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Esityksen sisältö

• Harmonisoinnin prosessi ja aikataulu

• Harmonisoinnin rakenne ja odotettavissa olevat keskeiset

muutokset

• Julkinen kuuleminen



Harmonisoinnin prosessi

Kaikkien EU-jäsenvaltioiden kantaverkkoyhtiöt valmistelevat
yhteisen ehdotuksen taseselvityksen tiettyjen periaatteiden
harmonisoinnista Tasehallinnan suuntaviivan Artiklan 52.2 
mukaisesti. Ehdotuksesta päätetään määräenemmistön mukaan.

Kantaverkkoyhtiöiden yhteinen ehdotus toimitetaan kaikkien
EU-jäsenvaltioiden viranomaisten yhteisesti hyväksyttäväksi. 
Jos viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen, asia
menee viranomaisten yhteistyöviraston (ACER) päätettäväksi.

Viranomaisten (tai ACER:n) hyväksymä ehdotus sitoo
kantaverkkoyhtiöitä ja ne tulee implementoida annetun
aikataulun mukaisesti.
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Tasehallinnan suuntaviiva voimaan

joulukuu 2017

Sidosryhmien julkinen kuuleminen

syksy 2018

Kantaverkkoyhtiöiden yhteinen ehdotus viranomaisille 
joulukuu 2018

Viranomaisten hyväksyntä kesäkuu 2019

Implementointi 18 kk päästä viranomaisten hyväksynnästä, 
arvioitu aika 2020/2021 vuodenvaihde

Tasehallinnan suuntaviivan mukainen aikataulu taseselvityksen harmonisoinnille



Huomioitavaa!

• Prosessi kantaverkkoyhtiöiden

ehdotuksen osalta on vielä kesken eikä

ehdotusta ole vielä julkaistu

sidosryhmäkuulemista varten.

• Vaikka virallisia päätöksiä aiheeseen

liittyen ei ole vielä tehty, pyrimme

kertomaan meillä Fingridillä olevan

ymmärryksen varassa odotettavista

muutoksia.
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Harmonisoinnin osalta odotettavat

keskeiset muutokset



Yhden hinnan ja taseen malliin siirtyminen

• Tasehallinnan suuntaviivan mukaisesti tasepoikkeaman hinta on lähtökohtaisesti sama sekä

tasesähkön ostolle että myynnille.

• Tasehallinnan suuntaviiva kuitenkin mahdollistaa kaksihintajärjestelmän käytön tietyissä tilanteissa, 

kantaverkkoyhtiöiden yhteisessä ehdotuksessa tulee määritellä ehdot tilanteille, joissa tasesähkön osto- ja 

myyntihinta voivat erota. Kantaverkkoyhtiö voi soveltaa näitä ehtoja kansallisen viranomaisen hyväksynnällä. 

On siis mahdollista, että tulevaisuudessa joissain tilanteissa sovelletaan toisistaan poikkeavaa tasesähkön

osto- ja myyntihintaa.

• Tasepoikkeaman laskenta tulee harmonisoida, mikä käytännössä tarkoittaa Suomessa valintaa

yhden ja kahden taseen välillä. Suuri osa Euroopasta on jo nyt yhden taseen mallissa, joten

odotettavissa on harmonisointi yhteen taseeseen.
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Yhden hinnan ja taseen malliin siirtyminen

• Odotettavissa on siis, että erillisistä kulutus- ja tuotantotaseista luovutaan ja 

tasepoikkeaman laskenta käsitellään jatkossa samassa taseessa (yksitasemalli). Eli 

toteutunutta tuotantoa ja kulutusta verrataan tasevastaavan raportoimiin kauppoihin.

• Yhden hinnan mallissa tasevastaavan lopullinen tasesähkökustannus/saaminen on sama

riippumatta taseiden lukumäärästä. Yhden taseen malli yksinkertaistaa taseselvitysprosessia, eikä

kahdelle taseelle ole enää varsinaista tarvetta.

• Tuotantosuunnitelmat eivät siis tulevaisuudessa olisi enää osa taseselvitystä. 

Kantaverkkoyhtiö tarvitsee kuitenkin edelleen laadukkaita tuotantosuunnitelmia, mutta

niiden käsittely tultaisiin tulevaisuudessa eriyttämään taseselvityksestä.
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Tasesähkön hinnan
määrittely

• Tasehallinnan suuntaviivan mukaan

tasesähkön hinnan tulee heijastaa

reaaliaikaista energian arvoa, joten

odotettavaa on, että tasepoikkeaman

hinta perustuu odotettavasti jatkossakin

säätösähköjen marginaalihintoihin.

• Tasesähkön referenssihinta (eli hinta

kun aktivointeja ei ole tehty) voi muuttua

nykyisestä spot –hinnasta.
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Sidosryhmien
julkinen kuuleminen

• 23.3 ENTSO-E järjesti ennakkotilaisuuden, jossa kuultiin

sidosryhmien kantoja harmonisointiin liittyen.

• Tilaisuuden materiaalit löytyvät ENTSO-E:n sivuilta

• Taseselvityksen eurooppalaisesta harmonisoinnista tulee

järjestää kahden kuukauden julkinen kuuleminen. 

• Julkinen kuuleminen on tarkoitus pitää tulevana

syksynä.

• Julkinen kuuleminen järjestetään ENTSO-E:n kautta.

• Fingrid tiedottaa kuulemisen alkamisesta

nettisivuillaan.
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https://preview.entsoe.eu/events/2018/03/23/informal-workshop-imbalance-settlement-pursuant-the-gleb-art-52-2/


Vielä lopuksi kesän menovinkki:

Workshop on Balancing Brysselissä 20.-21.6.

• ENTSO-E sekä MARI, PICASSO, TERRE ja IGCC 

projektiryhmät järjestävät eurooppalaisille sidosryhmille

workshopin tasehallinnan suuntaviivan mukaisesti

kehitteillä olevista kantaverkkoyhtiöiden

yhteiseurooppalaisista ehdotuksista.

• Workshop järjestetään Brysselissä ENTSO-E:n tiloissa

20.-21.6. Ilmoittautuminen viimeistään 15.6. mennessä.

• Lisää tietoa:

http://www.entsoe.eu/events/2018/06/20/workshop-on-

balancing/
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos!


