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Sidosryhmäkysely 15 minuutin tasejaksoon siirtymisestä 
 

Energiavirasto on pyytänyt sidosryhmien näkemyksiä lyhyempään tasejaksoon siirtymisestä 
ja sen vaikutuksista sidosryhmiin. Energiateollisuus ry (ET) kiittää mahdollisuudesta esittää 
näkemyksemme. 
 
Johdanto 
 
Lähtökohtaisesti sähkökaupan toimitusketjun tulee olla ehjä ja toteutua samaa resoluutiota 
soveltamalla läpi koko toimitusketjun hankinnasta kulutuksen mittaukseen ja toteutuneiden 
kauppojen todentamiseen. Tätä lähtökohtaa vasten suurimman osan mittareista tulisi pystyä 
mittaamaan vartissa tehtäessä tasejaksoa koskeva muutos, mikä puolestaan tarkoittaa, ettei 
muutosta tulisi kustannustehokkuuden näkökulmasta tehdä ennen kuin mittareiden 
saavuttaessa käyttöikänsä lopun. Aikataulullisesti tämä tapahtuisi ensi vuosikymmenen 
aikana. Hyödyt tasejakson muutoksesta on aiemmissa selvityksissä (mm. Frontierin selvitys 
ENTSO-E:lle) todettu kustannuksia pienemmiksi ja epävarmoiksi. 

 
Tiedostamme kuitenkin EU:n lainsäädännön tuomat paineet ja samanaikaisen yhteisen 
ratkaisun hyödyt Pohjoismaissa. Parasta olisikin, että Pohjoismaat yhdessä hakisivat 
siirtymäaikaa muutoksen toteuttamiseen tai että ainakin Suomi ja Ruotsi pyrkisivät 
yhtenäiseen aikatauluun. Vaadittu muutos tulee tällöin toteuttaa mahdollisimman 
kustannustehokkaasti, tavoitetila tunnistaen ja realistisessa aikataulussa huomioiden 
suunnitteluun, sääntelyn muuttamiseen ja tekniseen toteutukseen tarvittava aika. Olennainen 
osa ratkaisua on, että kohteiden, joissa ei siirrytä etupainotteisesti varttimittauksiin, 
tuntimitatut kulutukset jaetaan datahubin toimesta varttitaseisiin. 
 
Tasejakson muutos datahubissa toteutettavia mallinnuksiakin hyödyntämällä edellyttää, että 
datahub pystyy toteuttamaan luotettavasti mallinnuksen ja tarvittavat tiedonsiirrot. Toiseksi 
tasejakso-muutoksen edellyttämiä tietojärjestelmämuutoksia ei ole mahdollista toteuttaa 
ennen datahubin edellyttämien muutosten valmistumista. Samat toimijat tilaavat ja tekevät 
molempien edellyttämiä muutoksia. Tasejaksomuutoksen edellyttämistä toimista sekä siitä, 
miten tasejaksomuutos käytännössä toteutetaan ei ole vielä minkäänlaista kansallista 
suunnitelmaa. Siten toimintatavoista on päätettävä mahdollisimman nopeasti, jotta 
tietojärjestelmämuutokset voidaan määrittää ja aikatauluttaa. ET:n näkemys onkin, että 
Suomessa pitää valmistautua pitkään siirtymävaiheeseen mahdollistamalla lainsäädännön 
sallima siirtymäaika täysimääräisesti. Kansallisesti voidaan, mikäli laadittava suunnitelma 
osoittaa sen mahdolliseksi, vuoden 2018 loppuun mennessä päättää tarkemmasta ja 
mahdollisesti aiemmasta siirtymä-ajankohdasta. 
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Mitä hyötyjä saadaan siirryttäessä 15 min taseselvitysjaksoon a) heti 2020 lopussa 
b) 2022 - 2024 välillä c) vasta 2025 alussa 
 
Mahdollisia hyötyjä tasejakson lyhentämisestä ovat: 
 

 Intraday-markkinoiden ja säätösähkömarkkinoiden toiminta 15 minuutin 
kaupankäynti- ja hintajakson perusteella. Tämä mahdollistaisi joustavan tuotannon 
sekä varttimitattujen suurasiakkaiden kysyntäjouston paremman hyödyntämisen. 
Kaupankäynti muun Euroopan kanssa helpottuisi, kun kaupankäyntijakso on sama. 
Jos Suomessa on käytössä tuntitase muun Pohjolan vaihtaessa varttitaseeseen, 
suomalaisten toimijoiden mahdollisuudet intraday-kaupassa heikkenevät. Säätö- ja 
tasesähkön hinta poikkeaisi muista Pohjoismaista niissäkin säätötilanteissa, jolloin 
rajajohdoilla ei ole siirtorajoituksia (muissa Pohjoismaissa tasesähkön hinta perustuisi 
tasesähkön arvoon 15 minuutin jaksolla). 

 Suurille tuotantoyksiköille ja DC-yhteyksille nykyisin asetettuja rajoituksia 
tehonmuutoksista tunninvaihteessa voitaisiin ja tulisi poistaa. Oletettavasti 
järjestelmätasolla muutokset olisivat pienempiä 15 minuutin intervalleilla, kuin mitä 
ne ovat tunninvaihteissa.  

 Pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden laatu paranee tasejaksojen välisten 
poikkeamien pienentyessä, mikä merkitsee käyttövarmuuden parantumista sekä 
sähkönkäyttäjien maksettavaksi koituvien reservi- ja säätökustannusten 
pienenemistä. Säätökustannukset pienenisivät kahdella tavalla. Ensinnäkin 
tunninsisäisiä säätöjä joudutaan tekemään volyymillisesti enemmän, mitä oletettavasti 
saman aikajakson varttien sisällä. Toiseksi mahdolliset korkeat säätösähköhinnat 
kohdistuisivat yksittäisen vartin tasevirheelle koko tunnin tasevirheen sijaan. Tarve 
verkkoyhtiöiden tekemiin säätöihin vähenisi ja sähköjärjestelmän toimintavarmuus 
paranisi. 

 Yhteinen tasejakso Pohjolassa helpottaa yhteisten toimintamallien kehittämistä ja 
käyttöönottoa. 

 
Hyödyt riippuvat myös muusta kehityksestä, mm. kaupankäynnin mahdollisuuksista spot-, 
ID- ja säätösähkömarkkinoilla, ja datahubin toiminnoista. Mikäli toimijoilla on hyvin rajalliset 
mahdollisuudet täsmäyttää taseitansa kaupankäynnillä, toimijat vain altistuvat tuntitasolla 
täsmättyjen taseiden ja varttitasolla tehtyjen arvioiden välisille virheille. 
 
Suurimmalle osalle verkonkäyttäjiä muutoksesta ei koidu hyötyjä. Käytännössä vain osa 
asiakaskunnasta pystyisi seuraamaan aktiivisesti hintavaihtelua varttimarkkinoilla ja 
markkinatilanteeseen reagointi, kysyntäjousto, edellyttäisi automaatiota. Sen sijaan 
loppuasiakkaat joutuvat maksamaan verkkoyhtiöiden ennenaikaisista mittarivaihdoista ja IT-
päivityksistä aiheutuvat kustannukset. Kustannusten pitämiseksi mahdollisimman pieninä on 
datahubin tarjottava jakeluverkkoyhtiöille riittävät palvelut. 
 
Varttitaseeseen siirtymisestä ei tule myöskään jakeluverkonhaltijoille verkon suunnittelun ja 
operoinnin kannalta lisäarvoa nykyiseen verrattuna. 
 
Näkemyksemme mukaan muutoksesta aiheutuukin suuret kustannukset kaikille 
verkonkäyttäjille, myös pienille ja keskisuurille sähkökäyttäjille, ja mahdollisesti vain pienet 
hyödyt suurille sähkönkäyttäjille ja tuotannolle. Toteutusaikataululla on iso vaikutus 
kustannuksien suureen. Mitä nopeampi siirtymä, sen suuremmat kustannukset. ET:n 
näkemyksen mukaan kantaverkkoyhtiöiden ja viranomaisten tulee selvittää tarkemmin, 
millaiset hyödyt kiirehtiminen vuoteen 2020 tuottaisi. 
 
Hyötyjen arviointia kysymyksessä annetuilla aikajaksoilla: 
 
a) Jakeluverkon hallinnan kannalta varhainen siirtymä varttitaseeseen ei juuri tuo hyötyjä. 

Sen sijaan jakeluverkonhaltijat ja sähkömarkkinatoimijat joutuvat ennenaikaisesti 
uusimaan lukuisia tietojärjestelmiä ja osin myös mittausinfrastruktuuria samanaikaisesti 
kuin yhtiöt toteuttavat jo nyt päätettyjä ja määriteltyjä datahub-muutoksia 
järjestelmiinsä. Jos muissa Pohjoismaissa tasejaksomuutos etenee TSOiden ehdottamassa 
aikataulussa, ovat hyötyinä Pohjoismaissa harmonisoitu tasejakso sekä 



 
3(6) 

yksinkertaisemmat säätösähkömarkkinarakenteet kuin jos tasejakso eriää eri maiden 
välillä. Toisaalta, jo nykyisinkin säätösähköaktivoinnit tehdään tuntia lyhyemmiksi 
aikajaksoiksi. Jos Suomen tasejakso säilyy tunnissa muiden Pohjoismaiden siirtyessä 
varttiin, ID-kaupankäyntiin jouduttaisiin suomalaisille toimijoille harkitsemaan rajoituksia, 
joita toimijoilla muissa maissa ei ole. 

b) Pidempi siirtymäaika mahdollistaa suunnitelmallisempien IT-päivitysten tekemisen sekä 
antaa varmuutta, että laskennalliset muutokset pystytään toteuttamaan oikein ja 
keskitetysti (varmuus datahubin toiminnallisuudesta on suurempi ja aikaa testauksille 
ollut riittävästi). Datahubin aikataulu ei satu päällekkäin eikä datahubin vaatimien 
muutosten teko enää vie resursseja toimijoilta ja järjestelmätoimittajilta. Useampi 
mittauskohde, jossa muutos edellyttäisi mittarinvaihtoa, on saavuttanut mittarin 
luonnollisen eliniän.  

c) Merkittävä osa kohteista pystyttäisiin jo mittaamaan vartin resoluutiolla ja mallinnettavien 
kohteiden määrä voisi jäädä rajatummaksi. Edelleen osa kohteista tulisi kuitenkin 
mallintaa n. vuosikymmenen loppuun asti. 

 
Mitkä ovat teille suurimmat vaikeudet ja haasteet siirryttäessä 15 min 
taseselvitykseen ja miten ne muuttuvat, mikäli siirtymä tapahtuu a) 2020 lopussa 
b) 2022 – 2024 c) 2025 alussa? 
 
Suurimmat tunnistetut haasteet Suomessa liittyvät ensiksi tietojärjestelmien valmiuteen ja 
saatavuuteen. Toinen suuri haaste liittyy datahubin aikatauluun ja toiminnallisuuksiin 
varttitaseiden mallintajana. Kolmas on isojen liittymien mittareiden ennenaikaiset vaihdot, 
valitusta etenemistavasta riippuen. Muutoksen suunnittelulle ja sen jälkeiselle toteutukselle ei 
TSOiden ehdottamalla aikataululla näytä jäävän tarpeeksi aikaa, sillä aikaa olisi yhteensä 2,5 
vuotta. Jos mittareita tarvitsee uusia, niin pelkästään näiden hankintaan ja asennuksiin tulisi 
varata tämän verran aikaa. Neljänneksi spot-kaupankäynnin mahdollisuuksiin lyhyemmän 
aikavälin tuotteilla liittyy epävarmuuksia. 
 
Mittareiden vaihdot aiheuttavat joka tapauksessa työtä, ja riippuen mitkä kaikki kohteet 
(suuret sähkönkäyttäjät vai myös 3x63 A kohteet) tulisi alusta pitäen mitata lyhyemmällä 
aikavälillä, mittareiden vaihto voi olla jopa 2,5 vuoden mittainen prosessi kilpailutuksineen, 
hankintoineen, asennuksineen ja järjestelmäpäivityksineen.  
 
Myös mittareiden uudelleenohjelmointi on aikavievää työtä. Tällä hetkellä kaikkiin mittareihin 
ei ole olemassa massaohjelmointityökaluja. Ne tulisi joko kehittää tai mittarit ohjelmoida 
yksitellen. Kumpaankin vaihtoehtoon on suunnitteluvaiheen ja päätöksenteon jälkeen 
varattava riittävä toteutusaika. Isojen verkonhaltijoiden kohdalla voidaan puhua jopa vuoden 
kestävästä toteutusjaksosta. 
 
Lisäksi on hyvä huomioida, että verkkoyhtiöllä on parhaillaan menossa kaikkien aikojen 
suurin investointi verkon parannuksessa, tämä sitoo mittalaitteiden asennusresursseja muihin 
verkonrakennustöihin. 
 
Suuri haaste on, ettei vielä ole selvää kuvaa, mitä kaikkea muutos edellyttää, eikä miten 
muutoshetki tullaan toteuttamaan. Joka tapauksessa tasejaksomuutos tulee muodostamaan 
epäjatkuvuuskohdan mittauksissa ja datan hallinnassa. Suunnitteluvaiheessa tulisikin 
tarkkaan selvittää, mitä konkreettisia toimia verkonhaltijoiden ja muiden toimijoiden on 
tehtävä varttitasemuutoshetkellä lähtien yksittäiselle mittarille väistämättä tulevasta 
katkoksesta järjestelmien ja menettelytapojen muutokseen. Muutos on todella haasteellinen 
eikä tapahdu hetkessä ja on suunniteltava tavoitteiden, toimintamallien ja aikataulun osalta 
huolella. 
 
15 minuutin taseselvitykseen siirtyminen edellyttää verkkoyhtiön järjestelmien kehitystä, 
mikäli verkkoyhtiö joutuu mittaamaan 15 minuutin jaksolla tai toimittamaan eSettille 
tasetietoa 15 minuutin jaksolla. Mm. mittarinluenta-, mittaustieto-, laskutus-, 
asiakasraportointi- ja verkkotietojärjestelmät pitää uudistaa. 
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Kustannusten ja haittojen arviointia kysymyksessä annetuilla aikajaksoilla: 
 
a) Epävarmuudet käytännön toteutettavuuden suhteen ovat hyvin suuria. 

Järjestelmätoimittajien ja verkkoyhtiöiden omat resurssit ovat tällä aikajaksolla jo kiinni 
datahubin käyttöönotossa. Aikataulu olisi kiireinen ilman datahub-projektiakin ja 
datahubin käyttöönoton kanssa samanaikaisesti toteutettuna käytännössä erittäin 
haasteellinen. 2021 mennessä tehtävän muutoksen isona ja todennäköisenä riskinä on, 
että yhtiöt joutuvat tilaamaan muutokset ylihintaisina ja keskeneräisinä. On epävarmaa, 
onko datahubin ominaisuudet tehdä varttitasemuutoksia ja välittää tietoa vartin ja tunnin 
resoluutiolla ehditty toteuttaa ja testata riittävästi.  

Jos mittaukset tulisi toteuttaa varttiresoluutiolla kaikissa yli 3x63 A kohteissa, tarkoittaa 
se muutostöitä n. 70 000 mittariin. Esimerkiksi Carunan mittareista (14 000) vain hieman 
yli puolessa on etäohjelmointimahdollisuus ja riittävästi muistikapasiteettia nelinkertaisen 
datamäärän tallentamiseen. Muutoksen aiheuttamaan mittareiden ennenaikaiseen 
vaihtoon ei kilpailuttamisineen jää riittävästi aikaa. On huomioitava, että useat yhtiöt 
joutuvat tekemään hankinnat aikaa vievinä julkisina hankintoina. 

b) Tietojärjestelmämuutokset voitaneen toteuttaa hallitusti ja riittävästi testaten. Datahubin 
voi olettaa olevan toiminnassa ja varttimuutosten toteutuskyky riittävästi testattu. 
Kuitenkin merkittävä osa kulutuskohteista on tällä aikajaksolla vielä tuntimittauksessa, 
mikä aiheuttaa klappia rajapistemittausten ja mallinnusten välillä. 

Mikäli mittausvaatimus on ulotettu 3x63 A mittareihin, täytyy näistä merkittävä osa uusia 
ennenaikaisesti. Mittareiden vaihtoon sekä hankkeen kilpailutukseen on kuitenkin 
tarpeeksi aikaa. 

Vaikeutena muista Pohjoismaista poikkeavasta siirtymäaikataulusta seuraisi menetyksiä 
ja lisäkustannuksia intraday- ja säätösähkömarkkinoilla markkinatoimijoille ja Fingridille. 

c) Suurempi osa kulutuskohteista on ollut mahdollista siirtää 15 minuutin mittauksiin, ja osa 
mittareiden vaihdoista voi jo toteutua niiden käyttöiän tullessa täyteen etukäteen 
suunnitellussa aikataulussa. Järjestelmämuutokset voidaan toteuttaa 
kustannustehokkaassa järjestyksessä ja suunnitellusti. Vaikeutena muista Pohjoismaista 
poikkeavasta siirtymäaikataulusta seuraisi menetyksiä ja lisäkustannuksia intraday- ja 
säätösähkömarkkinoilla. Jos muut Pohjoismaat siirtyvät olennaisesti nopeammassa 
aikataulussa, on vaarana myös pohjoismaisten sähkömarkkinoiden harmonisaation 
heikkeneminen.   

 
Mitä konkreettisia asioita teidän tulee toteuttaa ennen kuin 15 min taseselvitykseen 
voidaan siirtyä ja kuinka paljon ne vaativat aikaa (vähintään)? Millaisia 
kustannuksia tähän liittyy? 
 
Energiayhtiöiden pitää uudistaa kaikki asiaan liittyvät tietojärjestelmänsä, että ne kykenevät 
hallitsemaan 15 minuutin aikasarjoja. Mm. mittarinluenta-, mittaustieto-, laskutus-, 
asiakasraportointi- ja verkkotietojärjestelmät pitää uudistaa. Kaupankäyntijärjestelmissä 
pitää lisätä automaatiota, sillä 96 tasejaksoa vuorokaudessa on merkittävästi enemmän kuin 
24. Käytännössä yhtiöissä pitää olla valmius osin kaksinkertaisten järjestelmien ja prosessien 
ylläpitoon. Osa kohteista tulee olemaan mitattuja ja osa mallinnettuja. Luonnollisesti muutos 
vaatii mittareiden vaihtoja tai uudelleenohjelmointeja. Rajapisteiden ja yli 1 MVA kohteiden 
osalta muutos on tapauskohtainen ja voi vaatia mittarinvaihtoja ja yksittäisiä 
ohjelmointitoimenpiteitä. Mikäli kaikki yli 3x63A käyttöpaikat tulee heti siirtää 
varttimittaukseen, täytyy kaikki mittaukseen liittyvät prosessit käytännössä automatisoida, 
niin verkkoyhtiöiden kuin sähkönmyyjienkin prosesseissa. Tämä muutos lisää käsiteltävän 
tiedon määrää niin merkittävästi, ettei voida enää ylläpitää manuaalisia prosessivaiheita 
luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Kokonaisaikataulu näille voi olla n. 2,5 vuotta (katso 
myös liitteenä oleva ET:n yhteenveto-dokumentti ” Varttitaseselvitys mittauksen 
näkökulmasta”). 

Pitää määrittää yksityiskohtainen suunnitelma, miten tasejaksomuutos tullaan toteuttamaan, 
mitä tietoa kulkee yhtiöiden ja datahubin välillä ennen ja jälkeen tasejaksomuutoksen, miten 
tietoja hallitaan, ja miten erotetaan tunti- ja varttisarjat? Pitää määrittää, millainen 
muutosprosessi käytännössä on, ja miten mittaussarjoja käsitellään muutoshetken ympärillä. 
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Millainen merkitys on sillä, että Suomi ja muut lähialueen maat ovat samassa tai eri 
taseselvitysjaksossa? 
 
Suomen eriytyminen muiden Pohjoismaiden tasehallinnasta hankaloittaisi 
yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa ja pohjoismaista tasehallintaa. Fingridin 
tulisi siinä tapauksessa vastata omalla taseellaan rajapistemittausten varttien ja suomalaisten 
käyttöpaikkojen tuntien eroista. Säätösähkötuotteiden rakenteissa erilaiset tasejaksot tulisi 
huomioida, mutta tämä huomiointi voisi tapahtua Fingridin taseissa, mutta tällöinkin 
säätösähkökaupan mahdollisuudet heikkenisivät Suomessa selvästi. 
 
Jakeluverkon suunnittelun ja operoinnin kannalta asialla ei ole merkitystä.  
 
Toki on selvää, että yhteisten markkinaratkaisujen tekeminen on helpompaa, mitä 
harmonisoidumpi pohja markkinoilla on, mutta tasejaksoerojen hallinnan ei pitäisi olla 
erityisen vaikeaa, vaan tehtävissä.  
 
Mitä asioita/kohteita tulisi mitata 15 min jaksossa? Mitä muutoksia (joita ei 
muutoin tehtäisi) arvioitte mittauksiinne vaadittavan, mikäli varttitaseeseen 
siirrytään a) 2020 lopussa b) 2022 - 2024 c) 2025 alussa 
 
Mitä enemmän muutoksia toteutetaan nopealla aikataululla, sitä suuremmat kustannukset 
siitä aiheutuu yhtiöille ja yhteiskunnalle. Muutokset mittauksiin riippuu paljon siitä, mitä 
kohteita olisi tarkoitus mitata varttiresoluutiolla. 

- Rajapistemittaukset Fingridin verkossa toteutetaan jo nykyisin tarkemmalla resoluutiolla 
kuin tunnissa tai vartissa. 

- Säätösähkömarkkinoille tarjottavat kohteet tulee todentaa tarkemmalla resoluutiolla kuin 
tunnissa tai vartissa 

- Muista kohteista osassa mittarit voidaan massaohjelmoida etänä, osassa ohjelmoida 
etänä yksittäin, osassa ohjelmointi onnistuu vain paikan päällä ja osassa mittarit tulisi 
vaihtaa. Suurimmassa osassa ohjelmoitavia kohteita haasteeksi muodostuu kuitenkin 
mittarin muistin koko, eli kyky tallentaa mittaustietoja koko laskutus- tai edes 
taseselvitysjaksolle. Toinen haaste tulee suuremmasta ja useammin tapahtuvasta 
datasiirtotarpeesta. 

Arvioita annetuilla aikajaksoilla: 

a) Jos kaikki mittaukset muutettaisiin 15 minuutin resoluutiolle, ainakin neljännes 
mittareista jouduttaisiin uusimaan ennenaikaisesti. Uudistustarve kohdistuisi erityisesti 
suurempien käyttöpaikkojen mittareihin, sillä niissä ovat vanhimmat mittarit (eli ilman 
etäohjelmointimahdollisuutta). Siten tuntimittaukset tulee mallintaa datahubin 
toimesta laskennallisesti varteille siirtymäkauden ajan. 

b) Merkittävä osa mittareista jouduttaisiin uusimaan, jos datahubia ei hyödynnetä 
siirtymäkauden ajan. 

c) Osa mittareista jouduttaisiin uusimaan jonkin verran etuajassa, jos datahubia ei 
hyödynnetä siirtymäkauden ajan. 

 
Muita huomioitavia asioita 15 min tasejaksoon siirtymisessä? Tuleeko muut 
lähivuosina tapahtuvat muutokset mielestänne huomioida 15 minuutin tasejaksoon 
siirtymisen aikataulussa ja miten? 

 
Kyllä. 
 
On vielä epävarmaa, miten muutos pystytään toteuttamaan muissa Pohjoismaissa. ET:n 
käsitys on, että Norjassa ja Tanskassa valmiudet siirtyä varttimittauksiin ja -taseisiin ovat 
parhaat. Ruotsissa datahubin valmistumisen aikataulu pitää sisällään epävarmuuksia, ja 
edessä on vastaavia tietojärjestelmien päivityshaasteita, mitä Suomessa. Ensisijaisesti 
tulisikin pyrkiä yhteispohjoismaiseen siirtymäaikaan. 
 
Fingridin tulee määrittää aikajana ja tavoitetila, jota tavoitellaan tasejaksomuutoksella ja 
muilla näköpiirissä olevilla muutoksilla. Näille tulee asettaa tavoitetoteutusajankohta, 
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tunnistaa muutoshankkeiden päällekkäisyydet ja synergiat ja tunnistaa mitä muutoksia 
tarvitaan mahdollistamaan toisia muutoksia.  
 
Suomessa tulee määritellä pitkän aikavälin tavoitetila (esim., että 99 % kohteista on 15 
minuutin mittauksessa, säätösähkömarkkinat ja sähkömarkkinat perustuvat ja mahdollistavat 
15 minuutin tasejakson ja tuotteet, datahub on toiminnassa ja pystyy tarvittaessa tekemään 
varttimallinnuksen tuntiarvoista). Aikajanalle tulee määrittää, mihin mennessä mitkäkin 
asiakkaat siirtyvät tuntimittauksesta varttimittauksiin. Jo toteutettu tuntimittausmuutos ja 
Ruotsissa koetut ongelmat siirtymisessä tuntimittaukseen ovat osoittaneet, että muutokset 
pitää toteuttaa hallitusti ja keskitetysti (eli että verkkoyhtiö vaihtaa kohteet varttimittauksiin 
suunnitelmallisesti itse määrittämässään aikataulussa).  
 
Tämän jälkeen määritetään, mitä tulee tapahtua ja milloin, että tavoitteeseen päästään, sekä 
mitä muita asiaan liittyviä asioita tapahtuu ennen tavoitetilan odotettua saavuttamista tai 
kohta sen jälkeen. Yksi mahdollinen välietappi on siirtyminen varttitaseeseen hyödyntäen 
osittain mallinnettuja mittaustuloksia. Mallinnus edellyttää, että se voidaan toteuttaa 
keskitetysti (datahub toiminnassa) ja luotettavasti (datahubin mallinnustoimintoa ja 
tiedonvälitystä on testattu riittävästi ja toiminta varmennettu esim. 6 kk koejaksolla).  
 
Tasejaksomuutoksen aiheuttamat kustannukset tulee huomioida kohtuullisen tuoton 
valvonnassa. 
 
Rajaus sulakekoon mukaan ei ole järkevä, vaan pitää harkita vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on 
säilyttää erilliset tuotanto- ja kulutustaseet siirtymäajan, ja kohdistaa varttitasemuutos 
tuotantotaseisiin. Toinen on, että sulakekoon sijaan ensimmäisessä vaiheessa rajataan 
mittausvaatimus yli 1 MVA kohteisiin. Joka tapauksessa 2,5 vuotta on liian lyhyt aika 
suunnitella ja toteuttaa tarvittavat muutokset. Kuluva vuosi tarvitaan yleisen tason 
suunnittelulle, että tunnistetaan muutoksia edellyttävät kohteet ja muutoksen edellyttämät 
reunaehdot. Tämän jälkeen jäisi aivan liian lyhyt aika toteuttaa tarvittavat muutokset. 
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