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Johdanto
Kaikkia tasevastaavia koskevat yhtäläiset ehdot ja edellytykset. Fingrid Oyj tekee
esityksen näistä ehdoista, ja Energiavirasto vahvistaa ne Komission asetuksen
(EU)2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (EBGL,
artikla 18) mukaisesti.
Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään
15 minuutin taseselvitysjaksoon. Suomessa siirtyminen tapahtuu Energiaviraston
myöntämän poikkeuspäätöksen mukaisesti 22.5.2023. Myös energiamittauksessa
siirrytään suurelta osin 15 minuutin resoluutioon Valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) mukaisesti.
Taseselvitysjakson lyhentyminen ja energiamittauksen resoluution muutos nykyisestä tunnin aikajaksosta 15 minuutin aikajaksoon tuo muutostarpeita tasevastaavien ehtoihin. Muutokset on suunniteltu tulevan voimaan samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa, eli 22.5.2023 klo. 01.00 (EET).
15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton vaatimien muutosten lisäksi esitetään
tasehallinnan ehtoihin määriteltäväksi aiemman kahden siirtoalueen sijaan kolme
siirtoaluetta.

2

Listaus esitetyistä ehtomuutoksista (pääkohdat)

2.1

Tasepalvelusopimus
Ei muutoksia.

2.2

Liite 1, osa 1, Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
•

Esitetty muutos: Tuotantosuunnitelmat toimitetaan taseselvitysjaksokohtaisesti.
Tuotantosuunnitelmat kaikille seuraavan tunnin taseselvitysjaksoille toimitettava
viimeistään 45 min ennen seuraavaa tunninvaihdetta. Tuotantosuunnitelmia voi
päivittää 25 min ennen taseselvitysjakson alkua, jos tasevastaava on käynyt
kauppaa päivänsisäisillä markkinoillaT-45 ajankohdan jälkeen.
o

•

Tausta: Tehotasapainon ennustamiseksi ja säätötarpeen määrittämiseksi
tuotantosuunnitelmia tarvitaan 15 minuutin tarkkuudella.

Esitetty muutos: Tuotantosuunnitelmiin liittyvät säätöobjektit muodostuvat yhdestä tai useammasta samalla siirtoalueella olevista saman tuotantomuodon voimalaitoksista. Siirtoalueita on jatkossa kolme nykyisen kahden alueen sijaan; leveyspiirin 63 eteläpuoli (etelä), leveyspiirin 63 ja 65 välinen alue (keski) sekä
leveyspiirin 65 pohjoispuoli (pohjoinen).
o

Tausta: Kantaverkon toimitusvarmuuden varmistamiseksi siirtoaluemäärittelyyn on lisätty Kemi-Oulujoen poikkileikkaus (leveyspiirin 65 pohjoispuoli). Siirtoalueiden maantieteellinen sijainti on päivitetty vastaamaan
kantaverkon teknistä nykyrakennetta.
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•

Esitetty muutos: Tuotantosuunnitelmien yksityiskohtaiset raportointisäännöt
siirretään ehdoista erilliseen ohjeeseen.
o

2.3

Tausta: Laaditaan yksityiskohtainen ohje tuotantosuunnitelmien toimittamisesta ja sanomaliikenteestä.

Liite 1, osa 2, Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
•

Esitetyt muutokset:
o

7.1.1 kiinteät toimitukset
Esitetty muutos: Tasevastaavan tulee raportoida Taseselvitysyksikölle
tasevastuunsa sähkönmyyjäkohtaiset vastapuolittain eritellyt kiinteiden
toimitusten lopulliset taseselvitysjakson tiedot ennen kyseisen taseselvitysjakson alkua, nykyisen 20 min ennen taseselvitysjakson alkua sijaan.
Tausta: Siirryttäessä 15 min taseselvitykseen on tarvetta päivittää myös
kiinteiden toimitusten raportointiaikoja.

2.4

Liite 2, Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen
•

Esitetyt muutokset: volyymimaksun netotus, tasepoikkeaman hinnoittelu.
o

2.3 Tasepoikkeaman volyymimaksu
Esitetty muutos: Säilytetään nykyinen tasepoikkeamamaksun kohdentuminen tasevastaavaan tunninaikaiseen nettotasepoikkeamaan.
Tasevastaava maksaisi Fingridille kiinteän tasepoikkeaman volyymimaksun Fingridin Tasevastaavalle myymää ja tältä ostamaa käyttötunnin osalta netotettua tasepoikkeaman megawattituntia kohti.
Tausta: Tässä vaiheessa, kun tasevastaavan tunnin sisäisten
taseselvitysjaksojen tasapainottamisen mahdollisuudet ovat rajalliset
siirryttäessä 15 min taseselvitykseen ja 15 minuutin mittaustietojen
lähetykseen, ehdotetaan tasevastaavien volyymimaksun kohdistamista nykyisen kaltaisesti tasevastaavan käyttötunnin nettotasepoikkeamaan.

o

3 Tasepoikkeaman hinnoittelu
Esitetty muutos: Mikäli mFRR markkina-aikajakson aikana on tehty
sekä ylös- että alassäätöjä, määritellään taseselvitysjakso ylös- tai
alassäätöjaksoksi sen mukaan kumpaan suuntaan on mFRR markkina-aikajakson aikana energiamääräisesti säädetty enemmän.
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Tausta: Siirryttäessä 15 min taseselvitykseen ja 15 minuutin mittaustietojen lähetykseen säätösähkömarkkinalla tullaan säätösähkön
hinta edelleen määrittämään tuntitasolla.

