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1 Tasehallinnan ehtojen soveltaminen 

Näitä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Tasehallinnan ehtoja sovelletaan 

järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja tasevastaavan shipperin tai traderin, jäljempänä 

Tasevastaava, väliseen tasehallintapalveluun ja ne ovat kiinteä osa shipperin tai traderin ja 

järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (Sopijapuolet ja kumpikin erikseen Sopijapuoli) välistä 

Shipperin ja traderin puitesopimusta. 

Tasehallinnan ehdoissa esitetään tasehallintaan sekä Tasevastaavan avoimiin kaasuntoimituksiin 

liittyvät sopijapuolien oikeudet ja velvollisuudet. 

Tasehallinnan ehdot luovat Tasevastaavalle edellytykset seuraaviin: 

a) toimia taseryhmän tasevastaavana Suomen kaasujärjestelmässä; 

b) liittää shippereitä ja tradereita hallinnoimaansa taseryhmään ja toimia taseryhmän jäsenten 

avoimena kaasuntoimittajana ja 

c) yhdistää taseryhmiä toisiinsa tasepoikkeamien netottamiseksi Taseryhmien 

yhdistämissopimuksella. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija vastaa Suomen maakaasujärjestelmän tasehallinnasta ja 

järjestelmäpalveluista kokonaisuutena sekä Tasevastaavan tasepoikkeamien neutraloinnista 

jokaisen kaasutoimituspäivän lopussa. 

2 Määritelmät 

Kulloinkin voimassa olevissa Kaasunsiirron säännöissä luvussa 2 esitetyt määritelmät ovat voimassa 

näissä ehdoissa, ellei muuta ole määritelty. 

3 Muut ehdot 

Shipperillä tai traderilla on oltava voimassa oleva Shipperin ja traderin puitesopimus toimiakseen 

tasevastaavana tai taseryhmän jäsenenä. Alla luetellut kulloinkin voimassa olevat dokumentit 

muodostavat kokonaisuuden Tasehallinnan ehtojen kanssa: 

• Kaasunsiirron säännöt 

• Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan hinnasto 

4 Tasevastuu ja tasepoikkeamien käsittely 

Tasevastaavan taseryhmän shippereiden ja tradereiden on toimitettava Suomen kaasujärjestelmään 

jokaisena kaasutoimituspäivänä Imatran, Balticconnectorin ja biokaasun syöttöpisteissä sekä 

syöttönä virtuaalisessa kauppapaikassa tai kaasupörssin välittämänä yhteenlaskettu päiväkohtainen 
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kaasumäärä, joka vastaa sitä yhteenlaskettua kaasumäärää, jonka taseryhmän shipperit ja traderit 

ovat ottaneet järjestelmästä ottovyöhykkeellä, ottona virtuaalisessa kauppapaikassa tai 

kaasupörssin välittämänä ja Balticconnectorin ottopisteessä samana kaasutoimituspäivänä. 

Tasevastaavan tulee suunnitella ja ohjata kaasunhankintaansa ja –toimituksiaan, kuten on esitetty 

Kaasunsiirron sääntöjen luvussa 9. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija määrittää Tasevastaavan päiväkohtaisen taseen, kuten on 

esitetty Kaasunsiirron sääntöjen kohdassa 17.4. 

5 Tiedonvaihto ja luottamuksellisuus 

Tasevastaavan tulee toimittaa järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle ja järjestelmävastaavan 

siirtoverkonhaltijan Tasevastaavalle tietoja, kuten on esitetty Kaasunsiirron sääntöjen luvussa 9. 

Molemmat sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan Tasehallinnan ehtojen perusteella 

saamiaan tietoja luottamuksellisesti ja olemaan luovuttamatta luottamuksellisia tietoja kolmannen 

osapuolen käyttöön ilman toisen sopijapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Sopijapuolella on lisäksi oikeus tämän kohdan estämättä luovuttaa Tasehallinnan ehtojen alaan 

kuuluvia, toisen osapuolen luovuttamia tietoja viranomaisille tai kolmannelle osapuolelle lain, 

asetuksen, viranomaismääräyksen taikka tuomioistuimen päätöksen perusteella. 

6 Maksut ja hyvitykset 

Tasehallinnan ehtojen mukaisten tasehallintaan liittyvien maksujen ja hyvitysten 

määräytymisperiaatteet on esitetty Kaasunsiirron sääntöjen luvussa 17.4 ja yksikköhinnat voimassa 

olevassa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan hinnastossa. 

7 Tasehallinnan ehtojen muutokset 

Näiden Tasehallinan ehtojen muutokset astuvat voimaan Energiaviraston hyväksynnän jälkeen. 

Muutoksista järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ilmoittaa kirjallisesti viimeistään yhtä (1) 

kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tasehallintapalvelun kustannuksiin välittömästi ja 

olennaisesti vaikuttavat muutokset, jotka eivät tule korvatuiksi Tasehallinnan ehtojen luvun 9 

perusteella, otetaan huomioon maksuja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutustensa 

mukaisesti. Tällaisia muutoksia ovat kansallisista tai eurooppalaisista lainsäädännöllisistä tai 

viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä 

mainituista syistä johtuvat muutokset, jotka kohdistuvat Tasehallinnan ehdoissa tarkoitettuun 

tasehallintapalveluun. 

Edellä mainitun lisäksi järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija pidättää oikeuden tarkistaa 

tarvittaessa tasehallintapalveluun liittyvien maksujen määräytymisperusteita (ks. Kaasunsiirron 

säännöt, kohta 17.4 ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan hinnastoa. Näistä muutoksista 
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järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ilmoittaa kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen 

muutoksen voimaantuloa. 

Mikäli Shipperin tai Traderin puitesopimuksen voimassaoloaikana tulee voimaan Euroopan 

sisämarkkinoita koskevia uusia määräyksiä tai Suomen kaasumarkkinalain muutoksia tai 

järjestelmävastaavaa siirtoverkonhaltijaa velvoittavia uusia soveltamismääräyksiä, joita ei ole otettu 

huomioon Shipperin tai Traderin puitesopimusta solmittaessa, järjestelmävastaavalla 

siirtoverkonhaltijalla on oikeus muuttaa Tasehallinnan ehtoja. Tasehallinnan ehtojen muutos 

edellyttää kuitenkin sitä, että Energiavirasto on vahvistanut muutoksen, tai että uudet määräykset 

ovat sellaisenaan velvoittavaa oikeutta. 

8 Ylivoimainen este 

Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa 

rajoittaa tasehallintapalvelua tai keskeyttää se kokonaan. 

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ei 

ole voinut estää kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja joka tekee järjestelmävastaavan 

siirtoverkonhaltijan tasehallintapalvelun suorittamisen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä 

olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi. 

Ylivoimaisia esteitä ovat sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, 

rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai 

avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai 

muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös 

edellä mainituista syistä johtuva maahantuonnin keskeytyminen sekä sellainen siirtojärjestelmän 

häiriö tai vaurioituminen, johon kaasumarkkinan yleisesti sovellettavilla periaatteilla ei ole voitu 

kohtuudella varautua. 

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta samoin kuin sen poistumisesta järjestelmävastaava 

siirtoverkonhaltija ilmoittaa Tasevastaavalle viivytyksettä. 

9 Vahinkojen korvaaminen 

Sopijapuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut Tasehallinnan ehtojen piiriin 

kuuluvasta suorituksesta, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen sopijapuolen tai tämän 

toimeksiannosta toimivan tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Sopijapuolet eivät ole 

vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä 

voitosta tai sopijapuolen kolmannelle osapuolelle maksamista vahingonkorvauksista eikä 

muistakaan seurannaisvahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä 

tuottamuksella taikka salassapitovelvoitteen rikkomisella. 

 


