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Julkinen 

konsultaatio 1kk
Ehtojen

viimeistely

TSO:lla 6 kk aikaa tasehallinnan ehtojen ja edellytysten valmisteluun.

Valmisteluaika sisältää kuukauden mittaisen sidosryhmäkonsultaation.

EV käsittely

Tasehallinnan suuntaviivan 

voimaantulo 18.12.2017

TSO:n luovutettava ehdot ja 

edellytykset Energiaviraston 

käsittelyyn 18.6.2018 
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Ehtojen ja edellytysten rakenne

Ehdot ja edellytykset taajuuden 
vakautusreservin (FCR) toimittajalle

- Taajuusohjattu käyttöreservi

- Taajuusohjattu häiriöreservi

Ehdot ja edellytykset automaattisen 
taajuudenhallintareservin (aFRR)

toimittajalle

- Automaattinen taajuudenhallintareservi

Ehdot ja edellytykset manuaalisen 
taajuuden palautusreservin (mFRR)

toimittajalle

- Säätösähkömarkkinat

Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset

- Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot

- Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot

- Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen

Guideline on Electricity
Balancing

"Tasehallinnan ehdot ja 
edellytykset"
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Keskeiset muutokset 1(2)

• Reservitoimittajien ehdot pohjautuvat nykyisiin sopimusehtoihin.

• Tulevaisuudessa kansallisia ehtoja ja edellytyksiä voidaan joutua muuttamaan, jos eurooppalaisittain 

tai alueellisesti hyväksytyt esitykset ovat ristiriidassa kansallisten ehtojen ja edellytysten kanssa.

• Ehtojen muuttaminen menee jatkossa samalla prosessilla (kuuleminen, EV:n vahvistus)

• Seuraavia muutoksia on esitetty:

• Reaaliaikatiedon lähetyssykli taajuusohjatuissa reserveissä ja säätösähkömarkkinoilla muuttuu 

kolmesta minuutista yhteen minuuttiin 14.3.2019 jälkeen.

• Reservitoimittaja voi päivittää taajuusohjattujen reservien tuntimarkkinoilla hyväksytyn tarjouksen 

tasetietoja (tasevastaava ja tase) kaksi tuntia ennen toimitusjakson alkua asti.

• Säätökapasiteettimarkkinoiden sääntöihin ehdotetaan laajamittaista uudistusta, ehtoihin on 

sisällytetty lisäksi mahdollisuus myös pidempiaikaisiin säätökapasiteettisopimuksiin.

• Ehtojen rikkomisesta voi seurata reservitoimittajan tilapäinen reservimarkkinoilta poissulkeminen.
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Keskeiset muutokset 2(2)

• Teknisistä vaatimuksista ja säätökoeprosessista tehdään erilliset dokumentit (SO GL 

mukaiset), jotka julkaistaan Fingridin kotisivuilla 14.9.2018 mennessä.

• Tarkemmat tarjouksen jättö ja tiedonvaihto -ohjeet kerätään erilliseksi ohjeistukseksi.

• Reservien sopimusrakenne tulee jatkossa muuttumaan.
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos!


