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15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtyminen, diaarinumero 1841/402/2018 
 
Selvitys 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönotosta ja 
poikkeamispäätöksestä 
 
Energiateollisuus kiittää Energiavirastoa asian selvittämisestä ja mahdollisuudesta 
kommentoida sekä selvitystyötä että 15 minuutin tasejaksoon siirtymistä laajemminkin. 
Yhteenvetona toteamme, että: 
 

 Tavoitteena on yhteinen siirtymäaikataulu muun Pohjolan (erityisesti Ruotsin) kanssa, 
kuitenkin varmistaen datahubin luotettava toiminta ennen varttitaseeseen siirtymistä ja 
riittävästi aikaa markkinatoimijoiden tietojärjestelmien päivityksille ja testauksille 

 Datahubin odotetaan olevan käytössä huhtikuussa 2021. Riittävä siirtymisaika 
datahubin käyttöönotosta voisi olla n. vuosi, eli tavoitepäivämäärä varttitaseeseen 
siirtymiselle tietojärjestelmien kannalta olisi keväällä 2022. Energiaviraston tulisi 
kuitenkin varautua datahubin käyttöönoton viivästymiseen ja mahdollistaa päätöksellä 
poikkeama 1.1.2023 asti 

 Energiayhtiöissä on tehty paljon töitä varttitaseeseen siirtymisen mahdollistamiseksi, ja 
yhtiöt ovat tänä päivänä valmiimpia taseselvitysjakson muuttamiseen kuin vielä 
muutama vuosi takaperin. Lukuisia yksityiskohtia tulee kuitenkin vielä selvittää   

 Edellyttäen, että ehdotettu 15 minuutin taseiden laskenta summasarjoista voidaan 
toteuttaa eSett:issa, että malliin liittyvät yksityiskohdat saadaan selvitettyä verraten 
nopeasti ja että mittaustietojen käsittely voi alkaa datahubissa keväällä 2021, vaikuttaa 
mahdolliselta edetä 15 minuutin taseeseen samassa aikataulussa muiden 
Pohjoismaiden kanssa vuodenvaihteessa 2020–2021. 

 Säätösähkömarkkinoiden toiminta ja suomalaisten toimijoiden 
osallistumismahdollisuudet säätösähkömarkkinoille tulee varmistaa myös mahdollisen 
eSett-mallin käytön aikana 

 Joka tapauksessa tarvitaan varautumissuunnitelma siltä varalta, että 
o eSett-ratkaisu ei täytä kaikkia tarpeita 
o datahubin käyttöönotto siirtyy tai että 15 minuutin aikasarjojen käsittelystä 

datahubissa ilmenee ongelmia 
o muualla Pohjolassa todetaan tasehallinnan verkkosäännön aikataulu liian 

tiukaksi. 
 
Toisin sanoen, näemme tärkeäksi siirtymisen 15 minuutin tasejaksoon yhdessä muun Pohjolan 
kanssa. Tämän mahdollistaviin väliaikaisiin malleihin (ns. eSett-ratkaisu, siirtyminen 
datahubiin) liittyy kuitenkin epävarmuuksia, joihin tarvitaan selvyys ja mallien 
toteutussuunnitelma ennen kuin voidaan olla varmoja, että ne ovat toteutettavissa ja 15 
minuutin taseselvityksen käyttöönotto mahdollista vuodenvaihteessa 2020–2021. 
 
Yleiset kommentit 

Olemme aiemmin tunnistaneet seuraavia reunaehtoja siirtymiselle varttitaseeseen. Ratkaisun 
tulee: 
 

 olla kustannustehokas 
 kannustaa markkinaosapuolia säätämään tasettaan oikein 
 mahdollistaa myös pienasiakkaiden laajamittainen kysyntäjousto 
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 mahdollistaa myös sähkönmyyjien ja asiakkaiden hinta- ja taseriskin hallinta 
 
Ehdotettu ratkaisu ja siirtymäaika eivät täysin täytä näistä yhtäkään.  
 
Kustannustehokkuus 

Ehdotettu malli, jossa yhtiöiden tulee päivittää tietojärjestelmät varttivalmiuteen datahubin 
käyttöönottoon mennessä (oletus Q2/2021) tarkoittaa ennenaikaisia 
tietojärjestelmämuutoksia. Lisäksi tietojärjestelmätoimittajien resurssit ovat sidotut datahub-
valmisteluun. Väliaikamallin toteutuskustannuksista ei ole tietoa ja rajatustikin toteutettuna 
malli aiheuttaa tasevastaaville siirtymisen hybridimalliin. Monet yksityiskohdat ovat vielä auki. 

Ehdotettu eSett malli vaikuttaa kuitenkin selvästi toteuttamiskelpoisemmalta kuin että jokaisen 
DSO:n tietojärjestelmiin tulisi tehdä laajat muutostyöt lyhyttä väliaikaa varten. Mallin 
kustannukset ja käytännön implementointi tuleekin nyt viipymättä tarkentaa ja saada 
vahvistus eSett:in sitoutumisesta tekemään ehdotetut laskelmat tuntisarjoista varttiin. 

Kannustaa markkinaosapuolia säätämään tasettaan oikein 

Tämä toteutuu siltä osin, kuin kohteet mitataan vartissa tai tarkemmin. Tuntimitattujen 
kohteiden osalta kannustetta ei ole. 

Mahdollistaa myös pienasiakkaiden laajamittainen kysyntäjousto 

Varttitaseen käyttöönotto ei tuo tähän mitään lisää mittausten säilyessä tunnissa. Aivan 
keskeistä onkin, miten Fingrid tulee käyttämään joustojen todentamista varten tehtyjä 
mittauksia. 

Mahdollistaa myös sähkönmyyjien ja asiakkaiden hinta- ja taseriskin hallinnan 

Mittausten säilyessä tunnissa tasevastaavien taseriski kasvaa. 

Huomioitavaa ehdotetusta siirtymäaikataulusta 

eSett 

Tarvitaan varmuus kustannuksista ja eSett:in sitoutumisesta ehdotettuun malliin. Ilman tietoa 
kustannusten tasosta ja sitoutumisesta ei ehdotetun ratkaisun toteutumisesta ole riittävää 
varmuutta. Toiseksi tarvitaan yksityiskohtainen kuvaus, mitä ehdotettu ratkaisu tarkoittaa 
mittaustietovaatimusten osalta ja mittaustietojen vastaanoton osalta. Eli mitä tietoa 
markkinatoimijoiden ja DSOiden odotetaan lähettävän eSettille ja mitä tietoa markkinatoimijat 
ja DSOt saavat eSett:ilta ja muista lähteistä.  

Esitämme, että Energiavirasto pyytää eSett:ilta vahvistuksen väliaikaisen mallin 
toteuttamisesta ja siitä kustannusarvion. 

Säätösähkömarkkinat 

On esitetty, etteivät suomalaiset toimijat voisi osallistua pohjoismaisille 
säätösähkömarkkinoille, mikäli Suomessa on käytössä tunnin tasejakso ja muualla 15 minuutin 
tasejakso. Tätä väittämää ei ole osoitettu ja säätösähkömarkkinoilla tuotteet ja niiden 
todentaminen tapahtuu lyhyemmällä aikajaottelulla. Tämä on kuitenkin asia, joka tulee 
selvittää perusteellisesti, ainakin kahdesta syystä: 

 merkittävä osa säätösähkömarkkinoille osallistuvasta tuotannosta ja kulutuksesta 
sijaitsee DSO-verkoissa. Ehdotetussa väliaikaisessa mallissa DSO mittaa nämä edelleen 
tunnissa datahubin käyttöönottoon asti. Fingrid saa toki tietenkin huomattavasti 
tarkempaa mittausdataa kaikilta säätösähkömarkkinoille osallistuvilta. Olisi 
kestämätöntä, että nämä toimijat suljettaisiin säätösähkömarkkinoiden ulkopuolelle 
vähintään 4 kuukauden aikajaksoksi. 

 aggregoituja kulutusresursseja on DSOiden tunnin mittauksissa vielä pitkään datahubin 
käyttöönoton jälkeenkin. Näistäkin kohteista tarkempaa mittaustietoa toimitetaan 
Fingridille todentamistarkoituksiin. Näidenkin osalta sulkeminen 
säätösähkömarkkinoiden ulkopuolelle olisi kestämätöntä. 

Yhtä kaikki, koska mittarien muuttamisesta yksittäisiin kohteisiin koituisi DSOille huomattavia 
kustannuksia mittariasennuksista ja tietojärjestelmäpäivityksistä ja koska näistä kohteista on 
muuten tarkempaa tietoa saatavilla, tulee kantaverkkoyhtiön viipymättä selvittää, miten 
tilanne hoidetaan. 
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Ehdotamme, että Energiavirasto edellyttää Fingridiä esittämään ratkaisumallin.  

Datahubin käyttöönotto 

Yleisesti oletetaan, että datahubin tullessa käyttöön, lukuisa joukko DSOiden mittaamia 
kohteita alkaa lähettää datahubiin varttiaikasarjaa. Emme pidä tätä uskottavana, ja 
alleviivaamme seuraavien näkökantojen huomioimista: 

 datahubin käyttöönotto voi viivästyä. Kaikki pyrkivät siihen, että datahub on käytössä 
Q2/2021, mutta tähän luonnollisesti liittyy epävarmuuksia. 

 siirtyminen tuntisarjoista varttisarjoihin pitää testata ennen käyttöönottoa. Onko 
testaaminen mahdollista datahubin ja DSOiden järjestelmissä ennen datahubin 
käyttöönottoa? Miten pitkä testijakso tarvitaan datahubin käyttöönoton jälkeen? 

 yleensäkin suunnitelmaa, miten siirtyminen tuntisarjoista varttisarjoihin datahubissa 
tapahtuu, tulee tarkentaa. 

 

Yksityiskohtaisia kommentteja selvityksestä 

Eriävästä tasejaksosta aiheutuvat kustannukset 

Selvitys viittaa useissa kohdissa, mm. yhteenvedossa kustannuksiin, joita aiheutuisi Suomen 
sulkemisesta pois yhteisiltä säätösähkömarkkinoilta. Tämä pohjautuu oletukseen, etteivät 
suomalaiset toimijat voisi osallistua yhteisille säätösähkömarkkinoille, mikäli Suomessa on 
käytössä eri tasejakso. Tätä oletusta ei ole selvitetty. 

Joka tapauksessa tulee selvitettäväksi, vaikuttaako mittauksen säilyminen vartissa yksittäisten 
kohteiden osallistumiseen säätösähkömarkkinoille, ja miten mahdolliset esteet saadaan 
ohitettua. 

Mahdollisen poikkeuksen päivämäärän sitominen datahubin aikatauluun 

Selvityksessä todetaan mahdollisen poikkeuksen olevan kertaluonteinen ja tiettyyn 
päivämäärään asti myönnetty ja siten sen linkittämistä datahubin käyttöönottoon ei pidetä 
mahdollisena. Tämän osalta selvityksessä on väärinymmärrys. Poikkeus, kuten nykyinen 
tasehallinnan verkkosäännönkin päivämääräkään, eivät määrää ajankohtaa, milloin 15 
minuutin taseselvitys tulee ottaa käyttöön, vaan mihin mennessä. Näkemyksemme on, että 
Energiavirasto voisi perusteiden täyttyessä päättää poikkeuksesta 1.1.2025 asti, mutta 
edellyttää siirtymän tapahtuvan heti datahubin sen mahdollistaessa. 

Väliaikainen malli, muunnosten toteuttaminen eSett:issa 

Selvitys olettaa, että ehdotettu eSett-malli on toteutettavissa. Pidämme esitystä hyvänä, 
mutta mallin toteutettavuus tulee varmistaa ja varmentaa. Selvityksessä aivan oikein 
todetaan, että keskitetyn tunti-vartti-muunnospalvelun soveltaminen on 
kustannustehokkaampaa ja vähemmän muutoksia edellyttävää kuin pyrkimys tehdä vastaavat 
muutokset kaikkien DSOiden järjestelmiin. 

Mittarivaihtojen korostuminen 

Selvityksessä viitataan keskustelun suuntautumiseen liikaa mittarivaihtoihin. Tämä 
yksinkertaistaa liikaa tasejaksomuutokseen liittyvää debattia. Pitkällä aikavälillä mittausten 
tulee tapahtua vähintään tasejakson tarkkuudella. Mikä tämä aikaväli on minkäkin mittauksen 
osalta, on vielä keskusteltavana. Pääpaino on viimeisen vuoden ajan ollut käytännön 
toteutuksessa tietäen, että valtaosa mittareista mittaa tuntia taseselvitysjakson muututtua 
varttiin. 

ET:n verkkoyhtiökysely tasejakson muuttamisen kustannuksista ja mittareiden ominaisuuksista 

Selvityksessä viitaan ET:n verkkoyhtiöille tekemään kyselyyn. On hyvä huomata, että 
kyselyssä kysyttiin ainoastaan rajapistemittauksista sekä >63 A mittauksista, ja että kyselyyn 
vastasi noin puolet Suomen verkkoyhtiöistä, ja joiden asiakasmäärä vastaa n. 2/3 Suomen 
käyttöpaikoista. 

Lyhyemmän tasejakson vaikutus mahdollisuuksiin osallistua kysyntäjoustoon 

Selvityksessä oletetaan, että kysyntäjoustoon osallistuminen on helpompaa tasejakson 
lyhentyessä ja kritisoidaan tähän liittyviä haasteita esille nostaneita näkemyksiä. Pitkällä 
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aikavälillä näin varmasti on. Ennen kuin mittaukset kysyntäjoustoon osallistuvilta ovat 
vartissa, ei lyhyemmästä tasejaksosta ole hyötyä. Lisäksi tulee ratkaista aggregoitujen 
tuntimitattujen kohteiden osallistuminen säätösähkömarkkinoille väliaikamalleissa. 
Periaatteessa estettä ei pitäisi olla, kunhan kohteet pystyvät vastaamaan säätötuotteille 
asetettuihin vaatimuksiin (aktivoitumisaika, todentaminen). 

Verkkoyhtiöille aiheutuvat kustannukset 

Selvityksessä aivan oikein todetaan, että tasejakson muutoksen aiheuttamat kustannukset 
pitää huomioida DSOiden sallitun tuoton laskennassa. 

Yksittäisten kohteiden siirtämisestä varttiin tarvitaan erillinen toimenpidesuunnitelma. ET on 
aloittanut keskustelut kantapaperin laatimiseksi. Tärkeää on siirtää rajapisteiden ja yli 1MVA:n 
tuotannot varttimittaukseen ensivaiheessa, ja muut kohteet mahdollisuuksien mukaan ripeästi 
huomioiden käytössä olevien mittarien käyttöikä. 

 

Yhteystiedot: Petteri Haveri (petteri.haveri@energia.fi, 050 5711554) 

asiantuntija, energiamarkkinat, Energiateollisuus ry 


