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• Verkkosäännöissä säädetään lainsäädäntötasolla 

monista asioista, joista aikaisemmin on sovittu 

ainoastaan esim. Fingridin lupaehdoissa tai 

vapaaehtoisilla kansallisilla tai kansainvälisillä 

sopimuksilla

• Verkkosääntöjen toimeenpanoon liittyviä 

menetelmiä ja ehtoja kehitetään kolmella tasolla:

• Eurooppalaisella

• Alueellisella

• Kansallisella

• Sidosryhmiä kuullaan valmisteluprosessin aikana

Euroopan komission verkkosääntöihin kuuluva 

tasehallinnan suuntaviiva tuli voimaan 18.12.2017

Menetelmän/ehdon 
kehittäminen

Sidosryhmien 
julkinen kuuleminen

Viranomais(t)en 
hyväksyntä

Menetelmän/ehdon 
käyttöönotto
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Ehdotusten valmistelu ja hyväksyntä
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Eurooppalainen Alueellinen Kansallinen

• Kantaverkkoyhtiöt valmistelevat ja 

hyväksyvät ehdotuksen yhdessä

(äänestysmenettely).

• Sidosryhmien kuuleminen tapahtuu

ENTSO-E:n kautta.

• Yhteinen ehdotus on hyväksytty, kun 

kaikkien EU maiden viranomaiset ovat

hyväksyneet sen.

• Kantaverkkoyhtiöt, joita ehdotus koskee, 

valmistelevat ja hyväksyvät ehdotuksen

yhdessä.

• Sidosryhmien kuuleminen tapahtuu

ENTSO-E:n kautta.

• Yhteinen ehdotus on hyväksytty, kun 

kaikki alueen viranomaiset ovat

hyväksyneet sen.

• Kunkin jäsenvaltion kantaverkkoyhtiö

valmistelee oman ehdotuksensa.

• Ehdotuksen kuuleminen järjestetään

kansallisesti, eli Fingrid järjestää oman

ehdotuksensa konsultaation Suomessa.

• Ehdotus on hyväksytty, kun kyseessä

olevan jäsenvaltion viranomainen on 

hyväksynyt ehdotuksen.

Eurooppalainen ja alueellinen harmonisointi. Hyväksytyt ehdotukset

lähtökohtaisesti sitovat kantaverkkoyhtiöitä ja ne tulee implementoida

annetun aikataulun mukaisesti.

Kansallisten ehdotusten tulee olla linjassa

eurooppalaisesti ja alueellisesti hyväksyttyjen ehdotusten

kanssa.

• Jos kantaverkkoyhtiöt epäonnistuvat yhteisen ehdotuksen toimittamisessa, asia etenee viranomaisille, ACERille sekä komissiolle.

• Jos kantaverkkoyhtiöt toimittavat yhteisen ehdotuksen määräajassa, mutta viranomaiset eivät löydä yhteisymmärrystä, asia viedään ACER:n

päätettäväksi.



Kansalliset tasehallinnan ehdot ja edellytykset
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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 

• Tasehallinnan suuntaviiva edellyttää TSOita luomaan kansalliset ehdot ja edellytykset

sekä reservitoimittajille että tasevastaaville.

• Suurin osa vaadituista asioista löytyy jo nykyisistä sopimuksista ja niiden liitteistä.

Reservipäivä 

16.5.

Tulevaisuudessa kansallisia ehtoja ja edellytyksiä voidaan

joutua muuttamaan, jos eurooppalaisittain tai alueellisesti

hyväksytyt esitykset ovat ristiriidassa kansallisten ehtojen

ja edellytysten kanssa.



Eurooppalaisen harmonisoinnin tuloksena odotettavissa

merkittäviä muutoksia

• Siirtyminen 15 min. taseselvitysjaksoon ei vaadi kantaverkkoyhtiöiltä ehdotuksen

tekemistä, vaan on sellaisenaan velvoittava.

• Kantaverkkoyhtiöille on määrätty tehtäväksi antaa yhteinen ehdotus taseselvityksen

harmonisoinnista.

• Kantaverkkoyhtiöiden ehdotus tulossa ENTSO-E:n konsultaatioon syksyllä.

• Ehdotukset eurooppalaisille säätösähkön kauppapaikoille (MARI, PICASSO)

• Ehdotus sisältää mm. standardituotteiden määrittelyn automaattiselle ja manuaaliselle säätötuotteille.

• Kantaverkkoyhtiöiden ehdotus tulossa ENTSO-E:n konsultaatioon kesällä.

• Myös useita muita ehdotuksia tulossa konsultaatioon vuoden 2018 aikana. Fingrid 

tiedottaa konsultaatioista verkkosivujensa kautta.
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Tasehallinnan suuntaviivan ehdotusten 

aikataulu
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Entso-E: electricity.network-codes.eu/network_codes/eb/

https://electricity.network-codes.eu/network_codes/eb/


Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos! Kysymyksiä?


