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Ajankohtaiset asiat



Muutokset tuotantosuunnitelmien toimitukseen 

22.5.2023 alkaen
• Taustaa foorumin kokouksen 9/2022 materiaalissa

• Tiedote tuotantosuunnitelmien raportointi ja tiedonvaihto -ohjeen julkaisemisesta 

11.11.2022 sisältäen linkin ohjedokumenttiin

• Suomeksi ja englanniksi

• Oma Fingrid -palvelua laajennetaan kattamaan tasevastaavien tuotantosuunnitelmien 

tarkastelu, muokkaaminen ja lisäys

• Toimii samalla vararatkaisuna sanomapohjaisen toimittamisen häiriötilanteissa

• Aikataulu

• Mahdollisuus testata vartin tuotantosuunnitelmia 2/2023 alkaen

• Mahdollisuus siirtyä vartin tuotantosuunnitelmiin 4/2023 alkaen

• Vaatimus siirtyä vartin tuotantosuunnitelmiin 22.5.2023
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https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/tukkumarkkinoiden-tiedonvaihdon-kehitysfoorumi-20220913.pdf
https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2022/tekninen-ohjeistus-15-minuutin-tuotantosuunnitelmien-toimittamiselle-on-julkaistu/
https://www.fingrid.fi/en/news/news/2022/technical-guideline-for-submitting-15-minute-production-plans-has-been-published/


Tiedonvaihdon nettisivut

• Asia ollut jäissä, edelleen agendalla mutta ei kiireellisenä

• Toistaiseksi kehitysfoorumin nettisivut palvelevat dokumenttien säilytyspaikkana, kuten 

aikaisemminkin

• Tavoitteena kehittää H1/2023
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Markkinamuutokset



Flow based 
siirtokapasiteetin-

laskentamenetelmä *eSett

tuki 15 min taseselvitykselle

Liittyminen eurooppalaiseen 

mFRR energiamarkkinaan 

(MARI)

Pohjoismainen mFRR 

kapasiteettimarkkina

Päivänsisäisen 

markkinan 

huutokaupat

Lähitulevaisuuden markkinamuutoksia
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Datahub 2.0

Liittyminen eurooppalaiseen 

aFRR energiamarkkinaan 

(PICASSO)

15 min 

päivänsisäinen 

markkina

15 min 

taseselvitysjakso

Pohjoismainen aFRR 

kapasiteettimarkkina

2022

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2023 2024

15 min 

vuorokausimarkkina

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Pohjoismainen mFRR 

energiamarkkina

https://nordicbalancingmodel.net/roadmap-and-projects/

Tuntitason mFRR 

kapasiteettimarkkina

* = 21.11. julkaistu tiedote viivästymisestä

https://nordicbalancingmodel.net/roadmap-and-projects/
https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2022/pohjoismaisen-flow-based--kapasiteetinlaskentamenetelman-kayttoonotto-viivastyy/


EU-regulaation kehittyminen



Implementing Acts on Data Interoperability & 

Access
• TEM koonnut marraskuussa epävirallisen ryhmän kommentoimaan nykyistä versiota, 

ryhmässä mukana ET, EV, ElFi, FG ja TEM.

• Säädöksen suhteen Suomen tilanne melko hyvä: rajoittuu vähittäismarkkinoiden 

tiedonvaihtoon, ja datahubin tietovirrat kuvattu jo projektivaiheessa säädöksessä esitetyn 

referenssimallin mukaisesti

• Joulukuun alussa TEMin kokoaman ryhmän seuraava tapaaminen
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Huomioksi: Säädöksen vaatimaa kuvausta luodessa vielä epäselvää, 

mitä tahoja tarvitaan työhön mukaan.



Implementing Acts: Phase II

• Syksyllä käynnistynyt tai parhaillaan käynnistelee toimintaansa seuraavan vaiheen työkulut

• Master Data

• A set of data elements will be developed which is relevant for both the switching process and the demand 

response processes.

• A reference model will be developed of how updates of the data elements will be processed.

• Data required for Switching

• A basic reference model for the supplier switching process will be developed using the previously defined 

master data process model.

• Data required for Demand Response

• A selection of the Flexibility Resource Register processes (/use cases) will be made. Focus on data 

exchange between customers, market parties, aggregators and grid operators. Data Exchange for pre-

qualification up to settlement  (based on the measurements of the main regulated meter) the process should 

be taken from the DR NC developments.

• Develop reference models of the selected processes (/use cases) of the previous step. Where applicable 

using the previously defined master data process model.
18.5.2022
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Regulaatiosta yleisesti

• Data- ja tiedonsiirtoasiat ovat kuuma aihe regulaatiossa

• Tavoitteena lisätä tähän työhön käytettäviä resursseja yhtiötasolla

• Yhteistyö ja näkemysten jakaminen toimialan kesken on aivan oleellista

18.5.202211



Tiedonvaihdon kehittämisperiaatteet



Periaatteiden tausta

• Tiedonvaihdon kehitys sisältää sekä suuria 

että pieniä asioita, mikä johtaa siihen, että 

kattavan tiekartan ylläpitäminen kaikista 

asioista olisi raskasta

• Kannustaa pitkällä aikavälillä yhtenäistämään 

tiedonvaihtoa, mutta sallii muutosten tapahtua 

joustavasti

• Juontuu pitkälti valmistelussa olevasta 

regulaatiosta: Pidetään Suomessa jo hyvin 

omaksuttu etukeno muutoksiin

18.5.202213



Periaatteista lyhyesti

• Fingrid pyrkii lisäämään läsnäoloaan KV-työryhmissä ja pitää huolta siitä, että kansallisen 

tason kehitystyössä KV-kehitys on otettu huomioon

18.5.202214

Ohjeistuksien kehittäminen

• Tavoitteena on, että ohjeet ovat yhteneviä, helposti löydettävissä ja riittävän kattavia

• Modernisoidaan ratkaisuja ja otetaan käyttöön kestäviä toimintamalleja.

Kansainvälisiin ratkaisuihin vaikuttaminen ja niiden jalkauttaminen

Toimintatapojen kehittäminen



Miten nämä vaikuttavat tekemiseen?

• Fingridillä: Tavoitteena on, että kaikissa hankkeissa joissa on tiedonvaihdonkehitystä, 

tarkastellaan ennen päätöksiä periaatteita, jotta päätökset ovat linjassa niiden kanssa

• Toimialalla: Hyödynnettävissä samalla tavalla tiedonvaihtoon liittyvissä hankkeissa. Tarjoaa 

myös näkymän niihin ratkaisuihin, jotka nähdään oleellisina tulevaisuudessa.

18.5.202215

Nähdäänkö tässä ajattelussa ongelmia?

Vapaita kommentteja periaatteista?



Muut nostot ja vapaa sana



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos!


