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Tasepalvelusopimuksen liite 2              FG-F3-280 

Voimassa XX.XX.201X alkaen 

  

MAKSUKOMPONENTIT JA MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Tässä liitteessä kuvatut maksukomponentit ovat käytössä valtakunnallisessa tasesel-
vityksessä ja tasehallinnassa. 

Fingrid on antanut valtakunnalliseen taseselvitykseen liittyvät operatiiviset toiminnot 
(ml. laskutuksen) eSett Oy:n (Taseselvitysyksikkö) tehtäväksi. 

1  KIINTEÄT MAKSUKOMPONENTIT 

Tasevastaava maksaa tässä kappaleessa kuvatut kulloinkin voimassaolevat maksut 
Taseselvitysyksikön toteuttamaan taseselvitykseen perustuen.  

Maksu Yksikkö Määrä 

Viikkomaksu EUR/Viikko XX €/viikko 

Kulutusmaksu EUR/MWh XX €/MWh 

Tuotantomaksu EUR/MWh XX €/MWh 

Volyymimaksu kulutustaseen poikkeamalle EUR/MWh XX €/MWh 

 

2  HINNOITTELUPERIAATTEET  

2.1  Viikkomaksu 

Viikkomaksun perusteena on osaltaan kattaa taseselvityksen operatiivisia kus-
tannuksia. 

2.2  Tasepoikkeamien hinnoittelu 

Tasepoikkeamien eli tasesähkön hinnoittelun perusteena on vuorokausimarkkinoiden 
Suomen tarjousalueen hinta sekä säätösähkökauppojen perusteella syntyvä tuntikoh-
tainen säätösähkön hinta.  

Mikäli tunnin aikana on tehty sekä ylös- että alassäätöjä, määritellään tunti ylös- tai 
alassäätötunniksi sen mukaan kumpaan suuntaan on energiamääräisesti säädetty 
enemmän. Mikäli ei ole säädetty ollenkaan tai on säädetty yhtä paljon molempiin suun-
tiin, käytetään tasesähkön myynti- että ostohintana vuorokausimarkkinoiden Suomen 
tarjousalueen hintaa (vältetyn aktivoinnin arvo).  

Fingrid maksaa Tasevastaavalle vastaanotetusta tasesähköstä energiamaksun, joka 
lasketaan kertomalla kunkin toimitustunnin energiamäärä tällöin voimassa olleella ta-
seen tasesähkön ostohinnalla (EUR/MWh). 
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Tasevastaava maksaa Fingridille sen toimittamasta tasesähköstä energiamaksun, joka 
lasketaan kertomalla kunkin toimitustunnin energiamäärä tällöin voimassa olleella ta-
seen tasesähkön myyntihinnalla (EUR/MWh). 

2.3  Maksu käyttötunnin aikaisista tehokaupoista 

Mikäli Tasevastaavan ja Fingridin välillä on käyttötunnin aikana ollut liitteen 1 mukaista 
tehokauppaa, maksetaan näistä erillisellä kaupalla sovittavista sähkömääristä liitteen 
1 mukainen korvaus. 

2.4  Tuotantotaseen maksukomponentit ja maksut 

Tuotantotaseen tasepoikkeamalle sovelletaan kaksihintajärjestelmää eli ali- ja ylijää-
mälle lasketaan oma hinta. Tuotantotaseen tasepoikkeamalle ei kohdisteta volyymi-
maksua. 

2.4.1  Tasesähkön myyntihinta 

Fingridin Tasevastaavalle myymän tuotantotaseen tasesähkön hinta on tunnin ylös-
säätöhinta. Mikäli ylössäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty alassäätötunniksi, käy-
tetään tuotantotaseen tasesähkön myyntihintana vuorokausimarkkinoiden Suomen 
tarjousalueen hintaa. 

2.4.2  Tasesähkön ostohinta 

Fingridin Tasevastaavalta ostaman tuotantotaseen tasesähkön hinta on tunnin alas-
säätöhinta. Mikäli alassäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty ylössäätötunniksi, käy-
tetään tuotantotaseen tasesähkön ostohintana vuorokausimarkkinoiden Suomen tar-
jousalueen hintaa. 

2.4.3  Tuotantomaksu 

Kaikelle Tasevastaavan kyseisellä käyttötunnilla toteutuneelle tuotannolle lasketaan 
tuotantomaksu.  

2.5  Kulutustaseen maksukomponentit ja maksut 

2.5.1  Tasesähkön osto- ja myyntihinta 

Kulutustaseen tasepoikkeamalle sovelletaan yksihintajärjestelmää eli tasesähkö osto- 
ja myyntihinnat ovat samansuuruiset. Fingridin Tasevastaavalle myymän ja Fingridin 
Tasevastaavalta ostaman tasesähkön hinta on ylössäätötunnilla ylössäätöhinta ja 
alassäätötunnilla alassäätöhinta. 

2.5.2  Kulutusmaksu 

Kaikelle Tasevastaavan kyseisellä käyttötunnilla toteutuneelle kulutukselle lasketaan 
kulutusmaksu.  

Kulutustaseen maksukomponenttia toteutuneelle kulutukselle sovelletaan ulkomaan-
yhteyksissä seuraavasti: 

- EU:n ja ETA:n sisäisillä yhteyksillä ei sovelleta erillistä maksua. 
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- Venäjän yhteyksillä tapahtuneelle tuonnille lasketaan toteutuneen tuotannon 
maksu ja viennille lasketaan toteutuneen kulutuksen maksu. Venäjän yhteyk-
sien osalta Fingrid perii rajasiirtopalvelumaksuja, jotka sisältävät toteutuneen 
tuotannon ja kulutuksen maksut. 

- Toteutunut tuonti tai vienti ei vaikuta Tasevastaavan kulutusmaksuun. 

2.5.3  Volyymimaksu 

Tasevastaava maksaa Fingridille tasesähkön volyymimaksun jokaista Fingridin Tase-
vastaavalle myymää ja tältä ostamaa tasepoikkeaman megawattituntia kohti.  

3  ARVONLISÄVERO SEKÄ MUUT VEROT JA MAKSUT 

Sopimuksessa mainittujen maksujen lisäksi sopimusosapuolet maksavat kulloinkin voi-
massa olevan arvonlisäveron sekä muut Sopimukseen kohdistuvat verot ja viran-
omaisten määräämät maksut. 


