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Sidosryhmien lausunnot sekä Fingridin arviot ja perustelut Tasevastaavien 
ehtomuutokset 4/2022  

 
Lausunnon antaja, XX 
 

Dokumentti ja kohta, johon 
halutaan muutos 

Muutosesitys Perustelut Fingridin arviointi ja 
perustelut 

Liite 1  
TASEVASTUUTA  
JA TASESELVITYSTÄ  
KOSKEVA KÄSIKIRJA  
OSA 1: FINGRID OYJ:N  
YLEISET TASEHALLINNAN  
EHDOT  
 
4.2  
Tuotantosuunnitelmien  
toimittaminen 

Ei muutosesitystä; kohta tulee säilyttää. XX näkee kohdan 4.2 
Tuotantosuunnitelmien toimittaminen 
maininnan 25 minuutin aikarajasta 
erittäin hyvänä. XX haluaa korostaa 
muutosten ja kaupankäynnin viemistä 
lähemmäs käyttöhetkeä tärkeänä 
tulevaisuuden tavoitteena laajemminkin.  
 

Kohta säilytetty sellaisenaan. 

Liite 1  
TASEVASTUUTA  
JA TASESELVITYSTÄ  
KOSKEVA KÄSIKIRJA  
OSA 2: FINGRID OYJ:N  
YLEISET TASESELVITYKSEN  
EHDOT  
 
1.1 Määritelmät  

Ks. perustelut  Liitteen 1 osassa 2 kohdassa 1.1. 
Määritelmät Siirtoalueen määritelmä 
kattaa vain pohjoisen ja eteläisen  
siirtoalueen. Muissa kuultavina olevissa 
dokumenteissa mainitaan kolme 
siirtoaluetta.  
 
XX näkee, että Suomi tulisi säilyttää 
mahdollisimman yhtenäisenä alueena 
niin verkonhallinnan kuin markkinoiden 
näkökulmasta. Kolmannen siirtoalueen 
muodostamisen tarpeellisuutta tulisi 
arvioida uudelleen. 

Määritelmä päivitetty 
vastaamaan muiden 
dokumenttien määritelmää. 
 
Suomen sisäisten pohjois-etelä 
suuntaisten siirtojen 
ennustetaan kasvavan 
energiamurroksen myötä. 
Fingridillä on meneillään 
huomattavat verkon 
vahvistusprojektit. Niiden lisäksi 
tarvitaan kuitenkin siirtoaluejaon 
uudistusta, jotta varmistetaan, 
että Suomi voidaan pitää 
jatkossakin yhtenä hinta-
alueena vuorokausimarkkinoilla 
ja päivänsisäisillä markkinoilla. 
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Liite 1  
TASEVASTUUTA  
JA TASESELVITYSTÄ  
KOSKEVA KÄSIKIRJA  
OSA 2: FINGRID OYJ:N  
YLEISET  
TASESELVITYKSEN  
EHDOT 
  
1.1 Määritelmät  

Määritelmät tasepoikkeama ja  
tasepoikkeamakorjaus selvennettävä  
alleviivattujen kohtien osalta. 
  
Tasepoikkeamalla tarkoitetaan  
tasevastaavalle laskettua 
energiamäärää taseselvitysjaksolla, joka 
vastaa kyseiselle tasevastaavalle jaetun 
määrän ja kyseisen tasevastaavan 
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 
tasepoikkeaman laskennassa. 

Liitteen 1 osassa 2 kohdassa 1.1. 
Määritelmät 
  
Tasepoikkeaman määritelmä muotoilu 
on epäselvä. Määritelmää tulee 
tarkentaa, jotta sopimuksen osapuolet 
ymmärtävät samalla tavalla.  
 
 
 
 
 
 
 
Liitteen 1 osassa 2 kohdassa 1.1. 
Määritelmät 
   
Tasepoikkeamakorjauksen määritelmä 
on epäselvä. Määritelmää tulee 
tarkentaa, jotta sopimuksen osapuolet 
ymmärtävät samalla tavalla. 

Kyseiset määritelmät ovat 
komission asetuksen 
sähköjärjestelmän tasehallintaa 
koskevat suuntaviivat (EU) 
2017/2195 mukaiset. Lisätty 
määritelmät jaetulle määrälle ja 
lopputilanteelle avaamaan 
määritelmiä. 

Liite 1  
TASEVASTUUTA  
JA TASESELVITYSTÄ  
KOSKEVA KÄSIKIRJA  
OSA 2: FINGRID OYJ:N  
YLEISET TASESELVITYKSEN  
EHDOT  
 
6.1.4  
Osuusvoimalaitosten  
käsittely 

 Kohdassa 6.1.4 Osuusvoimalaitosten 
käsittely kolmannessa kappaleessa 
todetaan, että ”Osuusvoimalaitoksen 
Tasevastaavana toimii 
osuusvoimalaitoksesta muodostetun 
mittausalueen tasepoikkeaman 
sähkönmyyjän Tasevastaava.”.   
 
Voiko edellä mainittu sopimuksen kohta 
johtaa siihen, että Fingridistä tulee 
osuusvoimalaitoksen tasevastaava 
tilanteessa, jossa sähkönmyyjä on 
Fingridin avoimessa toimituksessa? 

Määritelmän mukaisesti, jos 
osuusvoimalaitoksesta 
muodostetun mittausalueen 
tasepoikkeaman sähkön myyjän 
rooliin on taseselvityksessä 
määritelty osapuoli, joka on 
Tasevastaava Fingridin 
avoimessa toimituksessa niin 
kyllä, muissa tapauksissa ei. 
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Vapaa palaute ehtomuutoksiin liittyen Fingridin arviointi ja perustelut 

Sopimuskokonaisuudesta ei mistään kohtaa käy ilmi Fingridin velvollisuus korvata toimijalle Fingridin  
virheestä aiheutuneita kustannuksia. Tällainen virhe voi muodostua esimerkiksi Fingridin  
energiakäsittelyssä tai laskennoissa.  

Taseselvityksen ehdoissa (kohta 
9) ja tasehallinnan ehdoissa 
(kohta 10) on säädetty 
vahingonkorvauksista ja siihen 
liittyvistä vastuunrajoituksista. 
 
Osapuolten taseisiin 
vaikuttaneita taloudellisia 
virheitä voidaan tällaisen 
ilmettyä korvata jälkikäteen. 
Taloudelliset vaikutukset 
osapuolten välillä määräytyvät 
näissä tapauksissa soveltuvan 
lainsäädännön ja 
sopimusoikeuden yleisten 
oppien mukaisesti (mm. 
perusteeton etu). 

 

 


