Jukka Ruusunen
Neuvottelukunnan kokous 6.6.2019

Ajankohtauskatsaus
Fingridin toimintaan

Puhtaan energian paketti vahvistaa
eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimintaa
• Markkinoiden integroitumista helpotetaan
• energiavarastojen, kysyntäjouston,
aggregaattoreiden ja pientuotannon
osallistuminen markkinoille
mahdollistettava
• 70% sääntö rajasiirtokapasiteetille
• vain tekniset hintakatot sallittu

• Verkonhaltijoiden tehtäviä selvennetty
• Fingrid voi jatkossakin omistaa
tasehallinnassa käytettävää varavoimaa

• Strategiset reservit
• käyttöönoton tulee perustua sähkön
riittävyystarkasteluun, väliaikainen ratkaisu

• Kuluttaja keskiöön
• Yhteistyötä lisätään
• Kantaverkkoyhtiöiden alueelliset
koordinaatiokeskukset
• EU DSO –elin – yhteistyö ENTSO-E:n
kanssa

• Sidosryhmien kuulemista vahvistetaan
• valmistelukomiteat kullekin verkkosäännölle

Varttitaseen tiekarttaa laaditaan yhteistyössä
sidosryhmien kanssa
• Varttitaseen käyttöönotto siirtyy alkuperäisestä 12/2020 ja uutta aikataulua selvitetään
pohjoismaisessa tasehallintahankkeessa

• Uudeksi aikatauluksi on esitetty Q4/2022, roadmap on nyt sidosryhmien kommentoitavana
• 15 minuutin taseselvityksen ja markkinoiden toteutus on pohjoismaisesti priorisoitu
Pohjoismaisen
referenssiryhmän
ensimmäinen
kokous 21.5.
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Kantaverkkoyhtiöiden roadmap-työ
Kantaverkkoyhtiöiden
ehdotus
roadmap:sta
ja webinaari
sidosryhmille
29.5.

Uusi NBM
roadmap
Sidosryhmäkonsultaatio
elokuun puoliväliin asti

NRA prosessi
Syyskuun
lopussa

(15 min ISP)

Datahubin ajankohtaista 06/2019
• Datahub-järjestelmän kehitystyö CGI:n kanssa etenee tällä hetkellä aikataulussa. Osavaiheen 1
toiminnallisuudet ovat järjestelmätoimittajien testattavana. Testeissä on Suomen datahubiin luotu mm.
ensimmäiset käyttöpaikat. Osavaihe 2 tulee testattavaksi viikolla 25.

• Tietokonversion 1 vaihe päättyi 31.5.2019. Kokonaisuutena edennyt hyvin mutta noin 20%
markkinaosapuolista ei läpäissyt asetettuja vaatimuksia määräaikaan mennessä. Työ jatkuu.
• Fingrid ja EV on vastaanottanut toukokuun aikana (dl 30.4.2019) markkinaosapuolten (82 jvh ja 93
myyjää, yht. 175) käyttöönottosuunnitelmat
•

Suunnitelmien teko on selvästi ryhdittänyt markkinaosapuolien tekemistä

•

Suunnitelmien laatu vaihtelee paljon ja niiden tarkempi analysointi on käynnissä

•

Puutteellisiin suunnitelmiin tullaan pyytämään täydennystä

• Markkinaosapuolten valmius on merkittävä huolenaihe ja aikatauluriski. Kyselyn perusteella yli 30%
käyttöpaikoista on datahub-valmiudessa vasta Q2/2022 (datahub go-live 04/2021). Tilannetta
analysoidaan ja ratkaistaan yhdessä toimialan kanssa (datahub seurantaryhmä).
• Datahub-ajankohtaisseminaari pidettiin 4.6.2019. Paikalla yli 100 osallistujaa.

ENTSO-E kantaverkkohinnoitteluvertailu 2019

Fingrid 3. edullisin
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Eurooppalainen hintavertailu (alustavat tulokset)

Eri infrastruktuuri
16.5.2019

Ei EU / ETA

Oma Fingrid nyt kaikkien asiakkaiden käytössä
• Oma Fingrid julkaistiin kaikille asiakkaille toukokuun
puolessa välissä. Kunkin yhtiön pääkäyttäjä voi antaa
käyttöoikeuksia omalle organisaatiolleen.
• Nykyiset toiminnallisuudet:
• Sähkönsiirron mittaus, laskutus ja loissähkötiedot

• Häiriö- ja siirtokeskeytystiedot

• Seuraavaksi julkistettavat toiminnallisuudet:
• Laskutukseen vaikuttavat laitteistot: muuntajat,
voimajohdot ja voimalaitokset
• Liittymispisteiden tekniset tiedot
• Kantaverkkoon liittyminen, VJV- ja KJV-prosessit
• Sopimukset ja laskuarkisto

 https://oma.fingrid.fi
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