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Aika

8.2.2022

Paikka

Teams-kokous

Läsnä

Eero Järvinen
Teemu Väre
Riina Heinimäki
Henri Kemppe
Jari Aurojärvi
Jari Nykänen
Jarmo Lapakko
Ville Kuusela
Elina Säiläkivi
Anssi Toura
Taina Wilhelms

Fingrid
Fingrid
ET
UPM
Power Deriva
Paikallisvoima
EPV
Enerity
Caruna
Helen
ET

Poissa

Ina Lehto
Pasi Kuokkanen

ET
ELFI

1

Agenda

1.1

Kokouksen avaus ja kuulumis-/esittelykierros
Teemu Väre avasi kokouksen, ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Teams-kokoukseen
ilman mahdollisuutta olla paikan päällä. Koska osallistujajoukossa oli useita uusia
henkilöitä, otettiin pikainen esittelykierros, jossa jokainen sai hieman kertoa roolistaan,
taustoistaan ja mahdollisista ajankohtaisista kuulumisista.

1.2

Kehitysfoorumin rooli ja tavoitteet
Eero Järvinen kertoi edellisen kokouksen kommenttien ja Fingridin jatkopohdinnan
pohjalta, mikä on kehitysfoorumin rooli tiedonvaihdon kehityksen kannalta, ja miten
foorumi käytännössä toimii. Näkökulma löytyy foorumin materiaalin kalvoilta 5 ja 6. Riina
Heinimäki mainitsi, että jo lähetetystä kokouskutsusta on hyvä tarkistaa, että se on
lähetetty kaikille asianosaisille. Riina myös kysyi, onko foorumin suhdetta
kansainväliseen tiedonvaihdon kehitykseen liittyen mietitty, ja nosti esimerkeiksi EUkomission täytäntöönpanosäädökset (Implementing Act) ja onko foorumin tarkoitus
esimerkiksi kommentoida näitä erityisesti tukkumarkkinoihin liittyvien asioiden osalta.
Eero vastasi, että Fingridin tavoitteena on jatkossa toiminnan vakiinnuttua olla enemmän
mukana myös kansainvälisessä tiedonvaihdon kehityksessä, mutta Foorumin roolia
tämän suhteen ei ole vielä mietitty. Riina mainitsi myös, että Energiateollisuuden
viestintäkanavia voi mahdollisesti hyödyntää kehitystoimenpiteiden ja ajankohtaisten
asioiden viestimisessä.
Jari Nykänen oli samaa mieltä siitä, että EU-regulaatiossa olisi hyvä olla enenevissä
määrin mukana ja sitä pitäisi kommentoida. Lisäksi Jari nosti esiin sen, että tällä hetkellä
Datahub vie paljon asiantuntijaresursseja lähes kaikissa alan organisaatioissa ja
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erityisesti pienemmissä, ja osittain tästä syystä tukkumarkkinoiden tiedonvaihtoon liittyviä
kommentteja tai kehitystarpeita ei vielä ole noussut. Tilanne saattaa hyvinkin olla toinen,
kun Datahubin käyttöönoton jälkeen resursseja vapautuu.

1.3

EDIEL MSCONS ja varttimittaukset
Teemu esitteli alkuun lyhyesti ehdotuksen vartti- ja tuntisanomien erottelusta MSCONSsanomissa ja kommentit mitä Fingrid oli siihen liittyen saanut. Paikallisvoiman ja
Energiateollisuuden edustajat mainitsivat, että olivat katsoneet varttitasewebinaarin, ja
webinaarinauhoitteet yleensä saivat positiivista palautetta, koska yksittäisenä päivänä
osallistuminen voi olla päällekkäisten tapahtumien vuoksi vaikeaa.
Esitys herätti paljon keskustelua. Jari Aurojärvi nosti esiin sen, että MSCONS-sanomia
käytetään myös paljon muuhun kuin mittaustietojen lähettämiseen. Lisäksi Jari nosti
keskusteluun sen, voisiko tiedon vartti- tai tuntiresoluutiosta lisätä johonkin sanoman
otsakekenttään aikasarjatunnisteen sijaan. Jarmo Lapakko lisäsi, että muut kuin
rajapistemittauskäytännöt ovat usein kahden toimijan keskenään sopimia, ja siksi on
vaikeaa yrittää esittää ratkaisutapaa, joka kattaisi kaikki tilanteet.
Tämän lisäksi heräsi yleisesti keskustelua sovellusohjeista, erityisesti koska Datahubin
siirtyessä operatiiviseen toimintaan EDIEL-tiedonvaihto loppuu vähittäismarkkinoilla ja
siten siihen liittyvien dokumenttien ylläpitovastuu päättyy myös Fingrid Datahub Oy:n
toimesta. Nähtiin tarve sille, että Fingrid Oy emoyhtiönä ottaisi soveltuvin osin
ylläpitovastuulleen tukkumarkkinoiden tiedonvaihtoon liittyvän ohjeistuksen, joka löytyy
julkisesti saatavilla ja jonka sisältöön voi jatkossa viitata. Teemu mainitsi, että tämä asia
on jo Fingridillä tunnistettu, mutta vielä asian etenemiselle ei ole olemassa selkeää
polkua.
Varsinaiseen Fingridin ehdotukseen liittyen kommentoitiin vielä, että niin tämä kuin myös
jatkossa esiteltävät ehdotukset suosituksista olisi hyvä saada mahdollisimman kattavasti
kommentoitavaksi eri järjestelmätoimittajilla. Tällä toimintatavalla saavutetaan
potentiaalisesti tehokkaampi lopputulos järjestelmien kehitystarpeen näkökulmasta.
Todettiin, että kehitysfoorumi ei vielä nykyisessä laajuudessaan ole tarpeeksi kattava.
Foorumin toiminta on ja se halutaan pitää avoimena, joten kattavuuden parantuminen
riippuu suurelta osin
Foorumin yhteinen konsensus oli, että Fingrid voisi vielä tehdä selvärakenteisen ja
kattavan ehdotuksen uudesta sanomien nimeämismuodosta, ja tälle ehdotukselle
haettaisiin julkisesti kommentteja kevään aikana. Todettiin, että kommentteja olisi
arvokasta saada laajemmin ja erityisesti järjestelmätoimittajilta.

1.4

Keskustelu tiedonvaihdon tiekartasta
Teemu esitteli keskustelun pohjustamiseksi lähitulevaisuuden eli noin kahden seuraavan
vuoden tiedossa olevia markkinamuutoksia sekä Empower IM:n marraskuussa 2020
valmistuneen selvitysraportin hahmottamaa tiedonvaihdon kehitystoimenpiteiden
tiekarttaa. Lisäksi Teemu kertoi foorumin osallistujatahoilta saadut ajatukset ensisijaisista
kehityskohteista kuten myös Fingridin sisäisesti nousseet ehdotukset lähiajan
painopistealueista tiedonvaihdon kehittämisen suhteen. Yhteistä näille kaikille

Pöytäkirja

Markkinainnovaatiot (MAX)/ Järvinen Eero

28.1.2022

3 (3)

Sisäinen

kehitysasioille oli se, että ne eivät niinkään olleet konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi
jonkin tiedonvaihdon sanomaformaatin muuttamiseksi, vaan enemmänkin
tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon kenttää rajaavia ja tilaa kuvaavia selvityksiä. Fingridin
sisällä nousseista asioista Eero mainitsi myös, että ECP-alustan ohjeistusta ollaan juuri
parhaillaan kehittämässä, ja tähän lähitulevaisuudessa tehtäville kehitystoimenpiteille
toivotaan kommentteja myös foorumin jäsenten piiristä. Lopuksi Eero totesi, että tähän
tullaan palaamaan sähköpostin kautta Fingridin toimesta.
Eero esitteli myös hyvin lyhyesti vision tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon isosta kuvasta,
ja kertoi että tätä olisi tarkoitus viedä kevään aikana eteenpäin. Riina nosti huomiona
vielä sen, että olisi hyvä selvittää mikä on kunkin tiedonvaihdon osa-alueen oikeudellinen
perusta eli mitkä vaatimukset tulevat laista ja asetuksista, ja toisaalta mitkä eivät ole
näihin sidottuja.

1.5

Muut asiat
Muita asioita ei noussut käsiteltäväksi. Seuraava kokous on keskiviikkona 18.5. klo 9-12.
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