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Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 31.10.2022: 

Kysymyksiä ja vastauksia 

Varttitasewebinaarissa esille nousi kysymyksiä ja huomioita. Alle on koostettu vastauksia niihin 
kysymyksiin ja aiheisiin, joihin ei vastattu webinaarin aikana. 
 
Kiitos kysymyksistä ja kommenteista, vastaamme niihin mielellämme myös jatkossa! 

 

Kysymys Vastaus 
Jos eSett:lle raportoidaan 0 min saakka kiinteitä 
toimituksia, oliko tasevastaavalle ilmoitukseen 
myös muutos aikatauluun, vai pysyykö se 
ennallaan?  

Osapuolten ja tasevastaavan välinen raportointi tapahtuu 
osapuolten kesken sovittujen aikataulujen mukaisesti. 

Onko avoimessa datassa tehoa vai energiaa Avoimessa datassa on pääsääntöisesti tehoa. Yksiköt 
kannattaa kuitenkin aina tarkistaa tietoaineistokohtaisesti 
Avoimen datan sivustolta. 

Miksi ei kaikkia verkkoja siirretty heti Datahubiin?  Sähkömarkkinalakiin perustuen datahubin palvelun piiriin 
kuuluvat lain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetut jakeluverkot ja 
niissä toimivat vähittäismyyjät. Palvelujen 
soveltamisalaan kuuluvat siten jakeluverkot ja suljetut 
jakeluverkot, joiden nimellisjännite on alle 110 
kilovolttia.  Sähkömarkkinalaissa 
jakeluverkonhaltijalla tarkoitetaan verkonhaltijaa, jolla on 
hallinnassaan jakeluverkkoa tai suurjännitteistä 
jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista 
sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. 
 

Onko Fingridin mahdollista saada alkuperätakuun 
sarjatiedot suoraan Datahubista, ettei verkon 
tarvitse lähettää niitä erikseen, varsinkin jos 
MSCONS ei käytössä.  

Sähkön alkuperätakuut myönnetään taseselvitykseen 
ilmoitetulle nettosähkön määrälle. Ensi keväänä 
selvitetään, mitkä tuotannot olisi mahdollista hakea 
datahubista. Tuotantotietojen soveltuvuus riippuu mm. 
seuraavista asioista; miten jakeluverkkoyhtiö on 
mallintanut tuotantoyksiköt tai miten mittaustiedot on 
saatavissa alkuperätakuita koskevalle tuotantoyksikölle. 
 

Osa verkkoyhtiöistä on jo luopunut mscons-
sanomista, joten suositusta ei voi noudattaa. 

Suositus ei ole vaatimus, vaan se ennemminkin antaa 
lähtökohdan kahden osapuolen väliselle varttimittausten 
tiedonvaihdolle. Osapuolet voivat keskenään sopia 
suosituksesta poikkeavista varttimittausten tiedonvaihdon 
käytännöistä. Vastuu yhteiseen ratkaisuun pääsemiseksi 
on tiedonvaihdon molemmilla osapuolilla. Keskeisenä 
tavoitteena osapuolten välisessä varttimittausten 
tiedonvaihdossa voidaan pitää ainakin sitä, että 
taseselvityksen vaatimien lähtötietojen toimitus ei saa 
estyä. 
 
Tiedonvaihdon kehitykseen liittyviä kommentteja ja 
ehdotuksia voi laittaa tukkusähkömarkkinoiden 
tiedonvaihdon kehitysfoorumille. Fingridin edustajien 
lisäksi foorumi koostuu tukkumarkkinoiden tiedonvaihtoon 
liittyvien sidosryhmien, esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöiden 
ja energiayhtiöiden, edustajista. Foorumin toiminta on 
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avointa kaikille halukkaille, ja sen osallistujilta toivotaan 
aktiivista asennetta tiedonvaihdon kehitystä kohtaan. 
Lisätietoa: Tukkusähkömarkkinoiden tiedonvaihdon 
kehitysfoorumi - Fingrid 
 

 

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-kehityshankkeet/tukkusahkomarkkinoiden-tiedonvaihdon-kehitysfoorumi/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-kehityshankkeet/tukkusahkomarkkinoiden-tiedonvaihdon-kehitysfoorumi/

