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Tasehallinnan suuntaviivat – EB GL 

Mistä on kysymys 

• Pyrkii tehostamaan tasehallintaa edistämällä TSO:iden tarvitsemien reservien (lähinnä 

säätösähkön) rajakauppaa ja harmonisoimaan taseselvityksen menettelyjä

Missä mennään  

• Framework Guidelines 2012 - ENTSO-E ehdotus 2014 - ACER suositus 2015 -

Komitologia käynnistyi kesäkuussa 2016 

• Jäsenvaltioiden hyväksyneet sisällön maaliskuussa 2017

• Voimaantuloa odotetaan vuoden 2017 lopussa ... 
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Tasehallinnan suuntaviivat - EB GL 

• Tavoite yksi eurooppalainen markkinapaikka säätöenergialle sekä automaattiselle että 

manuaaliselle reserville – yhteispohjoismainen säätösähkömarkkina esikuvana 

• Viranomaisen rooli kasvaa markkinoiden sääntelijänä

• Fingridin tulee laatia ehdotus Terms&Conditions for Balancing Energiaviraston 

hyväksyttäväksi   

• Mitä tarkoittaa reservimyyjälle  

• Laajemmat markkinat säätöenergialle – kansallinen TSO säilyy rajapintana

• Reservituotteiden harmonisointi 

• Aggregointi mahdollista    

• Läpinäkyvyys markkinoihin paranee

• Siirtokapasiteetin varaaminen mahdollista reserveille, jos taloudellinen hyöty osoitettu
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Tasehallinnan suuntaviivat - EB GL 

• Taseselvityksen pääperiaatteet tulee harmonioida esim. tasesähkön hinnoittelu, 

säätöenergian käsittely taseselvityksessä ja tasesähkön määrän laskenta

• Ehdotus vuoden kuluessa ja toteutus 18 kk viranomaisten hyväksynnästä 

• Taseselvitysajanjakson pituus 15 minuuttiin    

• 3 vuotta GL voimaantulosta 

• Kansallisesti voi viranomainen lykätä 2024 loppuun saakka 

CEP ottaa kantaa TSOn omistamien resurssien käyttöön tasehallintaan  
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EB GL - Mitä seuraavaksi 

• ENTSO-E aloittanut suuntaviivojen edellyttämien ehdotusten valmistelun 

• Toteutuspuitteet eurooppalaisille säätösähkömarkkinoille, MARI projekti manuaalisesti ja 

PICASSO automaattisesti aktivoitavalle säätösähkölle  

• Fingridin tehtävänä kansallisella tasolla  

• Valmistella tasehallinnan ehdot art 18 mukaisesti 6 kk kuluessa voimaantulosta, koskee 

tasevastaavia ja reservitoimittajia

• Valmistautua 15 minuutin taseselvityksen käyttöönottoon

• Pohjoismaissa SN ja Svk tehneet ehdotuksen kaiken tasehallintaan liittyvän päätöksenteon 

siirtämisestä itselleen ja ACE mallin käyttöönotosta 

• The Balancing Principals shall have the joint right to make all decisions relating to balancing, 

including system and market design/development, pre and post spot planning, operative 

phase and post-operation analysis,... 

• The decision-making right shall also extend to relevant parts of EB GL with respect to balancing, 

including joint proposals to be made to regulators. ...
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