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Varttitaseen 
ajankohtaiset

• Energiavirasto vahvistanut varttitaseen
käyttöönottopäivämäärän 22.5.2023

• TEM asetusmuutokset

• Varttitaseen kolmiosainen
webinaarisarja pidetty kevään aikana



Energiaviraston poikkeuspäätös varttitaseen 

käyttöönottoon
• Energiaviraston poikkeuspäätös on yhdenmukainen Ruotsin ja Tanskan energiaviranomaisten 

päätösten kanssa  Pohjoismaissa siirrytään samanaikaisesti varttiin 22.5.2023

• Energiavirasto pitää Fingridin esittämää toteutussuunnitelmaa perusteltuna tapana siirtyä 

varttitaseeseen

• Fingrid raportoi Energiavirastolle kansallisen toteutuksen etenemisestä

• Fingridin tulee varmistaa varttitaseen kansallinen käyttöönotto ja aloittaa varautuminen yhdessä 

sidosryhmien kanssa tilanteeseen [vaihtoehtoiseen käyttöönottoon], jossa yhteispohjoismainen 

toteutusaikataulu ei etene suunnitellusti. 

• Yhteispohjoismaisesti on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat osa-alueet, joihin vaihtoehtoisella 

käyttöönotolla voisi olla vaikutusta:

15 min

Intraday-markkina

15 min pohjoismainen 

säätösähkömarkkina 

(mFRR EAM)

Pohjoismainen 15 min 

taseselvitys (eSett)

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/verkkosaannot/paatos-poikkeamisluvan-myontamisesta-15-minuutin-taseselvitysjakson-kayttoonotolle.pdf
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Varttitase go live 

22.5.2023

Pohjoismaisen mFRR energiamarkkinan automatisointi

Datahub go live 21.2.2022
Toiminnan 

stabilointi

Varttidatan 

testaus

eSett valmistautuu vartin taseselvitykseen

Automaattinen 

käyttöjakso, 

15 min tarjoukset

Valmistautuminen 15 min kaupankäyntijaksoon intraday markkinoilla

Energiamittareiden ja mittaustietojärjestelmien päivitys varttikyvykkäiksi

Ulkoinen 

testaus

Mahdollisuus

vartin datan

raportointiin

Intraday kaupankäynti 

15 min

mFRR kaupankäynti 

15 min

Taseselvitys 

15 min

Datahub

15 min

Energiamittaus 

15 min

Varttitaseen tavoiteltu käyttöönotto
sama go live -päivä kaikissa Pohjoismaissa



Fingridin alustavia ajatuksia pohjoismaisiin riskeihin 

varautumisesta ja varttitaseen vaihtoehtoisesta käyttöönotosta

15 min

Intraday-markkina

15 min pohjoismainen 

säätösähkömarkkina 

(mFRR EAM)

Pohjoismainen 15 min 

taseselvitys 

(eSett)

Jos Pohjoismaissa yhtäaikainen 

siirtyminen 15min kaupankäyntiin 

Intraday (ID) markkinoilla ei ole 

mahdollista:

 Tarjousalueiden välinen ID-

kaupankäynti jatkuisi 60 min 

kaupankäyntijaksolla. Suomen 

tarjousalueella voisi käydä 60 

min ID -kauppaa kuten nytkin.

 Lisäksi selvitetään

mahdollisuutta ottaa 15 min ID–

markkinat käyttöön kansallisesti 

Suomen tarjousalueella. 

Jos pohjoismaista 15min 

säätösähkömarkkinaa (mFRR EAM) 

ei saada käyttöön ennen varttitaseen 

käyttöönottoa:

 Pohjoismainen 

säätösähkömarkkina (Suomi 

mukaan lukien) jatkaisi 60 min 

kaupankäyntijaksolla kuten nytkin.

 Selvitetään mahdollisuutta 

määrittää kansallisesti 15 min 

hinta tasepoikkeamalle. Hinta olisi 

todennäköisesti tunnin jokaisella 

vartilla sama.

Jos muut Pohjoismaat jäisivät 60 

min taseselvitysjaksoon

 Suomessa siirryttäisiin 15 min 

taseselvitysjaksoon

 Selvitetään eSettin

mahdollisuuksia tällaisessa 

tilanteessa



Kysymyksiä etukäteen mietittäväksi ja 

sähkömarkkinatoimikunnassa keskusteltavaksi

 Minkälaisia mahdollisuuksia tai haasteita vaihtoehtoiseen 
käyttöönottoon liittyy

 Yrityksenne liiketoiminnan kannalta?

 Kokonaisuuden kannalta?

 Tuleeko mieleenne muunlaisia vaihtoehtoisen 
käyttöönoton malleja, joita Fingridin tulisi selvittää?



Fingrid.screen.io/vartti

pääsykoodi: vartti


