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Tausta 

Velvoittavasta lainsäädännöstä koostuva eurooppalaisiin verkkosääntöihin kuuluva 
tasehallinnan suuntaviiva (EBGL) edellyttää kaikkia EU-maita siirtymään 15 minuutin 
taseselvitysjaksoon (varttitase) viimeistään 18.12.2020. EBGL mukaisesti siirtymäaikaan on 
kuitenkin mahdollista hakea poikkeamaa joko kansallisesti tai synkronialueittain.  

Kansallista valmistelutyötä varttitaseeseen siirtymiseksi koordinoi Fingrid1. Tämän kansallisen 
varttitasehankkeen yhteydessä on todettu pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena 
olevan yhtäaikainen siirtymä varttitaseeseen kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaista yhteistyötä 
koordinoi Nordic Balancing Model -hanke2. 

Huhtikuussa 2019 pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt yhteisesti kertoivat, ettei varttitaseen 
käyttöönotto ole mahdollista EGBL:n mukaisessa aikataulussa. Toukokuussa 2019 NBM-hanke 
julkaisi lausunnolle luonnoksen pohjoismaisen taseselvityshankkeen road mapista, jonka 
yhtenä osana on varttitaseen pohjoismainen käyttöönotto. Oletettavaa on, että varttitase 
otettaisiin käyttöön pohjoismaissa aikaisintaan road mapin luonnoksessa esitetyssä 
aikataulussa Q4/2022. Aikataulu täsmentyy syksyn 2019 aikana.  

Nykyinen taseselvitysjakso on Suomessa 60 minuuttia. Samoin nykyinen etämittaus 
toteutetaan perustuen 60 minuutin mittausjaksoihin (tuntimittaus). Suomen 3,5 miljoonasta 
sähkönkäyttöpaikasta yli 99 % on tuntimitattuja. Paikallinen jakeluverkonhaltija vastaa sähkön 
mittaamisesta ja mittaustietojen toimittamisesta asiakkaan, taseselvityksen ja markkinoiden 
käyttöön. 

Suomen tuntimittausjärjestelmä on ainutlaatuinen koko Euroopassa, myös Pohjoismaissa. 
Jokaisen etämitatun mittauspisteen kulutuksen tai tuotannon tunneittainen energiatieto 
luetaan ja toimitetaan sekä asiakkaalle, markkinaosapuolille että taseselvitykseen 
taseselvitysikkunan puitteissa (viimeistään 11 vuorokauden kuluessa). Näin myös 
pienasiakkaiden taseselvitys perustuu mitattuun tietoon kuormituskäyrien sijasta. Tämä 
mahdollistaa ehjän toimitus- ja todentamisketjun sähkön tukkumarkkinoilta aina jokaiseen 
tuntimitattuun sähkön loppuasiakkaaseen asti. Tämä ehjä ketju on ainutlaatuinen ja 
mahdollistaa pienasiakkaalle sähkön hankinnan sähköpörssin tuntihintaan sidotulla 
sopimuksella sekä implisiittisen kysyntäjouston säätämällä sähkönkulutusta tuntihintaa vasten. 

Jakeluverkon taseselvityksen laskennasta vastaa nykyisen sääntelyn velvoittamana kunkin 
verkkoalueen jakeluverkonhaltija. Tämä taseselvittäjän rooli kuitenkin siirtyy 
sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle, datahubille, kun datahub otetaan 
käyttöön. Käyttöönottoajankohdaksi on ilmoitettu huhtikuu 2021. Tämä 

 
1 https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinoiden-tulevaisuus/varttitase/ 
2 http://nordicbalancingmodel.net/ 

http://nordicbalancingmodel.net/


 
2(15) 

taseselvitysvastuullisen vaihtuminen on merkittävä muutos, jolla on suuri vaikutus myös 
varttitaseeseen siirtymisen kannalta. EGBL:n mukaisesti, ilman päätöstä poikkeavasta 
siirtymäajasta, varttitaseeseen tulisi siirtyä noin neljä kuukautta ennen datahubin 
käyttöönottoa. Siltä osin kuin varttitaseen käyttöönotto edellyttää muutoksia 
jakeluverkonhaltijan taseselvityslaskentoihin, nämä muutokset olisivat siis vain väliaikaisia 
lyhyen käyttöiän muutoksia. EGBL:n mukainen varttitaseeseen siirtyminen johtaisi kahteen 
hyvin merkittävää muutokseen lyhyen ajan sisällä, kun ensin taseselvitys siirtyisi varttiin, ja 
neljän kuukauden jälkeen taseselvityksen laskenta siirtyisi jakeluverkonhaltijoilta datahubin 
tehtäväksi. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden hakiessa poikkeamaa EGBL:n mukaiseen 
siirtymäaikaan, varttitaseeseen siirryttäneen aikaisintaan Q4/2022, jolloin jakeluverkon 
taseselvitysvastuun siirtyminen datahubille on kustannustehokkaampaa toteuttaa, kun 
vältytään ylimääräiseltä välivaiheelta. 

ET näkee, että lähtökohtaisesti myös varttitaseeseen siirtymisen jälkeen sähkökaupan 
toimitusketjun tulee olla ehjä ja toteutua soveltamalla samaa resoluutiota läpi koko 
toimitusketjun markkinapaikoista kulutuksen ja tuotannon mittaukseen sekä toteutuneiden 
kauppojen todentamiseen. Tätä lähtökohtaa vasten tavoitteena tulisi olla varttitaseeseen 
siirtymisen yhteydessä siirtyä myös varttimittaukseen kaiken sähkönkulutuksen ja tuotannon 
osalta, mutta käytännössä tämä ei ole mahdollista varttitaseen käyttöönottoa viivästämättä. 
Varttimittauksella tarkoitetaan tässä kantapaperissa nykyisestä lainsäädännöllisestä 
määritelmästä laajennettuna, että sähköenergiamittari kykenee mittaamaan kulutusta tai 
tuotantoa vartin jaksoissa ja mittaustiedot voidaan lukea mittarista etäluennalla ja edelleen 
välittää viestiverkon välityksellä markkinatoimijoille ja taseselvitykseen taseikkunan puitteissa. 

Suomessa siirryttiin tuntimittaukseen vaiheittain 1.1.2014 mennessä. Tuntimittauksen 
käyttöönotto oli aikanaan suuri investointi- ja kehityshanke kaikille Suomen noin 80 
jakeluverkonhaltijalle, mutta myös markkinatoimijoille. Myös varttimittaukseen siirtyminen 
aiheuttaa kustannuksia ja vaatii resursseja, joten onkin tärkeää löytää tasapaino kustannusten 
ja saavutettavien hyötyjen välillä. Kustannukset jäävät aina viime kädessä sähköä käyttävän 
loppuasiakkaan maksettavaksi. 

ET pitää tärkeänä, että varttimittaukseen siirrytään Suomessa tarkoituksenmukaiseksi 
katsotulla ja riittävällä siirtymäajalla ja vaiheistuksella. Siirtymäajan ja vaiheiden määrittelyssä 
tulee huomioida sekä jakeluverkkojen asiakkaille mittareiden ja tietojärjestelmien 
päivittämisestä aiheutuvat kustannukset että sähkökaupan toimitusketjun uudelleen ehyeksi 
palauttamisen mahdollisimman lyhyestä siirtymäajasta saavutettavat hyödyt. Lisäksi on 
huomioitava muutoksen käytännön toteutettavuus, johon vaikuttaa mm. hankintoihin, 
mittareiden vaihtoihin ja päivityksiin sekä järjestelmien päivityksiin tarvittava aika ja resurssit. 
Resursseja vaaditaan paitsi jakeluverkonhaltijoilta myös mm. mittalaitetoimittajilta, 
mittariasennuksia tekeviltä palveluntarjoajilta sekä tietojärjestelmätoimittajilta.   

Tässä kantapaperissa on esitetty ET:n näkemys varttimittaukseen siirtymisen tavoiteltavasta 
siirtymäajasta ja siirtymävaiheista. Kannanmuodostuksessa on pyritty huomioimaan 
asiakkaiden ja markkinoiden kehittyvät tarpeet sekä odotettavissa oleva eurooppalainen 
sääntelykehys. 

Kantapaperissa on aluksi kuvattu siirtymäaikatauluun vaikuttavia asioita ja reunaehtoja (OSA 
1). Tämän jälkeen on esitetty tavoiteltava siirtymäaikataulu (OSA 2). Lopuksi on koottu yhteen 
siirtymäaikatauluesityksen yksityiskohtaiset perustelut (OSA 3). 

OSA 1: Siirtymäaikatauluun vaikuttavia asioita 
 
Jakeluverkonhaltijan erilaiset mittaukset 
 
Jakeluverkonhaltijoilla on erilaisia mittareita ja mittauksia. Mittaukset voidaan jakaa ainakin 
seuraaviin kategorioihin:  

• rajapistemittaukset 
• tuotannon mittaukset, jotka voidaan edelleen jakaa  

o yli 1MVA tuotannon mittaukset ja enintään 1 MVA tuotannon mittaukset 
 käytännössä on tyypillistä, että jakeluverkonhaltijat käsittelevät yli 1 MVA 

mittaukset ja myös osan enintään 1 MVA tuotannon mittauksista 
rajapistemittauksina 

• kulutusmittaukset, jotka voidaan edelleen jakaa ainakin seuraavasti 
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o suurjännitteisen jakeluverkon mittaukset, keskijänniteverkon mittaukset ja 
pienjänniteverkon mittaukset 

o suorat mittaukset (ei virtamuuntajaa) ja epäsuorat mittaukset (virtamuuntaja) 
o asiakkaan pääsulakekokoon perustuva jaottelu (yli tai alle tietyn sulakekoon) 

 esim. enintään 3x63A pääsulakkeella varustetut kulutuskohteet ja yli 
3x63A pääsulakkeella varustetut kulutuskohteet (tämä jako on 
useimmissa tapauksissa sama kuin jako suoriin ja epäsuoriin mittauksiin) 

Kun Suomessa siirryttiin tuntimittaukseen, mittaukset jaettiin tuotannon ja kulutuksen 
mittauksiin, jonka lisäksi kulutusmittaukset jaettiin kahteen ryhmään käyttöpaikan 
sulakekokoon perustuen (yli ja enintään 3x63A). Tätä jakoa ei nähdä enää perusteltuna. 
Jakeluverkonhaltijan tai markkinatoimijan näkökulmasta ei ole merkityksellistä mittaustietojen 
kannalta, mikä asiakkaan käyttöpaikan sulakekoko on. Mikäli kulutuskohteet halutaan rajata, 
olisi perustellumpaa käyttää rajana esimerkiksi jännitetasoa (keskijännite ja 
pienjänniteasiakkaat eli yli tai enintään 400 V liittyneet asiakkaat).  

Tässä kantapaperissa on pyritty ottamaan huomioon mahdollisuus siirtyä varttimittaukseen 
vaiheittain. 

Tuntimittareiden vaihtaminen tai ohjelmoiminen varttimittareiksi 

Varttimittaukseen siirryttäessä osa nykyisistä tuntimittareista joudutaan vaihtamaan uusiin ja 
osa on etäohjelmoitavissa toimimaan vartissa. Vaihdettavien mittareiden määrää ja aiheutuvia 
kustannuksia ei ole tarkasti tiedossa. Asiaa on selvitetty kahdella jakeluverkkoyhtiöille tehdyllä 
kyselyllä (2015 ja 2018). Kyselyjen vastaukset eivät kata kaikkia jakeluverkkoyhtiöitä, joten 
tuloksia ei voi yleistää koskemaan jokaista yksittäistä jakeluverkkoyhtiötä ja ne ovat suuntaa-
antavia. On myös tärkeää tiedostaa, että kyselyiden vastaukset kuvaavat keskiarvoja ja eri 
verkkoyhtiöiden välillä on merkittäviä eroja. 

ET:n touko-kesäkuussa 2018 toteuttaman jakeluverkonhaltijoille suunnatun kyselyn 
perusteella yli 1 MVA tuotannon mittauksista suuri osa on etäohjelmoitavissa, kuitenkin myös 
mittarivaihtoja tarvitaan. Rajapistemittauksien osalta hieman alle neljännes mittareista vaatisi 
mittarinvaihdon. Rajapistemittausten kappalemäärä on kuitenkin kohtalaisen pieni (kyselyyn 
vastanneilla n. 1500 mittauspistettä). Yli 3x63A kulutuskohteiden mittareista joudutaan 
kyselyn perusteella vaihtamaan yli viidennes varttimittauksen mahdollistamiseksi. Enintään 
3x63A kulutuskohteiden mittareista ei tässä kyselyssä kerätty tietoa. Kyselyn tulokset ovat 
suuntaa-antavia, eivätkä tulokset kata kaikkia Suomen jakeluverkonhaltijoita.  

Vuonna 2016 valmistuneen ENTSO-E:n Frontierilla teettämän kyselyn3 mukaan 
keskimääräinen kustannus varttimittaukseen siirtymisestä olisi noin 50 € per mittauspiste. 
Kustannus on vuoden 2015 lopun tilanteesta. Oletuksena vastauksissa on ollut, että 100 % 
mittauspisteistä siirrettäisiin varttimittauksen piiriin. Selvityksessä ei ole huomioitu esimerkiksi 
Datahubin tai eSettin konversiopalveluita tai jakeluverkonhaltijan taseselvityslaskennan 
siirtymistä Datahubiin. Kustannus pitää sisällään tarvittavat mittarien päivitykset tai vaihdot, 
mittaustiedon käsittelyyn liittyvien tietojärjestelmien ja prosessien muuttamisen 
varttipohjaisiksi, kasvavat operointikustannukset ja kasvavat tietoliikennekustannukset. 
Tulokset on koottu 18 suomalaisen jakeluverkkoyhtiön vastauksista. ET:lle toimitetun kyselyn 
raakadatan perusteella varttimittaukseen siirtyminen edellyttää mittarin vaihtoa noin 
neljänneksessä käyttöpaikoista ja noin kolme neljännestä mittareista on etäpäivitettävissä. 
Kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavina, eivätkä tulokset kata kaikkia Suomen 
jakeluverkonhaltijoita. 

Mittareiden muistikapasiteetti on suunniteltu tuntimittausta varten. Mittauslaitelain ja sen 
tulkinnan mukaan mittarin muistiin tulisi mahtua tiedot vähintään laskutusjaksolta. Mikäli 
tuntimittari uudelleenohjelmoidaan varttimittaukseen kykeneväksi, rekisteröitävän tiedon 
määrä nelinkertaistuu. Mittausjakson lyhentyessä neljäsosaan eivät yhden laskutusjakson 
tiedot enää välttämättä mahdu mittarin muistiin. Osassa mittareista muistin pituus voi jäädä 
jopa lyhyemmäksi kuin taseikkunan pituus. Ennen tarkempaa käsitystä vaihdettavien 
mittareiden määrästä, tuleekin selventää, millainen muistikapasiteetti mittarilla edellytetään 
olevan. 

 
3 ENTSO-E:n Frontierilla teettämä selvitys. Taulukko 82. 
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/CBA_ISP/ISP_CBA_Final_r
eport_29-04-2016_v4.1.pdf  

https://docstore.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/CBA_ISP/ISP_CBA_Final_report_29-04-2016_v4.1.pdf
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/CBA_ISP/ISP_CBA_Final_report_29-04-2016_v4.1.pdf
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Luentajärjestelmien nykyinen tiedonsiirtokapasiteetti on suunniteltu tuntimittausta varten. 
Tiedonsiirrolle on monia erilaisia toteutustapoja, mutta alttiimpia kapasiteettirajoituksille ovat 
PLC-ratkaisut, joissa suuren muuntopiirin lukeminen varttitasolla ei välttämättä onnistuisi 
lainkaan. Langattomia verkkoja hyödyntävissä luentajärjestelmissä kustannukset nousevat, 
vaikka kapasiteetti todennäköisesti riittää paremmin.  

Nykyisten tuntimittareiden luenta on osalla jakeluverkonhaltijoista toteutettu siten, että osa 
mittareista toimii niin kutsuttuna toistimena. Muiden saman muuntopiirin mittareiden 
mittaustiedot kulkevat tämän toistimen kautta. Mikäli muuntopiiristä vaihdetaan yksittäisiä 
mittareita, tulee varmistua voiko toistimena toimiva mittari toistaa sellaisen mittarin tietoja, 
joka käyttää eri mittausresoluutiota (tunti tai vartti) tai eri tiedonsiirtotapaa (esim. nykyinen 
PLC ja uusi, varttiin kykenevä, PLC-luentatekniikka). On mahdollista, ettei yksittäisiä 
mittauksia kaikissa tapauksissa voida siirtää varttiin, vaan mittareiden luennan onnistuminen 
edellyttää varttimittaukseen siirtymistä muuntopiireittäin.  

Sähköenergiamittareille on asetettu jakeluverkonhaltijoiden toimintaa sääntelevässä 
Energiaviraston valvontamallissa 10-20 vuoden pitoaika. Käytännössä mittareiden tekninen 
pitoaika on noin 15 vuotta. Nykyisten mittareiden asennusta koskeva asetukseen kirjattu 
siirtymäaika päättyi 1.1.2014. Tämän perusteella seuraavan massavaihdon takaraja olisi 10 
vuoden pitoajalla viimeistään 1.1.2024, 15 vuoden pitoajalla viimeistään 1.1.2029 ja 20 
vuoden pitoajalla viimeistään 1.1.2034. 

Mikäli mittari vaihdetaan ennen sen pitoajan päättymistä, jää osa laskennallisesta tuotosta 
saamatta. Mittareiden uudelleenohjelmoinnista aiheutuu puolestaan kustannuksia 
jakeluverkonhaltijalle, vaikka kustannus onkin mittarin fyysisen vaihdon kustannuksia 
pienempi. Jakeluverkonhaltijoiden arvioiden mukaan automatiikkaa hyödyntävien 
massaohjelmointien kustannukset on mahdollista pitää maltillisina, mutta arviot ohjelmointien 
kustannuksista ovat alustavia ja ne vaihtelevat merkittävästi teknisistä yksityiskohdista ja 
järjestelmien valmiudesta riippuen. ET:n alustavan arvion4 mukaan massaohjelmointien 
kustannus voisi olla noin 5-15 euroa mittaria kohden. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä 
mahdollista kaikille mittareille ja massaohjelmointienkaan yhteydessä osaan mittareista 
ohjelmointi ei onnistu, ja näiden osalta tarvitaan manuaalista etäohjelmointia tai paikan päällä 
käynti. Edellä mainittu 5-15 euron kustannus, ei pidä sisällään jälkitarkastuksia. 
Massaohjelmoinnissa ei välttämättä tiedetä, menikö ohjelma perille, joten massaohjelmoinnin 
onnistumisesta huolimattakin tarvitaan jälkikäteisiä tarkistuksia ja seurantaa. Manuaalisen 
ohjelmoinnin kustannus vastaa arvioiden mukaan vähintään 30 minuutin laskutettavaa 
henkilötyötä per mittari, mutta myös huomattavasti suurempia aika- ja kustannusarvioita on 
esitetty.  

Mittarivaihtojen osalta on huomioitava aikatauluun vaikuttavana tekijänä myös mittareiden 
toimitusaikataulu ja saatavuus. Lainsäädännön vaatimukset täyttävät mittarit täytyy koota, 
testata ja käyttöönottovarmentaa ennen toimittamista jakeluverkonhaltijalle asennettavaksi. 
Mittareita toimitetaan globaaleille markkinoille. Markkinatilanteeseen voi vaikuttaa 
merkittävästi, mikäli etämittareita aletaan laajamittaisesti asentaa muissa EU-maissa. Samoin 
toimitusaikaan ja saatavuuteen vaikuttaa mittareissa käytettävien komponenttien tarve muissa 
elektroniikkalaitteissa.  

Mikäli mittarointi- ja ohjelmointikustannukset halutaan minimoida, kannattaisi mittarit siirtää 
varttimittaukseen vasta niiden pitoajan päättyessä. Tämä kuitenkin viivästäisi 
varttimittaukseen siirtymistä merkittävästi, joten erityisesti rajapistemittausten, tuotannon 
mittausten sekä isojen kulutuskohteiden mittausten osalta mittarikantaa on välttämätöntä 
uudistaa varttimittauksen vuoksi (etäohjelmoimalla sekä mittarinvaihdoin) nopeutetussa 
aikataulussa. 

Ennenaikaisten mittarinvaihtojen sekä mittareiden uudelleenohjelmoinnin aiheuttamat 
kustannukset tulee joka tapauksessa ottaa huomioon jakeluverkonhaltijan hinnoittelun 
valvonnassa ja valvontamenetelmissä. 
 
Etämittauksen toteuttaminen 
 
Jotta asiakkaan kulutus- tai tuotantotiedot voidaan lukea etänä tasejakson mukaisella 
resoluutiolla taseikkunan puitteissa pelkkä mittarin vaihto ei riitä, vaan koko mittaus-, luenta- 

 
4 Arvio perustuu ET:n jakeluverkonhaltijoilta saamiin tietoihin. 
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ja tiedonhallintajärjestelmäketjun tulee olla kunnossa. Käytännössä tuntimittauksen 
muuttaminen varttimittaukseksi edellyttää seuraavat vaiheet (vaiheiden laajuus riippuu 
jakeluverkonhaltijasta): 

1. Jakeluverkonhaltija käynnistää hankinnan, joka kattaa varttimittarin sekä 
varttimittaukseen kykenevät järjestelmät. Tähän hankintaan kuuluu mm.  

a. Mittalaitteen ja luentapalvelun tarvemääritys. 
b. Mittalaitetoimittajien kilpailutus. Hankinta edellyttää osalla 

jakeluverkonhaltijoista julkisia hankintoja koskevan sääntelyn mukaista 
hankintaprosessia. 

c. Mittalaitteiden lisäksi myös luentapalvelu on mahdollisesti kilpailutettava. 
Hankintaprosessi kuten edellä. 

d. Luentapalvelun muutoksen myötä tulee tarpeen myös päivittää tai uusia 
työnohjausjärjestelmä. 

2. Laitteiden ja luentajärjestelmien tilaus  
a. Jakeluverkonhaltija tilaa kilpailutusten perusteella tarvittavat mittalaitteet ja 

luentajärjestelmät. Lisäksi jakeluverkonhaltija valitsee mittalaitteet vaihtavan 
urakoitsijan ja tekee urakkasopimukset. 

b. Vaihtoehtoisesti jakeluverkonhaltija tilaa ns. avaimet käteen periaatteella 
luentapalvelun tuottajalta järjestelmän ja siihen yhteen sopivat mittalaitteet 
asennuksineen. 

3. Jakeluverkonhaltija päivittää mittaustietokantansa sellaiseen versioon, että se pystyy 
käsittelemään 15min ja 60min mittauksia. 

4. Jakeluverkonhaltijan mittaustiedon luentajärjestelmät ja muut tarvittavat 
taustajärjestelmät pystyvät käsittelemään varttitietoa. Lisäksi on päivitettävä 
järjestelmien väliset integraatiot ja rajapinnat. 

5. Jakeluverkonhaltija tekee suunnitelman mittarinvaihdoista. 
6. Jakeluverkonhaltija järjestää urakoitsijalle tarvittavat koulutukset.  
7. Jakeluverkonhaltijan urakoitsija vaihtaa kohteeseen varttimittarin. Vanha mittari 

luetaan (tämä voidaan toteuttaa esim. suoraan luentajärjestelmästä, kentältä 
luentajärjestelmään lähetettynä komentona, optisen luentana kentällä tms.). 

8. Jakeluverkonhaltija arvioi yhtenäisen aikasarjan mittarinvaihdon yhteydessä ja laskee 
vartista tuntisarjan vähintään varttimittausten käyttöönottoon asti tai lukee mittarilta 
sekä 15min ja 1h mittausaikasarjat, mikäli tämä on mahdollista.  

9. Varttimittaus otetaan käyttöön, eli varttimittaussarjan käyttö aktivoidaan 
markkinaprosesseissa (ml. lähetetään datahubiin) 

 

Ylläkuvatut vaiheet toteutuvat sellaisenaan, mikäli muutos edellyttää mittarin vaihtoa. 
Etäohjelmoinnin ollessa mahdollista vaiheet ovat muuten samat, mutta vaiheiden 1, 2 ja 7 
toteutus on nopeampaa ja kevyempää ja vaiheet 5 ja 6 jäävät kokonaan toteuttamatta. On 
huomioitava, että vaiheiden laajuus riippuu jakeluverkonhaltijasta. Jakeluverkonhaltija voi 
esimerkiksi ulkoistaa osan vaiheista palveluntarjoajalle. Osa vaiheista on toteutettavissa osalla 
jakeluverkonhaltijoista kevyemmin kuin osalla, riippuen jakeluverkonhaltijan 
järjestelmätoteutuksista sekä siitä, kuinka aikaisessa vaiheessa tarvittaviin muutoksiin on 
varauduttu.  

Prosessin aikataulu riippuu monista tekijöistä, kuten siitä täytyykö hankinnassa noudattaa sitä 
mitä julkisista hankinnoista on säännelty, tarvitseeko luentajärjestelmä uusia vai riittääkö 
olemassa olevaan järjestelmään kevyempi päivitys, millaisia muutoksia jakeluverkonhaltijan 
mittaustiedonhallintajärjestelmään tarvitaan ja kuinka paljon mittareita voidaan etäohjelmoida 
ja kuinka paljon niitä on vaihdettava. Olennainen vaikutus aikatauluun ja kustannuksiin on 
myös varttimittaukseen siirrettävien mittareiden määrällä, eli esimerkiksi kuinka iso osa 
kulutusmittauksista pitää siirtää varttiin nopeutetulla aikataululla. Karkeita arvioita 
aikataulusta on kuitenkin mahdollista esittää. Järjestelmien ja laitteiden kilpailutuksen voi 
arvioida vievän noin 6 kuukautta ja järjestelmäkehitystyön vuodesta kahteen. Tämän jälkeen 
päästään aloittamaan tarvittavat mittariasennukset ja -ohjelmoinnit. 

Aikataulun arvioinnissa on hyödynnetty jakeluverkonhaltijoiden kokemuksia aiemmista 
tuntimittaukseen siirtymishankkeista. Arvioissa on otettu huomioon, ettei varttimittaukseen 
siirtymistä voi kaikilta osin verrata tuntimittaukseen siirtymiseen. Aiempi kokemus kuitenkin 
mahdollistaa realististen arvioiden esittämisen.  
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Tuntimittaukseen siirtymisen yhteydessä havaittiin mittalaitetoimittajien, mittalaitteita 
asentavien palveluntarjoajien sekä järjestelmätoimittajien resurssien rajallisuus. Työvoimaa ja 
laitetoimituksia ei ole mahdollista saada, mikäli muutoksia pyritään tekemään liian 
yhtäaikaisesti ottaen huomioon myös muiden Euroopan maiden mittarihankinnat. Riittävän 
aikaisella tiedolla muutosaikatauluista voidaan parantaa tilannetta. 

Verkonhaltijoiden tulee valmistautua muutoksiin huomioimalla kaikissa tulevissa 
mittalaitehankinnoissaan varttimittaukseen siirtyminen. ET suositteleekin 
jakeluverkonhaltijoille, että kaikissa tulevissa mittalaitehankinnoissa huomioidaan, että mittari 
kykenee varttimittaukseen ja varttimittausominaisuus on otettavissa käyttöön 
etäohjelmoimalla. 

Tietojärjestelmien valmius lukea ja lähettää varttimittaustietoja 

On tärkeää huomata, että verkonhaltijalle yksittäisenkään mittauksen siirtäminen varttiin ei 
tapahdu pelkästään mittaria vaihtamalla tai päivittämällä. 

Varttimittaus voidaan ottaa käyttöön vasta, kun jakeluverkonhaltijan tietojärjestelmät pystyvät 
lukemaan varttitietoja ja jatkamaan tiedon käsittelyä edelleen tarpeen mukaan joko tuntina tai 
varttina. Tämä edellyttää ainakin osalla jakeluverkonhaltijoista tietojärjestelmäkehitystä ennen 
kuin mittareita voidaan siirtää varttiin (uudelleenohjelmoida tai vaihtaa).  

Joillakin verkonhaltijoista tarvittavat tietojärjestelmät tukevat jo nyt varttitietojen luentaa ja 
käsittelyä, mutta kaikilla verkonhaltijoilla nykyiset mittaustiedon luenta- ja hallintajärjestelmät 
eivät mahdollista varttimittaustietojen toimittamista. Osa verkonhaltijoista on ajoittanut 
järjestelmäpäivityksensä datahubin käyttöönottoon. Osalle verkonhaltijoista on mahdotonta 
toimittaa edes pienen mittarimäärän tai edes yksittäisen mittarin tietoja ns. ohi näiden 
järjestelmien ilman merkittävää järjestelmäkehitystä. On myös epäselvää, soveltuuko 
mittaustietojen välityksessä nykyisin toimijoiden välillä käytettävä sanomaformaatti (MSCONS) 
varttitietojen välittämiseen. Tätä on pohdittu tarkemmin myöhemmin tässä kantapaperissa.  

Mittausjakson lyhentäminen aiheuttaa muutostarpeita myös luenta-, mittaustiedonhallinta-, 
taseselvitys-, laskutus- sekä asiakasraportointijärjestelmiin. Järjestelmien tulee kyetä 
esimerkiksi laskemaan rajapistesummat vartissa. Muutos tunnista varttiin aiheuttaa myös 
järjestelmien uudelleenkonfigurointia.  

Pienikulutuksisiin käyttöpaikkoihin (esim. kerrostalohuoneisto) asennettavien mittareiden 
osalta ei ole selvää, riittääkö nykyinen 10 Wh mittaustietojen rekisteröinti- tai arvojen 
toimitustarkkuus rekisteröimään 15 minuutin käyttöjä. Kumulatiivisesti mittaus tulee oikein, 
mutta tunnin sisällä jaksojen välillä voi olla epäluotettavuutta. Tällaisia pieniä kohteita on 
merkittävä osa käyttöpaikoista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että mittareiden vaihtaminen, mittausjärjestelmien 
päivittäminen ja tähän liittyvät muut tukitoiminnot ovat verkonhaltijoille paljon resursseja 
vaativa hanke. Verkonhaltijan resurssien lisäksi tarvitaan resursseja järjestelmätoimittajilta, 
mittalaitetoimittajilta sekä mittareita vaihtavilta urakoitsijoilta. Osalla verkonhaltijoista 
mittareiden ja järjestelmien hankinta on toteutettava noudattaen mitä julkisista hankinnoista 
on säädetty, joten hankintojen toteuttamiselle on varattava riittävästi aikaa. Aikaa tarvitaan 
tietojärjestelmäkehityksen lisäksi järjestelmien käyttöönotolle. 
 
Datahubin käyttöönoton vaikutukset varttimittaukseen siirtymiseen 

Suomessa ollaan ottamassa käyttöön sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö 
datahub. Datahubin käyttöönoton yhteydessä verkonhaltijan roolista jakeluverkon 
taseselvittäjänä luovutaan ja datahub laskee jatkossa jakeluverkon taseselvityksen. Datahub 
on suunniteltu otettavan käyttöön huhtikuussa 2021. EGBL:n mukaisen aikataulun mukaan 
varttitaseeseen siirryttäisiin Pohjoismaissa jo ennen Suomen datahubin käyttöönottoa. NBM-
hankkeen lausuttavana olevan road map -luonnoksen mukaan siirtymiselle haettaisiin 
poikkeamaa siirtymäaikaan ja varttitaseeseen siirryttäisiin aikaisintaan Q4/2022. 

ET näkee erittäin tärkeäksi, että datahub otetaan käyttöön hyvissä ajoin ennen varttitaseeseen 
siirtymistä. Vähintään näiden tapahtumien välillä tulisi olla 6 kuukautta aikaa. Tämä 
mahdollistaa kustannustehokkaamman siirtymän, kun jakeluverkon mittauksia ei ole pakko 
siirtää varttiin ennen datahubin käyttöönottoa, eikä verkonhaltijan tietojärjestelmiin tarvitse 
tehdä lyhytaikaisia toiminnallisuuksia varttitaselaskentoihin liittyen. 
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Verkonhaltijat ja myyjät ovat nähneet käytännössä erittäin haastavana ja riskialttiina, mikäli 
mittauksia siirrettäisiin tunnista varttiin samassa yhteydessä datahubin käyttöönoton (go-live -
hetki) kanssa. Datahubin käyttöönottoon liittyy merkittäviä toimintatapojen ja järjestelmien 
muutoksia, joiden onnistuminen voidaan varmistaa paremmin ilman lisäksi tehtävää 
mittaustapamuutosta. Verkonhaltijat ja myyjät näkevätkin, ettei yhtäaikaisesti datahubin 
käyttöönoton hetkellä tulisi velvoittaa siirtämään lainkaan mittauksia varttiin. Mittausmassat, 
esimerkiksi kaikki kulutusmittaukset, tulisi siirtää varttiin vasta datahubin käyttöönoton 
jälkeen riittävällä siirtymäajalla. Siirtymäajassa on huomioitava datahubin linjaus, jonka 
mukaisesti mittausresoluutioita ei ole mahdollista muuttaa datahubissa ennen kuin 2 
kuukautta käyttöönoton jälkeen. 

Tarvittava siirtymäaika kulutusmittauksia siirtämiseksi varttiin on 6 kuukautta datahubin 
käyttöönotosta. Tässä ensivaiheessa voidaan siirtää rajattu määrä mittauksia. 
Mittausmassojen siirtäminen edellyttää mittareiden etäohjelmointia, jonka laajamittaiseen 
toteutukseen tarvitaan pidempi siirtymäaika suhteessa datahubin käyttöönottoon. Riittäväksi 
siirtymäajaksi voidaan katsoa vähintään 12 kuukautta ennen kuin suuria määriä 
kulutuskohteita voidaan laajamittaisesti siirtää varttimittaukseen ja mitattuun varttiin 
perustuvaan taseselvitykseen.  

ET:n Datahub-hankkeelta saamien tietojen mukaan datahub kykenee jo käyttöönotto- ja 
testausvaiheessa ottamaan vastaan ja käsittelemään sekä vartti- että tuntimittaustietoja. 
Tämä on otettu myös huomioon datahubin tietokonversiopalvelu Titan määrittelyissä.  

Datahubiin siirryttäessä tehdään verkonhaltijoiden toimesta tasevirheiden korjauslaskenta 
kaikkiin tuntimitattuihin käyttöpaikkoihin. Tämän jälkeen datahub laskee taseisiin myöhemmin 
jäävien virheiden korjaukset ja kompensaatiot. Mikäli mittauksia siirrettäisiin varttiin ennen 
siirtymistä datahubiin, olisi tässä viimeisessä verkonhaltijoiden tekemässä 
tasevirhelaskennassa osa tiedoista vartissa. Ei ole kustannustehokasta rakentaa vartissa 
tehtävää tasevirheiden laskentaa kunkin verkonhaltijan järjestelmiin tämän yhden laskennan 
toteuttamista varten, vaan verkonhaltija tekee tämän muutoshetken tasekorjauslaskennan 
tuntitiedoilla (joko mitatuilla tai laskennallisilla). Koska varttimittauksiin siirrytään joka 
tapauksessa vaiheittain, tulee datahubin osalta ottaa huomioon, että sen tekemissä 
tasekorjauslaskennoissa on varttitaseen käyttöönoton jälkeen sekä mitattuja että mallinnettuja 
varttitietoja. 

eSett varttitaseen mahdollistajana ennen datahubia  

Tämä osa koskee vain sellaista tilannetta, jossa varttitaseeseen siirryttäisiin nykyisestä 
tiedosta poiketen ennen datahubia. 

Mikäli varttitaseeseen siirryttäisiin ennen datahubin käyttöönottoa, varttitaseen käyttöönoton 
ja datahubin käyttöönoton välisenä aikana pohjoismainen taseselvitysyksikkö eSett voisi 
muuntaa tuntitietoja varteiksi varttitaseselvityksen mahdollistamiseksi. Tätä mallia alettiin 
kehittää Fingridin vetämässä varttitasehankkeessa ennen kuin oli tiedossa tarve hakea 
poikkeavaa siirtymäaikaa varttitaseeseen siirtymiselle. 

Verkonhaltijat näkevät, että rajattu määrä mittauksia olisi mahdollista siirtää varttiin jo ennen 
datahubin käyttöönottoa, mutta on huomioitava, että tämä aiheuttaisi kuitenkin kustannuksia 
verkonhaltijoille ja sitä kautta asiakkaille. Tämä ei ole suositeltavaa, mutta periaatteessa 
toteutettavissa. 

Käytännössä heti varttitaseeseen siirryttäessä varttimittaukseen voitaisiin siirtää 
jakeluverkonhaltijan mittausvastuulla olevat rajapistemittaukset sekä yli 1 MVA 
tuotantokohteiden mittaukset. Tämä muutos edellyttäisi luenta- ja 
mittaustiedonhallintajärjestelmien muutoksia sekä mittareiden uudelleenohjelmointeja ja 
mittarinvaihtoja. Mikäli varttitaseeseen siirryttäisiin ennen datahubin käyttöönottoa, 
jakeluverkon rajapistesummalaskenta tulisi tehdä vartissa verkonhaltijan järjestelmissä. Tämä 
edellyttäisi järjestelmiin muutoksia, jotka olisivat käytössä vain hyvin lyhyen ajan. Haaste 
korostuu erityisesti sellaisissa jakeluverkoissa, joissa rajapistesummat lasketaan useista 
kymmenistä tai sadoista eri mittauspisteistä.  

Verkonhaltijat ovat korostaneet, että tähän vaihtoehtoon liittyy riskejä siitä riittävätkö 
järjestelmäkehittäjien resurssit näiden ominaisuuksien käyttöönottoon tarvittavassa 
aikataulussa.  
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Tämä niin kutsuttu eSett-välimalli edellyttäisi myös, että MSCONS sanomilla lähetettäisiin 
varttitietoja. Verkonhaltijat toimittavat rajapistesummatiedot eSett:lle ebIX-sanomilla. Näissä 
sanomissa varttitietojen lähettäminen on mahdollista. Ennen datahubin käyttöönottoa 
verkonhaltijat joutuvat kuitenkin lähettämään ja vastaanottamaan mittaustietoja myös 
verkonhaltijoiden ja muiden mittausvastuullisten välillä rajapistelaskentoja varten. 
Mahdollisista muutoksista tämän toimijoiden välisen tiedonvaihdon käytännön järjestämiseen 
tulee sopia erikseen ja tälle on varattava riittävästi aikaa. Tämä toimijoiden välinen 
tiedonvaihto toteutetaan nykyisin MSCONS-sanomilla. MSCONS-sanomista on suunniteltu 
luovuttavan vasta datahubin käyttöönoton yhteydessä. Tarvittaessa tulee varmistua, että 
nykyiset MSCONS-sanomat soveltuvat varttitietojen lähettämiseen ja mitä muutoksia 
mahdollisesti tarvittaisiin. Muutos edellyttää vähintään Fingridin tiedonvaihtoa koskevien 
ohjeiden ja määrittelyjen päivittämistä. 

ET näkee jakeluverkon rajapistemittausten siirtämisen varttiin ennen datahubin käyttöönottoa 
erittäin haastavana ja asiaan liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Tavoitteena tulee olla 
varttimittauksiin siirtyminen kaikkien mittauspisteiden osalta vasta datahubin käyttöönoton 
jälkeen riittävällä siirtymäajalla.   
 
Markkinatoimijoiden tarpeet varttimittaukselle 

Markkinatoimijoiden (sähkönmyyjät ja tasevastaava) näkökulmasta sähkökaupan 
toimitusketjun eheys ja yhtenäinen resoluutio ovat toivottavia. Näin on erityisesti energialtaan 
merkittävien tuotanto- ja kulutuskohteiden osalta. Olennaista on, että markkinatoimijoilla on 
laaja mahdollisuus käydä kauppaa eri markkinapaikoilla (reservimarkkinat, ID-markkinat, DA-
markkinat) ja hyödyntää kulloinkin parhaiten soveltuvaa aikaresoluutiota näillä 
markkinapaikoilla. On tärkeää, että ainakin ID-markkinoilla on mahdollisuus käydä kauppaa 
varttituotteilla siirryttäessä varttitaseeseen. 

Taseselvityksen tapahtuessa varttiresoluutiolla ja mittausten siirtyessä varttimittauksiin, on 
tasevastaavalle tärkeää voida myös hallita tasettansa varttitasolla. Käytännössä tämä 
edellyttää mahdollisuutta käydä kauppaa varttituotteilla. Mitä suurempi osuus tasevastaavan 
vastuulla olevasta kulutuksesta ja tuotannosta on varttimitattua, sitä tärkeämpää 
tasevastaavalle on voida käydä kauppaa varttituotteilla myös DA-markkinoilla. Muutoin tästä 
aiheutuu enenevässä määrin lisäkustannusta, koska DA-markkinoilla tehtyä tuntihankintaa 
joudutaan täsmentämään ID-markkinalla. DA-markkinan pysyminen tunnissa siirtänee 
volyymiä DA-markkinalta ID-markkinalle. On epävarmaa, riittääkö ID-markkinan likviditeetti ja 
kuinka lisääntynyt kysyntä tulee vaikuttamaan hintoihin. 

Markkinapaikkojen (ID, DA) kehittämisessä tulee ottaa huomioon varttitaseeseen siirtyminen 
ja kehittää markkinapaikkoja siihen suuntaan, että ne tukevat vartin käyttöä läpi koko 
toimitusketjun. Suositeltavaa onkin edistää DA-markkinan siirtymistä nopeasti 
mahdollistamaan varttituotteet. Myös uuden sähkömarkkina-asetuksen5 mukaisesti sekä ID- 
että DA-markkinalla tulisi voida käydä kauppaa tasejakson mukaisilla tuotteilla. 

Sähkönmyyjän näkökulmasta on myös tärkeää, että muutokset käytännöissä tapahtuvat 
ennakoitavasti ja samanaikaisesti eikä poikkeavia käytäntöjä prosessien suhteen esiinny. 
Muutoin myyjälle aiheutuu ylimääräisiä prosessikustannuksia. On toivottavaa, että 
verkonhaltijat etenevät varttimittaukseen siirtymisessä suurin piirtein samantahtisesti, jotta 
asiakkaat eri verkoissa eivät joudu erilaiseen asemaan tai sähkönmyyjille aiheudu 
tasevirhekustannuksista eritasoisia rasitteita (myyjillä on erilaisia markkinaosuuksia eri 
verkoissa). Yksi mahdollinen mittari ja rajaus edistämään samantahtista edistymistä 
varttimittauksiin siirtymisessä on osuus jakeluverkossa siirrettävän energian määrästä ja 
varttimittauksen siirtyneiden kulutuspisteiden osuus.  

Mitä suurempi osa jakeluverkoissa siirretystä energiasta (energiakattavuus) on 
varttimittauksen piirissä, sitä paremmin tasevirheet kohdentuvat tasevirheen aiheuttajalle. 

Myyjän kannalta on haastavaa mitä pidempään käytössä on sekä vartti- että tuntimittauksia. 
Kaksi eri mittaustapaa edellyttävät kaksien prosessien ylläpitämistä, mikä aiheuttaa 
ylimääräisiä kustannuksia. 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC (artikla 8, kohta 2.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
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Koska siirtyminen varttimittauksiin vie aikansa, on tärkeää, että Fingrid yhteistyössä 
tasevastaavien kanssa etsii parhaat ratkaisut, joilla mahdollistetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti jakeluverkon tuntimittauksessa siirtymäaikana olevien kohteiden osallistuminen 
eri reservimarkkinoille.  

Asiakkaan pääsy varttimittauksen piiriin 

On perusteltua, että sopivan siirtymäajan jälkeen asiakas voi vaatia varttimittausta esimerkiksi 
osallistuakseen kulutusjoustoon ja muille sähkömarkkinapaikoille. Ennen datahubin 
käyttöönottoa ja ennen kuin verkonhaltijan luenta- ja mittaustiedonhallintajärjestelmät ovat 
siinä kunnossa, että kulutuskohteita voidaan alkaa siirtää varttimittaukseen massoina, 
verkonhaltijalla ei voi olla velvollisuutta siirtää yksittäisiä asiakkaita varttimittaukseen. Tämä 
valmius voidaan edellyttää verkonhaltijoilta viimeistään, kun datahubin käyttöönotosta on 
kulunut 12 kuukautta. Kun datahub on käytössä, verkonhaltijan tietojärjestelmät kykenevät 
varttitietojen käsittelyyn ja verkonhaltija voi siirtää mittauksia massoina varttiin, ei kuitenkaan 
ole enää perusteltua kieltäytyä yksittäisen asiakkaan siirtämisestä varttimittaukseen asiakkaan 
pyynnöstä. Pyynnön toteuttamiselle tulee sallia kohtuullinen aika (nykyisin asetuksessa tämä 
aika on 21 vrk ja sitä voidaan edelleen pitää riittävänä).  

Tarpeettomien kustannusten välttämiseksi asiakkaan oikeus varttimittaukseen tulisi koskea 
sellaisia asiakkaita, joille varttimittaus on edellytys asiakkaan joustopotentiaalin 
hyödyntämiseksi. Esimerkiksi asiakkaalla on varttituotteesta riippuvainen hinnoittelu tai 
varttimittaus tarvitaan joustomarkkinoille osallistumisen vuoksi. Lisäksi edellytyksenä tulisi 
olla, että mittausmuutos on kohtuullisin kustannuksin tehtävissä huomioiden asiakkaan 
joustopotentiaali. Tällaisissa tilanteissa ei ole perusteltua vaatia asiakkaalta maksua 
varttimittaukseen siirtymisestä verkonhaltijan omaa siirtymäsuunnitelmaa nopeammin. Tämä 
edellyttää, että siirtämisen kustannus verkonhaltijalle on otettu huomioon regulaatiossa. 

DA-markkinoiden toimiessa vartissa on asiakkaan etu päästä halutessaan myös 
varttimittaukseen. Vuorokausimarkkinan siirtymisen aikataulu on vielä epävarma. Mikäli 
datahub otetaan käyttöön vähintään 12 kuukautta ennen varttitasetta, varttimittausta 
tarvitsevan asiakkaan pääsy varttimittauksen ja mitattuun varttiin perustuvan taseselvityksen 
piiriin on mahdollista toteuttaa heti varttitaseeseen siirryttäessä.    

Niille reservimarkkinoille, joille osallistumisen edellytyksenä on varttimittaus, voi 
siirtymäaikana syntyä rajoituksia osallistua. Tuleekin huolellisesti arvioida, millä 
reservimarkkinoilla on varttimittaus välttämätön, tai voidaanko tarvittavat mittaustiedot saada 
muuten. Onkin tavoiteltavaa kohdistaa jakeluverkkoyhtiöiden resurssit merkittävimpien 
käyttöpaikkojen siirtämiseen ensin varttimittaukseen. Tämä on lähtökohta myös 
varttimittauksiin siirtymisen aikataulussa.  

Lainsäädäntömuutosten ja ohjeistuksen tarve sekä markkinamuutosten aikataulu 

Mittausten muuttaminen varttimittareiksi ja tietojärjestelmien päivittäminen 
varttiyhteensopiviksi edellyttää eri verkonhaltijoilla erisuuruisia, osalla hyvin merkittäviä, 
muutoksia. Kuten edellä on kuvattu, näiden muutosten toteuttaminen vie aikaa ja edellyttää 
merkittäviä resursseja. Muutoksen toteutettavuutta rajoittaa myös resurssien saatavuus. Jotta 
verkonhaltijat voivat käynnistää tarvittavat muutostyöt, tarvitaan varmuus aikataulusta ja 
sääntelyn asettamista reunaehdoista. On otettava huomioon, että kokemusten mukaan, vaikka 
osalla toimijoista onkin jo nyt hyvät valmiudet toteuttaa tarvittavat muutokset, osa 
jakeluverkonhaltijoista ja myyjistä ei todennäköisesti aloita valmistautumista muutoksiin tai 
ainakaan tee sitovia tilauksia toimituksista ennen kuin asiasta on olemassa velvoittava päätös. 
Mikäli mittauksia on tarkoitus alkaa siirtää varttiin 2022 aikana, tulisi valmistautuminen 
aloittaa heti. 

Markkinatoimijoiden kannalta markkinapaikkojen muutosten aikataulu on keskeistä. DA-
markkinoiden varttiin siirtymisen aikataulusta ei ole varmuutta. Suunnitelmissa on, että sekä 
reservimarkkinoilla, että päivänsisäisellä markkinalla otettaisiin käyttöön 15 minuutin tuotteita 
samassa yhteydessä kuin taseselvitys menee varttiin. ACER on 26.7.2018 antamassaan 
päätöksessä esittänyt, että DA-markkinoiden toiminnallisuuksien tulee elokuuhun 2022 
mennessä tukea lainsäädännön uusia vaatimuksia, ml. varttitasetta ja mahdollistaa 
kaupankäynti varttituotteilla. On mahdollista, että Q4/2022 varttituotteilla voisi käydä kauppaa 
ID- ja DA-markkinoilla. 
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OSA 2: Siirtymäaikataulu  
ENSISIJAINEN AIKATAULU 

Edellä kuvattujen reunaehtojen puitteissa ET esittää ensisijaisesti, että varttimittaukseen siirryttäisiin jakeluverkonhaltijoiden mittausten osalta alla 
olevan taulukon kuvaamassa vaiheittaisessa siirtymäaikataulussa. Mittausten siirtämisen aikarajat ovat takarajoja ja verkonhaltijat voivat toimia 
myös nopeammin varttimittauksen kattavuuden kasvattamiseksi. Tämän aikataulun oletuksena on, että datahub otetaan käyttöön 
vähintään 6kk ennen varttitasetta. 
Q4/20226 
kun siirrytään varttitaseeseen 

Q4/2022-Q2/20237  
12 kk datahubin käyttöönoton jälkeen 

1.1.2029 

 
6  Datahubin käyttöönoton tavoiteaikataulu on 2021. Siirtymäsäännöksiin kirjattava aikataulu tulee sitoa datahubin käyttöönottoon, jonka jälkeen tarvitaan vähintään 6 kk siirtymäaika 
ennen velvoitetta siirtää kulutusmittauksia varttimittaukseen ja mitattuun varttiin perustuvaan taseselvitykseen. Jakeluverkonhaltija voi halutessaan siirtää mittauksia varttiin oman 
aikataulunsa mukaisesti ottaen huomioon datahubin ohjeistuksen. 
7 Tämä aikaraja tulee sitoa datahubin käyttöönottoon. Kulutusmittauksia ei tule vaatia siirrettäväksi varttimittaukseen ja mitattuun varttiin perustuvaan taseselvitykseen massoittain 
aiemmin kuin 12 kk datahubin käyttöönoton jälkeen. Mikäli datahub otetaan käyttöön vähintään 12 kk ennen varttitaseeseen siirtymistä, ensimmäisen ja toisen sarakkeen siirtymäajan 
takaraja on sama Q4/2022 (varttitaseen käyttöönotto).  
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• Jakeluverkonhaltijan mittausvastuulla 
olevat rajapistemittaukset sekä yli 1 
MVA tuotannon mittaukset mitataan ja 
luetaan vartissa ja varttitiedot 
toimitetaan datahubiin. 

• Kaikki 3x200A ja sitä suuremmalla 
pääsulakkeella varustettu sekä kaikki 
yli 400 V verkkoon liitetty kulutus on 
siirretty varttimittaukseen, 
varttiluentaan ja mitattuun 
varttitietoon perustuvaan 
taseselvitykseen. 

• Jakeluverkonhaltijan mittaustietojen lukemiseksi ja 
toimittamiseksi tarvittavat järjestelmät kykenevät lukemaan ja 
toimittamaan varttitietoja datahubiin päivittäin kaikkien 
varttimittarilla varustettujen käyttöpaikkojen osalta. 

• Kaikki etäohjelmoitavissa olevat mittaukset siirretään 
varttimittaukseen ja mitattuun varttitietoon perustuvaan 
taseselvitykseen.  

• Yksittäisellä asiakkaalla on mahdollisuus päästä varttimittaukseen 
ja mitattuun varttitietoon perustuvaan taseselvitykseen, jos 
mittausmuutos on kohtuullisin kustannuksin tehtävissä ottaen 
huomioon asiakkaan joustopotentiaali. 

• Kaikki uudet mittarit varttimittauksessa ja mitattuun varttitietoon 
perustuvassa taseselvityksessä. 

• Kaikki etämittaukset 
varttimittauksessa ja mitattuun 
varttitietoon perustuvassa 
taseselvityksessä. 

• Muu kuin etämittauslaitteisto 
luetaan vähintään 4 kertaa 
vuodessa. 

• Jakeluverkonhaltijalla säilyy 
oikeus poiketa etämittauksesta 
nykyisen asetuksen mukaisesti 
enintään 20 % käyttöpaikoista. 

 

TOISSIJAINEN AIKATAULU (varautuminen ei-toivottavaan tilanteeseen, jossa datahubin käyttöönotto viivästyy merkittävästi) 

Toissijainen aikataulu koskee varautumista sellaiseen ei-toivottavaan tilanteeseen, jossa datahubin käyttöönotto viivästyisi niin merkittävästi, että 
datahub otettaisiin käyttöön alle 6 kk ennen varttitaseeseen siirtymistä tai jopa vasta varttitaseeseen siirtymisen jälkeen. Tässäkin ehdotuksessa 
mittausten siirtämisen aikarajat ovat takarajoja ja verkonhaltijat voivat toimia myös nopeammin varttimittauksen kattavuuden kasvattamiseksi.  
 
Q4/2022  
varttitaseen käyttöönottohetkellä 

6kk datahub go-liven jälkeen 12 kk datahub go-liven jälkeen 1.1.2029 

• Jakeluverkonhaltijan 
mittausvastuulla olevat 
rajapistemittaukset sekä yli 1 
MVA tuotannon mittaukset 
mitataan ja luetaan vartissa ja 
varttitiedot toimitetaan 
eSett:iin. 

 

• Kaikki 3x200A ja sitä 
suuremmalla pääsulakkeella 
varustettu sekä kaikki yli 400 
V verkkoon liitetty kulutus on 
siirretty varttimittaukseen, 
varttiluentaan ja mitattuun 
varttitietoon perustuvaan 
taseselvitykseen. 

• Yksittäisellä asiakkaalla on 
mahdollisuus päästä 
varttimittaukseen ja mitattuun 
varttitietoon perustuvaan 
taseselvitykseen, jos 
mittausmuutos on kohtuullisin 

• Jakeluverkonhaltijan 
mittaustietojen lukemiseksi ja 
toimittamiseksi tarvittavat 
järjestelmät kykenevät 
lukemaan ja toimittamaan 
varttitietoja datahubiin 
päivittäin kaikkien 
varttimittarilla varustettujen 
käyttöpaikkojen osalta. 

• Kaikki etäohjelmoitavissa 
olevat mittaukset siirretään 
varttimittaukseen ja mitattuun 
varttitietoon perustuvaan 
taseselvitykseen.  

• Kaikki etämittaukset 
varttimittauksessa ja mitattuun 
varttitietoon perustuvassa 
taseselvityksessä. 

• Muu kuin etämittauslaitteisto 
luetaan vähintään 4 kertaa 
vuodessa. 

• Jakeluverkonhaltijalla säilyy 
oikeus poiketa etämittauksesta 
nykyisen asetuksen mukaisesti 
enintään 20 % käyttöpaikoista. 
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kustannuksin tehtävissä ottaen 
huomioon asiakkaan 
joustopotentiaali. 

• Kaikki uudet mittarit 
varttimittauksessa ja mitattuun 
varttitietoon perustuvassa 
taseselvityksessä. 
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OSA 3: Yhteenveto perusteluista esitetylle ensisijaiselle siirtymäaikataululle 
 
Q4/2022 (kun siirrytään varttitaseeseen) 

Jakeluverkonhaltijan mittausvastuulla olevat rajapistemittaukset sekä yli 1 MVA tuotannon 
mittaukset mitataan ja luetaan vartissa ja varttitiedot toimitetaan datahubiin. 

Kaikki 3x200A ja sitä suuremmalla pääsulakkeella varustettu sekä kaikki yli 400 V verkkoon 
liitetty kulutus ja tuotanto on siirretty varttimittaukseen, varttiluentaan ja mitattuun 
varttitietoon perustuvaan taseselvitykseen.  

Yhteenveto perusteluista 

• Rajapistemittaukset tulee siirtää varttiin heti varttitaseen käyttöönotosta lähtien. On 
tärkeää, että tämä tapahtuu vasta datahubin käyttöönoton jälkeen riittävällä 
siirtymäajalla. Tällä vältetään lyhytaikaiset muutokset verkonhaltijoiden järjestelmiin 
(rajapistesummalaskentojen toteutus). 

• Verkonhaltijat ja myyjät ovat nähneet käytännössä erittäin haastavana ja riskialttiina, 
mikäli mittauksia siirrettäisiin tunnista varttiin samassa yhteydessä datahubin 
käyttöönoton (go-live -hetki) kanssa. Datahubin käyttöönottoon liittyy merkittäviä 
toimintatapojen ja järjestelmien muutoksia, joiden onnistuminen voidaan varmistaa 
paremmin ilman lisäksi tehtävää mittaustapamuutosta. Kulutusmittausten siirtämiseen 
varttiin datahubin käyttöönoton jälkeen tarvitaan riittävä siirtymäaika. Tähän vaikuttaa 
myös datahubin linjaus, jonka mukaan mittausresoluution muutokset eivät ole sallittuja 
datahubin ensimmäisten 2 kuukauden aikana käyttöönotosta alkaen. 

• Verkonhaltija ei voi ottaa varttimittauksia käyttöön (etäohjelmoida tai vaihtaa 
mittareita), mikäli mittaustietoja käsittelevät järjestelmät eivät pysty käsittelemään 
varttitietoja. Mikäli verkonhaltijan edellytettäisiin ottavan varttimittauksia käyttöön heti 
datahubin käyttöönoton yhteydessä tai välittömästi tämän jälkeen (ilman kohtuullista 
siirtymäaikaa), joutuisi verkonhaltija käytännössä tekemään mittausmuutokset 
(etäohjelmoinnit ja mittarivaihdot) ennen datahubin käyttöönottoa.  

o Jakeluverkonhaltija tarvitsee nykyisenkaltaisen mittaustiedonhallinta- ja 
taseselvitysjärjestelmän vähintään taseikkunan sulkeutumiseen asti datahubin 
käyttöönoton jälkeen. Tämän jälkeen jakeluverkonhaltijan tietojärjestelmiltä ei 
vaadita taseselvitysominaisuuksia. Tätä järjestelmäpäivitystä ei voida velvoittaa 
ottamaan käyttöön ennen datahubia tai yhtäaikaisesti datahubin käyttöönoton 
yhteydessä. Jotta varttitaseen käyttöönoton yhteydessä tavoiteltava 
kustannustehokkuus toteutuu, tulee välttää ylimääräinen, vain lyhyen 
siirtymäajan vuoksi tehtävä järjestelmäpäivitys. Tämän vuoksi ei voida vaatia, 
että jakeluverkonhaltijan tietojärjestelmät kykenevät varttitietojen 
laajamittaiseen käsittelyyn yhtäaikaisesti datahubin käyttöönoton yhteydessä. 

o Datahubin käyttöönoton ja varttitaseeseen siirtymisen välissä tulee olla 
vähintään 6 kuukautta aikaa.  

• Kaikki keskijänniteverkon mittaukset (yli 400 V) sekä 3x200 A tai sitä suuremmat 
pienjänniteverkon mittaukset tuo varttimittauksen piiriin ensivaiheessa ne 
kulutuskohteet, jotka esim. kylmävarastojensa ohjauksella osallistuvat 
säätösähkömarkkinoille. Tämä rajaus kuitenkin jättäisi mittausvaatimuksen ulkopuolelle 
esim. asuinkerrostalojen kiinteistösähkökäyttöpaikat. Pienempi sulakekokorajaus 
laajentaisi mittausvaatimusta tarpeettomasti mm. näihin kerrostalokohteisiin. 
Rajauksen tavoitteena on, että ne asiakkaat, joilla on ohjattavia kuormia vietäväksi 
varttimarkkinoille, pääsevät sinne mahdollisimman pian. 
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• Tällä rajauksella varttimittaukseen siirtyisi tässä ensimmäisessä vaiheessa arviolta 
keskimäärin noin 35% jakeluverkoissa siirretystä energiasta. %-osuus kuitenkin riippuu 
jakeluverkon asiakasjakaumasta ja vaihtelee jakeluverkkojen välillä. 

o Vertailun vuoksi rajaamalla mittaukset pelkkiin KJ-verkon mittauksiin, 
ensimmäisessä vaiheessa varttimittaukseen siirtyisi noin 25 % jakeluverkoissa 
siirretystä energiasta. Vastaavasti rajaamalla mittaukset yli 3x63A pääsulakkeilla 
varustettuihin mittauksiin, ensimmäisessä vaiheessa varttimittaukseen siirtyisi 
noin 40-45 % jakeluverkoissa siirretystä energiasta. 

 
Q4/2022-Q2/2023  
12 kk datahubin käyttöönoton jälkeen 

Jakeluverkonhaltijan mittaustietojen lukemiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat järjestelmät 
kykenevät lukemaan ja toimittamaan varttitietoja datahubiin päivittäin kaikkien varttimittarilla 
varustettujen käyttöpaikkojen osalta. 

Kaikki etäohjelmoitavissa olevat mittaukset siirretään varttimittaukseen ja mitattuun 
varttitietoon perustuvaan taseselvitykseen. 

Yksittäisellä asiakkaalla on mahdollisuus päästä varttimittaukseen ja mitattuun varttitietoon 
perustuvaan taseselvitykseen, jos mittausmuutos on kohtuullisin kustannuksin tehtävissä 
ottaen huomioon asiakkaan joustopotentiaali. 

Kaikki uudet asennettavat ja käyttöönotettavat mittarit välittömästi varttimittauksessa ja 
mitattuun varttitietoon perustuvassa taseselvityksessä. 

Yhteenveto perusteluista 

• Arviolta enintään kolme neljäsosaa nykyisistä mittareista voidaan etäohjelmoida 
toimimaan vartissa (massaohjelmointeina tai yksittäin). Mittareiden 
uudelleenohjelmoinnista aiheutuu kustannuksia jakeluverkonhaltijalle, vaikka kustannus 
onkin mittarin fyysisen vaihdon kustannuksia pienempi. Myös mittareiden 
uudelleenohjelmoinnin aiheuttamat kustannukset tulee ottaa huomioon 
jakeluverkonhaltijan hinnoittelun valvonnassa ja valvontamenetelmissä. 

• Kustannustehokkuuden vuoksi ennen kuin datahub on käytössä ja verkonhaltijan 
luenta- ja mittaustiedonhallintajärjestelmät ovat siinä kunnossa, että kulutuskohteita 
voidaan alkaa siirtää varttimittaukseen massoina, verkonhaltijalla ei tule olla 
velvollisuutta siirtää etäohjelmoitavia mittareita varttimittaukseen.  

o Tarvitaan vähintään 12 kuukauden siirtymäaika ennen kuin suuria määriä 
kulutuskohteita voidaan laajamittaisesti siirtää varttimittaukseen ja mitattuun 
varttiin perustuvaan taseselvitykseen. Tähän vaikuttaa myös datahubin linjaus, 
jonka mukaan mittausresoluution muutokset eivät ole sallittuja datahubin 
ensimmäisten 2 kuukauden aikana käyttöönotosta alkaen. 

• Asiakkaan näkökulmasta olennaista on milloin asiakkaalla voi olla varttituotteeseen 
sidottu hinnoittelu tai asiakkaan osallistuminen joustomarkkinoille edellyttää 
varttimittausta. Varttimittaukseen tulisi pyynnöstä siirtää sellaiset asiakkaat, joilla on 
varttituotteesta riippuvainen hinnoittelu, asiakkaan osallistuminen joustomarkkinoille 
edellyttää varttimittausta ja mittausmuutos on kohtuullisin kustannuksin tehtävissä 
huomioiden asiakkaan joustopotentiaali. 

o Rajattu määrä kulutuskäyttöpaikkoja on mahdollista siirtää varttiin 6 kuukauden 
siirtymäajalla datahubin käyttöönotosta. Mittausmassoille tarvitaan 12 
kuukauden siirtymäaika datahubin käyttöönottoon nähden. Mikäli datahub 
otetaan käyttöön vähintään 12 kuukautta ennen varttitaseeseen siirtymistä, ei 
varttimittausta tarvitseville asiakkaille synny käyttöpaikan mittauksesta johtuvia 
rajoituksia osallistua markkinoille. 

• Kaikki uutena asennettavat etäluettavat mittarit ovat heti käyttöönotettaessa 
varttimittauksessa ja mitattuun varttiin perustuvassa taseselvityksessä. Uusia 
tuntimittauskohteita ei perusteta. 
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1.1.2029 

Kaikki etämittaukset varttimittauksessa ja mitattuun varttitietoon perustuvassa 
taseselvityksessä. 

Muu kuin etämittauslaitteisto luetaan vähintään 4 kertaa vuodessa. 

Jakeluverkonhaltijalla säilyy oikeus poiketa etämittauksesta nykyisen asetuksen mukaisesti 
enintään 20 % käyttöpaikoista 

Yhteenveto perusteluista 

• Sähköenergiamittareille on asetettu jakeluverkonhaltijoiden toimintaa sääntelevässä 
Energiaviraston valvontamallissa 10-20 vuoden pitoaika. Käytännössä mittareiden 
tekninen pitoaika on noin 15 vuotta. Nykyisten mittareiden asennusta koskeva 
asetukseen kirjattu siirtymäaika päättyi 1.1.2014. Tämän perusteella seuraavan 
massavaihdon takaraja olisi 10 vuoden pitoajalla noin 1.1.2024, 15 vuoden pitoajalla 
viimeistään 1.1.2029 ja 20 vuoden pitoajalla viimeistään 1.1.2034. 

• Tämä rajaus mahdollistaa pienasiakkaiden ei etäohjelmoitavissa olevien mittareiden 
vaihdon pitoajan mukaisessa aikataulussa. Näin ei synny tarvetta ennenaikaiselle 
mittareiden massavaihdolle, joka näkyisi asiakkaille merkittävinä kustannuksina. 

• Nykyisen sääntelyn mukainen oikeus poiketa etämittauksesta säilytetään. Tämän ei 
odoteta vaikuttavan etäluennan kattavuuteen. 
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