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1  Johdanto 

Tämä käsikirjan osa sisältää taseselvitykseen liittyvät ehdot, edellytykset ja yleiset me-
nettelytavat joilla määritellään tasevastaavan (jäljempänä Tasevastaava) taseselvi-
tystä koskevat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Yleisten taseselvitysehtojen 
lähtökohtana ovat sähkömarkkinalain järjestelmävastuuta ja taseselvitystä koskevat 
säännökset,  Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta, 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä 
noudatettavasta tiedonvaihdosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2019/943 sähkön sisämarkkinoista, komission asetus sähköjärjestelmän tasehallintaa 
koskevista suuntaviivoista (EU) 2017/2195  (jäljempänä EBGL), sekä suuntaviivaa tar-
kentava ACERin päätös  18/2020 tasepoikkeaman selvityksen harmonisoidusta meto-
dologiasta - Annex I, Methodology for the harmonisation of the main features of 
imbalance settlement (jäljempänä ACER päätös). 

Tasevastaava on sähkömarkkinoiden osapuoli mukaan lukien nimitetty sähkömarkki-
naoperaattori, joka tasapainottaa sähkön tuotantonsa ja hankintansa sekä sähkön 
käyttönsä ja toimitustensa erotuksen Fingridin toimittamalla sähköllä Suomen ta-
sepoikkeama-alueella, joka on yhtä kuin vuorokausimarkkinan Suomen tarjousalue 
(markkinatasealue). Tämä alue vastaa myös Suomen tasepoikkeamahinta-aluetta. 

1.1  Määritelmät 

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä: 

Avoimella toimituksella tarkoitetaan sähköntoimitusta, jossa sähköntoimittaja toimit-
taa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön, sekä sähköntoimitusta, jossa säh-
köntoimittaja tasapainottaa asiakkaan sähköntuotannon ja -hankinnan sekä 
sähkönkäytön ja -toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vas-
taanottamalla ylijäämän kunkin taseselvitysjakson aikana. 

Avointen toimitusten ketju Jokaisen sähkömarkkinoiden osapuolen tulee kuulua 
avointen toimitusten ketjuun, jossa viimeisenä avoimena toimittajana on järjestelmä-
vastaava Fingrid. 

Kiinteällä toimituksella tarkoitetaan toimitusta, jossa sähkön myyjä toimittaa asiak-
kaalleen ennalta sovitulla käyttötunnilla ennalta sovitun sähkömäärän. 

Mittausalueella tarkoitetaan kantaverkkoa, suurjännitteistä jakeluverkkoa, jakeluverk-
koa, suljettua jakeluverkkoa tai niiden osaa taikka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteis-
töryhmän sisäistä sähköverkkoa, joka muodostaa oman selvitysalueensa 
taseselvityksessä. Fyysistä aluetta, jossa kahden mittausalueen välillä siirrettävän säh-
kön määrä, kulutus ja tuotanto voidaan mitata. Mittausalue voi sisältää sekä tuotantoa 
että kulutusta, mutta myös vain toista näistä. 

Nimitetyllä sähkömarkkinaoperaattorilla tarkoitetaan markkinaoperaattoria, jonka 
toimivaltainen viranomainen on nimennyt toteuttamaan yhteen kytkettyihin vuorokau-
simarkkinoihin tai päivänsisäisiin markkinoihin liittyviä tehtäviä; 

Nordic Imbalance Settlement (NBS) Handbook –ohjekirjalla tarkoitetaan taseselvi-
tysyksikön Fingridin toimeksiannosta ylläpitämää tasevastuuta ja taseselvitystä koske-
vaa Nordic Imbalance Settlement (NBS) Handbook -ohjekirjaa (Ohjekirja), joka on 
näiden ehtojen mukainen ja sisältää näitä ehtoja tarkentavia toimintatapoja, sekä tar-
kemman kuvauksen taseselvityksen toteuttamisesta. 



 

 

Osuusvoimalaitoksella tarkoitetaan voimalaitosta, jonka tuotanto jaetaan voimalai-
tososuuksien haltijoille osuusvoimalaitosten käsittelyn mukaisesti taseselvitysjaksoit-
tain. 

Rajapistekaupalla tarkoitetaan kahden eri markkinatasealueisiin kuuluvan mittausalu-
een välillä syntyvää rajapistesummaa, joka on ostettava tai myytävä. 

Rajapistesummalla tarkoitetaan kahden mittausalueen välisten mittausten summaa, 
jonka arvoa käytetään sähkötaseiden selvittämisessä. 

Siirtoalueella tarkoitetaan aluetta, jossa tuotanto- ja kulutuskohteet sijaitsevat. Suo-

messa on kaksi siirtoaluetta, leveyspiirin 64 pohjois- ja eteläpuoli. 

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksiköllä tarkoitetaan järjestelmävastaa-
van siirtoverkonhaltijan toimintayksikköä tai tytäryhtiötä, joka hoitaa sähkökaupan kes-
kitetyn tiedonvaihdon palveluihin kuuluvia tehtäviä (SML 49 a §). 

Säätöobjektilla tarkoitetaan yhden tai useamman generaattorin ja tuotantoyksikön 
ryhmää yhdellä siirtoalueella. Säätöobjekti voi sisältää vain yhden tyyppistä tuotanto-
lajia (tuuli-, vesi-, ydinvoima jne.). Säätöobjektia kohden voi olla vain yksi tasevastaava. 

Tasepalvelun tarjoajalla tarkoitetaan markkinaosapuolta, jonka reservejä tarjoavat 
yksiköt tai reservejä tarjoavat ryhmät pystyvät tarjoamaan tasepalveluja siirtoverkon-
haltijoille. 

Tasepoikkeamalla tarkoitetaan tasevastaavalle laskettua energiamäärää taseselvi-
tysjaksolla, joka vastaa kyseiselle tasevastaavalle jaetun määrän ja kyseisen tasevas-
taavan lopputilanteen välistä erotusta, mukaan lukien kyseiseen tasevastaavaan 
mahdollisesti sovellettu tasepoikkeamakorjaus, tiettynä taseselvitysjaksona. 

Tasepoikkeamakorjauksella tarkoitetaan tasepalvelun tarjoajalta saatua tasesähköä 
vastaavaa energiamäärää, jota liittävä siirtoverkonhaltija soveltaa taseselvitysjaksolla 
kyseessä oleviin tasevastaaviin ja jota käytetään kyseisten tasevastaavien tasepoik-
keaman laskennassa.  

Taseselvitysjaksolla tarkoitetaan aikayksikköä, jolla tasevastaavien tasepoikkeamat 
lasketaan. 

Taseselvityksellä tarkoitetaan taloudellista selvitysmekanismia, jonka mukaisesti tase-
vastaavilta peritään maksu tai niille maksetaan niiden tasepoikkeamista.  

Taseselvitysyksiköllä tarkoitetaan järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan toimin-
tayksikköä, tytäryhtiötä tai osakkuusyhtiöitä, joka huolehtii valtakunnalliseen taseselvi-
tykseen liittyvistä tehtävistä. 

Tasesähköllä tarkoitetaan Tasepalvelun tarjoajan tarjoamaa sähköenergiaa, jota siir-
toverkonhaltija käyttää verkon tasapainottamiseen.  

Tasevastaavalla tarkoitetaan sähkömarkkinoiden osapuolta, joka vastaa kyseisen 
markkinaosapuolen tasepoikkeamista.  Jolla on voimassa oleva tasepalvelusopimus 
Fingridin kanssa. Toisin sanoen osapuolen avoin toimittaja on Fingrid. 

Tasevastuulla tarkoitetaan vastuuta siitä, että sähkökaupan osapuolen tuotanto ja 
hankinta kattavat tämän kulutukset ja sähkön toimitukset kunkin taseselvitysjakson ai-
kana. Kaikki sähkökaupan osapuolet ovat tasevastuullisia. 



 

 

Tehokaupalla tarkoitetaan Fingridin tekemiä taseselvitysjakson aikaisia tehokauppoja 
tasehallinnan sekä tarvittaessa muun järjestelmävastuun hoitoon liittyviin tarpeisiin. 
Tehokauppoista kirjataan taseselvitykseen tasepoikkeamakorjaus, jota sovelletaan 
taseselvitysjaksolla kyseessä oleviin tasevastaaviin ja jota käytetään kyseisten tase-
vastaavien tasepoikkeaman laskennassa.  

2  Tasevastaavaksi ryhtymisen vaatimukset 

Tasevastaavaksi ryhtymisen vaatimukset: 

- tulee olla laillisesti kotivaltionsa lainsäädännön mukaan rekisteröity oikeushenkilö; 

- tulee olla rekisteröitynyt jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle EU 
1227/2011 (REMIT) asetuksen mukaisesti; 

- tulee olla Taseselvitysyksikön hyväksymä selvitystili; 

- tulee asettaa vakuudet Taseselvitysyksikölle; 

- tulee olla valmius vastaanottaa laskuja Taseselvitysyksiköltä; 

- tulee rekisteröityä sekä ilmoittaa vaaditut rakenteelliset tiedot Taseselvitysyksi-
kölle. 

3  Valtakunnallinen taseselvitys 

Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten väliset sähkön-
toimitukset (Markkinaosapuoli). Tasepoikkeamat lasketaan kullekin Tasevastaavalle 
kiinteiden toimitusten (ml. sähköpörssikaupat), kulutuksen ja tuotannon sekä tasesel-
vitysjakson aikaisten tasepoikkeamakorjausten (tehokauppojen ja muiden taseselvityk-
seen kohdennettujen reservienergioiden) perusteella kuvan 1 mukaisesti. Kukin 
Tasevastaava on taloudellisessa vastuussa tasepoikkeamastaan.  

Taseselvitysyksikkö vastaa Tasevastaavien taseiden selvittämisestä ja tasepoik-
keamien laskutuksen suorittamisesta Fingridin toimeksiannosta. 

Taseselvitysyksikkö laskee Tasevastaavan tasepoikkeamaa automaattisesti taseselvi-
tysjaksoittain 13. päivään saakka toimituspäivän jälkeisestä päivästä. Kyseisenä ai-
kana Tasevastaava voi pyytää taseselvitysyksiköltä tasepoikkeaman 
uudelleenlaskentaa virheen havaitessaan. 



 

 

 

Kuva 1. tasepoikkeaman laskenta 

4  Tasevastuun järjestäminen sähkönkäyttöpaikassa (avointen toimitusten 
ketju) 

Sähkönkäyttäjällä tulee olla yksi avoin toimittaja (sähkönmyyjä) kunkin sähköverkkoon 
liitetyn sähkönkäyttöpaikkansa sähkönkäyttöä varten. Sähköntuottajalla, joka syöttää 
sähköä sähköverkkoon siinä siirrettäväksi, tulee olla yksi avoin toimittaja (sähkön-
myyjä) kunkin sähköverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikkansa sähköntuotantoa ja sii-
hen liittyvää sähkönkäyttöä varten. Osuusvoimalaitosten tuotanto-osuudet jaetaan 
tämän estämättä kappaleen 6.1.4 Osuusvoimalaitosten käsittely mukaisesti. 

Avoimen toimittajan (sähkönmyyjän) tulee osoittaa sähkömarkkinoiden osapuolelle 
suorittamalleen avoimelle toimitukselle Tasevastaava, joka tämän avoimen toimituk-
sen tai siihen ulottuvan katkeamattoman avointen toimitusten ketjun välityksellä tasa-
painottaa kysymyksessä olevaan avoimeen toimitukseen perustuvan 
sähköntuotannon ja -hankinnan sekä sähkönkäytön ja -toimituksen osapuolelle. 

5  Tasevastaavan vastuut 

Tasevastaava on Markkinaosapuoli, jolla on voimassa oleva sopimus Taseselvitysyk-
sikön ja Fingridin kanssa. Tasevastaavan vastuita ovat seuraavat:  

- Tulee olla voimassa oleva tasepalvelusopimus Fingridin kanssa; 

- Tulee olla voimassa oleva taseselvityssopimus Taseselvitysyksikön kanssa; 

- Tulee raportoida taseeseensa liittyvät kiinteät toimitukset Taseselvitysyksikölle 
ja tarkastaa niiden oikeellisuus; 

- Olla taloudellisessa vastuussa tasepoikkeamastaan; 

- Selvittää tasevastuunsa tasepoikkeamat taseselvitysyksikön kanssa; 

- Tulee ylläpitää ajantasaiset taseselvityksen rakenteelliset tiedot; 

- Kaikkien Taseselvitysyksikön raportoimien tietojen tarkistaminen ja poikkea-
mista ilmoittaminen; 



 

 

- Tulee ilmoittaa Taseselvitysyksikölle taseessaan olevat sähkönmyyjät mittaus-
aluekohtaisesti, erikseen tuotannolle ja kulutukselle; ja 

- Tulee suunnitella sähkötaseensa tasapainoon taseselvitysjaksoittain. 

6  Rakenteellisten tietojen raportointi 

Jokaisen Markkinaosapuolen on rekisteröidyttävä Taseselvitysyksikölle saadakseen 
osapuolitunnuksensa käyttöön valtakunnallisessa taseselvityksessä, voidakseen toi-
mia markkinoilla ja saadakseen oikeudet omiin taseselvitystietoihinsa. Rekisteröitymi-
nen tehdään Taseselvitysyksikön kotisivuillaan julkaiseman Service request 
yhteydenottopalvelun kautta. Markkinaosapuolet ovat vastuussa rekisteröitymisestä ja 
omien tietojensa ajantasaisuudesta.  

Taseselvitysyksikkö ylläpitää rakenteellisia tietoja Tasavastaavien, verkkoyhtiöiden ja 
Fingridin antamien tietojen perusteella. 

Rakenteelliset tiedot ovat tietoja Markkinaosapuolista ja niiden suhteista toisiinsa 
(esim. Tasevastaavan ja sähkön myyjän suhde) sekä markkinaobjekteista ja markki-
naobjektiliitynnöistä (esim. sähkön myyjän ja mittausalueen suhde). Määritelmät löyty-
vät taseselvitysyksikön kulloinkin voimassa olevasta Nordic Imbalance Settlement 
(NBS) Handbook –ohjekirjasta. Jokainen Markkinaosapuoli on vastuussa rakenteellis-
ten tietojen toimittamisesta ja ajantasaisuudesta. 

6.1  Raportointivastuut ja aikataulut 

Taseselvitysyksikkö vastaanottaa Online-palvelun kautta Tasevastavilta ja verkkoyh-
tiöiltä rakenteellisia tietoja taseselvitysjärjestelmään jossa Taseselvitysyksikkö tarkis-
taa tiedot. Kun Taseselvitysyksikkö on hyväksynyt rakenteelliset tiedot, 
Taseselvitysyksikkö julkaisee kyseiset tiedot tietoihin oikeutetuille Markkinaosapuolille 
Online-palvelussa. 

6.1.1  Tasevastaava vastaa seuraavien rakenteellisten tietojen raportoimisesta ja yl-
läpidosta 

- Yrityksen tulee rekisteröityä Tasevastaavaksi; 

- Omien yhteystietojensa ylläpito; 

- Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun piirissä olevien tasevastaa-
vien, sekä Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluun liittyvien tasevas-
taavien osalta GS1-yritystunnus ja sen perusteella määritetty osapuolen GLN-
tunnus (verkonhaltijan ja tasevastaavan GLN-tunnus ei voi olla sama); 

- Mistä sähkönmyyjistä he vastaavat tuotannon, kulutuksen ja kiinteiden kauppo-
jen osalta ja millä mittausalueilla; 

- Kiinteiden toimitusten rakenteellisten tietojen hallinnasta niiden sähkönmyyjien 
osalta, joista Tasevastaava on vastuussa; kiinteän toimituksen voi rekisteröidä 
jompikumpi Tasevastaavista ja tällöin Taseselvitysyksikkö tiedottaa vastapuo-
lelle, että tämän Tasevastaavan kanssa tehty kiinteä toimitus on rekisteröity; 

- Tuotantoyksikön määrittelystä oikealle säätöobjektille; 



 

 

- Tasevastuunsa osuusvoimalaitoksiksi määriteltävät voimalaitokset, niiden 
osakkaat (sähkönmyyjät), osakkaiden tuotannon perusjakosuhteet suhdelu-
kuina per osuusvoimalaitos (esim. 3/9) ja osuusvoimalaitosten kapasiteetit säh-
köpostilla osoitteeseen settlement@esett.com;   

- Sähköpörssikauppojen rakenteellisten tietojen ylläpitovastuu on nimitetyllä säh-
kömarkkinaoperaattorilla; ja  

- Nimitetty sähkömarkkinaoperaattori ylläpitää lisäksi omalta osaltaan markkina-
alueiden välisiin vuorokausimarkkinoihin ja päivänsisäisiin markkinoihin liitty-
vien siirtojen rakenteelliset tiedot. 

6.1.2  Verkonhaltija vastaa seuraavien rakenteellisten tietojen raportoimisesta ja yllä-
pidosta 

- Yrityksen rekisteröiminen verkonhaltijaksi; 

- Yhteystietojen ylläpito; 

- Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun piirissä olevien verkonhalti-
joiden, sekä Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluun liittyvien ver-
konhaltijoiden osalta GS1-yritystunnus ja sen perusteella määritetty 
osapuolen GLN-tunnus (verkonhaltijan ja tasevastaavan GLN-tunnus ei voi 
olla sama); 
 

- Mittausalueen rajapistesummia koskevat rakenteelliset tiedot; 

- Mittausalueen kulutusta koskevat rakenteelliset tiedot: 

▪ sähkönmyyjä, mittausalue, kulutuslaji ja voimassaolo; 

▪ sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun piirissä olevien 
mittausalueille sekä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 
palveluun liittyville mittausalueille EIC-Y-tunnus 
 

- Mittausalueen tuotantoyksiköiden rakenteellisten tietojen päivitys: 

▪ mittausalue, tuotantolaji, voimassaolo, tuotantoyksikön tunnus 
ja kapasiteetti; 

- Tuotannon rakenteellisten tietojen päivitys: 

▪ sähkönmyyjän nimeäminen tuotantoyksikölle; ja 

- Ilmoitettava sähkönmyyjä jokaiselle mittausalueelle, mittausalueen tasepoik-
keaman ja rajapistekaupan käsittelyä varten. 

6.1.3  Rakenteellisten tietojen raportoinnin aikataulut 

Taseselvityksen rakennetiedot on raportoitava seuraavien määräaikojen mukaisesti, 
vastaavat määräajat koskevat myös rakennetietojen päättymisestä raportointia.  

6.1.3.1  Tasevastaavan raportointi 

Tasevastuunsa kiinteiden toimitusten rakenteelliset tiedot viimeistään kolme täyttä 
vuorokautta ennen ensimmäistä toimituspäivää (raportoidaan Taseselvitysyksikölle). 



 

 

Tasevastuunsa säätöobjektien määrittäminen tuotantoyksiköille viimeistään yksi täysi 
vuorokausi ennen toimituspäivää (raportoidaan Taseselvitysyksikölle). 

Tasevastuullaan olevan sähkönmyyjän määrittäminen kulutukselle ja tuotannolle mit-
tausalueittain viimeistään 5 täyttä vuorokautta ennen ensimmäistä toimituspäivää (ra-
portoidaan Taseselvitysyksikölle). 

Edellisestä poiketen ilmoitus sähkönmyyjän tasevastuun päättymisestä 
mittausalueella tulee tehdä viimeistään 14 täyttä vuorokautta ennen vii-
meistä toimituspäivää (raportoidaan Taseselvitysyksikölle). 

6.1.3.2  Verkonhaltijan raportointi 

Mittausalueidensa rajapistesummia koskevat rakenteelliset tiedot viimeistään 7 täyttä 
vuorokautta ennen ensimmäistä toimituspäivää (raportoidaan Taseselvitysyksikölle). 

Mittausalueidensa kulutusten ja pientuotannon rakenteelliset tiedot viimeistään seitse-
män täyttä vuorokautta toimituspäivän jälkeen (raportoidaan Taseselvitysyksikölle). 

Mittausalueidensa tuotantojen rakenteelliset tiedot viimeistään ensimmäistä toimitus-
päivää edeltävänä vuorokautena (raportoidaan Taseselvitysyksikölle). 

6.1.4  Osuusvoimalaitosten käsittely 

Osuusvoimalaitoksesta muodostetaan oma mittausalue, jolla tulee olla yksi verkonhal-
tija/mittausalueen ylläpitäjä, joka vastaa kyseisen mittausalueen taseselvityksestä, ku-
ten esimerkiksi tuotantojen ja muiden taseselvitystietojen laskemisesta ja 
raportoinnista Taseselvitysyksikölle sekä muille tietoihin oikeutetuille osapuolille. Ky-
seinen mittausalue muodostetaan vastaavalla tavalla kuin mitkä muut tahansa mittaus-
alueet yhteispohjoismaisessa taseselvitysmallissa eli se eriytetään muista 
mittausalueista rajapistemittauksin, joista raportoidaan rajapistesummat vastinmittaus-
alueita kohden Taseselvitysyksikölle. 

Osuusvoimalaitoksen osakkaat muodostetaan taseselvitykseen yhteispohjoismaisen 
taseselvitysmallin mukaisina sähkönmyyjinä. Osuusvoimalaitoksesta muodostettavalle 
mittausalueelle muodostetaan niin monta tuotantoyksikköä kuin on osakasta. Mittaus-
alueen verkonhaltija/mittausalueen ylläpitäjä määrittää sähkönmyyjät muodostetuille 
tuotantoyksiköille. 

Osuusvoimalaitoksen Tasevastaavana toimii osuusvoimalaitoksesta muodostetun mit-
tausalueen tasepoikkeaman sähkönmyyjän Tasevastaava. 

Osuusvoimalaitoksen toteutuneen tuotannon jako perustuu osuusvoimalaitoksen 
osakkaiden Tasevastaavien viimeistään ennen taseselvitysjaksoa Taseselvitysyksi-
kölle ilmoittamiin osakaskohtaisiin tuotanto-osuuksiin. Tuotanto-osuudet ilmoitetaan 
megawattitunteina. 

Osuusvoimalaitoksen osakkaan Tasevastaava vahvistaa taseselvitysjakson aikana 
käytetäänkö ennen taseselvitysjaksoa ilmoitettua osakaskohtaista tuotanto-osuutta 
kiinteänä osakkaan toteutuneena tuotantona taseselvitysjaksolle. Muulloin osakkaan 
toteutunut tuotanto lasketaan kaikkien osuusvoimalaitoksen tuotanto-osuuksien suh-
teessa huomioiden vahvistetut kiinteät osuudet.  

Jos osuusvoimalaitoksen kiinteiksi vahvistettujen tuotanto-osuuksien yhteenlaskettu 
energia on suurempi kuin kyseisen taseselvitysjakson osuusvoimalaitoksen toteutunut 



 

 

kokonaistuotanto, niin toteutunut tuotanto jaetaan ainoastaan kiinteiksi vahvistettujen 
tuotanto-osuuksien suhteessa osakkaille. 

Jos kaikki osuusvoimalaitoksen ennen taseselvitysjaksoa ilmoitetut tuotanto-osuudet 
on taseselvitysjaksolla vahvistettu tai vahvistamatta käytettäviksi kiinteinä osuuksina 
taseselvitysjaksolle, osuusvoimalaitoksen toteutunut kokonaistuotanto jaetaan ennen 
taseselvitysjaksoa ilmoitettujen tuotanto-osuuksien suhteessa. 

Jos osuusvoimalaitoksen yhdenkään osakkaan taseselvitysjakson tuotanto-osuutta ei 
ole ilmoitettu ennen taseselvitysjaksoa, niin osuusvoimalaitoksen toteutunut kokonais-
tuotanto jaetaan osakkaiden tuotannon perusjakosuhteiden mukaisesti. 

Jos osuusvoimalaitoksen kaikki osakkaat ilmoittavat ennen taseselvitysjaksoa tuo-
tanto-osuudekseen nollan, niin osuusvoimalaitoksen toteutunut kokonaistuotanto jae-
taan osakkaiden tuotannon perusjakosuhteiden mukaisesti. 

Tarkempi ohjeistus tuotanto-osuuksien ja niiden vahvistusten toimittamisesta löytyy 
Taseselvitysyksikön Osuusvoimalaitosten tuotanto-osuuksien käsittely –ohjeistuk-
sesta. 

Osuusvoimalaitoksen osakaskohtaisen tuotantoyksikön toteutuneen tuotannon laske-
misessa ja raportoinnissa huomioidaan taseselvitysjakson aikana Fingridille sähkö-
markkinalaissa määritellyn järjestelmävastuun toteuttamiseksi tehdyt 
tuotantoyksikköön kohdistuneet osakaskohtaiset tasepoikkeamakorjaukset. 

Mittausalueen verkonhaltija/mittausalueen ylläpitäjä vastaa edellä mainittujen osuus-
voimalaitoksen toteutuneiden osakaskohtaisten tuotantojen laskennasta ja tietojen ra-
portoinnista Taseselvitysyksikölle. 

7  Taseselvitystietojen raportointi 

Markkinaosapuoli raportoi taseselvitystiedot Taseselvitysyksikölle sanomina tai On-
line-palvelun kautta. Raportoitujen tietojen perusteella Taseselvitysyksikkö selvittää 
Tasevastaavien tasepoikkeamat. 

Taseselvitysyksikkö raportoi taseselvitystiedot Markkinaosapuolille sanomina tai On-
line-palvelun kautta.  

7.1  Tasevastaava vastaa seuraavien taseselvitystietojen raportoimisesta 

Tasevastaavan tulee raportoida taseselvitystietoja kohdan 7.1.1. mukaisesti. 

7.1.1  Kiinteät toimitukset 

Tasevastaavan tulee raportoida Taseselvitysyksikölle tasevastuunsa sähkönmyyjä-
kohtaiset vastapuolittain eritellyt kiinteiden toimitusten lopulliset taseselvitysjakson tie-
dot viimeistään 20 minuuttia ennen taseselvitysjaksoa. 

Edellisestä kohdasta poiketen vain nimitetty sähkömarkkinaoperaattori raportoi ylläpi-
tämiensä vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden sähkömyyjäkohtai-
set vastapuolittain eritellyt sähköpörssikaupat, mukaan luettuna tarjousalueiden väliset 
kaupat. Päivänsisäisten markkinoiden osalta sähkömarkkinaoperaattorin tulee rapor-
toida alustavat tiedot toimituksista ennen taseselvitysjakson alkua ja lopulliset tasesel-
vitysjakson tiedot toimituksista viimeistään toimituspäivää seuraavana 13 päivänä kello 
12 (CET) mennessä. 



 

 

7.2  Verkonhaltija vastaa seuraavien taseselvitystietojen raportoimisesta  

Verkonhaltijan tulee raportoida Taseselvitysyksikölle alustavat tiedot toimituksista toi-
mituspäivää seuraavana toisena päivänä kello 11 mennessä ja lopulliset tiedot toimi-
tuksista toimituspäivää seuraavana 11 päivänä kello 24 mennessä. 

7.2.1  Rajapistesummat 

Verkonhaltija raportoi mittausalueensa rajapistemittausten summatiedot muihin mit-
tausalueisiin nähden. 

7.2.2  Tuotanto 

Verkonhaltija raportoi yli 1 MW tuotantoyksiköiden taseselvitysjakson mitatut tiedot tuo-
tantoyksiköittäin Taseselvitysyksikölle. Myyjän alle 1 MW pientuotannon voi netottaa 
kulutuksen kanssa eikä sitä tarvitse raportoida. Poikkeuksena edelliseen sähkön myy-
jän alle 1 MW pientuotannon summa, joka ylittää sähkön myyjän kulutuksen mittaus-
alueella, on raportoitava erikseen. 

Sähköteholtaan yli 1 MW:n varavoimageneraattorit, energiavarastot tai muut pientuo-
tantolaitteet, jotka on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön tai häiriötilanteita varten, 
käsitellään kuten alle 1 MW pientuotanto.  

7.2.3  Kulutus 

Verkonhaltija raportoi Taseselvitysyksikölle sähkönmyyjittäin eritellyt summatiedot mit-
tausaluekohtaisesti. Summatiedot raportoidaan seuraavasti eriteltyinä: 

• Mitattu kulutus 

• Tyyppikuormituskäyrän avulla laskettu kulutus 

• Häviöt 

o Mittausaluekohtaiset häviöt lasketaan rajapistesumman, mitatun tuo-
tannon ja mitatun kulutuksen perusteella seuraavalla tavalla: häviöt = – 
(rajapistesumma + mitattu tuotanto + mitattu kulutus + tyyppikuormitus-
käyrän avulla laskettu kulutus). 

7.3  Taseselvitysyksikön raportointiperiaatteet 

Taseselvitysyksikkö raportoi: 

1) taseselvittäjälle alustavat taseselvitystiedot toisena päivänä toimituspäivän jälkeen 
ja lopulliset taseselvitystiedot viimeistään 13. päivänä toimituspäivän jälkeen, jotka liit-
tyvät sen taseselvitystehtävän suorittamiseen; 

2) Tasevastaavalle alustavat tasesähköyksikön ja Tasevastaavan väliset sähköntoimi-
tukset toisena päivänä toimituspäivän jälkeen ja lopulliset tasesähköyksikön ja Tase-
vastaavan väliset sähköntoimitukset viimeistään kolmantenatoista 13. päivänä 
toimituspäivän jälkeen; 

3) sähkömarkkinoiden osapuolelle taseselvittäjien ilmoittamat alustavat taseselvitystie-
dot toisena päivänä toimituspäivän jälkeen ja lopulliset taseselvitystiedot viimeistään 
kolmantenatoista 13. päivänä toimituspäivän jälkeen, jotka koskevat osapuolta itseään; 



 

 

4) ulkomaiselle osapuolelle valtakunnallisen markkinatasealueen rajan ylittävät alusta-
vat sähköntoimitukset toisena päivänä toimituspäivän jälkeen ja lopulliset sähköntoimi-
tukset viimeistään kolmantenatoista 13. päivänä toimituspäivän jälkeen. 

7.4  Tietojen toimittaminen 

Toimitettavan tiedon tulee olla vastaanottajalla asetettuun määräaikaan mennessä. Vii-
meisin määräajassa toimitettu tieto korvaa aiemman samaa asiaa koskevan tiedon. 

7.5  Kalenteri ja aikavyöhykkeet 

Pohjoismainen taseselvitysmalli käyttää pohjoismaista yhdistelmäkalenteria, jossa nä-
kyvät kaikkien mukana olevien maiden kansalliset pyhäpäivät. Pohjoismainen kalenteri 
löytyy Taseselvitysyksikön verkkosivustolta. 

Pohjoismainen taseselvitysmalli noudattaa Keski-Euroopan aikaa (CET), Keski-Euroo-
pan kesäaikaa (CEST) ja 24-tuntista kelloa (klo 10 illalla kirjoitetaan 22.00) toiminnas-
saan (esim. laskutuksessa ja tasepoikkeamien selvityksessä). Kaikkien 
Taseselvitysyksikön kanssa toimivien Markkinaosapuolten on noudatettava tätä toi-
mintatapaa. Pohjoismainen taseselvitysmalli käyttää myös talvi- ja kesäajan siirtymää. 
Maaliskuun viimeisessä sunnuntaissa on 23 tuntia ja lokakuun viimeisessä sunnun-
taissa on 25 tuntia. 

Poikkeuksen muodostaa verkonhaltijoiden taseselvitystietojen raportointi, jossa nou-
datetaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaisesti Suomen virallista aikaa, 
huomioiden kesä- ja talviaikasiirtymä. 

Rakenteellisten tietojen hallintaa (esim. sähkön myyjän tasevastuuta) täydennetään 
kunkin maan lainsäädännöllä. Suomessa rakenteellisten tietojen hallinta tapahtuu Itä-
Euroopan ajassa (EET) ja Itä-Euroopan kesäajassa (EEST).   

8  Ehtojen rikkominen 

Sopimusosapuolen rikkoessa Sopimuksen ehtoja, on tämän viipymättä annettava toi-
selle sopimusosapuolelle selvitys rikkomukseen johtaneista syistä ja ryhdyttävä kor-
jaaviin toimenpiteisiin. 

Mikäli rikkomus on toistuva tai muuten olennainen, eikä rikkomusta ole korjattu toisen 
osapuolen asettamassa kohtuullisessa ajassa, voi toinen osapuoli purkaa sopimuksen. 

Lisäksi Fingridillä on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos Tasevas-
taava asetetaan selvitystilaan, Tasevastaavan oma pääoma rekisteröidään negatii-
viseksi, Tasevastaava laiminlyö maksunsa, asetetaan konkurssiin, osoittaa muita 
merkkejä maksukyvyttömyydestä tai muuten rikkoo törkeästi Sopimusta. Fingridillä on 
vastaava oikeus myös, jos Tasevastaavalla ei ole voimassaolevaa taseselvityssopi-
musta Taseselvitysyksikön kanssa. 

9  Vahingonkorvaus 

Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut Sopimuksen pii-
riin kuuluvasta suorituksesta, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen sopimusosapuolen 
tai tämän toimeksiannosta toimivan tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäisenä. So-
pimusosapuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista ku-
ten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta tai sopimusosapuolen kolmannelle 



 

 

osapuolelle maksamista vahingonkorvauksista eikä muistakaan seurannaisvahin-
goista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella taikka sa-
lassapitovelvoitteen rikkomisella.  

10  Ylivoimainen este 

Fingridillä on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa Sopimuk-
sen mukaista palvelua tai keskeyttää se kokonaan ottaen huomioon pakottavan lain-
säädännön vaatimukset.  

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota Fingrid ei ole voinut estää 
kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja joka tekee Fingridin Sopimuksen mukaisen 
palvelun mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai 
muuten kohtuuttomaksi.  

Ylivoimaisia esteitä ovat sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, 
lakko tai avainryhmän työnseisaus, tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epäta-
vallinen syy.   

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta samoin kuin sen poistumisesta Fingrid ilmoittaa 
Tasevastaavalle viivytyksettä. 


