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Ruotsin ja Norjan irtiottoyritys tasehallinnassa

• Kesäkuussa 2017 Statnett (SN) ja Svenska kraftnät (Svk) tekivät Fingridille (FG)  ja 

Energinetille (EN) ehdotuksen pohjoismaisen tasehallinnan mallista ja 

päätöksentekorakenteesta. 

• Fingrid ei hyväksynyt ehdotusta, koska se olisi merkinnyt päätösvallan luovuttamista 

erityisesti tasehallintaa mutta myös sähköjärjestelmän käyttöä koskevissa asioissa. 

Ehdotus oli tältä osin sekä EU- että Suomen lainsäädännön vastainen.

• Sähkön siirtoverkon käyttöä koskeva suuntaviiva (System Operation Guideline) tuli 

voimaan 14.9.2017. Se velvoitti synkronialueen kantaverkkoyhtiöt tekemään yhteisen 

ehdotuksen tasehallintarakenteesta 14.1.2018 mennessä. 

• Ruotsin, Norjan ja Tanskan kantaverkkoyhtiöt asettivat yhteisen, yhteen pohjoismaiseen 

tasehallintakokonaisuuteen eli blokkiin perustuvan ehdotuksen edellytykseksi sen, että 

Fingrid myöntyy sopimukseen, jossa sen laillista päätösvaltaa rajataan. 
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Marraskuussa 2017 kaksi erillistä ehdotusta 

konsultaatioon
• SN, Svk ja EN laativat ehdotuksen, joka perustui kahteen tasehallintablokkiin: Ruotsi, 

Norja ja Tanska muodostaisivat yhden ja Suomi olisi oma blokkinsa. 

• Fingrid laati oman ehdotuksensa, joka perustui yhteen pohjoismaiseen blokkiin.

• Pohjoismaiset regulaattorit ja komissio viestittivät vahvasti, että pohjoismaisten 

kantaverkkoyhtiöiden on tehtävä EU-lainsäädännön (System Operation Guideline) 

edellyttämä yhteinen ehdotus.

• Statnett, Svenska kraftnät ja Energinet ovat asettaneet yhteisen blokkiehdotuksen ehdoksi 

keskeisten tasehallintaan liittyvien asioiden sopimista etukäteen ennen viranomaisille 

hyväksyttäväksi toimitettavaa ehdotusta. 
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Tasehallintarakenne-ehdotus on tärkeä, sillä se määrittää tasehallinnan keskeiset periaatteet, 

yhteistyön laajuuden ja kunkin kantaverkkoyhtiön vastuun oman alueensa taseesta. 



Asian eteneminen 

Pohjoismaiset TSOt kävivät keskusteluja yhteisen ratkaisun 
löytämiseksi joulu-tammikuussa

Ei kuitenkaan yhteistä pohjoismaista tasehallintarakenne-
ehdotusta määräaikaan eli 14.1.2018 mennessä

Fingrid teki 15.1. lainsäädännön edellyttämän ilmoituksen 
Energiavirastolle ja ACERille siitä, että yhteistä ehdotusta ollut 
syntynyt

Aiesopimus pohjoismaisten TSOiden kesken syntyi 19.1.2018
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Aiesopimuksessa tavoitteeksi asetettu

• Pohjoismaat muodostavat yhden 
tasehallintablokin

• Tasehallinta-alueet vastaavat nykyisiä 
tarjousalueita (nykyisin 11 kpl)

Tasehallintarakenne

• Kukin tarjousalue vastaa tasevirheen 
kustannuksista ja huolehtii tehotaseestaan 
tilaamalla säätöjä ylläpitämiseksi

Tasehallintamenetelmänä 
ACE
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Yhteinen pohjoismainen aikataulu

Aiesopimus

valmistui 19.1.2018

Yhteistyösopimus

määräpäivä 1.3.2018

Yhteinen 
tasehallintarakenne-

ehdotus 

konsultaatioon 3/2018 ja 
toimitus EV:lle 4/2018
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Tämä 

työn 

alla



Yhteistyösopimukseen sisällytetään mm.

ACE-mallin tehtävien ja 
yhteisten toimintojen 
tunnistaminen sekä 
vastuista sopiminen

Uuden tasehallintamallin 
tiekartta/aikataulutettu 
suunnitelma

Reservien 
mitoitusperiaatteista 
sopiminen

Taloudelliset kannustimet 
täyttää reservivelvoitteet ja 
pysyä maakohtaisesti 
taseessa
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos!


