on mahdollista osallistua markkinoille vuoden ympäri. Toimittajat jättävät omat tunti-

kohtaiset reservitarjouksensa, jotka sisältävät tarjouksen hinnan €/MW sekä kapasiteetti-

määrän MW, edeltävän päivän klo 18.30 mennessä. Tuntimarkkinoiden kautta kantaverkko-

yhtiö Fingrid ostaa tarvittavan määrän reserviä vuorokauden jokaiselle tunnille, jos sille on 

tarvetta (Fingrid, 2022f). Vuosimarkkinoiden tapaan kalleimman hyväksytyn tarjouksen pe-

rusteella määräytyy tuntikohtainen hinta kaikille osallistujille. Vuorokausi- ja tuntimarkki-

noille tarkoitettuja kapasiteetteja ei voi kuitenkaan tarjota päittäin kyseisten markkinoiden-

välillä (Fingrid, 2022f). 

Nopean taajuusreservin hankinta tapahtuu kansallisilta tuntikohtaisilta markkinoilta. Kau-

pankäynti tapahtuu päivittäin ja hankittava kapasiteettimäärä vaihtelee sähköjärjestelmän 

inertian ja mitoitettujen vikojen mukaan (Fingrid, 2022f). Inertian ja vikojen perusteella luo-

daan ennuste hankintojen tarpeesta sekä markkinatuloksista toteumatietoa. Nopeista taajuus-

reserveistä maksetaan korvaus ylläpidettyjen kapasiteettien perusteella. Automaattiset taa-

juuden palautusreservit hankitaan kotimaisilta tuntimarkkinoilta tai muilta reservitoimitta-

jilta, mutta yhteiset pohjoismaiset kapasiteettimarkkinat ovat kehitteillä (Fingrid, 2022k). 

Korvaus säätökykyisestä kapasiteetista maksetaan tuntiperusteisesti ja sen lisäksi reservin 

toimittajalle maksetaan säätösähkömarkkinoiden ylös- ja alassäätöhintojen perusteella ener-

giahintakorvaus (Fingrid, 2022f). Säätösähkömarkkinoiden manuaalisen taajuuden palau-

tusreservistä maksettava korvaus lasketaan tilatun energian ja kalleimman tunnin aikana 

käytetyn ylössäätö- tai halvimman alassäätötarjouksen perusteella. Ylössäädössä hinnaksi 

muodostuu aina vähintään sen hetkinen spot-hinta ja alassäädössä vastaavasti enintään spot-

hinta (Fingrid, 2022f). Erikoissäädöt, joilla tarkoitetaan säätösähkömarkkinoilta tasehallin-

nan tarpeista poiketen muuhun tarkoitukseen tilattua sähköä, hinnoitellaan tarjousten mukai-

sesti pay as bid -periaatteella (Fingrid, 2021a). Taulukkoon 2.6 on koottu eri reservituottei-

den hintatasot sekä niitä koskevien kapasiteettien minimitarjouskoot. 
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Taulukko 2.6: Reservituotteiden hintataso sekä minimitarjouskoot (Fingrid, 2022f) 

Reservi Hintataso Minimitarjouskoko 

FCR-D ylös Tuntimarkkinat: n. 2 €/MW,h 1 MW 

 Vuosimarkkinat: n. 2 – 10 €/MW,h 

FCR-D alas Tuntimarkkinat: 10 €/MW,h 1 MW 

 Vuosimarkkinat: kymmeniä euroja/MW,h 

FCR-N Tuntimarkkinat: muutamasta eurosta  

kymmeniin euroihin /MW,h 

 

0,1 MW 

 Vuosimarkkinat: n. 13 €/MW,h 

FFR Kymmeniä euroja / MW,h 1 MW 

aFRR Kapasiteettihinta kymmeniä euroja /MW,h  

1 MW Energiahinta säätösähkömarkkinoiden  

hintojen mukaisesti 

mFRR  Ylössäädössä vähintään spot-hinta Normaalisti 5 MW, elektronisella tilauksella 

yksittäiset 1 MW:n säädöt mahdollisia /h Alassäädössä enintään spot-hinta 

 

Reservien ylläpitokustannukset katetaan kantaverkkotariffilla sekä tasepalvelun kautta ke-

rättävin maksujen avulla. Säätösähkömarkkinoiden kustannukset katetaan tasesähkökaupan 

välityksellä. Tasesähkökauppaa käydään tasevastaavien kanssa, joilla on esiintynyt tasevir-

hettä tarkasteltavan tunnin aikana. Tasesähkön hinnat pohjautuvat sähkön vuorokausi- sekä 

säätösähkömarkkinoiden hintaan kyseisen tunnin aikana (Fingrid, 2022f). Kuvassa 2.5 on 

esitetty, kuinka tasepalvelu- ja kantaverkkotariffeissa eri reservi- ja säätökohteita käytetään 

kustannusten kattamiseksi. 

Kuva 2.5. Tasepalvelu- ja kantaverkkotariffien osuudet reservi- ja säätökohteiden kustannuksista (Fingrid, 

2022f) 

Eri reservilajien kustannuksia kohdistetaan aiheuttamisperusteisesti tasepalvelulle sekä 

muille kantaverkkoyhtiön palveluille. Taajuusohjatun käyttöreservin kustannukset kuulut 

tasepalvelulle ja häiriöreservit tase- ja muille palveluille. Häiriöreservien kustannusten 



38 

 

   

 

jakoperuste on kummankin, eli taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin osalta 

sama. (Fingrid, 2022l) 

 

2.5  Tasejärjestelmä 

Jotta sähköjärjestelmä toimisi moitteettomasti, tulee sähkön tuotannon ja kulutuksen tasa-

painotilaa eli tehotasapainoa ylläpitää. Suomen tehotasapainon hetkellisestä ylläpidosta sekä 

taseselvityksestä vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka hoitaa tasehallintaan liittyvää ympä-

rivuorokautista valvontaa omassa kantaverkkokeskuksessaan. Jokaisen sähkömarkkinoilla 

toimivan tahon tulee jatkuvasti ylläpitää ja monitoroida omia sähkön tuotannon, kulutuksen, 

hallinnan ja myynnin välistä tehotasapainoa eli sähkötasettansa. Poikkeamia taseessa kui-

tenkin syntyy, jonka myötä sähköjärjestelmän taajuus vaihtelee (Fingrid, 2022l). Tehotasa-

paino ylläpidetään aktivoimalla reservejä, manuaalisia säätöjä sekä säätösähkömarkkinoilta 

hankittuja tuotteita, joita on käyty läpi luvussa 2.4. Sähkömarkkinaosapuolet eivät käytän-

nössä pysty itsenäisesti pitämään tasapainoa hallinnassa, jonka myötä ne tarvitsevat avoimen 

toimittajan, joka tasapainottaa osapuolen sähkötaseeseen jäävän poikkeaman. Tämä mark-

kinaosapuoli, jonka avoin toimittaja on Suomessa Fingrid, kutsutaan tasevastaavaksi (Fing-

rid, 2022l).  

Tasesähköllä tarkoitetaan tunnin aikana eri osapuolten välillä toteutuneen sähkön kulutuk-

sen/myynnin ja tuotannon/hankinnan välisen erotuksen kattamiseen käytettyä energiaa (Par-

tanen et al, 2020). Sähkön toimituksen jälkeen tasevastaavien tarjottujen ja toteutuneiden 

tuotantojen ja kulutuksien erot tarkastetaan. Tätä erotusta kutsutaan taseeksi ja sen tarkis-

tusta taseselvitykseksi. Taseselvityksen hoitaa eSett Oy, joka tarjoaa taseselvityspalveluita 

yli 1 000 sähkömarkkinaosapuolelle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (eSett, 

2022). Tasevastaavien tulee solmia taseselvityssopimus eSett Oy:n kanssa. Taseselvityksen 

avulla selvitetään näiden osapuolten väliset sähkön toimitukset, joka perustuu hiearkkiseen 

taseselvitysmalliin ja avointen toimitusten ketjuihin. Taseselvityksessä tehtävät laskelmat 

tehdään tuntienergioiden perusteella, jotka saadaan tuntienergiamittauksista, tyyppikuormi-

tuskäyristä sekä kiinteiden toimitusten avulla. Verkonhaltijan vastuulla on selvittää mitattu-

jen toimitusten määrä sekä niiden raportointi, kun osapuolet itse vastaavat kiinteistä toimi-

tuksista (Fingrid, 2022l). Taseselvityksen päätteeksi osapuolille saadaan määritettyä sähkö-

tase. 
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Tasesähkökauppa on osapuolten välillä toteutuneiden sähkön toimituksista ja hankinnoista 

syntyneen tasevirheen korjaamiseksi käytävää kauppaa, jota käydään Fingridin ja tasevas-

taavan välillä. Tasesähkön määrä selvitetään ennen kaupankäynti taseselvityksen avulla. 

 

2.5.1  Tasevastaavuus ja yhden taseen malli 

Jokaisella markkinaosapuolella, joka kuluttaa tai tuottaa sähköä tulee olla tasevastaava säh-

kötaseen ylläpitämiseksi. Kuitenkin sähkönmyyjänä toimiminen ei kuitenkaan vaadi tase-

vastaavana toimimista. Yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin myötä tasevastaavien toi-

minnan laajentuminen muihin Pohjoismaihin mahdollistaa myös sähkönmyyjille entistä pa-

remman sähkötarjouksien kilpailuttamisen eri tasevastaavien palveluista. Tällöin sähkön-

myyjien on myös halutessaan helpompi toimia itse tasevastaavina. Sähkön hankintaa ja/tai 

myyntiä harjoittavalla taholla tulee silti olla sopimus tasevastaavan tahon kanssa, jonka ta-

seessa voidaan käsitellä hankinnoista ja kulutuksista syntyvät tasevirheet. Tasevastaavan ja 

Fingridin välille sovitaan avoin toimitus tasepalvelusopimuksen avulla, jonka ehdot ovat 

kaikille julkiset ja yhtäläiset. Tasevastaavat solmivat myös taseselvityssopimuksen eSett 

Oy:n kanssa. Sopimukset mahdollistavat tasevastaavan toiminnan, eli avoimen toimituksen 

lisäksi taseselvitykseen liittyvät palvelut. Tasevastaavia, niiden toimintaa sekä taseselvityk-

siä ohjaa kansalliset tasevastuuta ja taseselvitystä koskevat käsikirjat osat 1 & 2 sekä Poh-

joismainen taseselvityksen käsikirja (Nordic Imbalance Settlement Handbook). Sähkömark-

kina-asetuksessa on myös asetettu erilaisia velvoitteita sähkömarkkinaosapuolille, jotka toi-

mivat tasevastaavana. Lisäksi Fingrid ja eSett asettavat tiettyjä toiminnallisia sekä taloudel-

lisia velvoitteita tasevastaaville. (Fingrid, 2022l) 

Taseselvitys on olennainen osa tasevastaavan toiminnoissa. Tasevastaava vastaa kaikista sen 

tasevastuun alaisuudessa olevista sähkönmyyjistä, myös avointen toimitusketjujen osalta. 

Kuvassa 2.6 on esitetty tasevastaavan vastuuketju ja tasevastuualueen eri osapuolet, jossa 

kantaverkkoyhtiö Fingrid toimii ketjun ylimpänä osapuolena tasesähköyksikkönä, tasevas-

taavan avoimena toimittajana. (Fingrid, 2022l) 
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Kuva 2.6. Tasevastaavan taseketju ja sen vastuualueen osapuolet (Fingrid, 2022l) 

Tasevastaavan taseselvityssopimuksen toinen osapuoli eSett Oy tekee itse verkonhaltijoiden 

toimittamien tietojen perusteella tasevastaavien taseselvityksen. Taseselvityksen avulla voi-

daan laskea oikeat tasepoikkeamat tasevastaavakohtaisesti, jotta kulut kuten esimerkiksi säh-

köjärjestelmän epätasapainon palauttamisesta normaaliin tilaan syntyneet kustannukset ja 

korvaukset saadaan ohjattua oikealle tasevastaavalle maksettavaksi. Kuva 2.7 esittää vastuu-

ketjua eSett Oy:n näkökulmasta. (Fingrid, 2022l) 
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Kuva 2.7. Tasevastaavan taseketju ja sen vastuualueen osapuolet eSett Oy:n näkökulmasta (Fingrid, 2022l) 

Tasemalli uudistui Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vuoden 2021 marraskuussa, kun kak-

sitasemallista luovuttiin yksitasemalliin sekä yksihintajärjestelmään siirtyessä. Tasemuutok-

sen avulla pyritään vastaamaan muuttuviin tilanteisiin sähkömarkkinoilla sekä mahdollista-

maan reaaliaikaisempaa kaupankäynti (Fingrid 2022e). Uuden tasemallin siirtymisen taus-

talla ovat EU:n uudet sähkömarkkinoiden suositukset, joissa Euroopan maita vaaditaan siir-

tymään 15 minuutin harmoniseen taseselvitysjaksoon eli varttitaseeseen. Varttitase on tar-

koitus ottaa käyttöön Pohjoismaissa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppupuolella 

toukokuussa. Samalla siirryttäisiin 15 minuutin kaupankäyntijaksoihin säätösähkö- sekä päi-

vänsisäisillä markkinoilla (Fingrid 2022e). 

Yksitasemallin keskeisimpiä muutoksia aikaisempaan kaksitasemalliin verrattuna on erilli-

sistä tuotanto- ja kulutustaseista luopuminen ja niiden käsitteleminen nykyisin samassa ta-

seessa. Tuotannot, kulutukset ja kaupat huomioidaan nykyisin yhdessä samassa selvityk-

sessä, jolloin tasevastaaville saadaan yksi tasepoikkeama (Fingrid, 2021b). Lisäksi ennen 

tasepoikkeamat hinnoiteltiin erikseen eri taseissa, kun yhden taseen mallissa taseselvityk-

sessä käytetään samaa hintaa yli- tai alijäämälle tasepoikkeamassa. Tuotantosuunnitelmat 

eivät myöskään enää ole osa tasevastaavan tasepoikkeaman selvitystä. Yleisesti myös 
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tasepalveluiden kustannusrakenne on muuttunut. Kuvassa 2.8 on esitetty vanhan kaksitase-

mallin sekä uuden yksitasemallin mukaiset tasepoikkeamien laskennat. 

 

Kuva 2.8. Vanhan ja uuden tasemallin tasepoikkeamien laskenta (Fingrid 2022e) 

Yksihintajärjestelmässä osto- sekä myyntihinnat ovat samansuuruiset tasepoikkeamassa. Jos 

tunnin (ja tulevaisuudessa vartin) aikana ei ole tehty säätöjä, tasepoikkeaman hintana käyte-

tään vuorokausimarkkinoilla Suomen aluehinta. Muuten tasepoikkeaman hintana on ylös-

säädössä ylössäätöhinta ja vastaavasti alassäädössä alassäätöhinta (Fingrid 2022e). Taulu-

kossa 2.7 on havainnollistettu yksihintajärjestelmän toimintaa esimerkin avulla. Todellisuu-

dessa hinnat muuttuvat ja vaihtelevat tunneittain. 

Taulukko 2.7: Esimerkki yksihintajärjestelmän toiminnasta (Fingrid 2022e) 

 Ylössäätö-

tunti 

Ei  

säätöjä 

Alassäätö-

tunti 

 

Ylössäätöhinta 100 50 50 €/MWh 

Vuorokausimarkkinahinta 50 50 50 €/MWh 

Alassäätöhinta 50 50 20 €/MWh 

Tasepoikkeaman osto/myyntihinta 100 50 20 €/MWh 

 

Myös tasevastaavien tasepalvelumaksut sekä maksukomponentit muuttuivat yksitasemalliin 

siirryttäessä. Toteutuneen tuotannon ja kulutuksen maksut yhdistyivät tuotannon ja kulutuk-

sen volyymimaksuksi, ja kulutusaseen tasesähkön volyymimaksu muuttui tasepoikkeaman 

volyymimaksuksi (Fingrid 2022e).  Kiinteä viikkomaksu pysyi ennallaan. Taulukossa 2.8 

on esitetty tasepalvelumaksut yksitasemallin käyttöönottopäivästä sekä helmikuusta 2022 

lähtien. 
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Taulukko 2.8: Yksitasemallin tasepalvelumaksut (Fingrid 2022e) 

Tasepalvelun maksut Maksut 1.2.2022 alkaen Maksut 1.11.2021 alkaen 

Kiinteä viikkomaksu 30 €/viikko 30 €/viikko 

Tuotannon ja kulutuksen  

volyymimaksu 

 

0,41 €/MWh 

 

0,36 €/MWh 

Tasepoikkeaman 

 volyymimaksu 

 

1,15 €/MWh 

 

1,15 €/MWh 

 

Tasepalvelumaksut vaihtelevat ja päivittyvät tietyin väliajoin. Pääasiassa tuotannon ja kulu-

tuksen volyymimaksu muuttuu ja esimerkiksi 1.5 lähtien se vaihtui arvoon 0,64 €/MWh. 

Muut maksut pysyivät samoina. Fingrid päivittelee maksuja omille verkkosivuilleen julki-

sesti nähtäväksi. 

 

2.5.2  Varttitasejärjestelmä 

Suomessa, Pohjoismaissa sekä ympäri maailman energiajärjestelmä on murroksen partaalla. 

Energiasektoreilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi uusiutuvien, sään mukaan vaihtele-

vien tuotantomuotojen voimakas kasvu supistaa perinteisempiä, säätökykyisiä ja paljolti fos-

siilisia polttoaineita käyttäviä tuotantoja. Tämän uuden tuotantorakenteen myötä myös säh-

kömarkkinamalleja tulee päivittää, jotta energian tuotantojen ja kulutuksien tasapainotus toi-

mii luotettavasti ja kustannustehokkaasti ilman, että kohtuuhintaisen sähkön tarjonta hanka-

loituu. Tästä syystä Suomessa ja muualla Euroopassa siirrytään kohti reaaliaikaisempia säh-

kömarkkinoita lyhyemmän 15 minuutin taseselvitysjakson avulla. Varttitaseen toteutuminen 

edistää myös Euroopan laajuisten sähkömarkkinoiden yhdentymistä. Yhtenäiset markkinat 

sekä riittävät siirtoyhteydet mahdollistavat eri resurssien kustannustehokkaan hyödyntämi-

sen kaikkialla Euroopassa, jolloin koko sähköjärjestelmän tehokkuus paranee. Nämä mark-

kinat tarvitsevat kuitenkin yhdenmukaiset säännöt toimiakseen halutulla tavalla. Varttita-

seen oli tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä eurooppalaisen tasehallin-

nan suuntaviivan EU 2017/2195 mukaisesti, mutta aikataulutuksen uudelleenarvioinnin 

myötä varttitase ollaan ottamassa käyttöön kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2023 touko-

kuussa (EU, 2017). Samalla päivänsisäisillä ja säätösähkömarkkinoilla siirrytään 15 minuu-

tin kaupankäyntijaksoihin. Keski-Euroopassa on jo mahdollista käydä kauppaa tuntia lyhy-

emmillä tuotteilla. Varttitasejärjestelmähanketta edistää Suomessa Fingrid yhdessä muiden 
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toimialan kansallisten sidosryhmien sekä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa 

(Fingrid, 2022e). 

Varttitasejärjestelmä mahdollistaa tasepoikkeamista syntyvien kustannusten tarkemman ja-

kamisen eri markkinatoimijoiden välillä samalla lisäten markkinaehtoista sähköjärjestelmän 

tasapainotusta. 15 minuutin taseselvitysjaksojen avulla voidaan havaita sellaiset poikkeamat 

sekä niiden kustannukset, jotka tunnin mittaisessa selvitysjaksossa netouttuvat, eli kumoavat 

toisensa. Nämä poikkeamat ovat silti sähköjärjestyksen tasapainon säilyttämisen kannalta 

oleellisia. Tarkempien tasepoikkeamien havaitseminen ja kustannusten parempi kohdistami-

nen kannustaa sekä edistää taseiden tarkempaa hallitsemista markkinatoimijoiden keskuu-

dessa. Toimijoiden joustavuudesta palkitaan ja säätökykyiset tuotannot sekä kulutukset saa-

vat hintasignaalien myötä uusia tulomahdollisuuksia, kun taseita kyetään tasapainottamaan 

päivänsisäisten markkinatuotteiden avulla lähempänä sähkön käyttöhetkiä. Kuvassa 2.9 on 

esitetty tunnin ja vartin kestävissä taseselvitysjaksojen tasepoikkeamien netoitus. (Fingrid, 

2022e) 

 

Kuva 2.9. Tasepoikkeamien netoitus tunnin ja vartin kestävissä taseselvitysjaksoissa 

Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen yhtenäinen taseselvitys otettiin käyttöön vuoden 2017 

toukokuussa. Sen avulla tehostetaan sähkömarkkinoita yli kansallisten markkinarajojen sekä 

se edistää syvempää integraatiota pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Yhteispohjoismaisen 

taseselvityksen avulla pyritään taata Suomen, Ruotsin sekä Norjan sähkömarkkinoille yhte-

näiset sekä tehokkaat toimintaedellytykset tarjousalueesta tai maasta riippumatta tehostaen 

eri markkinaosapuolten kuten tasevastaavien, jakeluverkkoyhtiöiden, sähkönmyyjien, 
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palvelutoimittajien sekä kantaverkkoyhtiöiden toimintaa (Fingrid, 2017a). Samalla tehoste-

taan loppukäyttäjämarkkinoita mm. uusien sähkön myyjien ja muiden alan toimijoiden pää-

semisellä markkinoille, joidenka tavoitteena on tuoda kuluttajille lisää vaihtoehtoja tehos-

taen samalla niitä koskevien markkinoiden toimintaa. Yhtenäinen taseselvitys, pohjoismai-

nen tasehallintahanke sekä sen pohjalta syntynyt yhteistyösopimus kantaverkkoyhtiöiden 

välillä ovat edellyttäneet varttitaseen käyttöönottoa Euroopan maissa. Tasehallintahank-

keella on tavoiteltu reserveille toimivat ja yhtenäiset markkinapaikat reservituotteille 

(mFRR ja aFRR) sekä Pohjoismaiden liittymistä muille yhteiseurooppalaisille markkinapai-

koille (MARI ja PICASSO). Lisäksi kantaverkkokeskusten tasehallinnan tukijärjestelmien 

automatisointi on ollut yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista (Fingrid, 2019a). 

 

2.5.3  Myyjän tasehallinta 

Joustamaton tuotanto asettaa haasteita nykyiselle markkinamallille, jossa käydään kauppaa 

vain energialla. Tästä syystä kysyntäjoustoa, eli sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuk-

sen ja hinnan tunneilta edullisimmille ajankohdille ja/tai käytön hetkellistä muuttamista säh-

köjärjestelmän tasapainon hallitsemiseksi, tarvitaan lisää. Lisäksi joustoresurssi- sekä jous-

tomarkkinahankkeita on suunniteltu, jotka kehittävät sähkömarkkinoita ja jakelu/siirtoverk-

koja huomioimaan sähköjärjestelmän tarpeita joustavuuden osalta paremmin. (Fingrid, 

2022b) 

Sähkönmyyjien on sähkömarkkinalain mukaisesti vastattava sähköntoimituksen tasapai-

nosta joko ottamalla itse tasevastuun tai käyttämällä toista yritystä tasevastaavana. Myyjien 

tulisi käytännössä hankkia sähköjärjestelmään yhtä paljon sähköä kuin niiden asiakkaiden 

odotetaan kuluttavan, jolloin järjestelmän ja siirrettävä sähkö pysyisi tasapainossa (Fingrid, 

2022b). Myyjät jättävät omat ostotarjouksensa ennen kuin markkinat sulkeutuvat ja sähkön 

hinnat julkaistaan. Myyjien asiakkaat voivat tehdä kuitenkin omat päätöksensä jouston tar-

joamisen suhteen vasta hintojen julkaisemisen jälkeen. Tämän myötä, jos asiakkaat päättä-

vätkin tarjota joustoa, voi se aiheuttaa myyjien taseisiin tasevirhettä. Sähkönmyyjät voivat 

kuitenkin joustotoimintojen, erityisesti kysyntäjoustoon osallistumisen avulla myös itse 

mahdollisesti tarjota joustopalveluita asiakkaillensa, jos myyjä toimii tasevastaavana. Toi-

mivan tasehallinnan edellytyksenä myyjien tulee tällöin toimia tietyillä markkinapaikoilla 

(Fingrid, 2022b). 
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Varttitasejärjestelmän myötä sähkönmyyjien tulee pystyä kontrolloimaan tasettaan riittävän 

tehokkaasti. Käytännössä tasevastaavina toimivien myyjien on käytävä kauppaa 15 minuutin 

tuotteilla paljon enemmän, koska nykyiset tunnin mittaiset eivät mahdollista riittävän tark-

kaa ja monipuolista tasehallintaa (Fingrid, 2018b). Tämä vaatii sen, että sähköjärjestelmän 

tasapainotilaan liittyvä informaatio on saatavilla myyjille ja tasevastaaville riittävän lyhyen 

aikaikkunan sisällä mm. AMR- ja kulutusmittareiden avulla. Tuntituotteista ei tarvitse kui-

tenkaan kokonaan luopua, sillä tasaista ”pohjakulutusta” on helppo ennustaa ja sitä on myös 

tulevaisuudessa suhteellisen paljon (Energiateollisuus, 2020b). 

Tasehallinnan toimivuus myyjien osalta perustuu enemmän tasevirheen ennustamiseen kuin 

markkinoilta hankittavan sähkön myymiseen, sillä eri markkinapaikkojen tuotteiden mini-

mitarjouskoot rajoittavat niiden käyttöä. Vuorokausi- sekä päivänsäisillä markkinoilla jous-

topotentiaaleja hyödyntäessä tulee ottaa huomioon ennustevirheiden siirtyminen tasesähkö-

alueelle, jotta turhilta lisäkuluilta vältyttäisiin. Tasesähköä aktivoidaan Suomessa joustona 

säätösähköhintojen mukaisesti ilman erillisiä tarjouksia omana säätöalueena. Myyjät voivat 

hyödyntää joustoa helpoiten päivänsisäisillä markkinoilla sekä tasesähkön avulla, kun ny-

kyiset markkinarakenteet hankaloittavat vuorokausi- ja reservimarkkinatuotteiden käyttöä 

joustossa tasehallinnan kannalta. Aggregoinnin ja erilaisten aggregaattorimallien avulla eril-

lisiä kulutus ja joustokohteita voidaan yhdistää, jotta minimitarjouskoita sekä muita rajoit-

tavia tekijöitä voidaan karsia. Aggregointi ja aggregaattorina toimiminen mahdollistaa täl-

löin myös muiden markkinapaikkojen ja niiden tuotteiden hyödyntämisen. Seuraavaksi lu-

vussa 3 tarkastellaan tarkemmin aggregoinnin ja aggregaattorimallien toimintoja.  

 

 

 

 

 

 



47 

 

   

 

3  Aggregointi ja aggregaattorimallit 

Aggregoinnilla tarkoitetaan erilaisia pienempiä säätöön ja joustoon kykeneviä sähkön tuo-

tanto-, kulutus- sekä varastointikohteita, kuten esimerkiksi aurinkovoimaloita, kodinkoneita 

tai sähköautojen latausjärjestelmiä, jotka voidaan yhdistää suuremmiksi energiakokonai-

suuksiksi mahdollistaen niiden tarjoamista eri sähkömarkkinapaikoille. Aggregaattorilla, eli 

joustopalveluiden tarjoajalla taas tarkoitetaan markkinaosapuolta, joka toteuttaa näiden re-

surssien yhdistämisen ja vie ne yhtenä kokonaisuutena tai tuotteena eri markkinapaikoille 

(Pahkala et al, 2018). Kuvassa 3.1 on yksinkertaisesti havainnollistettu aggregaattorin toi-

mintaa. Nykyisin Suomessa erilaisten resurssien aggregointi on jo mahdollista kaikilla säh-

kömarkkinapaikoilla, jos aggregoijana toimii tasevastaava taho tai sähkönmyyjä. Itsenäiset 

aggregaattorit voivat osallistua tietyille markkinapaikoille, jos niillä on sopimus/suostumus 

asiakkaan tasevastaavan kanssa (Fingrid, 2022). 

 

Kuva 3.1. Yksinkertainen havainnollistus aggregaattorin toiminnasta (Pahkala et al, 2018) 

Aggregaattorit toteuttavat liiketoimintamallejansa kauppaamalla kuluttajien resurssien jous-

toa sähkömarkkinapaikoilla eri tarkoituksin. Vuorokausimarkkinoilla aggregaattorit hyö-

dyntävät joustoa, jotta voivat ostaa tai myydä sähköä tiettyinä hetkinä esimerkiksi alentaak-

seen kustannuksiansa. Päivänsisäisillä markkinoilla jouston hyödyntämisen myötä ne voivat 

reaaliaikaisemmin päivittää tuntikohtaisten tuotteiden tarvetta sekä myydä joustoa 
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tuntituotteina. Säätösähkömarkkinoiden hyödyntämistä taas tulee arvioida ja harkita, jos päi-

vänsisäisten markkinoiden jälkeen hankitun sähkön kapasiteetti ei riitä tai jos verkossa syn-

tyy ongelmatilanteita (Pahkala et al, 2017). Reservimarkkinoilla aggregaattorit voivat tarjota 

kuluttajien joustoja ja reservejä hallitsemaan verkon epätasapainotilanteita kanta-/siirtoverk-

koyhtiöiden kanssa. Jakeluverkon puolella ei sen sijaan ole vielä markkinamallia jouston 

hyödyntämiselle. Lisäksi aggregaattorit voivat tarjota joustavuutta verkon ruuhkatilanteiden 

hallintaan. Aggregaattorit voivat myös säätää sekä tasapainottaa sähkösalkkujensa tilaa re-

aaliaikaisempien tarpeiden perusteella (Okur et al, 2021). Eri markkinoilla aggregaattorei-

den toiminta voi olla hyvinkin erilaista, sillä markkinat ja niiden tuotteet voivat pohjautua 

joko energiaan (vuorokausi-, päivänsisäiset ja säätösähkömarkkinat) tai tehoon ja tehokapa-

siteettiin (reservimarkkinat) (Pahkala et al, 2017). 

Energiaan pohjautuvilla markkinoilla toiminta voi olla haastavaa aggregaattoreilla ja etenkin 

itsenäisillä aggregaattoreilla (käsitellään luvussa 3.3), sillä asiakkaiden kulutuksen ennusta-

minen ja sitä myötä joustavan energian hankinta voi olla hankalaa, jolloin myöskään myy-

tävää energiaa ei aina ole välttämättä saatavilla tarpeeksi. Myös kompensaatioiden toteutta-

minen, toimijoiden tasavertaisuuden saavuttaminen sekä tiedonvaihdon ja jouston todenta-

minen voivat kyseisillä markkinoilla luoda ongelmia. Näitä sekä muita aggregaattoritoimin-

taan liittyviä haasteita ja niiden selättämisen edellytyksiä on käsitelty luvuissa 3.5 ja 3.6. 

(Pahkala et al, 2017) 

Tehoon pohjautuvilla reservimarkkinoilla tasevastuullisten aggregaattoreiden toiminnan ei 

pitäisi aiheuttaa kyseisten markkinoiden toiminnalle haasteita, sillä taseet ja niihin syntyvät 

vaikutukset käsitellään perinteiseen tyyliin. Perinteisesti tehoon pohjautuvilla markkinoilla 

toimimisen vaikutukset energiataseeseen ovat pieniä ja niiden käsittely on sisäänrakennet-

tuna kaupankäynnissä. Siten näillä kyseisillä markkinoilla tasevaikutukset eivät luo haasteita 

toiminnalle. Itsenäisen aggregaattoreiden toiminnan vaikutukset muiden toimijoiden toimin-

taan on myös hyvin pientä tai merkityksetöntä kyseisillä markkinoilla, jolloin tasekorjauksia 

ei ole tarpeen tehdä. Kuitenkin jos aggregaattoreiden toiminta synnyttää huomattavia vaiku-

tuksia markkinoiden muiden toimijoiden taseisiin, on syntyvien tasevirheiden ja korjauksien 

tekemisen johdosta miettiä mahdollisia kompensaatiotoimenpiteitä. Eri kompensaatiomene-

telmiä on käsitelty tarkemmin luvussa 3.6. (Pahkala et al, 2017) 

Aggregaattoreiden toiminnassa hyödynnettävissä olevien joustavien kulutus-, tuotanto- ja 

varastointikohteiden sekä -resurssien aktivoimisnopeudet ja käyttöajat riippuvat 
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markkinapaikoista ja niiden tuotteista. Reservimarkkinoiden tuotteita voidaan aktivoida 

tuotteesta riippuen noin sekunnin – 15 minuutin sisällä ja niiden yhtäjaksoinen käyttö vas-

taavasti voi kestää n. 5 s – 3 h (Fingrid, 2022f). Joustoa voidaan tarjota myös vuorokausi- ja 

päivänsisäisillä markkinoilla tuntikohtaisena joustona sekä tulevaisuudessa varttitaseen 

käyttöönoton myötä 15 minuutin jaksoina. Aggregaattoreiden hyödyntämien resurssien 

käyttö yksittäisten asiakkaiden kohdalla riippuu ja vaihtelee joustavien kohteiden sekä nii-

den joustossa käytettävissä olevan kapasiteetin mukaisesti. Asiakkaan aktiivisemmin käy-

tössä olevien ja tärkeimpien kohteiden joustoa (esimerkiksi valaistus) hyödyntäessä yhtäjak-

soinen käyttö (maksimissaan muutamia minuutteja – 15 minuuttia) olisi optimaalista sijoit-

taa lyhyempikestoisiin markkinatuotteisiin, jotta asiakkaalle syntyvät epämukavuudet ja 

muut haitat olisivat mahdollisimman minimaaliset. Sen sijaan vähäisemmällä tai passiivi-

sella käytöllä olevia kohteita (esimerkiksi lämminvesivaraaja tai sähkölämmitys) voidaan 

hyödyntää pitempikestoisilla markkinatuotteissa, joiden yhtäjaksoinen käyttö voi kestää 30 

minuutista useampaan tuntiin. Näiden kohteiden jouston hyödyntämisestä ei pitäisi syntyä 

huomattavia epämukavuuksia asiakkaalle. Kohteiden joustosta tulee olla kuitenkin olla 

sovittu tarpeeksi tarkasti toimijoiden ja asiakkaiden kesken, jotta joustavien kohteiden akti-

voiminen ei tule yllätyksenä osapuolille. 

Aggregoinnin ja aggregaattoreiden tarve sähkömarkkinoilla on suuri, sillä nykyiset sähkö-

markkinoiden toimijat eivät itsenäisesti kykene luomaan ja perustamaan taloudellisesti kan-

nattavia liiketoimintamalleja, joidenka käyttötarkoitus perustuisi ainoastaan kaupankäynnin 

joustavuuteen yksittäisten asiakkaiden sekä keskisuurten tai pienempien yritysten kanssa 

(Energinet, 2017). Pienten ja keskisuurten sähkökuluttajien oma kapasiteetti ei riitä jousto-

markkinoille osallistumiseen liian suurten markkinapaikkojen minimitarjouskokojen vuoksi. 

Myös lainsäädännön, yhtenäisten sääntöjen ja tiedonvaihdon puutteet, aggregoinnin vaiku-

tukset tasepalveluihin, -hallintaan, ja -selvitykseen sekä energiankulutuksen mittauksiin/en-

nustuksiin hankaloittavat toimivien ja kannattavien liiketoimintamallien perustamista (Em-

power IM Oy, 2020). 

Kunnollisen mallin pohjalta toimiva sekä jo energiamarkkinoilla ennestään toimivalle ag-

gregaattorille sähköntuotannon- ja kulutuskohteiden hyödyntäminen voi olla hyvinkin edul-

lista, kun aiemmin mainitut ongelmat saadaan selvitettyä. Joustavuutta sekä sähköjärjestel-

män tasapainotusta voidaan tällöin lisätä ja kontrolloida paremmin ilman lisäkustannusten 

syntymistä esimerkiksi taseselvityksessä. Aggregaattorin toiminnan myötä muut 
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sähkömarkkinoilla toimivat tahot voivat käyttää ja hyödyntää näitä aggregoituja kohteita, 

mikä myös kasvattaa aggregaattorin arvoa ja liiketoimintamallia energiamarkkinoilla. (Ener-

ginet, 2017) 

Aggregaattoreille ja aggregoinnille ei vielä ole yhtenäisiä toimintamalleja tai -periaatteita, 

joidenka mukaan tulisia toimia Suomessa tai muissa EU-maissa. NordREG, eli pohjois-

maissa toimivien sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöelin, on alkuvuodesta 2020 julkais-

sut yhteisen suosituksen siitä, kuinka itsenäisten/riippumattomien aggregaattorien markki-

noille pääsemistä koskevat vaatimukset olisi paras toteuttaa pohjoismaissa johdonmukaisesti 

(Energiavirasto, 2020). Nämä suositukset toimivat kuitenkin suuntaviivoina aggregaattorei-

den toiminnan mahdollistamiseksi, mutta ne eivät sellaisenaan välttämättä tule eri maissa 

otettua käyttöön. Tämän myötä eri tahot ovat antaneet omia näkemyksiään Suomessa, joi-

denka perusteella muutoksia voidaan mahdollisesti tehdä. Mm. Energiavirasto, Energiateol-

lisuus ry ja monet sähköalan yritykset ovat NordREG:n suositusten pohjalta kommentoineet 

sekä esittäneet Suomelle omia suosituksia vaatimusten täyttämiseksi, jotka tulisivat Suomen 

kansalliseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi aggregaattorien toimintamallien harmonisoinnin 

edistäminen teknisiltä ja vastaavilta osilta nähdään tärkeänä, sillä se helpotettaisi oleellisesti 

aggregaattoreiden syntymistä ja toimintaa (Energiateollisuus, 2020a). Tyhjentäviä tai lopul-

lisia toimia ei ole vielä kuitenkaan tehty Suomessa tai muissa Pohjoismaissa NordREGin tai 

muiden vastaavien selvityksien myötä. 

Sähköalaan ja sen toimiin liittyvät rajoitukset sekä puutteet (käsitelty tarkemmin luvuissa 

3.5 ja 3.6) saattavat hälventyä ja poistua, kunhan esimerkiksi lait, sääntelyt sekä myös tek-

nologia kehittyvät ajan kuluessa. Tämän myötä tulee esille millaista arvoa aggregaattorit ja 

aggregointi tarjoavat toimintaympäristöissään. Burger et al, vuoden 2017 artikkelissaan ”A 

review of the value of aggregators in electricity systems” ovat pohtineet, tuoko aggregaattorit 

ja niiden toiminta arvoa sähköjärjestelmälle kokonaisuutena vaiko vain pienemmälle jou-

kolle toimijoita sähköjärjestelmän sisällä vahingoittaen muita tekijöitä samassa ympäris-

tössä. Samalla on myös hahmoteltu, onko aggregaattoreiden luoma arvo vain väliaikaista vai 

pysyvämpää toimintaympäristössä. 

Aggregaattoreiden luoma taloudellinen arvo voidaan järjestelmälliseen sekä yksityiseen ar-

voon. Järjestelmällinen arvo nimensä mukaisesti lisää koko sähköjärjestelmän taloudellista 

sekä myös teknistä tehokkuutta. Yksityinen arvo taas lisää ainoastaan yksittäisen toimijan 

tai toimijoiden joukon taloudellista arvoa ja hyvinvointia. Yksityinen arvo voi myös olla 
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linjassa järjestelmällisen arvon kanssa, joka voi edistää tai haitata sähköjärjestelmän toimin-

taa. Aggregoinnin luomat arvot voidaan jakaa ja esittää kolmena laaja-alaisempina luokkina: 

perusluonteisena tai fundamentaalisena aggregointina, tilapäisenä aggregointina sekä oppor-

tunistisena aggregointina. Näitä aggregointiluokkia ja niiden alle liittyviä arvoja on esitetty 

kuvassa 3.2. (Burger et al, 2017) 

Kuva 3.2. Aggregoinnin arvoja teknologian ja sääntelyjen pohjalta (Burger et al, 2017) 

Perusluonteisen tai fundamentaalisen aggregoinnin arvot liittyvät laajempiin kokonaisuuk-

siin ja niiden yhteisvaikutukseen, eivätkä niinkään tiettyihin säännöksiin, kuluttajien mark-

kinatietoisuuden tasoihin tai sähköjärjestelmän teknologioihin. Ne ovatkin enemmän aggre-

goinnin taustalla vaikuttavia (lähes) pysyviä suuntaviivoja, jotka ohjaavat toimintoja. Tila-

päisen aggregoinnin arvot edistävät sähköjärjestelmien paremman laatuista toimintaa nyky-

ajan ja tulevaisuuden olosuhteissa. Teknisten, hallinnollisten sekä säännösten kehittyminen 

voi kuitenkin laskea tilapäisten aggregointien arvoa. Opportunistisen aggregoinnin arvot 

syntyvät vastauksena esimerkiksi sääntelyissä sekä markkinasuunnitteluissa syntyneisiin 

puutteisiin, joista yksittäinen toimija tai ryhmä pyrkii hyötymään. Jos aggregoinnilla luodaan 

perusluonteisia ja tilapäisiä arvoja, sääntelyjen ja poliittisten päätöksen avulla saatetaan pyr-

kiä poistamaan esteitä niiden tieltä sekä kannustaa niiden toimintaa. Jos taas aggregointi luo 

enemmän opportunistista arvoa, sääntelyjä pääsääntöisesti pyritään muuttamaan reilumman 

toiminnan mahdollistamiseksi kaikille toimijoille alalla. (Burger et al, 2017) 
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3.1  Myyjä-aggregaattori 

Aggregaattorina voi toimia sähkönmyyjä, eli avoin toimittaja, joka tarjoaa erilaisia jousto-

palveluita eri markkinapaikkojen tuotteiden välityksellä. Joustokohteina ovat erilaiset säh-

kön tuotantoon, kulutukseen ja varastointiin liittyvät energiakohteet, jotka kootaan yhteen 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Sähköasiakkaan sähkönmyyjä voi jo nykyisin toimia aggre-

gaattorina, sillä myyjä huolehtii asiakkaidensa sähkön hankinnasta sekä vastaa sähkötaseen 

tasapainottamisesta. Suomessa myyjä-aggregaattorin ohella voi vapaasti toimia myös jous-

topalveluiden tarjoaja ohjaamalla asiakkaan sähkönkulutusta asiakkaan toivomalla tavalla 

mm. sähkömarkkinahintojen mukaisesti. Toimija ei kuitenkaan anna erillistä tarjousta jous-

tavista kapasiteeteista/energioista markkinoille eikä tällöin toimi markkinaosapuolena. Tä-

män myötä sähkönmyyjät voivat optimoida omia hankintojansa asiakkaidensa toimintojen 

mukaan (Pahkala et al, 2017). Myyjä toimii joko itse tai toisen yrityksen kautta tasevastaa-

vana, jonka myötä se voi käydä kauppaa sähkömarkkinoilla. Tämän myötä myyjällä ei ole 

tarvetta laatia uusia sopimuksia tasevastaavan kanssa, vaan ainoastaan joustokohteiden käy-

töstä ja korvauksista tulee sopia asiakkaan kanssa muokkaamalla jo olemassa olevia sopi-

muksia. Sopimusten muokkaaminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi asiakkaiden asen-

teiden tai tottumusten myötä. Myyjä-aggregaattori voi Suomessa toimia jo kaikilla sähkö-

markkinapaikoilla. Kuvassa 3.3 on havainnollistettu myyjä-aggregaattori -mallin toimintaa 

(Okur et al, 2020). 

 

Kuva 3.3. Havainnollistus myyjä-aggregaattorin toiminnasta (Okur et al, 2020) 

Aggregaattorina toimiva sähkönmyyjä voi käyttää jouston ohjauksessa esimerkiksi AMR-

mittareiden perässä olevia kuormia, joka on myyjän kannalta kustannustehokas vaihtoehto. 

Lisäksi kiinteähintaisten sähkösopimusten myötä myyjien on mahdollista suunnitella, mil-

loin eri asiakkaiden kuormia olisi edullisinta ja tehokkainta kytkeä päälle. Tämän myötä 

myös myyjien energian hankinta helpottuu, kun kulutusajankohtiin voidaan vaikuttaa. Kuor-

mien ohjauksessa voidaan hyödyntää vuorokausimarkkinoiden hintoja, jolloin kuormien 
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säätö kohdistuu edullisille tuntihinnoille. Ohjaus voi myös sijoittua ajankohdille, jolloin uu-

siutuvien ja vähäpäästöisten energiatuotantomuotojen käyttö on aktiivisempaa. Päivänsisäi-

sillä markkinoiden käytön myötä voi saada suurempia tuottoja, mutta myös riskit ovat suu-

remmat. Kuormanohjauksesta voidaan antaa vastineeksi korvauksia asiakkaille, kuten pe-

rusmaksutonta sähkö, sekä ohjausta voidaan myös hyödyntää ajantasaisemmin taseen hal-

linnassa. (Latvanen, 2020) 

 

3.2  Tasevastaava aggregaattori 

Tasevastaavana toimiva taho voi hyödyntää joustomarkkinoiden toimintoja toimiakseen ag-

gregaattorina. Tämä johtaa kahden tasevastaavan rinnakkaiseen toimintaan yksittäiselle koh-

teelle/asiakkaalle, jossa sähköntoimittajalla sekä aggregaattorilla on joko omat tasevastaavat 

tai itse toimivat tasevastaavina. Tästä rinnakkaisuudesta johtuen samassa taseessa toimivien 

tahojen tulee tehdä sopimuksia keskenään, sille ne saattavat vaikuttaa toistensa positioihin 

taseen ja taseselvityksen sisällä. Lisäksi toimittajan ja aggregaattorin tulee sopia ja suunni-

tella, milloin ja miten aggregaattori voi käyttää kuluttajan resursseja, jotta kaikki osapuolet 

pystyvät toimimaan ongelmitta keskenään. Aggregaattoreiden tulee myös sopia kuluttajien 

kanssa joustoresurssien käytöstä, joita ne voivat tarjota markkinoille. Koska aggregaattorilla 

on tasevastuu samalla lailla kuin myyjä-aggregaattorimallissa, voi tasevastaava aggregaat-

tori käydä kauppaa sähkömarkkinoilla kaikilla sen markkinapaikoilla. Kuvassa 3.4 on esi-

tetty tasevastaava aggregaattori -mallin toimintaa. (Okur et al, 2020) 

 

Kuva 3.4. Havainnollistus tasevastaavana toimivasta aggregaattorista (Okur et al, 2020) 
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Tasevastaavana toimivan aggregaattorin käyttäytyminen ja toiminta on hyvin samanlaista 

kuin luvuissa 3.3 ja 3.3.2 esitetyn tasevastaavan itsenäisen aggregaattorin (BRP-IA) toi-

minta. Erona on mm. se, että itsenäinen aggregaattori hyödyntäisi enemmän kolmatta osa-

puolta, joka hoitaisi aggregaattorin taseen ja sen vaikutusten käsittelemisen ilman, että BRP-

IA:lla itse toimisi tasevastaavana. Tasevastaavana toimivalla aggregaattorille taas syntyy ta-

sevastuu hyödynnettävien resurssien ja niiden aggregoinnin toteuttamisen yhteydessä. Ny-

kyisten säädöksien ja lakien puitteissa kuluttajalla ei voi olla useampaa tasevastaavaa. Tätä 

tasevastuuongelmaa ja muita haasteita käydään lävitse tarkemmin luvussa 3.5. 

 

3.3  Itsenäinen aggregaattori 

Itsenäinen aggregaattori tarkoittaa toimijaa, joka yhdistää myyjä-aggregaattorin tavoin eri 

asiakkaiden joustavia energiakohteita yhteen, mutta tarjoaa sen aggregoituna sähkömarkki-

noille tavanomaisen sähkön toimitusketjun ohitse. Itsenäisellä aggregaattorilla ei ole tällöin 

samanlaista tai ”perinteistä” roolia sähkömarkkinoilla. Kyseisellä aggregaattoritoimijalla voi 

myös omassa portfoliossaan olla kohteita, joiden sähkönmyyjänä se toimii, mutta itsenäisen 

aggregaattorin ei tarvitse olla kohteiden sähkönmyyjä (Fingrid, 2022b).  

Itsenäisen aggregaattorin käyttöönoton avulla voitaisiin edistää sähköjärjestelmien tehok-

kuutta mm. helpottamalla sähkön kysyntäpuolen reagointia, sähkönkulutuksen automatisoi-

mista sekä yleistä energiatehokkuutta (Pöyry Management Consulting, 2018). Tämä toteu-

tuu laskemalla kulutuspiikkejä sekä välttämällä turhaa yleistä kulutusta, lisäämällä kulu-

tusta, kun sähkönhinta on matalalla sekä myös lisäämällä toimitusvarmuutta ja tarjoamalla 

tasapainotuspalveluita. 

Itsenäisen aggregaattorin toiminnan salliminen sähkömarkkinoiden kannalta luo suuren 

muutoksen. Sen toteuttamisessa on punnittu useita erilaisia vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi 

Energiaviraston mukaan paras ja toimivin malli voisi olla reservi- ja säätösähkömarkkinoi-

den kautta osallistuva tasepalveluja tarjoava itsenäinen/riippumaton aggregaattori (Energia-

virasto, 2020). Tämän myötä itsenäiset aggregaattorit pystyvät nykyisten sääntelyjen nojalla 

osallistumaan reservimarkkinoiden taajuusohjattujen käyttö- ja häiriöreservien (FCR-N ja 

FCR-D) sekä nopeiden taajuusreservien (FFR) markkinapaikoille Suomessa. Täysin ongel-

maton kyseinen malli ei kuitenkaan ole, sillä joustoresurssien aktivoiminen sähköasiakkai-

den kuormista aggregaattorin toimesta voi aiheuttaa helposti tasevirheitä tai muita vastaavia 
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kuluja asiakkaan sähköntoimittajalle, jos kulutus muuttuu äkillisesti asiakkaalla (Energiate-

ollisuus, 2020a).  Tämä voi aiheuttaa vääristymää sähkömarkkinoilla. Myös energian omis-

tusoikeuteen liittyy ongelmia, jotka tulee ratkaista. Näiden ongelmakohtien sekä korvausten 

tueksi kompensaatiomallia on suunniteltu ja sen tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen 

ja läpinäkyvä käytettäessä. 

Vaikutukset sähkötaseeseen ja sen hallintaan liittyvät oleellisesti itsenäisten aggregaattorei-

den toimintaan. Sähkötasehallinnan suuntaviivat EU 2017/2195 jakavat asianosaiset kahteen 

eri rooliin: ”Balance Responsible Parties” (BRPs), eli tasevastaaviin sekä ”Balancing Ser-

vice Providers” (BSPs), eli tasepalveluiden tarjoajiin. Tasevastaavat ovat vastuussa lopulli-

sen asemansa sekä sille allokoitujen volyymien välisistä järjestelmän epätasapainoista (EU, 

2017). Huomioon tulee myös ottaa taseselvityksessä tapahtuvat oikaisut, jos niitä syntyy. 

Tasepalveluntarjoajat myyvät tasemarkkinoilla tuotteita suoraan siirtoverkonhaltijoille ja ne 

ovat vastuussa sitoutuneiden tuotteiden toimittamisesta sekä vähentämään omien toiminto-

jensa vaikutukset tasevastaavien epätasapainoista taseselvityksessä (NordREG, 2020). 

Näiden roolien myötä markkinatoimijat voivat valita joko toisen tai molemmat roolit aggre-

gaattorina toimimisen yhteyteen. Tämän johdosta on säännelty kaksi erityyppistä itsenäistä 

aggregaattorimallia, jotka säätelevät minkälaisilla markkinapaikoilla ne pystyisivät toimi-

maan. Tasepalveluita tarjoava itsenäinen aggregaattori (BSP-IA) toimisi sähköjärjestelmän 

tasapainotusmarkkinoilla, eli Suomessa säätösähkö- ja/tai reservimarkkinoilla. Tasevastaava 

itsenäinen aggregaattori (BRP-IA) toimisi sähkön fyysisillä markkinoilla käyden kauppaa 

vuorokausi- sekä päivänsisäisten markkinoiden tuotteilla. Molemmissa toimintamalleissa tu-

lee huolehtia tasevaikutuksista joko itsenäisesti tai kolmannen osapuolen välityksellä. Ennen 

markkinoille pääsyä BRP-IA:n sekä BSP-IA:n tulee myös pystyä toimimaan itsenäisesti, il-

man asiakkaidensa nykyisten tasevastaavien tai palveluntarjoajien suostumusta (NordREG, 

2020). BSP-IA -mallissa on vain yksi tasevastaava, joka on joko sähkön toimittaja tai erilli-

nen taho ja jolle itsenäinen aggregaattori siirtää vastuun taseestansa. BRP-IA mallissa taas 

on tasevastaavan aggregaattorin tavoin kaksi tasevastaavaa yhdellä kohteella. Kuvissa 3.5 ja 

3.6 on havainnollistettu näitten itsenäisten aggregaattoreiden toimintaa (Okur et al, 2020). 
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Kuva 3.5. Havainnollistus itsenäisen aggregaattorin toiminnasta, jossa aggregaattorilla ja toimittajalla on sama 

tasevastaava. BSP-IA voi toimia tällä tavalla (Okur et al, 2020) 

Kuvan 3.5 malli on nykyisten sääntelyn pohjalta helpompi toteuttaa, sillä kuluttajalle ei täl-

löin synny useampaa tasevastaavaa. Tällöin tiedonvaihto on helpompaa sekä tasehallinta su-

juu yksinkertaisemmin yhden tasevastaavan tahon johdolla. 

 

Kuva 3.6. Havainnollistus itsenäisen aggregaattorin toiminnasta, jossa aggregaattorilla ja toimittajalla on eril-

liset tasevastaavat. BRP-IA voi toimia tällä tavalla (Okur et al, 2020) 

Koska itsenäiset aggregaattorit ovat usein erillisiä toimijoita perinteisen energian toimitus-

ketjun ohella, tulee niiden maksaa kompensaatiota aiemmin mainituista tasevaikutuksista 

sekä mahdollisesti myös sähkön toimittajalle ja/tai tuottajalle niiden energian hyödyntämi-

sestä. Tästä energian kompensaatiosta on kuitenkin esiintynyt erimielisyyttä kirjallisuusläh-

teiden perusteella, jonka takia on tärkeää katsastella eri kompensaatiomalleja ja niiden vai-

kutuksia sekä edellytyksiä. Tätä aihetta tarkastellaan tarkemmin luvussa 3.6, jossa käsitel-

lään myös muita edellytyksiä aggregaattoreiden toimintaan liittyen. Itsenäisiä aggregaatto-

reita kohden voidaan mahdollisesti soveltaa myös erilaisia tai samoja käytäntöjä kuin perin-

teisiin sähkömarkkinatoimijoihin, kunhan ne määritellään tarpeeksi tarkkaan sähköalalla. 
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Helmikuussa 2022 käyttöön otetussa datahubissa, eli sähkön vähittäismarkkinoiden keskite-

tyssä tiedonvaihtojärjestelmässä, ei ole määritelty itsenäisiä aggregaattoreita osapuoliksi 

eikä sitä tällöin pystytä hyödyntämään niiden markkinatietojen vaihtamisessa. Tulevaisuu-

dessa, kun palvelut ja järjestelmät kehittyvät, aggregaattorit voivat mahdollisesti hyödyntää 

datahubia ja/tai sen laajennuksia etenkin kysyntäjouston tarjoamisen yhteydessä. Taseselvi-

tyksen toteuttamisen yhteydessä voitaisiin myös hyödyntää datahubin toimintoja, sillä ag-

gregoitavien kohteiden sekä tasevastaavien välille tarvitaan jokin yhteys tietojen vaihtami-

seen. Tiedonvaihtoon sekä taseiden käsittelyyn liittyy kuitenkin haasteita ja ongelmia aggre-

gaattoreiden toiminnassa. Mm. näitä sekä taseselvitykseen ja tasevastuun jakamiseen liitty-

viä ongelmia on käsitelty luvussa 3.5 enemmän. Koska aggregointi sopimus voidaan rinnas-

taa perinteiseen sähkön myyntisopimukseen, olisi datahub samaan tyyliin järkevää ja luon-

tevaa toteuttaa sekä ylläpitää datahubin ympäristössä. Lainsäädäntöihin ja aggregaattoreiden 

toimintamalleihin tulee kuitenkin ensin saada selkeys, ennen kuin tätä voisi toteuttaa. Muu-

tosten ja asioiden selventymisen myötä myös muita hallintamekanismeja voidaan hyödyn-

tää. (Empower IM Oy, 2020) 

 

3.3.1  Tasepalveluita tarjoava itsenäinen aggregaattori (BSP-IA) 

Tasepalveluita tarjoavat itsenäiset aggregaattorit toimisivat Suomessa säätösähkö- sekä re-

servimarkkinoilla. Itsenäiset aggregaattorit kokoaisivat tuotanto- ja kulutusresurssit yhtenäi-

siksi kokonaisuuksiksi, joista muodostuneita säätötuotteita voitaisiin tarjota kyseisillä mark-

kinoilla verkonhaltijoille sähköjärjestelmän taajuuden sekä käyttövarmuuden hallitse-

miseksi. Aggregaattorien tulisi pystyä toimimaan tasepalveluita tarjoavana tahona säätö- ja 

reservimarkkinoilla, jonka myötä ne pystyvät myymään säätötuotteita ja -palveluita tasaver-

taisesti perinteisten markkinaosapuolten kanssa (NordREG, 2020). Taseselvityksen kannalta 

BSP-IA on sähkönmyyjän kaltainen, sillä energiakauppojen osalta BSP.n ja myyjän roolit 

on toteutettu samalla tavalla. Aggregaattori ei kuitenkaan ole asiakkaan sähkönmyyjä, sillä 

aggregaattori vastaa vain joustokohteiden hallitsemisesta (Fingrid, 2019b).  

Kyseissä toimintamallissa aggregaattorilla ei kuitenkaan ole suoraa tasevastuuta asiakkaan 

tasevastaavaa kohtaan. Tämä johtuu siitä, että tasepalveluita tarjoavien tahojen synnyttämät 

epätasapainot sähköjärjestelmän taseessa tulee vähentää tasevastaavan selvityksestä. BSP-

IA:lla on myös taloudellinen vastuu mahdollisesti aiheuttamastaan säätö- ja 
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reservimarkkinoiden epätasapainosta järjestelmässä. Perinteisten tasepalveluiden tarjoajien 

tavoin BSP-IA:t ovat velvollisia maksamaan verkonhaltijoille, jos ne eivät toimita tai kykene 

toimittamaan myymiään säätötuotteita. Näiden syiden myötä tasepalveluita tarjoavan itse-

näisen aggregaattorin toiminnat tulee erottaa perinteisestä tasevastaava-toimijasta. 

(NordREG, 2020)  

Tietojenkäsittelyn sekä taloudellisten vastuiden osalta tulisi päättää osapuolten välillä oikeu-

denmukaisesti ja suosimatta mitään toimijaa. Tasevastaavia ei pitäisi mm. olla mahdollista 

kilpailuttaa tai siirtää vastuita tasevastaavalta toiselle tasevirheiden sekä niistä syntyvien 

kustannuksien perusteella. Tämä vastuunjako tulisi tehdä kanta-/siirtoverkkoyhtiöiden toi-

mesta ja niitä pitäisi NordREGin selvityksen mukaan kehittää, jotta itsenäiset aggregaattorit 

voidaan selkeästi erottaa muista jousto- ja kulutuskohteista sekä niiden tarjoajista. Selvityk-

sessä on karkeasti erotettu viisi huomioon otettavaa seikkaa, joidenka perusteella itsenäiset 

aggregaattorit ja niiden prosessien kehitys voitaisiin erottaa muista joustavista kulutus- sekä 

joustokohteista. Nämä seikat ovat: Ei sopimusehtoa itsenäisen aggregaattorin ja muiden 

markkinatoimijoiden tai tasevastaavien välillä, tasevastaavat eivät voi rangaista asiakkaita 

aggregaattoreiden toimien takia, tasepalvelutarjoajien yhtenäinen harmonisointi, oikeuden-

mukainen sekä reilu toiminta verkonhaltijoiden ja aggregaattorien välillä sekä järjestelmien, 

tiedonhallinnan yms. vastaavien toimien taakat ja kustannukset tulee suhteuttaa niistä saata-

viin etuihin nähden. (NordREG, 2020) 

Pohjoismaat sekä Suomessa Fingrid ovat kehitelleet joustomarkkinoita, joilla voi olla iso 

rooli paikallisten sähköjärjestelmän tarpeiden sekä rajoitusten hallitsemisessa. Joustomark-

kinoilla käydään kauppaa sähköjärjestelmän resurssien joustosta yhtenä osana sähköjärjes-

telmän hallintaa mm. taajuuden, siirtojen sekä jännitteen osalta (Fingrid, 2022b). Jousto-

markkinatuotteita voitaisiin ostaa itsenäisiltä aggregaattoreilta ja muilta toimijoilta kanta-

verkkoyhtiöiden sekä jakelu/siirtoverkkoyhtiöiden toimesta sähköjärjestelmän tasapainotuk-

seen. Joustomarkkinoiden kehityksen myötä itsenäisten aggregaattoreiden toiminta tulisi 

noudattaa samoja periaatteita kuin muilla tasapainotusmarkkinoilla. Tämä mahdollistaa puit-

teet sille, että kaikkia markkinaosapuolia kohdellaan samanvertaisesti myös paikallisilla ta-

sapainotusmarkkina-alueilla (NordREG, 2020). Kehitettyjä joustomarkkinaratkaisuja on 

esimerkiksi INTERRFACE- sekä OneNet-hankkeet, jotka ovat osa EU:n Horizon2020-tut-

kimusohjelmaa. Hankkeet käsittelevät esimerkiksi jouston ennustamista, mallintamista, tie-

donvaihtoa, kaupankäynti ja selvityksiä, joita kanta- sekä jakeluverkot tarvitsevat 
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sähköjärjestelmän ja infrastruktuurin tueksi tarjotessaan markkinaehtoisia joustoja sekä pal-

veluita. INTERRFACE-hanke keskittyy kanta- sekä jakeluverkkojen väliseen yhteistyöhön 

taajuuden- ja siirtojen hallinnan kehitystarpeiden osalta sähköjärjestelmässä. OneNet-hanke 

vie INTERRFACE-hankeen tutkimuksen hieman pidemmälle ja selvittää jouston hankinnan 

kannalta pidemmän aikavälin tarpeita, jotka liittyvät mm. ennen verkkoa ja sen järjestelmää 

vahvistavien investointien valmistumista (Fingrid, 2022b). 

 

3.3.2  Tasevastaava itsenäinen aggregaattori (BRP-IA) 

Tasevastaavan itsenäisen aggregaattorin toiminta on paljolti samantyyppistä kuin tasevas-

taavalla aggregaattorilla. Tasevastaavana toimiva itsenäinen aggregaattori voisi mahdolli-

sesti käydä kauppaa vuorokausi- ja/tai päivänsisäisillä markkinoilla (reservimarkkinoiden 

lisäksi). Tämän myötä aggregaattorin tulisi itse tai erillisen osapuolen kautta vastata omasta 

taseestansa ja sen taloudellisista vaikutuksista. Pääasiassa hyödynnettäisiin kolmatta osa-

puolta, sillä itsenäiset aggregaattorit harvemmin ovat tasevastaavan roolissa (kyseisen mallin 

nimi siksi hieman harhaanjohtava). Jos itsenäiset aggregaattorit tuottavat myös itse energiaa, 

tulee niiden varmistaa, että asiakkaat toimittavat energiansa lopullisen taseasemansa mukai-

sesti. Vastaavasti jos aggregaattorit hallitsevat asiakkaidensa muita kuormia, kuten kysyntä-

joustoa, tulee aggregaattoreiden olla vastuussa näistä asiakkailleen tarjotuista joustovolyy-

meista tehdyn aggregointisopimuksen myötä. Kaikki tasevastaavat, eli tällöin myös kyseiset 

aggregaattorit ovat vastuussa näitten kuormien ja kulutuksien yhteensovittamisesta, jotta 

tase sekä sähköjärjestelmä kokonaisuudessaan pysyisi tasapainossa. Käytännössä BRP-IA 

mallin aggregaattoreiden tulee toimia samalla tavalla ja kantaa vastuu taseesta kuin muut 

”perinteiset” sähkömarkkinatoimijat. Erona on, että aggregaattori ei vastaa asiakkaan kai-

kesta kuormasta, vaan ainoastaan aggregoiduista kohteista, jotka kattavat sopimuksessa so-

vitut joustavat resurssit. (NordREG, 2020) 

BRP-IA:n toiminta perustuu paljolti kysyntäjouston hyödyntämiseen. Kysyntäjousto on jo 

ennestään tuttu käsite sähkömarkkinoilla ja sen käyttöä sekä potentiaalia on jo markkinoilla 

otettu käyttöön jossain määrin. Aggregaattorit eivät tällöin käytännössä toisi lisää tarjontaa 

markkinoille, vaan ne pystyvät hallitsemaan ja kohdentamaan joustoon kykeneviä resursseja 

ja kohteita paremmin asiakkailleen kuin perinteinen sähkötoimija. Tämän myötä aggregaat-

torit toimisivat myös erilaisessa liiketoimintamallissa, sillä ne vastaavat vain osasta 
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asiakkaan kuormasta. Aggregaattorit voivat kohdistaa hallintansa esimerkiksi vain sähköau-

tojen latauksiin tai lämpöpumppujen käytön vaihteluun yhdistämällä ja optimoimalla niiden 

toimintaa. (NordREG, 2020) 

 

3.4  Sub-aggregaattori 

Sub-aggregaattori (tai tekninen aggregaattori) on toimija, joka pyrkii profiloitumaan sähkö-

alalla muiden aggregointiliiketoimintojen teknisenä mahdollistajana. Sub-aggregaattorilla 

viitataan yrityksiin, jotka tarjoavat aggregointipalvelua, mutta eivät itse osallistu markkina-

osapuolena sähkömarkkinapaikoille. Sub-aggregaattorit eivät tällöin itse omista joustavia 

resursseja vaan ne mahdollistavat suurten massojen pääsyn markkinoille. Tästä johtuen sub-

aggregaattorien liiketoimintamalleissa ei määritelmän mukaan tarjota aggregointipalveluita 

vaan palveluita aggregaattoreille (Ohrling, 2019). Sub-aggregaattorit voivat myös toimia 

teknisten joustopalveluiden tarjoajina, jolloin toimija ohjaa esimerkiksi sähkön markkina-

hintojen mukaisesti asiakkaidensa sähkönkulutusta tai muulla asiakkaan toivomalla tavalla. 

Tällöin toimitaan implisiittisen kysyntäjouston ympäristössä, jota on käsitelty enemmän lu-

vussa 4.4. Sub-aggregaattoreina toimivilla tahoilla on tyypillisesti valmiina seuranta- sekä 

ohjausominaisuudet joustoresursseihin, jotka on alun perin tarkoitettu esimerkiksi etähalli-

nallisiin sekä ylläpidollisiin tarpeisiin. Sub-aggregaattoreina pystyy toimimaan esimerkiksi 

kiinteistöyhtiöt, sähköautojen latausoperaattorit, aurinkosähköjärjestelmien toimittajat tai 

muut vastaavien järjestelmien ja laitteiden toimittajat (Aro et al, 2020). Osa yrityksistä, jotka 

ovat omaksuneet sub-aggregoinnin liiketoimintaansa, keskittyvät liiketoimintamalleissaan 

sub-aggregoinnin lisäksi mahdollisesti myös muihin aggregointimalleihin, kun jotkut yrityk-

set taas keskittyvät yksinomaan sub-aggregointiin. Sub-aggregaattorien tärkeimpiä ominai-

suuksia on mm. se, että toimija kykenee valvomaan ja ohjaamaan hajautettuja resursseja sekä 

kohteita erittäin vähäisillä tai ilman investointikustannuksia. Lisäksi sub-aggregaattoriroolin 

omaksuminen tapahtuu ensisijaisen liiketoiminnan rinnalla kuten esimerkiksi sähköauton la-

tauspisteoperaattorin älykkään latauksen yhteydessä tai muun järjestelmän/operaattorin toi-

minnan ohella (Ohrling, 2019). 

Sub-aggregaattoreiden toiminta voidaan jakaa kahteen erilliseen toimintamalliin. Ensimmäi-

sessä mallissa sub-aggregaattoriyritys hoitaa osan tai kaikkien joustoresurssien ja kulutusten 

yhdistämisen toisen aggregaattorin puolesta. Toisessa mallissa sub-aggregaattori voi tarjota 
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aggregointipalvelujaan ns. white-label-palveluna, jossa se tarjoaa toiselle yritykselle tekniset 

valmiudet aggregointia varten (Ohrling, 2019) White-label-käsitteellä tarkoitetaan, että pal-

velun tuottaa joku ulkopuolinen toimija, mutta palvelun ratkaisu/tulos kustomoidaan palve-

lun tilaajan/asiakkaan haluamalla tavalla. Molemmissa toimintamalleissa sub-aggregaattori 

toimittaa palvelunsa kuormanhallitsijoille, eli pääasiassa energiayhtiöille, jotka tarjoavat ag-

gregoidut kuormat markkinoille. Sub-aggregaattorit ovat myös usein ennestään itsenäisen 

aggregaattorin tavoin jollain tapaa itse tai yhteistyössä energia-alan yritysten kanssa, joka 

helpottaa toimintamallin harjoittamista (Aro et al, 2021). 

Sub-aggregaattorien liiketoimintamalleissa tuottoa tavoitellaan tarjoamalla muille aggre-

gaattoreille valmiudet resurssien aggregointiin, joista tulee maksaa korvausta. Sub-aggre-

gaattoreille kompensoidaan tarjoamistaan palveluista esimerkiksi tulojakomallin tavoin tu-

loista, jotka syntyvät erilaisten kuormien aggregoinnista verkonhaltijoiden sähkömarkkina-

paikoille. Sub-aggregaattoreiden liiketoimintamalleissa voitontavoittelu voi myös perustua 

keskeisten aggregaattoreiden laskuttamiseen käyttämistään palveluista esimerkiksi tilaus-

maksujen, leasing-mallien tai muiden vastaavien maksutapojen muodossa. (Ohrling, 2019) 

 

3.5  Toimintamallien haasteet 

Koska aggregaattorit eroavat vastuiltaan ja toiminnoiltaan, ei samanlainen malli sovi jokai-

selle toimijalle sekä markkinapaikalle. Eri sähkömarkkinapaikoilla on erilaiset säännöt, vaa-

timukset tiedonvaihdon suhteen sekä selvitysmekanismit. Tästä johtuen aggregaattorimal-

leja sekä niiden toimintoja tulee muovata, jotta niiden tulo markkinoille helpottuu. Esimer-

kiksi Energiaviraston Älyverkkoforum on tehnyt yhdessä Fingridin kanssa itsenäisten ag-

gregaattorimallien sekä muiden mallien osalta selvityksen, mitä ongelmia aggregaattoreiden 

osalta tulisi selventää ennen markkinoille tuloa. (Fingrid, 2019b) 

Älyverkkoforumin selvityksessä on esitetty aggregaattorimalleihin liittyviä periaatteita, joi-

den välillä tulisi tehdä kompromisseja. Esimerkiksi aggregaattorimallien ympärillä oleva 

infrastruktuuri sekä IT-palvelut vaativat vielä päivityksiä, jonka myötä tulisi punnita kumpi 

on tärkeämpi: toteutuksen yksinkertaisuus vaiko alhaiset kustannukset. Myös selvitysperi-

aatteiden harmonisointi joko tasepalvelujen tarjoajille (BSP) tai markkinatoimijoille tulisi 

tehdä. Lisäksi selvityksessä on tuotu esille, priorisoidaanko tarkkuutta vai energiakirjausten 

oikeudenmukaisuutta malleissa enemmän. (Fingrid, 2019b) 
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Yleisesti eri aggregaattoreiden liiketoimintamalleja koskevat haasteet voidaan karkeasti ja-

kaa kolmeen eri kategoriaan: institutionaalisiin, taloudellisiin sekä sosiaalisiin haasteisiin. 

Institutionaalisiin haasteisiin sisältyy tiedonvaihdon sekä sopimusten määrään liittyvät on-

gelmat. Taloudelliset haasteet koostuvat muiden toimijoiden välisiin taloudellisiin ongel-

miin sekä kuluttajien resurssien käytöstä liittyviin korvauksiin. Sosiaaliset haasteet liittyvät 

lähinnä kuluttajien ennakkoasenteisiin ja turvautumiseen jo ennestään tuttuihin toimijoihin 

alalla. (Okur et al, 2020) 

Institutionaalisissa haasteissa sopimusten määrä kasvaminen hankaloittaa liiketoimintojen 

toteuttamista. Myyjä-aggregaattorin, joka toimii jo ennestään toimittajan roolissa, on hel-

pompi toteuttaa liiketoimintaansa, sillä se pystyy harjoittamaan aggregointia muun normaa-

lin liiketoimintansa ohessa ilman lisäsopimuksia muiden alan toimijoiden kanssa. Ilman 

näitä sopimuksia, jotka liittyvät lähinnä taseen käsittelyyn, itsenäiset aggregaattorit sekä ta-

sevastaavat aggregaattorit eivät pysty toimimaan markkinoilla. Aggregaattoreiden ja muiden 

toimijoiden välisten sopimusten lisääntyessä myös tiedonvaihto muuttuu hankalemmaksi. 

Alan toimijat tarvitsevat aggregaattoreiden toiminnasta tietoja, jotta ne voivat esimerkiksi 

ennustaa sekä laskea asiakkaiden/kohteiden sähkölaskuja tarpeeksi tarkasti. Välitetyt tiedot 

voivat kuitenkin sisältää kilpailullista tietoa toimijasta, joten tiedonvaihdon yhteydessä tulee 

sopia, minkälaisia ja kuinka tarpeellisia tietoja voi toimijoiden kesken vaihtaa. (Okur et al, 

2020) 

Aggregaattoreiden suhteet muihin alan toimijoihin luovat taloudellisia haasteita. Kuten 

muissakin liiketoiminnoissa, suurin intressi aggregaattoreilla on tuoton tavoitteleminen kus-

tannustehokkaan ja taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan myötä. Jotta liiketoiminta 

olisi kannattavaa ja toteuttamiskelpoista, on olennaista huomioida ja arvioida taloudelliset 

suhteet muihin alan toimijoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa maksuja ja korvauksia, joita 

aggregaattori joutuu suorittamaan muille toimijoille aggregaattoritoiminnan mahdollista-

miseksi. Nämä liiketoimintamalleihin liittyvät taloudelliset suhteet voivat vaikuttaa toimin-

nan kannattavuuteen merkittävästi ja tehdä mahdottomaksi liiketoimintamallin toteuttami-

sen. Jos niitä ei ota liiketoiminnassa huomioon, voi liiketoiminnan taloudelliset arviot vää-

ristyä ja synnyttää johtopäätöksiä, jotka vaikuttavat aggregaattorin toimintaan negatiivisesti. 

Nämä taloudelliset suhteet tulevat ilmi etenkin tasevastaavien aggregaattorien sekä itsenäis-

ten aggregaattorien toiminnassa, sillä sopimuksia ja muita toimijoita on enemmän kuin 

myyjä-aggregaattorimallissa. Itsenäisten aggregaattoreiden sekä tasevastaavien 
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aggregaattoreiden tulee esimerkiksi pohtia, kuinka paljon ne ovat valmiita maksamaan asi-

akkailleen sekä sähköntoimittajille siitä, että ne voivat hyödyntää joustoresursseja markki-

noilla. (Okur et al, 2020) 

Aggregaattoreiden tulee maksaa korvaus asiakkailleen, jotta ne voivat hyödyntää niiden 

joustoon kykeneviä resursseja. Eri aggregaattorimalleissa ei kuitenkaan välttämättä ole mah-

dollista maksaa samansuuruisia korvauksia resursseista. Esimerkiksi sähkönmyyjät voivat 

tarjota asiakkailleen myymästään sähköstä vähittäismarkkinoiden mukaista hintaa, jonka 

myötä myyjä-aggregaattorit voivat hyödyntää tätä samaista hintaa korvauksessa esimerkiksi 

tarjoamalla kiinteähintaisia tai tariffien mukaisia sähkösopimuksia asiakkailleen. Itsenäiset 

aggregaattorit sekä tasevastaavat aggregaattorit eivät pysty hyödyntämään vähittäismarkki-

noita samalla tavalla kuin myyjä-aggregaattori. Tästä johtuen ne joutuvat maksamaan yli-

määräisiä korvauksia asiakkailleen, jotka tosin voivat myös olla kiinteähintaisia tai tariffien 

mukaisia. (Okur et al, 2020)  

Sosiaaliset haasteet liittyvät lähinnä kuluttajien ja asiakkaiden käyttäytymiseen sekä asen-

teisiin. Koska aggregaattoritoiminta on vielä suhteellisen uusi ja tuntematon asia, asiakkai-

den ja kuluttajien mukaan ottaminen liiketoimintamalleihin on haasteellista eri aggregaatto-

ritoimijoille. Toimintaa hankaloittaa myös kuluttajien tukeutuminen jo ennestään tuttuihin 

toimijoihin, kuten sähköntoimittajiin uusien toimijoiden sijaan. Koska kuluttajien ja toimit-

tajien välillä on sopimus jo ennestään, ovat kuluttajat myös taipuvaisempia käyttämään toi-

mittajaansa aggregaattorina itsenäisten tai tasevastaavien aggregaattorien sijaan. Tutun toi-

mittajan hyödyntämisessä on tarve vain muokata jo ennestään sovittuja sopimuksia, kun uu-

sien toimijoiden kanssa joudutaan laatimaan täysin uudet sopimukset, joka ei ole mielekästä 

asiakkaiden näkökulmasta. Tästä johtuen asiakkaiden tavoittamista ja tietoisuuden lisää-

mistä uusista toimijoista/yrityksistä asiakkaille tulisi parantaa eri aggregaattorimallien toi-

minnan mahdollistamiseksi. (Okur et al, 2020) 

Tasevastuun jakaminen sekä kahden toimijan sähköjen sijaitseminen käyttökohteessa ovat 

aggregaattorimallien sekä niiden markkinapaikkojen suhteen ongelmallisia. Koska eri säh-

kömarkkinapaikoilla on omat toimintatavat ja säännökset, ei sama aggregaattorimalli sovi 

jokaiselle sähkömarkkinapaikalla. Esimerkiksi markkinoilla, joidenka tuotteissa maksetaan 

pääosin kapasiteetista ei aggregaattorin tarvitse olla tasevastaavan roolissa, sillä tuotteiden 

käyttöönotto ei synnytä tasepoikkeamaa järjestelmään. Aggregaattori toimii tällöin tasepal-

veluita tarjoavana tahona, eli BSP:nä. Aggregaattorin tuotteisiin näillä markkinoilla 
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lukeutuu taajuusohjatut häiriö- ja käyttöreservit (FCR-D ja FCR-N) sekä nopeat taajuusre-

servit (FFR). Energiamarkkinatuotteilla, kuten taajuuden palautusreserveillä (mFRR ja 

aFRR) sekä vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla (DA ja ID) tasevastuu on keskeinen 

asia markkinatoimissa sekä toimii kannustimena energian toimitukselle. Reservienergia-

markkinoilla voisi mahdollisesti olla kaksi tasevastaavaa tahoa yhtä käyttöpaikkaa kohden, 

jolloin aggregaattori sekä asiakkaan aiempi tasevastaava toimisivat rinnakkain. Tämä on to-

sin todella työlästä ja monimutkaista. Kuvassa 3.7 on kuvattu, kuinka Fingridin pilotoidussa 

kahden tasevastaavan mallissa kaupat tehdään taseselvityksessä. (Fingrid, 2019b) 

 

Kuva 3.7. Kaupat taseselvityksessä kahden tasevastaavan mallissa (Fingrid, 2019b) 

BRP-IA eli tasevastaavana toimivan itsenäisen aggregaattorin mallissa oleellinen ongelma 

on myös tasevastuun jakaminen toimijoiden kesken. Aggregaattorien tulisi tehdä sopimus 

asiakkaidensa nykyisten tasevastaavien kanssa, mutta tämä ei ole nykyisen direktiivin mu-

kaista, mikä myös estää aggregaattorien pääsyn markkinoille. Tasevastaava on joko itse tai 

riippuvainen asiakkaan sähköntoimittajasta, jonka myötä tasevastaavan eriyttäminen toimit-

tajasta hankaloittaa kaikkien osapuolien toimintaa. Tämän takia tasevastaavana toimivan it-

senäisen aggregaattorin ei tulisi joutua tekemään erillistä sopimusta tasevastaavan kanssa 

(NordREG, 2020). Myös muiden itsenäisten aggregaattoreiden toiminnan haasteena mark-

kinapaikalla on jouston ja sen ohjauksen vaikutus sähkönmyyjän taseeseen. Kuvassa 3.8 on 

pyritty havainnollistamaan tätä itsenäisten aggregaattoreiden, eli taseketjun ulkopuolisten 

toimijoiden, ohjauksesta syntyvää tasevirhettä tasevastaavalle. Kuvassa sähkönmyyjän tase-

vastaavan asiakkaat on merkitty kirjaimilla A, B ja C ja asiakkaiden kulutukset on merkitty 

sinisellä, keltaisella ja vihreällä. Sähkönmyyjän sähköenergian hankintaa on merkitty 
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punaisella. Vasemmanpuolimmaisessa kuvassa on ilman ohjauksen aktivointia kuvattu tase-

vastaavan sähkötase ja tasepoikkeama. Keskimmäisessä kuvassa on havainnollistettu sähkö-

tase ja tasepoikkeama, kun sähkönmyyjä tarjoaa kulutuksen joustoa markkinoille. Tasevirhe 

on samansuuruinen kuin ilman ohjausta, mutta myyjän myyntimäärä on pienempi, kun se 

tarjoaa joustoa markkinoille. Myyjä saa kuitenkin toteutetusta joustosta tuloa. Oikeanpuo-

leisessa kuvassa on mukana myös itsenäinen aggregaattori, joka tekee joustavasta kuormasta 

tarjouksen ja aiheuttaa samalla tasevastaavalle tasevirhettä. Jos oikeanpuoleisessa kuvassa 

olevan itsenäisen aggregaattorin aiheuttama tasevirhe korjattaisiin tasevastaavan taseeseen, 

ei tasekorjaus korjaa sähkönhankinnan omia kustannuksia. Vaikka kustannusvaikutukset ai-

heutuvat sähkönmyyjälle, voi vaikutus näkyä myös asiakkaiden hintojen muutoksena. (Pah-

kala et al, 2017) 

 

Kuva 3.8. Taseketjun ulkopuolisen ohjauksen synnyttämä tasevirhe tasevastaavan taseeseen (Pahkanen et al, 

2017) 

Aggregointi ja aggregaattorimallit ovat suhteellisen uusia ja vielä vähäisessä käytössä olevia 

toimintoja. Lisäksi erilaisien uusien velvoitteiden (esimerkiksi puhtaan energian paketti) 

luomat puitteet aiheuttavat sen, että lainsäädännöt, ohjeistukset sekä sääntelyt aggregaatto-

reille ja niiden toimintaympäristöille ovat vajanaiset. Lähitulevaisuudessa kuitenkin on tar-

koitus selventää ja tarkentaa erityisesti lainsäädäntöjä, jonka myötä aggregaattoreille asetetut 
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pelisäännöt ja toimintapaikat voidaan todentaa huomattavasti paremmin. Lakien ei kuiten-

kaan tulisi rajoittaa tai sitoa toimijoita liikaa, vaan toimijoille ja toimialalle tulisi jättää jon-

kin verran liikkumavaraa toimintojen toteutuksen yhteydessä sekä mahdollistaa asioiden ke-

hittäminen ilman, että lakipykälät tulevat eteen. Esimerkiksi aggregaattorien käytännön so-

vellusohjeita on helpompi päivittää ja soveltaa kuin muuttaa lainsäädäntöä tarvittaessa. Suo-

situkset ja soveltuvuusohjeet tulisi tosin pysyä mahdollisimman vakaina, eikä päivittää niitä 

turhaan tai liian usein. (Empower IM Oy, 2020)  

Käytännössä lainsäädännön muutokset synnyttävät sähköalan ja sähkökaupan ympäristöön 

uusia osapuolia: toimijoita, joille määritetään uudenmallinen rooli tasevastuuketjuissa sekä 

osapuolia, joiden toimia ja toiminnan vaikutuksia sähkökaupassa ei huomioida niiden vähäi-

syyden tai ajallisen jakauman kautta tasoittuvien vaikutuksien takia. (Empower IM Oy, 

2020) 

 

3.6  Aggregaattoreiden edellytykset ja vaatimukset 

Aggregointi ja aggregaattoreiden toiminta vaikuttaa koko toimialaan. Se vaikuttaa mm. säh-

kön vähittäismarkkinoihin, mittauksiin ja tiedonvaihtoihin, jakeluverkon toimintaan sekä 

myös taseselvitykseen kansallisella ja pohjoismaisella tasolla. Vaikutukset kohdistuvat 

myös eri yritysten sekä toimijoiden palveluihin ja toimintatapoihin, sähkön hinnoittelume-

netelmiin sekä verkon tasapainotuksen myötä tasesähkön laskentaan ja käsittelyyn. Koska 

vaikutukset ovat näin laajat, tulisi mm. lainsäädännön muutokset ja muut ratkaisut toteuttaa 

harmonisoidusti sekä yhtenäisesti markkina-alueiden kesken (Fingrid, 2020). Suomi ja muut 

Pohjoismaat tekevätkin yhteistyötä aggregoinnin mahdollistamiseksi NordREG:n suositus-

ten pohjalta. Kuitenkin Energiaviraston mukaan tätä maiden välistä harmonisointia ei tulisi 

edistää siten, että aggregaattorimallien toiminnallisuus kärsisi. Täysin yhteneväisen mallin 

luominen on haastavaa eri maiden yksityiskohtaisten näkemyksellisten erojen vuoksi. Tä-

män vuoksi Energiavirasto suositteleekin, että kustannustehokkaita sähkömarkkinoita sekä 

kilpailun mahdollistavien toimintaympäristöjen luomista tulisi tavoitella Suomessa. Laajem-

pia ja yhtenäisiä markkina-alueita tulisi tavoitella vasta kun aggregaattorimallit toimivat 

kansallisella tasolla (Reilua Energiaa, 2020). 

Aggregoitavat resurssit pääosin sijaitsevat hajautetusti jakeluverkoissa. Tämän takia vähit-

täismarkkinoiden prosesseja tulee käyttää, jotta ne saadaan tuotua markkinoille. Koska 
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vähittäismarkkinat eivät toimi vain kansallisella tasolla, tulisi pohjoismaisia vähittäismark-

kinoita harmonisoida ja päivittää yhtenäisesti. Ilman tätä ei ole merkityksellistä harmoni-

soida aggregaattoreiden toimintaa sähkön vähittäismarkkinoilla. (Fingrid, 2020) 

Eri resursseja aggregoitaessa niihin pätee kyseisten markkinapaikkojen vastuut ja velvolli-

suudet. Esimerkiksi Suomessa reservimarkkinoiden resursseja aggregoitaessa reserviresurs-

sien on sijaittava samalla säätöalueella, eli leveyspiiri 64:n joko etelä- tai pohjoispuolella. 

Kuitenkin jos reserviresurssit eivät riitä säätötarjouksen vähimmäiskapasiteettiin säätöalu-

eella, niin eri alueiden resursseja voi aggregoida. Ennen tasemallin uudistusta reserviresurs-

sien piti myös olla samassa taseessa kuin itse tasevastaava, mutta samalla aggregointi kyet-

tiin myös suorittamaan kulutus- ja tuotantotaseen välillä. Nykyisin käytössä on marras-

kuussa 2021 käyttöönotettu yhden taseen malli, joten eri taseiden vaikutuksia ei tarvitse huo-

mioida erikseen. (Fingrid, 2021a) 

Sähkömarkkinoilla kauppojen selvitys monimutkaistuu aggregaattoreiden tulemisen myötä. 

Koska aggregaattorit hallitsevat vain tiettyjä asiakkaan energioita ja joustokohteita, tulee ne 

pystyä erottamaan muusta kulutuksesta, kuten sähkönmyyjien hankitusta energiasta. Ener-

gioiden erottaminen toisistaan mahdollistaa taseselvityksen tekemisen ja kulujen laskutta-

misen oikeilta toimijoilta. (Fingrid, 2019b) 

Institutionaaliset, taloudelliset sekä sosiaaliset haasteet, joita on käyty läpi luvussa 3.5, tulisi 

selvittää. Kyseisten haasteiden pohjalta on selvää, että nykyisin myyjä-aggregaattorimallin, 

eli toimittajan roolissa toimivan aggregaattorin on helpoin toteuttaa liiketoimintaansa. 

Myyjä-aggregaattorimallissa tarvittavien sopimusten määrä sekä tiedonvaihdon tarve on pie-

nempi muihin malleihin verrattuna. Myös vähittäismarkkinoiden hintojen hyödyntäminen ja 

muuttaminen, vähemmät investointi- ja rahoituskulut sekä jo ennestään solmittujen sopimus-

ten hyödyntäminen asiakkaiden kanssa helpottavat myyjä-aggregaattorin toimintaa itsenäi-

siin tai tasevastaaviin aggregaattoreihin verrattuna. Tämä voi estää terveen kilpailun sähkö-

markkinoilla eri toimijoiden ja toimintamallien välillä, vaikka etenkin itsenäisten aggregaat-

torien mahdollistamisella odotetaan lisäävän kilpailua. (Okur et al, 2020) 

Myyjä-aggregaattorimallin määräävän aseman estämistä sekä itsenäisten ja tasevastaavien 

aggregaattoreiden toiminnan helpottamista voidaan edistää mm. standardoimalla sopimuk-

sia sekä niiden käsittelyprosesseja. Sopimuksissa ja prosesseissa tulisi määrittää selkeästi eri 

toimijoiden väliset taloudelliset suhteet sekä selventää mitä tietoja toimijoiden kesken tulisi 
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jakaa. Taloudellisten suhteiden osalta tulisi selventää, kuinka paljon aggregaattoreiden tulee 

maksaa muille toimijoille ja minkälaisia vaikutuksia niillä on kyseisen liiketoimintamallin 

kannattavuuteen taloudelliselta kannalta. Tiedonvaihdon suhteen tulisi taas selventää mitä 

tietoja voidaan jakaa toimijoiden kesken, jotta eri malleilla toimivat aggregaattorit voivat 

toimia kilpailukykyisesti ilman kriittisten liiketoimintatietojen paljastamista. Sopimusten 

standardoimisella voidaan näin yhtenäistää eri mallisten aggregaattoreiden toimintaa ja edis-

tää kilpailukykyisten sähkömarkkinoiden olemassaoloa. (Okur et al, 2020) 

Kuluttajien ja asiakkaiden tietoisuutta tulisi myös lisätä tasevastaavien ja itsenäisten aggre-

gaattoreiden osalta. Kuluttajat turvautuvat enemmän jo tuttuihin toimijoihin, eli toimijoihin, 

joiden kanssa niillä on ennestään jokin sopimus olemassa. Lisäämällä tietoisuutta näistä toi-

mijoista voitaisiin motivoida kuluttajia vuorovaikuttamaan tasevastaavien ja itsenäisten ag-

gregaattoreiden kanssa, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia aggregointiin liittyen. Esimer-

kiksi julkisten raporttien, esitteiden, verkkosivujen sekä suoran markkinoinnin välityksellä 

voitaisiin vaikuttaa kuluttajien asenteisiin kolmannen osapuolen aggregaattorimalleihin liit-

tyen. (Okur et al, 2020) 

Aggregaattoreiden ja etenkin itsenäisten aggregaattoreiden hyödyntämä energia on mahdol-

lisesti tuotettu ja/tai toimitettu jonkun muun toimijan kuin aggregaattorin toimesta. Tästä 

johtuen kyseisestä energiasta voi joutua maksamaan toimijalle erillistä kompensaatiota, jotta 

aggregaattorit voivat hyödyntää ja tuoda sen uudestaan markkinapaikoille. Tämä tulee vai-

kuttamaan toimijoiden taseisiin ja se tulee ottaa toiminnassa huomioon. Kuvassa 3.9. on py-

ritty havainnollistamaan tasekorjauksen ja siihen liittyvien mahdollisten kompensaatioiden 

ja maksujen toteuttamista. 
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Kuva 3.9. Toimintakuvaus energian hankinnasta ja jouston myynnistä markkinoille aggregaattorin toimesta. 

Salamoiden koot kuvaavat energian määrää. Tasekorjaukset ja kompensaatiot voivat vaihdella eri markkina-

paikkojen välillä (Pahkala et al, 2017) 

Kompensaatioihin liittyen myös Schittekatte et al, on vuoden 2021 artikkelissa käsitellyt eri 

lähteiden perusteella sekä taseeseen syntyvien epätasapainojen että käyttämättömäksi jää-

neen energian ja niistä syntyneiden menetettyjen tulojen kompensaatiomalleja. Kompensaa-

tiot liittyvät erityisesti kysyntäjoustossa hyödynnettyihin energioihin ja niiden käytäntöihin.  

Artikkelissa on tuotu esille, että eksplisiittisestä kysyntäjoustosta maksettaisiin enemmän 

kuin implisiittisestä, joka voi aiheuttaa vääristymää markkinoille (kysyntäjoustoa on käyty 

läpi tarkemmin luvussa 4.4, jossa näiden eroja on selitetty). Vääristymä voi luoda markki-

natoimijoille epäoikeudenmukaisia kannustimia, kuten siirtämään energiantuotantoja ener-

giamittareiden taakse järjestäytyneillä markkinoilla, jotka taas puolestaan lisäisivät maksuja 

kuluttajilla, jotka eivät pysty osallistumaan kysyntäjoustoon yhtä aktiivisesti. Myös jos han-

kitusta joustoenergiasta ei maksettaisi lisäkustannuksia, pystyisivät itsenäiset aggregaattorit 

tarjoamaan halvempia ja kilpailukykyisempiä hintoja kysyntäjoustomarkkinoille kuin eri 

mallin omaavat aggregaattorit. Nämä toimet vääristäisivät kilpailua alalla sekä johtaisi liial-

liseen kysyntäjouston tarjontaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi myös yhteisillä markki-

noilla toimiville tahoille pyritään tekemään tietyt pelisäännöt ja kompensaatiomallit, jotta 

sähkömarkkinoilla toimiminen ei vääristyisi. (Schittekatte et al, 2021) 
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Kompensaatiomalleja vastaan on myös esitetty argumentteja. Itsenäisten aggregaattorien 

implisiittisellä tukemisella voitaisiin lisätä kilpailua sähköntoimituksissa. Käytännössä tämä 

lisäisi Suomessa sähköenergian ja sen hinnoittelun kohdalla kilpailua, sillä sähkönsiirto on 

Suomessa monopolitoimintaa. Kilpailun lisäämisellä toimittaja- ja kysyntäjoustoliiketoi-

mintojen välistä ristiriitaa saataisiin mahdollisesti lievennettyä, jonka myötä toimittajien pa-

neutuminen enemmän kysyntäjouston pariin voisi johtaa kustannussäästöihin ja parempiin 

energiapalveluihin kuluttajien osalta (Schittekatte et al, 2021). Itsenäisten aggregaattoreiden 

toiminta voisi mahdollisesti alentaa myös sähkön tukkuhintoja, jolloin hintojen alennuksesta 

syntyviä etuja sähköntoimittajat voisivat hyödyntää sähkön vähittäiskaupan epätäydellisen 

kilpailun takia. Tukkuhintojen laskeminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että vähit-

täishinnat laskisivat samalla. Tästä syystä, jos kompensaatiomalleja ja korvauksia otettaisiin 

itsenäisten aggregaattoreiden toimintaan mukaan, niitä tulisi käyttää vasta jos/kun sähkön-

toimittajien nettotappiot on tunnistettu ja huomioitu. Kyseistä toimintaa on perusteltu EU:n 

direktiivissä 2019/944. Samaisen direktiivin perusteella on myös perusteltu, että korvaukset 

ja niiden maksaminen ei kuitenkaan saisi luoda esteitä aggregoinnille, markkinoille pääse-

miseen tai joustavuudelle ja sen hyödyntämiseen (EU, 2019). Mallit, joissa kompensaatioita 

ja erillisiä korvauksia ei maksettaisi, keskittyvät lähinnä Yhdysvaltoihin, joissa sähkömark-

kinat eroavat hieman eurooppalaisista ja suomalaisista sähkömarkkinoista. Näitä malleja ei 

myöskään olla pilotoitu tai suunniteltu otettavan käyttöön eurooppalaisilla markkinoilla, jo-

ten niitä ei tässä työssä huomioida sen tarkemmin. 

Kirjallisuuden ja selvitysten perusteella on muodostunut kolme keskeistä mallia, joissa säh-

köntoimittajille maksetaan kompensaatio: säännelty, korjattu sekä sopimusperusteinen 

malli. Mallit sijoittuvat eurooppalaisilla markkinoille ja niitä on myös joissain maissa jo pi-

lotoitu tai käytetty. Suomessa ja Pohjoismaissa lakien sekä sääntelyjen kehittyessä on mah-

dollista, että näitä malleja myös käytetään tai sovelletaan itsenäisten ja muiden aggregaatto-

rien toiminnassa. 

Säännellyssä kompensaatiomallissa voidaan hyödyntää esimerkiksi vuorokausimarkkinoi-

den tai DS-futuurien mukaisia hintoja kompensaatiossa, joilla pyritään kattamaan hankinta-

kustannuksia tai korvaamaan toimittajan menetettyjä tuloja. Lisäksi kulutetun energian 

erosta voi joutua maksamaan toimittajalle kompensaatiota (näin on tehty esimerkiksi Sveit-

sissä). Kompensaatioiden ja korvausten maksaminen voidaan suorittaa bilateraalisesti, eli 

kahden osapuolen välisesti sähköntoimittajan ja aggregaattorin välillä, tai hyödyntää 
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erillistä, kolmannen osapuolen välittäjää maksujen suorittamiseen, joka voi helpottaa raha-

virtojen ja syntyvien kiistojen selvittämistä.  Mallissa itsenäinen aggregaattori on maksuvel-

vollinen sähköntoimittajalle. (Schittekatte et al, 2021) 

Korjatussa kompensaatiomallissa kuluttajien kuormituskäyrät korjataan aktivoitujen kysyn-

täjoustotarjouksien mukaisesti, joihin sähköntoimittajien laskutus perustuu. Toimittajat saa-

vat perinteiseen tyyliin tulonsa toimittamastaan energiasta, eikä itsenäisen aggregaattorin 

tarvitse maksaa erillistä korvausta hyödyntämästään kysyntäjoustosta. Sen sijaan kuluttajat 

maksavat implisiittisen korvauksen korjatusta kuormitusprofiilista sähkön vähittäismarkki-

noiden hintojen mukaisesti joko sähkölaskun yhteydessä tai mahdollisesti itsenäisen aggre-

gaattorin välityksellä. Kyseistä mallia on esimerkiksi jo käytetty useamman vuoden ajan 

Ranskassa suurkuluttajien yhteydessä. (Schittekatte et al, 2021) 

Sopimusperusteisessa kompensaatiomallissa itsenäinen aggregaattori sopii erikseen sähkön-

toimittajan kanssa korvauksista. Osapuolet eivät kuitenkaan aina pääse sopuun sopimuk-

sista, jonka myötä kyseinen malli on itsenäisenä ratkaisuna ristiriidassa EU:n direktiivin 

2019/944 kanssa. Direktiivin mukaan asiakkailla tulee olla oikeus tehdä aggregointisopimus 

aggregaattorin kanssa ilman sähköalan yritysten suostumusta, joiden kanssa asiakkaalla on 

jo sopimus ennestään voimassa. Jos sopuun ei päästä, voidaan esimerkiksi sopimusperus-

teista sekä säänneltyä mallia soveltaa yhdessä, joka toimii säännellyn mallin mukaisesti, 

mutta korvauksien suuruuksista voidaan neuvotella sopimusperusteisen mallin mukaan. 

(Schittekatte et al, 2021) 

Eri kompensaatiomallit tuovat hyvin esille sen, että yksittäinen, universaali ja standardoitu 

malli ei sovi jokaiselle toimijalle ja markkinapaikalle. Väärällä tavalla kohdistettu malli voi 

altistaa syrjinnälle sekä vallan ja etuaseman väärinkäytöille, niin toimittajien kuin aggregaat-

toreiden osalta. Myös asiakkaat ja niiden resurssien käyttämisestä voi syntyä turhia lisäkus-

tannuksia, joka vähentää kiinnostusta aggregaattoritoimintaa kohtaan. Lisäksi tehokas ja riit-

tävän nopea tarkistaminen oikeista korvauksista ja tasevaikutuksista on hankalaa eri mallien 

kohdalla, sillä jokaisen energiantoimittajan hankintastrategiat ovat erilaisia ja ainutlaatuisia. 

Nämä ongelmakohdat vaativat merkittäviä muutoksia niin lainsäädäntöihin, laskutusmenet-

telyihin ja säätelyihin, jotta aggregaattoritoimintaa pystytään harjoittamaan reilusti, kustan-

nustehokkaasti sekä oikeudenmukaisesti kaikkia toimijoita kohtaan mahdollisimman laajasti 

eri sähköaloilla ja -markkinoilla/markkinapaikoilla. 
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Ongelmakohtien ratkaisemiseksi tehdyt muutokset lainsäädäntöihin, säätelyihin yms. muut-

tavat markkinoiden toimintakenttää. Tiedonvaihdon kasvava tarve ja sen myötä aktiivisempi 

ja laajempi tietojen vaihtaminen osapuolten välillä eri markkinapaikoilla on tulevaisuudessa 

entistä tärkeämmässä osassa. Kysyntäjouston tarve ja käyttö sekä uusien markkinatoimijoi-

den tuleminen osaksi sähkömarkkinoita vaativat niiden mahdollistamista markkinoilla ja 

ovatkin oleellisessa osassa näiden markkinamuutoksien taustalla. Taulukossa 3.1 on esitetty 

sähkömarkkinoiden eri markkinapaikkoihin liittyviä muutoksia tiedonvaihtoon ja muihin 

tarvittaviin selvityksiin liittyen. (Empower IM Oy, 2020)  
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Taulukko 3.1: Markkinapaikkoihin liittyviä mahdollisia muutoksia (Empower IM Oy, 2020) 

Markkinapaikka Mahdolliset muutokset 

Vuorokausi- 

markkinat 

○ Kaupankäyntitietojen muutokset eri resurssitietojen sisällyttämiseksi verkon  

joustotapahtumia varten 

○ Markkinapaikkojen syntyminen & Market Clearing Office1 -toimintojen syntyminen 

järjestelmävastaavien ympärille 

○ Tasemallin ulkopuolelta tulevat tarjoajat/toimijat ja niiden selvittäminen 

Päivänsisäiset 

markkinat 

○ Kaupankäyntitietojen muutokset eri resurssitietojen sisällyttämiseksi verkon  

joustotapahtumia varten 

○ Yhteiseurooppalaisten markkinoiden mahdollistaminen eri kauppapaikkojen kautta 

○ Tasemallin ulkopuolelta tulevat tarjoajat/toimijat ja niiden selvittäminen 

Reservimarkkinat ○ Moniportaiset tietovirrat resurssien ohjaukseen 

○ Aggregoitavat ja aggregoidut resurssit 

○ Kantaverkkotason ulkopuolelle jäävät muut tarpeet 

○ Uudet markkina- ja kauppapaikat verkkojen joustotarpeiden tyydyttämiseksi tai  

nykyisten ostomekanismien kehittäminen, jotta verkot kykenevät ostamaan joustoa 

verkkoinvestointien sijaan 

○ Reaaliaikaiset mittaustietopalautteet sekä eri resurssien toimintakyvyn validointi 

(baseline) 

Tasehallinta ○ Moniportaisten kaupallisten sopimusten myötä syntyvät tietovirrat resurssien  

ohjaukseen 

○ Aggregoitavat ja aggregoidut resurssit 

○ Reaaliaikaiset mittaustietopalautteet sekä eri resurssien toimintakyvyn validointi 

(baseline) 

Taseselvitys ○ Uusien kaupankäyntitietojen käyttäminen 

○ Uusien ja/tai muuttuvien kauppapaikkojen kytkeminen osaksi selvitysprosesseja 

○ Joustotilanteiden selvityssisältöihin liittyvä tiedonvaihto (baseline/toteuma/kaupat) 

Kahdenvälinen 

tiedonvaihto 

○ Uusien toimijoiden sekä markkinamuutosten aiheuttamien tietovelvoitteiden  

huomioiminen 

○ Mahdollisiin laajemman kentän tiedonvaihtomekanismeihin kytkeytyminen 

○ Eri resurssien sijaintitietojen välittäminen mahdollisten muissa kaupankäynneissä 

tapahtuvien resurssien jatkokäyttöjen mahdollistamiseksi 

 

[1] Market Clearing Office:lla tarkoitetaan toimintoa, jota tarvitaan silloin, kun eri kauppa-

paikkojen välinen kilpailu tuo kaupankäynnin sisälle rinnakkain toimivia kauppapaikkoja. 

Se mahdollistaa monipuolisemman kaupankäyntituotteiden tuotetarjoaman rinnakkain toi-

mivien organisoitujen markkinapaikkojen samanaikaisessa toiminnassa. 
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3.6.1  Aggregaattoripilotit 

Pohjoismaisten sekä Suomen lähialueiden kantaverkkoyhtiöiden yhteistyön ohella Fingrid 

on pilotoinut Suomessa vuodesta 2018 lähtien aggregointimalleja useampana vuonna, joista 

viimeinen päättyi vuoden 2021 huhtikuun lopussa. Aggregointipilotit keskittyivät itsenäisten 

aggregaattoreiden toimintaan säätösähkömarkkinoilla, jossa aggregaattorit toimivat perin-

teisen toimitusketjun ulkopuolisena reservinmyyjänä jättäen säätötarjouksia taajuusohja-

tuista reserveistä (Fingrid 2022b). Pilottien avulla testattiin itsenäisten aggregaattoreiden 

osallistumista sekä eri tasevastuumallien aggregointia säätösähkömarkkinoilla. Lisäksi pi-

lottien aikana seurailtiin tiedonvaihdon tarpeita toiminnan osapuolten välillä sekä minkälai-

sia vaikutuksia aktivoiduilla säädöillä on jälkeenpäin (Fingrid, 2017b). 

Piloteissa testattiin kahta erilaista tasevastuumallia, joissa aggregaattori vastasi toimituk-

sesta, mutta tasevastuu oli eri. Ensimmäisessä mallissa aggregaattorilla oli tasevastuu ja sille 

maksettiin tasesähkökompensaatio. Aggregaattori pystyi myös aggregoimaan resursseja 

myös muista lähteistä kuin omasta tasevastuustansa.  Aggregaattoreille maksettiin korvaus 

tilatun säädön mukaan. Jos kuitenkin toimitettu energiamäärä oli pienempi kuin tilattu säätö, 

tehtiin toimittamattomasta energiasta tehokauppa nollahinnalla Fingridiltä aggregaattorille. 

Vastaavasti jos toimitettu energiamäärä oli suurempi kuin tilattu säätö, ylitse jäädystä ener-

giasta tehtiin tehokauppa aggregaattorilta Fingridille nollahinnalla. Korjaukset tehtiin mui-

den aggregoitujen resurssien tasevastaaville todennetun säädön mukaan. (Fingrid, 2017b) 

Toisessa mallissa aggregaattorilla ei ollut tasevastuuta ja sille maksettiin rahallinen kompen-

saatio energiasta. Fingrid maksoi aggregaattorille korvauksen toimitetun energiamäärän mu-

kaan. Mikäli energiaa jäi toimittamatta, aggregaattori maksoi toimittamattoman energiamää-

rän verran Fingridille sanktiona 100 % kyseisen tunnin säätöhinnasta. Jos toimitettu ener-

giamäärä oli suurempi kuin tilattu säätö, maksoi Fingrid aggregaattorille korvauksen vain 

tilatun säädön mukaisesta energiamäärästä. Korjaukset tehtiin aggregoitujen resurssien tase-

vastaaville todennetun säädön mukaan. Kuvassa 3.10 on kuvattu, kuinka pilottihankkeessa 

kulutuksen ylössäätö toteutettiin säätösähkömarkkinoilla aggregaattorin avulla. (Fingrid, 

2017b) 
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Kuva 3.10. Fingridin aggregointipilotin kulutuksen ylössäädön toteutus (Fingrid 2017b) 

Smart Otaniemi on Espoon Otaniemen kaupunginosassa sijaitseva innovaatioekosysteemi, 

jossa organisaatiot kehittävät kestäviä sekä kaupallisesti kannattavia energiaratkaisuja kau-

punkiympäristöön (Smart Otaniemi, 2019). Smart Otaniemessä on kehitetty ja pilotoitu ag-

gregaattorin sekä sub-aggregaattorin liiketoimintamallia, joissa pyritään hyödyntämää re-

surssien joustoja sekä saamaan ne sähkömarkkinoille mahdollisimman kustannustehok-

kaalla ja asianmukaisella tavalla. Piloteilla tutkittiin mm. kuinka esimerkiksi rakennuksista 

ja/tai sähköajoneuvoista saatavia joustavia potentiaaleja voitaisiin hyödyntää sub-aggregaat-

torin kautta, jotka kykenevät valvomaan ja ohjaamaan näiden laitteiden toimintaa. Lisäksi 

tutkittiin millaisia eri liiketoimintamalleja olisi mahdollista käyttää ja kuinka käyttäjät, lait-

teet sekä sähkömarkkinat ja niiden eri markkinapaikat voitaisiin liittää yhteen yhtenäisem-

mäksi kokonaisuuksiksi (Aro et al 2020). Kuvassa 3.11 on esitetty aggregaattorin sekä sub-

aggregaattorin toimintaa ja sen ympäristöä. 
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Kuva 3.11. Aggregaattorin ja sub-aggregaattorin toiminta (Smart Otaniemi, 2019) 

Sub-aggregaattorien pilottiin osallistuneet yhtiöt saivat hyvää palautetta potentiaalisilta sub-

aggregaattoritoimijoilta. Pilotissa kerättyjä tietoja ja oppeja kyetään mahdollisesti lähitule-

vaisuudessa hyödyntämään kaupallisemmissa konteksteissa esimerkiksi mahdollisten palve-

lumallien ja lisätulomahdollisuuksien kehittämisessä. Pilotin tekemisen myötä sub-aggre-

gaattorimallien konseptien kehitystä ja mahdollisuuksia on alettu enemmän tutkimaan, kun 

ennen pilottia siihen ei juurikaan keskitytty tai panostettu resursseja, vaikka potentiaalia mal-

lista löytyy. Sub-aggregaattorin konsepti onkin herättänyt paljon kiinnostusta eri ryhmitty-

miltä alan tiimoilta ja sen mahdollistamisen haasteita on alettu tarkemmin selvittämään, esi-

merkiksi uusien pilottien ja niiden suunnittelun avulla. (Aro et al 2020) 
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4  Hajautetut resurssit 

Aggregoinnissa hyödynnettävät resurssit keskittyvät pääosin hajautettuihin resursseihin, 

sillä yksittäisinä kohteina ne ovat liian pienikokoisia osallistumaan eri markkinapaikoille. 

Hajautetuilla resursseilla tai energiaresursseilla (Distributed Energy Resources eli DERs) 

tarkoitetaan pienimuotoisia (tyypillisesti 1 kW – 10 MW) tuotanto-, kulutus- ja joustokoh-

teita sekä energiavarastoja, jotka on kytketty hajautetusti ympäri sähköverkkoa. Kuvassa 4.1 

on esitetty yleisimpiä hajautettuja energiaresursseja (Irena, 2019a). Hajautetut resurssit si-

jaitsevat sähkönjakelujärjestelmässä pääsääntöisesti sähkön loppukäyttäjän luona tai lähellä 

niitä. Loppukäyttäjänä ja sen ohjaajana voi olla esimerkiksi yksittäinen asiakas, paikallinen 

yritys, sähkölaitos tai itsenäinen sähköntuottaja. Hajautettuihin energiaresursseihin lukeutuu 

mm. erilaiset bensiini- ja dieselgeneraattorit, mikroturbiinit sekä pienemmät tuuliturbiinit ja 

-farmit, aurinkosähköjärjestelmät, akkuvarastot ja muut energian varastointijärjestelmät 

sekä monet muut jo kaupallisesti saatavilla olevat tai kehitteillä olevat ratkaisut (Mousavi-

Agah, 2019). Hajautettujen resurssien yhteyteen liittyy oleellisesti myös kysyntäjousto ja 

sen hyödyntäminen, joka on ehkä oleellisin resurssi aggregoinnin ja aggregaattoritoiminnan 

mahdollistamiseksi.  

Kuva 4.1. Hajautettuja energiaresursseja (Irena, 2019a) 
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Hajautetuilla resursseilla on sekä kuluttajien käyttäytymisen muuttumisella on merkittävä 

vaikutus koko sähköjärjestelmään ja sen toimintaan. Kuluttajat hankkivat nykyisin entistä 

enemmän etenkin pientuotantoa, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähköautoja ja niiden la-

tauspisteitä, varastointi- sekä kulutuksenohjausteknologioita. ”Perinteisessä” sähköverkossa 

sähkönsiirto tapahtuu yksisuuntaisesti, eli tuotantolaitoksesta kuluttajalle, mutta hajautetun 

tuotannon lisääntymisen myötä pienemmillä asiakkailla, siirron tulee olla mahdollista myös 

molempiin suuntiin. Tässä yhteydessä käsite älykäs sähköverkko tai älyverkko tulee esiin, 

joka mahdollistaa mm. energiatehokkuutta sekä sähkömarkkinoiden toimivuutta parantavia 

toimia esimerkiksi älykkäiden energiamittareiden sekä paremman kaksisuuntaisen tiedon-

siirron välityksellä. 

 

4.1  Hajautettu tuotanto 

Hajautetulla tuotannolla sähkön osalta tarkoitetaan tuotantomääriltään pienimuotoisia säh-

köntuotantomuotoja, jotka sijaitsevat tyypillisesti käyttökohteiden lähettyvillä, mutta ovat 

silti kytkettynä jakeluverkkoon. Ne myös koostuvat pääosin uusiutuvaa energiaa hyödyntä-

vistä tekniikoista kuten aurinko-, vesi-, tuuli- ja biovoimasta, mikro-CHP:sta sekä muista 

pienistä tuotannoista. Hajautetun tuotannon lisäämisellä voidaan saavuttaa useita hyötyjä 

energiajärjestelmän kannalta mm. huoltovarmuuden parantamisen sekä päästöjen vähenemi-

sen myötä. Lisäksi energiatehokkuus paranee, kun vältytään energian siirrosta syntyviltä hä-

viöiltä siirtoverkoissa. 

Sähkömarkkinalaissa pienimuotoinen sähköntuotanto määritetään yhden tai useamman voi-

malaitoksen muodostamasta kokonaisuudesta, jonka nimellisteho on yhteensä enintään 2 

MVA (Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588). Lainsäädäntö ei kuitenkaan anna yksiselitteistä 

määritelmää pientuotannolle, vaan raja määritetään tyypillisesti voimalaitostyypistä, vuosi-

tuotannosta ja/tai laitoksen nimellistehon perusteella. Nimellisteho on kuitenkin ratkaise-

vassa asemassa hajautettujen sekä pienimuotoisten energiatuotantomuotojen määrittelyssä 

(Vihanninjoki, 2015). 
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4.1.1  Aurinkovoima 

Aurinkosähköä tuotetaan pääsääntöisesti aurinkopaneelien avulla. Auringon säteilemä ener-

gia koostuu fotoneista, jotka osuessaan aurinkopaneelien kennoihin luovuttava energiansa 

kennojen materiaalin (esimerkiksi piin) elektroneille. Elektronit muodostavat fotoneilta saa-

dun energian sähkövirraksi aurinkokennojen virtajohtimiin. Aurinkokennot kytketään sar-

jaan ja/tai rinnan, jotka sijoitetaan ja suojataan aurinkopaneelin sisään muiden teknisten 

osien kanssa (Motiva, 2022a). Erilaisten aurinkokennojen ja -paneelien kytkentöjen avulla 

voidaan muodostaa halutun suuruiset virran ja jännitteiden arvot, joita hyödyntämällä kye-

tään mitoittamaan kohteille sopivan tehoiset aurinkovoimajärjestelmät. Aurinkopaneelit 

tuottavat tasasähköä, joka täytyy usein muuttaa inverttereiden avulla vaihtosähköksi, jotta 

sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sähkölaitteissa. 

Suomessa sähkön pientuotannon osalta aurinkosähkön osuus on kasvanut voimakkaimmin 

viime vuosina. Erityisesti mikrotuotannon osuus on kasvanut, joidenka tuottama energia on 

ensisijaisesti tarkoitettu kohteiden omaan käyttöön ja verkkoon syötetyn sähkön osuus on 

vähäistä tai satunnaista. Mikrotuotannot koostuvat lähinnä yksityisten kuluttajien sekä yri-

tysten hankkimista pienistä sähköntuotantolaitoksista, jotka liitetään niiden kulutuskohtei-

den sähköjärjestelmiin. Mikrotuotantolaitosten nimellistehorajana pidetään 100 kVA:a ja 

vuosituotanto on enintään 800 000 kWh. Laitosten teho vaihtelee muutamista kilowateista 

muutamiin kymmeniin kilowatteihin ja ne tyypillisesti sijoitetaan rakennusten katoille opti-

maaliseen kulmaan, jotta auringonsäteilyä saadaan hyödynnettyä mahdollisimman paljon. 

(Vihanninjoki, 2015) 

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti jakautuu epätasaisesti eri alueiden kesken, sekä tuotettu 

energia on todella riippuvainen säätilanteesta, jonka myötä tuotantoteho voi vaihdella run-

saasti ajallisesti ja alueellisesti. Optimaalisesti sekä verkkorajapinnan tilanteen näkökul-

masta kannattavinta olisi, että paneelien keräämä ja tuotettu energia tulisi käytettyä sen tuot-

tamassa kohteessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, joten aggregoimalla muut hajautetut 

aurinkosähkön tuottajat suuremmaksi kokonaisuudeksi aggregaattorin avulla kyetään tämä 

sähkö tuoda markkinoille esimerkiksi kulutusjoustossa hyödynnettäväksi sen sijaan, että yli-

jäämäsähkö myytäisin suoraan takaisin verkkoon (Aurinkotekniikka, 2022).  Auringolla ja 

muilla tuotantomuodoilla tuotettua sähköenergiaa ei ole myöskään (vielä) järkevää varas-

toida suuressa mittakaavassa, jolloin jouston ja tehotasapainon ylläpitämistä tehostavia toi-

mintamalleihin kannattaa panostaa.  
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Itse aurinkosähkön tuotantoa on hankalaa ohjata sillä aurinkopaneelit tuottavat energiaa, kun 

auringonsäteily osuu niihin. Tuotantoa voidaan kyllä tarvittaessa leikata kytkemällä voima-

lat/paneelit pois käytöstä, mutta se ei ole järkevää tai kustannustehokasta silloin, kun niillä 

voitaisiin tuottaa energiaa ja sähköä. Sen sijaan hyödyntämällä tuotettua energiaa suoraan 

kulutuksessa, varastoimalla energiaa pienempiin yksiköihin, kuten vesivarastoihin ja akkui-

hin tai optimoimalla energian kulutusta optimaalisempiin ajankohtiin on huomattavasti hel-

pompaa sekä kustannustehokkaampaa nykyisillä menetelmillä. 

 

4.1.2  Tuulivoima 

Tuulivoimassa tuulen muodostaman liike-energia muutetaan sähköksi tuuliturbiinien pyöri-

vien lapojen välityksellä.  Lapojen sekä navan muodostama roottori pyörii tuulen avulla, 

joka pyöriessään muuttaa tuulen liike-energian pyörimisenergiaksi turbiiniakselissa. Vaih-

delaatikon välityksellä voima kulkee generaattoriin, joka tuottaa sähköä. Voimalat rakenne-

taan tyypillisesti tuulivoimapuistoiksi, jotka koostuvat usean tuulivoimalan ryhmistä 

(NREL, 2022). Suomessa yhden tuulipuiston turbiinien määrä vaihtelee muutamasta turbii-

nista muutamiin kymmeniin. Muualla maailmassa on rakennettu yli sadan ja jopa tuhansien 

turbiinien tuulipuistoja. Turbiinit sijoitetaan joko maalle (onshore) tai merelle (offshore), 

joista soveltuvimmat alueet ovat rannikot, merialueet, tunturit sekä sisämaan osat, joissa tuu-

liolosuhteet ovat optimaaliset (Motiva, 2022b). Tuulivoimaloiden koko ja teho on kasvanut 

vuosien saatossa. 1980-luvun voimaloiden tehot olivat alle 50 kW, kun nykyisin yksittäisen 

markkinoilla olevan maatuulivoimalan tehon voi olla jopa yli 8 MW. Tulevaisuudessa eten-

kin merelle sijoitettavat voimalat voivat saavuttaa jopa yli 16 MW tehon. Tuulivoimaloiden 

käyttöikä vaihtelee yleisesti n. 20 – 30 vuoden välillä, jonka aikana tietysti korjauksia ja 

huoltotoimenpiteitä esimerkiksi osien kohdalta joudutaan toteuttamaan (Motiva, 2022b). 

Koska tuulivoima on yleisesti suunnattu suuremman, teollisen mittakaavan tuotantoon, se ei 

ole aggregoitavissa oleva resurssi. Kuitenkin pientuulivoimaloita, joilla tuotetaan sähköä 

pienempään tarpeeseen kuin teollisilla tuulivoimaloilla, voidaan mahdollisesti hyödyntää 

aggregoinnin yhteydessä. Pientuulivoimaloiden nimellisteho on alle 50 kW ja niitä voidaan 

esimerkiksi sijoittaa kotitalouksiin, vapaa-ajan asuntoihin, maatalous- tai muihin pienempiin 

teollisuuslaitoksiin. Tyypillisesti pientuulivoimaloiden tehot vaihtelet muutamasta sadasta 

watista muutamaan kilowattiin asti käyttökohteesta riippuen. 50 kW:n kokoluokan 
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pientuulivoimalat sijoittuvat pääsääntöisesti pienten teollisuuksien pariin (Motiva, 2022b). 

Pientuulivoimaloiden tuottamaa energiaa voidaan käyttää akkujen lataamiseen ja niistä saa-

tavan sähkön käyttöön 12, 24, 48 tai 230 voltin järjestelmissä, rakennusten tai käyttöveden 

lämmityksessä sekä suorana sähköntuotantona käyttökohteen sähköverkossa invertterin vä-

lityksellä (Suomen Tuulivoimayhdistys, 2022). 

 

4.1.3  Mikro-CHP 

Mikro-CHP (Combined Heat and Power) on alle 50 kW:n järjestelmä, jossa pienimuotoinen 

kattila ja pieni voimalaitos on yhdistetty tuottamaan lämpöä sekä sähköä samanaikaisesti 

käyttäen samaa energianlähdettä. Perinteisistä suuremman kokoluokan CHP laitoksista poi-

keten mikro-CHP laitteessa pääsääntöisesti tuotetaan lämpöä, jossa sähköä syntyy sivutuo-

tantona esimerkiksi mikroturbiinin, höyry- tai Stirling-koneen avulla (Kyllönen, 2015). Lait-

teiden kokonaishyötysuhde on myös korkea, joka parhaimmillaan voi olla jopa 85 – 90 %. 

Pienen kokonsa myötä mikro-CHP laitteet sopivat käytettäväksi esimerkiksi pienissä ja kes-

kisuurissa julkisissa rakennuksissa sekä omakotitaloissa tai rivitaloissa.  

Mikro-CHP-järjestelmät ovat vielä kuitenkin vähäisessä käytössä, vaikka potentiaalia niiden 

hyödyntämiseen löytyy. Yksi oleellinen syy on mikro-CHP-järjestelmien suhteellisen kallis 

hinta (esimerkiksi USA:ssa valmistajasta riippuen n. 8 000 $ - 21 000 $/kW), etenkin mitä 

pienempitehoisempi järjestelmä on. Tehon kasvaessa hinta/kW myös laskee huomattavasti. 

(Propane, 2018) 

Tulevaisuudessa, jos/kun mikro-CHP-järjestelmät tulevat yleisemmäksi, ovat ne aggregoin-

nin kannalta hyvin hyödynnettävissä oleva resurssi etenkin jouston suhteen. Nykyisin kui-

tenkin ne eivät vielä ole oleellisesti hyödynnettävissä niiden vähäisen käytön vuoksi. 

 

4.2  Sähköiset ajoneuvot 

Sähköisten ajoneuvojen, etenkin sähköautojen kasvavan määrän johdosta sähköverkkojen 

kuormittavuus ja dynamiikka muuttuvat merkittävästi. Ajoneuvojen akustojen lataaminen 

aiheuttaa haasteita mm. lisääntyvien ja kasvavien huipputehojen muodossa, mutta akut ky-

kenisivät tarjoamaan myös ratkaisuja muihin haasteisiin. Sähköajoneuvojen akut ovat esi-

merkiksi huomattava varasto sähkölle, joita voisi käyttää hyväksi autojen seisoessa 
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paikallaan latauspistokkeissa tulevaisuudessa teknologian kehittyessä. Tämän hyödyntämi-

nen sisältää kuitenkin merkittäviä teknisiä haasteita ja on lisäksi huomattavasti haastavampi 

myydä ajoneuvojen omistajille.  

Sähköisten ajoneuvojen osalta älykkäät latausjärjestelmät ja Vehicle-to-Grid (V2G) tekno-

logiat ovat lupaavia työkaluja verkon tasapainottamiseen sekä kysyntäjouston tarjoamiseen 

markkinoilla. Sähköisiä ajoneuvoja voidaan hyödyntää useilla eri käyttösektoreilla, jonka 

myötä myös älykkäät latausjärjestelmät sekä V2G-ratkaisut laajenevat näille alueille. Ku-

vassa 4.2 on esitetty sektoreita, joissa näitä järjestelmiä sekä ratkaisuja voitaisiin hyödyntää. 

 

  

Kuva 4.2. Älykkäiden latausjärjestelmien ja Vehicle-to-Grid-teknologioiden mahdolliset käyttösektorit (ABB, 

2022) 

Sähköisen liikenteen lisääminen ja niiden latausratkaisujen lisääminen ovat oleellisessa 

osassa päästöjen vähentämisessä globaalissa skaalassa. Kuitenkin sähkön käytön lisäänty-

minen ja huippukuormien kasvaminen sekä yleistyminen aiheuttavat rasitusta sähköjärjes-

telmien toiminalle. Kuvan 4.2. sektoreilla tuleekin kehittää ja hyödyntää latausjärjestelmien 
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sekä teknologioiden toimintaa, jotta niiden käyttämistä juuri esimerkiksi aggregoinnin yh-

teydessä voidaan paremmin toteuttaa. 

 

4.2.1  Älykäs lataus 

Älykkäällä latauksella tarkoitetaan latausjärjestelmää, jossa sähköisten ajoneuvojen, lataus-

asemien sekä mahdollisten latausoperaattorien välillä on tietoliikenne- ja datayhteyksiä. 

Älykkäässä latauksessa tulee myös mahdollistaa lataustapahtuman reaaliaikainen mittaus ja 

ohjaus sekä lataustehon porrastettu säätö ylös- ja alaspäin kesken lataustapahtuman ilman, 

että lataus keskeytyy (Laki 478/2017). Yhteyksien avulla kyetään keräämään tarvittavia mit-

taus- ja muita tietoja, joilla voidaan valvoa, hallita ja rajoittaa latauslaitteiden käyttöön liit-

tyviä toimenpiteitä lataustapahtumien aikana. Etenkin kuormanhallinnallisia toimenpiteitä 

voidaan suorittaa älykkäiden latausratkaisujen kautta, joiden avulla voidaan parantaa lataus-

järjestelmien käytettävyyttä sekä mahdollistaa lataustoimintojen jatkuvuus ottaen huomioon 

esimerkiksi sähkönjakeluun liittyvien kapasiteettien tarpeet. Lain 478/2017 määritelmän li-

säksi standardit ovat myös oleellisia älykkäistä latausjärjestelmistä puhuttaessa. IEC 15118 

on sähköautojen ja latauslaitteiden välinen ylätason kommunikaatiostandardi, joka mahdol-

listaa esimerkiksi älykkäät verkkoratkaisut, kuten verkon joustavan kuormantasaamisen 

sekä hinnoittelumallin, joka perustuu sähkötariffeihin. Lisäksi se mahdollistaa tunnistautu-

misen sähköautojen perusteella. Tämä standardi vaikuttaa etenkin julkisten latauspisteiden 

toimintaympäristöön (Karsimus, 2018). 

Älykkäillä latausjärjestelmillä voidaan esimerkiksi ohjata ajoneuvoihin kohdistuvaa lataus-

tehoa, mitata lataustapahtumien sähköenergian määrää, hallita asemien käyttäjiä sekä hoitaa 

julkisten latauspisteiden käytön laskutusta kerättyjen raportointitietojen välityksellä. Tärkein 

ominaisuus kumminkin (etenkin aggregaattoreiden näkökulmasta) on energian- ja kuorman-

hallinnan mahdollistaminen hallintajärjestelmien avulla. Sähköajoneuvojen latausjärjestel-

mien kuormanhallinnalla tarkoitetaan lataustehon ohjausta sekä hallintaa lataustapahtuman 

aikana. Kuormanhallinnalla pyritään tasoittamaan huippukuormia, jota syntyvät latausase-

mien sekä muiden kuormien samanaikaisesta käytöstä. Lisäksi latausajankohtia pyritään 

koordinoimaan sähköverkon tasapainon säilyttämiseksi sekä kerryttämään kustannushyö-

tyjä. 
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4.2.2  Vehicle-to-grid (V2G) 

Vehicle-to-grid (V2G) teknologialla tarkoitetaan sähköenergian siirtämistä ajoneuvojen 

akustoista takaisin sähköverkkoon älykkään lataustekniikan avulla. Samalla se avaa uusia 

mahdollisuuksia älykkäiden energiajärjestelmien sekä energiakaupan saralla teknologian ke-

hittyessä. V2G-teknologiassa suuren kapasiteetin omaavia akkuja käytetään sähköisten ajo-

neuvojen virtalähteinä, mutta tarpeen mukaan niitä voidaan myös hyödyntää sähköverkkojen 

pullonkaulojen sekä muiden kuormien hallinnassa ja tasapainotuksessa. Perinteiset sähkö-

ajoneuvojen latausteknologiat toimivat yksisuuntaisesti, eli sähköverkosta ajoneuvoon -pe-

riaatteella, joissa akkujen tehoa käytetään vain ajamiseen. V2G-teknologiassa mahdolliste-

taan kaksisuuntainen energiansiirto, jossa esimerkiksi sähköverkon tehontarpeen noustessa, 

ajoneuvojen täyteen ladatuista akuista pystytään syöttämään varastoitua energiaa takaisin 

verkkoon. V2G-termi sekoitetaan helposti kaksisuuntaiseen lataukseen tai käytetään syno-

nyyminä, vaikka se on vain yksi V2G-teknologian mahdollistamista ratkaisuista. Energian 

hyödyntämisestä maksetaan ajoneuvon omistajille korvaus sekä asetetaan järkevät rajat sille, 

kuinka paljon akun kapasiteetista voidaan käyttää, jotta auton ajokantama pysyy tarpeeksi 

korkeana. (ABB, 2022) 

V2G-teknologioilla voidaan vaikuttaa useaan eri osa-alueeseen, kuten verkon tasapainon 

hallintaan sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Vehicle-to-Grid:n soveltuvuuksilla viitataan 

erilaisiin toimenpiteisiin, joihin V2G-teknologialla pyritään vaikuttamaan ja tarjoamaan nii-

hin liittyviä palveluita. Soveltuvuudet voivat esimerkiksi keskittyä ajoneuvon omistajan ja 

latausoperaattorin välisiin palveluihin tai sähköverkon toimintaan ja järjestelmänhallintaan 

liittyviin oheispalveluihin. Näitä soveltuvuuksia ja palveluita on esitetty kuvassa 4.3. (ABB, 

2022) 
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Kuva 4.3. V2G-teknologian tarjoamia palveluita ja soveltuvuuksia (ABB, 2022) 

Sähköautojen määrän odotetaan kasvavan paljon vuosien saatossa. Sähköautoista on tällöin 

myös tulossa oleellisempi ja aktiivisempi osa sähköverkkoa ja sen toimintaa. Tämän myötä 

energiasta ja sähköstä on muodostumassa entistä älykkäämpää ja yhteensopivampaa muiden 

järjestelmien kanssa. V2G-teknologioita voidaankin tällöin hyödyntää mm. ilmastonmuu-

toksen torjumisessa, energialähteiden, teknologioiden ja verkon epävakauden hallinnassa 

sekä energiamarkkinoiden ja liiketoimintamallien edistämisessä (ABB, 2022). Kuitenkin 

V2G:n käyttöönotto on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa useiden haasteiden takia. Esimer-

kiksi akkuteknologian puutteet, liiketoimintamallien sekä kaupallisen toteutettavuuden ja 

kannattavuuden heikkoudet sekä lisäksi laki/sääntelykysymykset ja standardoimiset hidas-

tavat teknologian hyödyntämistä tänä päivänä. Tästä johtuen V2G ei ole aggregoinnin ja 

aggregaattorimallien kannalta vielä oleellisesti hyödynnettävissä oleva resurssi, joten sitä ei 

tässä työssä tarkemmin tarkastella. 
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4.3  Sähkövarastot 

Erilaisilla sähkövarastoilla voidaan varastoida sähköä myöhempää käyttötarkoitusta varten. 

Sähkövarastoja voidaan luokitella mm. hyödynnettävissä olevan energian muodon, varas-

toinnin keston, purkautuvuuden, soveltuvuuden sekä tehon (W) tai energian perusteella 

(Wh). Energiaa voidaan varastoida varaston tyypistä riippuen sähköenergiaan, sähkömag-

neettiseen energiaan, sähkökemialliseen energiaan, kemialliseen energiaan sekä mekaani-

seen energiaan. Eri sähkövarastotyyppien teknologioita ja tekniikoita on koottu taulukkoon 

4.1. Sähköä voidaan varastoida myös lämpöenergiaan, mutta sitä pääosin ei enää hyödynnetä 

jälkikäteen sähkön vaan lämmön muodossa kuten esimerkiksi kaukolämpönä tai paikalli-

sesti. Varastoinnin keston osalta varastot voidaan jakaa pitkäaikaisiin varastoihin, joissa säh-

köä voidaan varastoida viikoista jopa vuosien ajaksi, sekä lyhytaikaisiin varastoihin, joissa 

sähkö varastoidaan sekuntien tai päivien ajaksi. Purkautuvuuden osalta lyhyen purkausajan 

varastot purkavat energian tai sähkön sekunneissa tai minuuteissa, keskipitkät varastot pur-

kavat minuuteissa tai tunneissa ja pitkän purkausajan varastot tunneissa tai päivissä. Varas-

tojen soveltuvuuksien osalta varastot voidaan jakaa suuriin varastoihin, hajautetun sähkön 

jakelun varastoihin sekä sähkön laadunhallinnallisiin varastoihin. Käyttötarkoituksiltaan eri 

soveltuvuusluokkien varastoja voidaan kohdistaa ja hyödyntää esimerkiksi tuotannossa, säh-

kön siirrossa ja jakelussa sekä kulutuksessa. (Blomqvist et al, 2018) 

Taulukko 4.1: Sähkön varastointiin liittyviä teknologioita (Blomqvist et al, 2018) 

Sähköinen Sähkökemiallinen Kemiallinen Mekaaninen 

Suprajohtava magneettinen ener-

giavarasto (SMES) 

Akut ja akustot Vety Pumppuvoimalaitos 

(PSH) 

Superkondensaattorit   Paineilmavarasto 

(CAES) 

   Vauhtipyörä 

 

Sähkön varastointiteknologioita ja uusia innovaatiota aiheen saralla on tutkittu paljon. Tek-

nologioiden ohella varastoille sopivia käyttökohteita tulee myös selvittää, sillä sähkövaras-

tojen mahdollinen hyödyntäminen saattaa vaihdella varastojen ja kohteiden välillä. Etenkin 

varastojen kustannustehokas käyttö sekä kaupallinen arvo vaikuttavat niiden soveltamiseen 

eri käyttö- ja markkinapaikoilla. Kuvassa 4.4 on esitetty sähkövarastojen käyttökohteita, 

joille on laskettua kaupallisia arvoja. 
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Kuva 4.4. Sähkövarastojen käyttökohteita, joille on laskettu kaupallisia arvoja (Blomqvist et al, 2018) 

Suurin osa mainituista sähkövarastoista sekä teknologioista ovat suuremman kapasiteetin 

omaavia systeemejä, jotka on suunnattu ja tarkoitettu tiettyihin käyttötarkoituksiin, kuten 

esimerkiksi varavoimalaitoksiksi tai muihin sähköverkon tasapainotuksellisiin toimenpitei-

siin. Tästä johtuen niiden yhdistämistä eli aggregointia suuremmiksi kokonaisuuksiksi ei ole 

tarpeen tehdä. Sen sijaan pienemmät varastointijärjestelmät, jotka sijaitsevat kuluttajien puo-

lella sähkönjakelujärjestelmässä, ovat mahdollisesti hyödynnettävissä oleva resurssi aggre-

gaattoreiden toiminnassa. Hyvänä esimerkkinä tämmöisestä varastoteknologiasta on behind-

the-meter akut ja akustot, joita tarkastellaan seuraavaksi hieman tarkemmin. 

 

4.3.1  Behind-the-meter akut 

Behind-the-meter (BTM) akuilla tai akustoilla tarkoitetaan kiinteitä, asiakkaiden luona si-

jaitsevia varastointijärjestelmiä, jotka on liitetty sähkönjakelujärjestelmässä asiakkaan 
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puolelle energiamittarista katsottuna. Energiamittari mittaa kohteen sähköverkosta ottaman 

energian määrää, jolloin ”mittarin takana” sijaitsevat energian tuotanto- ja varastointijärjes-

telmät syöttävät sähköä suoraan kohteen omaan käyttöön. Näin ollen energia ei kulje ener-

giamittarin läpi, jolloin energian käytöstä ei myöskään synny kohteen haltijalle maksuja. 

BTM-akkuja voidaan sijoittaa esimerkiksi kaupallisten, teollisuus- tai yksityisten asiakkai-

den tiloihin sähkömittareiden taakse, jolla voidaan tavoitella säästöjä sähkön käytön osalta. 

BTM-akkuja voidaan hyödyntää erityisesti aurinkosähköratkaisuiden ja -voimaloiden 

kanssa yhdessä, jolloin ylituotettu sähkö varastoidaan akkuihin myöhempää käyttöä varten. 

BTM-akut ja akustot ovat pienimuotoisempia suurempiin esimerkiksi sähköjärjestelmän 

säätöön tarkoitettujen akkuvarastoihin verrattuna. BTM-akkujen koko tyypillisesti vaihtelee 

5 kW – 5 MW välillä. Yksityisten asiakkaiden, kuten kotitalouksien BTM-akkujen koko on 

tyypillisesti enintään 5 kW / 13,5 kWh ja kaupallisten tai teollisten asiakkaiden BTM-järjes-

telmien koko on tyypillisesti 2 MW / 4 MWh luokkaa. (Irena, 2019b) 

BTM-akut ja niiden käyttö tuo sähköjärjestelmään ja markkinaosapuolille useita eri hyötyjä. 

Ensinnäkin kuluttajat voivat laskea sähkölaskujaan hyödyntämällä ylituotettua sähköä sekä 

lisäämällä kysyntäpuolen hallintaan liittyviä toimia. Uusiutuvia energialähteitä voidaan in-

tegroida entistä enemmän verkkoon, kun kysyntäjouston osuutta saadaan lisättyjä akkujen 

käytön myötä. Lisäksi aggregaattoreiden toiminnan myötä BTM-akkujen muodostuma ko-

konaisuus pystyy tukemaan sähköjärjestelmän toimintaa ja ylläpitää verkon tasapainotilaa 

suurempien akkuvarastojen tavoin. Kuvassa 4.5 on havainnollistettu BTM-akkujen toimin-

taympäristöä ja niiden tuomia etuja. (Irena, 2019b) 
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Kuva 4.5. Behind-the-meter akkujen toimintaympäristö (Irena, 2019b) 

Energian varastoiminen nykyisillä teknologoilla ja akuilla ovat vielä kuitenkin melko kalliita 

niistä saataviin hyötyihin nähden. Myös akkujen kapasiteettien laskeminen esimerkiksi li-

tiumakuissa on oleellinen huomioitava puoli, joka vaikuttaa akkujen kustannustehokkaaseen 

hyödyntämiseen alalla. Kuitenkin teknologia kehittyy koko ajan, joten on odotettavissa, että 

esimerkiksi juuri BTM-akkuja voidaan asentaa ja hyödyntää tehokkaammin eri kohteissa. 

 

4.4  Kysyntäjousto 

Kysyntä/kulutusjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkeiden kulutuksien ja 

hintojen tunneilta edullisempiin ajankohtiin tai tehotasapainon hallinnallisiin tarpeisiin säh-

könkäytön hetkellisillä muutoksilla. Joustoa tarvitaan nykyisin lisää, sillä joustamattomien 

tuotantomuotojen määrä verkossa lisääntyy entisestään. Joustamattomat tuotannot asettavat 

haasteita nykyiselle markkinamallille, sillä niissä periaatteessa käydään kauppaan vain ener-

gialla. Kysyntäjoustoa lisäämällä voidaan turvata, että nykyinen markkinamalli säilyy ja toi-

mii myös tulevaisuudessa (Fingrid, 2022b). Suomessa sähkön kulutuksen joustoon on vai-

kutettu eniten sähkön hinnoittelulla sekä energiatehokkuusvaatimuksilla, tosin epäviralli-

sesti. Liittymien huipputeho vaikuttaa liittymien hintoihin, sähkön siirtomaksujen perusmak-

suihin sekä mahdollisesti myös tehomaksuihin. Sähköntoimitusehtojen ohjeilla taas pyritään 
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rajoittamaan sähkön laatuun syntyviä vaikutuksia, joita suuret sähkölaitteet ja niiden päälle- 

ja poiskytkeminen voi aiheuttaa (Honkapuro et al, 2020). 

Kuluttajien laitteet voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri luokkaan sen perusteella, kuinka 

paljon ne aiheuttavat haittaa, kun niiden käyttöä ohjataan kysyntäjouston yhteydessä: Jous-

tamattomiin, puolijoustaviin sekä joustaviin laitteisiin. Joustamattomia laitteita ja niiden ku-

lutusta ei voi siirtää tai rajoittaa ilman, että ne aiheuttavat paljon haittaa kuluttajille. Tämän-

laisia laitteita on esimerkiksi valaistus, tietokoneet sekä muut vastaavat laitteet. Puolijousta-

vat laitteet aiheuttavat pientä haittaa kuluttajille ja niiden kulutusta voidaan siirtää tai rajoit-

taa, kunhan niiden hyödyntämisestä kulutusjouston yhteydessä ilmoitetaan etukäteen. Tä-

mänlaisia laitteita ovat esimerkiksi kodinkoneet, kuten pesukoneet ja astianpesukoneet. 

Joustavien laitteiden kulutusta voidaan rajoittaa tai siirtää lyhyellä varoitusajalla aiheutta-

matta haittaa kuluttajille. Tämänlaisia laitteita ovat esimerkiksi ilmanvaihto, lämpöpumput 

tai jääkaapit. (Okur et al, 2021) 

Perinteisesti kulutuspään jousto on nähty kulutuksen rajoittamisena tai toiselle ajankohdalle 

siirtämisenä. Tulevaisuudessa on myös tarpeen mahdollistaa kulutuksen lisääminen mm. 

energian ja sähkön ylituotantotilanteita varten. Samalla omatuotannon, kuten esimerkiksi 

yksityisomisteisten aurinkovoimaloiden, hyödyntäminen paikallisesti edellyttää kulutuksien 

jouston lisäämistä. Aggregaattorien välityksellä näiden kulutuksien jouston tarjoaminen eri 

markkinapaikoille tällöin tuo uuden tavan hyötyä näistä resursseista. Infrastruktuuriratkaisut 

ja investoinnit, kuten hallinta-, ohjaus- sekä muut järjestelmätarpeet, tulee myös toteuttaa 

kuluttajan päässä, jotta joustoa pystytään hyödyntämään (Honkapuro et al, 2020). Investoin-

tien toteuttaminen kysyntäjoustoon osallistumisen myötä saattaa aiheuttaa yrityksille lisäku-

luja, mutta pitemmän aikavälin tarkastelussa kysyntäjousto voi tarjota kustannustehokkaita 

ratkaisuja yrityksille sekä kansantaloudelle. Kuluttajien pientuotanto voidaan hyödyntää ky-

syntäjoustona juuri aggregaattoreiden avulla, jos tuotanto reagoi markkinatilanteiden muu-

toksiin ja sillä voidaan esimerkiksi pienentää kohteen sähkön ottoa verkosta tasapainottaen 

sähköjärjestelmän tilaa (Fingrid, 2022b). Yksittäisten kulutuspään joustot vaikuttavat myös 

kohteiden liittymäkokoihin, muuntopiirien mitoitukseen sekä omien tuotantojen hyödyntä-

miseen. Myös asiakkaiden sähkö- ja kulutuskäyttäytyminen muuttuu kulutusjouston myötä, 

mikä nähdään esimerkiksi sähkönmyyjien ja siirtoyhtiöiden kulutusennusteissa (Honkapuro 

et al, 2020). 
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Jos kysyntäjouston toteuttaminen tapahtuu hinnan ohjaamana, on kyse implisiittisestä ky-

syntäjoustosta. Implisiittisessä kysyntäjoustossa sähkön kulutusta siirretään korkean hinnan 

tunneilta edullisimmille tunneille ja sitä hyödynnetään erityisesti spot-markkinoilla. Ekspli-

siittisellä kysyntäjoustolla tarkoitetaan taas joustoa, joka perustuu ulkoiseen pyyntöön tai 

erilliseen korvaukseen (Pahkala et al, 2017). Kuvassa 4.6 on havainnollistettu sähkönkulu-

tuksen siirtoa edullisimmille käyttötunneille implisiittisen kysyntäjouston mukaisesti. Impli-

siittisessä kysyntäjoustossa ei anneta erillistä tarjousta joustoon kykenevästä energiasta tai 

kapasiteetista, toisin kuin eksplisiittisessä kysyntäjoustossa. Tämän myötä ohjauksesta vas-

taava toimija (kuten sub-aggregaattori tai muu malli) ei ole ja toimi sähkömarkkinoiden 

markkinaosapuolena. Ohjauksen myötä asiakkaiden sähkönmyyjät voivat huomioida asiak-

kaan kulutuksen muutoksia juuri esimerkiksi markkinahintojen mukaisesti, jonka johdosta 

ne voivat myös optimoida omia toimintojansa paremmin sopivaksi kulutusprofiileihin. Im-

plisiittisiä joustopalveluita tarjoavat toimijat voivat tämän myötä tarjota tällöin palveluitaan 

asiakkaiden lisäksi myös muille markkinatoimijoille, kuten sähkönmyyjille ja tasevastaa-

ville (Pahkala et al, 2017).  

Eksplisiittisessä kysyntäjoustossa sähkönkäyttöä ohjataan ulkoisella ohjauksella ja käytettä-

vissä oleva jousto voidaan tarjota sähkömarkkinoille esimerkiksi aggregaattoreiden välityk-

sellä. Erityisesti itsenäiset aggregaattorit voivat erillisen sopimuksen välityksellä sopia asi-

akkaan kanssa, milloin ja mihin hintaan resursseja voidaan aktivoida eksplisiittisenä kysyn-

täjoustona. Eksplisiittinen kysyntäjousto voidaan myös sisällyttää energian/sähkön toimitus-

sopimuksiin (Schittekatte et al, 2021). Eksplisiittiset kysyntäjoustot toimivat Suomessa ja 

Pohjoismaissa reservimarkkinoiden perustana, joilla ylläpidetään sähköjärjestelmän ja sen 

taajuuden tasapainoa. Aktivoiduista joustoista tai joustavista kapasiteeteista maksetaan täl-

löin korvaus jouston tuottajille/välittäjille (Pahkala et al, 2017).  
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Kuva 4.6. Sähkönkulutuksen siirto sähkön hinnan mukaisesti edullisemmille käyttötunneille (Pahkala et al, 

2017) 

Kysyntäjoustolla ja hajautetuilla energiaresursseilla on erilaisia vaikutuksia toimijoiden sekä 

asiakkaiden kesken. Kysyntäjousto käsitteenä sisältää paljon erilaisia toimintoja, joidenka 

merkitykset, tarpeet sekä ansaintalogiikat vaihtelevat toimijoiden välillä. Tyypillisin 

hyöty/tavoite, jota kysyntäjouston avulla pyritään saavuttamaan, on kuitenkin kustannusten 

vähentäminen ja/tai tuoton tavoitteleminen toimijasta riippumatta. Olemassa olevia lakeja, 

markkinamalleja sekä käytäntöjä tulee kuitenkin noudattaa kysyntäjoustoa kehittäessä ja 

hyödyntäessä. Kysyntäjouston hyödyntäminen tarjoaa myös teknillisesti ja liiketoimintamal-

lisesti uusia tuotemahdollisuuksia, joissa aggregaattorit ovat oleellisessa osassa. Kuvassa 4.7 

on esitetty hajautettujen energiaresurssien sekä kysyntäjouston hyödyntämisen mahdolli-

suuksia eri toimijoiden ja osapuolien näkökulmista. (Järventausta et al, 2015) 
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Kuva 4.7. Hajautettujen energiaresurssien ja kysyntäjouston hyödyntäminen eri markkinaosapuolten näkökul-

mista (Järventausta et al, 2015) 

Kysyntäjousto ja tuotantoresurssit voivat osallistua samoille sähkömarkkinapaikoille. Re-

surssien aktivointien määrät, vaatimukset sekä korvaustasot vaihtelevat markkinapaikoittain 

ja niitä on käyty läpi tarkemmin 2.4. Vuorokausi- sekä päivänsisäisillä markkinoilla toimi-

minen taas vaatii erillisen sopimuksen sähköpörssin sekä avoimen sähkötoimittajan kanssa, 

jossa tasevastuuosapuolet sovitaan. Fingrid on kehitellyt Suomessa kysyntäjouston toimin-

taa ja tehnyt pilottihankkeita sekä projekteja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Pilottipro-

jektit ovat esimerkiksi keskittyneet teollisuuden ja kaupan alan pk-yrityksien kysyntäjouston 

hyödyntämiseen. Eri markkinapaikkojen sekä reservien määrät kysyntäjousto osalta vaihte-

let tuotteittain ja niiden määriä Suomessa on esitetty kuvassa 4.8. (Fingrid, 2022b) 
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Kuva 4.8. Kysyntäjouston määrä Suomessa eri markkinapaikoilla päivämäärällä 1.2.2022 (Fingrid, 2022b) 

Kysyntäjoustoa hyödyntävän aggregaattorin toimintaan liittyy hyviä ja huonoja puolia, sekä 

myös mahdollisuuksia ja uhkia. Tämän perusteella kysyntäjoustoaggregaattoreille voidaan 

luoda yleinen viitekehys SWOT-analyysin avulla, jota voidaan soveltaa ja päivittää yksittäi-

siin aggregaattoreihin tilanteiden sekä tarpeiden mukaisesti. Ponds et al, vuonna 2018 teh-

dyssä artikkelissa “Aggregator of demand response for renewable integration and customer 

engagement: Strengths, weaknesses, opportunities, and threats” on SWOT-analyysin avulla 

esitetty minkälaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia aggregaattoreita voi 

mahdollisesti odottaa kysyntäjouston hyödyntämisen saralla. Näitä asioita on esitetty kuvan 

4.9 SWOT-analyysissä.1 

 
1 Kuva 4.9 on piirretty Xtensio.com -sivuston SWOT-analyysipohjan avulla ja siinä on hyödynnetty lähdettä 
(Ponds et al, 2018) 
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Kuva 4.9. Kysyntäjouston hyödyntämisen SWOT-analyysi 

Kysyntäjousto ja siihen liittyvät resurssit ovat aggregoinnin ja aggregaattoritoiminnan kan-

nalta sekä niiden toimintaympäristöjen ja markkinapaikkojen näkökulmasta kiinnostavin 

hyödynnettävissä oleva toiminto. Vaikka sen käyttämisessä ja teknologioissa on vielä puut-

teita, on sen potentiaali sähköjärjestelmän toiminnan ja aggregoinnin kannalta lupaavin eri 

resursseihin verrattaessa. 

Demos Helsingin vuonna 2017 teettämä selvitys ”Kysyntäjousto kuluttajan näkökulmasta” 

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän pyynnöstä käsittelee kysyntäjoustoa ja 

sen toteuttamisen mahdollisia vaiheita. Selvityksen perusteella kysyntäjousto kasvaminen 

osaksi sähköalaa ja markkinoita on väistämätöntä ennemmin tai myöhemmin, vaikka siihen 

liittyy vielä paljon epävarmuuksia, säädännöllisiä esteitä sekä investointien toteuttamisia. 

Teknologia periaatteessa kykenisi jo toteuttamaan kysyntäjouston, mutta sitä ympäröiviä 

järjestelmiä ja sääntelyitä tulee muuttaa ja ohjata eteenpäin käytännön toteuttamisen 
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mahdollistamiseksi. Näiden pohjalta selvityksessä esiteltiin mahdollisia muutoskulkuja, 

kuinka eri osa-alueet kehittyisivät kysyntäjouston toteuttamisessa. Aikajänne oli kuitenkin 

hyvin summittainen, eikä sen perusteella ole ollut tarkoitus ennustaa tai asettaa ehdottomia 

virstanpylväitä tai takarajoja muutoksille. (Desmos Helsinki, 2017) 

Selvityksen muutoskulut jaettiin kolmeen eri ajanjaksoon: vuosiin 2017 – 2019, 2020 – 2023 

ja 2024 →. Vuosien 2017 – 2019 suurin osa ajatelluista muutoksista saatiin toteutettua. Muu-

toksiin kuului mm. säädösmuutoksien valmisteluja, sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, 

automaatioratkaisujen yleistymistä kodeissa sekä eri alojen tiiviimpää yhteistyötä. Data-

hubin oletettiin tulevan käyttöön vuoden 2019 aikana, mutta sen käyttöönoton viivästyminen 

vuoden 2022 helmikuuhun on myös vaikuttanut kysyntäjoustoon liittyvien toimintojen vii-

västymiseen. (Desmos Helsinki, 2017) 

Vuosien 2020 – 2023 väliset odotetut muutokset ovat vielä odotetusti kesken, jotka osakseen 

johtuvat mm. COVID-19-pandemian aiheuttamista viivästyksistä sekä lainsäädännön ja 

sääntelyjen muutoksien hitaista toimeenpanoista. Kuitenkin toteutetuista muutoksista esi-

merkiksi IoT ja 5G-teknologioiden kehitys ja niiden luomat mahdollisuudet ovat edesautta-

neet kysyntäjouston infrastruktuurien kehitystä, kuluttajien mahdollisuutta osallista älykkäi-

siin energiaratkaisuihin kuten energiayhteisöihin on pilotoitu sekä jokseenkin toteutettu ja 

lisäksi uusiutuvien energiantuotantomuotojen, kuten aurinko- ja tuulivoiman osuutta Suo-

messa on saatu kasvatettua. Myös sähköautojen osuus autokannassa on lähtenyt hyvään kas-

vuun, kun samalla niiden latauspisteratkaisuja on entistä enemmän saatavilla. Selvityksessä 

mainittujen uusien sähkömarkkinatoimijoiden (kuten aggregaattoreiden) osuus ja roolit ovat 

myös muuttuneet, mutta merkittävää kasvua ei vielä ole havaittu, sillä säädökset eivät ole 

täysin valmiit kaikkien osapuolten kannalta. Myös varastoteknologien ja älykkäiden kodin-

laitteiden määrä ei ole kasvaneet oletettuun/ennustettuun tapaan. (Desmos Helsinki, 2017) 

Vuodesta 2024 eteenpäin selvityksen perusteella odotettaisiin, että kysyntäjoustomarkkinat 

olisivat jo oleellisella ja arkipäiväisessä käytössä suurimmalle osaa suomalaisista kuluttaja-

asiakkaista. Myös sähkömarkkinoiden rakenne olisi myös oleellisesti muuttunut, jossa säh-

kön hinta vaihtelee nykyistä enemmän, sähkön kokonaispalvelut ja myyjävetoinen sähkön 

vähittäismarkkinamalli olisi arkipäiväisempää, kuluttajat tuottaisivat itse tai energiayhteisö-

jen kautta enemmän ja merkittävän osan energiastaan ja koko energiatoimiala ja sen liike-

toimintamallit olisivat muuttuneet huomattavasti, jossa tulojen saanti perustuisi enemmän 

palvelujen tuottamiseen energian sijaan. Lisäksi selvityksessä on esitetty, että toisen 
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sukupolven älykkäät energiamittarit (AMR 2.0) olisivat laajasti käytössä, mikä on erittäin 

todennäköistä, sillä niiden asentamiseen ja käyttämiseen todettu takaraja on asetettu vuoteen 

2024. (Desmos Helsinki, 2017) 

Edellä mainittujen muutoksien saavuttaminen vuoteen 2024 mennessä tämän hetken saavu-

tusten ja sääntelyjen perusteella vaikuttaa turhan optimistiselta. Vaikka paljon selvityksen 

julkaisuvuodesta 2017 on päästy eteenpäin kysyntäjouston osalta, on vielä paljon etenkin 

sääntelyjen, lainsäädäntöjen, markkinoiden ja sen osapuolien pelisääntöjen tiimoilta sekä 

yleisesti myös kuluttajien ja tuottajien asenteiden sekä toimintatapojen osalta kehitettävää, 

ennen kuin kysyntäjousto on aktiivisessa ja toimivassa ympäristössä Suomessa (ja muissa 

Pohjoismaissa). Juuri esimerkiksi aggregoinnin ja aggregaattorimallien selvityksellä ja edis-

tämisellä edesautetaan kysyntäjouston kehitystä, kun markkinoille saadaan uusia osapuolia, 

jotka lisäävät kuluttajien tietoisuutta ja mielenkiintoa sen aggregoinnin ja kysyntäjouston 

suhteen. Samalla kuluttajat itse panostavat enemmän omaan energiakäyttäytymiseensä, pys-

tyvät vaikuttamaan ja osallistumaan enemmän markkinoille sekä edesauttavat hiilijalanjäl-

kien pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
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5  Teknologiat aggregoinnin mahdollistajina 

Jotta aggregointi ja aggregaattoreiden toiminta voidaan toteuttaa mahdollisimman kustan-

nustehokkaasti, vaivattomasti ja lyhyellä viiveellä, tarvitaan useita eri teknologioita ja jär-

jestelmiä niiden tueksi. Asiakkaiden ja kuluttajien omistamien kohteiden luona tulee olla 

tarvittavat mittaus- ja hallintajärjestelmät, jotta energiaa voidaan hyödyntää jouston akti-

voinnin myötä. Lisäksi joustoenergia tulee pystyä erottamaan muusta kulutuksesta tai tuo-

tannosta esimerkiksi taseselvityksen ja kustannusten laskujen helpottamiseksi. Aggregoidut 

resurssit tulee myös jonkin alustan tai järjestelmän avulla saada muodostettua yksittäiseksi 

kohteeksi, jotta niiden tuominen markkinoille on mahdollista. Virtuaalivoimalaitos on yksi 

mahdollinen alusta, jota voidaan hyödyntää aggregoitujen resurssien kokoamisessa, Älyk-

käiden energiamittareiden sekä hallintajärjestelmien avulla voidaan taas toteuttaa, tukea, oh-

jata ja mitata resurssien toimintaa käyttökohteissa. Kuvassa 5.1 on esitetty yleiskatsaus eri-

laisiin virtuaalivoimalaitoksiin sekä hallintajärjestelmiin (Sierla et al, 2022). 

 

Kuva 5.1. Yleiskatsaus erilaisiin virtuaalivoimalaitoksiin ja hallintajärjestelmiin (Sierla et al, 2022) 

Kuvan 5.1 usean laitoksen virtuaalivoimalaitos koostuu useammasta yksittäisestä virtuaali-

voimalaitoksesta, jotka joko koordinoivat toimintaansa keskenään tai yhden keskitetyn lai-

toksen kautta. Resurssien optimointi kyetään tällöin toteuttamaan kaikkien laitosten resurs-

sien kesken, jolloin laitosten maantieteellisellä sijainnilla ei ole suurta vaikutusta niiden 
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toimintaan yhtenä kokonaisuutena. Monienergiainen virtuaalivoimalaitos voi hallita sähkön 

lisäksi muita energioita, kuten esimerkiksi maakaasua maakaasuverkon tai lämmitys/jääh-

dytystoimintoja kaukolämpöverkoston kautta. Verkon ulkopuolinen virtuaalivoimalaitok-

sella ei ole suoraa yhteyttä sähköverkkoon, joten sen ei ole mahdollista hankkia sähkösopi-

musta tai markkinaosuusmahdollisuuksia ja näin osallistua sähkömarkkinoille toimintamal-

lissaan. Yksittäinen virtuaalivoimalaitos voi osallistua sähkömarkkinoille sellaisenaan ja 

niitä on jo jonkin verran Suomen sähkömarkkinoilla käytössä (Sierla et al, 2022). Virtuaali-

voimalaitosta ja sen toimintaa on käsitelty tarkemmin seuraavassa luvussa 5.1. Hallintajär-

jestelmät EMS (Energy Management Systems), kuten esimerkiksi HEMS ja BEMS koordi-

noivat pienempien kotitalouksien ja esimerkiksi liikerakennuksien resursseja. BEMS-järjes-

telmä voidaan myös luokitella virtuaalivoimalaitokseksi, jos sen kykenee itsenäisesti toimi-

maan sähkömarkkinoilla vaatimuksien puitteissa (Sierla et al, 2022). Näitä järjestelmiä sekä 

myös rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiä (BACS) on tarkemmin käyty lävitse lu-

vussa 5.3. 

 

5.1  Virtuaalivoimalaitos 

Aggregoitujen resurssien ja kohteiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, jotta niitä 

voidaan tarjota eri markkinapaikoille. Yksi tapa tälle on muodostaa resursseista virtuaalivoi-

malaitos. VVL, eli virtuaalivoimalaitos (tai VPP, eli ”Virtual Power Plant”) on sähköinen 

järjestelmä/alusta, joka kerää sähkökuormia ja -tuotantoja suuremmaksi kokonaisuudeksi, 

jota voidaan käyttää esimerkiksi sähköverkossa tapahtuvien heilahtelujen ja kulutushuippu-

jen tasaamiseen sekä osallistumiseen jousto- ja kysyntäjoustomarkkinoille.  

Virtuaalivoimalaitoksien ja niiden käyttöä pidetään sähköntuotannon kannalta erittäin po-

tentiaalisina ratkaisuina tulevaisuutta ajatellen. Ne tarjoavat mahdollisuuden hajautetuissa 

ympäristöissä älykkään energiankulutuksen sähköntuotannon ja kysynnän optimaalisen hal-

linnan avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähkön käyttäjät itse tuottavat ja kuluttavat 

energiaansa, jonka myötä ne osallistuvat myös aktiivisesti niitä koskevien päätöksien te-

koon. Aggregointi sekä virtuaalivoimalaitokset myös mahdollistavat entistä enemmän uu-

siutuvien energian tuotantomuotojen integroimista sähköjärjestelmään ja samalla verkon ta-

sapainottamiseen liittyviin toimiin. Ne myös pystyvät kompensoimaan paremmin 
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ennustevirheitä kysynnän ja tuotannon osalta, jotka myös vähentävät negatiivisia taloudelli-

sia vaikutuksia. (Naval & Yusta, 2021) 

Yksittäiset virtuaalivoimalaitokset voidaan erottaa kahteen eri tyyppiin: Kaupallisiin sekä 

teknillisiin virtuaalivoimalaitoksiin (Ponds et al, 2018). Kaupallisten virtuaalivoimalaitosten 

toiminta keskittyy sähkömarkkinoille osallistumiseen mm. optimoimalla voimalaitoksen re-

surssien tuotantoa ja sähkön kysyntää. Tekniset virtuaalivoimalaitokset tarjoavat siirto-

verkko-operaattoreille palveluita, joita voidaan käyttää jännite- ja taajuustasojen säätelemi-

seen sekä yleisesti sähkön laadun parantamiseen. Teknisiä virtuaalivoimalaitoksia koskee 

energianhallinnan osalta sähköverkkojen ja niiden toimintaan liittyvät rajoitukset (Naval & 

Yusta, 2021). 

Nykyisin virtuaalivoimalaitoksia hyödynnetään esimerkiksi kiinteistöissä, kuten kerrosta-

loissa ja toimistorakennuksissa sekä kaupoissa/kauppakeskuksissa, liittäen niiden tuotanto- 

ja kulutusjärjestelmät osaksi energiamarkkinoiden toimintoja. Tällä hetkellä Siemens Oy:n 

kehittämä ja VIBECOn tuottama virtuaalivoimalaitospalvelu on Suomessa tunnetuin ja käy-

tetyin kaupallisesti saatavilla oleva alusta virtuaalivoimalaitoksen toteuttamiseksi ja sitä 

käytetään pääsääntöisesti jouston tarjoamiseen sekä hyödyntämiseen. Lisäksi muilta yrityk-

siltä ja toimijoilta löytyy omia itse suunniteltuja virtuaalivoimalaitoksille tarkoitettuja alus-

toja, jotka eivät ole samalla tavalla kaupallisesti saatavilla. 

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi myös Siemens Oy:lle energiakärkihanketuen, joka sijoi-

tettiin virtuaalivoimalaitoshankkeeseen, jonka avulla VVL-palvelualusta toteutettiin. Hank-

keessa palveluun liitettiin aluksi 250 kiinteistöä, mutta kysynnän kasvaessa palvelua ja sen 

ekosysteemiä laajennetaan (VIBECO, 2022). Hanke ja palvelun tuottaminen tuo hyvin esille 

virtuaalivoimalaitosten potentiaalia sekä aggregoinnin mahdollisuuksia Suomen ympäris-

tössä. Usealta taholta sekä virallisilta toimijoilta löytyy paljon kiinnostusta VVL:n hyödyn-

tämisessä. Koska muut teknologiat, kuten energiamittarit sekä niihin liittyvät muut teknolo-

giat ja järjestelmät, eivät vielä ole niin laajasti käytössä, on virtuaalivoimalaitosten hyödyn-

täminen etenkin kiinteistöjen osalta ajankohtainen tutkimus- sekä toteutuskohde. 
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5.2  AMR 2.0 ja energiamittarit 

Aggregoinnin mahdollistamiseksi mittareiden ja ohjausalustojen/-releiden tulisi sijaita käyt-

tökohteen lähettyvillä, jotta niitä voidaan ohjata ja hallinta mahdollisimman lyhyellä vii-

veellä mahdollisimman tehokkaasti ja yksinkertaisesti. Mittaustekniikan ja sen ympärille 

liittyvien teknologioiden, kuten IoT:n (Internet of things), pilvipalvelujen sekä muiden älyk-

käiden teknologioiden edistyminen vuosien saatossa mahdollistaa entistä tarkemman ja mo-

nipuolisemman tiedonkeruun. Uuden sukupolven älykkäiden energiamittareiden ja AMR 

2.0:n hyödyntäminen onkin potentiaalinen teknologiaratkaisu aggregaattoritoiminnan sekä 

kysyntäjouston toteuttamisessa. 

AMR, eli automaattinen mittarinluenta, on energiamittareiden automaattiseen etäluentaan ja 

tiedon keräämiseen tarkoitettu teknologia, jonka avulla saadaan luettua ja siirrettyä mittaus-

tietoja (kulutus, diagnostiikka, tilatiedot yms.) tietojärjestelmiin ilman fyysistä käyntiä mit-

tarin luona. Etäluettavat mittarilaitteet ovatkin jo varsin vakiintunutta ja laajasti käytössä 

olevaa teknologiaa energia- ja sähköalalla, mutta kehittyneempien ja monipuolisempien tie-

donsiirtoratkaisujen tarve on nykyisin pinnalla mm. toimivan kysyntäjouston mahdollista-

miseksi. Seuraavan sukupolven älykkäillä mittausjärjestelmillä ja kehittyneemmillä tiedon-

siirtoratkaisuilla tarkoitetaankin ensijaisesti AMR 2.0 -laitteita, jotka mahdollistavat entistä 

luotettavammat ja monipuolisemmat mittaukset sekä paremmat ja reaaliaikaisemmat toimin-

not tiedonsiirroille, -käsittelylle ja analysoinnille. Niiden tulee myös kyetä vastaanottamaan 

ja käyttöön panemaan/välittämään kuormanohjauskomentoja sekä muita vastaavia ohjaus-

toimintoja. (Pöyry Management Consulting, 2017) 

AMR 2.0 -järjestelmät ja niiden komponentit nähdään laajasti myös kehitysalustana, joka 

mahdollistaa useiden eri markkinatoimijoiden toiminnan ja palvelujen kehityksen, kun uu-

den sukupolven AMR-järjestelmät muotoutuvat keskeiseksi osaksi tulevaisuuden markkina-

paikoilla. IoT:n ja älyverkkojen mahdollistama järjestelmien sekä laitteiden välinen integ-

raatio yhdessä tiedonhallintajärjestelmien kanssa helpottaa energiamittareihin kytkettyjen 

kuormien ja/tai tuotantojen ohjausta, joka taas mahdollistaa aggregaattoreiden sekä muiden 

toimijoiden kysyntäjouston/kuormanohjauksen toteutuksen (Luukko, 2018). AMR-järjestel-

mien toteutuksen yhteydessä toimitaan useilla eri rajapinnoilla. Sähkömarkkinoiden toimin-

taympäristön muutosta energia-alalla on tutkittu mm. Elenian toimesta, joka on myös teettä-

nyt periaatekuvan seuraavan sukupolven AMR-järjestelmästä. Kyseinen periaatekuva on 

esitetty kuvassa 5.2, jossa on AMR-järjestelmän lisäksi hahmotettu siihen liittyviä 
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rajapintoja. AMR-järjestelmän rajapintojen ja niiden vaatimuksien tulee olla selkeät ja sa-

manlaiset kaikilla sähkömarkkinatoimijoille, jotta toimijat ja asiakkaat ovat tasapuolisessa 

asemassa esimerkiksi verkkoyhtiöstä tai sijainnista riippumatta. Rajapintojen yleisiin vaati-

muksiin lukeutuu mm. ohjattavien kuormien määrä, vasteaikavaatimuksia, saavutettavuu-

teen liittyviä asioita, ohjauksen todennettavuutta yms. muita teknisiä sekä sääntelyihin liit-

tyviä asioita (Järventausta et al, 2018). 

 

Kuva 5.2. Elenian luoma periaatekuva seuraavan sukupolven AMR-järjestelmästä (Luukko, 2018) 

Kuvassa 5.2 AMR-järjestelmä koostuu energiamittareiden lisäksi mm. erilaisista senso-

reista, LVDC-laitteista (Low Voltage Direct Current) sekä hallintaratkaisuista (kuvassa 

MDM viittaa Elenian omaan mittaustiedonhallintaratkaisuun). Lisäksi rajapintojen ylitse 

tullaan olemaan tekemisissä asiakkaiden ja niiden älykotien, ICT-palvelujen sekä markkina-

toimijoiden ja niiden järjestelmien parissa (Luukko, 2018). Tämän useista eri laitteista ja 

ohjelmistoista koostuvan seuraavan sukupolven AMR-järjestelmän avulla pystytään parem-

min vastaamaan sähköalan ja -markkinoiden kehitykseen sekä asiakkaiden ja toimijoiden 

muuttuviin tarpeisiin. AMR-järjestelmät myös muovaantuvat tärkeäksi osaksi älyverkkoja, 
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joissa sen luomat mahdollisuudet ja kehitys suuntautuvat erityisesti järjestelmien ja laittei-

den välisten integraatioiden toteutukseen ja mahdollistamiseen (Järventausta et al, 2018). 

 

5.3  Hallintajärjestelmät 

Aggregoitavien resurssien ja kysyntäjouston kohteiden hallinnan ja ylläpidon suorittami-

sessa älykkäät hallintajärjestelmät, kuten esimerkiksi energianhallintajärjestelmät HEMS 

(Home Energy Management System) ja BEMS (Building Energy Management System), 

sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmät BACS (Building Automation and Cont-

rol System), ovat kelvollisia vaihtoehtoja. Suoraan kysyntäjouston hyödyntämiseen ja yllä-

pitoon suunnattua hallintajärjestelmää DRMS (Demand Response Management System) on 

myös suunniteltu ja kehitetty, mutta kysyntäjouston lailla sen kehitys ja lopullinen toteutus 

on vielä kesken. HEMSin alaisuudessa olevat eivät pääsääntöisesti itsenäisesti kykene osal-

listumaan sähkömarkkinoille mm. minimitarjouskokojen ja tekniset vaatimusten täyttämisen 

puutteiden takia. Jotta niiden resursseja saadaan hyödynnettyä markkinoilla, tulee useiden 

hallintajärjestelmien ja joustokohteiden resursseja aggregoida aggregaattorin välityksellä. 

BACS ja BEMS-järjestelmien 

Kodin energianhallintajärjestelmällä, eli HEMSillä tarkoitetaan laitteistoista ja ohjelmis-

toista koostuvaa teknologia-alustaa, jonka avulla voidaan seurata energian käyttöä ja tuotan-

toa sekä ohjata manuaalisesti ja/tai automatisoida kotitalouden energian kulutuksia. BEMS, 

eli rakennuksen energianhallintajärjestelmä on toiminnaltaan samanlainen kuin HEMS, 

mutta sen käyttö kohdistuu suuremman kokoluokan rakennuksiin, kuten esimerkiksi liikera-

kennuksiin (Sierla et al, 2022). HEMSin/BEMSin laitteisto koostuu yleensä ”hub:sta” eli 

keskittimestä, joka on joko asennettu rakennuksen sähkökeskukseen tai toimii langattomasti 

verkon välityksellä, sekä mahdollisesti myös erilaisista antureista ja älylaitteista. Keskitin 

toteuttaa viestintää käyttäjän ja sen laitteiden/järjestelmien välillä sekä tarvittaessa myös 

käyttäjän sähkönjakelijan ja/tai -myyjän välillä. HEMSin/BEMSin ohjelmisto taas hallitsee 

ja hallinnoi saapuvaa ja lähtevää dataa. Käyttäjä pystyy ohjelmiston käyttöliittymän kautta 

tarkastella HEMSin/BEMSin valvontatietoja sekä ohjaustoimintoja, joidenka avulla voidaan 

edistää kohteiden energiatehokkuuksia ja/tai etäohjata laitteiden toimintaa käyttömukavuu-

den tai turvallisuuden lisäämiseksi (carbonTRACK, 2022). 
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Sähkönkäytön, pientuotannon kuten aurinkosähkön ja akku/lämpövarastojen toiminnan ja 

toimintojen ohjaus ovat energianhallintajärjestelmien soveltuvuuksien ja käytön kannalta 

oleellisimmat resurssit. Kysyntäjouston ja näin ollen myös aggregaattoritoiminnan myötä 

hallintajärjestelmän alaisuudessa olevat kuormat ovat tällöin kyseisen järjestelmän välityk-

sellä hyödynnettävissä. Kuitenkin älykkäitä energiamittareita, kuten AMR 2.0, todennäköi-

sesti tullaan käyttämään HEMSin ja muiden järjestelmien toiminnan ohella kysyntäjous-

tossa, jotta verkkoon syötetyn energian tiedot saadaan toimitettua asianmukaisille toimi-

joille. Myös kuormanohjaus onnistuu suoraan mittareiden kautta, jos kohteessa on myös oh-

jausrele tukemassa toimintaa. 

BACS, eli rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmän avulla voidaan käyttää, ohjata ja 

valvoa siihen kytkettyjen rakennusjärjestelmiä/talotekniikoita, kuten mekaanisia ja sähköi-

siä järjestelmiä, lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ilmastointia, turvajärjestelmiä sekä valonoh-

jauksia yms., yhden käyttöliittymän välityksellä. BACS:n käytöllä voidaan vähentää raken-

nusten ympäristövaikutuksia sekä energiakustannuksia paremman optimoinnin ja käyttöte-

hokkuuden avulla (Designing Buildings, 2022). Optimaalisesti toimiviin rakennuksiin liittyy 

oleellisesti älykkäät toiminnot, joiden integroiminen osaksi energiajärjestelmää BACS:n toi-

minnot ja käyttöliittymä toimivat hyvänä mahdollistajana. Älykkäisiin toimintoihin liittyy 

mm. kulutuksien ennustaminen, energioiden varastointi, uusiutuvien/hajautettujen tuotanto-

jen hallinta sekä kysyntäjouston suorittaminen ja sen hallinta (Eubac, 2022). Integroimalla 

ja optimoimalla älykkäät toiminnot osaksi rakennuksia muodostuu niistä älykkäitä ja tule-

vaisuudenkestäviä kohteita, joiden avulla pystytään osallistumaan ja vaikuttamaan koko ajan 

kehittyvään sähköalan ja -markkinoiden ympäristöön. Tämän myötä BACS:n alaisuudessa 

olevien kuormien ja joustoresurssien hallinta sekä niiden tuominen markkinoille on mahdol-

lista aggregaattoreiden välityksellä vaatimuksien ja reunaehtojen täyttämisen jälkeen. Toi-

minta onkin myös loppujen lopuksi hyvin samanlaista kuin HEMSin ja/tai BEMSin hyödyn-

tämisessä kyseisessä ympäristössä. BACS ja BEMS ovat myös toiminnaltaan lähes saman-

laisia, mutta BEMS keskittyy enemmän energiankulutukseen, mittauksiin yms., kun 

BACS:n tarkoituksena on ohjata ja hallita rakennusten laitteiden toimintaa käyttöliittymän 

kautta. Yleisesti kuitenkin kyseisten järjestelmien välillä on riittävän paljon päällekkäisyyk-

siä toiminnoissaan, jolloin termejä voidaan käyttää vaihtokelpoisesti toisistaan (Designing 

Buildings, 2022). 
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6  Asiakasnäkökulma 

Tässä diplomityössä kirjallisuuskatsauksen tukena hyödynnettiin Keravan Energian yksit-

täisen yritysasiakkaan haastattelua aggregointiin ja aggregaattoritoimintaan liittyen asia-

kasnäkökulman saamiseksi. Haastattelun tavoitteena oli kartoittaa yrityksen omia mielipi-

teitä ja kiinnostusta aiheen tiimoilta sekä yrityksen liiketoiminnan sisällä olevia joustavia 

kohteita ja resursseja, joita mahdollisesti pystyttäisiin hyödyntämään aggregaattoreiden toi-

minnassa. Alustavasti tarkoituksena oli haastatella useampaa Keravan Energian yritysasia-

kasta. Asiakkaista valikoitui viisi kiinnostavaa yritystä, joita tavoiteltiin haastatteluihin. 

Näistä viidestä yrityksestä yhden yrityksen kanssa saatiin haastattelu toteutettua halutun ai-

kataulun sisällä. Haastattelun ja siinä esitettyjen kysymysten avulla selvitettiin yrityksen tie-

toisuutta, asenteita sekä kiinnostusta aggregointia ja aggregaattoreiden toimintaa kohtaan, 

yrityksen omia sähköteknisiä ominaisuuksia sekä valmiuksia aggregaattoritoiminnan näkö-

kulmasta, yrityksessä mahdollisesti hyödynnettävissä olevia joustavia kohteita, niiden kapa-

siteetteja sekä niiden luonteita sekä yrityksen mahdollista halua ja kykyä olla osana aggre-

gaattoritoimintaa tulevaisuudessa. Haastattelussa esitetyt kysymykset on esitetty kokonai-

suudessaan liitteessä 1. 

Haastateltavana yrityksenä oli yritys A, jonka liiketoiminta keskittyy kiinteistöjen kehityk-

seen, niihin sijoittamiseen sekä vuokraamiseen pääkaupunkiseudulla. Seuraavissa kappa-

leissa on käyty lävitse yrityksen A haastattelun tuloksia aihealueittain. Haastattelu toteutet-

tiin kesäkuun 2022 alussa. 

 

6.1  Asenteet ja aiempi tietämys aggregaattoreista 

Yritysten asenteilla ja mielipiteillä uusia innovaatioita, toimintoja ja mahdollisuuksia koh-

taan on merkittävä rooli, jos niitä ja niiden potentiaaleja halutaan tutkia sekä mahdollisesti 

omaksua osaksi yritysten liiketoimintaa. Jos yritysten asenteet ja toimet ovat hyvin konser-

vatiivisia sekä kiinnostusta uusien mahdollisuuksien tutkimista kohtaan ei yrityksiltä löydy, 

on uusia liiketoimintoja koskevia, eli tässä tapauksessa aggregaattoritoimintaan liittyviä 

mahdollisia hyötyjä, rajoituksia, vaikutuksia ja kannattavuutta yrityksissä hankala selvittää. 

Lisäksi aggregaattorit ja niiden toiminta eivät välttämättä ole laajasti yritysten ja toimijoiden 

tietoisuudessa, sillä vaikka tietoa on saatavilla ei sitä ole helppo löytää ilman kunnollisia 
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avainsanoja. Tiedonpuute aggregaattoreita kohtaan voi tällöin luoda mielipiteitä sekä skep-

tisyyttä yritysten keskuudessa. 

Yritykselle A aggregointi ja aggregaattorit eivät käsitteinä aluksi kuulostaneet tutuilta ennen 

haastattelua ja haastatteluiden aikana. Kun aihetta avattiin ja käsiteltiin yrityshaastattelussa 

tarkemmin, huomattiin että mm. kysyntäjouston ja vastaavien aihealueiden puolelta aggre-

gaattoreiden toiminta oli aikaisemmin tullut tutuksi esimerkiksi raporttien ja selvityksien 

kautta. Esimerkiksi Fingridin sivuilta ja niiden julkaisemissa raporteissa aihealuetta on si-

vuttu, mutta itsessään aggregaattori-termi ei niin aktiivisesti tule vastaan. Tuli myös selväksi, 

että aggregaattoreiden käsitteleminen juuri esimerkiksi kysyntäjoustosta keskusteltaessa jää 

hyvin usein pois, joka vaikuttaa yrityksen A tietämyksen vähyyteen aiheen piirissä. Kysyn-

täjousto, sen hyödyntäminen ja muut vastaavat toimet kiinnostivatkin yritys A:ta erittäin 

paljon, sillä yritys kokee, että niistä saatavat hyödyt, niin taloudelliselta kannalta kuin myös 

sähköjärjestelmän tai kestävän kehityksen puolelta ovat hyvin otolliset. Yritys A oli myös 

tämän myötä hyvin kiinnostunut tietämään lisää aihealueesta ja avoin keskustelemaan ag-

gregaattoreiden potentiaalista sekä mahdollisuuksista haastatteluiden aikana sekä tulevai-

suudessa mahdollisesti lisää. 

 

6.2  Yrityksen päätöksiä ohjaavat arvot energiatoimissa 

Yrityksien asenteiden tapaan, myös arvot ja tavoitteet ohjaavat yrityksien toimintaa sekä 

päätöksiä energia- ja liiketoimintoihin liittyen. Arvot sekä tavoitteet ohjaavat yrityksien päi-

vittäisiä toimintoja ja päätöksentekoja sekä reflektoivat yrityksen sisäistä kokonaisuutta 

usein konkreettisin teoin. Taloudellinen hyöty sekä yritystoiminnan kasvattaminen on usein 

suurin kannustin yritysten toiminnassa, mutta nykyisin myös esimerkiksi vihreiden arvojen 

sekä toimien omaksuminen yrityksissä on huomattavassa roolissa. Aggregaattoritoiminnan 

harjoittamisessa korostuu molemmat puolet oikein toteutettuna. 

Yrityksen A energiaan liittyvien arvojen ja tavoitteiden kärjessä oli taloudellinen hyöty sekä 

säästämisen mahdollisuus, kuten oli odotettavissa. Lisäksi yrityksen toiminnan tehokkuus 

sekä sen tehostaminen vaikuttaa toimintojen ja päätöksien taustalla, joka loppupeleissä liit-

tyy myös oleellisesti yrityksen taloudellisen arvon kasvattamiseen. Kestävän kehityksen 

sekä ympäristöystävällisten/vihreiden toimien toteuttamiselle tulee myös poliittiselta taholta 

painetta yritysten suuntaan. Yrityksessä A ympäristöystävällisten toimien, kuten fossiilisten 
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polttoaineiden vähentämisen sekä vähäpäästöisempien resurssien ja energialähteiden hyö-

dyntämisen synnyttämät positiiviset vaikutukset esimerkiksi yritysten imagoon nähdään 

taustalla vaikuttavana tekijänä ja arvona. Tästä syystä yritys A onkin myös suunnitellut ja 

laittanut hankkeita käyntiin aurinkovoimaloiden asentamiseksi osaan kiinteistöistänsä. 

 

6.3  Yrityksen sähkönkulutuksen seuranta ja toteutus 

Aggregaattoreiden toiminta sekä aggregoinnin toteuttaminen etenkin kysyntäjoustoa hyö-

dyntämällä voi olla haastavaa toteuttaa käytännössä, jos esimerkiksi kohteiden kulutusta ei 

seurata. Aggregointi asettaa myös eri kohteille rajoituksia niin sähkönkulutuksen kuin myös 

niiden mahdollisesti hyödynnettävissä olevien kapasiteettien osalta. Myös yritysten sähkön 

hankinta ja kulutus sekä mahdollinen oma sähköntuotanto/varastointi vaikuttaa kohteiden 

hyödynnettävyyteen aggregoinnissa. 

Yritys A hankkii osaan itse hallinnoimiinsa kiinteistökohteisiinsa sähkön hintakiinnitetyillä 

liittymäsopimuksilla. Yritys A myy ja laskuttaa sähkön kohteiden asiakkailta omakustan-

nushinnoilla. Tällöin sähköstä syntymät kulut ohjaavat yritystä A hankkimaan ja hyödyntä-

mään sähköä järkevästi ja tehokkaasti oman toimintansa kannalta ja jotta asiakkaiden ener-

gian hinta säilyisi tarpeeksi edullisena. Sähkönkulutusta seurataan yrityksessä pääsääntöi-

sesti kvartaaleittain sekä myös kuukausitasolle, eli suhteellisen aktiivisesti. Sähkönkulutuk-

sesta ja sen seurannasta yrityksessä A voidaan myös nähdä, että asiakkaiden kiinteistöistä ei 

virka-ajalla, eli arkipäivien n. kello 7 – 17, ole hirveästi mahdollista vapauttaa sähköä jous-

ton pariin ilman, että se aiheuttaisi heidän omille asiakkailleen ja kiinteistöjen vuokraajille 

huomiota herättävää haittaa päivittäisten toimien parissa. Sen sijaan virka-ajan ulkopuolella 

ja viikonloppuisin kyetään huomattavasti enemmän ohjata eri kiinteistöjen sähkölaitteita ja 

näin vapauttaa joustoa käyttöön markkinoille. 

 

6.4  Aggregaattoritoimintaan soveltuvat kohteet yrityksessä 

Eri toimialoilla sekä niiden sisällä joustoon kykenevät kohteet voivat erota toisistaan huo-

mattavasti esimerkiksi tehokapasiteettien osalta ja säätöominaisuuksiltansa. Jos kohteet ovat 

aktiivisesti ja lähes täydellä kapasiteetilla käytössä, ei niitä todennäköisesti voida jouston 

yhteydessä hyödyntää, ilman että jousto aiheuttaisi kohteiden omistajille huomattavia 
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epämukavuuksia tai haittoja. Riippuen siitä, kuinka hyvin ollaan tietoisia eri kohteiden ka-

pasiteeteista, voidaan tietojen perusteella kartoittaa kohteiden joustoon kykenevien kohtei-

den potentiaaleja aggregointiin liittyen. 

Yrityksessä A joustossa hyödynnettäviä potentiaalisia kohteita ovat pääsääntöisesti kiinteis-

töjen normaaliin ylläpitoon liittyviä laitteita, kuten sähkölämmitys/jäähdytys, vesi-ilmaläm-

pöpumput ja ilmanvaihtoon soveltuvat laitteistot. Tulevaisuudessa myös aurinkovoimaloita 

on tarkoitus rakennuttaa osaan kohteista, joita voidaan mahdollisesti myös hyödyntää. Yri-

tyksen A kiinteistöt, niiden koot sekä käyttötarkoitukset myös eroavat toisistaan, jonka 

myötä niitä voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi eri markkinoilla sekä ajankohdilla. Koh-

teiden mahdollistaman jouston tarjoaminen kuitenkin todennäköisesti painottuisi enemmän 

normaalin virka-ajan ulkopuolelle ja viikonloppuihin, jotta asiakkaille syntyvät haitat jous-

ton aktivoinnin yhteydessä eivät kasvaisi liian suuriksi. 

Yrityksessä A ei myöskään merkittävästi kyetä vaikuttamaan tai erikseen suunnitella sähköä 

kuluttavien kohteiden käyttöä, sillä yrityksen kiinteistöjen asiakkaat käyttävät sähköä sen 

verran kuin ne kuluttavat. Kuitenkin normaaleja kiinteistöhuoltoon liittyviä huoltotoimenpi-

teitä sekä tarkistuksia tehdään tietyin väliajoin, joka mahdollistaa ennakkoon tehtävän säh-

kön käytön suunnittelun ja tarkemman ohjauksen. Näillä huoltotoimilla sekä muilla vastaa-

villa suunnittelutoimenpiteillä pyritään tehostamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja li-

säämään energiansäästöjä. Aggregoinnin näkökulmasta sen suurempia tekoja ja näin jouston 

vapauttamisen ennakointia/suunnittelua ei kyetä yrityksen liiketoiminnassa vielä tekemään, 

ilman että haittavaikutukset kiinteistöissä kasvaisivat liikaa virka-ajan eli aktiivisen käytön 

sisällä. 

 

6.5  Yrityksen oma kiinnostus ja potentiaali aggregaattoritoiminnassa 

Yritysten oma kiinnostus uusia liiketoimintamahdollisuuksia kohtaan on yksi ratkaisevista 

tekijöistä, jos aggregointi ja aggregaattorit halutaan omaksua osaksi yritysten toimintaa. Yri-

tyksillä voi olla mahdollisesti joitain rajoittavia tekijöitä tai epäilyksiä toimintoihin liittyen, 

mitkä voivat estää tai rajoittaa kiinnostusta aggregaattoreita kohtaan. 

Yrityksellä A ei ilmennyt erityisiä rajoittavia tekijöitä, asioita tai negatiivisesti vaikuttavia 

mietteitä aggregaattoreiden toimintaa kohtaan. Aggregoinnin kannalta yritykseltä löytyy 
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myös potentiaalisia resursseja aggregaattoreille hyödynnettäväksi, mutta niiden optimaali-

nen käyttö jouston osalta rajoittuisi todennäköisesti tiettyihin aikaikkunoihin. Yritys A oli 

myös kiinnostunut ja halukas mahdollisesti keskustelemaan lisää aiheen parista, sillä se nä-

kee, että aggregaattoreista ja niiden toiminnasta löytyy paljon potentiaalia myös osana hei-

dän liiketoimintaansa, etenkin taloudelliselta kannalta. Myös käytön helppous sekä positii-

vinen imagolisä kannustaa yritys A:ta perehtymään aihepiiriin tulevaisuutta ajatellen, eten-

kin kun uudet toimijat ja niiden toiminta markkinoilla nähdään mielenkiintoisena sekä ajan-

kohtaisena. 

Yrityksestä A löytyvä potentiaali aggregaattoreiden toiminnassa hyödyntämisessä on kiin-

nostava, sillä sen kiinteistöjen joustoon kykenevien kohteiden yhdistämisellä voidaan saa-

vuttaa paljonkin joustovaraa etenkin esimerkiksi viikonloppuisin. Virka-ajallakin joustoa 

saataisiin todennäköisesti vapautettua, vaikkakin se todennäköisesti jäisikin huomattavasti 

pienemmäksi. Hyödynnettävissä oleva jousto yrityksessä A kyettäisiin kokonaisuudessaan 

kuitenkin hyödyntämään ajankohdasta ja lopullisesta määrästä riippumatta aggregoinnin yh-

teydessä. Toteuttamista edesauttaa myös erityisesti yrityksen oma tietotaito ja massiivinen 

kiinnostus sekä uusien toimintojen omaksumisen halu yrityksen liiketoimintaan. Muutenkin 

kiinteistöistä saatavat hyödyt aggregoinnissa ovat loppujen lopuksi erittäin otolliset, sillä 

vaikka niistä irtoava jousto jäisikin osassa vaisuiksi, on niitä ympäri Suomen todella paljon 

hyödynnettävissä. 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

   

 

7  Aggregaattorimallien toteutusvaihtoehdot 

Kirjallisuuden sekä muiden lähteiden pohjalta tehdyn selvityksen perusteella voidaan esittää 

viisi erilaista aggregaattorimallia, joita sähkömarkkinoilla ja koko sähköalalla voitaisiin hyö-

dyntää suomalaisessa sekä pohjoismaisessa ympäristössä. Nämä mallit ovat: myyjä-aggre-

gaattori, tasevastaava aggregaattori, itsenäiset aggregaattorit BSP-IA ja BRP-IA sekä sub-

aggregaattori. Mallit eroavat toisistaan toimintojen ja vastuiden osalta, jonka myötä niiden 

toteutuksiin liittyy erilaisia haasteita sekä reunaehtoja. Tästä johtuen erilaiset yritykset ja 

toimijat voivat kiinnostua ja omaksua tiettyjä malleja enemmän kuin toisia, varsinkin kun 

nykyisien säännöksien takia aggregaattorimallit eivät ole samanarvoisessa tilassa ja mahdol-

lista toteuttaa sekä hyödyntää eri markkinapaikoilla. 

Tässä luvussa vertaillaan näitä viittä erilaista aggregaattorimallia, niiden toiminta-alueita ja 

resursseja, haasteita sekä reunaehtojen niiden toteuttamiseksi. Tarkoituksena on esittää tii-

vis, mutta riittävän kattava yleiskatsaus malleista, jonka pohjalta toimijat pystyvät puntaroi-

maan, mikä malli mahdollisesti sopisi parhaiten niiden omaan käyttötarkoitukseen ja toimin-

taympäristöön. On hyvä kuitenkin mainita ja muistaa, että esimerkiksi lainsäädäntöjen sekä 

muiden sääntelyjen kehittyessä/muuttuessa mallien toteuttamiseen liittyvät tiedot voivat 

muuttua huomattavasti, joka mahdollisesti aiheuttaa mallien kohdalla jatkoselvityksiä tule-

vaisuudessa. 

Taulukkoon 7.1 on kerätty luvussa 3. esitetyt erilaiset aggregaattorimallit. Taulukon avulla 

on pyritty tuomaan esille keskeisimpiä komponentteja eri mallien osalta, jotka vaikuttavat 

niiden toimintaan ja mahdollistamiseen sähköalalla. Näihin lukeutuvat aggregaattoreiden 

toiminnan kohteena olevat markkinapaikat, eri mallien toteuttamisen esteenä olevat oleelli-

semmat haasteet sekä aggregaattorimallien reunaehtoja ja edellytyksiä niiden toiminnan 

mahdollistamisen osalta. Lisäksi malleihin liittyen on mainittu muuta oleellista tietoa sekä 

yleisesti jokaiseen malliin liittyen aiemmin mainituista aiheista. 
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Taulukko 7.1. Aggregaattorimallit ja niiden vertailu 

Malli Markkina- 

paikat 

Oleellisimmat 

haasteet 

Reunaehdot ja 

edellytykset 

Muuta 

Myyjä- 

aggregaattori 

Mahdollista osal-

listua kaikille säh-

kömarkkinapai-

koille Suomessa. 

Jo olemassa ole-

vien sopimusten 

muokkaaminen ag-

gregoinnin mah-

dollistamiseksi asi-

akkaiden kanssa. 

Taloudellisten suh-

teiden selvittämi-

nen toimijoiden 

välillä. Aggregoin-

titoimintojen, vä-

hittäismarkkinoi-

den ja sopimusten 

harmonisointi sekä 

standardoiminen. 

Tällä hetkellä hel-

poiten toteutetta-

vissa oleva malli. 

Saattaa omaksua 

määräävän aseman 

markkinoilla esi-

merkiksi alhaisem-

pien maksujen ja 

kustannusten takia. 

Tasevastaava  

aggregaattori 

Mahdollista osal-

listua kaikille säh-

kömarkkinapai-

koille Suomessa. 

Useamman rinnak-

kain toimivan tase-

vastaavan on-

gelma. 

Tehtyjen kauppo-

jen ja resurssien 

erottaminen 

muusta kulutuk-

sesta ja energiasta. 

Selkeä vastuujako 

resursseista taseen 

ja taseselvityksen 

osalta toimijoiden 

kesken. Tarpeellis-

ten tietojen vaihta-

minen ja sopimus-

ten tekeminen ag-

gregoinnin mah-

dollistamiseksi. 

Toimintojen moni-

mutkaisuus ja kor-

vausten maksami-

nen hankaloittaa 

toimivan ja kustan-

nustehokkaan mal-

lin luomista mark-

kinoille. 

Tasepalveluita  

tarjoava  

itsenäinen  

aggregaattori 

(BSP-IA) 

Nykyisin reservi-

markkinat: FCR-

N, FCR-D ja FFR. 

Tulevaisuudessa 

todennäköisesti 

myös muut sää-

tösähkömarkkinat. 

Itsenäisen aggre-

gaattorin tunnista-

minen markkina-

osapuoleksi. 

Taseeseen ja säh-

köjärjestelmään 

syntyneen epätasa-

painon korvaami-

nen. 

IA-malli melko 

uusi ja tuntematon 

asia, jonka myötä 

asiakkaiden kiin-

nostu heikompi 

muihin malleihin 

verrattaessa. 

Tasevastaava  

itsenäinen  

aggregaattori 

(BRP-IA) 

Nykyisin reservi-

markkinat: FCR-

N, FCR-D ja FFR. 

Tulevaisuudessa 

todennäköisesti 

myös muut sää-

tösähkömarkkinat 

sekä vuorokausi 

Itsenäisen aggre-

gaattorin tunnista-

minen markkina-

osapuoleksi. 

Useamman rinnak-

kain toimivan tase-

vastaavan on-

gelma. 

Selkeä vastuujako 

resursseista taseen 

ja taseselvityksen 

osalta toimijoiden 

kesken. Tarpeellis-

ten tietojen vaihta-

minen ja sopimus-

ten tekeminen 

IA-malli melko 

uusi ja tuntematon 

asia, jonka myötä 

asiakkaiden kiin-

nostu heikompi 

muihin malleihin 

verrattaessa. 
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/päivänsisäiset 

markkinat. 

aggregoinnin mah-

dollistamiseksi. 

Sub- 

aggregaattori 

(Kysyntä)jouston 

mahdollistava toi-

mija, jolloin ei itse 

lähtökohtaisesti 

osallistu sähkö-

markkinapaikoille. 

Toimivan ohjel-

miston, asianmu-

kaisen ymmärryk-

sen ja kunnollisen 

prosessin omaami-

nen joustavista re-

sursseista ja sähkö-

markkinoista, jotta 

jousto saadaan tuo-

tua kuluttajilta 

markkinoille. 

Kustannustehok-

kaiden ratkaisujen 

toteuttaminen, sillä 

toimivat ns. välikä-

tenä aggregoin-

nissa. 

Toimijoiden välis-

ten prosessien ja-

kaminen ja suorit-

taminen.  

Tarvitsee lähtö-

kohtaisesti sopi-

muksen markkina-

toimijan kanssa, 

jotta mallia voi-

daan hyödyntää ja 

joustoa tuoda 

markkinoille. 

Yleisesti kaikkiin 

malleihin liittyen 

Eri toimijoille ja 

toimintamalleille 

mahdollisimman 

laaja ja läpinäkyvä 

mahdollisuus osal-

listua usealle eri 

markkinapaikalle. 

Kuluttajien/asiak-

kaiden tietoisuu-

den lisääminen. 

Tiedonvaihdon 

puutteet ja niiden 

ratkominen. Re-

surssien optimaali-

nen hallinta ja mi-

toitus tekniikan 

avulla. 

Lainsäädännön ja 

sääntelyjen tarken-

tuminen aggregaat-

toreiden ja markki-

noiden osalta. 

Markkinapaikko-

jen teknisten ja mi-

nimivaatimusten 

täyttäminen. Vaa-

dittavien sopimus-

ten laatiminen ja 

allekirjoittaminen 

asiakkaiden 

kanssa. 

Korvausten/kom-

pensaatioiden 

maksaminen hyö-

dynnetyistä energi-

oista. 

Ongelmakohtien ja 

esteiden ratkaise-

minen markkinoi-

den toimintakentän 

parantamiseksi tär-

keää. Eri malleilla 

tulisi olla yhtäläi-

set mahdollisuudet 

menestyä sähkö-

markkinoilla ja kil-

pailun tulisi olla 

reilua ja oikeuden-

mukaista. 

 

Kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtyjen selvityksien/analysointien myötä muodostuneesta tau-

lukosta 7.1 voidaan todeta, että nykyisten lainsäädäntöjen ja muiden sääntelyjen sekä mark-

kinarakenteen puitteissa myyjä-aggregaattori on optimaalisin malli aggregoinnin toteutta-

miseksi. Sub-aggregaattori kykenee myös toteuttamaan omaa toimintaansa nykyisessä 

markkinaympäristössä ilman sen suurempia haasteita ja toimia aggregoinnin välikätenä. 

Muiden aggregaattorimallien toiminta vaatii vielä muutoksia ja selvennyksiä etenkin sään-

telyjen sekä markkinaosapuolten pelisääntöjen puolesta reilun kilpailun takaamiseksi. Li-

säksi tietoisuutta eri aggregaattorimalleista ja -toimijoista tulisi lisätä sähköalalla. 
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8  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Energiamurroksen edetessä joustavien resurssien hyödyntämisen potentiaali ja tarve Suo-

men sähkömarkkinoiden sekä sähköverkon joustavuuden kannalta tulee lisääntymään tule-

vien vuosien aikana. Uusiutuvilla ja usein sään mukaan vaihtelevilla energiamuodoilla tuo-

tetun sähkön kasvava osuus sekä perinteisten, säätökykyisten ja fossiilisten tuotantomuoto-

jen väheneminen luo painetta niin markkinoiden toimintaan kuin myös verkon ylläpidon ja 

tasapainon hallitsemiseen. Lisäksi erilaiset velvoitteet, kuten EU:n puhtaan energian paketti, 

direktiivit ja lait luovat poliittisia painostuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja vihreään 

siirtymään. Vastauksena energiamurroksen ja poliittisten päätösten synnyttämiin vaikutuk-

siin, tulee uusia liiketoimintoja sekä toimialoja tulee kehittää. Erilaiset aggregaattorit ja nii-

den toimintamallit avaavatkin mahdollisuuden hyödyntää ja ohjata sellaisia joustavia resurs-

seja, jotka nykyisin jäävät vähäiselle huomiolle tai kokonaan hyödyntämättä energialiiketoi-

minnassa. Nämä hyödyntämättömät resurssit keskittyvät pieniin ja keskisuuriin sähkönku-

luttajiin, kuten yksityistalouksiin ja pk-yrityksiin. Pienten ja keskisuurten sähkönkuluttajien 

joustavat resurssit ja niiden kapasiteetit ovatkin yksittäisinä kohteina liian pieniä osallistu-

maan joustomarkkinoille mm. niiden liian suurten minitarjouskokojen vuoksi. Samalla lain-

säädännöt, sääntelyt ja yhtenäiset pelisäännöt hankaloittavat niiden hyödyntämiseksi poh-

jautuvien kunnollisten liiketoimintojen perustamisia. 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää erilaisten joustoon kykenevien resurssien ag-

gregointiin ja sen mahdollistamiseen keskittyvien aggregaattorimallien liiketoimintapoten-

tiaaleja ja -ympäristöjä energiayhtiön kannalta. Lisäksi tarkasteltiin niiden toiminnan mah-

dollistamiseen liittyviä haasteita, edellytyksiä ja vaatimuksia. Kirjallisuuskatsauksen perus-

teella esille nousi viisi erilaista aggregaattorimallia: myyjä-aggregaattori, tasevastaava ag-

gregaattori, tasepalveluita tarjoava itsenäinen aggregaattori ja tasevastaava itsenäinen aggre-

gaattori sekä tekninen aggregaattori eli sub-aggregaattori. Toimintaympäristöiltään ja mark-

kinapaikoiltaan aggregaattorit voivat toimia verkon tasapainon ylläpitämiseksi tehoon ja te-

hokapasiteettiin pohjautuvien reservimarkkinoiden tuotteilla sekä energiaan pohjautuvilla 

markkinoilla, eli fyysisten sähkömarkkinoiden vuorokausi- ja päivänsisäisillä tuotteilla tai 

säätösähkömarkkinoiden tuotteilla. Markkinoille pääsemiseksi aggregaattorit voivat aggre-

goida ja ohjata erilaisia hajautettuja resursseja, kuten hajautettua tuotantoa (esim. aurinko-

voimaloita), sähköisten ajoneuvojen ominaisuuksia (esim. akustoja sekä älykkäitä latauk-

sia), sähkövarastoja (esim. BTM-akkuja) sekä kysyntäjoustoon kykeneviä kohteita 
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eksplisiittisesti ja implisiittisesti (esim. ilmanvaihto, valaistus ja suuremmat kodinkoneet). 

Aggregaattoreiden toiminnan mahdollistaminen vaatii myös erilaisten teknologioiden hyö-

dyntämistä energianmittauksen, ohjauksen, hallinnan ja markkinoille tuomisen saralla. Eri-

laisten ohjaus-/hallinta-alustojen, kuten hallintajärjestelmien avulla aggregointiin sopivia 

joustavia kohteita kyetään kontrolloimaan aggregaattoreiden toimesta etäyhteyksin. Lisäksi 

uuden sukupolven energiamittarit AMR 2.0:n, IoT:n sekä muiden palveluiden kanssa mah-

dollistavat entistä paremmat, nopeammat ja monipuolisemmat energiamittaukset sekä tie-

donvaihdon toimijoiden ja asiakkaiden kesken. Virtuaalivoimalaitoksia sekä vastaavia alus-

toja voidaan hyödyntää myös aggregaattoreiden toiminnassa. Niiden avulla joustavista re-

sursseista voidaan muodostaa yksinkertainen ja ymmärrettävä kokonaisuus, joka voidaan 

tuoda markkinoille muiden perinteisten voimalaitoksien tapaisesti. 

Tämänhetkisten sääntelyjen, markkinoiden toimintojen sekä aggregaattoreiden toimintaa 

hankaloittavien haasteiden valossa toimittajan roolissa toimiva myyjä-aggregaattori on hel-

poiten toteutettavissa oleva sekä liiketoimiltaan kannattavin käsitellyistä aggregaattorimal-

leista. Uusien sopimuksien ja tiedonvaihdon pienempi tarve sekä jo olemassa olevien toi-

mintojen ja asiakassuhteiden hyödyntäminen aggregaattoritoiminnassa edistää myyjä-aggre-

gaattorimallin asemaa sähkömarkkinoilla, joka voi pitkässä juoksussa olla hyvinkin haital-

lista terveelle kilpailulle eri toimijoiden ja toimintamallien välillä.  

Muihin käsiteltyihin aggregaattorimalleihin ja niiden toimintaan liittyy perustavanlaatuisia 

ongelmia, jotka hankaloittavat sekä estävät niiden laajempaa toteuttamista nykyisessä mark-

kinaympäristössä. Tasevastaavan aggregaattorin sekä BRP-IA:n suurin ongelma on kahden 

tasevastaavan toimijan rinnakkainen toiminta yksittäisten kohteiden tai asiakkaiden koh-

dalla. Jotta kyseisten mallien mukaan toimivat aggregaattorit voisivat toimia markkinoilla, 

tulisi niiden tehdä erillinen sopimus asiakkaidensa nykyisten tasevastaavien kanssa tasevas-

tuun jakamisen ja vaikutusten suhteen. Aggregaattoreiden tulisi kuitenkin pystyä harjoitta-

maan toimintaansa ilman asiakkaiden nykyisten tasevastaavien ja palveluntarjoajien suostu-

musta reilun sekä toimivan kilpailun toteutumiseksi. Tasevastuun jakaminen useaan toimit-

tajan kesken ja niitä varten tehtyjen sopimusten solmiminen ei ole kuitenkaan nykyisten di-

rektiivien mukaan mahdollista, vaikka se on välttämätöntä eri toimijoiden välisen yhteistoi-

minnan takaamiseksi. 

Itsenäisillä aggregaattoreilla ei ole perinteistä tai säänneltyä roolia sähkömarkkinoilla, jol-

loin ne myös toteuttaisivat jouston tarjoamisen perinteisen toimitusketjun ohitse. Tämä luo 
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haasteita taseasioihin liittyen, kuten taseselvitykseen toimijoiden kesken mm. maksettavien 

kompensaatioiden muodossa. Näistä syistä johtuen markkinoille ei ole vielä laadittu myös-

kään yhtenäisiä pelisääntöjä tai säännöksiä itsenäisten aggregaattoreiden suhteen, jonka ta-

kia niiden toteutus ja toiminta on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi itsenäisillä aggregaattoreilla ei 

ole samanlaisia resursseja ja mahdollisuuksia hyödyntää markkinoita sekä niiden mukaisia 

hintoja, kuten esimerkiksi myyjä-aggregaattorilla, jonka takia toiminnan kustannukset voi-

vat olla suuremmat ylimääräisten asiakkaille maksettavien korvausten takia. 

Sub-aggregaattorin toiminta vaatii sopimuksen ja sujuvan yhteistyön markkinatoimijan, ku-

ten aggregaattorin kanssa, jotta kyseistä mallia voidaan toteuttaa ja jouston mahdollistavia 

palveluita tarjota. Lisäksi sub-aggregaattoreilla tulee olla toimivat sekä asianmukaiset väli-

neet ja ymmärrys joustavien resurssien ja sähkömarkkinoiden osalta, jotta asiakkaiden jousto 

saadaan tuotua markkinoille. Sub-aggregaattorin toiminta tulee myös olla kustannusteho-

kasta yhteistyökumppaneille, sillä ne toimivat aggregoinnin mahdollistavana välikätenä asi-

akkaiden ja markkinatoimijoiden tukena. 

Aggregaattorit hyödyntävät toiminnassaan joustoon kykeneviä sähkön kulutus-, tuotanto- ja 

varastointikohteita, joista etenkin kysyntäjouston piiriin liittyvät kohteet ja niiden mahdolli-

suudet ovat kiinnostavia resursseja aggregoinnin yhteydessä. Jokaisen resurssin kohdalla tu-

lee kuitenkin tarkastella ja mitoittaa kohteet, jotta aggregaattoreiden tarjoama jousto mark-

kinoille ei synnytä kohteen omistajille suuria haittavaikutuksia. Resurssien käyttöä, valvon-

taa ja mittauksia sekä tiedonvaihtoa voidaan tukea erilaisten mittaus- ja hallintajärjestelmien 

avulla, joidenka avulla aggregointi saadaan toteutettua mahdollisimman kustannustehok-

kaasti, vaivattomasti sekä lyhyellä viiveellä. Niiden tulee myös sijaita asiakkaiden/kohteiden 

läheisyydessä, jotta joustoa ja sen valvontaa saadaan suoritettua sekä etäluettua aggregaat-

torin toimesta. 

Asiakasnäkökulmasta aggregaattoreiden toiminta nähdään mielenkiintoisena ja potentiaali-

sena liiketoimintana. Siitä eri osapuolet saavat mm. taloudellista hyötyä, voivat edesauttaa 

kestävää kehitystä ja ilmastopäästöjen vähentämistä sekä aggregaattorit ja sen asiakkaat voi-

vat tarjota tai itse hyödyntää esimerkiksi verkon ongelmatilanteissa kohteista irtoavaa jous-

toa toiminnoissaan. Vaikka aggregointi ja aggregaattoreiden toiminta ei ehkä käsitteenä ole 

niin tuttu yrityksille tai kuluttajille, niin mielenkiintoa tietää siitä lisää ja halua kartoittaa 

omaa tietämystä sekä omien resurssien hyödyntämisen potentiaalia löytyy eri osapuolilta.  
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LIITTEET 

Liite 1. Yrityshaastattelun kysymykset 

1. Onko Aggregointi ja/tai aggregaattoritoiminta ennestään tuttua yritykselle? 

Mitä yritys tietää jo kyseistä aiheesta? 

2. Aggregoinnista ja aggregaattoritoiminnasta on riittävästi ja selkeästi tietoa tarjolla 

eri kanavissa (internet-sivustot, uutiset/lehdet, yritykset, tutkimukset jne.)? 

Jos aiheesta on tullut tietoa vastaan niin mistä kanavista ja millaista tietoa? Jos ei, 

millaista tietoa ja missä kanavissa toivoisitte saavan tietoa aggregaattoreista ja 

muista vastaavista aihepiireistä? 

3. Kuinka sähkön hankinta, kulutus ja mahdollinen oma tuotanto tai energian varas-

tointi toteutetaan yrityksessä? 

4. Kuinka tarkasti yrityksessä seurataan sähkönkulutusta (arvio 1 - 5)? 

Kuinka tiheällä tasolla yrityksessä seurataan sähkönkulutusta? 

- Tuntitasolla 

- Päivätasolla 

- Kuukausitasolla 

- Muu 

- En osaa sanoa 

Kuinka sähkönkulutus ja sen seuranta vaikuttaa yrityksen toimintaan? 

Hyödynnetäänkö tietoja yrityksen sisällä? 

5. Kuinka merkittävä kuluerä sähkön hankinta ja sen kulutus on yrityksen toiminnassa 

(arvio 1 - 5)? 

Kuinka merkittävää sähkö ja sen hankinta on verrattuna esimerkiksi yhtiön liiketoi-

mintaan tai -vaihtoon? 

Minkälaisia tavoitteita/toimenpiteitä yrityksellä on sähköön ja sen hankintaan liitty-

vissä asioissa tulevaisuutta ajatellen? 

6. Löytyykö yrityksestä joustoon kykeneviä kulutus-, tuotanto- ja/tai varastointikoh-

teita? 

Millaisia joustoon kykeneviä kohteita yrityksestä löytyy (esim. valaistus, 
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ilmanvaihto, lämmitys, jäähdytys, tuotantoprosessit/koneet jne.)? 

Kuinka suuria joustoon kykenevät kohteet ovat tehoiltaan/kapasiteeteiltaan? 

7. Kuinka tarkasti yrityksen aktiivisia sekä päivittäisiä energiaa/sähköä kuluttavia toi-

mintoja tai tuotantoprosesseja suunnitellaan (esim. laitteiden ja koneiden käytön 

määrät, pituudet tai ajoitukset, erilaisten toimenpiteiden (normaali käyttö, huolto, 

päivittäminen jne.) toteuttaminen tai muut vastaavanlaiset toimet) (arvio 1- 5)? 

Millaisia tavoitteita kyseisellä suunnittelulla koetaan saavuttamaan? 

Onko tuotantoprosesseissa tai muissa toiminnoissa varaa joustaa sähkön/energian 

suhteen? Pystyisikö niissä esimerkiksi vapauttamaan tehoa tai laskemaan käyttöka-

pasiteettia kysyntäjouston toteuttamiseen ilman suuria haittavaikutuksia yrityksen 

normaaliin toimintaan? 

8. Onko yrityksellä tietyt arvot ja/tai tavoitteet yrityksen energiaan liittyvissä päätök-

sissä? 

Millaiset asiat ja/tai arvot ohjaavat kyseisiä päätöksiä (esim. taloudellinen hyöty, 

kestävä kehitys, tehokkuus jne.) Onko yrityksen tavoitteilla tai arvoilla tietty tär-

keysjärjestys? 

9. Onko yrityksellä mahdollisia rajoittavia tekijöitä tai asioita aggregointiin tai aggre-

gaattoreiden toimintaan liittyen? 

Jos kyllä, millaiset asiat rajoittavat? Onko esimerkiksi konkreettisia esteitä, epäi-

lyksiä tai pohdittavia kysymyksiä? 

10. Onko yrityksenne mahdollisesti kiinnostunut tai halukas tulevaisuudessa olemaan 

osa aggregaattoreiden toimintaa? 

Jos toiminta kiinnostaa, miksi ja millainen toiminta vaikuttaa kiinnostavalta? Jos ei, 

pystyttekö avaamaan syitä? 

Mikä kannustaisi osallistumaan (käytön helppous, rahallinen hyöty jne.)? 

 


