
 
 

  

 

Kandidaatintyö  11.2.2020 
LUT School of Energy Systems   
Sähkötekniikka 
 

 

 

 

Tasejärjestelmän muutoksen vaikutukset pohjoismaisilla 

sähkömarkkinoilla  
 
The effects of the change in the Nordic imbalance settlement 

model on the Nordic electricity market 
Lauri Virtanen 

 



 

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Energy Systems 

Sähkötekniikka 

 

Lauri Virtanen 

Tasejärjestelmän muutoksen vaikutukset pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla  

2019 

 

Kandidaatintyö.  

26 s. 

Tarkastaja: Professori Samuli Honkapuro 
 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia millaisia vaikutuksia vuonna 2017 Euroopan unioni an-

tamalla uudella tasehallinnan suuntaviivalla on pohjoismaiseen taseselvitykseen ja sähkö-

markkinoihin. Uuden suuntaviivan perusteella koko Euroopan siirtyisi 15 minuutin tasesel-

vitysjaksoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuustutki-

mus, jossa perehdytään ensiksi nykyiseen pohjoismaiseen sähkömarkkinajärjestelmään, 

jonka jälkeen keskitytään millaisia muutoksia ja uusia mahdollisia haasteita 15 minuutin 

taseselvitys tuo pohjoismaiseen sähkömarkkinajärjestelmään. Lisäksi tutkimuksessa selvite-

tään uuden taseselvitysmallin vaikutuksia Suomen tukku- ja vähittäismarkkinoihin sekä mitä 

muita muutoksia järjestelmässä on tehtävä, jotta 15 minuutin aikaresoluutio voidaan ottaa 

käyttöön ilman riskiä sähköjärjestelmän luotettavuuden heikkenemisestä. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että oikeilla valinnoilla uuteen 15 minuutin tasesel-

vitysjaksoon ja hinnoittelumalliin on kannattavaa siirtyä. Uuden taseselvityksen aikareso-

luution ja yhden hinnan mallin avulla voidaan lisätä tasevastaavien vastuuta verkon tasapai-

notuksessa ja muokataan verkon tasapainotusta markkinavetoisemmaksi. Muutosten avulla 

on tarkoitus parantaa verkon käyttövarmuutta sekä pienentää sähkönkäyttäjien maksamia 

reservi- ja säätökustannuksia. Itsesäätelyä olisi kuitenkin pystyttävä kontrolloimaan, jotta 

ylikompensoinnilta voitaisiin välttyä. Ylikompensoinnilla verkon tasapaino voi alkaa väräh-

dellä, joka vaikuttaa negatiivisesti järjestelmän ylläpidon tehokkuuteen ja siten verkon toi-

minnan turvallisuuteen. On myös tärkeätä tiedostaa uuden tasejärjestelmän vaatimukset ver-

kolle kuin sitä ylläpitäville järjestelmille. Uuden taseselvityksen tueksi on tarkoitus ottaa 

käyttöön Datahub, jonka tarkoitus on suorittaa taseselvityksen laskennat ja jakeluverkon 

suorittamien mittaustietojen jakaminen. Lisäksi verkontasapainotuksessa on tarkoitus siirtyä 

keskitetystä taajuudenhallinnasta aluekohtaiseen verkon tasapainotukseen. Sähkömarkki-

noiden näkökulmasta on tärkeä lisätä 15 minuutin tuotteita riittävästi, jotta tasevastaavat voi-

vat muokata tasettaan monipuolisesti.  
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The objective of this bachelor’s thesis is to examine the impacts of the new European Com-

mission regulation guideline on electricity balancing and how it affects Nordic balancing 

and Nordic electricity markets. Based on the new guideline, the whole Europe should be 

moved to 15 minutes time resolution on balance settlement by the end of 2020. The research 

method is a literature research, in which the focus is first on current Nordic electricity market 

system and then focus on changes and effects of 15 minutes imbalance settlement on Nordic 

electricity market system. The effects of the new imbalance settlement model on the Finnish 

electricity wholesale and retail markets will be further explored. Research also study briefly 

other changes that are coming with the new 15 minutes balance resolution. To make sure 

that the transition to new 15 minutes time resolution can be deployed safely without jeop-

ardizing the reliability of the power system. 

 

The study shows that with the proper parameters it is profitable to move to the new 15-

minutes imbalance settlement and single pricing model. New time resolution of the imbal-

ance settlement and the single price model will increase the responsibility for the physical 

balancing of the power grid system for the Balance Responsible Party (BRP) and make bal-

ancing of the power grid more market-driven. The changes should improve power grid reli-

ability and reduce reserve and adjustment costs for electricity users. Self-regulation should 

be controlled, in order to avoid overcompensation. Overcompensation in the power grid bal-

ancing may trigger oscillation in system balance, which affects negatively the system 

maintenance efficiency and thus on operational security. It is important to be aware of the 

requirements of the new imbalance settlement model for the power grid and for the systems 

that maintain the power grid. Datahub is to be implemented to support the new imbalance 

settlement. The purpose of the Datahub is to perform imbalance settlement calculations and 

share measurement data provided by the distribution system operator. Additionally, the bal-

ancing of the power grid is intended to shift from centralized frequency management to area 

specific power grid balancing. For the electricity market, it is important to add enough 15-

minute products so that BRP can adjust their balance enough.  
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1. JOHDANTO  

Uusiutuvien sähköntuotantomuotojen runsas lisääntyminen ja vanhan säätökykyisen ympä-

ristölle haitallisen tuotannon vähentyminen muuttavat sähköjärjestelmän tilaa epävakaa-

maksi. Auringolla ja tuulella tuotettu sähkö ovat hyvin riippuvaisia sääoloista, jotka voivat 

vaihdella runsaasti. Samaan aikaan kuluttajien kulutus voi heilahdella tunnin sisällä run-

saasti. Erityisesti uusien sähköautojen lataus voi luoda kulutuspiikkejä sähköverkkoon. Tun-

nin sisäinen tuotannon ja kulutuksen vaihtelu ajaa nykyisen sähkömarkkinamallin tilaan, 

jossa verkon ylläpitäjä joutuu jatkuvasti tasapainottamaan sähköverkon taajuutta. Jatkuva 

taajuuden säätäminen kuluttaa verkon taajuuden ylläpitoon varattuja taajuuden hallinta re-

servejä. Reservien käyttäminen taajuuden säätämiseen on usein epäedullista, joten tarkempi 

kulutuksen ja tuotannon säätely mahdollistaisivat tehokkaamman energian käytön. Samaan 

aikaan uusien tiukkojen ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu, koska sähkömark-

kinat eivät ohjaa riittävästi sähkön tehokkaaseen käyttöön. Nykyisessä pohjoismaisessa 

taseselvityksessä käytetään aikaresoluutiona yhtä tuntia, mikä tarkoittaa, että kaikki kulutus 

ja tuotanto lasketaan tunnin ajanjaksoissa. Euroopan unioni antoi vuonna 2017 uuden suun-

taviivan, jonka perusteella koko Euroopan olisi siirryttävä 15 minuutin taseselvitysjaksoon 

vuoden 2020 loppuun mennessä. Suuntaviivan avulla Eurooppa pyrkii lähemmäs tavoitetta, 

jossa koko Eurooppa olisi yhtä sähkömarkkinajärjestelmää ja sähkömarkkinamalli tukisi pa-

remmin uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa ja tehokasta energian käyttöä. Uusi 15 mi-

nuutin taseselvitysjakso muuttaa nykyisen taseselvityksen 60 minuutista 15 minuuttiin ja 

samalla päivänsisäiset markkinat ja säätösähkömarkkinat saavat uusia 15 minuutin tuotteita. 

Tällä hetkellä pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tekevät runsaasti yhteistyötä ja pyrkivät sel-

vittämään kuinka 15 minuutin taseselvitykseen siirrytään ja mitä muutoksia sähköjärjestel-

mältä vaaditaan. Uuden sähköjärjestelmän kehittämistä pidetään välttämättömänä, jotta ym-

päristöystävällistä energiantuotantoa voidaan tehostaa ja pohjoismaiset sähkömarkkinat voi-

daan yhdistää eurooppalaisiin sähkömarkkinoihin. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa 

pohjoismaiset säätösähkömarkkinoiden hyödyt säilyvät, huolimatta siirtymisestä Euroopan 

kokoisiin sähkömarkkinoihin (Fingrid 2019a).  

 

Tässä työssä on tarkoitus tutkia kuinka 15 minuutin taseselvitysjakso vaikuttaa pohjoismai-

siin tukkumarkkinoihin, vähittäismarkkinoihin Suomessa ja taseselvitykseen, joka on muut-

tumassa yksitasemalliin. Lisäksi on tarkoitus selvittää mitä nykyisestä sähkömarkkinajärjes-

telmästä voidaan hyödyntää uudessa taseselvitysmallissa ja mitä on tarpeellista muuttaa, 

jotta uusi malli olisi mahdollisimman tehokas. Työssä perehdytään nykyiseen pohjoismai-

seen sähkömarkkinajärjestelmään, jonka jälkeen tutkitaan 15 minuutin taseselvityksen vaa-

timuksia ja sen tuomia muutoksia. Työssä käsitellään myös lyhyesti 15 minuutin aikareso-

luution käyttöönotolle tärkeitä hankkeita Datahub:ia ja yhtenäisiä pohjoismaisia reservi-

markkinoita. 

 

Työstä on rajattu pois sähkömarkkinoilla käytävät finanssimarkkinat. Työ tehdään kirjalli-

suuskatsauksena ja tutkimus on tehty syksyn 2019 aikana ja materiaalina on käytetty siihen 

mennessä saatavilla olleita lähteitä. Aihe on tällä hetkellä suuren murroksen alla, joten työssä 

ilmenneet tulokset voivat vielä muuttua suuresti lähivuosien aikana. Ennen varttitaseen lo-

pullista käyttöönottoa. 
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2. POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT  

Sähköä ei nykyisellä tekniikalla voida taloudellisesti varastoida, minkä vuoksi sähköver-

kossa tuotannon ja kulutuksen on oltava jatkuvassa tasapainossa. Tasapainoa pyritään yllä-

pitämään sähkömarkkinoiden avulla. Pohjoismaista sähkökauppaa käydään Norjassa ole-

vasta sähköpörssistä Nord Poolista. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla toimivat nykyisin 

Pohjoismaat, Baltian maat, osa keski-Eurooppaa ja Iso-Britannia (Nord Pool 2019). Sähkö-

pörssissä käydään sähkön tukkukauppaa. Tukkukauppaa käyvät sähkön tuottajat, suuret säh-

könkuluttajat ja välittäjäyhtiöt. Sähköpörssissä käydään kauppaa fyysisillä sähkötuotteilla ja 

finanssituotteilla. Finanssituotteita on erilaiset osto- ja myyntioptiot sekä futuurit. Fyysiset 

sähkökaupat johtavat aina sähkön toimitukseen ja kauppojen tarkoituksena on vastata säh-

kön hetkellisiin tarpeisiin ja muodostaa tuotetulle sähkölle mahdollisimman realistinen refe-

renssihinta, jota käytetään hyväksi finanssimarkkinoilla, tase ja säätösähkömarkkinoilla sekä 

sähköpörssin ulkopuolisessa OTC-kaupassa. Sähköpörssin avulla sähkölle saadaan avoin 

hinta, joka muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella.  

 

Sähköpörssi tarjoaa toimijoille markkinapaikan, jossa vastapuoliriski on poistettu eli pörs-

sissä suoritettujen kauppojen vastapuolena on aina pörssi. Sähköpörssin lisäksi sähköä oste-

taan OTC-markkinoilta. OTC-kauppa on sähkön toimittajan ja kuluttajan keskinäinen sopi-

mus sähkön toimituksesta. Sähköpörssissä tukkukauppaa käydään vuorokausimarkkinoilla 

elspot-markkinoilla ja päivänsisäisillä markkinoilla elbas-markkinoilla. Tukkumarkkinat ja 

OTC-markkinat luovat yhdessä järjestelmän, jossa sähkönhinnan vaihtelua eli volatiliteettia 

pyritään hallitsemaan. (Partanen et al. 2019) 

 

2.1 Vuorokausimarkkinat Elspot-markkinat 

 

Vuorokausimarkkinat eli day-ahead market (Elspot-markkinat) perustuvat suljettuun kau-

pankäyntikiertoon, jossa annetaan osto- ja myyntitarjoukset anonyymisti jokaiselle seuraa-

van päivän tunnille. Suomessa ennen kello 13:00. Kukin toimija voi antaa yhdelle tunnille 

vain osto- tai myyntitarjouksen. Tarjouksien pohjalta määräytyy sähkölle systeemihinta. 

Systeemihinta määräytyy, kun kaikki osto- ja myyntitarjoukset muodostetaan kuvaajiksi. 

Kuvassa 2.1 on kuvattu sähkön hinnan muodostumista. Kuvaajien leikkauskohdassa mää-

räytyy tunnille sähkön hinta, joka on kaikelle tuotetulle sähkölle sama. Systeemihinta kertoo 

kalleimman käytettävän tuotantomuodon marginaalikustannuksen, jolla tuotanto ja kulutus 

on tasapainossa. 

 



8 

 

 

Kuva 2.1 Sähkön hinnan muodostuminen kysyntä ja tarjonta kuvaajien pohjalta. Kuvaajien leikkaus-

kohdassa määräytyy sähkölle hinta, jokaiselle myydylle tunnille. 

 

Sähkön hintaan vaikuttaa myös siirtokapasiteetti. Systeemihinta ei huomioi rajayhteyksien 

rajallista siirtokapasiteettia. Kun kaikki tarvittava sähkö pystytään siirtämään, eikä rajayh-

teyksien kapasiteetti rajoita sähkön siirtoa, on pohjoismaissa kaikilla sama systeemihinta. 

Rajayhteyksien siirtokapasiteetin ollessa kuitenkin rajallinen, kaikkea sähköä ei pystytä siir-

tämään pullonkaulojen takia, jonka vuoksi siirrytään aluehintoihin. Pohjoismaisessa järjes-

telmässä Suomi toimii yhtenä hinta-alueena, Ruotsi neljänä ja Norja viitenä hinta-alueena 

kuvan 2.2 mukaisesti. Sähkön hinta eri hinta-alueilla riippuu alueen sähkön tarpeesta, jos 

alueella on ylituotantoa, sähkön hinta laskee alueella ja alituotanto alueilla sähkön hinta nou-

see. Aluehinnan tarkoitus on huomioida implisiittisesti siirtokapasiteetin rajoitukset hinnan-

muodostuksessa  
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Kuva 2.2 Kuvassa pohjoismaiset hinta-alueet ja aluekohtaiset Elspot päivä hinnat 7.1.2020 (Nord pool 

2020) 

2.2 Päivän sisäiset Elbas-markkinat 

 

Elbas-markkinat toimivat sähkön jälkimarkkinapaikkana, jota kutsutaan päivän sisäisiksi 

markkinoiksi (Intra-day market, Elbas). Elbas-markkinoiden avulla voidaan hankkia tai 

myydä sähköä, jota ei elspot-markkinoilla saatu myydyksi tai hankittua. Jälkimarkkinoiden 

avulla on tarkoitus tasata omaa sähkötasetta ennen käyttötuntia sekä vastata yllättäviin ku-

lutus- ja tuotantopiikkeihin. Kun sähkön kulutus ja tuotanto tasataan ennen käyttötuntia ei 

taseselvityksessä aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Päivän sisäiset markkinat ovat jatkuvaa 

kauppa, jossa sähköä voidaan ostaa saman päivän ja seuraavan päivän tunneille. Päivän si-

säiset markkinat ovat auki tunnin ennen käyttöä.  

 

2.3 Säätösähkömarkkinat ja reservimarkkinat 

 

Sähköpörssin fyysisten tuotteiden lisäksi on käytössä säätösähkökauppaa ja reservikauppaa. 

Säätösähkömarkkinat ovat Fingridin ylläpitämää säätösähkökauppaa, joka on osa pohjois-

maista säätösähkömarkkinaa. Säätösähkömakkinoilla toimijat antavat tarjouksia tuotanto- ja 

kulutuskapasiteetista, jota toimijalla on tarvittaessa käytössä. Minimivaatimuksena on, että 

tarjouksen on oltava vähintään 10 MW tai 5 MW jos se voidaan tilata elektronisesti. Lisäksi 

kapasiteetista on Fingridillä oltava reaaliaikainen tehomittaus tai tehonmuutos on muuten 
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pystyttävä todentamaan reaaliaikaisesti. Kapasiteettitarjoukset on annettava 45 minuuttia en-

nen käyttöä, tehoa on pystyttävä antamaan koko käyttötunnin ajan ja teho on oltava toteutet-

tavissa täydellä teholla 15 minuutin kuluessa. Säätösähkökauppojen avulla Fingrid pitää yllä 

Suomen sähköverkontilaa, jossa tuotanto ja kulutus ovat jatkuvassa tasapainossa. Fingrid 

vastaa alueensa tasapainotuksesta. Ruotsissa vastataan vielä erikseen koko pohjoismaisen 

sähköverkon tasapainosta. Säätösähkömarkkinoilla muodostuneen säätösähkön hinta mää-

rittelee taseselvityksessä laskutettavan tasesähkönhinnan (Fingrid 2019c). Tasesähkön hin-

nan muodostusta käsitellään luvussa 2.5.2.  

 

Fingridin vastuulla on tasapainottaa käyttötunnin sisäiset epätasapainotilat. Verkon tasapai-

notus hoidetaan automaattisten ja manuaalisten reservituotteiden avulla. Reservituotteet 

Fingrid ostaa säätösähkömarkkinoilta. Taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N ja automaattinen 

taajuudenhallintareservi aFRR huolehtivat jatkuvasti pienistä järjestelmän taajuuden muu-

toksista. FCR-N säätää tehoa itsenäisesti taajuuden muuttuessa muutaman minuutin viiveellä 

ja aFRR pyrkii palauttamaan verkon taajuuden 50 Hz Fingridiltä tulevan tehonpyyntösig-

naalin perusteella. Taajuuden pudotessa runsaasti esimerkiksi voimalaitoksen irrotessa ver-

kosta taajuusohjattu häiriöreservi FCR-D aktivoituu muutamassa sekunnissa ja estää taa-

juutta laskemasta liikaa. Taajuusohjattu häiriö reservi mFRR aktivoidaan seuraavan mah-

dollisen häiriön varalle. Pohjoismaissa on sovittu yhteisesti eri reservien määrästä ja jokai-

selle maalle on jaettu eri maakohtaiset velvoitteet. Reservejä voidaan hankkia kansainväli-

siltä markkinoilta, mutta riittävä määrä reservejä on hankittava myös kansallisilta markki-

noilta, jotta mahdollisissa saarekekäyttötilanteissa verkko on mahdollista tasapainottaa. Ny-

kyisiä reservejä ostetaan vuosi- ja vuorokausimarkkinoilla. Vuosimarkkinoilla reserveille 

määritetään kiinteähinta, joka on voimassa koko vuoden ja määräytyy kalleimman vuo-

simarkkinoilla hyväksytyn tarjouksen mukaan. Vuorokausimarkkinoilla hinta määräytyy 

tunnille tarjotun kalleimman käytetyn tarjouksen perusteella. Taajuusohjatulle käyttö- ja häi-

riöreserveille on asetettu erilaisia teknisiä vaatimuksia säädön vähimmäiskoon ja aktivoitu-

misajan perusteella. (Fingrid 2019c) 

2.4 Sähkön vähittäismarkkinat  

 

Sähkön vähittäismarkkinoilla sähköä myydään loppukäyttäjille. Sähkönmyyjät myyvät säh-

köä yksityishenkilöille ja muille kuluttajille. Vähittäismarkkinat toimivat kansallisilla mark-

kinoilla, vaikka tukkukauppaa käydään kansainvälisillä markkinoilla. Vähittäismarkkinat 

ovat Suomessa avoimet markkinat. Kuluttaja voi ostaa siis sähköä, miltä tahansa sähköntoi-

mittajalta Suomessa. Sähkön myyjä ja kuluttaja tekevät sähkösopimuksen. Sopimuksessa 

määrätään sähkölle hinta, irtisanomisehdot, kesto, sähkön alkuperä ja muista sopimuksen 

ehdoista. Sopimukset ovat usein määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. Sähkönhin-

naksi sovitaan usein kiinteä kWh-hinta tai spot-hinta + preemio (Energiateollisuus 2019b) 

 

Sähkönvähittäismyyjä ei itse siirrä sähköä kuluttajalle. Sähkön toimituksesta vastaa alueel-

linen jakeluverkkoyhtiö. Jakeluverkkoyhtiöllä on vastuu hoitaa oman alueensa asiakkaiden 

sähkön siirto ja kulutusmittaus. Sähkönmyyjän myymä ja hankkima sähkö kirjataan myyjän 

sähkötaseeseen. Tiedot saadaan jakeluverkkoyhtiöltä, jotka se saa suorittamastaan kulutus-

mittauksesta ja toimittavat mittauksen jälkeen tiedot tasevastaavalle. Taseselvitystä käsitel-

lään tarkemmin seuraavassa luvussa 2.5 (Energiavirasto 2019). 
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2.5 Taseselvitys 

 

Taseselvitys on kaupallinen tasesähkönkäsittely, joka lasketaan käyttötunnin jälkeen. 

Taseselvityksen avulla tarkastetaan, onko kyseisellä tasevastaavalla tasesähkö ollut tasapai-

nossa. Jos tuotanto ja kulutus eivät ole tasapainossa on sähköverkkojärjestelmälle aiheutunut 

ylimääräisiä kuluja, koska verkkoa on jouduttu tasapainottamaan säätösähkömarkkinoilla 

ostetulla sähköllä. Taseselvityksen avulla kulut saadaan jaettua kulujen aiheuttajille ja sa-

malla luodaan kannustin, jonka avulla oma tase ja sitä kautta koko sähköjärjestelmä pyritään 

pitämään jatkuvassa tasapainossa. Kaikkea kulutusta ja tuotantoa ei pystytä ennustamaan 

riittävän tarkasti, joten tasepoikkeamia syntyy väistämättä. Tasepoikkeamat tasataan kanta-

verkkoyhtiöltä hankittavalla tasesähköllä, jota ostetaan tasesähkömarkkinoilta. Pohjois-

maissa tasesähkömarkkinoita ylläpitävät kansalliset kantaverkkoyhtiöt. Taseselvitys on to-

teutettu hajautetusti; jakeluverkkoyhtiöt vastaavat alueensa taseselvityksestä ja ilmoittavat 

alueensa kulutukset tasevastaaville. Tasevastaava vastaa taseselvityksessä avoimien toimi-

tustensa osalta ja eSett tasesähköyksikkö vastaa lopullisesta pohjoismaisesta taseselvityk-

sestä. Pohjoismaissa on tällä hetkellä käytössä kaksi taseselvitystä; kulutus- ja tuotantotase 

(eSett 2019). 

 

Tasevastaavalla tarkoitetaan toimijaa, jolla on voimassa oleva taseselvityssopimus eSett:in 

kanssa sekä sopimus tasehallinnasta kantaverkkoyhtiön kanssa. Tasevastaava voi toimia it-

senäisenä toimijana tai muiden tuottajien, kuluttajien tai sähkönmyyjien puolesta. Tasevas-

taava on vastuussa, että sen suunnittelema ja toteutunut sähkötase on joka tunnille tasapai-

nossa. Lisäksi sen on laadittava eSettille taloudellinen selvitys tuotetun ja kulutetun sähkön 

tasepoikkeamista. eSett on pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden omistama taseselvitysyk-

sikkö, joka vastaa raportoinnista ja tasesähkön laskutuksesta. (eSett 2019) 

2.5.1 Kulutus- ja tuotantotase 

 

Pohjoismaissa on käytössä taseselvitysmalli, jossa lasketaan erikseen kulutus- ja tuotanto-

tase. Suomessa alle 1 MW:n tuotanto lasketaan kulutustaseessa eikä erillisessä tuotantota-

seessa.  

 

 

Kuva 2.3 Tasevastaavat suorittavat oman kulutus- ja tuotantotaseen kuvan mukaisesti ja lähettävät sen 

eSetille. (eSett 2019) 

 

Tuotantotaseen tasesähkössä tuotannon ja suunnitellun tuotannon poiketessa toisistaan syn-

tyy lopulliseen tuotantotaseeseen poikkeamaa, joka täytyy tasata. Tuotannon ollessa vähem-

män kuin suunniteltu on tase alijäämäinen ja tasevastaavan on ostettava lisää sähköä eSettiltä 

saadakseen tuotantonsa tasapainoon. Tuotannon ollessa suurempi kuin suunniteltu tuotanto, 

on tuotantotase ylijäämäinen. Ylijäämä tasoitetaan myymällä eSetille ylimääräinen sähkö. 

Tuotantotaseen sähkön hinnalle lasketaan hinta kaksihintajärjestelmällä mikä tarkoittaa, että 
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ostetulle tasesähkölle ja myydylle tasesähkölle lasketaan erillinen hinta. Hinnoittelua tarkas-

tellaan tarkemmin kappaleessa 2.5.2 tasesähkön hinnoittelu. 

 

Kulutustaseen tasesähkö muodostuu toteutuneesta kulutuksen, suunnitellusta tuotannosta ja 

sähkökaupoista. Kuten tuotantotaseessa ylijäämäinen sähkö myydään ja alijäämäinen sähkö 

ostetaan eSettiltä taseen tasoittamiseksi. Kulutustaseen tasesähköön käytetään yksihintamal-

lia, jolloin myydyllä ja ostetulla tasesähköllä on sama hinta.  

2.5.2 Tasesähkön hinnoittelu 

 

Tasesähkön tasepoikkeamien hinnoittelu perustuu tuntikohtaiseen vuorokausimarkkinoilla 

ja säätösähkömarkkinoilla määräytyvään sähkön hintaan. Hintaan vaikuttaa myös jos tun-

nille on tarvittu ylös- vai alassäätöä. Kun tunnin sisällä on ollut ylös- sekä alassäätöä lasku-

tetaan enemmän käytetyn säädön perusteella. Ylössäätötunnin aikana tuotantoa on tarvinnut 

lisätä tai kulutusta laskea. Alassäätötunnin kohdalla vastaavasti tuotantoa on täytynyt laskea 

tai kulutusta lisätä. Ylössäätöhinta määräytyy kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen ja 

alassäätöhinta määräytyy taas halvimman alassäätötarjouksen perusteella. Ylös- ja alassää-

tökauppaa käydään säätösähkömarkkinoilla (Fingrid 2019c). eSett laskuttaa myös muilla 

maksuilla, joiden avulla eSett kattaa käyttökustannukset ja osan reservikustannuksista.  

 

Tuotantotaseen hinnoittelu perustuu kaksihintamalliin, jossa sähkön myyntihinnalle ja osto-

hinnalle määräytyy erillinen hinta. Ylössäätötunnilla tuotantotaseen ollessa alijäämäinen os-

taa tasevastaava eSetiltä tasesähköä ylössäätöhinnalla. Tuotantotaseen vastaavasti ollessa 

ylijäämäinen eSett ostaa sähkön tunnin Elspot-FIN hinnalla.  Alassäätötunnilla tuotantota-

seenollessa alijäämäinen ostaa tasevastaava eSettiltä tasesähköä Elspotin Suomen aluehin-

nalla ja ylijäämäisen sähkön eSett ostaa alassäätöhinnalla. Ylössäätötunnilla ylössäätöhinta 

on aina kalliimpi kuin sähköpörssihinta ja alassäätötunnilla alassäätöhinta matalampi kuin 

sähköpörssinhinta. Näin kannustetaan pitämään oma sähkötase jatkuvassa tasapainossa. 

Kuitenkin jos säätö tunnin ajalta on saman suuntainen kuin oma tase, eikä tase ole tasapai-

nossa, ei siitä rangaista, mutta estetään hyötyminen. Kuvassa 2.3.2 on esitetty säätösähkön 

ja tasesähkön hinnan yhteys. 
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Kuva 2.4 Kuvassa esitetty säätösähkön ja tasesähkön hinnan yhteys. Kuvasta nähdään tunnin säätö-

sähkö ylössäätö- ja alassäätö-tarjoukset, joiden perusteella tuotantotaseen yli- tai alijäämäi-

nen tasepoikkeaman tasaaminen hinnoitellaan. (Partanen 2019) 

 

Kulutustaseen tasesähkön hinta perustuu yksihintajärjestelmään, jolloin osto- ja myyntihinta 

ovat samansuuruiset. Tällöin ylössäätötunnilla kulutustaseen yli- ja alijäämäisestä kulutus-

taseesta maksetaan tasepoikkeaman tasaamisesta ylösssäätöhintaa. Vastaavasta alassäätö-

tunnilla maksetaan molemmista poikkeamista alassäätöhintaa. 

 

Taseselvityksen pohjalta tasavastaava maksaa eSetille kaikesta kulutuksesta kulutusmaksua 

ja kaikesta tuotannosta tuotantomaksua. Näiden hinta määräytyy tuntikohtaisesti tuotettua ja 

kulutettua megawattituntia kohden (EUR/MWh). Tasevastaavan kulutustaseen yli- ja alijää-

mäisistä poikkeamista peritään myös volyymimaksua, joka laskutetaan jokaiselta käyttötun-

nilta (EUR/MWh). Tasevastaava myös maksaa viikkomaksua, jota peritään jokaiselta aktii-

viselta viikolta ja maalta, millä tasevastaava on toiminut. Viikkomaksu on korkeintaan kol-

minkertainen. Esimerkiksi tasevastaava, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa maksaa kaksin-

kertaista viikkomaksua (EUR/viikko). 
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3. VARTTITASE   

 

EU:n päätöksestä siirtyä 15 minuutin taseselvitysjaksoon, aloitti pohjoismaiset kantaverk-

koyhtiöt selvitystyön selvittääkseen uuden aikaresoluution vaikutuksia ja edellytyksistä poh-

joismaisessa sähköverkko- ja markkinajärjestelmässä. Pohjoismainen sähkömarkkinajärjes-

telmä perustuu tiukkaan yhteistyöhön pohjoismaiden kesken, minkä vuoksi kantaverkkoyh-

tiöt perustivat yhdessä Nordic Balancing Model (NBM) hankkeen. NBM:n tarkoitus on ke-

hittää tasehallinnan markkinasääntöjä, sähköjärjestelmän käytön prosesseja ja prosesseihin 

liittyviä IT-järjestelmiä pohjoismaisessa järjestelmässä ja liittymisessä Euroopan sähkö-

markkinajärjestelmään. Fingrid toimii Suomessa uuden taseselvityshankkeen koordinoijana. 

Fingrid yhdessä Suomalaisten sidosryhmien kanssa on järjestänyt webinaareja ja erilaisia 

selvityksiä, joiden pohjalta on uuden taseselvityksen vaikutuksia tarkoitus selvittää mahdol-

lisimman hyvin. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ilmoittivat marraskuussa 2019 hakevansa 

viranomaisilta lykkäystä 15 minuutin taseselvityksen siirtämistä 2020 ensimmäisenä neljän-

neksen aikana. Kantaverkkoyhtiöt odottavat tarkempia viranomaispäätöksiä uudesta tasesel-

vitysmallista (Fingrid 2019e). 

3.1 Taseselvityksen uudistamiseen ajavat tekijät 

 

Energiamurroksen odotetaan tuovan suuria muutoksia nyt ja lähivuosina energian tuotan-

toon ja kulutukseen. Energiamurroksella tarkoitetaan globaalia ilmiötä, jossa energiantuo-

tanto- ja kulutusjärjestelmät muuttuvat perustavanlaatuisesti. Uudet älykkäät sähköjärjestel-

mät, energianvarastointi ja uusiutuvan energian lisääntyminen ajavat uudenlaiseen energia-

järjestelmään, joka johtaa energiajärjestelmän ja taloudellisten rakenteiden suuriin muutok-

siin. 15 minuutin taseselvityksen avulla pyritään luomaan sähköjärjestelmä, joka vastaa pa-

remmin murroksen tuomiin haasteisiin niin teknisesti kuin taloudellisesti (Smart Energy 

Transition 2019). Varttitaseeseen siirtyminen tarkoittaa uuteen 15 minuutin aikaresoluutioon 

siirtymistä taseselvityksessä sekä 15 minuutin kaupankäyntijaksoihin päivänsisäisillä- ja 

säätösähkömarkkinoilla (Fingrid 2019d). Markkinat, jotka eivät siirry 15 minuutin kaupan-

käyntijaksoihin tullaan edelleen myymään tunnin jaksoissa, mutta taseselvityksessä tunnin 

kokonaisteho tullaan jakamaan tasan jokaiselle 15 minuutille. 

 

3.1.1 Tasevastaavan todellinen kulutus 

 

Varttitaseeseen siirtymisessä pyritään erityisesti saamaan koko sähköverkon kulutus ja tuo-

tanto pysymään paremmin tasapainossa ja vähentämään kantaverkkoyhtiöiden tekemää taa-

juuden säätöä. Tällä hetkellä tunnin taseselvityksessä kuluttajan kulutus voi vaihdella tunnin 

sisällä runsaasti, mikä aiheuttaa tarvetta tasapainotukselle. 15 minuutin taseselvitys huomioi 

paremmin tasepoikkeamia ja niistä aiheutuvia kustannuksia, jotka tunnin taseselvityksessä 

netottuvat eli kumoavat toisensa. Tunnin taseen päättyessä tasapainoon ei tunnin sisällä vaa-

dittua tasapainotusta voida laskuttaa kuluttajalta, koska tunnin kulutus on päättyä tasapai-

noon, jolloin tasevastaava on toiminut juuri kuten nykyinen tasejärjestelmä haluaa. Tällöin 

verkontasapainotuksesta aiheutuneet kustannukset jäävät verkontasapainon ylläpitäjälle. 

Kuvassa 3.1 visualisoitua tunnin ja 15 minuutin eroa huomioida tasepoikkeamaan todellista 

kulutus ja kuinka tunnin sisäinen tuotanto ja kulutus netottuvat. 
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Kuva 3.1 Kuvassa simuloidaan tasevastaavan todellista kulutusta verrattuna ennustettuun kulutukseen. 

Varttitaseen avulla tarkoitus kohdentaa tasepoikkeamien aiheuttamien kustannusten jakamista 

tarkemmin niiden aiheuttajille. (Fingrid 2019d) 

 

Varttitaseeseen siirtymisen avulla kannustetaan tasevastaavaa hallitsemaan tasettaan tar-

kemmin ja kohdistamaan sähköjärjestelmälle aiheutuvat kustannukset aiheuttajien kesken 

sekä lisäämään sähköjärjestelmän markkinaehtoista tasapainotusta. Varttitase antaa lisäksi 

paremmat mahdollisuudet tasapainottaa omaa tasetta lähempänä käyttöhetkeä päivänsisäi-

sillä markkinoilla. Varttitase luo markkinoille joustavuutta ja uusia ansaintamahdollisuuksia 

säätökykyiselle tuotannolle ja kulutukselle (Fingrid 2019d). 

 

3.2 Mitä asioita tullaan muuttamaan 

Varttitaseeseen siirtyminen on tarkoitus toteuttaa hajautetusti. Muutokset koskevat erityi-

sesti tasehallintaa ja sen hinnoittelua. Tasehallinnan on tarkoitus muuttua uusiutuvia ener-

gialähteitä paremmin hyödyntäväksi ja parantaa koko pohjoismaisen sähköverkkojärjestel-

män ylläpitoa ja sähkönlaatua. Myös pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tapahtuu muutoksia, 

tarkoitus on ottaa käyttöön uusia 15 minuutin tuotteita. Muutokset tulevat vaatimaan erityi-

sesti IT-järjestelmien uusimista ja automaation lisäämistä, sillä ihminen ei lyhyemmän ajan-

jaksoon siirtymisen takia ehdi reagoimaan verkossa tapahtuviin muutoksiin riittävän tehok-

kaasti. 

3.2.1 Yhden taseen ja yhden hinnan malli 

 

Pohjoismaissa on tarkoitus siirtyä erillisestä kulutus- ja tuotantotaseesta eli kaksitasemallista 

yksitasemalliin. Siirtyminen uuteen tasemallin perustuu EU:n antamiin sähkömarkkinoiden 

uusiin suuntaviivoihin, jotka vaativat kaikkia Euroopan maita siirtymään harmoniseen 15 

minuutin taseselvitysjaksoon. Yhdenmukainen pohjoismainen yksitasemalli ei suuresti poik-

keaisi nykyisestä taselaskennasta. Se sisältäisi samoja komponentteja kuin kulutus- ja tuo-

tantotase. Kuvassa 3.2 esitetty harmonisoidun tasepoikkeaman laskentamalli (NBM 2019c). 
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Kuva 3.2 Uusi pohjoismainen harmoninen taseselvitysmalli. (NBM 2019c) 

 

Uusi tasemalli on pohjaltaan samanlainen kuin nykyinen kulutustase, mutta suunnitellun 

tuotannon tilalla on todellinen tuotanto sekä tuotannon ja kulutuksen epätasapainosta aiheu-

tunut säätö on yhdistetty. Uudessa mallissa tuotantosuunnitelmaa ei huomioida sähköta-

seessa, mutta kantaverkkoyhtiöt tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessakin laadukkaita tuotan-

tosuunnitelmia, joita tullaan käsittelemään erillään taseselvityksestä (Fingrid 2018a). Uuden 

tasemallin tarkoitus on yksinkertaistaa epätasapainon säätämistä, pyrkiä tasa-arvoisempaan 

kohteluun tasapainonotuspalvelun tarjoajien ja kuluttajien kesken, helpottaa pienempien 

joustavien yksiköiden osallistumista säätömarkkinoille sekä yhdistää pienet tuotantomuodot 

energian tasapainotuksen kanssa. Pohjoismaissa on tällä hetkellä käytössä maakohtaisia ra-

joitteita, joiden perusteella tuotantoa lasketaan joko tuotanto- tai kulutustaseessa. Uuden 

taseselvityksen tarkoitus on luoda yksi yhteinen järjestelmä, jossa maakohtaisia rajoituksia 

ei olisi. (NBM 2019c)  

 

Yksitasemalliin siirtyessä on tarkoitus siirtyä myös yhden tasesähkön hinnan malliin. Tämä 

tarkoittaa, että tasesähkölle olisi sama osto- ja myyntihinta. Yksihintajärjestelmä olisi sama 

kuin nykyisessä kulutustaseessa. Säätösähkön hinnan avulla on tarkoitus ohjata tasevastaa-

vien käytöstä, minkä vuoksi tasesähkön hinnoittelulla on suuri merkitys verkon tasapainoon 

ja ohjaukseen. Yksihintamallilla pyritään luomaan kannustin, jonka avulla tasevastaava pyr-

kii pitämään oman taseensa tasapainossa kuten kaksihintamallissakin. Lisäetua yksihinta-

malli tuo luomalla kannustimen vähentämään epätasapainoa, joka rasittaa koko järjestelmää 

ja antaa mahdollisuuden säätää omaa tasetta epätasapainoon, kun se tukee järjestelmän tilaa. 

Näin ollen tasevastaavat pyritään saamaan aktiivisempaan rooliin kantaverkkoyhtiöiden 

kanssa verkon tasapainon ylläpidossa. Yksihintajärjestelmä tarkoittaa siis, että kaikki säh-

köjärjestelmän epätasapaino korvataan hinnalla, joka heijastaa sähkön hintaa hallitsevassa 

energiatarpeen suunnassa. Hinta johdetaan sen hetkisestä rajahinnasta säätömarkkinoilta. 

Kuitenkin tilanteessa, jossa verkon tasapainotukseen on tarvittu sekä alas- että ylössäätöä, 

tasevastaava maksaa säädöstä sen mukaan kumpaa säätöä hänen sähkötaseensa on vaatinut 

ja säädönhinta seuraa säätömarkkinoiden hintaa ylös- tai alassäädön perusteella. Taseen sää-

töä epätasapainoon ei kaksihintajärjestelmä kannusta, koska tasesähkönhintaa ei nykyisessä 

mallissa ole suunniteltu houkuttelemaan tasevastaavia muokkaamaan omaa tasettaan mah-

dolliseen epätasapainoon. (NBM 2019c) 

3.2.2 Yksihintamallin mahdolliset haasteet 

 

Yksihintamallilla uskotaan olevan syvällisiä vaikutuksia taseselvitykseen. Uudella tasesel-

vityksellä ja yksihintajärjestelmällä halutaan luoda taloudellisia kannustimia, joiden avulla 

tasevastaava pyrkii välttämään taseen epätasapainon pahentamista tai hyötymään oman ta-

seen epätasapainosta, jos koko järjestelmä hyötyisi siitä. Eli tilanteessa jos tasevastaavan 

tase on ylijäämäinen ja järjestelmä vaatii ylössäätöä tasapainon saamiseksi tasevastaava hyö-

tyisi siitä, koska tasevastaavan ylijäämäenergiaa voidaan hyödyntää koko järjestelmän yllä-

pidossa. Yksihintamallin uskotaan luovan itsesäätelyä tasevastaavien keskuudessa. Itsesää-

telyn avulla tasevastaavat pyrkivät muokkaamaan taseensa mahdollisimman kannattavaksi 
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tavoitellen mahdollisimman hyvää tuottoa ja samalla he tasapainottavat koko sähköjärjestel-

mää. Itsesäätelyllä on kuitenkin riskinsä. On arvioutu, että itsesäätelyn kannustimet voivat 

aiheuttaa haittaa erityisesti kolmella eri tavalla sähköjärjestelmän ohjaukselle. Liian voimak-

kaalla tasevastaavien itsesäätelyllä voidaan ylikompensoida epätasapainotilaa, joka vastaa-

vasti laukaisee vastakkaissuuntaisen säädön tarpeen. Pahimmillaan luodaan jatkuvaa yli-

suurta värähtelyä epätasapainotilojen välillä, mitä kantaverkkoyhtiöiden on vaikea säädellä. 

Toiseksi globaaleilla markkinoilla itsesäätely voi luoda rajayhteyksillä voimakasta siirtotar-

vetta, joka rasittaa käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia. Tämä puolestaan laukaisee säh-

kön tarjouskilpailun, johon sisältyy systeemin epätasapainotus, siirtokapasiteetin rajoitukset 

ja markkinoiden jakautuminen, mikä aiheuttaa sähkönhinnan vääristymistä turhasta sääte-

lystä. Kolmas itsesäätelyn haitta voi olla tilanne, jossa säätösähkönhinta ei heijasta hinta-

alueiden siirtorajoituksia. Hinta-alueella voi syntyä vahvaa haitallista itsesäätelykäyttäyty-

mistä, joka vaikuttaa vastakkaissuuntaisesti ja laukaisee jälleen uutta vastakkaissuuntaista 

itsesäätelyä. (NBM 2019a) 

 

On myös huomioitava, että tällä hetkellä hintoja ei ole julkaistu reaaliajassa vaan tieto sää-

tösähkönhinnasta julkaistaan käyttötunnin jälkeen. Reaaliaikaisen hintainformaation palaute 

systeemin tasapainotilasta yhdistettynä yksihintajärjestelmään luovat kannustimen itsesää-

telylle. Itsesäätelyä ei siis synny, jos tieto systeemin tasapainotilasta julkaistaan myöhässä, 

koska tällöin ei tasevastaavalla ole mahdollisuutta reagoida oman taseeseensa ja sähköjär-

jestelmän tilaan riittävän nopeasti, josta tasevastaavalle olisi hyötyä. Jos taas tieto järjestel-

män tilasta julkaistaan hyvin lyhyellä viiveellä systeemintasapainon alkaa värähdellä tasa-

painotilan molemmilla puolilla, koska tasevastaavat saavat riittävän nopeasti tiedon sähkö-

järjestelmän tilasta ja alkavat todennäköisesti ylikompensoimaan epätasapainotilaa. (NBM 

2019a) 

 

Koska uudessa taselaskennassa ei erikseen huomioida tuotantosuunnitelmia, o kantaverkko-

yhtiöt huolissaan tuotantosuunnitelmien laadusta. Tasevastaavien tuotantosuunnitelmien ja 

kantaverkkoyhtiön omien tuotanto ja kulutussuunnitelmien pohjalta määritetään toiminta, 

jolla kantaverkkoyhtiöt ylläpitävät verkkoa. Nykyisessä mallissa tuotantosuunnitelma on si-

sältynyt taselaskelmaan mukaan, jolloin laadukas tuotantosuunnitelma on ollut taloudelli-

sesti kannattavaa tehdä. Uudessa taselaskentamallissa tuotantosuunnitelmia ei ole tarkoitus 

ottaa huomioon, joten kantaverkkoyhtiöt pelkäävät laadun heikkenevän, kun tuotantosuun-

nitelmiin ei liity taloudellista kannustinta (NBM 2019a). 

3.2.3 Pörssin 15 minuutin tuotteet 

 

Tällä hetkellä Nord Pool on suunnitellut ottaa 15 minuutin tuotteet käyttöön Elbas-markki-

noilla ja mahdollisesti suunnitteilla on 15 minuutin tuotteita myös muille markkinapaikoille. 

Uudet 15 minuutin tuotteet on tarkoitus ottaa käyttöön Elbas-markkinoilla vuoden 2020 vii-

meisellä neljänneksellä. 15 minuutin tuotteiden on tarkoitus mahdollistaa tasevastaavia rea-

goimaan oman taseen ja järjestelmän tasapainoon paremmin, kun siirrytään 15 minuutin 

taseselvitykseen ja yksitasemalliin. 15 minuutin tuotteilla parannetaan tasevastaavien it-

sesäätelyä ja pyritään näin ollen parantamaan koko järjestelmän tasapainotusta, kuten kap-

paleessa 3.2.2 käydään läpi. Elspot-markkinoilla olevat tuotteet tullaan siis myymään tunnin 

aikajaksoissa, mikä tarkoittaa, että taseselvityksessä tunnin tuotteet ja mittaukset jaetaan nel-

jällä, jonka jälkeen ne voidaan yhdistää 15 minuutin tuotteiden kanssa  
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3.3 Varttitaseen kanssa integroidut muutokset 

Varttitaseen kanssa on tarkoitus ottaa käyttöön muitakin sähkömarkkinoita ja verkonylläpi-

toa kehittäviä sovelluksia, joita avulla varttitaseeseen siirtyminen pyritään mahdollistamaan. 

Pohjoismaissa on tarkoitus siirtyä keskitetystä taajuudenhallinnasta alueelliseen taajuuden-

hallintaan, jossa kantaverkkoyhtiöt varmistavat omien alueidensa taajuuden tasapainotuk-

sesta. Tätä varten on tarkoitus avata markkinapaikka pohjoismaisille automaattisen taajuu-

denhallintareserville (aFRR) ja manuaaliselle taajuudenhallintareserville (mFRR). Lisäksi 

vähittäismarkkinoilla toimivien sähkönmyyjien ja verkkoyhtiöiden toimintaa pyritään yk-

sinkertaistamaan luomalla yksi tietojärjestelmä, jossa kaikki informaatio pyritään jakamaan 

ja säilömään. 

3.3.1 Datahub 

 

Varttitaseeseen siirtyminen edellyttää runsaasti lisääntyvän tiedon siirtoa ja käsittelyä. Eri-

tyisesti reaaliaikaiselle tiedon siirrolle on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Kaiken tämän tie-

don siirtäminen tapahtuu tällä hetkellä eri yhtiöillä erilaisissa järjestelmissä. Yksi uusista 

varttitasetta tukevista tietojärjestelmistä on Datahub. Datahubin tarkoitus on uudistaa vähit-

täismarkkinoiden tiedonsiirto. Lopputuloksena on keskitetty synkroninen tiedonvaihtojär-

jestelmä, jossa kaikki sähkönmyyjät, jakeluverkkoyhtiöt, palvelujentarjoajat sekä kuluttaja 

vaihtavat tarvitsemansa tiedon. Synkronisella tarkoitetaan, että Datahub vastaa osapuolen 

ilmoitukseen välittömästi.  Datahubissa on tarkoitus keskittää kaikki asiakas-, mittaus- ja 

käyttöpaikkatiedot yhteen järjestelmään.  

 

Datahubin avulla on tarkoitus suorittaa taseselvityksen laskennat ja jakeluverkon suoritta-

mien mittaustietojen jakaminen. Jakeluverkkoyhtiö ilmoittaa Datahubille mittausalueensa 

taseselvitystiedot, joiden ylläpito on jakeluverkon vastuulla. Taseselvitystiedot koostuvat ra-

kenteellisista tiedoista sekä mittaus- ja aikasarjatiedoista. Nämä tiedot sähkönmyyjä pystyy 

hakemaa Datahubista ja eSett saa Datahubin laskemat taseselvityslaskennat, joiden avulla 

eSett voi suorittaa virallisen taseselvityksen. Datahubin avulla on myös tarkoitus korjata 

taseselvityksen virheitä. Datahub oli tarkoitus ottaa käyttöön ennen varttitaseeseen siirty-

mistä, mutta hankkeen käyttöönottoa tullaan siirtämään vuoteen 2022. Varttitaseeseen siir-

tymisen jälkeen Datahub tulee laskemaan taseselvityksen tiedot vartin aika-askeleella. Tun-

timittausten osalta tuntikohtaiset tiedot jaetaan neljällä ennen kuin ne yhdistetään taseselvi-

tyksessä 15 minuutin tietojen kanssa. (Fingrid 2019b). 

3.3.2 Pohjosimaiset aFRR ja mFRR kapasiteetti markkinat  

 

Nykyisessä järjestelmässä taajuuden tasapainoa ylläpidetään keskitetysti Norjan ja Ruotsin 

kantaverkkoyhtiöiden taajuuden ohjauksella ja valvonnalla. Taajuuden laatu on heikennyt 

viime vuosina. Pullonkaulojen hallinta sekä uusien kehityssuuntien tuomat muutokset säh-

kömarkkinoilla, automaatiossa ja päätöksenteossa ovat tuoneet haasteita kantaverkkoyhti-

öille, minkä vuoksi taajuudensäädön ylläpito on tuottanut vaikeuksia kantaverkkoyhtiöille. 

Tämän vuoksi kantaverkkoyhtiöt ovat sopineet uudesta pohjoismaisesta tasehallinnasta. 

Pohjoismaiset kantaverkonhaltijat valmistautuvat uuden tasehallintamallin MACE:n käyt-

töönottoon. Uudessa mallissa kantaverkkoyhtiöt säätävät joka hetki oman alueensa tasapai-

noa. Kuvassa 3.3 on esitetty uusien kantaverkkoyhtiöiden vastuualueet MACE-mallissa, 

mitkä vastaavat tarjousvyöhykkeitä. 
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Kuva 3.3 Kuvassa esitetty nykyisestä taajuudenhallinnasta siirtymien uuteen aluehallintaa (M)ACE 

(Statnett 2017). 

 

Koko pohjoismainen sähköjärjestelmä pidetään tasapainossa, kun kukin alue säädetään joka 

hetki tasapainoon. Tasapainotuksessa suuressa roolissa tulee olemaan pohjoismaiset aFRR 

ja mFRR-reservimarkkinat. MACE- mallissa tarvitaan parempaa päätöksentekotukea ja au-

tomaatiota. On mFRR päivitettävä, jotta automaatioita voidaan lisätä. Tärkeintä uudessa 

mFRR prosessissa on, että kysyntä mFRR:lle määritetään tarjousvyöhykettä kohden. Näin 

ollen kantaverkkoyhtiöt voivat optimoida saatavissa olevien tarjousten ja siirtokapasiteetti-

rajoitusten perusteella hankkimansa taajuudensäätöreservinsä. Optimoinnin avulla varmis-

tutaan, että halvin tarjous käytetään ensin ja siirtoverkkojen kapasiteetti käytetään tehok-

kaasti (NBM 2019b). Eurooppalainen mFRR standardituote on tarkoitus ottaa käyttöön 

myös pohjoismaisilla markkinoilla, jotta taajuutta on mahdollista säätää 15 minuutin ajan-

jaksoissa. Ennen kuin pohjoismaat siirtyvä MARI alustalle, käytetään siirtymäkaudella 

mFRR-tuotteella seuraavia vaatimuksia. Täysi aktivointiaika mFRR-tuotteella on 12,5 mi-

nuuttia, myynti 15 minuutin ajanjaksoissa, kaupankäynti sulkeutuu 25 minuuttia ennen 

käyttö hetkeä ja minimitarjous 1MW. AFRR:rän on tarkoitus korjata reaaliaikaista säätövir-

hettä ja optimein aFRR kapasiteetti on tarkoitus valita samalla tavalla kuin mFRR. Jokaisella 

tarjousalueella toimii oma aFRR laskenta, jonka perusteella korjataan alueen tasevirhettä. 

Tarjoukset aFRR tuotteille optimoidaan hyödyntäen kaikkia alueen tarjouksia valitsemalla 

halvin ensin ja huomioimalla siirtokapasiteettirajoitukset. AFRR-markkinoille osallistumi-

selle ei olla asettamassa vaatimuksia, mutta tarjottavien tuotteiden on oltava linjassa aFRR 

standardituotteiden kanssa, mikä tulee olemaan standardi tuote koko Euroopassa. Pohjois-

maisten aFRR- markkinoiden on tarkoitus liittyä tulevaisuudessa Euroopan laajuisille PI-

CASSO alustalle. Samalla tavalla kuin mFRR-markkinat MARI alustalle. Tällöin eurooppa-

lainen tavoite yhtenäisistä reservimarkkinoista voidaan mahdollisesti saavuttaa. Täysiakti-

voitumisaika aFRR-tuotteille tulee olemaan viisi minuuttia. Pohjoismaiset aFRR-markkinat 

on suunniteltu ottaa käyttöön vuonna 2020 ja mFRR-markkinat 2021. Reservituotteiden 

(mFRR ja aFRR) määrää on tarkoitus lisätä portaittain pohjoismaisilla markkinoilla ensin 

tunnin ajanjaksoissa ja siirtyä 15 minuutin ajanjaksoihin vuonna 2022. aFRR-kapasiteetti-

markkinoita pidetään tärkeänä kulmakivenä 15 minuutin taseselvityksen käyttöönotossa, 

koska aFRR-kapasiteettimarkkinoiden uskotaan yhdessä siirtokapasiteetin tehokkaan käytön 

kanssa tehostavan säätöreservien käyttöä siellä missä se on kustannustehokkainta (NBM 

2019b). Luopumalla kansallisista markkinoista ja siirtymällä pohjoismaisiin markkinoihin 

pyritään luomaan lisää säätöreservejä, joiden tuotanto on mahdollisimman edullista, mutta 
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unohtamatta huomioida siirtokapasiteettirajoituksia, jotta hinta vastaa mahdollisimman hy-

vin säätösähkön todellista hintaa. 
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4. VARTTITASEEN VAIKUTUKSET TUKKU- JA VÄHITTÄISMARKKI-

NOILLA 

 

Siirtyminen 15 minuutin taseselvitykseen tuo erityisesti muutoksia tukkumarkkinoille, 

koska suurin osa varttitaseen tuomista uudistuksista koskee taseselvitystä, jossa osallisia 

ovat sähkön tuottajat, myyjät ja verkkoyhtiöt. Uudistukset vaativat esimerkiksi sähköverk-

kojen parantamista, uusia mittalaitteita, IT-päivityksiä ja koulutuksen lisäämistä. Tärkeim-

pänä kuitenkin tasevastaavien toiminnan kehittäminen verkon ylläpitoa tukevaksi. Välilli-

sesti tämä tulee näkymään kuluttajilla, koska suuret investoinnit tulevat näkymään niin säh-

kön hinnassa kuin sähkön siirtohinnoissa.  

 

Sähkömarkkinoilla erityisesti Elbas-markkinoiden merkityksen uskotaan kasvavan, kun sää-

riippuvaisen tuotannon määrä kasvaa jatkuvasti. Sääriippuvaisen tuotannon ennustaminen 

on hankalaa, jonka vuoksi tuotannon ennustettavuus siirtyy lähemmäksi toimitustuntia. Kun 

tuotannosta suurempi osa siirtyy lähemmäksi toimitustuntia, on ymmärrettävästi kulutuk-

senkin ostettava sähköä lähempänä toimitustuntia. Samaan aikaan, jos sähköjärjestelmän ta-

sapainon tilaa koskeva informaatio on saatavilla tasevastaaville riittävän lyhyellä viiveellä 

itsesäätely lisää päivän sisäisten kauppojen tekoa. Markkinoilla toimiville sähkönmyyjille ja 

tasevastaaville on myös erityisen tärkeätä, että taseselvityksen tapahtuessa varttiresoluuti-

ossa ja mittauksen siirtyessä varttimittaukseen. Tasevastaavien olisi pystyttävä kontrolloi-

maan tasettaan riittävästi varttitasolla. Tämä tarkoittaa, että tasavastaavien on pystyttävä 

käymään kauppaa 15 minuutin tuotteilla mahdollisimman paljon, koska tunnintuotteet voi-

daan jakaa vain neljään osaan, eivätkä tunnin tuotteet todennäköisesti mahdollista riittävän 

monipuolista tasehallintaa. Kun Nord Pooliin on suunniteltu käyttöönotettavan vartintuotteet 

vain Elbas- markkinoille. Siirtää se mahdollisesti Elspot-markkinoiden volyymiaan Elbas-

markkinoille. Kaiken edellä mainitun uskotaan lisäävän volyymia Elbas-markkinoilla, 

minkä vuoksi markkinatoimijat epäilevätkin Elbas-markkinoiden likviditeetin riittävyyttä 

kasvavaan tarpeeseen. Sähkönmyyjät toivovat, että eri verkonhaltijat siirtyisivät samanai-

kaisesti varttimittaukseen, jotta sähkönmyyjälle ei syntyisi ylimääräisiä kuluja. Johtuen asi-

akkaiden sijainnista eri verkonhaltioiden alueella, milloin asiakkaat voisivat joutua eriarvoi-

seen asemaan johtuen asiakkaan kulutusmittarin aikaresoluutiosta. Kun suurin osa jakelu-

verkosta on varttimittauksen piirissä, on tasevastaavan tasevirheen kohdentaminen helpom-

paa sen aiheuttajalle. (Energiateollisuus 2019a). Tämä voi olla todellisuudessa hyvin haas-

tavaa, koska se vaatisi järjestelmällisesti kaikkia verkkoyhtiöitä samanaikaiseen kulutusmit-

tareiden uusimiseen. Mahdollista muutaman vuoden siirtymäaikaa tullaan käyttämään, jonka 

vuoksi on todennäköistä, että sähkönmyyjän asiakkailla on eri aikaresoluutiota kulutusmit-

tauksessa. 

 

Tulevaisuudessa olisi hyvä lisätä myös vuorokausimarkkinoille 15 minuutin tuotteita, mutta 

täysin tunnin tuotteista luopuminen ei tällä hetkellä kuulosta järkevältä, koska tasaista kulu-

tusta (pohjakulutusta) on suhteellisen paljon ja sitä on suhteellisen helppo ennustaa, jolloin 

se on mahdollista kattaa mittaustilastojen pohjalta tunnin tuotteilla ja lopullinen säätö voi-

taisiin tehdä 15 minuutin tuotteilla. Päivän sisäisten markkinoiden ja säätömarkkinoiden siir-

tyessä vartinajanjaksoon uskotaan yleisesti parantavan mahdollisuuksia joustavan tuotannon 

ja suurasiakkaiden kysyntäjousten hyödyntämiseen, jonka avulla on tarkoitus turvata nykyi-

nen markkinamallin säilyminen. Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkulutuksen ohjaamista 

sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseen. Vartin ajanjaksoon siirtymisen pitäisi 
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helpottaa myös kaupankäyntiä Euroopan kanssa, koska kaupankäyntijakso olisi sama. Ylei-

sesti varttitaseen käyttöönoton uskotaan lisäämään sähkönhinnan vaihteluja, joka seuraa to-

dellista sähköntuotantohintaa (Fingrid 2018b). Kysyntä jouston ja sähköhinnan vaihtelua 

tarjoaa kuluttajille oivan mahdollisuuden maksimoida voitto sähkömarkkinoilla, kuitenkin 

unohtamatta samalla suurentuvia riskejä. Jos kuluttajien sähkösopimukset säilyvät kiinteissä 

kWh hinnoissa on todennäköistä, että kuluttajan sähkönhinta nousee, koska muuten sähkön-

hinnan vaihtelun riski jää kokonaan sähkön myyjille. 

 

Yksittäiselle kuluttajalle suurin kysymys on uudet kulutusmittarit, koska ne ovat näkyvin 

osa sähkön kulutuksen seuraamisessa ja laskutuksessa. Sähkömarkkinalaissa on määrätty, 

että verkkoyhtiöllä eli jakeluverkonhaltioiden on järjestettävä sähköverkossaan sähkömitoi-

tusten mittaus, jonka vuoksi heidän on investoitava lähivuosina uusiin älykkäisiin kulutus-

mittareihin, jotka mahdollistavat mittauksen viidentoistaminuutin ajanjaksoissa (Sähkö-

markkinalaki 2013). Arvioitu käyttöönotto uusille älykkäille kulutusmittareille on vuosina 

2022-2028. Uusien mittareiden investointikustannus on arvioitu olevan noin 700milj. euroa 

Energiaviraston määrittämillä yksikköhinnoilla, joka tulevat näkymään kuluttajien siirtohin-

noissa (Pöyry 2017). Tasevastaavien vastuun kasvaessa verkon ylläpidosta on hyvin toden-

näköistä, että sähkönmyyjät tulevat siirtämään vastuuta myös pienkuluttajille. Tällöin kulut-

tajan aiheuttamista tehopiikeistä tullaan suurella todennäköisyydellä laskuttamaan, jolloin 

verkossa tapahtuvien epätasapainotilojen aiheuttajat joutuvat suoraan maksamaan aiheutta-

mistaan yllättävistä säädöntarpeista. Sähkönmyyjät voisivat toteuttaa tämän hintojen nos-

toilla tai luopumalla perinteisesti suosiossa olleesta kiinteästä kWh-laskutuksesta ja siirty-

mällä laskutusmuotoon, jossa laskutusta voidaan kohdentaa asiakkaan aiheuttamista suurista 

kulutus heilahduksista. Vaikka hetkellisesti kuluttajien sähkön hinnat nousivat erilaisten in-

vestointien ja muutoksesta aiheutuvista muista kuluista. Pitkällä tähtäimellä tasejakson poik-

keamien pitäisi pienentyä, kun tasevastaavat pystyvät säätämään taseensa tarkemmin tunnin 

sisällä, mikä merkitsee käyttövarmuuden parantumista sekä sähkönkäyttäjien maksamien re-

servi- ja säätökustannusten pienenemistä. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä tutkittiin millaisia muutoksia tasemallin muutos aiheuttaa (ja tässä keskeisessä osassa 

15 minuutin aikaresoluutio) pohjoismaiseen taseselvitykseen, millaisia vaikutuksia sillä on 

pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin ja erityisesti tukkumarkkinoihin. Pohjoismaissa on tar-

koitus ottaa käyttöön yhtenäinen yksitasemalli, jossa tasesähkölle on yksihinta ja taseselvitys 

tehdään 15 minuutin aikaresoluutiossa. Uuden tasemallin ja hinnoittelun avulla on tarkoitus 

ohjata sähkömarkkinoilla toimivien tasevastaavien käyttäytymistä ja mahdollistaa paremmin 

markkinavetoinen sähköjärjestelmän tasapainotus. Tällä hetkellä kantaverkkoyhtiöt luovat 

erilaisia malleja, joiden pohjalta yhdessä sidosryhmien kanssa on tarkoitus päättää lopullisen 

taseselvityksen yksityiskohdista. Uuden taselaskennan ja hinnoittelun avulla kantaverkko-

yhtiöt uskovat luovansa riittävän taloudellisen kannustimen, jonka avulla tasevastaavat itse 

säätelisivät tasetta sähköjärjestelmän tasapainoa tukevaksi. Lopullisten vaikutusten arviointi 

on kuitenkin hyvin haastavaa, koska päättämättömillä yksityiskohdilla on suuri vaikutus 

taseselvityksen ja tasevastaavien toimintaan. Eri toimijat sähkömarkkinoilla vaativatkin lo-

pullisia päätöksiä riittävän ajoissa ennen lopullista uudistetun taseselvityksen käyttöönottoa, 

jotta siirtyminen uuteen malliin onnistuisi. Pienilläkin tekijöillä esimerkiksi sähköjärjestel-

mäntilan informaation julkaisuviiveellä on suuri vaikutus tasevastaavien käytökseen. Reaa-

liaikainen informaatio voi mahdollisesti aiheuttaa liian voimakasta itsesäätelyä ja liian pitkä 

viive taas poistaa mahdollisuuden taloudellisesti kannattavaan itsesäätelyyn. Itsesäätelyä pi-

detään suurimpana hyötynä uudessa 15 minuutin aikaresoluution siirtymisessä, mutta sen 

toteutuminen vaatii kehittämistä, mikäli itsesäätely halutaan uudessa mallissa mahdollistaa. 

On myös huomioitava mahdolliset ylikompensaatiot itsesäätelyssä ja keksittävä ratkaisu, 

jolla tasevastaavien ylikompensointia voitaisiin kontrolloida. 

 

Tiedossa on, että automaatiota on lisättävä, koska 15 minuutin taseselvitys ja Elbas-markki-

noiden 15 minuutin tuotteet tulevat vaativamaan enemmän yksinkertaisia käsittelytoimenpi-

teitä ja nopeata reagointia, missä automaation on oiva ratkaisu lisäämään toiminnan kannat-

tavuutta. Lisäksi vanhat IT-järjestelmät vaativat runsasta päivittämistä, kun tiedonsiirron 

määrää kasvaa ja tekniset vaatimukset lisääntyvät. Yleisesti varttitase nähdään positiivisena 

muutoksena ja oikein toteutettuna sen uskotaan parantavan verkon taajuuden laatua ja tehos-

tavan resurssien käyttöä. Suuria haasteita nähdään erityisesti siirtymäjaksoilla, kun uutta 15 

minuutin mallia yhdistetään 60 minuutin kanssa. Siirtymäkaudella syntyvistä ongelmatilan-

teista ja kustannuksista alalla toimivat ovat huolissaan.  

 

Tulevaisuudessa tutkimusta voitaisiin jatkaa analysoimalla tasevastaavien käytöstä, jonka 

pohjalta pystyttäisiin paremmin kehittämään sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoa mark-

kinavetoisammaksi ja ratkaista miten sähkömarkkinoilla toimivien käytöstä voitaisiin ohjata 

vielä tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Lisäksi voisi tutkia kannattavuutta 

siirtyä lyhyempään aikaresoluution ja miten pohjoismaiset sähkömarkkinat voidaan yhdistää 

eurooppalaisiin markkinoihin, minkä pohjalta voidaan saavuttaa koko Euroopan laajuiset 

yhtenäiset sähkömarkkinat. Tarkemmassa tutkimuksessa olisi hyvä ottaa huomioon myös 

finanssimarkkinat, koska taseselvityksen siirtyessä 15 minuuttiin on sillä myös mahdollisesti 

vaikutuksia finanssimarkkinoihin. Kun sähkön hinta voi vaihdella runsaasti riskit finanssi-

tuotteissa voivat kasvaa. 
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