
Pöytäkirja 1 (3)

[Arkistotunnus]
Markkinainnovaatiot / Järvinen Eero 19.11.2021 Julkinen

Tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumi 1/2021

Aika Pe 19.11.2021 klo 9.00-11.00

Paikka Fingrid Oyj, Triotto, Läkkisepäntie 21, Helsinki

Läsnä Teemu Väre Fingrid Oyj
Hanni Sonkeri Fingrid Oyj (etänä)
Eero Järvinen Fingrid Oyj
Jarmo Lapakko EPV Energia Oy
Elina Säiläkivi Caruna Oy
Anssi Toura Helen Oy
Jari Nykänen Paikallisvoima ry
Ina Lehto Energiateollisuus ry
Taina Wilhelms Energiateollisuus ry (etänä)

Poissa - -

1 Käsiteltävät asiat

1.1 Avaus ja esittelykierros

Fingridin Teemu Väre esitteli foorumin taustaa ja yleisiä tavoitteita. Tällä hetkellä
voimassa olevan sähkömarkkinalain 49 § sisältäen järjestelmävastaavan
kantaverkonhaltijan velvoitteen sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän
tiedonvaihdon kehittämisestä. Käytännössä kehitystyötä on aina tehty, mutta se ei ole
ollut kokonaisvaltaisesti koordinoitua ja pitkälle tulevaisuuteen suunniteltua, eikä
varsinkaan systemaattisesti sidosryhmiä osallistavaa. Jotta velvoitteen mukaista
toimintaa saadaan kehitettyä vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita, on tehty
toimenpiteitä, joista yhtenä konkreettisena esimerkkinä on tämän foorumin perustaminen.

Teemu kertoi, että foorumin esitysmateriaalien ja kokousmuistioiden on tarkoitus tulla
julkisesti saataville myöhemmin ilmoitettavaan sijaintiin.

Koska oli kyseessä foorumin ensimmäinen kokoontuminen, käytiin lyhyt esittelykierros.

Ina totesi, että käsiteltäviä asioita on mahdollisuus viedä sparrailtaviksi
Energiateollisuuden alaisiin ryhmiin. Tällaisia ovat ainakin

 Sähkömarkkinatoimikunta

 Sähkönmittaus- ja taseselvitystyöryhmä

1.2 EDIEL MSCONS ja varttimittaukset

Carunan edustaja Elina Säiläkivi piti alustuksen MSCONCS-sanomiin liittyen. Caruna on
jo aiemmin käynyt järjestelmätoimittajan kanssa vaihtoehtoja läpi, siitä miten
varttimittausarvojen tuki MSCONS-sanomiin pitäisi toteuttaa. Elina esitteli Carunan
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ajatuksia asiasta. Elinan välittämänä Carunan Ossi Juujärvi toivoi, että yhdessä
sanomassa olisi vain tunti- tai varttitietoa.

MSCONS mahdollista on saada toimimaan vartissa, mutta tarvitaan selkeät pelisäännöt.
Ina nosti esiin kysymyksen siitä, onko järkevää panostaa MSCONS-kehitykseen paljoa,
mikäli tästä formaatista halutaan jollain aikavälillä luopua. Voisi olla hyödyllistä kerätä
lista siitä kaikesta tiedonvaihdosta, joissa MSCONS-sanomia käytetään ja paljonko tällä
tiedonvaihdolla on osapuolia.

Fingrid on valmistautunut testaamaan varttisanomien (MSCONS) lähettämistä ja
vastaanottamista tiedonvaihtokumppanien kanssa. Osa toimijoista on jo ilmaissut
kiinnostuksena siitä, miten varttisanomat toimisivat niitä tuottavissa ja vastaanottavissa
järjestelmistä. Tätä varten haluttaisiin myös testisanomia. Toimenpiteenä Hanni vie
viestiä Fingridin sisällä eteenpäin, että kiinnostusta yhteistestaukseen on olemassa.

Yhteenveto asiasta oli, että Fingrid tuottaisi ehdotuksen varttimittauksiin liittyvästä
MSCONS-formaatista, siirtymään liittyvistä käytännöistä ja aikataulusta. Asia
tiedotettaisiin toimialalle ja pidetään lyhyt infotilaisuus tai webinaari, minkä jälkeen
verkkoyhtiöt voisivat antaa kommenttinsa asiasta.

1.3 MSCONS-sanomissa käytettävät tunnisteet

Helenillä on tällä hetkellä käytössä sekä kansallisia, että uusia tunnisteita. Osapuolilla,
jotka eivät ole vielä joutuneet siirtymään uusien GS1- ja EIC-tunnusjärjestelmien
mukaisten tunnusten käyttöön, voi olla haluttomuutta tähän.

Tunnusten vaihdolle voisi olla hyvä hetki mahdollisen sanomaformaatin muutoksen
yhteydessä, koska GS1-järjestelmän mukaiset tunnukset maksavat, eikä niihin
siirtyminen ilman hyvää syytä ole välttämättä perusteltua. Ehdotus oli myös, että
varttisanomat sisältäisivät uudet tunnukset, jolloin ne erottuisivat selvemmin
tuntisanomista erityisesti manuaalisesti tutkittaessa sanomien sisältöä. Tässä olisi myös
kannustin uusien tunnusten käyttöönotolle. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta ilmaista
mittausjakson pituus sanomassa.

1.4 Foorumin tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja toimintatapa

Foorumin tavoitteista, kehittämistoimenpiteista ja toimintatavasta keskusteltiin Fingridin
alustuksen pohjalta. Todettiin, että foorumin on tarpeen keskittyä erityisesti niihin
tukkumarkkinan tiedonvaihdon osa-alueisiin, joita ei käsitellä muualla. Erilliselle tekniselle
ryhmälle ei ole välttämättä tarvetta ainakaan pysyväisluontoisesti, vaan foorumi voi
tunnistaa tarpeet ja ehdottaa tai kartoittaa eri ratkaisuja, joita voidaan sitten
tapauskohtaisesti arvioida teknisten osaajien toimesta.

Foorumi voisi arvioida eri vaihtoehtojen kustannustehokkuutta liiketoimintalähtöisestä
näkökulmasta. Esimerkkinä foorumin tutkimasta asiasta voisi olla se, että mitä tapahtuu,
jos asioita ei muuteta verrattuna siihen mitä kustannuksia tulee muuttamisesta. Foorumin
pitää lähtökohtaisesti olla proaktiivinen, tunnistaa jo etukäteen tulevaisuuden
kehityskohteita ja -tarpeita.
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Foorumiin toimintaan osallistuvien henkilöiden tulisi olla kykeneviä ottamaan kantaa
laaja-alaisesti.

Mahdollisen erillisen teknisen ryhmän osalta on kriittistä, että sieltä ei puutu oleellisia
toimijoita, jotta kaikki näkökannat tulevat edustetuiksi.

Fingrid tuottaa vielä seuraavaan kokoukseen ytimekkään kuvauksen ryhmän roolista,
joka on lähtökohtaisesti keskusteleva, kantaaottava ja osapuolten näkemyksiä esiin
tuova. Asioista päättävää roolia ei foorumilla ole.

Lähitulevaisuuden käsiteltävien ja edistettävien asioiden listaa ei ehditty kerätä ja koostaa
ajanpuutteen vuoksi. Osallistuvat tahot palaavat kuitenkin ajatustensa ja toiveidensa
suhteen asiaan.

2 Muut esille tulevat asiat

Seuraavat kokoukset sovittiin pidettäväksi tiistaina 8.2. klo 9.00–11.30 ja keskiviikkona
18.5. klo 9.00–11.30.
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