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Tavoitteena oleva hiilineutraali energiantuotanto muokkaa sähköntuotannosta sykkivämpää ja
vaatii kulutuksen sopeutumista siihen. Tämä synnyttää tarpeen kansallisia markkinoita laajemmille sähkön vähittäismarkkinoille ja vaatii kuluttajilta aktiivisempaa roolia markkinoilla.
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat alkaneet valmistella pohjoismaisia sähkömarkkinoita
sähkön vähittäiskaupan avaamiselle. Sähkön vähittäiskaupan avautuminen eri maiden välillä
vaatii kansallisten markkinamenetelmien yhtenäistämistä varsinkin taseselvityksen ja tiedonvaihdon osalta.
Tässä työssä tutkitaan Suomessa vuonna 2019 käyttöönotettavan keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, vaikutuksia jakeluverkonhaltijalle. Vaikutuksia tarkastellaan Vantaan
Energia Sähköverkot Oy:n näkökulmasta. Työssä kartoitetaan jakeluverkonhaltijan nykyisiä
liiketoiminnan pääprosesseja ja niihin liittyvää tiedonvaihtoa eri markkinaosapuolten kanssa
prosessien toteutuksessa. Lisäksi työssä esitellään jakeluverkonhaltijan nykyisten liiketoiminnan pääprosessien toteuttaminen Datahubissa. Jakeluverkonhaltijan liiketoiminnan nykyisiä
pääprosesseja ja tiedonvaihtoa verrataan Datahubin kautta suoritettaviin prosesseihin.
Työssä todettiin Datahubin korjaavan jakeluverkonhaltijan liiketoiminannan nykyisissä pääprosesseissa havaittuja ongelmia ja mahdollistavan prosessien tehostamisen. Datahub ei sinällään muuta nykyisiä jakeluverkonhaltijan liiketoimintaprosesseja merkittävästi, mutta mahdollistaa prosessien kehittämisen markkinoiden muutoksen mukana. Datahubin kokonaisvaltainen hyödyntäminen on toimijoiden itsensä käsissä, niiltä osin, kun sähkömarkkinalaki ei
velvoita tiettyyn toimintamalliin. Jakeluverkonhaltijan liiketoimintaprosessien osalta suurin
muutos kohdistuu jakeluverkonhaltijan taseselvitykseen, joka siirtyy kokonaisuudessaan Datahubin tehtäväksi. Datahub tulee kaventamaan jakeluverkonhaltijan roolia markkinapaikalla
ja siksi jakeluverkonhaltijoiden tulisi kartoittaa liiketoiminnan laajentamisen tarvetta ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
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ABSTRACT
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
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THE EFFECTS OF DATAHUB FOR THE DISTRIBUTION SYSTEM OPERATOR
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Master’s Thesis
2016
Examiners: Professori Jarmo Partanen
Professori Samuli Honkapuro
102 pages, 48 figures, 4 tables, 19 appendices
Keywords: datahub, distribution system operator, electricity market
The goal of carbon-neutral energy production will make the electricity generation more pulsating to which the electricity consumption must adapt to. This creates a demand for a broader
retail market of electricity and also, a need for a more active participation of consumers. The
Nordic grid operators have started the preparation of Nordic electricity market for the retail
market opening. Opening of the retail market between different countries will require harmonization of national market methods, especially regarding the imbalance settlement and the
exchange of information.
This Master’s Thesis focuses on the effects that the centralised information exchange solution, Datahub, has on the distribution system operator. Datahub will be introduced
in Finland in 2019. The effects will be analysed from Vantaan Energia Sähköverkot Oy’s
point of view. The thesis examines the current main business processes of the distribution
system operator and the related exchange of information with various market participants. The
implementation of the distribution system operator’s current main business processes in the
Datahub will also be presented. The distribution system operator’s current main business processes and the related information exchange will be compared to the executed business processes via Datahub.
The results suggest that Datahub will repair some of the problems related to the
distribution system operator’s current main business processes and it will contribute to more
effective business process management. In itself, Datahub does not significantly change the
main business processes of the distribution system operator but it enables improving the business processes as the electricity market evolves. A comprehensive utilisation of the Datahub
is in the hands of the operators themselves, as long as the Electricity Market Act does not require a specific approach. The most significant change of the distribution system operator's
main business processes relates to the imbalance settlement which will be entirely Datahub's
task in the future. Datahub will reduce the role of the distribution system operator in the market place and therefore, the distribution system operators should identify needs and possibilities of expanding the business in the future.
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MÄÄRITELMÄT
3. osapuoli. Sähkön vähittäismarkkinoilla toimiva osapuoli, joka tuottaa palvelua toimijoille
ja asiakkaille.
Aika-askel. Kertoo millä aikatarkkuudella mittari rekisteröi mittaustietoja.
Aikaleima. Kertoo ajanhetken, jolle mitattu energia rekisteröidään.
AMR (Automatic Meter Reading). Automaattinen mittarinluenta.
APERAK

(Application

Error

and

Acknowledgement

Message).

EDIFACT–

sovelluskuittaussanoma.
Asiakas. Tarkoittaa tässä työssä henkilöä tai yritystä, jolla on sähkönmyynti-, sähköntoimitus
ja/tai sähkönostosopimus myyjän kanssa ja/tai verkkosopimus jakeluverkonhaltijan kanssa ja
joka hankkii tai tuottaa sähköä pääasiassa omaan käyttöönsä.
Attribuutti. Entiteetin sisältämän tiedon yksiosa. Attribuuttien perässä olevat merkinnät kertovat, että kuinka monta arvoa tietokentässä voi olla tai täytyy olla. Esimerkiksi merkintä
[0..1] tarkoittaa, että kentän arvo on valinnainen tai joissain tapauksissa pakollinen. Merkintä
[1] tarkoittaa, että kentän arvo on pakollinen. Merkintä * tarkoittaa, että arvoja voi olla määrittämättömän monta.
Avoin rajapinta. Tarkoittaa rajapintaa, jonka määritelmät ja säännöt ovat julkisia ja avoimesti saatavilla ja jota kuka tahansa voi käyttää maksutta ja rajoituksetta.
Avoin toimittaja. Toimija, joka toimittaa asiakkaalleen tämän tarvitseman sähkön tai tasapainottaa asiakkaan sähköntuotannon ja -hankinnan sekä käytön ja toimituksen erotuksen
toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanottamalla ylijäämän kunkin tunnin aikana
(Tässä yhteydessä asiakas voi tarkoittaa yllä määritetystä poiketen myös toimijoita).
CONTRL (Syntax and service report message). EDIFACT–sovelluskuittaussanoma.
ebIX (European forum for energy Business Information eXchange). Eurooppalainen järjestö, joka kehittää energia-alan tiedonvaihtoa.
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Edeltävä myyjä. Sähkönmyyjä, jonka myyntisopimus on päättynyt käyttöpaikalla uuden
myyjän ilmoittaman uuden myyntisopimuksen seurauksena.
EDIEL (Electronic data interchange for the electricity industry). Pohjoismaisen Ediel
Forumin (toimintaa jatkaa ebIX (http://www.ebix.org)) kehittämä sanoma- ja tiedonvaihtomäärittely sähkökaupan erityistarpeisiin.
EDIFACT (Electronic data interchange for administration, commerce and transport).
UN/CEFACT–organisaation ylläpitämä sanomakieli.
Entiteetti. Fyysinen tai looginen tietokokonaisuus, joka koostuu useasta attribuutista. Entiteettien välisten objektien määrää merkataan samalla tavalla kuin attribuuttien kentän arvoja.
eSett. Yhteispohjoismaisesta taseselvityksestä vastaava organisaatio, joka korvaa tasesähköyksikön 2016.
GS1. Kansainvälinen yksilöllisiä organisaatiokohtaisia tunnisteita jakava organisaatio.
GSRN (Global Service Relation Number). GS1-järjestelmään perustuva tunniste, jolla yksilöidään käyttöpaikka Datahubissa.
GWh. Gigawattitunti.
Instanssi. Oikeus- tai hallintoaste jostakin.
Jakeluverkko. Jakeluverkot koostuvat suurjännitteisistä jakeluverkoista, jotka toimivat 110
kilovoltin jännitteellä ja siirtävät sähköä alueellisesti esimerkiksi jonkin maakunnan sisällä
sekä muista jakeluverkoista, jotka toimivat 20, 10, 1 tai 0,4 kilovoltin jännitteellä ja siirtävät
sähköä paikallisesti.
Jakeluverkonhaltija (JVH). Yhteisö tai yhtiö, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka
harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa.
Kantaverkko. Sähkönsiirron runkoverkko, jonka Suomessa omistaa Fingrid Oyj. Kantaverkko toimii 400, 220 tai 110 kilovoltin jännitteellä ja siihen liittyy suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Kantaverkko yhdistyy myös muiden maiden kantaverkkoihin.
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Konversio. Tiedon muuttamista toiseen käyttötarkoitukseen tai toiseen tekniseen ympäristöön
kelpaavaan muotoon. Konversion yhteydessä tehdään tyypillisesti tiedon laadun tarkastusta
sekä virheiden korjausta ja jalostusta.
KOPEX. Verkonhaltijan kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, joita viranomainen valvoo.
Kuluttaja (-asiakas). Tarkoittaa tässä työssä asiakasta, joka on luonnollinen henkilö, ja joka
hankkii tai tuottaa sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
Kuormitusmallitunnus. Aikaisemmin kuormitusmallien tunnuksilla on kerrottu mihin tyyppikäyttäjäryhmään lukemamitattu käyttöpaikka kuuluu, mutta tuntimittauksen yleistyessä
kuormitusmallit ovat saaneet lisää merkityksiä. Tässä työssä mainittujen kuormitusmallitunnusten ja niiden selitteet on listattu liitteessä 16.
Käyttöpaikka. Fyysiseen sijaintiin liittyvä tietojoukko, joka yhdistää asiakkaan verkko- ja
myyntisopimuksen kautta jakeluverkonhaltijaan sekä sähkönmyyjään ja jossa sähkönkulutusta
tai -tuotantoa voidaan mitata.
Käyttöpaikkarekisteri. Tietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan käyttöpaikkojen tietoja.
kWh. Kilowattitunti.
Liiketoimintaprosessi. Joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä, joita tehdään määritellyn tavoitteen
saavuttamiseksi.
Liittyjä. Tarkoittaa asiakasta, jonka käyttöpaikka liitetään jakeluverkkoon ja joka tekee liittymissopimuksen jakeluverkonhaltijan kanssa.
Lukema (tai mittauslukema). Kumulatiivinen mittauslaitteiston rekisteröimä lukema.
Lukemamittaus. Mittaus, joka rekisteröi kumulatiivisia lukemia ilman aikaleimatietoa.
Läpilaskutus. Tarkoittaa toimenpidettä, jossa myyjä tai jakeluverkonhaltija laskuttaa toiselta
osapuolelta omat palvelunsa, jotka tämä osapuoli edelleen laskuttaa asiakkaalta.
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Markkinaosapuoli. Tarkoitetaan käyttöpaikan sähkönmyyjää, toimitusvelvollista myyjää,
jakeluverkonhaltijaa tai jonkin edellä mainitun avointa toimittajaa tai tasevastaavaa.
(Markkina)prosessi. Sähkömarkkinaosapuolten välinen liiketoimintaprosessi, johon liittyy
osapuolten välinen tiedonvaihto.
Mittaustiedon status. Kertoo mittaustiedon luotettavuuden tason vastaanottajalle.
Mittausvastuullinen. Osapuoli, joka vastaa tietyn mittauspisteen mittaustietojen keruusta ja
ilmoittamisesta.
MSCONS (Metered services consumption report message). EDIFACT–sanoma mittaustietojen välittämiseen.
Muu myyjä. Ei toimitusvelvollinen sähkönmyyjä.
MVA. Megavolttiampeeri.
NBS (Nordic Balance Settlement). Yhteispohjoismainen taseselvitysmalli.
Nord Pool. Pohjoismainen sähköpörssi.
Nykyinen myyjä. Sähkönmyyjä, jonka kanssa asiakkaalla on voimassa oleva sähkönmyyntisopimus.
OTC (Over the Counter) –markkinat. Kahdenkeskinen sähkökauppa. Tarkoitetaan kaikkea
sähköpörssin ulkopuolista sähkökauppaa.
Osapuoli. Toimija tai 3. osapuoli.
Pientuotanto. Tarkoitetaan tuotantoa, joka käsitellään taseselvityksessä kulutustaseen puolella. Tällä hetkellä kulutustaseen puolella käsitellään nimellisteholtaan enintään 1 MVA tuotanto.
PRODAT (Product data message). EDIFACT–sanomat, jotka on kehitetty sähköyhtiöiden
sopimus-, mittaus- ja käyttöpaikkatietojen välittämiseen.
Rajapiste. Kahden sähköverkon rajalla oleva piste, jossa määritetään näiden verkkojen välinen sähkönsiirto.
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Sisäänmuuttokohde. Tarkoittaa käyttöpaikkaa, johon muuttaa uusi asiakas, joka solmii uuden myynti- ja verkkosopimuksen.
Sähkönmyyjä (tai myyjä). Henkilö, yhteisö tai yhtiö, joka myy sähköä tai ostaa (tässä yhteydessä asiakkaan pientuotannon) sähköä.
Tasesähköyksikkö. Fingrid Oyj:n Suomen kansallisesta taseselvityksestä vastaava yksikkö.
Tasevastaava. Sähkömarkkinoiden osapuoli, joka tasapainottaa sähköntuotantonsa ja hankintansa sekä sähkön käyttönsä ja toimitustensa erotuksen tasesähköyksikön toimittamalla tasesähköllä.
Tietokonversio. Tarkoittaa tässä työssä sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien
perustietojen ja mittaustietojen lataamista osapuolten järjestelmistä datahub–järjestelmään
ennen sen käyttöönottoa.
Tietue. Itsenäisen, loogisen tietokokonaisuuden nimitys tiedonhallinnassa.
Toimija. Sähkönmyyjä, jakeluverkonhaltija tai mittausvastuullinen.
Toimitusvelvollinen myyjä. Sähkönmyyjällä, jolla on sen verkonhaltijan vastuualueella, johon sähkönkäyttöpaikka kuuluu, sähkömarkkinalain tarkoittama huomattava markkinavoima
ja käyttöpaikka on varustettu enintään 3x63A pääsulakkeella tai käyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään 100 000 kWh vuodessa, on myyjällä sähkömarkkinalain 21 §:n mukainen toimitusvelvollisuus käyttäjää kohtaan.
Tuntimittaus. Tarkoittaa tunneittain (tunnin aika-askeleella) tapahtuvaa sähkön määrän mittausta ja tämän mittaustiedon rekisteröintiä mittauslaitteiston muistiin.
Tuotantokäyttöpaikka. Käyttöpaikka, jolla on sähkön pientuotantoa.
Tuotantoyksikkö. Pohjoismaisessa taseselvityksessä käytettävä tietojoukko, joka kuuluu
tuotantotaseen puolella käsiteltävään tuotantoon.
Tyyppikuormituskäyräkohde. Tarkoitetaan kohdetta, jonka sähkönkulutuksen mallintamiseen käytetään valtakunnallista laskentamallia, jossa hyödynnetään kunkin käyttäjätyypin
tyypillistä kulutusjakautumaa ja jonka avulla jakeluverkonhaltijan laatimasta edellisen vuoden
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sähkönkäyttöön perustuvasta vuosikäyttöarviosta lasketaan pienkäyttäjän tuntienergiat taseselvitykseen.
Täysin uusi käyttöpaikka. Käyttöpaikka, joka on juuri rakennettu tai käyttöpaikka, jolla ei
aikaisemmin ole ollut sähköjä.
Ulosmuuttokohde. Käyttöpaikka, josta asiakas on muuttamassa pois.
UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).
YK:n alainen organisaatio, joka ylläpitää EDIFACT–sanomakieltä.
Uusi myyjä. Sähkönmyyjä, joka käynnistää sopimusprosessin tietylle käyttöpaikalle. Uusi
myyjä voi olla samalla myös käyttöpaikan nykyinen myyjä.
Validointi. Tarkoittaa käsiteltävän tiedon tarkistamista.
VE (Vantaan Energia Oy).
Verkkotuote. Tuote, jota jakeluverkonhaltija tarjoaa verkkopalvelussa.
VES (Vantaan Energia Sähköverkot Oy).
XML (Extensible markup language). Merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on
kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen
kuvauskieli, jonka kehittäjä on World Wide Web Consortium.
<<luettelointi>> -merkintä osoittaa siihen liittyvän entiteetin/attribuutin tarkenne–tiedot.
Kärjen päässä oleva kohde on yleistys toisen pään lähteestä.
Kohteiden välillä oleva yhteys.
Käytetään kohteiden välillä, joilla on vahva koostumus. Ruuduttomassa päässä
oleva entiteetti on olennaisesti osa ruudullisen pään entiteettiä.
Lähde on jollain tapaa riippuvainen kohteesta. Merkintää käytetään tässä työssä
entiteetin/attribuutin ja niiden tarkenne–tietojen (<<luettelointi>>) välillä.

11

1

JOHDANTO

Sähkömarkkinat koostuvat sähköntoimituksesta ja -kulutuksesta. Alla on listattu toiminnot,
joista sähköntoimitus koostuu.

Sähköntoimitus:

Kilpailun alaisia toimintoja:


tuotanto



kauppa

Valvottuja monopolitoimintoja:


siirto



jakelu

(Energiateollisuus ry 2011)

Suomesta tuli osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita vuonna 1995 uuden sähkömarkkinalain
astuessa voimaan. Tämän jälkeen pohjoismaat (tässä työssä Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska)
ovat sulauttaneet tehokkaasti valtakunnalliset sähkömarkkinansa toimimaan osana pohjoismaista sähköpörssiä Nord Poolia.

Kuva 1. Tukkusähkö- vähittäismyyntimarkkinat (mukaillen Partanen et al. 2011)
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Kuvassa (Kuva 1.) on esitetty sähkökaupan toimijarakenne, joka muodostuu isoimmille toimijoille suunnatusta tukkusähkökaupasta ja pienasiakkaille suunnatusta vähittäismyynnistä.
Sähkön tuottajat myyvät sähkön Nord Poolissa ja OTC–markkinoilla osapuolten kahdenvälisillä kaupoilla. (Partanen et al. 2011) Kaupankäynnin kohteena olevan sähkönsiirron toimijarakenne on esitetty kuvassa (Kuva 2.).

Kuva 2. Sähkönsiirron toimijarakenne (Partanen et al. 2011)

Suomessa valtakunnallisesta sähkönsiirrosta on vastuussa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, joka
vastaa myös sähkövoimajärjestelmän käyttövarmuudesta. Kantaverkon kautta sähkö siirtyy
paikallisten sähköyhtiöiden hallinnoimiin jakeluverkkoihin. Vähittäismarkkinoilla myytävä
sähkö jaetaan jakeluverkoissa loppukäyttäjille eli asiakkaille. Alla olevassa kuvassa (Kuva 3.)
on esitetty sähkön vähittäismarkkinoiden roolirakenne, jossa on vähittäismarkkinoiden keskeisimmät osapuolet ja niiden väliset suhteet. Osapuolten rooleista tulee huomioida se, että
jotkin osapuolet voivat toimia useassa eri roolissa, esimerkiksi käyttöpaikan asiakas voi olla
myös verkkoon liittyjä.

Kuva 3. Vähittäismarkkinoiden roolirakenne
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Tavoitteena oleva hiilineutraali energiantuotanto muokkaa sähköntuotannosta sykkivämpää ja
vaatii kulutuksen sopeutumista siihen. Tämä synnyttää tarpeen kansallisia markkinoita laajemmille sähkön vähittäismarkkinoille ja vaatii kuluttajilta aktiivisempaa roolia markkinoilla.
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat alkaneet valmistella pohjoismaisia sähkömarkkinoita
myös sähkön vähittäiskaupan avaamiselle, jolloin asiakas voisi ostaa sähkönsä miltä tahansa
pohjoismaissa toimivalta sähkönmyyjältä. Sähkön vähittäiskaupan avautuminen vaatii markkinamenetelmien yhtenäistämistä varsinkin taseselvityksen ja tiedonvaihdon osalta. Ensimmäinen askel tähän on pohjoismainen taseselvitysmalli (NBS), joka otetaan käyttöön 2016.
Seuraava vaihe on valtakunnallisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen ja kehittäminen
luomalla yhteinen keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän on
tarkoitus korjata markkinaosapuolten välisen tiedonvaihdon nykytilan puutteita ja vastata
sähkömarkkinoiden muutoksien tuomiin kehitystarpeisiin.

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki velvoitti Fingridin kehittämään sähkökaupan
ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Vuonna 2014 Fingrid teetti selvityksen, jonka
tuloksena se päätyi suosittelemaan kantaverkkoyhtiön hallinnoimaa keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää. Tanskassa vastaava ratkaisu on jo toiminnassa ja Norjassa on tarkoitus ottaa vastaava järjestelmä käyttöön 2017. Ruotsissa on päätetty lähteä samaan suuntaan ja Suomessa
keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä eli Datahub on määrä ottaa käyttöön 2019. (Fingrid Oyj
2014b)

1.1

Vantaan Energia -konserni ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Nykyisen Vantaan Energian toiminta alkoi yli sata vuotta sitten vuonna 1910 Malmin Sähkölaitos Oy:n perustamisesta. Historian saatossa tapahtuneiden useiden nimi muutosten jälkeen
vuonna 1996 nimeksi tuli Vantaan Energia Oy (VE) ja 2007 yhtiöstä eriytettiin sähkömarkkinalain edellyttämänä sähkönsiirtotoiminta omaksi yhtiökseen, josta tuli Vantaan Energia Sähköverkot Oy (VES). Konsernin emoyhtiönä toimiva VE on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. VE:n ja VES:n lisäksi konserniin kuuluu erilaisia osakkuusyhtiöitä.
Kuvassa (Kuva 4.) on esitetty vuoden 2015 Vantaan Energia -konsernin rakenne, omistussuhteet ja avainluvut. (Vantaan Energia Oy 2016)
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Kuva 4. Vantaan Energia –konsernin vuoden 2015 rakenne, omistussuhteet ja avainluvut (mukaillen Vantaan
Energia Oy 2016)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on kaupunkiverkkoyhtiö, jonka tehtävä on siirtää sähköä
Vantaan alueella, ylläpitää ja kehittää sähköverkkoaan sekä toimittaa sen verkon alueella siirretyn sähkön mittaustiedot markkinaosapuolille. VES:n verkko koostuu 110 kV siirtoverkosta, 20 kV keskijänniteverkosta ja 0,4 kV pienjänniteverkosta. Sähköasemia VES:llä on 13
kappaletta. (Vantaan Energia Oy 2016) Kuvassa (Kuva 5.) on esitetty VES:n avainlukuja
vuodelta 2015.

Kuva 5. VES vuoden 2015 avainlukuja

VE:n ja VES:n toiminta on eriytetty sähkömarkkinalain vaatimuksen mukaisesti, mutta niiden
toiminta yhdistyy vielä osittain samojen järjestelmien käyttämisenä ja palveluiden tuottamisessa. VE:n ja VES:n yhteistyö näkyy käytännössä esimerkiksi niin, että niillä on käytössä
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yhteinen asiakastietojärjestelmä ja että VES on ulkoistanut sopimus- ja laskutuspalvelut
VE:lle.

1.2

Tavoitteet ja rajaukset

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten verkkoyhtiön sähkön vähittäismarkkinoiden
nykyiset pääprosessit ja niihin liittyvä tiedonvaihto eri toimijoiden kanssa muuttuu Datahubin
myötä. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva Datahubin merkityksestä verkkoyhtiölle. Työssä
kartoitetaan Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n nykyisiä liiketoimintaprosesseja ja niihin
liittyvää tiedonvaihtoa eri markkinaosapuolten kanssa prosessien toteutuksessa. Nykyisiä prosesseja ja tiedonvaihtoa verrataan Datahubin kautta suoritettaviin prosesseihin.

Sähkömarkkinaosapuolet tekevät paljon yhteistyötä harjoittaessaan liiketoimintaansa ja tästä
johtuen työssä tarkastellaan myös muiden sähkömarkkinaosapuolien liiketoimintaprosesseja
niiltä osin, kuin se katsotaan tarpeelliseksi kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Työssä ei tutkita Datahubin tarkkoja euromääräisiä taloudellisia vaikutuksia jakeluverkonhaltijalle vaan esitellään ainoastaan kustannusten muutoksen suuntaa ja suhteellisen muutoksen
määrää prosessikohtaisesti.

1.3

Työn rakenne

Kappaleessa kaksi esitellään Suomen sähkön vähittäismarkkinoiden nykyinen tiedonvaihtomalli ja tiedonvaihdon keskeiset osapuolet. Samassa kappaleessa käsitellään myös nykyiseen
tiedonvaihtoon liittyviä ongelmia. Kappaleessa kolme esitellään sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoiminnan pääprosessit. Pääprosessien toteuttaminen ja niihin liittyvä tiedonvaihto käydään läpi prosessikohtaisesti jakeluverkonhaltijan näkökulmasta sekä tarkemmin kohdeyrityksen näkökulmasta.

Kappaleessa neljä esitellään Datahubin toimintaympäristö ja siihen liittyvät toimijat. Samassa
kappaleessa esitellään myös tiedonvaihtomallin muutos Datahubin käyttöönoton myötä sekä
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Datahub–järjestelmään liittyminen. Kappaleessa viisi käydään läpi nykyisten sähkön vähittäismarkkinoiden pääprosessien toteuttaminen Datahubissa. Prosessien toteuttaminen Datahubissa esitetään jakeluverkonhaltijan näkökulmasta. Kappaleessa kuusi esitellään Datahubin
käyttöönottoprosessi sen aikataulutuksen ja toteutusvaiheiden osalta.

Kappaleessa seitsemän esitellään Datahubin mahdollisia kehitysversioita ja niiden luomia
mahdollisuuksia markkinoiden kehitykselle. Kappaleessa kahdeksan analysoidaan Datahubin
käyttöönoton vaikutuksia prosessikohtaisesti kohdeyrityksen näkökulmasta. Samassa kappaleessa käydään läpi myös Datahubin vaikutuksia jakeluverkonhaltijan asemaan markkinapaikalla. Viimeisenä kappaleessa yhdeksän tehdään yhteenveto koko työstä.

2

SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTO

Sähkön vähittäismarkkinaprosessien keskeisiä tiedonvaihtoon osallistuvia markkinaosapuolia,
ovat myyjät, jakeluverkonhaltijat, tasevastaavat ja tasesähköyksikkö (vaihtuu 2016 eSett selvitysyksiköksi). (Fingrid Oyj 2014a) Tällä hetkellä Suomessa on 90 jakeluverkonhaltijaa ja
niillä on yhteensä noin 3,4 miljoonaa käyttöpaikkaa (Adato 2016; Energiavirasto 2016). Sähkön vähittäismyyjiä Suomessa toimii tällä hetkellä noin 100.

Suomessa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto perustuu EDIEL–sanomaliikenteeseen,
joka on pohjoismaisen Ediel Forumin (toimintaa jatkaa ebIX (http://www.ebix.org)) kehittämä

sanoma-

ja

tiedonvaihtomäärittely

sähkökaupan

erityistarpeisiin

ja

pohjautuu

UN/CEFACT–organisaation ylläpitämään EDIFACT–sanomakieleen. (Energiateollisuus ry
2015) Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1.) on käytetyimmät sanomatyypit ja liitteessä (Liite 1.) on esitetty nykyisen sanomaliikenteen tietomalli. Sanomaliikenne mahdollistaa kappaleessa 3 kuvattavien markkinaprosessien automatisoidun tiedonvaihdon ja tehokkaan käyttöpaikkakohtaisten tietojen ylläpidon eri toimijoiden välillä. Sanomaliikenteen yleisenä periaatteena on, että sanomavälityksessä toimitaan viivyttelemättä ja että sanoman lähettäjän välittämien tietojen oikeellisuuteen voi luottaa. (Fingrid Oyj 2015)
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Sanomatyyppi

Selite

PRODAT

Välitetään käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustietoja (lukemia). Sanoma koostuu tietystä sanomatyypistä ja käyttötarkoituksen ilmaisevasta syykoodista.

MSCONS

Välitetään aikasarjamuotoisia mittaustietoja.

APERAK

Kuittaussanoma. Lähetetään vain, jos vastaanotettu sanoma sisältää kuittauspyynnön. Mikäli
lähetetään negatiivinen APERAK–kuittaus, sisältyy siihen tieto vastaanotetun sanoman virheestä.

CONTRL

Kuittaussanoma. Kuitataan, että sanoma on vastaanotettu, mutta ei oteta kantaa vastaanotetun
sanoman tietosisältöön

Taulukko 1. Sähkön vähittäismarkkinoiden käytetyimmät sanomatyypit

Sanomia välitetään kaupallisten sanomaliikenneoperaattorien välityksellä, joita Suomessa
toimii muutama. Operaattorit tarjoavat teknisen reitityksen sanomille ja sanomien muunnospalvelua. Operaattorit osallistuvat vain tiedonvaihdon tekniseen toteutukseen eikä niitä merkitä sanomien osapuoliksi. Yksinkertaisessa tilanteessa jakeluverkonhaltijan ja sähkönmyyjän
välistä sanomaliikennettä välittää vain yksi operaattori:
JVH  Operaattori  Myyjä

Jakeluverkonhaltijalla ja myyjällä voi olla käytössä eri operaattorit, jolloin operaattorit joutuvat välittämään tietoa myös keskenään. Tällainen tilanne on kuvattu seuraavasti:
JVH  Operaattori 1  Operaattori 2  Myyjä

Toimijoiden välinen sanomaliikenne ei ole reaaliaikaista vaan välitettävät sanomat lähetetään
yleensä muille markkinaosapuolille eräajoina korkeintaan muutaman kerran päivässä.
VE/VES:llä PRODAT–sanomaliikenne hoidetaan yhteisessä käytössä olevassa asiakastietojärjestelmässä ja niihin liittyvä operatiivinen työ hoidetaan VE:n sopimuspalveluissa.
MSCONS–sanomaliikenteen käsittely hoidetaan mittaustietojen hallintajärjestelmässä ja nii-
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hin liittyvä operatiivinen työ on kunkin liiketoiminnan vastuulla. Johtuen yhteisessä käytössä
olevista järjestelmistä VE:llä ja VES:llä ei ole käytössä kahden välistä sisäistä sanomaliikennettä. (Ahonen L. 2016; Fingrid Oyj 2014c) PRODAT–sanomia markkinaosapuolet välittävät
vuodessa arviolta yli kymmenen miljoonaa kappaletta ja MSCONS–sanomia useita kymmeniä miljoonia. (Fingrid Oyj 2014a) VE/VES käsittelee vuodessa noin 90 000 PRODAT–
sanomaa ja vajaa 400 tuhatta MSCONS–sanomaa (VES:n osuus noin 250 tuhatta). APERAK–
sanomia VES käsittelee vuodessa noin 250 tuhatta ja VE noin 200 tuhatta (TeliaSonera Oyj
2015).

Sanoman lähettäjä on aina vastuussa sanoman perille menosta, joten kuittauspyynnön sisällyttäminen sanomaan on tärkeää. Sanomien kuittaamiseen käytettäviä APERAK- tai CONTRL–
sanomia ei suositella käytettäväksi yhtä aikaa. Vastaanottajan järjestelmävirheestä voi aiheutua virheellinen negatiivinen APERAK–kuittaussanoma, jolloin voidaan lyhyen ajan sisällä
lähettää oikea positiivinen kuittaussanoma. Virheellisen positiivisen kuittaussanoman perään
ei voi kuitenkaan lähettää negatiivista kuittausta. (Energiateollisuus ry 2015)

Alalla on todettu Ediel–sanomaliikenteen toimivan teknisesti hyvin, mutta ongelmia on aiheuttanut välitettävän tiedon heikko laatu sekä alan menettelyohjeiden ja suositusten eriasteinen
noudattamatta jättäminen. (Fingrid Oyj 2014a) VE/VES:llä tiedonvaihtoon liittyvät virhetilanteet käsitellään muun työn ohessa manuaalisesti ja hoidetaan usein sähköpostin välityksellä.
(Surakka H. 2016) Tiedonvaihdossa esiintyvien virhetilanteiden tai sanomaliikenteessä esiintyvien negatiivisten APERAK–kuittausten määriä ei ole VE/VES:llä tilastoitu, mutta virhetilanteiden määrä kokonaistiedonvaihdon määrään verrattuna arvioidaan melko vähäiseksi.

Pohjoismaat ovat pääasiassa luopuneet Ediel–sanomaliikenteestä ja ovat siirtyneet XML–
pohjaiseen sanomaliikenteeseen. (Fingris Oyj 2014a) Suomi on viimeisiä pohjoismaita, jolla
Ediel–sanomaliikenne on edelleen laajamittaisessa käytössä vähittäismarkkinaprosessien tiedonvaihdossa. Näistä seikoista johtuen Ediel–sanomaliikenteen kehittäminen pidemmällä
aikavälillä vähittäismarkkinoiden tarpeisiin on kuihtumassa ja sanomaliikenteen kyky vastata
markkinoilla tapahtuviin muutoksiin laskee.
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3

SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN NYKYPROSESSIT

Tässä kappaleessa kuvataan tärkeimmät sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset pääprosessit,
jotka ovat:


Sopimusprosessit



Sopimus-, käyttöpaikka- ja asiakastietojen muutokset



Mittaustietojen käsittely ja hallinta



Kytkennät ja katkaisut



Laskutus



Taseselvitys

Alla olevassa kuvassa (Kuva 6.) on ylätason kuvaus pääprosesseista ja niiden välisistä kytköksistä sekä toimittamiseen liittyvästä tiedonvaihdosta. Kappaleissa 3.1–3.6 prosessit esitellään tarkemmin jakeluverkonhaltijan näkökulmasta ja muiden sähkömarkkinaosapuolien roolia prosesseissa kuvataan siltä osin kuin on tarpeellista.

Kuva 6. Pääprosessikartta (osittain Fingrid Oyj 2015)
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Kaikki pääprosessit liittyvät joko suoraan tai välillisesti toisiinsa. Markkinaosapuolten välistä
tiedonvaihtoa käydään pääasiassa myyjän sähköntoimituksen alkaessa tai päättyessä käyttöpaikalle ja sähköntoimituksen aikana tapahtuvien muutosten johdosta. (Fingrid Oyj 2015)
Kuitenkin esimerkiksi sähköntoimituksen aikana tapahtuva mittaustietojen välitys jakeluverkonhaltijalta käyttöpaikan myyjälle on jatkuvaa tiedonvaihtoa.

3.1

Sopimusprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoilla asiakas tekee sopimuksia sähkönmyyjän ja jakeluverkonhaltijan
kanssa. Sähkönmyyjän asiakas voi valita vapaasti, mutta jakeluverkonhaltija määräytyy sen
mukaan, minkä jakeluverkonhaltijan verkkoalueella sopimusten kohteena oleva käyttöpaikka
sijaitsee. (Fingrid Oyj 2015) Alla on listattu jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan sekä sähkönmyyjän ja asiakkaan välillä solmittavat sopimukset.

Jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan sopimukset:


Liittymissopimus ja liittymän ylläpitosopimus
Sähköverkkoon liittyjän tulee tehdä liittymissopimus jakeluverkonhaltijan kanssa ennen kuin käyttöpaikka voidaan liittää verkkoon. Tämä sopimus koskee käyttöpaikkoja,
jotka ovat vasta rakennettu tai eivät ole liitettynä sähköverkkoon. Liittymissopimusta
ei yleensä tehdä uudestaan joka kerta, kun liittyjä vaihtuu käyttöpaikalla vaan se siirretään kiinteistöä koskevassa kauppakirjassa uudelle liittyjälle. Mikäli liittymä puretaan,
niin liittymissopimus päätetään. Silloin kun käyttöpaikalta on katkaistu sähköt ja liittyjä haluaa siitä huolimatta säilyttää liittymän, voi jakeluverkonhaltija edellyttää liittyjää
solmimaan liittymän ylläpitosopimuksen.



Sähköverkkosopimus (verkkosopimus)
Asiakas ja jakeluverkonhaltija sopivat sähköverkkopalvelusta (verkkopalvelusta)
verkkosopimuksella. Tämä sopimus mahdollistaa sähkön siirtämisen asiakkaan käyttöpaikalle ja käyttöpaikalta. Tässä työssä ei erikseen käsitellä verkkosopimusta, jolla
on sovittu käyttöpaikalla tuotetun sähkön siirtämisestä jakeluverkkoon vaan puhutta-
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essa verkkosopimuksesta voi se sisältää myös sopimuksen käyttöpaikalla tuotetun
sähkön siirtämisestä. Asiakas voi verkkosopimuksessa myös antaa jakeluverkonhaltijalle oikeudet käyttöpaikan kuormien ohjaukseen. Verkkosopimus solmitaan asiakkaan muuttaessa käyttöpaikalle ja puretaan asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikalta.

Sähkönmyyjän ja asiakkaan väliset sopimukset:


Sähkönmyynti- ja ostosopimus
Myyjä ja asiakas sopivat sähkönmyyntisopimuksessa (myyntisopimus) sähkönmyynnistä asiakkaan käyttöpaikalle. Sähkönostosopimuksella (ostosopimus) myyjä ja asiakas sopivat käyttöpaikalla tuotetun sähkön ostamisesta. Tässä työssä ei erikseen käsitellä ostosopimusta vaan puhuttaessa myyntisopimuksesta voi kyseessä olla myös ostosopimus.



Sähköntoimitussopimus
Sähköntoimitussopimus on lain määrittämä sopimus, johon asiakkaalla on oikeus.
Sähköntoimitussopimus sisältää sähkön myynnin ja siirron. Sähköntoimitussopimuksessa sähkönmyyjä ottaa vastattavakseen myös asiakkaan verkkopalvelun ja asiakas
vastaa sopimusvelvoitteista vain sähkönmyyjälle.

3.1.1 Sisäänmuuttokohteen sopimukset

Tässä kappaleessa käydään läpi sopimusten muodostaminen asiakkaan sisäänmuuttokohteeseen. Asiakkaan sisäänmuuttokohde voi olla täysin uusi käyttöpaikka, kuten vasta rakennettu
käyttöpaikka tai kesämökki, jota ei ole liitetty sähköverkkoon. Sisäänmuuttokohde voi olla
myös käyttöpaikka, jolla jo on tai on ollut sähkön käyttöä, mutta käyttöpaikan asiakas vaihtuu.
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Kuva 7. Täysin uuden käyttöpaikan muodostuminen

Kuvassa (Kuva 7.) on kuvattu täysin uuden käyttöpaikan muodostuminen. Täysin uudelle
käyttöpaikalle luodaan ensimmäisenä liittymissopimus. Liittymissopimuksen muodostaminen
alkaa toimituskohteen tietojen määrittämisestä. Toimituskohteen määritetyt tiedot tulevat liittymissopimuksen pohjalle ja sopimuspohjaan syötetään lisätietoja, jonka jälkeen asiakastietojärjestelmässä muodostuu liittymissopimus. Liittymissopimukseen liitetään käyttöpaikan perustiedot. Uuden käyttöpaikan tunnus ilmoitetaan käyttöpaikkarekisteriin. Asiakas tekee liittymissopimuksen luonnin yhteydessä esisopimuksen, jossa määritetään henkilö, joka maksaa
sähköt ja kenen nimiin verkkosopimus tullaan tekemään sekä asiakkaan haluama verkkotuote
ja sähkönmyyjä (toimitusvelvollinen myyjä tai muu myyjä). (Raassina A. 2016)

Kun täysin uudelle käyttöpaikalle on vedetty sähköt ja sähkölaitteet tarkastettu, viedään käyttöpaikalle mittari, joka jää kytkettyyn tilaan. Asiakaspalvelu seuraa asiakastietojärjestelmässä
ajettavilla hakulistoilla, että tieto mittarin asentamisesta tulee. Tämän jälkeen täysin uusi käyttöpaikka on valmis sähköntoimitukseen ja sille voidaan seuraavaksi tehdä sähkön myynti- ja
verkkosopimukset. (Raassina A. 2016)
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Kuva 8. Sopimukset sisäänmuuttokohteeseen (osittain Fingrid Oyj 2015)

Kuvassa (Kuva 8.) on esitetty sisäänmuuttokohteen sopimusten muodostaminen ja siihen liittyvä tiedonvaihto. Toimintamallit eroavat riippuen siitä, onko asiakas valinnut sähkönmyyjäksi toimitusvelvollisen myyjän (VE) vai muun myyjän. Mikäli asiakas valitsee toimitusvelvollisen myyjän, tehdään asiakkaalle sähköntoimitussopimus. Sähköntoimitussopimuksesta
lähetetään asiakkaalle yksi sopimusvahvistus. (Surakka H. 2016)

Kun asiakas valitsee sähkönmyyjäkseen muun myyjän, jää VES odottamaan myyjän myynninaloitussanomaa. Syykoodilla ”muutto” tulevat sanomat käsitellään manuaalisesti, koska
käyttöpaikkojen mittareista osa on etäkytkettäviä ja osa ei. Syykodilla ”muutto” tuleva myynninaloitussanoma sisältää laajemmat tiedot, kuten esimerkiksi asiakkaan nimen. Myyjän lähetettyä myynninaloitussanoman haetaan asiakastietojärjestelmästä käyttöpaikan tiedot ja tarkistetaan käyttöpaikan tila. Käyttöpaikka voi olla kytketty tai katkaistu tilassa tai täysin uuden
käyttöpaikan tapauksessa myös mittaroimaton. Mikäli kyseessä on mittaroimaton käyttöpaik-
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ka, niin myyjältä saapuva myynninaloitusilmoitus jää virhetilaan, eikä sähköntoimitusta voida
aloittaa. Toimituksen aloittamisen pyydetysti estää myös se, mikäli käyttöpaikka on katkaistussa tilassa eikä sitä saada kytkettyä toivotussa ajassa. Nämä tilanteet hoidetaan manuaalisesti ja myyjälle ilmoitetaan (sähköposti/puhelu), jos toimituksen aloittaminen käyttöpaikalle ei
onnistu toivottuna ajankohtana ja ilmoitetaan, milloin toimitus voidaan aloittaa. Kytkentä samalle päivälle maksaa ja myyjän velvollisuus on tiedottaa asiakasta hinnoista. Mikäli kyseessä on manuaalisesti kytkettävä mittari, luodaan asiakastietojärjestelmässä ”tiketti” mittarin
kytkennästä, jonka perusteella asentaja suorittaa mittarin kytkennän (Laiho T. 2016). (Surakka
H. 2016)

Käyttöpaikan tietojen ja myyjän lähettämien asiakastietojen pohjalta perustetaan asiakastietojärjestelmässä uusi verkkosopimus käyttöpaikalle. VES tekee verkkosopimukset aina yhden
henkilön nimiin. Mikäli käyttöpaikalla on nykyinen muun myyjän myyntisopimus, ilmoitetaan sen tietojen perusteella käyttöpaikan nykyiselle myyjälle uudesta myyntisopimuksesta.
Asiakkaalle lähetetään sopimusvahvistus verkkosopimuksesta.

Käyttöpaikan mittari luetaan, joko manuaalisesti paikan päällä tai etäluettavan mittarin tapauksessa

luentajärjestelmällä.

Asiakastietojärjestelmä

pyytää

mittaustietojenhallinta-

järjestelmältä käyttöpaikan lukemat ja nykyiselle myyjälle lähetetään toimituksen loppulukemat ja uudelle myyjälle toimituksen aloituslukemat. (Surakka H. 2016)

3.1.2 Nykyisen käyttöpaikan sopimukset

Asiakas voi kilpailuttaa sähkönmyyntinsä ja tehdä uuden myyntisopimuksen joko nykyisen
myyjänsä kanssa tai vaihtaa sähkönmyyjäänsä. Uutta verkkosopimusta ei tässä tilanteessa
tarvitse tehdä, koska käyttöpaikan asiakas ei vaihdu. Asiakkaan valitessa uudeksi myyjäkseen
toimitusvelvollinen myyjän muodostetaan asiakkaalle edellisen kappaleen kuvauksen mukaisesti sähköntoimitussopimus. Vastaavasti, mikäli asiakas vaihtaa toimitusvelvollisen myyjän
muuhun myyjään, niin asiakkaan sähköntoimitussopimus muutetaan pelkäksi verkkosopimukseksi.
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Kuva 9. Sopimukset nykyiselle käyttöpaikalle (osittain Fingrid Oyj 2015)

Kuvassa (Kuva 9.) on esitetty myyjänvaihto tilanteen tiedonvaihto, kun asiakkaan nykyinen
eikä uusi myyjä ole toimitusvelvollinen myyjä. Tällöin uusi myyjä ilmoittaa sanomalla jakeluverkonhaltijalle myynnin aloituksesta. Verkkosopimukselle viedään tieto uudesta myyjästä
asiakastietojärjestelmässä ja järjestelmä ilmoittaa sanomalla käyttöpaikan nykyiselle myyjälle
toimituksen päättymisestä ja lähettää loppulukemat. (Surakka H. 2016) Jakeluverkonhaltijan
on ilmoitettava sähköntoimituksen päättymisestä nykyiselle myyjälle viimeistään kahden arkipäivän kuluessa vastaanotettuaan uuden myyjän sähköntoimituksen aloitussanoman (Energiateollisuus ry 2015).

Jakeluverkonhaltija kuittaa uudelle myyjälle myynnin aloituksen ja ilmoittaa myös asiakkaan
verkkosopimuksen asiakas- ja käyttöpaikkatiedot sekä aloituslukemat. Jakeluverkonhaltijan
on vahvistettava sähköntoimituksen aloitus uudelle myyjälle viimeistään viiden arkipäivän
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kuluessa vastaanotettuaan uuden myyjän sähköntoimituksen aloitussanoman. Myyjän vastuulla on tarkistaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa ollaanko myyntisopimus tekemässä
saman henkilön nimiin kuin verkkosopimus on tehty. Mikäli sopimuksia ollaan tekemässä eri
henkilöiden nimiin, tulee myyjän selvittää syy erinimisyydelle ja varmistaa, että sopimus ollaan tekemässä oikealle käyttöpaikalle. (Energiateollisuus ry 2015) Mikäli asiakas on tehnyt
uuden myyntisopimuksen nykyisen myyjänsä kanssa, ei edellä mainittuja toimintoja tarvitse
tehdä.

Asiakkaalla voi olla nykyisen myyjänsä kanssa määräaikainen myyntisopimus, jolloin uutta
myyntisopimusta ei voida tehdä ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Nykyinen
myyjä ilmoittaa tästä sanomalla jakeluverkonhaltijalle kahden arkipäivän kuluessa vastaanotettuaan jakeluverkonhaltijan ilmoituksen myyjän vaihtumisesta. Mikäli nykyisen myyjän
ilmoitusta ei tule, jakeluverkonhaltija jatkaa prosessia ilmoittamalla uudelle myyjälle, että
uuden myyjän toimitus voidaan aloittaa. Nykyisen myyjän ilmoittaessa asiakkaan määräaikaisesta myyntisopimuksesta, jakeluverkonhaltija ilmoittaa asiasta uudelle myyjälle ja prosessi
päättyy. (Energiateollisuus ry 2015) Mikäli nykyisen myyjän määräaikaisen myyntisopimuksen päättymiseen on alle 30 päivää jakeluverkonhaltija ilmoittaa uudelle myyjälle päättymispäivän ja uusi myyjä voi tehdä myyjänvaihtoilmoituksen uudestaan alkamaan nykyisen sopimuksen päättymisen jälkeen. Asiakas on myös voinut päättää sopimuksensa nykyisen myyjän
kanssa jo ennen uuden myyjän hankkimista, jolloin edelliselle myyjälle ei enää lähetetä myyjänvaihto tietoja. (Fingrid Oyj 2015)

3.1.3 Sopimusten päättäminen

Asiakkaan verkkosopimus päätetään, kun asiakas muuttaa pois käyttöpaikalta, käyttöpaikka
jää myyjättömäksi tai liittyjä (usein sama kuin asiakas) haluaa purkaa liittymän tai siirtää sen
ylläpidolle (Fingrid Oyj 2015). Verkkosopimuksen päättyminen tarkoittaa myös myyntisopimuksen päättymistä. Kuvassa (Kuva 10.) on esitetty myynti- ja verkkosopimusten päättymiseen liittyvät vaiheet ja tiedonvaihto.
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Kuva 10. Myynti- ja verkkosopimuksen päättäminen (osittain Fingrid Oyj 2015)

Asiakkaan poismuutosta voi ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle asiakas itse, asiakkaan nykyinen
myyjä tai uusi myyjä. Asiakkaan muuttaessa pois, käyttöpaikan mittari luetaan ja lähetetään
nykyiselle myyjälle loppulukemat ja päätetään asiakkaan verkkosopimus. Mikäli poismuutosta on ilmoittanut asiakas itse tai uusi myyjä, niin jakeluverkonhaltija ilmoittaa nykyiselle
myyjälle poismuutosta.

Asiakas tai myyjä saattaa päättää vain myyntisopimuksen, jolloin asiakkaalle jää pelkkä verkkosopimus. Nykyinen myyjä ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle myyntisopimuksen päättymisestä ja jakeluverkonhaltija lukee käyttöpaikan mittarin ja lähettää loppulukemat myyjälle. Mikäli käyttöpaikalle ei ilmaannu uutta myyjää niin jakeluverkonhaltija päättää asiakkaan verkkosopimuksen ja katkaisee käyttöpaikan sähköt. Mikäli käyttöpaikan liittymä halutaan säilyttää
sähköjen katkaisusta huolimatta, jää liittymä ylläpidolle, josta liittyjä tekee liittymän ylläpitosopimuksen jakeluverkonhaltijan kanssa. Liittyjä voi myös haluta purkaa liittymän ja silloin
myös liittymissopimus päätetään.
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3.1.4 Erikoistapaukset

Erikoistapauksia sopimusten muodostamisessa ovat:


edunvalvoja



kuolinpesä



ulkomaalaiset henkilöt

Asiakkaalla saattaa olla hänelle määrätty edunvalvoja. Edunvalvoja lähettää tiedon asiasta ja
asiakkaan sopimukset tehdään asiakkaan omalla nimellä ja henkilöturvatunnuksella, mutta
sopimukseen liitetään tieto edunvalvojasta, jolloin esimerkiksi laskutus menee edunvalvoja
toimistoon. Kuolinpesissä, mikäli pesää ei jaeta heti, sopimus tehdään kuolinpesän nimiin,
mutta sopimukselle pitää antaa jonkun henkilön henkilöturvatunnus. Ulkomaalaisille henkilöille, joilla ei ole vielä suomalaista henkilöturvatunnusta, tehdään sopimukset henkilön nimellä ja syntymäajalla. (Surakka H. 2016)

3.2

Sopimus-, käyttöpaikka- ja asiakastietojen muutokset

Asiakkaan sopimuksiin, käyttöpaikka- ja asiakastietoihin voi syntyä muutoksia sähköntoimituksen aikana asiakkaan, myyjän tai jakeluverkonhaltijan toimesta. Jakeluverkonhaltija ja
myyjä ovat velvollisia ilmoittamaan tietojen muutoksista toisilleen (Fingrid Oyj 2015).

Yleensä muutokset koskevat:


sopimuksen asiakastietojen muutoksia



asiakkaan pyytämää muutosta siirto- tai myyntituotteeseen tai laskutustapaan



muutosta käyttöpaikan käsittelyyn taseselvityksessä



muita käyttöpaikkatietojen muuttamista

(Fingrid Oyj 2015)
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Kuva 11. Asiakas ilmoittaa tietojen muutoksesta (osittain Fingrid Oyj 2015)

Kuvassa (Kuva 11.) on esitetty jakeluverkonhaltijan tekemien muutosten ja asiakkaan jakeluverkonhaltijalle ilmoittamien muutosten vaiheet ja tiedonvaihto. Asiakas voi haluta tehdä
muutoksia asiakastietoihin, sopimuksensa tuotteisiin tai käyttöpaikan tietoihin. Verkkoyhtiössä tehdään tarvittavat sopimusmuutokset ja tarvittaessa käyttöpaikan mittari ohjelmoidaan
uudelle mittaustavalle. Mikäli muutokset vaativat mittariluennan laskutuksen tasaamiseksi,
jakeluverkonhaltija ilmoittaa muutoslukemat myyjälle ja muutosten voimaantulo määräytyy
mittarinlukuhetken mukaan. (Fingrid Oyj 2015)
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Kuva 12. Myyjä ilmoittaa tietojen muutoksesta (osittain Fingrid Oyj 2015)

Asiakas saattaa ilmoittaa tietojen muuttumisesta vain myyjälle. Kuitenkin aina kun asiakkaan
pyytämät muutokset vaativat muutosta käyttöpaikan mittaustapaan ohjataan hänet ottamaan
yhteyttä jakeluverkonhaltijaan. Kuvassa (Kuva 12.) on esitetty vaiheet ja tiedonvaihto myyjän
ilmoittaessa muutoksista jakeluverkonhaltijalle. Asiakastietojen muutokset tulee ilmoittaa
edellä kuvattujen sopimusprosessien mukaisesti, mikäli asiakastietojen muutoksen perusteella
sopimusten asiakkaat tai sopimustunnus muuttuu. (Fingrid Oyj 2015)

3.3

Mittaustietojen käsittely ja hallinta

Jakeluverkonhaltijan vastuulla on lain mukaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana olevan sähköntoimituksen/tuotannon mittauksen järjestäminen, mittaustiedon validointi ja raportointi sekä tallentaminen ja muille osapuolille ilmoittaminen. (Työ- ja elinkeinoministeriö
2013) Osapuolien laskutuksessa tarvitsemat mittaustiedot on ilmoitettava käyttöpaikka- tai
mittauskohtaisesti. Tuntimittaustiedot tulee ilmoittaa sähköntoimittajalle viimeistään toimitusta seuraavana päivänä ja viimeistään samaan aikaan asiakkaalle. Tällä hetkellä jakeluverkonhaltijan enintään 3x63A käyttöpaikoista vähintään 80 % tulee olla tuntimittauksen piirissä ja
yli 3x63A käyttöpaikka- ja tuotantokohteista kaikki. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009)
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VES:llä noin 99,99 % mittauskohteista on tuntimittauksen piirissä ja noin 90 % mittareista on
etäkytkettäviä. Kaikki yli 3x63A kohteet, joissa mittaus on toteutettu virta- ja jännitemuuntajien avulla, ovat manuaalisesti kytkettäviä.

Jakeluverkonhaltijan tulee tarjota asiakkaille yleisen aikajaotuksen mukaisia mittauspalveluita, jotka ovat tuntimittaukseen, yksiaikasiirtoon, yö- ja päiväenergiaan eli kaksiaikasiirtoon tai
talvipäivä-/muuhun energiaan eli kausiaikasiirtoon perustuvat mittauspalvelut. Jakeluverkonhaltija voi käyttää mittauspalveluissaan valtakunnallista aikajaotusta tai itse laatimaansa paikallista aikajaotusta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009) VES noudattaa valtakunnallista aikajaotusta. Yksiaikasiirrossa mittari rekisteröi mitattua energiaa yhteen rekisteriin. Kaksiaikasiirrossa mittari rekisteröi mitatun energian kahteen erilliseen rekisteriin, jaoteltuna siirron
ajankohdan sovellettavan aikajaon mukaisesti (Fingrid Oyj 2015).

Jakeluverkonhaltija voi tarjota asiakkaalle myös kuormien ohjauspalvelua. Tuntimittauslaitteiston tai siihen liitetyn lisälaitteiston tulee kyetä vastaanottamaan ja välittämään kuormanohjauskomentoja tai ohjaamaan kuormaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009). Tällä hetkellä suurin osa kuluttaja-asiakkaiden ohjattavasta kuormasta on päälle/pois tyyppistä sähkölämmityksen ja lämminvesivaraajan kytkemistä vuorokauden ajan mukaan. Nykyiset AMR–mittarit
eivät sinällään sovellu monimutkaisempaan kuormien ohjaukseen vaan tarvitaan lisälaitteita,
jotka kykenevät ohjaamaan kuormaa portaattomasti (Åhlman T. 2012).

Kuvassa (Kuva 13.) on esitetty mittarin luennasta alkava mittaustiedon käsittelyn vaiheet ja
tiedonvaihto. Mittauspisteellä voi olla lukemamittausta tukeva mittari tai tuntiluentaan perustuva mittari. Lukemamitatut kohteet luetaan manuaalisesti ja lukemat syötetään asiakastietojärjestelmään manuaalisesti. VES:llä lähes kaikki kohteet on tuntimitattuja ja etäluettavia
(Ahonen L. 2016).
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Kuva 13. Mittaustietojen hallinta

VES:llä on kaksi mittaustietojen luentajärjestelmää AIM ja Gateware. Luentajärjestelmät lukevat mittaustiedot mittareilta kerran vuorokaudessa, mutta puuttuvien tuntitietojen hakuja
tehdään koko vuorokauden ajan. Luentajärjestelmät tekevät alustavaa validointia mittaustiedoille asettamalle statustietoja mittaustiedolle. Luentajärjestelmistä mittaustieto siirtyy sanomalla integraatioalustan kautta mittaustietojen hallintajärjestelmään. (Ahonen L. 2016)

Mittaustietojen hallintajärjestelmä validoi mittaustietoja laajemmin perustuen luentajärjestelmien asettamiin statustietoihin ja hallintajärjestelmän omiin validointi perusteisiin, jotka ovat
negatiivisten arvojen seuranta, kumulatiivisen mittausarvon kasvu ja tuntitehon suuruus verrattuna kohteen sulakekokoon. Mittaustietojen status muunnetaan mittaustietojen hallintajärjestelmässä vastaamaan yleisiä statustietoja, jotka ovat ”Puuttuva”, ”Epävarma”, ”Arvioitu”,
”OK” ja ”Korjattu OK” (Energiateollisuus ry 2010). Statustietojen käytön määrittely on esi-
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tetty liitteessä 17. Mikäli mittaustiedoissa on virheitä, kuten esimerkiksi heikko statusarvo tai
muu virhe tai myyjä ilmoittaa puuttuvasta mittaustiedosta, niin mittaustietoja korjataan manuaalisesti. Mittaustietojen hallintajärjestelmä voi tehdä vuorokausilukemien avulla tuntisarjan
arviota, mikäli tuntisarja ei ole tullut täydellisenä. (Ahonen L. 2016)

Mittareilta luetaan tuntilukemia, tuntitehoja ja vuorokausilukemia. Enintään 3x63A kohteille
luetaan tuntilukemat ja AIM:lla luettaville yli 3x63A kohteille tuntitehot. Niille yli 3x63A
kohteille, joista on luettu tuntilukema, muodostetaan mittaustietojen hallintajärjestelmässä
tuntilukemista tuntiteho. Kaikille kohteille, joista lähetetään tuntisarjat muille myyjille, lasketaan tuntitehot. Myyjille lähetetään tällä hetkellä sekä tuntitehot tuntisarjana MSCONS–
sanomilla kaikista tuntimitatuista kohteista ja enintään 3x63A kohteista verkonlaskutukseen
käyttämät lukemat PRODAT–sanomilla. Mittaustietojen hallintajärjestelmä lähettää mittaustiedot myös asiakasraportointiin. (Ahonen L. 2016)

Mittauspisteet saattavat joissain tapauksissa olla tavanomaisesta poikkeavia ja kaikkiin kohteisiin ei välttämättä asenneta mittausta. Käyttöpaikan kulutusta voidaan esimerkiksi mitata
usealla mittarilla, joiden mittauksista koostetaan yksi mittauslukema tai tuntiaikasarja. Toisaalta sellaisille käyttöpaikoille voi olla perusteltua olla asentamatta mittausta lainkaan, joiden
kulutus on niin pientä, että mittauksen järjestäminen käyttöpaikalle olisi kohtuuttoman kallista
ja työlästä kulutettuun sähköön nähden. Valtioneuvoksen asetus sanoo, että mikäli kohteen
sähkönkulutus voidaan arvioida riittävän tarkasti ja kohteen pääsulake on pienempi kuin
3x25A, niin mittauslaitteisto ei ole pakollinen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009). VES on
kuitenkin tehnyt linjauksen, että kaikkiin sen verkon uusiin käyttöpaikkoihin asennetaan mittaus (Paloposki J. 2016).

3.4

Kytkennät ja katkaisut

Tässä kappaleessa käsitellään asiakkaan sopimusrikkomuksista johtuvaa käyttöpaikan sähköjen katkaisua ja takaisinkytkentää. Katkaisulle ja kytkennälle voi syntyä tarve myös osana
edellä esiteltyjä sopimusprosesseja tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Käyttöpaikan jäädessä
myyjättömäksi osana sopimusprosesseja jakeluverkonhaltija katkaisee sähköt ja kytkee ne
takaisin, kun uusi myyjä aloittaa sähköntoimituksen käyttöpaikalle. Asiakkaan pyytämät käyt-
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töpaikan sähköjen katkaisut ovat olleet VES:llä todella harvinaisia (Laiho T. 2016). Mikäli
asiakas pyytää käyttöpaikan sähköjen katkaisua tai kytkentää, toimitaan samalla tavalla kuin
tässä kappaleessa kuvatuissa myyjän ja jakeluverkonhaltijan katkaisu ja kytkentä tilanteissa,
riippuen siitä kummalta asiakas pyytää katkaisua tai kytkentää.

Katkaisut Vantaalla 2015
219 kpl; 17 %

Myyjänä VE
Ulkopuolisen myyjän
pyynnöstä

1059 kpl; 83 %

Kuva 14. Katkaisut Vantaalla 2015

Kuvassa (Kuva 14.) on esitetty VES:n verkkoalueella 2015 tapahtuneiden katkaisujen määrä,
jotka ovat johtuneet maksamattomista laskuista/vakuuksista. Kuvassa on erikseen ulkopuolisen myyjän pyytämät katkaisut ja ne katkaisut, joissa myyjänä on ollut VE. Käyttöpaikan
sähköjen katkaisulle tai kytkennälle voi olla tarve myyjällä tai jakeluverkonhaltijalla tai
kummallakin yhtä aikaa. Tässä kappaleessa käsitellään katkaisu- ja kytkentäprosessin kulku
muun myyjän ja jakeluverkonhaltijan välillä. Silloin, kun kyseessä on toimitusvelvollinen
myyjä (VE) hoidetaan VE:n ja VES:n maksamattomista laskuista/vakuuksista johtuvat katkaisut ja kytkennät osana VE:n toimittamaa perintäprosessia.
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3.4.1 Myyjän pyytämät katkaisut

Myyjän tarve katkaista käyttöpaikan sähköt syntyy silloin, kun asiakas ei maksa myyjän saatavia tai rikkoo myyntisopimusta muilta osin. VE ja VES vaativat vakuuksia vain yritysasiakkailta (Laiho T. 2016). Myyjä lähettää asiakkaalle huomautuksen saatavien maksamatta jäämisestä ja lopulta katkaisuvaroituksen. Mikäli asiakas ei varoitusten jälkeenkään maksa laskua tai vakuutta, niin myyjä pyytää jakeluverkonhaltijalta käyttöpaikan sähköjen katkaisua.
(Energiateollisuus ry 2015)

Kuva 15. Myyjä pyytää katkaisua/kytkentää

Kuvassa (Kuva 15.) on esitetty myyjän jakeluverkonhaltijalle tekemän katkaisu- ja kytkentäpyynnön vaiheet ja tiedonvaihto. Myyjä lähettää viimeistään viikkoa ennen pyydettyä katkaisupäivää jakeluverkonhaltijalle katkaisupyynnön PRODAT–sanomalla ja vahvistaa pyynnön
sähköpostilla. Sanomaliikenteen menettelyohjeen mukaisesti VES ei reagoi katkaisupyyntöön, jos siitä ei tule vahvistusta sähköpostilla. (Laiho T. 2016; Energiateollisuus ry 2015)
Myyjä on vastuussa pyytämänsä katkaisun oikeellisuudesta ja jakeluverkonhaltija ei erikseen
tarkista katkaisun oikeellisuutta. Jakeluverkonhaltija katkaisee käyttöpaikan sähköt ja lukee
mittarin. Tämän jälkeen jakeluverkonhaltija lähettää myyjälle vahvistuksen suoritetusta katkaisusta sanomalla ja katkaisuhetken mittarilukeman. Myyjälle lähetetään myös katkaisusta
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perittävä lasku. Asiakas saattaa maksaa laskunsa ennen kuin sähköjä on ehditty katkaista käyttöpaikalta. Tällöin myyjän tulee ilmoittaa katkaisutarpeen poistumisesta jakeluverkonhaltijalle
välittömästi puhelimella ja lähettää sen jälkeen asiasta vahvistus sähköposti. (Energiateollisuus ry 2013)

Jos asiakas maksaa laskunsa tai vaaditun vakuuden ja sähköntoimituksen keskeytyskustannukset, niin myyjä pyytää käyttöpaikan sähköjen takaisinkytkentää jakeluverkonhaltijalta.
Myyjä lähettää kytkentäpyynnön PRODAT–sanomalla ja vahvistaa pyynnön sähköpostilla.
Jakeluverkonhaltija kytkee käyttöpaikan sähköt ja lukee kytkentähetken lukeman mittarilta.
Tämän jälkeen jakeluverkonhaltija lähettää sanomalla kytkentä vahvistuksen ja kytkentähetken lukemat myyjälle.

3.4.2 Jakeluverkonhaltijan katkaisut ja kytkennät

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus katkaista käyttöpaikan sähköt, mikäli asiakas laiminlyö jakeluverkonhaltijan saatavien maksamisen tai rikkoo verkkosopimusta muilta osin. Jakeluverkonhaltija lähettää asiakkaalle huomautuksen saatavien maksamatta jäämisestä ja lopulta katkaisuvaroituksen. (Energiateollisuus ry 2014a) Mikäli asiakas ei varoitusten jälkeenkään maksa laskua tai vakuutta, niin jakeluverkonhaltija katkaisee käyttöpaikan sähköt.
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Kuva 16. Katkaisu/kytkentä JVH:n toimesta (osittain Fingrid Oyj 2015)

Kuvassa (Kuva 16.) on esitetty jakeluverkonhaltijan aloitteesta tapahtuvan sähköjen katkaisun
ja takaisinkytkennän vaiheet ja tiedonvaihto. Jakeluverkonhaltija lukee käyttöpaikan mittarin
katkaisuhetkellä ja ilmoittaa katkaisusta sanomalla käyttöpaikan myyjälle ja toimittaa katkaisuhetken lukeman. Myyjälle lähetetään ilmoitus katkaisusta PRODAT–sanomalla viimeistään
viikon kuluttua siitä, kun asiakkaan sähköntoimitus on katkaistu, kun asiakkaan vuosiarvio on
alle 1 GWh ja viimeistään katkaisua seuraavana työpäivänä, kun kyseessä on 1 GWh tai
enemmän vuodessa käyttävä asiakas (Energiateollisuus ry 2015).

Mikäli asiakas hoitaa velvoitteensa, niin käyttöpaikan sähköt kytketään takaisin ja luetaan
kytkentähetken lukema. Takaisinkytkennästä ja kytkentähetken lukema ilmoitetaan myyjälle.
Mikäli asiakas ei hoida velvoitteitaan hänelle asetetussa määräajassa tai asiakkaan rikkomus
on olennainen, saattaa rikkomus johtaa verkkosopimuksen purkamiseen. Verkkosopimus voidaan purkaa, jos käyttöpaikan katkaistutila on jatkunut vähintään yhden kuukauden. Mikäli
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asiakas on syyllistynyt olennaiseen rikkomukseen, kuten sähkövarkauteen tai jakeluverkonhaltijan laitteiston tahalliseen vahingoittamiseen voidaan verkkosopimus purkaa välittömästi.
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013).

VES:llä katkaisuprosessit eroavat hieman riippuen siitä onko käyttöpaikka etäkatkaistava vai
manuaalisesti katkaistava ja mistä katkaisuprosessi on alkanut. Alkutoimenpiteet ovat samanlaiset riippumatta siitä, onko käyttöpaikka etä- vai manuaalisesti katkaistava. Mikäli katkaisu
alkaa muun myyjän pyytäessä sitä tai asiakkaan maksamattoman vakuuden takia, niin prosessi
hoidetaan manuaalisesti. Asiakastietojärjestelmässä luodaan manuaalisesti asiakkaan sopimukselle katkaisutapahtuma ja katkaisutehtävä. Katkaisuprosessi alkaa asiakkaan maksamattomien laskujen vuoksi, kun asiakastietojärjestelmä hakee eräajoilla perintäyhtiön palvelimelta ne laskut, joissa katkaisuun johtavat rajat ylittyvät. Asiakastietojärjestelmä tekee näiden
laskujen pohjalta merkinnän asiakkaan sopimukselle ja luo päivämäärällisen tapahtuman,
minkä perusteella laskut poimitaan ”massakäsittelyyn”. Asiakastietojärjestelmän selainsovelluksessa tarkastetaan manuaalisesti, että katkaisun rajat täyttyvät ja merkitään katkaisuun johtavat laskut/sopimukset. Asiakastietojärjestelmä luo automaattisesti valituille sopimuksille
katkaisutapahtuman ja – tehtävän. (Laiho T. 2016)

Näiden edellä mainittujen vaiheiden jälkeen, riippumatta siitä mistä katkaisuprosessi on alkanut, mikäli kyseessä on etäkatkaistava käyttöpaikka asiakastietojärjestelmä suorittaa ajastetun
poiminnan, jolla se poimii katkaisutehtävät ja siirtää ne luentajärjestelmiin. Tämän jälkeen
asiakkaan sähköt etäkatkaistaan. Luentajärjestelmät palauttavat asiakastietojärjestelmään tiedon onnistuneesta katkaisusta. Asiakastietojärjestelmä hakee ajastetusti ”palautustiedostoja”
ja niiden perusteella katkaisutehtävä kuittaantuu valmiiksi, katkaisuajankohdan lukema tallentuu katkaisutapahtumalle ja muodostaa samalla laskutettavat rivit sopimukselle, käyttöpaikan
tila päivittyy katkaistuksi ja asiakkaan tietoihin päivittyy luottohäiriömerkintä sekä kommenttitietueeseen katkaisuajankohdan päivämäärä.

Mikäli kyseessä on manuaalisesti katkaistava käyttöpaikka, niin asiakastietojärjestelmän selailun avulla haetaan manuaalisesti katkaisutehtävät ja kopioidaan tiedot tikettijärjestelmään.
Asentaja katkaisee asiakkaan sähköt manuaalisesti perustuen tiketin tietoihin. Katkaisutehtävä
kuitataan asiakastietojärjestelmässä valmiiksi ja katkaisuajankohdan lukema tallennetaan kat-
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kaisutapahtumalle sekä muodostetaan laskutettavat rivit sopimukselle. Käyttöpaikan tila päivitetään katkaistuksi ja asiakkaan tietoihin päivitetään luottohäiriömerkintä sekä kommenttitietueeseen katkaisuajankohdan päivämäärä.

3.5

Laskutusprosessi

Jakeluverkonhaltija laskuttaa seuraavista palveluista/toiminnoista:


Verkkopalvelu



Muut palvelut/toiminnot (kytkentä/katkaisu, perintä ja muut mahdolliset kertaluontoiset työt)

Kuva 17. Laskun muodostuminen
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Kuvassa (Kuva 17.) on esitetty verkkopalvelun ja muiden VE/VES:n tarjoamien palveluiden
laskun mahdolliset muodostumistavat ja siihen liittyvä tiedonvaihto. VES ostaa laskutuspalvelun VE:ltä. Verkkopalvelun laskutus perustuu käyttöpaikan mitattuun kulutukseen ja verkkotuotteeseen. Verkkopalvelun laskun muodostaminen riippuu siitä onko käyttöpaikan myyjänä
VE vai muu myyjä ja onko mahdollinen muu myyjä ilmoittanut läpilaskuttavansa asiakkaan
verkkopalvelun vai ei. Mikäli asiakkaan sähkönmyyjä on VE, niin asiakkaalla on sähköntoimitussopimus. Tällöin VE laskuttaa asiakkaalta sähkön myynnin ja siirron samalla yhteislaskulla, josta siirron osuus tiliöidään erikseen VES:lle. Silloin kun kyseessä on muu myyjä, voidaan laskutus tehdä erikseen niin, että VES laskuttaa verkkopalvelun ja muu myyjä sähkön
myyntinsä tai niin, että muu myyjä ilmoittaa läpilaskuttavansa asiakkaalta verkkopalvelun,
jolloin muu myyjä muodostaa yhteislaskun sähkön siirrosta ja myynnistä ja VES laskuttaa
siirron osuuden läpilaskuttavalta myyjältä. (Parviainen A. 2016)

Laskutettavaa voi muodostua myös jakeluverkonhaltijan tarjoamista kertaluontoisista palveluista/toiminnoista. Jakeluverkonhaltija laskuttaa esimerkiksi perinnästä, kytkennöistä ja katkaisuista sekä muista kertaluontoisista töistä. VE/VES on ulkoistanut perinnän ja siihen liittyvän laskutuksen perintätoimistolle (Laiho T. 2016). Näistä palveluista/toiminnoista laskutetaan sitä osapuolto, joka on pyytänyt palvelua tai johon toiminto kohdistuu. Tarjotut palvelut
ja niiden hinnat sekä mahdolliset aikamääreet on ilmoitettu jakeluverkonhaltijan verkkosivuilla. Tilanteessa, jossa myyjä käyttää jakeluverkonhaltijan palveluita, täytyy myyjän tarkistaa
palveluiden tiedot jakeluverkonhaltijan sivuilta tai tiedustella niitä jakeluverkonhaltijalta ja
tarvittaessa myös tiedottaa asiakkaalle palveluiden hinnoista ja aikamääreistä. (Fingrid Oyj
2015)
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Kuva 18. VE/VES laskun muodostaminen järjestelmätasolla

Kuvassa (Kuva 18.) on esitetty järjestelmätasolla VE/VES:n sisäinen laskun muodostaminen.
Myyjien tuotteet ja laskutuskausi voivat erota jakeluverkonhaltijan tuotteesta ja laskutuskaudesta. Myyjille lähetetään kohteiden tuntisarjat MSCONS–sanomilla ja jakeluverkonhaltijan
laskutukseen käytettävät lukemat PRODAT–sanomilla. Jakeluverkonhaltija määrittää kohteen
tuotteen käyttöpaikan tietojen ja asiakkaan toiveen perusteella. Myyjä voi, joko sovittaa oman
tuotteensa jakeluverkonhaltijan tuotteeseen sopivaksi, jolloin se voi käyttää laskutuksessaan
samoja laskutuslukemia kuin jakeluverkonhaltija tai myyjä voi muodostaa kohteen laskun
tuntisarjasta, jolloin tuotteiden eroavaisuudella ei ole merkitystä. Esimerkiksi, jos asiakas on
valinnut myyjältä tuotteeksi yksiaikaisen tuotteen ja käyttöpaikan verkkotuote on kaksiaikainen, niin myyjä voi luoda yksiaikaiselle tuotteelleen kaksi komponenttia, jotka ovat samalla
hinnalla, jolloin asiakkaalle tuote toimii yksiaikaisen tuotteen mukaisesti. (Parviainen A.
2016)

Jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus korjata asiakkaan laskutuksesta sähkönsiirron osuus
koko virheen ajalta ja myyjän on korjattava sähkön myynnin osuus oman asiakassuhteensa
ajalta. Mikäli virhe on huomattu yli kuusi viikkoa asiakkaan ja myyjän asiakassuhteen päät-
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tymisen jälkeen tai laskutuksessa tapahtuneesta virheestä ja siitä asiakkaalle ilmoittamisesta
on kulunut aikaa yli kolme vuotta, on laskutuksen korjaus myös sähkön myynnin osalta jakeluverkonhaltijan vastuulla. Edellä mainittu jakeluverkonhaltijan laskutuksen korjausvelvollisuus sähkön myynnin osalta edellyttää, että jakeluverkonhaltijan myyjälle ilmoittamat tiedot
ovat olleet virheelliset todelliseen kulutukseen nähden. (Energiateollisuus ry 2014a) Jakeluverkonhaltijan vastuu laskutuksen korjaukseen kestää kymmenen vuotta ja tämän takia asiakkaan mittaustietoja säilytetään kymmenen vuotta.

3.6

Taseselvitys

Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinoilla toimivien osapuolien väliset sähköntoimitukset. Kuvassa (Kuva 19.) on esitetty pohjoismaisen taseselvitysmallin taseselvitysketju, johon
siirrytään vuonna 2016. Suomen, Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöt ovat yhdessä perustaneet taseselvitysyksiköksi eSett Oy:n, joka vastaa kansallisten taseselvityksien toteutuksesta.
Vastuu kansallisista taseselvityksistä säilyy kuitenkin kantaverkkoyhtiöillä. (eSett 2016)

Kuva 19. NBS–mallin taseselvitysketju
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Taseselvitys perustuu kahden taseen malliin, jossa tase muodostuu kulutus- ja tuotantotaseesta. Tasesähköksi kutsutaan energiaa, jota käytetään sähkömarkkinaosapuolten toteutuneen
tuntikohtaisen sähkön kulutuksen/myynnin ja tuotannon/hankinnan välisen eron tasaamiseen.
Tasevastaavan kulutustaseen ollessa negatiivinen tasevastaava ostaa sähköä tasesähköyksiköltä ja kulutustaseen ollessa positiivinen tasesähköyksikkö ostaa sähköä tasevastaavalta. Tuotantotaseen tasepoikkeama käsitellään samalla tavalla kuin kulutustaseen. Nimellisteholtaan
alle 1 MVA voimalaitoksen tuotanto voidaan käsitellä kulutustaseessa ja nimellisteholtaan 1
MVA tai yli oleva tuotanto käsitellään tuotantotaseessa. Tasevastaava voi esittää pyynnön alle
1 MVA suuruisen tuotannon käsittelemisestä tuotantotaseessa. (Fingrid Oyj 2013)

3.6.1 Jakeluverkonhaltijan taseselvitys

Jakeluverkonhaltija selvittää taseselvityksessään jokaisen oman verkkoalueensa osapuolen
tuntitasoiset summatoimitukset ja jakeluverkonhaltijan häviöt ja hävikit eli avoimen toimituksen. Kaikelle verkkoon toimitetulle sähkölle tulee olla sähkönmyyjä. Jakeluverkonhaltija tarvitsee tiedon käyttöpaikan myyjästä ja käyttöpaikan myyntisopimuksen voimassaoloajasta
myyjien summatoimitusten laskemiseksi. Mikäli käyttöpaikka jää myyjättömäksi, jakeluverkonhaltija katkaisee sähköt käyttöpaikalta. Myyjättömällä käyttöpaikalla kulutettu sähkö lasketaan jakeluverkonhaltijan häviöihin/hävikkiin.
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Kuva 20. VES taseselvitys (mukaillen Vantaan Energia Sähköverkot Oy 2015a)

Kuvassa (Kuva 20.) on esitetty VES:n NBS–mallin mukaisen taseselvityksen kulku järjestelmä- ja roolitasolla. Jakeluverkonhaltija kerää tuntimittaustiedot ja kaukoluettavien ei tuntimitattujen käyttöpaikkojen tuotanto- ja kulutusarvot käyttöpaikkojen mittareilta mittaustietojen
hallintajärjestelmään. Tuntisarjat lähetetään myyjille ja niistä muodostetut myyjäkohtaiset
nettotuntisummat lähetetään ebIX–sanomilla eSettille. Tyyppikuormituskäyräkohteiden mittaustiedoista muodostetaan myyjäkohtaiset käyräsummat ja kokonaisprofiilisummat, jotka
lähetetään eSettille ebIX–sanomilla. (Ahonen L. 2016; Vantaan Energia Sähköverkot Oy
2015a)

Myyjien summatoimitukset muodostuvat myyjän tuntimitatuista ja tyyppikuormituskäyräkohteille vuosikäyttöarviosta lasketuista toimituksista verkkoalueella. Tyyppikuormituskäyräkohteiden todellista tuntikohtaista kulutusta ei tiedetä, joten kohteiden todellinen tuntikohtainen
kulutus poikkeaa myyjän summatoimitukseen lasketusta tuntikohtaisesta kulutuksesta. Aikaisemmin näiden kohteiden todellisen ja lasketun kulutuksen tuntikohtainen ero on laskettu
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toimitusvelvollisen myyjän jäännöstaseeseen. Tuntimittauksen yleistymisen myötä toimitusvelvollisen myyjän jäännöstase on menettänyt merkitystään ja koska myyjiä pyritään kohtelemaan tasapuolisesti, on Energiateollisuus ry antanut suosituksen, että toimitusvelvollista
myyjää kohdellaan taseselvityksessä samalla tavalla, kuin muita myyjiä (Energiateollisuus ry
2014c). Tämä tarkoittaa sitä, että toimitusvelvollisen myyjän tuntimittaamattomat kohteet
mallinnetaan taseisiin kuormituskäyrillä, kuten muidenkin myyjien. Tällöin todellisen ja lasketun kulutuksen erotus sisällytetään jakeluverkonhaltijan häviöihin.

VES ei ole mittausvastuullinen yhdelläkään rajapisteellä vaan verkon rajapisteiden mittauksen
suorittaa tällä hetkellä Fingrid ja Caruna. Rajapistemittauksista vastaanotetaan tuntimittaustiedot, joista muodostetaan verkostokohtainen rajapistesumma, joka lähetetään eSettille. Tuotantomittauksia VES:llä on kahdella voimalaitoksella ja niistä mitataan ja luetaan tuntisarjat,
joista muodostetaan myyjäkohtaiset tuotantosummat, jotka lähetetään eSettille. Jakeluverkonhaltia laskee kaikkien mittaustietojen perusteella verkon häviöt ja lähettää häviöistä tiedon
eSettille. (Ahonen L. 2016)

3.6.2 Tasekorjaus

Tasevirheiden käsittely koostuu virheellisten mittaus- ja sopimustietojen sekä lukemamitatuille kohteille tehtävän tasoituslaskennan perusteella tehtävistä korjauksista, joita tehdään taseikkunan sulkeutumisen jälkeen. Jakeluverkonhaltijan tulee ilmoittaa alustavat mittaustiedot
ja myyjäkohtaiset summatoimitukset kahden päivän sisällä toimituspäivästä eSettille ja sähkönmyyjälle. Tuoreimmassa NBS käsikirjan versiossa kerrotaan, että suomalaisten jakeluverkonhaltijoiden toimituspäivän taseselvitystietojen raportointiaika päättyy 12. toimituspäivän
jälkeisenä päivänä klo 00:00. Mittaustietoja voidaan siis päivittää 13. raportointipäivään asti.
(eSett 2016)
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Kuva 21. VES tasevirheiden käsittelyprosessi (mukaillen Vantaan Energia Sähköverkot Oy 2015b)

Kuvassa (Kuva 21.) on esitetty VES:n tasevirheiden käsittelyprosessin vaiheet ja sähköpostilla hoidettava tiedonvaihto. VES suorittaa tasevirheiden korjauksen mittaustietojen hallintajärjestelmän automaattisilla tasevirheiden korjaustyökaluilla tuntimitattujen kohteiden osalta
tuntitasoisesti ja käyttöpaikkakohtaisesti kaksi kertaa vuodessa liukuvalta kolmen vuoden
tasekorjausjaksolta käyttöpaikoille, joiden tiedoissa on havaittu muutoksia. Kuormituskäyräkohteiden osalta suoritetaan korjauslaskenta ja raportointi käyttöpaikoittain tapauskohtaisesti
riippuen siitä, onko mittausvirheen korjausjaksolle tai sen osalle tehty jo tasoituslaskenta vai
ei. Prosessi alkaa, kun havaitaan mittausvirhe tai järjestelmävirhe. Järjestelmävirheitä ovat
väärät myyjätiedot, sopimustietojen virheelliset voimassaoloajat, sopimuksen tekeminen kohteelle takautuvasti, kohde jää pois myyjäkohtaisen kokonaisenergian laskennasta tai kohde ei
ole mukana sanomalähetyksissä. Prosessiin liittyvä toiminto on asiakaslaskutuksen korjaus.
(Vantaan Energia Sähköverkot Oy 2015b; Energiateollisuus ry 2014a)
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4

DATAHUB YMPÄRISTÖ

Datahubista tulee sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu Suomessa.
Sinne varastoidaan esimerkiksi sopimus-, asiakas-, käyttöpaikka- ja mittaustiedot, joita osapuolet ylläpitävät ja hakevat valtuuksiensa ja tarpeidensa mukaan. Datahub valvoo markkinaprosessien tiedonvaihtoa ja validoi karkealla tasolla sinne tallennettavia tietoja. Datahub tulee
olemaan pakollinen tiedonvaihtoratkaisu kaikille sähkömarkkinaosapuolille. (Fingrid Oyj
2014a) Alla olevassa kuvassa (Kuva 22.) on esitetty Datahubin, myyjän ja jakeluverkonhaltijan roolit ja perustehtäviä Datahubin käyttöönoton jälkeen. Osapuolten rooleista ja tehtävistä
tulee huomioida, että ne saattavat muuttua, jos osapuoli ulkoistaa jonkin toiminnon.

Kuva 22. Datahubin ja markkinaosapuolten roolit ja perustehtävät

Keskeiset toimijat markkinaprosessien tiedonvaihdon kannalta ovat olleet jakeluverkonhaltijat, sähkönmyyjät, tasevastaavat ja tasesähköyksikkö (vaihtuu 2016 eSett selvitysyksiköksi).
Datahubin myötä sähkön vähittäismarkkinoille syntyy uusi toimija, Datahub–operaattori. Alla
olevassa kuvassa (Kuva 23.) on esitetty vähittäismarkkinoiden toimijarakenteen ja tiedonvaihtomallin muutos.
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Kuva 23. Vähittäismarkkinoiden toimijarakenteen ja tiedonvaihtomallin muutos

Markkinaosapuolet tekevät Datahub–operaattorin kanssa palvelusopimuksen ja Datahub–
operaattori valvoo, että toimijat noudattavat sopimuksen ehtoja ja asetettuja sääntöjä. Datahub–operaattori ylläpitää Datahub–järjestelmää ja antaa tarvittaessa teknistä tukea toimijoiden
pääkäyttäjille. Tarkoitus on mahdollistaa nykyisten liiketoimintaprosessien hoitaminen Datahubissa. (Fingrid Oyj 2016a)

Datahubin on määrä lisätä merkittävästi 3. osapuolien toimintaa sähkön vähittäismarkkinoilla.
Kolmas osapuoli tekee Datahubin kanssa palvelusopimuksen, jossa määritetään millaiseen
palveluun osapuoli voi tietoja käyttää. Kolmas osapuoli voi käytännössä olla mikä tahansa
taho, joka on tehnyt palvelusopimuksen Datahubin kanssa eli myös jakeluverkonhaltija tai
sähkönmyyjä, joilla ei muuta kautta ole oikeuksia asiakkaan tietoihin. Helpottamalla 3. osapuolien pääsyä asiakastietoihin Datahub lisää asiakkaille tarjottavien palveluiden määrää ja
mahdollistaa näin myös asiakkaalle aktiivisemman roolin sähkön kuluttajana ja tuottajana.
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Kuva 24. Toimijoiden järjestelmien yhdistäminen Datahubiin (mukaillen Fingrid Oyj 2014b)

Datahubissa tiedonvälitys on reaaliaikaista ja se tullaan toteuttamaan avoimien rajapintojen ja
XML-pohjaisen

sanomaliikenteen

avulla.

Rajapintamääritykset

perustuvat

ebIX–

sanomamäärityksiin. (Fingrid Oyj 2016b) Jakeluverkonhaltijoiden ja myyjien järjestelmien
yhdistäminen Datahubiin on esitetty yllä olevassa kuvassa (Kuva 24.). Datahub integroituu
muiden markkinaosapuolten järjestelmiin vastaavalla tavalla. (Fingrid Oyj 2014b)

Kuva 25. Asiakkaan pääsy omiin tietoihinsa (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

Datahub tarjoaa palvelun, mistä asiakas näkee käyttöpaikkojensa mittaustiedot ja muut omat
tietonsa. Yllä olevassa kuvassa (Kuva 25.) on esitetty asiakkaan pääsy järjestelmää. Asiakas
pääsee palveluun toimijoiden asiakasportaaliin integroidun ”Minun sähkötiedot” - linkin kautta. Toimijoiden tulee tarjota asiakkaalle vahva sähköinen tunnistautuminen omassa järjestelmässään, jotta asiakas pääsee ”Minun sähkötiedot” -palveluun. (Fingrid Oyj 2016a)

4.1

Osapuolitietojen ylläpito

Osapuolten tulee ylläpitää omia tietojaan Datahubin käyttöliittymän kautta. Datahub välittää
tiedon osapuolten päivitetyistä tiedoista sekä uusista ja poistuneista osapuolista kaikille Datahubin osapuolille. Liitteessä (Liite 2.) on esitetty Datahubiin tallennettavien osapuolitietojen
tietomalli. Osapuolitietojen avulla jakeluverkonhaltija pystyy lähettämään tasevirhelaskut
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myyjille. Tämän ominaisuuden myötä uuden myyjän sähköposti-ilmoittautumisesta jakeluverkonhaltijalle luovutaan. (Fingrid Oyj 2016a)

5

SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN LIIKETOIMINTAPROSESSIT DATAHUBISSA

Tulevissa kappaleissa käydään läpi sähkön vähittäismarkkinoiden nykyisten liiketoimintaprosessien toteuttaminen Datahubissa. Kappaleissa kuvataan prosessit yleisellä tasolla ja esitetään myös prosessien tietomallit. Kappaleissa läpi käytävien prosessien kuvauksiin on liitetty
prosessikartta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 26.) on kerrottu, miten prosessikarttoja tulkitaan.

Kuva 26. Prosessikarttojen tulkintaohje (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

Prosessikartat kuvaavat mitä tapahtumia kyseinen prosessi sisältää, mutta ne eivät kerro tapahtumien suoritusjärjestystä. Tätä varten kappaleissa on myös kunkin prosessin prosessikaavio, joka kertoo missä järjestyksessä tapahtumaan liittyvät toimenpiteet suoritetaan. Kappaleissa esitettyjen prosessien tietomallit ovat liitteinä ja ne kertovat mitä entiteettejä kyseisen
tapahtuman kohde sisältää ja mitä attribuutteja entiteetit sisältävät.
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5.1

Prosessikartta

Datahubin toiminta tulee perustumaan erilaisiin palveluihin ja niihin liittyviin tapahtumiin.
Kuvassa (Kuva 27.) on esitetty ylätason kuvaus Datahub–prosesseista. Prosessikartan eri osiot
käydään läpi yksityiskohtaisesti seuraavissa kappaleissa. Tapahtuman käynnistää Datahubia
käyttävä osapuoli tai Datahub. Osapuolen käynnistämä tapahtuma alkaa, kun osapuoli tekee
muutoksen omaan järjestelmään. Muutoksesta lähetetään sanomalla tapahtumapyyntö Datahubin rajapintaan.

Kuva 27. Prosessikartta (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

Datahub validoi osapuolten tekemät tapahtumapyynnöt syntaksin, tietomallin ja tapahtumalle
asetettujen sääntöjen perusteella. Syntaksin validointi tarkoittaa tapahtumapyyntöön liittyvän
sanoman teknisen rakenteen ja siihen sisältyvien attribuuttien formaatin tarkastamista. Tietomalliin on määritetty entiteettien riippuvuussuhteita ja entiteetin sisältämien attribuuttien pakollisuuksia. Tietomallin validoinnissa tarkastetaan, että nämä ominaisuudet on määritetty
oikein tapahtumapyynnössä. Tapahtumalle asetetut säännöt liittyvät liiketoimintasääntöihin ja
Datahub valvoo, että näitä sääntöjä noudatetaan. Liiketoimintasääntöjä ovat esimerkiksi tapahtumiin liittyvät aikarajat ja tiedon käyttöoikeudet. Mikäli Datahub ei hyväksy tapahtuma-
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pyyntöä siinä olevien puutteiden vuoksi, lähettää Datahub negatiivisen kuittauksen pyynnön
tehneelle osapuolelle. Tämän jälkeen osapuolen täytyy korjata tapahtumapyyntöä ja lähettää
se uudestaan. Hyväksytyn tapahtumapyynnön jälkeen Datahub suorittaa tiedon prosessoinnin
ja tallennuksen omaan tietokantaansa, mikäli kyseinen tapahtuma sitä vaatii.

5.2

Sopimusprosessit

Kuvassa (Kuva 28.) on esitetty sopimusprosessien sisältämät tapahtumat. Sopimusprosessit
jakautuvat kolmeen osioon, jotka ovat:


sopimusten luonti



sopimustietojen päivitys ja korjaus



sopimusten päättäminen

Nämä osiot käydään läpi vain jakeluverkonhaltijan osalta, mutta sähkönmyyjän osuutta käsitellään niiltä osin kuin myyjän tekemät muutokset käynnistävät toimenpiteitä myös jakeluverkonhaltijan puolesta.
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Kuva 28. Datahubin sopimustapahtumat (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

Osapuolten ilmoittaessa uusia sopimuksia Datahubiin, tallennetaan sopimusten asiakastiedot
Datahubissa asiakas-entiteetteihin. Datahubiin ilmoitetut sopimukset liitetään asiakkaaseen/asiakkaisiin ja ilmoitettuun käyttöpaikkaan. Sopimustiedot sisältävät esimerkiksi sopimuksen päivämäärät, laskutusosoite- ja yhteyshenkilötiedot.

Sopimuksessa ilmoitetaan halutun laskutuskanavan mukaiset laskutusosoitetiedot ja Datahub
välittää asiakkaan myyjälle ilmoittaman laskutusosoitteen jakeluverkonhaltijalle. Jakeluverkonhaltija voi kuitenkin itse päättää käyttämänsä laskutuskanavan ja ilmoittaa sen Datahubiin
osana verkkosopimuksen tietoja. Mikäli asiakas haluaa, että jakeluverkonhaltija laskuttaa eri
osoitetta kuin myyjä, niin asiakkaan täytyy ilmoittaa itse haluamansa laskutusosoite jakeluverkonhaltijalle. Tämän jälkeen jakeluverkonhaltija ilmoittaa laskutusosoitteen muutoksen
Datahubiin. Datahubissa laskutusosoitteet ovat sopimuskohtaisia eli on mahdollista käyttää
erillisiä laskutusosoitteita saman käyttöpaikan myynti- ja verkkosopimuksella.
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Asiakkaan sopimuksille voidaan ilmoittaa Datahubissa yhteyshenkilöitä, jotka voivat erota
myynti- ja verkkosopimusten välillä. Asiakas ilmoittaa haluamansa yhteyshenkilön solmiessaan myyntisopimusta myyjän kanssa ja Datahub välittää ilmoitetun yhteyshenkilön tiedot
jakeluverkonhaltijalle. Jakeluverkonhaltija voi käyttää ilmoitetun yhteyshenkilön tietoja asiakkaan verkkosopimuksessa, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut eri yhteyshenkilön tietoja jakeluverkonhaltijalle. Osapuolilla voi olla omissa asiakas- ja sopimustiedoissaan useita yhteyshenkilöitä, mutta Datahubiin ilmoitetaan vain niiden yhteyshenkilöiden tiedot, joiden välittäminen osapuolten välillä on tarpeellista. Yritysasiakkailla on oltava vähintään yksi yhteyshenkilö, mutta henkilöasiakkaille ilmoitetaan yhteyshenkilö vain tarvittaessa.

5.2.1 Verkkosopimuksen muodostaminen

Sopimuksen luominen alkaa Datahubissa aina myyjän toimesta. Myyjän luodessa uuden
myyntisopimuksen omaan järjestelmäänsä ilmoitetaan se rajapinnan kautta Datahubiin. Mikäli
uuden myyntisopimuksen myötä täytyy tehdä uusi verkkosopimus, muodostetaan Datahubissa
valmispohja verkkosopimukselle tilatiedolla ”vahvistamaton” ja toimitetaan tiedot uudesta
sopimuksesta jakeluverkonhaltijalle, joka ilmoittaa sopimuksen vahvistamisen Datahubiin.
Datahub päättää käyttöpaikan mahdolliset vanhat sopimukset automaattisesti, koska käyttöpaikalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi verkkosopimus ja yksi myyntisopimus. Jakeluverkonhaltija voi tehdä asiakkaan kanssa verkkosopimuksen myös ennen kuin asiakkaalla on
myyntisopimus käyttöpaikalle. Mikäli näin tehdään, täytyy jakeluverkonhaltijan odottaa Datahubista tulevaa ilmoitusta uudesta myyntisopimuksesta kyseiselle asiakkaalle ja vahvistaa
verkkosopimus tämän jälkeen Datahubiin.

Uusi verkkosopimus muodostetaan aina, kun kyseessä on sisäänmuutto. Asiakkaan vaihtaessa
sähkönmyyjää tai tehdessä uuden myyntisopimuksen nykyisen myyjänsä kanssa, tehdään uusi
verkkosopimus vain silloin, kun käyttöpaikan verkkosopimus on eri nimellä kuin tuleva
myyntisopimus. Näin Datahub varmistaa, että myynti- ja verkkosopimus muodostuvat saman
tai samojen asiakkaiden nimille. Datahubissa asiakkaat linkitetään heitä koskeviin sopimuksiin.
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Kuva 29. Verkkosopimuksen luominen (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Kuvassa (Kuva 29.) on kuvattu verkkosopimuksen luomisen prosessikaavio ja ilmoitus uudesta myyntisopimuksesta, joka ei vaadi uutta verkkosopimusta. Myyjän ilmoittaessa datahubiin
uuden myyntisopimuksen luodaan siitä datahubiin uusi myyntisopimus tietyn tietomallin mukaan. Mikäli myyntisopimuksen asiakasta ei ole vielä olemassa datahubissa, niin se luodaan
sinne tässä yhteydessä. Verkkosopimus luodaan myyntisopimuksen pohjalta eli myyntisopimuksessa määritetyistä tiedoista muodostetaan verkkosopimus.

Liitteessä (Liite 3.) on esitetty Datahubissa luotavan verkkosopimuksen tietomalli. Vastaanotettuaan verkkosopimuksen tietomallin Datahubista jakeluverkonhaltija muodostaa tietomallissa olevilla tiedoilla uuden verkkosopimuksen omassa järjestelmässään ja lähettää sopimusvahvistuksen asiakkaalle sekä vahvistaa uuden verkkosopimuksen Datahubiin liitteessä (Liite
4.) esitetyn tietomallin mukaisesti. Datahub suorittaa validoinnin vahvistetulle verkkosopimukselle ja lähettää negatiivisen tai positiivisen sanomakuittauksen riippuen siitä, onko sopi-
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muksen vahvistus tehty ennalta määrätyn tietomallin mukaisesti vai ei. Mikäli käyttöpaikan
sähköjä ei ole kytketty, niin jakeluverkonhaltija kytkee sähköt toimituksen aloituspäivänä
ilman erillistä myyjän kytkentäpyyntöä. (Fingrid Oyj 2016a)

Ennen uuden sopimuksen tekoa osapuolten tulee varmistaa asiakkaan oikeustoimikelpoisuus.
Asian tarkistaminen on aina sen osapuolen vastuulla, joka on tekemässä sopimusta asiakkaan
kanssa. Datahubissa tulee olemaan validointi, joka estää sopimuksen ilmoittamisen alaikäiselle asiakkaalle. Mikäli jakeluverkonhaltija ei halua tehdä verkkosopimusta asiakkaan kanssa,
voi jakeluverkonhaltija olla vahvistamatta Datahubin ilmoittamia sopimustietoja. Jakeluverkonhaltija ilmoittaa, ettei vahvista verkkosopimusta ja kertoo ilmoituksessa syyn, miksi ei
vahvista sopimusta. Datahub ilmoittaa tämän tiedon myyjälle. (Fingrid Oyj 2016a)

5.2.2 Verkkosopimuksen päättäminen

Tässä kappaleessa käydään läpi verkkosopimuksen päättäminen ja päättämisprosessin käynnistävät tapahtumat. Taulukossa (Taulukko 2.) on määritetty sopimuksen mahdolliset päättymissyyt. Verkkosopimuksen päättämisprosessi voi alkaa käyttöpaikan nykyisen myyjän päättäessä myyntisopimuksen, asiakkaan ilmoittaessa ulosmuutosta suoraan jakeluverkonhaltijalle
tai verkkosopimuksen purkamisesta jakeluverkonhaltijan aloitteesta. Nykyisen myyjän myyntisopimuksen päättäminen voi alkaa myyjän/asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta, asiakkaan/uuden käyttöpaikan myyjän ilmoittamasta ulosmuutosta tai myyntisopimuksen purkamisesta myyjän aloitteesta. Mikäli käyttöpaikan päättyvän myyntisopimuksen ja uuden myyntisopimuksen välille jää aikaa, ilmoittaa Datahub jakeluverkonhaltijalle myyjättömästä käyttöpaikasta. Liitteessä (Liite 5.) on esitetty myyjättömän käyttöpaikan ilmoituksen tietomalli.
(Fingrid Oyj 2016a)
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Taulukko 2. Sopimuksen päättämisen syyt

Syy sopimuksen päättymiselle

Sopimuksen päättymiseen johtava tilanne

Ulosmuutto

Asiakas muuttaa pois käyttöpaikalta
Asiakas tai myyjä irtisanoo myyntisopimuk-

Sopimuksen irtisanominen

sen, myös tilanteissa, jossa määräaikainen
sopimus päätetään eikä sen haluta jatkuvan
toistaiseksi voimassaolevana
Myyjä tai jakeluverkonhaltija purkaa sopi-

Sopimuksen purkaminen

muksen asiakkaan sopimusrikkomuksen
vuoksi

Kuvassa (Kuva 30.) on prosessikaavio verkkosopimuksen päättämisprosessin vaiheista ja tiedonvaihdosta. Päättämisprosessi alkaa Datahubin ilmoittaessa asiakkaan ulosmuutosta tai
myyntisopimuksen päättymisestä tai jakeluverkonhaltijan aloittamasta verkkosopimuksen
irtisanomisesta/purkamisesta. Jakeluverkonhaltijan kannalta sillä ei ole merkitystä kenen toimesta asiakkaan myyntisopimus on päätetty. Datahubin lähettämä myyntisopimuksen päättymisilmoitus sisältää päättymisen syytiedon ja jakeluverkonhaltija tarkistaa, että johtaako
myyntisopimuksen päättyminen myös verkkosopimuksen päättymiseen. Mikäli verkkosopimus päätetään ja käyttöpaikka jää ilman sopimuksia niin jakeluverkonhaltija katkaisee sähköt
käyttöpaikalta. Silloin, kun asiakkaan sisäänmuuttokohteen myyjä ilmoittaa Datahubiin asiakkaan ulosmuuton ulosmuuttokohteesta, tulee sisäänmuuttokohteen myyjän ilmoittaa vähintään
yhden asiakkaan tunnus ja jos myyjä ei ole ilmoittanut kaikkia sopimuksen asiakkaita, voi
jakeluverkonhaltija ottaa yhteyttä asiakkaaseen saadakseen lisätietoja. Asiakas voi myös itse
ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle poismuutosta, jolloin verkkosopimus päätetään ja ilmoitetaan
sopimuksen päättämisestä Datahubiin.
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Kuva 30. Verkkosopimuksen päättäminen (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Sopimuksen päättymisilmoituksen Datahubiin tekee se osapuoli, jonka sopimus päättyy ja
joka määrittää sopimuksen päättymispäivämäärän. Verkkosopimuksen päättymisilmoituksen
tietomalli on esitetty liitteessä 6 ja sopimusten päättämistä koskevat säännöt on listattu alla.


Sopimuksen päättäminen:
Voidaan ilmoittaa aikaisintaan 90 vrk ennen sopimuksen päättymispäivää



Sopimuksen päättäminen kuluvalle tai myöhemmälle päivälle:
Ulosmuutto- tai sopimuksen purkutilanteissa



Sopimuksen irtisanominen:
Ilmoitettava viimeistään 14 vrk ennen sopimuksen päättymispäivää



Sopimuksen päättäminen takautuvasti:
Vain virheiden korjaustilanteissa
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Myyntisopimusta ei voida päättää päivämäärälle, jolloin uusi myyntisopimus on jo
voimassa.



Asiakkaan ulosmuutto peruuttaa automaattisesti kaikki asiakkaan ulosmuuttokohteeseen sovitut tulevaisuudessa alkavat myyntisopimukset.

(Fingrid Oyj 2016a)

Sopimuksen päättyessä kukin osapuoli päättää itse omat sopimuksensa ja Datahub välittää
tiedon sopimuksen päättymisestä toiselle osapuolelle. Käyttöpaikalla voi olla voimassa yhtä
aikaa vain yksi myyntisopimus ja yksi verkkosopimus. Kun käyttöpaikalle ilmoitetaan uusi
sopimus, niin Datahub päättää automaattisesti edellisen sopimuksen ja välittää tiedon sopimuksen päättämisestä osapuolelle, jonka sopimus päätettiin. (Fingrid Oyj 2016a)

5.2.3 Sopimustietojen päivitys ja korjaus

Sopimuksiin voi syntyä muutoksia ennen sähköntoimituksen aloitusta tai toimituksen jo alettua käyttöpaikalle. Muutokset tulee ilmoittaa Datahubiin aina, kun osapuoli tekee omassa järjestelmässään muutoksia Datahubiin tallennettaviin tietoihin. Muutokset voivat koskea sopimusten alkamis- ja/tai päättymispäivämääriä tai sopimuksen sisällön muuttamista, kuten laskutustietojen tai tuotteiden muuttamista. Alla on listattu erilaisten muutosten ilmoittamista
koskevat säännöt.


Sopimuksen päivitystapahtumalla ei voi poistaa tai lisätä sopimuksen asiakkaita, vaan
tämä tehdään ilmoittamalla uusi sopimus.



Ei takautuvat muutokset sopimusten alkamis- ja päättymispäivämääriin voidaan tehdä
vain ilmoittamalla Datahubiin ensin alkuperäisen ilmoituksen peruuttaminen ja sitten
tekemällä uusi ilmoitus uudella päivämäärällä. Virheellisistä sopimuksista ja sopimusten peruuttamisesta johtuvat takautuvat muutokset alkamis- ja päättymispäivämääriin
on kuvattu myöhemmin tässä kappaleessa.
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Olemassa olevan sopimuksen sisällön muutokset ilmoitetaan Datahubiin sopimusten
päivitystapahtumalla



Määräaikaisen sopimuksen päättymispäivämäärä voidaan päivittää sopimusten päivitystapahtumalla

Kuva 31. Sopimustietojen päivitys ja korjaus (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Yllä olevassa kuvassa (Kuva 31.) on esitetty sopimusmuutosten päivitysprosessi. Ilmoitettaessa sopimusmuutoksia sopimusten päivitystapahtumalla tulee ilmoittaa muutosten voimaantulopäivämäärä. Päivitystapahtuma alkaa, kun päivittävä osapuoli tekee muutokset omaan järjestelmäänsä. Asiakas- ja käyttöpaikkatietoja voidaan päivittää osana sopimustietojen päivitystä tai myöhemmin kuvatulla erillisenä asiakas- ja käyttöpaikkatietojen päivitystapahtumana. Datahub ilmoittaa aina myös toiselle osapuolelle tietojen muuttumisesta. (Fingrid Oyj
2016a)
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Kuva 32. Sopimusten peruuttaminen (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Yllä olevassa kuvassa (Kuva 32.) on esitetty verkkosopimuksen peruutusprosessi. Myyntisopimus voidaan peruuttaa asiakkaan käyttäessä lain mukaista 14 päivän oikeutta peruuttaa sopimus, joka on tehty koti- tai etämyyntinä (Kuluttajansuojalaki, luku 6 pykälä 14 §) tai sopimus voidaan peruuttaa, kun se on perustettu virheellisesti. Verkkosopimus voidaan peruuttaa,
jos se on vahvistettu virheellisesti tai jos verkkosopimus perustuu peruutettuun myyntisopimukseen. Tällöin jakeluverkonhaltijan tulee peruuttaa verkkosopimuksen vahvistus Datahubiin ja Datahub palauttaa peruutuksen perusteella asiakkaan vanhan verkkosopimuksen, mikäli kyseinen verkkosopimus on luotu Datahubiin peruutettavan myyntisopimuksen luonnin
yhteydessä. Asiakkaan edeltävä myyjä ei välttämättä ota asiakasta takaisin, jolloin myyjä ilmoittaa Datahubiin sopimuksen päättämisen ja jakeluverkonhaltija päättää verkkosopimuksen
omalla sopimuksen päättämisilmoituksella. Takautuvia sopimusten aloituksia ja päättämisiä
voidaan tehdä vain edellä kuvattujen peruutusten tai virheellisten sopimuksien korjaamiseksi.
Takautuvasti tehtävä sopimusmuutos muuttaa sopimuksen voimassaoloa menneisyydessä.
(Fingrid Oyj 2016a)

62

Asiakas voi kiistää myyntisopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaan. Silloin,
kun asiakas kiistää myyntisopimuksen, mutta myyjä ei suostu peruuttamaan tai päättämään
sopimusta on mahdollistettava myyntisopimuksen peruuttaminen tai päättäminen jakeluverkonhaltijan toimesta. Tämä ominaisuus toteutetaan Datahubin ensimmäisessä vaiheessa manuaalisesti. Jakeluverkonhaltija ilmoittaa kiistämisen kirjallisesti Datahub–operaattorille, joka
peruuttaa kiistetyn myyntisopimuksen ja ilmoittaa tästä myyjälle. Tulevaisuudessa asiakkaiden tekemien kiistämisien määrää seurataan ja päätetään sen perusteella tarvitseeko Datahubiin tehdä toiminnallisuus kiistämisten hoitamista varten. (Fingrid Oyj 2016a)

5.2.4 Muiden sopimustyyppien ja erikoistapausten käsittely

Muita sopimustyyppejä ovat pientuotantokohteiden osto- ja verkkopalvelusopimukset sekä
sähköntoimitussopimukset. Pientuotantokohteiden käsittely Datahubissa ei juuri eroa kulutuskäyttöpaikkojen käsittelystä vaan esimerkiksi sopimusprosessit toteutetaan samalla tavalla
kuin kulutuskäyttöpaikkojen osalta. Pientuotannon osto- tai verkkopalvelusopimukseksi tulkitaan Datahubissa sopimus, joka on liitetty tuotantokäyttöpaikkaan. Sähköntoimitussopimusta
käsitellään Datahubissa erillisenä myynti- ja verkkosopimuksena. Myyjä ilmoittaa Datahubiin, että kyse on sähköntoimitussopimuksesta ja tämän perusteella jakeluverkonhaltija tietää
olla lähettämättä verkkosopimuksen sopimusvahvistusta asiakkaalle vahvistaessaan uuden
sopimuksen Datahubiin. Vastaavasti, kun myyjä purkaa sähköntoimitussopimuksen ja muuttaa sen pelkäksi myyntisopimukseksi, tietää jakeluverkonhaltija lähettää asiakkaalle verkkosopimuksen sopimusvahvistuksen. (Fingrid Oyj 2016a)

Kuolinpesän käsittely on sopimusprosesseihin liittyvä erikoistapaus, jonka käsittely Datahubissa riippuu toimijan tavasta hoitaa asia. Kuolinpesä voidaan tulkita Datahubissa sopimuksen
vaihtona, sisäänmuuttona tai sopimustietojen päivityksenä. Mikäli toimijan kuolinpesään liittyvä sopimus saa y-tunnuksen tai sopimus siirretään perikunnan jäsenen/jäsenten nimiin eli
sopimukseen liittyvä henkilötunnus vaihtuu, niin Datahubiin ilmoitetaan uusi sopimus, jonka
Datahub rekisteröi sisäänmuuttona. Silloin, jos toimija muuttaa vain sopimuksen nimen ja
sopimus jatkuu kuolleen henkilön henkilötunnuksella, ilmoitetaan muutos sopimustietojen
päivityksenä. Mikäli toimija muodostaa tässä tilanteessa uuden sopimuksen, ilmoitetaan se
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Datahubiin uutena myyntisopimuksena, jonka Datahub rekisteröi sopimuksen vaihtona. (Fingrid Oyj 2016a)

5.3

Käyttöpaikka- ja asiakastietojen hallinta

Kuvassa (Kuva 33.) on esitetty käyttöpaikka- ja asiakastietojen hallintaprosessien sisältämät
tapahtumat. Nämä hallintaprosessit jakautuvat kolmeen osioon, jotka ovat:


käyttöpaikkatietojen ylläpito



asiakastietojen ylläpito



asiakas- ja käyttöpaikkatietojen haku

Tulevissa kappaleissa käydään edellä mainitut osiot läpi. Jokaisen osion prosessit kuvataan
prosessikaaviolla keskittyen lähinnä jakeluverkonhaltijan rooliin. Sähkönmyyjän osuus käsitellään niiltä osin kuin myyjän tekemät/ilmoittamat muutokset käynnistävät toimenpiteitä
myös jakeluverkonhaltijan puolesta.
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Kuva 33. Käyttöpaikka- ja asiakastietojen hallintatapahtumat (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

5.3.1 Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Kaikkien mittauspisteiden eli myös käyttöpaikkojen tiedot ovat jakeluverkonhaltijan omistamaa tietoa ja niitä koskevien tietojen ylläpito on jakeluverkonhaltijan vastuulla. Jakeluverkonhaltija luo käyttöpaikan, päivittää käyttöpaikkatietoja ja ilmoittaa käyttöpaikan poistumisen käytöstä Datahubiin. Käyttöpaikka perustetaan jakeluverkonhaltijan omaan järjestelmään
ja luodaan heti sen jälkeen Datahubiin. Datahubiin tallennettavien käyttöpaikkatietojen tietomalli on esitetty liitteessä (Liite 7.). Käyttöpaikan ominaisuudet sisältävä attribuutti on pakollinen, mikäli käyttöpaikan tila on muu kuin ”rakenteilla” ja attribuutin entiteeteistä sulakekoko ja sähköteho on ilmoitettava vähintään toinen.
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Kuva 34. GSRN–tunnus

Datahubin myötä luovutaan kansallisista käyttöpaikkatunnuksista ja otetaan käyttöön GS1järjestelmään perustuva GSRN–tunnus, jolla muodostetaan käyttöpaikkatunnus. Yllä olevassa
kuvassa (Kuva 34.) on esitetty GSRN–tunnuksen muodostuminen. GSRN–tunnus takaa kansainvälisesti yksilöidyt käyttöpaikkatunnukset, jolloin eri maiden käyttöpaikkojen käsittely
onnistuu ilman, että ne sekoittuvat keskenään.

Jakeluverkonhaltijan tehtävä on ylläpitää myös käyttöpaikan tilatietoa. Käyttöpaikan mahdolliset tilatiedot Datahubissa on esitetty taulukossa (Taulukko 3.). Käyttöpaikka voidaan perustaa Datahubiin ”rakenteilla” tilatiedolla, jos käyttöpaikka on vasta rakennusvaiheessa. Tilatieto ”rakenteilla” kertoo myyjälle, että käyttöpaikalle voidaan tehdä sopimus ja ilmoittaa se
Datahubiin, mutta sähköntoimitusta kohteeseen ei voida vielä aloittaa. Käyttöpaikan tilatiedoksi voidaan asettaa ”rakenteilla” myös, mikäli kyseessä on esimerkiksi saneerauskohde ja
käyttöpaikka halutaan passivoida määräajaksi. Käyttöpaikan asettaminen ”rakenteilla” tilaan
ei automaattisesti lopeta käyttöpaikan myyntisopimusta, vaan myyjän tulee sopia asiasta asiakkaan kanssa. (Fingrid Oyj 2016a)

Taulukko 3. Käyttöpaikan tilat ja niiden merkitys (Fingrid Oyj 2016a)

Tila

Sopimusten solmiminen

Toimituksen aloitus

Rakenteilla

Voidaan solmia

Ei voida aloittaa

Kytketty

Voidaan solmia

Voidaan aloittaa

Katkaistu

Voidaan solmia

Voidaan aloittaa

Poistettu käytöstä

Ei voida solmia

Ei voida aloittaa

Tilanne käyttöpaikalla
Mittaroimaton
Liittymä ylläpidolla
Perustila –
sähköt kytketty
Perustila –
sähköt ei kytketty
Liittymä purettu
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Mittarin asennuksen jälkeen jakeluverkonhaltija päivittää käyttöpaikan tilaksi ”kytketty” tai
”katkaistu” sen mukaan aloitetaanko sähköntoimitus samaan aikaan vai ei. Uuden käyttöpaikan tilan ollessa ”kytketty” tai ”katkaistu” on käyttöpaikka entiteetin ”Sulakekoko” tai ”Sähköteho” attribuuteista toinen pakollinen tieto. Käyttöpaikan tilan ollessa ”kytketty” tai ”katkaistu” voidaan käyttöpaikalle tehdä sopimuksia ja sähköntoimitus aloittaa heti, mikäli käyttöpaikka on kytketty tai niin pian, kun jakeluverkonhaltija saa käyttöpaikan kytkettyä. Mikäli
myyntisopimus on ilmoitettu käyttöpaikalle sen tilan ollessa rakenteilla ja toimitusta ei voida
aloittaa sopimukseen merkittynä aloituspäivänä, tulee todellinen kytkentäpäivämäärä ja
myyntisopimuksen aloituspäivämäärä eroamaan. Mikäli myyjä haluaa muuttaa myyntisopimuksen aloituspäivämäärän samaksi, kuin jakeluverkonhaltijan ilmoittama kytkentäpäivämäärä, tulee myyjän peruuttaa nykyinen myyntisopimus ja ilmoittaa uusi myyntisopimus uudella
aloituspäivämäärällä. Käyttöpaikan tila asetetaan ”poistettu käytöstä” tilaan, kun käyttöpaikka
poistuu käytöstä lopullisesti. Liitteessä (Liite 8.) on esitetty käyttöpaikan käytöstä poistamisen
tietomalli. Käyttöpaikan sopimukset tulee ilmoittaa päättyneeksi ennen kuin käyttöpaikka
poistetaan käytöstä. Sopimuksia ei voi enää solmia käyttöpaikalle sen jälkeen, kun se on poistettu käytöstä.

Mikäli käyttöpaikka luodaan Datahubiin virheellisesti, se pitää poistaa. Tilanteessa, jossa virheellisesti luodulle käyttöpaikalle ei ole vielä tehty muita tapahtumia, voidaan sen poistamiseen käyttää yleistä peruutustapahtumaa. Mikäli virheelliselle käyttöpaikalle on tehty jo tapahtumia, täytyy nämä tapahtumat peruuttaa ja tämän jälkeen asettaa käyttöpaikka ”poistettu
käytöstä” tilaan. Virheellisesti luodun ja käytöstä poistetun käyttöpaikan käyttöpaikkatunnusta ei voi käyttää enää uudelleen.

67

Kuva 35. Käyttöpaikkatietojen päivitys (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Jakeluverkonhaltija ylläpitää käyttöpaikkatietoja Datahubissa päivitystapahtumalla. Kuvassa
(Kuva 35.) on esitetty käyttöpaikkatietojen päivityksen prosessikuvaus. Jakeluverkonhaltija
tekee käyttöpaikkatietojen päivityksen Datahubiin heti, kun tiedot on päivitetty jakeluverkonhaltijan omaan järjestelmään. Käyttöpaikan tunnusta ei päivitetä Datahubiin koskaan. Jakeluverkonhaltijan päivittäessä käyttöpaikan tietoja tulee sen ilmoittaa käyttöpaikkatietojen lisäksi
omat tunnistetietonsa ja päivitettävien tietojen voimaantulopäivämäärä. Asiakkaan ilmoittaessa myyjälle käyttöpaikkatietojen muutoksista, tekee myyjä käyttöpaikkatietojen päivityspyynnön Datahubiin, jonka Datahub välittää jakeluverkonhaltijalle, joka suorittaa käyttöpaikkatietojen päivittämisen omaan järjestelmäänsä ja Datahubiin. Jakeluverkonhaltijan tulee vastata
päivityspyyntöön kahden arkipäivän kuluessa ja jos jakeluverkonhaltija ei vastaa pyyntöön
niin Datahub lähettää asiasta muistutuksen päivittäin, kunnes pyyntöön vastataan.
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Datahubissa kulutus- ja tuotantokäyttöpaikat käsitellään erillisinä käyttöpaikkoina huolimatta
siitä, sijaitsevatko ne fyysisesti samassa paikassa vai ei. Fyysisesti samassa paikassa sijaitsevat käyttöpaikat linkitetään toisiinsa ilmoittamalla Datahubiin tuotantokäyttöpaikan luonnin
tai tietojen päivityksen yhteydessä sen kulutuskäyttöpaikan tunnus, joka sijaitsee fyysisesti
samassa paikassa tuotantokäyttöpaikan kanssa.

Jakeluverkonhaltijoilla on tarve luoda väliaikaisia käyttöpaikkoja esimerkiksi tapahtuma- tai
työmaakäyttöpaikoiksi. Väliaikaisen käyttöpaikan menettelyt saattavat olla erilaiset eri yhtiöillä. Mikäli JVH perustaa aina uuden käyttöpaikan väliaikaiseksi käyttöpaikaksi, ilmoitetaan
se Datahubiin edellä kuvatun käyttöpaikan luontiprosessin mukaan. VESsin tapa, jossa JVH
kierrättää väliaikaisilla käyttöpaikoilla samaa käyttöpaikkatunnusta ja päivittää vain käyttöpaikan osoitetietoja sen mukaan, missä väliaikainen käyttöpaikka milloinkin sijaitsee, tehdään
Datahubiin edellä kuvatun käyttöpaikan päivitystapahtuman mukaan. Jakeluverkonhaltijan
kierrättäessä käyttöpaikkatunnusta täytyy sen huolehtia, että käyttöpaikan tilaa ei aseteta Datahubissa käytöstä poistetuksi, niin kauan kun käyttöpaikkatunnusta käytetään uudelleen.

5.3.2 Asiakastietojen ylläpito

Asiakas luodaan Datahubiin vain kerran osana sopimusprosesseja. Kaikki toimijat, joilla on
sopimuksia asiakkaan kanssa, saavat asiakkaan perustiedot. Asiakkaan perustietoja ovat nimija tunnistetiedot sekä yhteys- ja osoitetiedot. Sopimuskohtaisia tietoja ovat laskutus- ja yhteyshenkilötiedot ja niitä ylläpidetään toimijakohtaisesti. Datahubissa asiakkaan sopimukselle
voi ilmoittaa myös asiakaan tarkenteen, jolla voidaan antaa lisätietoja esimerkiksi yritysasiakkaan osastosta, jota kyseinen sopimus koskee. (Fingrid Oyj 2016a)

Asiakastyyppi voi Datahubissa olla kuluttaja- tai yritysasiakas. Kuluttaja-asiakkaita ovat
kaikki luonnolliset henkilöt ja yritysasiakkaita kaikki oikeushenkilöt (yritykset, yhteisöt, julkiset toimijat). Asiakas yksilöidään Datahubissa asiakastyypistä riippuen, joko henkilö-, y(VAT–tunnus ulkomaisilla yrityksillä) tai yhdistystunnuksella. Ulkomaalaiset asiakkaat, joilla
ei ole vielä suomalaista henkilötunnusta ovat ainoa poikkeus, jolloin Datahubiin voidaan luoda sopimus ilman asiakkaan tunnistusta. Tällaisissa tapauksissa ilmoitetaan asiakkaan syntymäaika. Tämän lisäksi tulee ilmoittaa osapuolen oma tunnus (”muu tunnus”), joka muodostuu
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myyjän tunnuksesta ja myyjän asiakastunnuksesta. Ulkomaalaisella asiakkaalla saattaa olla
ulkomainen henkilötunnus, joka voidaan ilmoittaa Datahubiin asiakkaan lisätunnus kentässä.
Osapuoli, joka ilmoittaa sopimuksen tunnuksettomalle asiakkaalle, on velvollinen päivittämään asiakkaan tiedot Datahubiin heti, kun henkilötunnus on saatavilla. (Fingrid Oyj 2016a)

Asiakkaan tiedot ilmoitetaan osana sopimusprosessia ja mikäli sopimusprosessin yhteydessä
ilmoitettua asiakasta ei löydy Datahubista, luodaan se sinne tässä vaiheessa. Ilmoitettujen
asiakastietojen oikeellisuudesta vastaa osapuoli, joka on ilmoittanut tiedot Datahubiin. Datahubiin tallennetut asiakastietueet linkitetään niitä koskeviin sopimuksiin. Yksi asiakas voi
liittyä useaan sopimukseen ja yksi sopimus useaan asiakkaaseen. Asiakastiedot päivitetään
Datahubiin osana sopimusprosessia tai erillisellä päivitystapahtumalla. Asiakastietojen ylläpito on myyjän vastuulla ja tietoja voivat päivittää vain ne myyjät, joilla on voimassa oleva sopimus asiakkaan kanssa. Silloin, kun asiakkaalla on vain verkkosopimus (mahdollista Datahubiin siirrettyjen nykyisten asiakkaiden tapauksessa, joilla on ollut siirrettäessä vain verkkosopimus), päivitetään asiakkaan tiedot jakeluverkonhaltijan tekemän päivityspyynnön perusteella.

Kuva 36. JVH:n asiakastietojen päivityspyyntö ja päivitettyjen asiakastietojen vastaanotto (osittain Fingrid Oyj
2016a)
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Jakeluverkonhaltija voi lähettää Datahubiin asiakastietojen päivityspyynnön, mikäli asiakas
on ilmoittanut muuttuneet tietonsa suoraan jakeluverkonhaltijalle. Kuvassa (Kuva 36.) on
esitetty jakeluverkonhaltijan tekemä asiakastietojen päivityspyynnön prosessikaavio ja liitteessä (Liite 9.) päivityspyynnön tietomalli. Jakeluverkonhaltijan tekemä asiakastietojen päivityspyyntö välitetään myyjälle, joka on viimeksi tehnyt sopimuksen asiakkaan kanssa. Myyjän tulee vastata päivityspyyntöön kahden arkipäivän kuluessa tai Datahub lähettää muistutuksen myyjälle kerran päivässä niin kauan, että myyjä vastaa pyyntöön. Muuttuneet tiedot
välitetään kaikille osapuolille, joilla on sopimuksia asiakkaan kanssa. (Fingrid Oyj 2016a)

Ennen Datahubin käyttöönottoa tehdyt verkko- ja myyntisopimukset voivat olla eri asiakkaiden nimissä. Tästä voi seurata tilanne, että tietokonversion yhteydessä Datahubiin tuoduissa
sopimuksissa on asiakkaita, joilla on pelkkä verkkosopimus. Datahub sallii asiakastietojen
päivityksen suoraan verkkosopimukselle jakeluverkonhaltijan toimesta, mikäli asiakkaalla on
vain verkkosopimus. Jakeluverkonhaltija tekee asiakastietojen päivityspyynnön Datahubiin,
joka tarkistaa asiakkaan sopimustilanteen ja mikäli asiakkaalla on vain verkkosopimus, suoritetaan asiakastietojen päivitys ilman myyjän toimenpiteitä.

Datahubissa on mahdollista välittää myös salattuja kuluttaja-asiakkaiden tietoja. Salatuissa
asiakastiedoissa on merkintä salauksesta ja ne välitetään jakeluverkonhaltijalle, mutta valtuutusten teko tällaisille asiakkaille estetään. Näin estetään asiakastietojen välittäminen muille
osapuolille kaikissa prosesseissa.

5.3.3 Käyttöpaikka- ja asiakastietojen haku

Jakeluverkonhaltijalla on oikeudet oman mittausalueensa käyttöpaikkatietoihin ja näihin liittyviin sopimus- ja asiakastietoihin. Jakeluverkonhaltija voi suorittaa käyttöpaikka- ja asiakastietojen haun Datahubista. Tietojen haku on esitetty kuvassa (Kuva 37.) ja liitteessä (Liite 10.)
on esitetty Datahubin haulle palauttamat tiedot.
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Kuva 37. Käyttöpaikka- ja asiakastietojen haku

Kolmas osapuoli voi myös hakea käyttöpaikka- ja asiakastietoja, mikäli asiakas on valtuuttanut 3. osapuolen. Kolmannen osapuolen palvelun tuottaminen helpottuu huomattavasti, kun
asiakkaan palveluun tarvittavat tiedot sijaitsevat yhdessä paikassa. Jakeluverkonhaltija ja sähkönmyyjä voivat toimia 3. osapuolena, mikäli niillä ei ole muuta suhdetta asiakkaaseen. Kolmannelle osapuolelle palautetaan haussa samat käyttöpaikka- ja asiakastiedot, kuin liitteessä
(Liite 10.) on esitetty, mutta ei sopimustietoja, mittausaluetta ja myyjätietoa. Kolmas osapuoli
saa lisäksi tiedon asiakkaan verkkotuotteesta.

5.4

Mittaustietojen hallinta

Tässä kappaleessa käydään läpi mittauspisteillä muodostuvan mittaustiedon hallintaan liittyvät prosessit jakeluverkonhaltijan osalta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 38.) on esitetty mittaustietojen hallintaprosessin sisältämät tapahtumat. Datahubiin tallennettavien mittaustietojen
tietomalli on esitetty liitteessä (Liite 11.). Datahubissa on kolme erilaista mittauspistetyyppiä,
jotka ovat käyttöpaikat, rajapisteet ja tuotantoyksiköt. Datahub ei käsittele lukemia vaan lukemamitattujen- ja vakiotehokohteiden mittaustiedot tulee muuttaa käytössä olevan aikaaskeleen energiaksi. Yksittäinen mittausaikasarja voi liittyä vain yhteen mittauspisteeseen ja
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käyttöpaikalla ei voi olla kahta saman mittaustyypin aikasarjaa. Tuotantoyksiköillä ja rajapisteillä voi olla vain yksi mittausaikasarja ja tuotantoyksikön omakäyttö ilmoitetaan siihen linkitetylle käyttöpaikalle. (Fingrid Oyj 2016a)

Kuva 38. Mittaustietojen hallintatapahtumat (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

Alla olevassa kuvassa (Kuva 39.) on esitetty mittaustietojen hallintaan liittyvä tiedonvaihto
Datahubin ja sähkömarkkinaosapuolien välillä. Mittaustietojen välitys Datahubiin on mittauspisteen mittausvastuullisen velvollisuus ja Datahubiin ilmoitetaan vain uudet ja muuttuneet
mittaustiedot. Jakeluverkonhaltija lähettää Datahubiin käyttöpaikkojen mittaustiedot ja tarvittaessa voi myös hakea niitä Datahubista.

Kuva 39. Mittaustietojen lähetys (osittain Fingrid Oyj 2016a)
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Datahub hyväksyy mittausarvoja eri yksiköillä eli mittausarvoja voi viedä Datahubiin ja hakea
Datahubista haluamallaan yksiköllä. Mittausarvot ilmoitetaan tuntimittausasetuksen mukaisella tarkkuudella eli alle 3x63A sulakekoon tai sitä vastaavan sähkötehon käyttöpaikoille mittausarvot ilmoitetaan 10 wattitunnin tarkkuudella ja tätä suuremmille kilowattitunnin tarkkuudella. (Energiateollisuus, Tuntimittaussuositus) Mittausarvot ilmoitetaan Datahubiin laissa
säädetyllä ja taseselvityksessä käytettävällä aika-askeleella, mutta mittaustietoja voi hakea
haluamallaan aika-askeleella. Mittaustietojen haulle Datahub palauttaa kuitenkin mittaustiedot
jakeluverkonhaltijan ilmoittamalla aika-askeleella, mikäli hakuun ilmoitettu aika-askel on
lyhyempi kuin jakeluverkonhaltijan ilmoittama aika-askel. (Fingrid Oyj 2016a) Alla olevassa
kuvassa (Kuva 40.) on esitetty jakeluverkonhaltijan aloittama mittaustietojen hakutapahtuma.

Kuva 40. Mittaustietojen haku

Muiden kuin rajapisteiden osalta Datahubissa käsitellään vain positiivisia mittausarvoja eli
esimerkiksi tuotannon ja kulutuksen arvot tulee ilmoittaa erikseen. Mittaustietojen muutoksesta tallentuu Datahubiin päivitysajankohta ja tehdyt muutokset tallennetaan historiatietoihin.
Mittaustietoja käsitellään Suomen virallisen ajan mukaan, jolloin kellojen siirron yhteydessä
vuorokauden pituus on 23 tai 25 tuntia. (Fingrid Oyj 2016a)
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Datahub asettaa mittaustietojen ilmoittamiselle tietyt aikarajat, koska taseselvityksen tekeminen siirtyy Datahubin vastuulle ja sen täytyy ilmoittaa taseselvitystiedot eSett:lle pohjoismaisen taseselvityksen aikarajojen puitteissa. Edellisen päivän osalta mittaustiedot tulee ilmoittaa
Datahubiin kuluvan päivän keskiyöhön mennessä. Datahub tarvitsee neljä tuntia aikaa taseselvityksen laskentojen suorittamiseen, joten korjatut mittaustiedot tulee ilmoittaa Datahubiin neljä tuntia ennen virallisen taseikkunan sulkeutumista. (Fingrid Oyj 2016a)

5.4.1 Mittaustietojen validointi

Mittaustietojen oikeellisuuden vastuu säilyy mittausvastuullisella Datahubin käyttöönoton
jälkeenkin. Datahubiin rakennetaan yksinkertainen mittaustietojen validointi siltä varalta, että
Datahubiin päätyy virheellisiä mittaustietoja. Käyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon sekä tuotantoyksikön osalta Datahub hylkää mittaustiedot, jos status on virheellinen, löytyy negatiivisia arvoja tai kymmenkertaisesti sähkötehon/tuotantokapasiteetin ylittäviä arvoja. Datahubissa
käsiteltävät mittaustietojen statukset ovat samat kuin tällä hetkellä sanomaliikenteellä välitettävien mittaustietojen statustiedot, mutta niiden käyttötapaukset eroavat nykyisestä. Statustiedot ja niiden käyttö on esitetty heikoimmasta vahvimpaan liitteenä olevassa taulukossa (Liite
19.).

Mittaustietoja ei kuitenkaan hylätä, vaikka mittaustietojen statustieto ei noudata liitteenä olevan taulukon (Liite 19.) mukaisia aikarajoja. Mittaustiedot hylätään, jos mittaustiedon statustietoa yritetään korvata heikommalla statustiedolla. Datahub valvoo mittaustietojen ilmoittamista ja lähettää jakeluverkonhaltijalle muistutuksen, jos mittaustiedoille asetetut aikarajat
ylitetään. Jakeluverkonhaltijan tulee rakentaa tarvittavat mittaustietojen käsittelymallit omiin
järjestelmiinsä, jotta mittaustietojen ilmoittaminen toimii asetettujen sääntöjen mukaisesti.
(Fingrid Oyj 2016a)
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5.4.2 Mittaustietojen korjaukset

Mittaustietoja säilytetään Datahubissa kuusi vuotta ja jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus
korjata virheelliset tiedot koko ajalle. Muuttuneet mittaustiedot välitetään kaikille niihin oikeutetuille osapuolille automaattisesti. Mikäli virheellisillä mittaustiedoilla on laskutettu asiakasta, noudatetaan tässä tapauksessa Energiateollisuus ry:n ohjeita. Virheellisten mittaustietojen perusteella tehdyn laskutuksen korjaus on kolmen vuoden jälkeen jakeluverkonhaltijan
velvollisuus. Ennen kolmen vuoden määräaikaa myyjä korjaa itse oman laskutuksensa. Jakeluverkonhaltija tarkistaa Datahubin käyttöliittymällä käyttöpaikan tiedoista myyjät, joilla on
ollut myyntisopimus virheen vaikutusajalla ja tiedottaa sähköpostilla myyjille aikajakson,
jolta laskutusta tulee korjata. (Fingrid Oyj 2016a)

5.4.3 Lukemamitatut ja mittaamattomat kohteet

Datahub hyväksyy vain aikasarjamuotoiset mittaustiedot, joten lukemamittausten lukemia ei
käsitellä Datahubissa. Jakeluverkonhaltija muodostaa lukemamitatuille käyttöpaikoille aikasarjaprofiilit tyyppikäyttäjäryhmän 1 vertailukäyrän mukaisesti perustuen käyttöpaikan
vuosikäyttöarvioon ja ilmoittaa ne Datahubiin. Lasketut aikasarjaprofiilit ilmoitetaan Datahubiin statuksella ”Epävarma”. Mittarilta luetun lukeman perusteella uudestaan laskettu aikasarjaprofiili ilmoitetaan Datahubiin statuksella ”OK” ja mikäli jakeluverkonhaltija korjaa statuksella ”OK” ilmoitettua lukemamittauksen profiilia, tulee statukseksi muuttaa ”Korjattu- OK”.
Tyyppikäyttäjäryhmälle 2 nykyisin lasketusta tase-energiaennusteesta ja siihen liittyvästä
lämpötilakorjauksesta luovutaan Datahubin käyttöönoton myötä. (Fingrid Oyj 2016a)

5.4.4 Loissähkö-, rajapiste- ja tuotantoyksikön mittaustiedot

Datahubiin voidaan ilmoittaa loissähkön otto- ja antomittaustietoja. Datahub välittää loissähkötietoja osapuolille näiden hakujen perusteella, mutta Datahub ei suorita laskentoja loissähkön osalta. Loissähkön otto- ja antoarvot tulee ilmoittaa Datahubiin erillisinä aikasarjoina,
joille Datahub suorittaa negatiivisten arvojen validoinnin. Datahubissa käyttöpaikkatietoihin
lisätään tietokenttä, joka ilmaisee, että käyttöpaikalta on saatavissa loissähkötietoja. Osapuolet
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voivat halutessaan tilata Datahubin käyttöliittymästä loissähkön mittaustietojen välityksen.
(Fingrid Oyj 2016a)

Datahub tarvitsee rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden mittaustiedot jakeluverkonhaltijan taseselvityksen laskemista varten. Mittauspisteen mittausvastuullisen tehtävä on ilmoittaa rajapistemittaustiedot Datahubiin. Rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden mittaustiedot ilmoitetaan
Datahubiin samalla tavalla kuin muutkin mittaustiedot, mutta niitä ei voi korjata enää taseikkunan sulkeutumisen jälkeen. Virheiden korjaaminen jää mittausvastuullisen ja toisen osapuolen keskenään selvitettäväksi. Datahub suorittaa rajapiste- ja tuotantoyksiköiden mittaustietojen käsittelyn ja validoinnin soveltuvin osin samalla tavalla kuin muidenkin mittaustietojen.
(Fingrid Oyj 2016a)

5.5

Kytkentä- ja katkaisutapahtumat

Kytkentöjä ja katkaisuja tehdään osana sopimusprosesseja muuttotilanteissa ja sopimusrikkomuksista seuraavassa perintätilanteessa. Asiakas saattaa myös pyytää käyttöpaikan sähköjen katkaisua esimerkiksi käyttöpaikan saneeraustöiden yhteydessä. Datahub käsittelee kytkennät ja katkaisut käyttöpaikan tilan muutoksina. Kuvassa (Kuva 41.) on esitetty katkaisu- ja
kytkentäprosesseihin liittyvät Datahub tapahtumat. (Fingrid Oyj 2016a)
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Kuva 41. Kytkentä- ja katkaisutapahtumat (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

Kytkentä- ja katkaisutapahtumien aikarajat riippuvat kokonaisprosessista, jonka osana ne suoritetaan. Mikäli kytkentä tai katkaisu tehdään sopimusprosessien muuttotilanteessa, ei siitä
tehdä erillistä kytkentä- tai katkaisupyyntöä Datahubiin. Edellä mainitussa tapauksessa aikarajat määräytyvät sopimusprosesseille asetettujen aikarajojen mukaan. Sopimusrikkomuksista
seuraavan perintäprosessin osana tai asiakkaan pyynnöstä tehtävät katkaisut ja kytkennät ilmoitetaan Datahubiin erillisenä pyyntö- tai ilmoitustapahtumana. (Fingrid Oyj 2016a)

Myyjä tekee perintäprosesseihinsa liittyvistä katkaisu tai kytkentä tarpeesta pyynnön Datahubiin, joka välittää pyynnön jakeluverkonhaltijalle. Kuvassa (Kuva 42.) on esitetty myyjän
tekemän katkaisu-/kytkentäpyynnön aloittamat toiminnot jakeluverkonhaltialla. Jakeluverkonhaltija tarkistaa pystyykö se suorittamaan käyttöpaikan sähköjen katkaisun/kytkennän
pyydetysti. Mikäli sähköjä ei voida katkaista pyydettynä aikana, tekee jakeluverkonhaltija
ilmoituksen Datahubiin katkaisun/kytkennän viivästymisestä. Tällaisessa tilanteessa pyydetyn
katkaisuajanhetken ja toteutuneen katkaisun välillä toimitettu sähkö lasketaan jakeluverkonhaltijan taseeseen.

78

Kuva 42. Myyjän tekemän katkaisu-/kytkentäpyynnön prosessikaavio (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Jakeluverkonhaltijan tekemän katkaisu-/kytkentäilmoituksen sekä viivästymisilmoituksen
tietomalli on esitetty liitteessä (Liite 12.). Osa jakeluverkonhaltijoista varmistaa vielä erikseen
asiakkaalta sähköjen turvallisen kytkennän ennen sähköjen uudelleen kytkentää, mutta tätä ei
tehdä VES:n toimesta ja siksi kyseistä toimintoa ei ole merkitty yllä olevaan prosessikaavioon. Myyjän tulee tehdä perintäprosessiin liittyvä katkaisu- tai kytkentäpyyntö viimeistään
viikkoa ennen toivottua ajankohtaa (Fingrid Oyj 2016a).

Asiakas voi pyytää käyttöpaikan sähköjen katkaisua suoraan jakeluverkonhaltijalta tai asiakas
voi rikkoa verkkosopimusta, jolloin jakeluverkonhaltija katkaisee sähköt käyttöpaikalta osana
perintäprosessia. Datahub seuraa käyttöpaikkojen myyjätilannetta ja ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle myyjättömästä käyttöpaikasta, jolloin jakeluverkonhaltija katkaisee käyttöpaikan
sähköt. Jakeluverkonhaltija tekee käyttöpaikan sähköjen katkaisusta ilmoituksen Datahubiin.
Kuvassa (Kuva 43.) on esitetty edelle mainittujen prosessien kulku.
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Kuva 43. JVH:n suorittaman katkaisun prosessikaavio (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Vastaavasti asiakas voi pyytää sähköjen kytkentää käyttöpaikalle jakeluverkonhaltijalta tai
suorittaa sopimusrikkomuksensa velvollisuudet, jolloin jakeluverkonhaltija kytkee sähköt
käyttöpaikalle. Kytkentä voidaan suorittaa jakeluverkonhaltijan toimesta myös osana sopimusprosessia. Jakeluverkonhaltija tekee käyttöpaikan tilamuutoksen omaan järjestelmäänsä ja
ilmoittaa muutoksen myös Datahubiin. Edellä kuvatut prosessit on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 44.).
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Kuva 44. JVH:n suorittaman kytkennän prosessikaavio (osittain Fingrid Oyj 2016a)

Jakeluverkonhaltijan tulee ilmoittaa käyttöpaikan tilamuutokset välittömästi sen jälkeen, kun
muutos syötetään jakeluverkonhaltijan omaan järjestelmään. Tilamuutos tulee ilmoittaa myös
samassa paikassa sijaitsevalle tuotantokäyttöpaikalle. Mikäli kyseessä on manuaalisesti katkaistava/kytkettävä käyttöpaikka ja tämä aiheuttaa viiveen tiedon päivitykseen niin jakeluverkonhaltijan omaan järjestelmään kuin Datahubiin niin tämä viive saa olla enintään viikon.
(Fingrid Oyj 2016a) Mahdollisen viiveen takia käyttöpaikan tilatieto ei ole aina ajan tasalla ja
tämän takia Datahub ei validoi kytkentäpyyntöjä käyttöpaikan tilatiedon perusteella. Myyjä
voi esimerkiksi lähettää Datahubiin kytkentäpyynnön vaikka käyttöpaikka olisi Datahubissa
kytketty tilassa. Jakeluverkonhaltijalla on tiedossaan käyttöpaikan todellinen tilanne, joten se
pystyy käsittelemään myyjän pyynnöt oikein siinä järjestyksessä kuin ne ovat tulleet. (Fingrid
Oyj 2016a)
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Jakeluverkonhaltija voi veloittaa pikaisella aikataululla, työajan ulkopuolella tai manuaalisesti
kytkettävien käyttöpaikkojen kytkennästä maksun. Kytkennöistä veloitetaan sitä osapuolta,
joka on pyytänyt kytkentää tai katkaisua. Datahubin käyttöönoton myötä jakeluverkonhaltijoiden kytkentähinnastoista laaditaan taulukko, jonka avulla myyjät voivat tiedottaa asiakasta
kytkennän ja katkaisun kuluista. Mikäli asiakas haluaa katkaista tai kytkeä käyttöpaikan sähköt, tulee hänen ottaa yhteyttä jakeluverkonhaltijaan, joka tiedottaa asiakasta toimenpiteen
kustannuksista. (Fingrid Oyj 2016a)

5.6

Laskurivi- ja tuotetiedot

Datahub ei suorita sähkömarkkinaosapuolien laskutusta, mutta mahdollistaa laskuasetuksen
(asetus 836/2000) mukaisen laskurivitietojen välittämisen. Datahubiin luodaan mahdollisuus
syöttää laskurivejä, josta ne välitetään osapuolille näiden valtuuksien määrittämässä laajuudessa. Lisäksi välitettäviin laskurivitietoihin liittyvän käyttöpaikan sopimuksien laskutustavan
on vastattava yhteislaskutusta. Asiakas ei voi kuitenkaan valtuuttaa 3. osapuolta saamaan laskurivitietoja. Laskurivien ilmoitettava tietomalli on esitetty liitteessä (Liite 13.). Laskurivejä
haetaan aikavälin perusteella ja haku palauttaa kaikki laskurivit, joiden aikaväli leikkaa haussa ilmoitettua aikaväliä. (Fingrid Oyj 2016a)

Jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus ylläpitää siirtotuotteidensa tietoja Datahubissa. Tuotetiedot on ilmoitettava Datahubiin ja niitä voi hakea automatisoidun rajapinnan kautta. Tuotteita voidaan tarvittaessa ilmoittaa useampi yhdelle sopimukselle. Aivan kuten laskurivitietoja
välitettäessä myös tuotteiden hintatietoja välitettäessä vaaditaan, että osapuolella on valtuutus
tietoihin ja että käyttöpaikkaa koskevissa sopimuksissa laskutustapa vastaa yhteislaskutusta.
Kolmas osapuoli ei voi saada hintatietoja asiakkaan valtuutuksella. Tuotetiedoista voi päivittää tuotteen ja tuotekomponenttien nimiä, kalenteria ja hintaa. Mikäli muita tuotetietoja halutaan muuttaa, tulee luoda kokonaan uusi tuote.

Liitteessä (Liite 14.) on esitetty ilmoitettavien tuotetietojen tietomalli. Tietomallissa oleva
kalenteriaikasarja-entiteetti voi saada tuntiarvon 0 tai 1. Arvo 1 tarkoittaa, että kyseiselle tunnille sovelletaan kyseistä tuotekomponenttia. Kalenteriaikasarja muodostetaan jokaiselle vuodelle erikseen, koska arkipyhät voivat vaihdella vuosittain. Kalenteriaikasarjassa tulee huomi-
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oida kesä- ja talviaikaan siirtyminen sekä karkausvuosien ylimääräinen päivä. Tuotetiedoissa
on ilmoitettava hinta-aikasarja, joka kertoo hinnan jokaiselle tunnin, tai hinta-attribuutti, jossa
voi olla yksi hinta kerrallaan voimassa. (Fingrid Oyj 2016a)

5.7

Taseselvitys

Taseselvitys siirtyy jakeluverkonhaltijalta kokonaisuudessaan Datahubiin. Datahub tekee taseselvityksen vaatimat laskennat ja ilmoittaa tiedot eSettille. Laskelmat perustuvat käyttöpaikkojen, rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden mittaustietoihin. Mittausvastuullinen ylläpitää
rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden tietoja Datahubin käyttöliittymän kautta. Jakeluverkonhaltijan velvollisuus on ylläpitää tietoa tuotantoyksikön myyjästä ja alueensa käyttöpaikkojen
tietoja sekä ilmoittaa näiden mittaustiedot Datahubiin, kuten edellä on kuvattu. Jakeluverkonhaltija ylläpitää Datahubin käyttöliittymän kautta tietoa myös siitä, mitkä myyjät vastaavat
mittausalueen avoimen toimittajan ja häviömyyjän rooleista.

Datahub lähettää jakeluverkonhaltijalle ilmoituksen, kun käyttöpaikan myyntisopimus päätetään. Lisäksi Datahub ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle, jos myyjättömille käyttöpaikoille ei ole
ilmoitettu katkaisua. Tilanteessa, jossa jakeluverkonhaltija ei pysty suorittamaan käyttöpaikan
sähköjen katkaisua myyjän pyynnön aikarajoissa, siirretään tasetieto jakeluverkonhaltijalle
pyydettyä katkaisupäivää seuraavasta päivästä alkaen ja takaisin myyjälle jakeluverkonhaltijan ilmoittaman kytkentätunnin alusta. (Fingrid Oyj 2016a)

Kuva 45. Tasevirheiden laskutusaineiston toimitus (osittain Fingrid Oyj 2016a)
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Datahub suorittaa tasevirheiden korjausta takautuvasti kolmelle vuodelle kaksi kertaa vuodessa ET:n ohjeen (Energiateollisuus ry 2014b) mukaisesti tai toimijan erillisen pyynnön perusteella. Laskennan jälkeen Datahub ilmoittaa osapuolille kyseisen ohjeen liitteen 3 mukaiset
tiedot, joita jakeluverkonhaltija käyttää myyjäkohtaisen laskutuksen suorittamiseen. Datahub
toimittaa jakeluverkonhaltijalle laskutusaineiston (Kuva 45.), jonka perusteella jakeluverkonhaltija suorittaa hyvitys-/korjauslaskutuksen. Jakeluverkonhaltijan häviöt lasketaan myös tasevirhelaskennan yhteydessä ja häviöiden muutokset kirjataan mittausalueen häviömyyjälle.

Datahub ylläpitää myyjistä kaksia käyttöpaikkakohtaisia tasetietoja, jotka ovat taseselvitykseen ilmoitettuja/aiemmin korjattuja tasetietoja sekä laskentahetken tietojen mukaisia tasetietoja. Korjauslaskutuksen perusteena olleet tasetiedot tallennetaan Datahubiin historiatiedoksi,
jolloin voidaan verrata Datahubiin ilmoitettuja ja myöhemmin korjattuja tasetietoja. Lukemamitatuille kohteille muodostuu aina korjattavaa tasevirhettä, koska niitä käsitellään kuten
tuntimittauskohteita eikä niille tehdä tasoituslaskentaa.

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus oman mittausalueensa ja myyjien taseselvitystietoihin. Datahub ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle päivittäin ensimmäiseen taseikkunan ulkopuoliseen päivään asti uudet ja muuttuneet taseselvitystiedot. Lisäksi jakeluverkonhaltija voi hakea erillisellä hakutapahtumalla käyttöpaikkakohtaiset taseselvitystiedot. Taseselvitystietojen haulle
palautettavien tietojen tietomalli on liitteenä (Liite x.).

5.8

Valtuutukset

Datahubin tietojen hyödyntäminen vaatii, että toimijalla on sopimus Datahubin kanssa ja valtuudet tiedon käyttämiseen. Valtuutuksia on kahdenlaisia, jotka ovat asiakkaan antamat valtuutukset ja Datahubin osapuolten toisilleen antamat valtuutukset. Asiakas antaa valtuutuksen
omiin ja omien käyttöpaikkojen tietoihin. Datahubin osapuolten toisilleen antamien valtuutusten avulla osapuolet antavat toisilleen oikeutuksen hoitaa jonkin roolin mukaista tehtävää.
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Kuva 46. Asiakkaan antaman valtuutuksen ilmoitustapahtumat Datahubiin (mukaillen Fingrid Oyj 2016a)

Asiakas antaa valtuutuksen käyttöpaikkakohtaisesti ja valtuutuksen voimassaoloaika vaihtelee
käyttötarkoituksen perusteella ja on enintään kaksi vuotta. Kun asiakas valtuuttaa jakeluverkonhaltijan tai myyjän, niin osapuoli ilmoittaa valtuutuksesta Datahubiin erillisellä tapahtumalla. Tarvittaessa valtuutetun osapuolen vastuulla on pystyä todentamaan asiakkaan antama
valtuutus. Kolmannen osapuolen valtuutus asiakkaan tulee tehdä Datahubiin itse tunnistettuna
käyttäjänä ja kolmannen osapuolen on tarjottava asiakkaalle pääsy asiakasportaaliin, missä
asiakas tekee valtuutuksen. Mikäli käyttöpaikkaan on liitetty useampi asiakas, täytyy kaikkien
asiakkaiden antaa valtuutus, jotta kolmas osapuoli saa oikeuden käyttöpaikka- ja mittaustietoihin. Kuvassa (Kuva 46.) on kuvattu osapuolten Datahubiin tekemät ilmoitustapahtumat
asiakkaan antamasta valtuutuksesta ja liitteessä (Liite 15.) ilmoituksen tietomalli. (Fingrid Oyj
2016a) Aikaisemmin esitellyn ”Minun sähkötiedot” -palvelun kautta asiakas näkee valtuuttamansa yritykset ja valtuutusten laajuuden ja voi halutessaan muuttaa näitä.

Osapuolet voivat antaa valtuutuksia toisilleen tietoryhmä- ja/tai tapahtumakohtaisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa osapuoli ulkoistaa jonkin toiminnon toisen osapuolen hoidettavaksi.
Valtuutettu osapuoli voi olla mikä tahansa taho, jolla on sopimus valtuuttajan ja Datahubin
kanssa. Valtuutus voidaan antaa myyjälle, jakeluverkonhaltijalle tai 3. osapuolelle, jolloin
valtuutuksiin perustuen kukin osapuoli voi toimia useassa eri roolissa Datahubiin päin. Valtuuttava osapuoli ilmoittaa antamastaan valtuutuksesta Datahubin käyttöliittymän kautta, jossa määritellään valtuutettu osapuoli ja valtuutuksen sisältämät tietoryhmä/tapahtuman käynnistys oikeudet. (Fingrid Oyj 2016a)
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6

DATAHUBIN KÄYTTÖÖNOTTO

Markkinaosapuolten nykyisissä järjestelmissä oleva tieto siirretään Datahubiin tietokonversiolla. Ennen kuin tiedot voidaan siirtää Datahubiin, tulee varmistua siitä, että siirrettävä tieto
on Datahubin vaatimalla tasolla. Tietokonversiota varten hankitaan tietokonversiojärjestelmä,
jota testataan ensin pilottivaiheessa valittujen markkinaosapuolten kanssa. Tämä vaihe kestää
noin vuoden, jonka jälkeen aloitetaan kaikkien markkinaosapuolien tietokonversio. Tietokonversiossa osapuolet muodostavat siirtotiedostoja siirrettävistä tiedoista ja siirtotiedostot lähetetään tietokonversiojärjestelmään. Tietokonversiojärjestelmä tarkistaa, että onko lähetetty
tieto Datahubin vaatimien tietomallien mukaista ja lähettää osapuolille raportin tietojen mahdollisesti sisältämistä puutteista. Markkinaosapuolet suorittavat vaadittavat korjaukset tiedon
lähdejärjestelmiin ja lähettävät siirtotiedoston uudelleen. Tätä jatketaan niin kauan, että tiedot
ovat Datahubin vaatimalla tasolla. (Fingrid Oyj 2016c)

Kuva 47. Datahubin käyttöönotto (Fingrid Oyj 2016c)

Datahubin käyttöönotto tapahtuu, kun sinne ladattu tieto on saavuttanut vaaditun laatutason.
Yllä olevassa kuvassa (Kuva 47.) on esitetty vaiheet Datahubin käyttöönotossa. Käyttöönottoprosessi alkaa niin, että jo käynnissä olevat vähittäismarkkinaprosessit suoritetaan loppuun
ja kaikkien markkinaosapuolien uusien vähittäismarkkinaprosessien käynnistäminen lopetetaan Datahubin tietokonversion ajaksi. Seuraavaksi aloitetaan tietokonversio Datahubiin. Tänä
aikana markkinaosapuolet eivät voi käynnistää uusia markkinaprosesseja. Uusien vähittäismarkkinaprosessien suorittaminen alkaa Datahubissa, kun tiedot on ladattu onnistuneesti Da-
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tahubiin ja prosessit sekä tietoyhteydet on testattu. Datahubin käyttöönotosta tehdään vielä
tarkempi määritelmä myöhemmin alan toimijoiden kanssa. (Fingrid Oyj 2016c)

7

DATAHUBIN KEHITYS

Datahubin mahdollinen kehityskulku riippuu paljon markkina- ja laskutusmallin muutoksista
tulevaisuudessa. Fingrid on vuonna 2014 tekemässään selvityksessä huomioinut pakollisen
yhden laskun mallin ja markkinamallin kehittymisen myyjäkeskeiseksi Datahubin kehitys
vaihtoehdoissa (Fingrid Oyj 2014b). Datahubin versiossa 2.1 olisi tuki pakolliselle yhden laskun mallille, jossa asiakasta laskuttavana osapuolena toimisi sähkönmyyjä, joka laskuttaisi
sähkön myynnin ja siirron. Jakeluverkonhaltijat syöttäisivät laskurivit Datahubiin ja myyjät
hakisivat niitä sieltä. Tällä hetkellä jo Datahubin versioon 1 ollaan tuomassa mahdollisuus
laskurivien syöttämiselle, joka mahdollistaa yhden laskun mallin. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi mihin suuntaan markkinaosapuolet kehittävät laskutustaan vapaaehtoisesti ja minkälaisia muutoksia lainsäädäntöön tulee laskutuksen osalta. Yhden laskun malli vaatii kuitenkin
paljon yhteistyötä markkinaosapuolten välillä, jotta sen käytännön toteutus onnistuisi.

Datahubin versiossa 2.2 toteutuisi laajamittaisempi myyjäkeskeinen markkinamalli, kun asiakaspalvelun asiointikanava siirtyisi sähkönmyyjälle. Jakeluverkonhaltijan tekninen asiakaspalvelu kuitenkin säilyy tässä mallissa. Tämä malli vaatii jakeluverkonhaltijan ja sähkönmyyjien tehtävien ja vastuiden uusia määrityksiä lainsäädäntöön.

Kaikki Datahubin tulevaisuudessa mahdollisesti tarjoamat ominaisuudet kuten kuormanohjaustoiminnallisuudet tai kysyntäjouston tuki eivät kuitenkaan vaadi markkina- tai laskutusmallin muuttamista. Näitä toimintoja ei ole kuitenkaan nähty tarpeelliseksi toteuttaa vielä Datahubin ensimmäisessä versiossa. (Fingrid 2014b) Sähkön vähittäismarkkinoille ei ole vielä
muodostunut laajamittaista kysyntää/tarjontaa nykyistä päälle/pois tyyppistä kuormanohjausta
monimutkaisemmille kuormanohjaustoiminnoille tai kuluttaja-asiakkaiden kysyntäjouston
toteuttamiselle. Tämä voi tulevaisuudessa muuttua sähköautojen määrien kasvaessa ja sähkön
pientuotannon lisääntyessä.
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Asiakkaalle tarjottavien energia- ja kuormanohjauspalvelujen laatua voidaan tulevaisuudessa
kehittää, mikäli Datahubin sisältämä tieto voidaan myöhemmin yhdistää esimerkiksi rakennustietokantaan ja siten rikastaa käyttöpaikkatietoja tarkemmilla tiedoilla käyttöpaikan lämmitysmuodosta tai mahdollisista ohjattavista kuormista. Jakeluverkonhaltijat voisivat myös
toimittaa tulevaisuudessa Datahubiin tietoja sähkön käyttökeskeytyksistä sekä sähkön laadusta. Kolmannet osapuolet voisivat hyödyntää näitä tietoja asiakkaille tarjoamissaan palveluissa.

8

DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE - CASE
VES

8.1

Järjestelmät

Datahubin käyttöönotto saattaa vaatia toimijoilta suuriakin muutoksia järjestelmiin, joilla käsitellään Datahubiin syötettävää tietoa. Kuten aikaisemmin on todettu, eri järjestelmät yhdistyvät Datahubiin avoimien rajapintojen kautta. VE ja VES ovat siinä mielessä hyvässä tilanteessa järjestelmien osalta, että ne ovat parhaillaan uusimassa niiden yhdessä käyttämää asiakastietojärjestelmää, jolla hallitaan esimerkiksi sopimus-, asiakas-, käyttöpaikka-, tuote- ja
liittymätietoja. Tämä mahdollistaa Datahubin määritelmien ja vaatimusten huomioimisen uutta järjestelmää hankittaessa. Toisaalta tähän liittyy riski siitä, että Datahubia ei huomioida
riittävästi uutta asiakastietojärjestelmää suunniteltaessa ja uuden järjestelmän määrittely Datahubia vasten epäonnistuu. Tämä johtaa siihen, että juuri hankittuun järjestelmään joudutaan
tekemään muutoksia Datahubin käyttöönoton yhteydessä.

Vanhasta asiakastietojärjestelmästä luovuttaessa määritetään uudelleen siellä hallituille tiedoille niiden hallintaan tulevaisuudessa käytettävä järjestelmä. Tämä vaihe on tärkeä, koska se
vaikuttaa osaltaan myös siihen, että millä järjestelmillä on tarve kytkeytyä Datahubiin. Uuden
asiakastietojärjestelmän määrittelyssä huomioidaan myös VE:n ja VES:n toiminnan tehokkaampi eriyttäminen. Uudessa asiakastietojärjestelmässä VE:n ja VES:n tietojen ja prosessien
hallinta eriytetään selvästi omikseen, jolloin se tukee hyvin Datahubin tavoitetta varmistaa
myyjien syrjimätön kohtelu tiedonvälityksessä. Tulevissa kappaleissa on pohdittu myös järjestelmien roolia kunkin markkinaprosessin osalta.
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8.2

Sopimusprosessit

Jakeluverkonhaltijan näkökulmasta sopimusprosessien on määrä yksinkertaistua, kun kommunikointi tapahtuu vain Datahubin kanssa, joka suorittaa karkeaa validointia myyjän lähettämille sopimustiedoille ennen niiden välittämistä jakeluverkonhaltijalle. Verkko- ja myyntisopimusten muodostamiseen liittyvä tiedonvaihto jakeluverkonhaltijan ja sähkönmyyjien välillä tullaan toteuttamaan lähes kokonaan Datahubin kautta. Samalla markkinat ohjautuvat yhä
enemmän myyjävetoiseen malliin, jossa asiakas on tekemisissä pääasiassa sähkönmyyjän
kanssa hankkiessaan sähköä käyttöpaikalle.

Sopimusprosesseihin liittyvän tiedonvaihdon laadun parantuminen nykytilaan verrattuna Datahubin käyttöönoton jälkeen on yhtiökohtaista riippuen siitä, että kuinka paljon kyseisellä
yhtiöllä on esiintynyt ongelmia nykyisissä sopimusprosesseissa. VES:n sopimusprosessit ovat
haastatteluiden perusteella toimineet pääpiirteittäin hyvin niiden määrään suhteutettuna, mutta
ongelmakohtiakin on havaittu. Ongelmia nykyisissä sopimusprosesseissa on ilmennyt käyttöpaikan myyjänvaihto tilanteissa, jossa myyjä ei välttämättä tarkista jakeluverkonhaltijan lähettämiä käyttöpaikan asiakastietoja ja myyntisopimus muodostetaan eri asiakkaan nimiin kuin
verkkosopimus on tehty. Datahubin käyttöönoton jälkeen verkko- ja myyntisopimuksia ei voi
tehdä eri henkilöiden nimelle vaan sopimusten luonti alkaa aina myyntisopimuksen muodostamisesta, jonka tietojen perusteella muodostetaan verkkosopimus. Käyttöpaikan myyjänvaihtosanomaan liittyy myös joidenkin toimijoiden käyttämä ongelmallinen tapa kokeilla käyttöpaikan myyjätilannetta lähettämällä useasti uudelleen myyjänvaihtosanomaa, jonka avulla
yritetään saada tieto käyttöpaikan nykyisen myyjän määräaikaisen myyntisopimuksen päättymisajankohdasta. Tämä ongelma poistuu jakeluverkonhaltijalta Datahubin myötä sillä Datahub ei välitä ilmoitusta uudesta myyntisopimuksesta jakeluverkonhaltijalle, mikäli se toteaa,
että käyttöpaikalla on voimassa oleva määräaikainen myyntisopimus.

Toinen ongelmia aiheuttava tilanne on saman päivän aikana tapahtuvat niin sanotut pikamuutot, joihin voi liittyä käyttöpaikan sähköjen kytkentätarve. Nykyisin sähkönmyyjä ei saa automaattisesti tietoa käyttöpaikan kytkentätilasta tai jakeluverkonhaltijan kytkentä/katkaisu
hinnoista. Tämä aiheuttaa ylimääräistä tiedustelua myyjiltä jakeluverkonhaltijoille, joka
kuormittaa kumpaakin. Datahubin käyttöönoton jälkeen myyjä saa käyttöpaikan kytkentätilan
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tietoonsa Datahubista ja voi tarkistaa kunkin jakeluverkonhaltijan kytkentä/katkaisu hinnat
kootulta listalta. Tämän on tarkoitus osaltaan vähentää ylimääräistä tiedonvaihtoa myyjän ja
jakeluverkonhaltijan välillä. Kuten aikaisemmin on todettu, kaikki VES:n muuttoihin liittyvät
sopimusprosessit hoidetaan manuaalisesti sen takia, että osa käyttöpaikoista on manuaalisesti
kytkettäviä, jolloin niiden mahdollisesta kytkentä/katkaisu tarpeesta pitää luoda manuaalisesti
kytkentä/katkaisu ”tiketti” järjestelmään. Tämä on yhtiön omista järjestelmistä ja laitteistosta
riippuva asia, joka voidaan muuttaa järjestelmiä ja laitteistoa uusittaessa.

Muut havaitut ongelmat sopimusprosesseissa liittyvät yksittäisiin virheellisiin tietoihin tai
virheellisesti ilmoitettuihin sopimusten alkamiseen/päättymiseen. Näiden tilanteiden selvittely
Datahubin käyttöönoton jälkeen on pääasiassa myyjän vastuulla, koska myyjä aloittaa sopimusprosessit Datahubissa. Virheellisiä tietoja ilmenee varmasti myös Datahubin käyttöönoton
jälkeen, mutta osapuolet ilmoittavat virheet Datahubiin määrätyllä tavalla ja Datahub välittää
korjatut tiedot muille niihin oikeutetuille osapuolille määrätyllä tavalla. Tämä mahdollistaa
prosessien vakiomuotoisen läpiviennin myös tietyissä virhetilanteissa.

Liittymissopimuksen muodostamiseen liittyvää prosessia ei siirretä Datahubiin vaan se on
jatkossakin jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan välinen prosessi. Liittymissopimusprosessin
kehittäminen on jakeluverkonhaltijan sisäinen tehtävä ja VES:llä se on aloitettu prosessin digitalisoimisella.

Yleisesti sopimusprosessien muutoksesta voidaan todeta, että Datahubin myötä niiden myyjävetoinen malli tulee varmasti vahvistumaan ja prosesseihin liittyvä ylimääräinen tiedonvaihto
tulee vähentymään. Datahubin ja yhtiöiden omien järjestelmien uudistamisen avulla sopimusprosessit on nykyistä helpompi toteuttaa automatisoidusti. Sopimusprosessien tarvitsema tiedonvaihto muuttuu Datahubin myötä reaaliaikaiseksi, mikä saattaa lisätä uusien myyntisopimusten tekemistä, kun sopimuksia voidaan vaihtaa tiheämmällä syklillä. Tällä ei ole juurikaan
vaikutusta jakeluverkonhaltijan toimintaan, sillä verkkosopimus uusitaan vain asiakkaan vaihtuessa käyttöpaikalla. Sopimusprosessien ollessa pitkälle automatisoitu ei sopimusten tiheämpi vaihtuvuuskaan aiheuta merkittävästi lisätyötä.
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Sopimusprosessien muutoksen merkitys VES:lle riippuu paljon VE:n ja VES:n yhteistoiminnan määrästä ja muodosta, koska sopimusprosessit ostetaan tällä hetkellä palveluna VE:ltä.
Jakeluverkonhaltijan osuus Datahubin sopimusprosesseissa on yksinkertaisempi kuin myyjien
ja on myös siksi mahdollista toteuttaa tehokkaasti Datahubin käyttöönoton myötä. Mikäli VE
onnistuu sopimusprosessien tehostamisessa Datahubin käyttöönoton jälkeen, pitäisi sen näkyä
VES:lle parempana ja edullisempana palveluna. Toisaalta, kun VE:lle ja VES:lle luodaan
omat instanssit uuteen asiakastietojärjestelmään, on verkkosopimuksiin liittyvien sopimusprosessien tehokas toteuttaminen itse myös mahdollinen vaihtoehto VES:lle.

8.3

Käyttöpaikka- ja asiakastiedot

Datahubin tietojen ylläpitovastuu on jaettu jakeluverkonhaltijoiden ja sähkönmyyjien kesken
niin, että käyttöpaikka- ja mittaustiedoista vastaa jakeluverkonhaltija ja asiakastiedoista sähkönmyyjä. Lisäksi kukin osapuoli ilmoittaa omien voimassa olevien sopimustensa muutoksista. Datahub korvaa nykyisen käyttöpaikkarekisterin ja käyttöpaikkatunnusten tyyppi muuttuu
GS1-järjestelmään perustuvaksi GSRN–tunnukseksi. Käyttöpaikkojen perustaminen säilyy
edelleen jakeluverkonhaltijalla. Käyttöpaikkatunnus voidaan muodostaa GSRN–tunnukseksi
vasta siinä vaiheessa, kun se ilmoitetaan Datahubiin. Tällöin kaikkien käyttöpaikkatunnusta
käsittelevien järjestelmien ei tarvitse käyttää GSRN muotoista tunnusta.

Liitteessä 18 on listattu Datahubin vaatimat välttämättömät käyttöpaikkatiedot, jotka tulee olla
määritettynä, kun tietoja aletaan siirtää Datahubiin. Lisäksi listauksessa on arvioitu kyseisten
käyttöpaikkatietojen saatavuutta VES:n nykyisistä järjestelmistä. Tietojen saatavuudesta on
huomioitava se, että vaikka tieto olisikin saatavissa VES:n järjestelmistä, ei tieto ole välttämättä Datahubin vaatimassa muodossa. Esimerkiksi VES:n käyttöpaikkojen osoitetiedot sisältävät joissain tapauksissa osoitteen perään lisättyjä tarkenne–tietoja käyttöpaikan tunnistamista varten. Tällaiset ylimääräiset tiedot täytyy eritellä osoitteen yleisiksi lisätiedoiksi vapaaseen
tekstikenttään.

Yleisesti käyttöpaikkatietojen tietomallin määrittäminen Datahubin tietomallia vastaavaksi on
suuri työ ja vaatii muutoksia myös järjestelmiin, joilla käyttöpaikkatietoja käsitellään. Datahubiin on tarkoitus kerätä välttämättömien käyttöpaikkatietojen lisäksi tietoja käyttöpaikkojen
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mahdollisesta ohjattavasta kuormasta sekä varastointi- ja tuotantolaitteistosta. Näiden tietojen
merkitys kasvaa, mikäli sähkön pientuotanto lisääntyy, sähköautot yleistyvät ja kuluttajaasiakkaat osallistuvat aktiivisemmin kulutusjoustoon. Jakeluverkonhaltijoiden kannattaa
huomioida jo nyt tulevaisuudessa lisääntyvä tarve moninaisille ja tarkemmille käyttöpaikkatiedoille ja alkaa kartoittaa keinoja käyttöpaikkatietojen keräämiselle sekä pyrkiä myös edistämään asiakkaidensa tietoutta asian suhteen. VES:llä käyttöpaikkatietojen hallinta on tällä
hetkellä muutos vaiheessa, kun uutta asiakastietojärjestelmää ollaan hankkimassa ja vanha
asiakastietojärjestelmä, jossa käyttöpaikkatiedot ovat olleet, poistuu käytöstä. Tämä muutos
antaa tilaisuuden huomioida Datahubin käyttöpaikkatiedoille asettama tietomalli uutta järjestelmää määritettäessä.

Asiakastietojen osalta haasteellisinta on selvittää kaikkien nykyisten asiakkaiden henkilö- ja
Y–tunnukset sekä tarkat osoitetiedot. Datahubin käyttöönoton jälkeen myyjät vastaavat uusien
asiakkaiden asiakastiedoista, mutta nykyisten asiakastietojen tietokonversio Datahubiin työllistää myyjiä ja jakeluverkonhaltijoita. Vaikka markkinat kehittyisivät edelleen myyjävetoisempaan suuntaan, jossa asiakaspalvelun asiointikanava siirtyisi kokonaan sähkönmyyjälle,
vaatii liittymien ja käyttöpaikkojen hallinta jakeluverkonhaltijan teknistä asiakaspalvelua ja
liittymäasiakastietojen ylläpitoa. Uuden asiakastietojärjestelmän myötä VE ja VES määrittelevät omat osiot asiakastiedoille sekä niihin liittyvät vastuut. Tämä helpottaa kullekin osapuolelle kuuluvan tiedon pitämistä erillään ja yksinkertaistaa Datahubin käyttöönottoa.

8.4

Mittaustietojen hallinta ja taseselvitys

Datahub ei vaikuta millään tavalla mittaustietojen keräämiseen mittareilta. Datahub suorittaa
karkeaa validointia sinne lähetetylle mittaustiedolle ja muistuttaa jakeluverkonhaltijaa puuttuvan mittaustiedon lähettämisestä. Tämän hetken tiedon mukaan Datahub tulee säilyttämään
mittaustietoja kuusi vuotta. Jakeluverkonhaltijan velvollisuus on korjata asiakkaan laskutusta
kymmenen vuoden ajalta ja tähän asti jakeluverkonhaltijat ovat säilyttäneet asiakkaan mittaustietoja kymmenen vuotta laskutuksen korjausta varten. Asiasta on käyty alalla keskustelua
ja tavoitteena olisi, että Datahub voisi korvata jakeluverkonhaltijoiden tarpeen säilöä mittaustietoa pitkään. Tämä vaatisi, että Datahubin mittaustietojen säilytysaikaa pidennettäisiin
kymmeneen vuoteen tai lakiin tehtäisiin muutos, että jakeluverkonhaltijan tulisi korjata asiak-
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kaan laskutusta vain kuuden vuoden ajalta. Toisaalta, koska yli kuusi vuotta vanhoja korjattavia laskuja esiintyy haastatteluiden perusteella vähän, on yksi vaihtoehto myös se, että jakeluverkonhaltijat korjaavat yli kuuden vuoden takaisia laskuja muuten kuin mittaustietojen perusteella. Jakeluverkonhaltijat voisivat keventää mittaustietokantaansa, mikäli mittaustietoja
tarvitsisi säilöä vain hetkellisesti niiden keräämisen jälkeen.

Taseselvityksen siirtyminen jakeluverkonhaltijalta kokonaan Datahubiin mahdollistaa mittaustietojen hallintajärjestelmän keventämisen. Taseselvityksen poistuminen vähentää huomattavasti VES:llä käytössä olevan mittaustietojen hallintajärjestelmän ominaisuuksien tarvetta.
Datahub antaa jakeluverkonhaltijoille raportin taseselvityksestä, jolloin sen seuranta on myös
kohtuullisen helppoa. Taseselvitykseen käytettävien resurssien määrä vähenee merkittävästi,
koska jakeluverkonhaltijoiden tehtäväksi jää ainoastaan taseselvityksen perusteella tehtävä
korjauslaskutus.

8.5

Kytkentä ja katkaisu

Nykyisin käyttöpaikan sähköjen katkaisu/kytkentä tilanteisiin liittyvästä sähköpostittelusta
päästään Datahubin myötä suurelta osin eroon. Sähkönmyyjien sopimusprosessit myös helpottuvat, kun ne saavat helposti tarkistettua käyttöpaikan kytkentätilan Datahubista. Nykyisen
sähköpostien ja sanomien päällekkäisen käytön pois jääminen selkeyttää prosessin suorittamista. Datahubissa myös tilanteessa, jossa jakeluverkonhaltija ei pysty suorittamaan kytkentää/katkaisua pyydetysti, hoidetaan siitä tiedottaminen myyjälle Datahubin kautta sanomilla,
jolloin tähänkin tilanteeseen nykyisin liittyvä sähköpostittelu jää pois.

Katkaisu/kytkentä prosessi on tulevaisuudessa helpompi toteuttaa kokonaan automatisoidusti,
kun Datahub poistaa prosessiin liittyvän sähköpostittelun ja VES:n verkon alueella olevien
etäkytkettävien pienkohteiden mittarien määrä kasvaa nykyisestä 90 % lähemmäs 100 %.
Asiakastietojärjestelmän uusiminen helpottaa myös katkaisu- ja kytkentäprosessin automatisointia, kun uusi järjestelmä voidaan esimerkiksi määritellä paremmin erottelemaan etäkytkettävät ja manuaalisesti kytkettävät käyttöpaikat. Katkaisuun ja kytkentään liittyvä perintäprosessi ei kuitenkaan muutu Datahubin myötä.
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8.6

Laskutus ja tuotetiedot

Datahub ei ota hoitaakseen toimijoiden laskutusta, joten myös Datahubin käyttöönoton jälkeen toimijat voivat itse määrittää miten hoitavat laskutuksensa. Toimijoiden on kuitenkin
mahdollista hyödyntää Datahubia laskutuksen toteuttamiseen muodostamalla laskurivejä, jotka syötetään Datahubiin niihin valtuutettujen osapuolten saataville. Jakeluverkonhaltijalla on
velvollisuus ylläpitää tuotetietojaan Datahubissa, jolloin laskuriveissä ilmoitettavan tuotteen
tiedot ovat myös saatavilla Datahubista. Nämä ominaisuudet helpottavat myyjän ja jakeluverkonhaltijan välistä läpilaskutusta ja laskuttamisen ulkoistamista.

Läpilaskutukseen on alalla kaivattu selkeämpiä ohjeita ja kunkin osapuolen velvollisuuksien
määrittämistä. Tällä hetkellä yhden laskun malli ei ole lain mukaan pakollinen ja on toimijoista itsestään kiinni lähtevätkö ne toteuttamaan läpilaskutusta laajemmin vai eivät. VES:n nykyinen asiakastietojärjestelmä ei tue laskutustavan automaattista muutosta käyttöpaikan myyjän vaihtotilanteissa vaan se joudutaan tekemään manuaalisesti (Fingrid Oyj 2014c). Tämä
tulee tosin muuttumaan uudessa asiakastietojärjestelmässä. VES on myös aloittanut käymään
neuvotteluita joidenkin markkinaosapuolten kanssa läpilaskutusta helpottavien sopimusten
muodostamisesta (Paloposki J. 2016). Datahubin tarjoamaan mahdollisuuteen syöttää laskurivejä järjestelmään muiden osapuolien haettavaksi liittyy kuitenkin sellainen ongelma, että kun
osapuoli muodostaa laskurivin voisi se samalla vaivalla muodostaa itse laskun. Laskurivien
syöttäminen Datahubiin siis auttaa läpilaskutuksen toteuttamisessa, mutta osapuolen koko
laskuttamisen ulkoistaminen Datahubiin syötettävien laskurivien avulla ei täysin poista osapuolen laskuttamiseen liittyvää työtä.

Nykyinen ratkaisu, jossa toimitusvelvollinen myyjä eli VE hoitaa VES:n laskutuksen on edelleen mahdollinen Datahubin käyttöönoton jälkeen. VE voi myös muodostaa VES:n laskurivit
ja syöttää ne Datahubiin muiden osapuolien läpilaskuttamista varten. Tähän järjestelyyn tulee
varmasti joitain muutoksia, kun laskutuksen hallintaan käytettävä asiakastietojärjestelmä uusitaan ja VE:lle sekä VES:lle luodaan omat instanssit asiakastietojärjestelmään. Tässä vaiheessa
selviää miten laskujen muodostaminen muuttuu.
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VES:n ei kannatta kuitenkaan tulevaisuudessakaan hoitaa laskutusta ja siihen liittyvää asiakaspalvelua kokonaan itse, koska se ei ole tarpeellista ydinliiketoiminnan kannalta. Laskurivien muodostaminen ja syöttäminen Datahubiin laskuttavan osapuolen käytettäväksi on vielä
yksinkertaista verrattuna laskutukseen liittyvän asiakaspalvelun järjestämiseen, joten vaikka
laskuttamisen hoitaisi jokin muu osapuoli kuin VE, on laskutuksen ulkoistaminen edelleen
järkevää. Perusteltuja VES:n laskutuksen hoitavia tahoja ovat jatkossa VE ja perintäyhtiöt,
jotka hoitavat jo nyt perintään liittyvän laskutuksen.

8.7

Kustannusanalyysi

Tässä kappaleessa käsitellään VES:n kontrolloitavia operatiivisia kustannuksia (KOPEX) ja
Datahubin vaikutuksia eri liiketoimintaprosessien kustannusten muutossuuntaan ja muutoksen
suuruuteen. Kustannuslajiksi on valittu KOPEX–kustannukset, koska näitä kustannuksia valvotaan vuosittain ja tehostaminen kohdistuu näitä koskeviin toimintoihin. Alla olevassa kuvassa (Kuva 48.) on esitetty VES:n budjetoitujen KOPEX–kustannusten jakautuminen vuodelle 2016. Vuoden 2016 budjetoidut KOPEX–kustannukset ovat noin puolet VES:n kyseiselle vuodelle budjetoiduista operatiivisista kokonaiskustannuksista.

VES 2016 KOPEX–kustannusten jakautuminen
25%

Henkilöstökulut

50%

Muut hankinnat
Ostot VE:ltä

25%
Kuva 48. VES:n vuoden 2016 budjetoitujen KOPEX–kustannusten jakautuminen

Kuten yllä olevasta kuvasta näkee VES:n KOPEX–kustannuksista puolet koostuu palveluista,
jotka VES ostaa VE:ltä. Nämä palvelut pitävät sisällään tässä työssä käsitellyistä liiketoimin-
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taprosesseista osan lähes kokonaan ja osasta prosesseja jonkin osuuden. Kustannukset jakautuvat tässä työssä käsiteltyjen liiketoimintaprosessien osalta VES:n ja VE:n välillä niin monimutkaisesti, että VES:n kustannusten tarkan euromääräisen osuuden määrittäminen prosessikohtaisesti on rajattu pois tästä työstä. Kustannusten jakautuminen kuitenkin osoittaa sen,
että Datahubin vaikutukset VES:n liiketoimintaprosessien kustannuksiin riippuu paljon siitä,
että kuinka tehokkaasti VE tehostaa prosesseihin liittyviä toimintojaan Datahubin käyttöönoton yhteydessä ja miten kustannukset tulevaisuudessa jaetaan VES:n ja VE:n välillä. Tämä
tekee Datahubin kustannusvaikutusten arvioimisesta VES:lle erittäin hankalaa.

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 4.) on arvioitu prosessikohtaisesti jakeluverkonhaltijoiden
kustannusten muutoksen suuntaa ja määrää Datahubin käyttöönoton jälkeen. Taulukossa esitetyt arviot perustuvat Fingridin vuonna 2014 tekemään kustannus-hyötyanalyysiin, jossa Datahubin kehitysversioissa on huomioitu erikseen pakollinen yhden laskun malli (Datahub versio 2.1) ja myyjävetoinen markkinamalli (Datahub versio 2.2). Nykykustannusten lähtötasona
on Fingridin selvityksessä käytetty vuoden 2013 kustannustasoa ja huomioitu kyseisten kustannusten vuosittainen nousu. Analyysissä on huomioitu myös Datahubin operointikustannukset sekä kymmenelle vuodelle jaksotetut investointikustannukset.

Taulukossa esitettyjen nuolten suunta kuvaa kustannusten muutoksen suuntaa (ylös = kustannukset nousevat, alas = kustannukset laskevat). Nuolten määrä kuvaa kunkin liiketoimintaprosessin kustannusten muutoksen suhdetta nykyisiin kustannuksiin. Mitä enemmän nuolia, sitä
enemmän kustannukset muuttuvat suhteessa nykyisiin kustannuksiin. Taulukosta on syytä
huomioida se, että kyseessä on kustannusmuutosten suhde nykyisiin kustannuksiin, jolloin
euromääräiset muutokset voivat jakautua eri tavalla prosessien välillä.
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Taulukko 4. Jakeluverkonhaltijoiden liiketoimintaprosessien kustannusten muutos Datahubin myötä

Datahubin ensimmäisessä versiossa sopimusprosesseihin ja taseselvitykseen liittyvät kustannukset tippuvat suhteessa eniten. Tämä johtuu siitä, että sopimusprosessit tehostuvat Datahubin myötä ja taseselvitys siirtyy Datahubin suoritettavaksi. Datahubin kehitysversiossa 2.1
käyttöön tulee pakollinen yhden laskun malli, jolloin merkittävä osa laskutukseen liittyvistä
kustannuksista siirtyy myyjälle. Datahubin kehitysversiossa 2.2 myös asiakaspalvelukanavan
ylläpito siirtyy suurilta osin myyjälle, jolloin jakeluverkonhaltijan osuus siihen liittyvistä kustannuksista laskee. Yllä olevan taulukon Datahubin kehitysversioiden kustannusvaikutukset
riippuvat täysin siitä, että säädetäänkö yhden laskun malli lailla pakolliseksi ja mitä muutoksia lakiin tulee sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden rooleista vähittäismarkkinoilla.

Fingrid totesi 2014 tekemässään selvityksessä, että Datahubin käyttöönotto ei tuo merkittäviä
kustannusmuutoksia nykytilaan verrattuna. Fingrid on arvioinut kustannus-hyötyanalyysissä,
että Datahubin ensimmäisen version vuosittaiset nettohyödyt toimialalle on 5,9 miljoonaa
euroa ja kumulatiiviset nettohyödyt Datahubin kehitysversioiden myötä 15,7 miljoonaa euroa.
Verkkoyhtiöiden osuus Datahubin nettohyödyistä olisi 68 % eli Datahubin ensimmäisen version käyttöönoton jälkeen noin 4 miljoonaa euroa. (Fingrid Oyj 2014b) Kustannushyödyt ei-

97

vät siis sinällään ole peruste Datahubin käyttöönotolle, vaan hyödyt painottuvat markkinaprosessien laadun parantumiseen ja vähittäismarkkinoiden kehityksen helpottamiseen.

8.8

Jakeluverkonhaltijan rooli markkinapaikalla

Datahubin ja sen kehitysversioiden myötä jakeluverkonhaltijan rooli markkinapaikalla kaventuu ja ydinliiketoiminta suppenee. Jakeluverkonhaltijan taseselvitys siirtyy kokonaan Datahubille ja mikäli myyjävetoinen ”yhdenluukunmalli”, jossa myyjä paketoi verkkopalvelun osaksi omaa palveluaan, vahvistuu tulevaisuudessa vielä enemmän, jäävät jakeluverkonhaltijat yhä
enemmän taustatoimijoiksi. Toisaalta Datahub mahdollistaa jakeluverkonhaltijan ydinliiketoiminnan tehostamisen, mikä helpottaa Energiaviraston valvontamenetelmissä määrittämien
tehostamiskannusteiden täyttämistä. Tulevaisuudessa on arvioitava, että onko jakeluverkonhaltijan roolin pienentymisen vaikutukset pidemmällä ajalla haitallisia yhtiölle.

Jakeluverkonhaltijalla on mahdollisuus toimia 3. osapuolena markkinoilla, jolloin se voi tarjota jakeluverkkotoiminnasta eriytettyjä palveluita. Palvelut voivat liittyä esimerkiksi älykkäisiin sähköverkkoihin, sähköiseen liikenteeseen, lisääntyvään pientuotantoon ja kuormanohjaukseen. Tämä on olennainen asia tulevaisuuden kannalta ja VES:n tulisi tehdä selvitys näihin
asioihin liittyvistä mahdollisuuksista, koska tällä hetkellä on hyvin epävarmaa kuinka varteenotettavia vaihtoehtoja liiketoiminnan laajentamiselle on.
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9

YHTEENVETO

Tavoitteena oleva hiilineutraali energiantuotanto muokkaa sähköntuotannosta sykkivämpää ja
vaatii kulutuksen sopeutumista siihen. Tämä synnyttää tarpeen kansallisia markkinoita laajemmille sähkömarkkinoille ja vaatii kuluttajilta aktiivisempaa roolia markkinoilla. Sähkön
vähittäiskaupan avautuminen eri maiden välillä vaatii kansallisten markkinamenetelmien yhtenäistämistä varsinkin taseselvityksen ja tiedonvaihdon osalta. Pohjoismaissa ensimmäinen
askel tähän on pohjoismainen taseselvitysmalli (NBS), joka otetaan käyttöön 2016. Seuraava
vaihe on valtakunnallisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen ja kehittäminen luomalla yhteinen keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän on tarkoitus
korjata markkinaosapuolten välisen tiedonvaihdon nykytilan puutteita ja vastata sähkömarkkinoiden muutoksien tuomiin kehitystarpeisiin.

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki velvoitti Fingridin kehittämään sähkökaupan
ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Vuonna 2014 Fingrid teetti selvityksen, jonka
tuloksena se päätyi suosittelemaan kantaverkkoyhtiön hallinnoimaa keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää. Tanskassa vastaava ratkaisu on jo toiminnassa ja Norjassa on tarkoitus ottaa vastaava järjestelmä käyttöön 2017. Ruotsissa on päätetty lähteä samaan suuntaan ja Suomessa
keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä eli Datahub on määrä ottaa käyttöön 2019.

Tässä työssä tutkittiin Suomessa käyttöön otettavan Datahubin vaikutuksia sähköverkkoyhtiön näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten verkkoyhtiön sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset pääprosessit ja niihin liittyvä tiedonvaihto eri toimijoiden kanssa muuttuu
Datahubin myötä. Tavoitteena oli luoda kokonaiskuva Datahubin merkityksestä verkkoyhtiölle. Työssä kartoitettiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n nykyisiä liiketoimintaprosesseja ja
niihin liittyvää tiedonvaihtoa eri markkinaosapuolten kanssa prosessien toteutuksessa. Nykyisiä prosesseja ja tiedonvaihtoa verrattiin Datahubin kautta suoritettaviin prosesseihin.

Kappaleessa 2 esiteltiin sähkön vähittäismarkkinoiden pääprosessien nykyinen tiedonvaihto
Suomessa ja sen perustana toimiva Ediel–sanomaliikenne. Nykyinen tiedonvaihtomalli toimii
teknisesti hyvin, mutta sen valvonta mahdollisuudet ovat rajalliset ja se mahdollistaa erilaisten
toimintamallien käyttämisen. Tämä vaikeuttaa tiedonvaihtoa, kun välitettävän tiedon laatu
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vaihtelee ja osapuolten on sopeuduttava erilaisiin toimintamalleihin. Pohjoismaat ovat pääasiassa luopuneet Ediel–sanomaliikenteestä ja ovat siirtyneet XML -pohjaiseen sanomaliikenteeseen. Suomi on viimeisiä pohjoismaita, jolla Ediel–sanomaliikenne on edelleen laajamittaisessa käytössä vähittäismarkkinaprosessien tiedonvaihdossa. Näistä seikoista johtuen Ediel–
sanomaliikenteen kehittäminen pidemmällä aikavälillä vähittäismarkkinoiden tarpeisiin on
kuihtumassa ja sanomaliikenteen kyky vastata markkinoilla tapahtuviin muutoksiin laskee.

Kappaleessa 3 käytiin läpi sähkön vähittäismarkkinoiden nykyisten pääprosessien toteutustapa ja niihin liittyvä tiedonvaihto eri markkinaosapuolten välillä. Kappaleessa kuvatut prosessit
esitettiin jakeluverkonhaltijan näkökulmasta ja prosessien kuvauksessa tuotiin esille
VE/VES:n tapa toteuttaa prosessit. Nykyprosessien kartoittamiseksi haastateltiin VE:n ja
VES:n henkilökuntaa sekä perehdyttiin Fingrid Oyj:n tekemiin dokumentteihin Suomen sähkön vähittäismarkkinoiden pääprosesseista ja tiedonvaihdosta. Nykyprosesseissa tiedonvaihto
on markkinaosapuolten välistä ja tapahtuu kunkin osapuolen itse säilyttämillä sekä tallentamilla tiedoilla.

Kappaleessa neljä esiteltiin vuonna 2019 käyttöönotettavan Datahubin toimintaympäristöä.
Keskeiset toimijat vähittäismarkkinaprosessien tiedonvaihdon kannalta ovat olleet jakeluverkonhaltijat, sähkönmyyjät, tasevastaavat ja tasesähköyksikkö (vaihtuu 2016 eSett selvitysyksiköksi). Datahubin myötä sähkön vähittäismarkkinoille syntyy uusi toimija, Datahub–
operaattori, joka hallinnoi Datahubia. Markkinaosapuolet tekevät Datahub–operaattorin kanssa palvelusopimuksen ja Datahub–operaattori valvoo, että toimijat noudattavat sopimuksen
ehtoja ja asetettuja sääntöjä. Osapuolten järjestelmät yhdistyvät Datahubiin avoimien rajapintojen kautta. Datahubiin tallennetaan muun muassa sopimus-, asiakas-, käyttöpaikka- ja mittaustiedot. Lisäksi Datahubiin tallennetaan jakeluverkonhaltijan tuotetiedot. Datahubin on
määrä lisätä merkittävästi 3. osapuolien toimintaa sähkön vähittäismarkkinoilla ja mahdollistaa näin kuluttaja-asiakkaiden aktiivisempi osallistuminen markkinoille.

Kappaleessa 5 käytiin läpi sähkön vähittäismarkkinoiden nykyprosessien toteuttaminen Datahubissa. Sähkön vähittäismarkkinoiden pääprosessien tiedonvaihto tapahtuu Datahubin käyttöönoton jälkeen pääasiassa Datahubin kautta. Datahub valvoo ja validoi karkealla tasolla
suoritettavia prosesseja. Myyjät aloittavat sopimusprosessit ja vastaavat asiakastiedoista. Ja-
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keluverkonhaltijat vastaavat käyttöpaikkatiedoista ja muodostavat uudet verkkosopimukset
Datahubin välittämien myyntisopimusten pohjalta. Jakeluverkonhaltijan taseselvitys siirtyy
kokonaisuudessaan Datahubin tehtäväksi.

Kappaleessa kuusi esiteltiin Datahubin käyttöönottoprosessi. Ennen Datahubin käyttöönottoa
kaikkien toimijoiden nykyisten järjestelmien sisältämä tieto tulee saattaa Datahubin vaatimalle tasolle. Tämä toteutetaan tietokonversiossa suoritettavien tarkastusten avulla. Tietokonversiota varten hankitaan tietokonversiojärjestelmä, jota testataan ensin pilottivaiheessa valittujen
markkinaosapuolten kanssa ja testivaiheen jälkeen aloitetaan kaikkien toimijoiden tietojen
tarkastus. Sitten, kun Datahubiin ladattu tieto on saavuttanut vaaditun laatutason, aloitetaan
Datahubin käyttöönotto. Käyttöönotto alkaa niin, että jo käynnissä olevat vähittäismarkkinaprosessit suoritetaan loppuun ja kaikkien markkinaosapuolien uusien vähittäismarkkinaprosessien käynnistäminen lopetetaan Datahubin tietokonversion ajaksi. Tämän jälkeen kestää
noin kymmenen päivää, että Datahubin tietokonversio on suoritettu ja järjestelmät sekä yhteydet testattu.

Kappaleessa 7 käsiteltiin Datahubin mahdollista kehityskulkua tulevaisuudessa. Fingrid on
vuonna 2014 tekemässään selvityksessä huomioinut pakollisen yhden laskun mallin ja markkinamallin kehittymisen myyjäkeskeiseksi Datahubin kehitys vaihtoehdoissa (Fingrid Oyj
2014b). Datahubin versiossa 2.1 olisi tuki pakolliselle yhden laskun mallille, jossa asiakasta
laskuttavana osapuolena toimisi sähkönmyyjä, joka laskuttaisi sähkönmyynnin ja siirron. Jakeluverkonhaltijat syöttäisivät laskurivit Datahubiin ja myyjät hakisivat niitä sieltä. Tällä hetkellä jo Datahubin versioon 1 ollaan tuomassa mahdollisuus laskurivien syöttämiselle, joka
mahdollistaa yhden laskun mallin. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi mihin suuntaan markkinaosapuolet kehittävät laskutustaan vapaaehtoisesti ja minkälaisia muutoksia lainsäädäntöön
tulee laskutuksen osalta. Yhden laskun malli vaatii kuitenkin paljon yhteistyötä markkinaosapuolten välillä, jotta sen käytännön toteutus onnistuisi. Myyjäkeskeisessä markkinamallissa
asiakaspalvelun asiointikanava siirtyy sähkönmyyjälle. Jakeluverkonhaltijan tekninen asiakaspalvelu kuitenkin säilyy tässä mallissa. Tämä malli vaatii jakeluverkonhaltijan ja sähkönmyyjien tehtävien ja vastuiden uusia määrityksiä lainsäädäntöön.
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Kappaleessa kahdeksan käsiteltiin Datahubin merkitystä jakeluverkonhaltijalle VES:n tapauksessa. Datahubin käyttöönotto saattaa vaatia toimijoilta suuriakin muutoksia järjestelmiin,
joilla käsitellään Datahubiin syötettävää tietoa. VE ja VES ovat siinä mielessä hyvässä tilanteessa järjestelmien osalta, että ne ovat parhaillaan uusimassa niiden yhdessä käyttämää asiakastietojärjestelmää, jolla hallitaan esimerkiksi sopimus-, asiakas-, käyttöpaikka-, tuote- ja
liittymätietoja. Tämä mahdollistaa Datahubin määritelmien ja vaatimusten huomioimisen uutta järjestelmää hankittaessa. Uudessa asiakastietojärjestelmässä VE:n ja VES:n tietojen ja
prosessien hallinta eriytetään selvästi omikseen, jolloin se tukee hyvin myös Datahubin tavoitetta varmistaa myyjien syrjimätön kohtelu tiedonvälityksessä.

Sopimusprosessien on määrä yksinkertaistua jakeluverkonhaltijan näkökulmasta, kun kommunikointi tapahtuu vain Datahubin kanssa, joka suorittaa karkeaa validointia myyjän lähettämille sopimustiedoille ennen niiden välittämistä jakeluverkonhaltijalle. Samalla markkinat
ohjautuvat yhä enemmän myyjävetoiseen malliin, jossa asiakas on tekemisissä pääasiassa
sähkönmyyjän kanssa hankkiessaan sähköä käyttöpaikalle. Datahubin ja yhtiöiden omien järjestelmien uudistamisen avulla sopimusprosessit on nykyistä helpompi toteuttaa automatisoidusti. Sopimusprosessien muutoksen merkitys VES:lle riippuu paljon VE:n ja VES:n yhteistoiminnan määrästä ja muodosta, koska sopimusprosessit ostetaan tällä hetkellä palveluna
VE:ltä. Jakeluverkonhaltijan osuus Datahubin sopimusprosesseissa on yksinkertaisempi kuin
myyjien ja on myös siksi mahdollista toteuttaa tehokkaasti Datahubin käyttöönoton myötä.
Mikäli VE onnistuu sopimusprosessien tehostamisessa Datahubin käyttöönoton jälkeen, pitäisi sen näkyä VES:lle parempana ja edullisempana palveluna.

Datahub korvaa nykyisen käyttöpaikkarekisterin ja käyttöpaikkatunnusten tyyppi muuttuu
GS1-järjestelmään perustuvaksi GSRN–tunnukseksi. Osapuolet ylläpitävät asiakas- ja käyttöpaikkatietoja ilmoittamalla päivitykset Datahubiin. Käyttöpaikkatietoja tallennetaan Datahubiin nykyistä laajemmin ja esimerkiksi käyttöpaikan kytkentätila ilmoitetaan Datahubissa.
Datahubille välttämättömien asiakas- ja käyttöpaikkatietojen määrittämisessä eniten työtä
vaatii osoitetietojen kattava selvittäminen sekä asiakkaiden henkilö- ja Y–tunnusten selvittäminen. Jakeluverkonhaltijoiden kannattaa huomioida jo nyt tulevaisuudessa lisääntyvä tarve
moninaisille ja tarkemmille käyttöpaikkatiedoille ja alkaa kartoittaa keinoja käyttöpaikkatietojen keräämiselle sekä pyrkiä myös edistämään asiakkaidensa tietoutta asian suhteen.
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Kappaleessa 8.7 käsiteltiin Datahubin vaikutuksia jakeluverkonhaltijan kustannuksiin. Kustannusten todettiin laskevan jokaisen liiketoimintaprosessin osalta. VES:n tapauksessa kustannusten muuttumiseen vaikuttaa paljon se, että kuinka hyvin sen palvelujen tarjoaja VE tehostaa prosesseja ja miten prosessien kustannukset jaetaan VE:n ja VES:n välillä.

Kappaleessa 8.8 käsiteltiin jakeluverkonhaltijan aseman muutoksia markkinapaikalla Datahubin käyttöönoton myötä. Todettiin, että Datahubin ja sen kehitysversioiden myötä jakeluverkonhaltijan asema markkinapaikalla pienenee ja ydinliiketoiminta suppenee. VES:n tulee tehdä selvitys liiketoiminnan laajentamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja muodostaa tätä kautta suunta liiketoiminnan harjoittamiselle tulevaisuudessa.
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LIITE 15.

Asiakkaan antaman valtuutuksen ilmoituksen tietomalli (mukaillen Fingrid Oyj 2016a).

LIITE 16.

Kuormitusmallitunnukset (osittain Fingrid Oyj 2015).
Tunnus
0

Selite
Tuntimittaus, yli 3x63 A:n käyttöpaikka, tuntiaikasarjat.
Lukemamittaus, vakituisena asuntona käytettävät sähkönkäyttöpaikat, joissa

1

sähkönkäyttö on pääasiassa asumiskäyttöä ja joiden sähkönkäyttö on enintään
10 000 kilowatti-tuntia vuodessa
Lukemamittaus, vakituisena asuntona käytettävät sähkönkäyttöpaikat, joissa

2

sähkönkäyttö on pääasiassa asumiskäyttöä ja joiden sähkönkäyttö on yli 10 000
kilowattituntia vuodessa

3
8

Lukemamittaus, muut kuin ryhmään 1 tai 2 kuuluvat sähkönkäyttöpaikat
Tuntimittaus, pientuotantokäyttöpaikka, tuntiaikasarjat (tunnus otettava käyttöön
viimeistään 15.5.2016)
Tuntimittaus, enintään 3x63 A:n käyttöpaikka, josta lähetetään päivittäin

9

tuntiaikasarjat sekä lisäksi PRODAT-sanomilla verkon laskutuslukemat tai
laskutuksen perusteena olevat käytöt
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LIITE 17.

Nykyisessä sanomaliikenteessä käytettävät mittaustiedon statukset (mukaillen Energiateollisuus ry 2010).
Status

Milloin käytetään

Millä korjataan

Puuttuva
Korjattava Epävarma-, ArvioiKun tuntitietoa ei ole, voidaan
alustava tieto lähettää nollakäyt- tu- tai OK-statuksella varustetulla tiedolla.
tönä Puuttuva-statuksella.

Epävarma
Kun on epäilys, että mittarilta
on saatu virheellistä tietoa, ja
oletetaan, että tarkempi tieto
saadaan myöhemmin.

Korjattava Arvioitu- tai OKstatuksella varustetulla tiedolla.

Kun puuttuva tieto arvioidaan
(viimeistään 5 päivän kuluttua
alustavien tietojen välityksestä)
ja oletetaan, että tarkempi tieto
saadaan myöhemmin.

Arvioitu
Kun tuntitieto on arvioidaan ja
tiedetään, ettei muuta tietoa
saada.

Ei tarvitse korjata.

Kun kyseessä on mitattu (luotettava) tieto.

Ei tarvitse korjata.

Voidaan tarvittaessa korjata
Korjattu OK-statuksella varustetulla tiedolla.

OK

Kun korjataan mitatulla lukemalla Puuttuva- tai Epävarmastatuksella välitetty tieto.

Korjattu OK

Kun OK- tai Arvioitustatuksella välitetty tieto joudutaan korjaamaan.
Voidaan käyttää myös, kun
Korjattu OK-statuksella lähetettyä tietoa joudutaan korjaamaan.
(Ei voida käyttää 1. statuksena!)

Voidaan tarvittaessa korjata
Kor-jattu OK-statuksella varustetulla tiedolla.

Ei tarvitse korjata.
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LIITE 18.

Datahubin tarvitsemat välttämättömät käyttöpaikkatiedot ja niiden saatavuus VES:n nykyisistä järjestelmistä.

Entiteetti

Attribuutti

Selite

Käyttöpaikka

Käyttöpaikan tunnus

Käyttöpaikan yksilöllinen tunniste.

Käyttöpaikka

Käyttöpaikan tyyppi

Tuotanto, kulutus tai tuotantoyksikön
omakäyttö

Tiedon
saatavuus*
5
5

Mihin mittausalueeseen käyttöpaikka
Käyttöpaikka

Mittausalueen tunnus

kuuluu, ja sitä kautta linkittää käyttöpai-

4

kan jakeluverkonhaltijaan
Tieto käyttöpaikan tilasta:
Rakenteilla
Käyttöpaikka

Käyttöpaikan tila

Kytketty

3

Katkaistu
Poistettu käytöstä
Tieto käyttöpaikan mittaustavasta:
Käyttöpaikan ominaisuudet

Mittaustapa

Tuntimittaus
Lukemamittaus

5

Mittaroimaton
Käyttöpaikan ominaisuudet

Sulakekoko

Käyttöpaikan pääsulakkeen koko

5

Käyttöpaikan ominaisuudet

Sähköteho (kW)

Käyttöpaikan sähköteho kilowatteina

4

Käyttöpaikan arvioitu vuotuinen kulutetKäyttöpaikan ominaisuudet

Vuosikäyttöarvio

tu energian määrä kilowattitunteina

4

(kWh).
Käyttöpaikan arvioitu vuotuinen kulutetKäyttöpaikan ominaisuudet

Vuosikäyttöarvio 2

tu energian määrä kilowattitunteina
(kWh) 2-aikaiselle lukemamittauskoh-

4

teelle
Käyttöpaikan osoite

Huoneisto

Osoitteen huoneistotunnus

5

Käyttöpaikan osoite

Kadunnimi

Osoitteen kadunnimi

5
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Käyttöpaikan osoite

Kieli

Käyttöpaikan osoite

Osoitteen kielikoodi, joka kertoo millä
kielellä osoite on ilmoitettu.

5

Maa

Maa, jossa osoite sijaitsee

5

Käyttöpaikan osoite

Osoitteen tyyppi

Pääosoite tai lisäosoite

5

Käyttöpaikan osoite

Porrastunnus

Osoitteen porrastunnus

5

Käyttöpaikan osoite

Postinumero

Osoitteen postinumero

5

Käyttöpaikan osoite

Postitoimipaikka

Osoitteen postitoimipaikka

5

Käyttöpaikan osoite

Talonumero

Osoitteen talonumero

5

Käyttöpaikan osoite

Vapaa teksti

Tarkentava kuvaus käyttöpaikan sijainnista

*Tiedon saatavuus on ilmoitettu asteikolla 1-5, jossa 1 = Tietoa on erittäin vaikea hankkia/Mahdoton hankkia ja 5 = Tieto on hankittavissa erittäin helposti/Löytyy valmiina.

5
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LIITE 19.

Datahubissa käytettävät mittaustiedon statukset (Fingrid Oyj 2016a).

Selite

Puuttuva

Käytetään, jos tietoa ei ole saatu mittarilta ja alustava
tieto välitetään nollakäyttönä. Puuttuva-statuksella merkitty tieto on aina korvattava 5 vuorokauden kuluessa
vahvemmalla statuksella.

Epävarma, arvioitu tai OK

Epävarma

Käytetään, kun voidaan olettaa, että tieto voi myöhemmin tarkentua tai muuttua. Tyypillisimmin Epävarmastatusta käytetään, kun puuttuva tuntitieto joudutaan
arvioimaan, mutta oletetaan, että mitattu tieto saadaan
myöhemmin. Epävarma-statuksella merkitty tieto on
pääsääntöisesti korvattava vahvemmalla statuksella ennen taseikkunan sulkeutumista1.
Käytetään myös lukemamittausten profiileille silloin,
kun profiili on laskettu vuosikäyttöarvion perusteella.

Arvioitu tai OK

Arvioitu

OK

Korjattu OK

1

Sallitut korvaavat sta-

Status

Käytetään, kun tuntitieto joudutaan arvioimaan ja tiedetään, että mitattua tai tarkempaa tietoa ei myöhemminkään saada.
Käytetään mittarilta saaduille tuntitiedoille, jos ei ole
erityistä syytä olettaa mittarilta saadun arvon olevan
virheellinen.
Käytetään myös lukemamittausten profiilille, kun tuntiarvot on laskettu mittarilukemista.
Käytetään, kun aiemmin OK tai Arvioitu -statuksella
välitettyä tuntitietoa joudutaan kuitenkin korjaamaan.

tukset

(Tarvittaessa) Korjattu OK

(Tarvittaessa) Korjattu OK

Arvoa voi muuttaa, mutta
statusta ei saa vaihtaa heikompaan

Poikkeustilanteissa status voi jäädä epävarmaksi myös taseikkunan sulkeutumisen jälkeen (Energiateollisuus ry 2010).

