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esittämä Suomen kaasunsiirtoverkoston alustava tariffisto 1.1.2020

Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta kantansa. Pääsääntöisesti alustavasti esitetyt
tariffitasot ovat oikean suuntaisia ja kehitystyöprosesseissa indikoidun mukaisia. Olemme kuitenkin
huolissamme lausuntoajan lyhyydestä, sillä julkinen kuuleminen ja tariffien taustoittaminen pidettiin 15.3,
mutta alan toimijoiden lausuntojen pitäisi olla annettuna jo 31.3. Asian on kuitenkin erittäin tärkeä sekä
hyvin monimutkainen. Tariffiston hinnoitellulla on suora vaikutus markkinoiden kiinnostavuuteen ja sitä
kautta markkinoiden avaamiseen.
Haluamme huomauttaa, että samaan aikaan kun alan toimijoilta halutaan lausuntoja tariffeista ja sen
ympärille muodostettavista säännöistä, toimijoilla ei ole ollut mahdollista saada taustainformaatiota
tutkittavakseen, miten esimerkiksi esitettyihin tariffitasoihin on päädytty.
Yhtenä esimerkkinä dokumentista ”Alustavan tariffiston kuulemisasiakirja (15.02.2019)” voisimme nostaa
seuraavan kysymyksen:
kohta 3. Alustavat muut kuin siirtopalvelut ja niiden hinnoittelu:
Suomen Exit-alueen kapasiteetin ylitysmaksu:
Kapasiteetin ylitysmaksun on esitetty olevan kolme kertaa päivän sisäisen kapasiteetin maksu. Päivän
sisäisen kapasiteetin maksu on 1,7 kertaa vuosikapasiteetin maksu, jolloin kapasiteetin ylitysmaksu
muodostuu 5,1 kertaiseksi verrattuna vuosituotteen maksuun.
Ehdotettu vuosikapasiteetin €/MWh-hinta on nykyisin käytössä olevalla alemmalla lämpöarvolla laskettuna
3,18 €/MWh, jolloin kapasiteetin ylitysmaksuksi muodostuu 16,218 €/MWh. Tämän suuruinen maksu on
ehdotuksen mukaan tarkoitus olla voimassa ympäri vuoden.
Gasumin M2017 siirtotariffissa lisäsiirron hinta on kesäkaudella 4,75 €/MW ja talvikaudella 8,35 €/MWh
toimituskohdekohtaisen siirtomaksun päälle. Toimituskohdekohtaiset siirron hinnat ovat kesäkaudella 1,013,05 €/MWh ja talvikaudella 2,03-6,09 €/MWh. Lisäsiirron kokonaishinnat ovat siten kesällä 5,76-7,80
€/MWh ja talvella 10,38-14,44€/MWh. Kaavailtu ylitysmaksu 16,218 €/MWh olisi siten reilusti nykyisen
lisäsiirtomaksun yläpuolella ympäri vuoden.
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Gasumin M2017 siirtotariffissa päivän sisäisenä siirtotuotteena on ”Ennakkosiirto”. Tämä vastaa hyvin
uutta päivän sisäistä kapasiteetin tuotetta. Gasumin voimassa olevassa hinnoittelussa Ennakkosiirron
hinnan suuruus (kesällä 5,76-7,80 €/MWh ja talvella 10,38-14,44€/MWh) on täysin sama kuin Lisäsiirron
kokonaishinta, joka vastaa uutta Kapasiteetin ylitysmaksua.
Näin ollen kysymme perusteita sille, miksi suunnitellussa uudessa mallissa ylitysmaksun suuruus on
kolminkertainen päivän sisäiseen etukäteen hankittuun kapasiteettituotteeseen verrattuna, kun
nykyisessä käytössä olevassa mallissa päivän sisäisen siirtotuotteen hinta on voinut ollut sama kuin
ylitysmaksun hinta.
Kuten esimerkistä näkee asiat ovat osalle toimijoista monimutkaisia ja vaativat enemmän taustoitusta ja
selvennyksiä kuin mitä 15.3 pidetyssä kuulemistilausuudessa käytettiin aikaa.
Tämän johdosta esitämme, että Gasum-TSO ja Energiavirasto a) antavat markkinatoimijoille ensi tilassa
esitetyn tariffiston laskentaperusteet sekä olemassa olevat taustatiedot mukaan lukien esim. päivittäiset
kulutuskäyrät, b) alustavien tariffien kuulemista jatketaan 15.5.2019 asti sekä c) että Energiavirasto
yhdessä Gasum-TSO:n kanssa järjestää toisen kuulemistilaisuuden, jossa käydään yhdessä sidostahojen
kanssa läpi tariffien taustoja laskelmineen, kun kaasunsiirtoverkon asiakkailla on ollut tarpeeksi aikaa
tutustua annettuihin laskentaperusteisiin.
Energiateollisuus haluaa painottaa, että on hyvin tärkeää, että viranomaiset jatkavat hyvää dialogia yhdessä
siirtoverkon asiakkaiden kanssa ja että käydään yhdessä läpi tariffien taustat ja pyritään saamaan aikaiseksi
yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi tariffisto, joka on yhteensopiva myös samaan tasealueeseen kuuluvien
Baltian maiden kanssa.
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