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eSett Oy

• eSett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten 

taseselvitys– ja laskutuspalveluja sähkömarkkinaosapuolille 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

• Omistajina ovat kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Svenska kraftnät ja 

Statnett

• eSett tarjoaa yhtenäiset edellytykset taseselvitykseen 

Pohjoismaissa edistäen sähkömarkkinoiden kehitystä

• Yritys on perustettu vuonna 2013, operatiivinen toiminta 

käynnistyy ensi vuonna

• Henkilöstön määrä on 7, yhteystiedot löytyvät eSettin

internet –sivuilta (http://www.esett.com/contact/ )
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eSettin asiakaspalvelutiimi ja viestintäkanavat

• eSettin asiakaspalvelutiimi koostuu yrityksen oman 

henkilöstön lisäksi kahdesta operaattorista per maa

– “Yhden luukun periaate”, jokaisen maan palvelupyynnöt 

tallennetaan yhteiseen tiketöintijärjestelmään

– Sähköpostiosoitteemme on settlement@esett.com, 

maakohtaiset puhelinpalvelunumerot tulevat käyttöön 

myöhemmässä vaiheessa

– Asiakaspalvelutiimi palvelee kaikilla paikallisilla kielillä

• eSettin asiakasviestintä toteutetaan eSettin

internetsivujen, uutiskirjeiden ja LinkedIn –palvelun 

kautta

• Online Service on tärkein taseselvityksen työkalu 

asiakkaiden ja eSettin välillä
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Taseselvityssopimukset eSettin ja tasevastaavien välillä 

solmitaan keväällä 2016

• Taseselvityssopimus (Imbalance Settlement Agreement) postitetaan kaikille tasevastaaville

• Mallipohjaan ja liitteisiin on odotettavissa vielä joitakin muutoksia

• Taseselvityssopimuksen ja sen liitteiden kielenä on englanti

– Sopimuspohjamalli löytyy eSettin verkkosivulta (www.esett.com/materials)

– Sopimuksen liitteitä on kolme: Taseselvityskäsikirja (Handbook), Maksut (Fees), Vakuudet (Collaterals)

• Handbook sisältää ohjeet sähkömarkkinaosapuolille taseselvityksen tekemiseen

– Handbook käännetään myös kansallisille kielille

• Sopimusten postituksista tiedotetaan eSettin asiakasviestintäkanavien kautta (Web-sivut, 

Newsletter, LinkedIn)
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Katsaus NBS-projektiin

• eSett:n taseselvitysjärjestelmän Bassen testaukset ovat käynnissä parhaillaan

• Handbookin viimeisin lokakuussa päivitetty versio löytyy 

http://www.esett.com/handbook/

• Käyttöönottosuunnitelman marraskuussa päivitetty versio löytyy http://www.esett.com/commissioning/

• Referenssiryhmä kokoontunut viimeksi 29.9.2015 ja seuraava kokous 20.1.2016

– Ed. kokouksessa asialistalla Handbookin muutokset, käyttöönottosuunnitelma, eSett:n survey, Information Service ja data paketit 

sekä Online Service -demo

• Asetusmuutokset TEM:ssä valmisteltavana

– asetukseen täsmennystä verkonhaltijoiden raportoinnista

– kiinteiden korjaus/täsmennys muutettu toimijoiden palautteesta seuraavaan arkipäivään seuraavasta päivästä

• Energiateollisuus, Adato ja eSett järjestävät NBS-mallista koulutuksen 9.2.2016

– Adato tiedottanut koulutuksesta sähkömarkkinatoimijoita

– Kysymyksiä toivotaan toimijoilta etukäteen

http://www.esett.com/handbook/
http://www.esett.com/commissioning/
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Taseselvityksen tulokset laskutetaan ja maksetaan ~3 viikkoa

toimituksesta
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BRP:ltä vaadittavat valmistelut laskutusta ja maksamista 

varten
• Sopimus laskutusoperaattorin kanssa sähköisten laskujen 

vastaanotosta

• Välittäjän tunnuksen ja verkkolaskuosoitteen ilmoittaminen eSettille

• Sopiminen laskutusoperaattorin kanssa laskutusformaatista (eSett 
lähettää laskut Finvoice 1.3 –formaatissa)

• Jos BRP ei halua sähköisiä laskuja, niin eSett voi lähettää 
sähköpostiin PDF-laskun

• Pankkitilin avaaminen hyväksytyssä selvityspankissa

• Pankkitilin panttaussopimuksen allekirjoittaminen selvityspankin ja 
eSettin kanssa

• Muiden tarvittavien sopimusten allekirjoittaminen selvityspankin 
kanssa

23.11.2015



8

Vakuudet

• eSett tekee taseselvityksen tasevastaavien ja kantaverkkoyhtiöiden välillä, mistä syntyy merkittävä vastapuoliriski

• Luottotappioiden ehkäisemiseksi ja ajantasaisen taseselvityksen varmistamiseksi jokaisen tasevastaavan on 

asetettava vakuus

• NBS-mallissa vakuusvaade lasketaan viikoittain dynaamisella mallilla

– vakuusvaade muuttuu verrattuna nykyiseen Fingridin vakuuteen

– omaa vakuusvaadetta voi arvioida eSettin internet-sivuilta löytyvän esimerkkilaskelman avulla

• Tasevastaavalla on kaksi vaihtoehtoista tapaa asettaa vakuus

– käteistalletus

– pankkitakuu

• eSettin ja Fingridin tavoitteena on että tasevastaavan ei tarvitsisi asettaa päällekkäisiä vakuuksia NBS-malliin 

siirryttäessä

• Lisätietoa löytyy NBS Handbookista ja epäselviä asioita voi kysyä sähköpostitse (jonni.laine@esett.com)
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Rakenteelliset tiedot

• Jo aiemmin kesällä kerätyt tiedot tullaan lähettämään 
markkinaosapuolille (BRP, DSO, SP) uudelleen 
tarkistettavaksi

• Edellisellä kierroksella havaittiin epäselvyyksiä, joita 
pyritään korjaamaan paremmalla ohjeistuksella

• Samalla tarjoutuu mahdollisuus päivittää tiedot

• Tarvittavat tiedot yhteyksien muodostamiseen tullaan 
pyytämään erillisellä lomakkeella

• Lomakkeiden lähetys alkanee viimeistään joulukuun 
alussa ja ne tulee palauttaa tammikuun loppuun 
mennessä
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Käyttöönottosuunnitelma

Huomioitavat päivämäärät

Tammikuussa 31.1.2015 

• Viimeinen päivä toimittaa rakenteita taulukoissa

• Viimeinen päivä toimittaa tiedonvaihto 

yhteystiedot

Huhtikuussa 4.4. – 29.4.2015

• Yhteys testaus koekäyttötestausta (OTR) varten

Touko – ja kesäkuussa 2.5. – 25.6.2016

• Koekäyttötestaus ja ”Shadow settlement”
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