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Vuonna 2019 voimaan tullut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkömarkkinoiden 

osapuolia käyttämään jatkossa datahubin palveluita. Tässä diplomityössä tutkittiin miten 

datahub vaikuttaa tasevastaavan eli Gasumin liiketoiminta- ja markkinaprosesseihin. 

Työssä tarkasteltiin, miten keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä vaikuttaa 

myyjänvaihtoprosesseihin ja tiedon saatavuuteen. Työssä tutkittiin myös muita datahub 

ratkaisuja ja niiden eroavaisuuksia verrattuna Suomen datahubiin. Lisäksi työssä 

arvioitiin mitä toimenpiteitä ja investointeja datahubin käyttöönotto vaatii Gasumille. Työ 

tehtiin kirjallisuuskatsauksena, jossa käytettiin lähteenä pääasiassa Fingrid Oyj:n sekä 

Fingrid Datahub Oy:n julkaisuja. 

Datahubin vaikutukset tasevastaavalle voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin. 

Datahub tulee nopeuttamaan, yksinkertaistamaan, parantamaan ja tehostamaan kaikkien 

markkinaosapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot 

sijaitsevat vain yhdessä paikassa ja kaikki tiedonvaihtoon liittyvät prosessit hoidetaan sen 

kautta. Datahub tulee vastaamaan toimijan ilmoituksiin välittömästi, jolloin 

sopimusprosessit nopeutuvat ja sopimusmuutoksiin kuluva työaika vähenee. Välillisesti 

datahub tulee vaikuttamaan sähkömarkkinoiden toimintaan lisääntyvän kilpailun ja 

markkinoilla tapahtuvien muutosten kautta.   



ABSTRACT 

Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT) 

LUT School of Energy Systems 

Energy Technology 

 

Johannes Gylén 

 

Impacts of datahub to a balance responsible party 

 

Master’s thesis 

2020 

 

59 pages, 2 tables, 8 figures and 1 appendix 

 

Examiners:  Docent Ahti Jaatinen-Värri 

Professor Samuli Honkapuro 

Supervisor: MSc Jarkko Avikainen 

 

Keywords: datahub, balance responsible party, electricity market 

 

The new electricity market act published in 2019 obligates market parties to use datahub’s 

services. The purpose of this master’s thesis was to study the impacts of datahub to 

Gasum’s business and market processes. This paper estimates the impacts of centralized 

information system to supplier change processes and to the availability of information.  

Also, other Nordic datahubs were studied and compared to the Finnish datahub solution. 

This paper evaluated the required actions and investments to deploy datahub at Gasum. 

The work was done as a literature review. Publications by Fingrid Oyj and Fingrid 

Datahub Oy were used as the main sources. 

The impacts of datahub to a balance responsible party can be divided in to direct and 

indirect impacts. The operations of all market parties are going to be faster, simpler and 

improved by the introduction of datahub. All the core data related to electricity users are 

going to be located in one place and all the processes will be handled through it. The 

messages made by the market party will be responded immediately which is going to 

speed up processes and reduce working hours related to contract processes. Datahub is 

going to affect indirectly to the electricity markets by enhancing competition and through 

the changes in the market. 
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1 JOHDANTO 

Sähkömarkkinalakiin tuli muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.2.2019. Merkittävin 

muutos on kaikille sähkönmyyjille ja jakeluverkoille asetettu velvoite hoitaa 

markkinaprosessit jatkossa datahubin kautta, johon liittyy velvollisuus toteuttaa 

datahubin käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet sekä luovuttaa kaikki 

markkinaprosessien edellyttämät tiedot datahubille. Tässä diplomityössä selvitetään 

datahubin vaikutukset tasevastaavan liiketoiminta- ja markkinaprosesseihin. Työssä 

tarkastellaan myös eri Pohjoismaiden datahub-ratkaisuja.  

Parhaillaan tapahtuvassa energiamurroksessa siirrymme kulutusta seuraavasta 

energiantuotannosta tuotantoa seuraavaan kulutukseen. Markkinoille tulee uusiutuvan 

energian tuottajia, joiden tuotanto on vaikeasti ennustettavaa ja vaihtelevaa. Tämä vaatii 

uudenlaista joustoa, joka mahdollistaa markkinoiden ja energiajärjestelmän toimivuuden.  

1.1 Aiheen tausta 

Sähkömarkkinat ovat murroksessa. Sähköntuotantojärjestelmästä tulee entistä 

hajautetumpi ja tuotannosta tulee vaihtelevampaa, kun uusiutuvan energian, kuten tuuli- 

ja aurinkovoiman, tuotanto lisääntyy. Samaan aikaan lauhdevoiman tuotantokapasiteetti 

Suomessa vähenee. Vaihteleva tuotanto aiheuttaa lisääntyvän tarpeen joustavalle sähkön 

tuotannolle ja kysynnälle. Lisäksi tarvitaan kuluttajien aktiivista osallistumista 

kulutusjoustoon älykkäiden ratkaisujen avulla. Kansallisessa ilmasto- ja 

energiastrategiassa on arvioitu, että aidot ja riittävän vahvat hintasignaalit päivän 

sisäisillä ja säätösähkömarkkinoilla lisäävät investointeja joustaviin sähkö- ja 

energiajärjestelmiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.) 

Suuret sähkön loppukäyttäjät osallistuvat jo aktiivisesti säätö- ja reservimarkkinoille. 

Uutta joustopotentiaalia löytyy erityisesti lisääntyvistä hajautetuista resursseista. 

Hajautettujen resurssien osallistuminen markkinoille edellyttää kuitenkin muutoksia 

liittymisehdoissa, tiedon keräämistä hajautetusta tuotannosta, mittausvaatimusten 

kehittämistä sekä kysynnän ohjausinfrastruktuurin kehittämistä. Myös sähkön myynnin 

ja verkonhaltijoiden tariffirakenteiden kehittäminen vahvistaa hintasignaaleja. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017.) 
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Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovuttaessa tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto 

lisääntyy. Sääriippuvaisen ja ohjaamattoman sähköntuotannon lisääntyminen vaikuttaa 

sähkön markkinahinnan kehitykseen ja heikentää muiden voimalaitosten kannattavuutta. 

Lisäksi tehotasapainon hallinta vaikeutuu ohjaamattoman tuotannon vaihdellessa. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2017.) 

On odotettavissa, että energiajärjestelmän muuttuessa markkinoille syntyy uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja olemassa oleva liiketoiminta muuttuu. Kaikki kuluttajat 

eivät kuitenkaan voi tai halua olla palvelun tuottajia tai edes kovin aktiivisessa roolissa. 

Tämä tuo tarpeen uusille palveluliiketoiminnoille.  Työ- ja elinkeinoministeriö linjaa, että 

kuluttajan rooli kasvaa pientuotannon ja energian varastoinnin myötä. Lisäksi kuluttajan 

rooli muuttuu, kun asiakkaasta tulee kysynnän jouston myötä keskeinen toimija. 

Tulevaisuudessa kuluttajalle voidaan myydä kokonaisvaltaisia palvelukonsepteja, 

esimerkiksi energiapalvelu, joka sisältää energian hankinnan, mikroverkon hallinnan ja 

kulutuksen seuraamisen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.) 

Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

energiapalveluiden tuottajille, hajautetulle sähköntuotannolle, sähköautojen 

latausoperaattoreille ja IT-palveluita tarjoaville yrityksille. Lisäksi suomalaisten 

vähittäismyyjien kilpailukyky paranee datahubin myötä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2018b.) 

Suomessa on noin 80 jakeluverkonhaltijaa ja noin 70 sähkönmyyjää, joiden kautta 

toimitetaan sähköä 3,6 miljoonaan käyttöpaikkaan. Jakeluverkot mittaavat tunneittain 

sähkön kulutusta ja tästä syntyy 8760 mittauslukemaa vuodessa käyttöpaikkaa kohden. 

Tulevaisuudessa mittauslukemien määrä vielä nelinkertaistuu, kun Suomessa siirrytään 

varttitaseeseen eli 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Vuosittain tapahtuu myös 200 000 

myyjänvaihtoa ja noin miljoona muuttoa, jotka lisäävät tiedonvaihtosanomien määrää. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2018b.) 

Nykyisessä hajautetussa tiedonvaihtomallissa tiedonvaihto tapahtuu 

sanomavälitysoperaattoreiden kautta toimijalta toimijalle (kuva 1.1.) Nykyisessä mallissa 

jokaisella markkinaosapuolella on omat tietokannat mittaus- ja asiakastiedoille. 



 

9 

 

Kuva 1.1 Nykyisin käytössä oleva hajautettu tiedonvaihtomalli (mukaillen Fingrid 2018a). 

Datahub tuo vuosittain 7,6 miljoonan euron kustannussäästöt sähkön 

vähittäismarkkinoilla toimiville yrityksille. Lisäksi pitkällä aikavälillä syntyy merkittäviä 

taloudellisia hyötyjä, kun toimintatavat paranevat laadullisesti ja 

tietojärjestelmäinvestoinnit vähenevät. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018b.)  

Tällä hetkellä suuri osa kulutusjoustoon soveltuvasta sähkönkulutuksesta kuuluu 

jakeluverkkoyhtiöiden kuormanohjauksen piiriin. Tätä kellonaikaan sidottua 

kuormanohjausta kutsutaan yösähköohjaukseksi. Joissain jakeluverkkoyhtiöissä on 

käytössä myös kalenteriin sidottu kausisähköohjaus. Tavoitteena on siirtyä 

jakeluverkkoyhtiöiden kuormanohjauksesta markkinaehtoiseen ja dynaamiseen 

kulutuksen ohjaukseen. Markkinaehtoinen ohjaus mahdollistaa asiakkaan osallistumisen 

markkinoille entistä tehokkaammin. Asiakaskeskeisessä vähittäismarkkinamallissa 

asiakas voi osallistua joustoon itse tai markkinatoimijan avulla. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2018a.) 

Newbery et al. (2016) totesivat, että markkinoiden yhdistämisestä pitäisi syntyä 

kokonaishyötyjä, jotka ylittävät markkinoiden muutoksista aiheutuvat kustannukset. 

Tutkimuksessa arvioitiin, että siirtoyhteyksien vahvistaminen hinta-alueiden välillä lisää 

tehokkuutta vuorokausimarkkinoilla, päivänsisäisillä markkinoilla ja säätömarkkinoilla. 

Tällöin markkinasuunnittelu paranee, kun saadaan vähennettyä suunnittelemattomia 
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kapasiteettiylityksiä ja lisäksi vältetään uusiutuvan energiantuotannon rajoittamista. 

(Newbery et al. 2016.)  

Pohjoismaiden ministeriöiden ja viranomaisten yhteinen Nordic Energy Regulators eli 

NordREG pyrkii kehittämään yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita taloudellisesti 

kannattavaan suuntaan. Tavoitteena on yhdenmukaistaa sähkön vähittäismarkkinoita, 

jotta voidaan vähentää markkinoille pääsyn esteitä Pohjoismaisille vähittäismyyjille. 

Esteiden vähentäminen lisää kilpailua ja asiakkaan valinnanvapautta sekä alentaa eri 

kansallisilla markkinoilla toimimisen kustannuksia. Pohjoismaiden ministeriöiden 

alainen Nordic Energy Research on teetättänyt tutkimuksen “Nordic data hubs in 

electricity system”, jossa tarkasteltiin kuinka datahub projektit tukevat 

vähittäismarkkinoiden harmonisointia. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin Pohjoismaisten 

datahubien toiminnallisuuksia markkinoiden, sääntelyn ja teknillisestä näkökulmasta. 

(Nordic Council of Ministers 2017.) 

Vuonna 2013 voimaan astui uusi sähkömarkkinalaki (588/2013), jossa Fingridille 

annettiin vastuu sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon kehittämisestä. Vuonna 

2014 Fingrid julkaisi selvityksen sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden 

tiedonvaihtoratkaisusta, jossa päädyttiin esittämään keskitettyä tiedonvaihtoratkaisua, 

datahubia, sähkömarkkinoiden tiedonvaihtomalliksi. Selvityksessä perusteltiin valintaa 

laadullisilla ja taloudellisilla perusteilla. (Fingrid 2014.) 

1.2 Tasevastaavan palvelut ja tuotteet Pohjoismaisilla 

sähkömarkkinoilla 

Taseselvityksessä muodostetaan sähkömarkkinoille taloudellinen tasapaino käyttötunnin 

jälkeen. Jokaiselle tasevastaavalle lasketaan kulutus- ja tuotantotaseet 

tuotantosuunnitelmien, sähköpörssikauppojen, kahdenvälisten kauppojen sekä 

toteutuneen kulutuksen ja tuotannon perusteella. Tasevastaava on yritys, jolla on 

taseselvityssopimus taseselvitysyksikkö eSettin kanssa ja tasehallintasopimus 

kantaverkkoyhtiön kanssa. Tasevastaava on tasevastuussa omasta puolestaan tuottajana, 

kuluttajana tai sähkön myyjänä. Lisäksi tasevastaava voi olla tasevastuussa myös muiden 

tuottajien, kuluttajien tai sähkön myyjien puolesta. (eSett 2018.) Tasevastuuta ja 

taseselvitystä on käsitelty tarkemmin luvussa 5. 
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Gasum Consulting Oy on Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla toimiva tasevastaava ja 

sähkönmyyjä, joka tuottaa sähkömarkkinapalveluita suurille sekä keskisuurille sähkön 

tuottajille ja kuluttajille Suomessa, muissa pohjoismaissa ja Baltiassa. Gasum tarjoaa  

• sähkömarkkinoiden salkunhallinta ja meklarointipalveluita,  

• tasepalveluita fyysisen sähkön tukkumarkkinoilla,  

• valvomopalveluita ympärivuorokautiseen sähkötaseen riskien hallintaan ja 

sähkön hinnan optimointiin,  

• kysyntäjoustopalveluita sähkön kulutuksen optimointiin,  

• sähkön alkuperäistakuita ja  

• päästökaupan asiantuntijapalveluita. 

Asiakkaat voivat ulkoistaa Gasumille sähkön osto- ja myyntiprosessin optimoinnin, 

markkinoiden seurannan ja riskien hallinnan. Sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihtelu 

aiheuttaa hintariskiä, jolloin ulkoistaminen on kustannustehokas ratkaisu. Lisäksi tämä 

mahdollistaa, että asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaan. 

1.3 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on selvittää mitä vaikutuksia datahub aiheuttaa tasevastaavan 

liiketoimintaan tai markkinaprosesseihin. Datahubin vaikutukset tasevastaaville ja 

sähkönmyyjille ilmenevät uusina liiketoimintamahdollisuuksina ja lisääntyvänä 

kilpailuna. Merkittävimmät liiketoimintamahdollisuudet datahubista syntyvät erialaisille 

energiapalveluja tarjoaville yrityksille. Kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus 

hyödyntää datahubissa olevia tietoja omassa liiketoiminnassaan.  

Datahub tulee nopeuttamaan, yksinkertaistamaan, parantamaan ja tehostamaan kaikkien 

osapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät keskeiset tiedot sijaitsevat 

vain yhdessä paikassa ja kaikki tiedonvaihtoon liittyvät prosessit hoidetaan sen kautta. 

Tasevastaavalle tämä tarkoittaa, että sanomaliikenne kymmenien jakeluverkkoyhtiöiden 

kanssa korvataan datahubilla. Diplomityössä tarkastellaan, miten keskitetty 

tiedonvaihtojärjestelmä vaikuttaa myyjänvaihtoprosesseihin ja tiedon saatavuuteen. 

Työssä on vertailtu sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoprosesseja nykytilassa ja 

datahubissa. Työssä on tarkasteltu muiden Pohjoismaiden datahub ratkaisuja ja niiden 

eroavaisuuksia verrattuna Suomen datahubiin. Lisäksi tarkastellaan mitä toimenpiteitä 
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datahubin käyttöönotto vaatii markkinaosapuolilta. Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena, 

jossa käytetään lähteenä pääasiassa Fingrid Oyj:n sekä Fingrid Datahub Oy:n julkaisuja 

datahubin käyttöönoton perusteluista ja vaikutuksista sekä tiedonvaihdon teknisiä ohjeita. 

Lisäksi työssä käsitellään sähkömarkkinoiden toimintaa ja kuvataan sähkömarkkinoiden 

osa-alueita.   
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2 POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT 

Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen ja yhteiskunnan sähkönhankinnan 

turvaaminen voidaan järjestää kustannustehokkaasti sähkömarkkinoilla. 

Markkinatoimijoiden tuotanto- ja kulutuspäätöksiä ohjaa sähkömarkkinoilla muodostuva 

hinta. 

Sähkömarkkinoihin kuuluvat sähköntuotanto, siirtoverkko- ja sähkönjakeluliiketoiminta 

ja sähkökauppa. Sähkömarkkinoiden kysyntä muodostuu kuluttajien käyttämästä 

sähköstä ja tarjonta tuottajien tuottamasta sähköstä. Sähköverkot mahdollistavat 

sähkömarkkinat yhdistämällä sähkön tuotannon ja sähkön kulutuksen toisiinsa. Suomi 

kuuluu yhteispohjoismaiseen sähköjärjestelmään, joka on osa eurooppalaisia 

tukkusähkömarkkinoita. Kantaverkkoyhtiöt siirtävät sähkön suoraan 

jakeluverkkoyhtiöille ja suurille sähkön kuluttajille. Jakeluverkkoyhtiöt siirtävät sähkön 

jälleen omille asiakkailleen. Pienjänniteverkkoihin kuuluvat asiakkaat voivat osallistua 

oman tuotannon ja kulutusjouston kautta sähkömarkkinoille. Kuvassa 2.1 on esitetty 

sähkömarkkinoiden rakenne. Tässä luvussa on käsitelty kuvassa 2.1 esitettyjä 

vuorokausi- ja päivänsisäisiä markkinoita. Luvussa 3 on tarkasteltu reservi- ja 

säätösähkömarkkinoita. 

 

Kuva 2.1 Sähkömarkkinoiden rakenne (mukaillen Fingrid 2019b). 

2.1 Vuorokausimarkkina 

Elspot-markkinoilla eli vuorokausimarkkinoilla voidaan käydä kauppaa 0,1 MWh:n 

kerrannaisten kiinteillä sähköntoimituksilla seuraavan päivän toimitustunneille 01-24. 

Kauppaa voidaan käydä myös muilla tuotteilla, kuten blokkituotteilla. (Nord Pool.) 
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Elspot-markkinoilla käydään kauppaa vuoden jokaisena päivänä seuraavan vuorokauden 

jokaiselle tunnille. Sähköpörssien huutokauppaa varten markkinaosapuolet jättävät omat 

tarjoukset sähkön tuotannolle ja kulutukselle kello 13 mennessä Suomen aikaa. 

Sähköpörssit laskevat osto- ja myyntitarjousten sekä siirtokapasiteettien perusteella 

sähkön hinnan kaikille tunneille. Suomi toimii omana tarjousalueena. Mikäli 

tarjousalueiden välillä on riittävästi siirtokapasiteettia, kaikilla tarjousalueilla on sama 

hinta. Tarjousalueet eriytyvät, jos siirtokapasiteettia ei ole riittävästi tarjousalueiden 

välillä. (Nord Pool.) Vuorokausimarkkinoita ylläpitävät esimerkiksi Nord Pool ja EPEX 

Spot. 

Huutokauppapörssiin jätetään suljetut tarjoukset. Tarjouksissa määritellään vähintään 

hankittava tai myytävä tehomäärä ja hintaväli kyseiselle tehomäärälle. Tarjoukset voivat 

sisältää myös muita hinta- tai määräkombinaatiota. Ne tunnit, joille ei haluta jättää osto- 

tai myyntitarjouksia merkitään nollaksi. Kun päivittäinen kaupankäyntikierros on 

suoritettu, saadaan jokaiselle tunnille systeemihinta. (Nord Pool.) 

Pohjoismaissa ja Baltiassa on viisitoista tarjousaluetta; Norjaan kuuluu viisi 

tarjousaluetta, Tanskaan kaksi ja Ruotsiin neljä. Suomi, Viro, Liettua ja Latvia 

muodostavat omat tarjousalueensa. Jokainen toimija jättää osto- ja myyntitarjouksensa 

tietylle tarjousalueelle. Tarjousalueet voivat yhdistyä yhdeksi hinta-alueeksi, mikäli 

tarjousalueiden välillä on riittävästi siirtokapasiteettia. Tarjousalue voi myös eriytyä 

omaksi hinta-alueekseen. Systeemihinta muodostuu, kun tuntikohtaiset osto- ja 

myyntitarjoukset yhdistetään ja niistä muodostetaan yksi kysyntä- ja tarjontakäyrä 

jokaiselle vuorokauden käyttötunnille. (Nord Pool.) Kuvassa 2.2 on esitetty kysyntä- ja 

tarjontakäyrien leikkauspiste, josta systeemihinta muodostuu. Systeemihinta on sama 

kaikille markkinaosapuolille.  
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Kuva 2.2 Systeemihinta muodostuu kysyntä- ja tarjouskäyrän leikkauspisteeseen. 

Systeemihintaa laskettaessa ei huomioida mahdollisia siirtokapasiteettien ylityksiä. 

Tarjousalueiden hinnaksi muodostuu systeemihinta, jos siirtokapasiteetti alueiden välillä 

ei ylity. Tarjousalueille voi muodostua aluehintoja, johtuen siirtokapasiteetin 

riittämättömyydestä. (Nord Pool.) 

2.2 Päivänsisäinen markkina 

Sähkön kulutuksen määrä saattaa muuttua ennusteesta kulutuspäätöksen, säätilanteen tai 

prosessiongelmien takia. Myös tuotantoennuste saattaa muuttua, jos siirtolinja vaurioituu, 

säätila muuttuu tai syntyy tuotanto-ongelmia. Tällöin syntyy tarve korjata kulutus- tai 

tuotantotase tasapainoon. 

Päivänsisäisillä eli Elbas-markkinoilla markkinatoimijat voivat korjata tuotanto- tai 

kulutustaseitaan käyttöhetken lähestyessä. Päivänsisäisiä markkinoita käydään 

tuntitasolla jatkuvan kaupankäynnin periaatteella. Päivänsisäinen markkina avataan 

vuorokausimarkkinan jälkeen ja se sulkeutuu tunti ennen toimitustuntia. Viron suuntaan 

päivänsisäinen kaupankäynti sulkeutuu 30 minuuttia ennen tunnin alkua ja Suomessa 

kauppaa voidaan käydä tunnin alkuun saakka. (Nord Pool.) Päivänsisäistä 

markkinapaikkaa ylläpitävät esimerkiksi Nord Pool ja EPEX Spot.  
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Elbas-markkinaa hyödynnetään sähkötaseen tasapainottamiseen sekä taseriskien 

hallintaan. Keskeisessä asemassa ovat tunnit, jolloin Elspot-hinnan ja tasesähköhinnan 

eron ennustetaan eroavan toisistaan merkittävästi. Tasesähkön hinnan muodostuminen on 

esitetty luvussa 5. Korkeimmillaan tasesähkön hinta voi nousta 5000 €/MWh ja 

alimmillaan tasesähkön hinta voi olla -1000 €/MWh. Tasehintojen vaihtelun kasvaminen 

lisää tasevirheiden aiheuttamaa hintariskiä. Elbas-markkinoilla riskiä voidaan hallita 

tehokkaasti. Voimalaitosten häiriö- ja huoltotilanteissa vaaditaan ympärivuorokautista 

taseenkorjausta. (Kolehmainen 2016.) 

Elbas-markkinalla hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan. Markkinaosapuolet 

määrittävät tarjoukselle hinnan (€) ja määrän (MW). Tarjouksen hyväksyminen johtaa 

kaupan syntymiseen. Elbas-kauppojen hinnat ja volyymit ovat yksilöllisiä. Yksittäisten 

tuntien hinta riippuu voimakkaasti markkinatilanteesta eikä tunneille ole referenssihintaa. 

Keskeisiä indikaattoreita ovat  

• taajuus ja aikapoikkeama, 

• häiriöt suurissa voimalaitoksissa ja maiden välisissä rajasiirtoyhteyksissä, 

• lämpötila tai lämpötilan muutos, 

• tuuliennusteen poikkeamat, 

• vesitilanne, 

• säätötarjousten määrät, 

• edellisten tuntien toteutuneet ylös- ja alassäätöhinnat ja 

• Elspot-hinnat. 

Elbas-markkinan hinta on kuitenkin usein lähellä Elspot-hintaa. (Kolehmainen 2016.) 

2.3 Sähkön johdannaismarkkinat ja OTC-markkinat 

Sähkön johdannaismarkkinoiden kaupankäynnin kohteena ovat esimerkiksi futuurit ja 

optiot, jotka ovat sähkön hintaan liittyviä johdannaistuotteita. Sähkön 

johdannaismarkkinoilla voidaan huolehtia riskienhallinnasta ja suojautua sähkön 

hinnanvaihteluita vastaan. Esimerkiksi sähkön vähittäismyyjä voi haluta suojautua 

korkeilta hinnoilta, jos sen loppuasiakkaiden sopimukset ovat kiinteähintaisia. Sähkön 

tuottaja taas voi haluta suojata omaa tuotantoaan poikkeuksellisen matalilta hinnoilta. 
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Sähkön tuottajat, käyttäjät tai myyjät voivat etsiä kaupankäyntikumppanin pörssistä tai 

he voivat sopia kahdenkeskeisiä sopimuksia. Johdannaistuotteilla voidaan käydä kauppaa 

Nasdaq Commodities -finanssimarkkinoilla. (Partanen et al. 2019.) 

OTC-markkinoilla (over-the-counter) tarkoitetaan kaikkea sähköpörssin ulkopuolella 

käytävää sähkön tukkukauppaa. OTC-markkinoihin liittyy vastapuoliriski, toisin kuin 

pörssikaupoissa. OTC-markkinoilla voidaan hallita sähkön hinnan vaihtelua eli 

volatiliteettia. Myös kahdenkeskisillä sopimuksilla käytävä sähkön tukkukauppa kuuluu 

OTC-markkinoihin. (Partanen et al. 2019.)  
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3 RESERVIT JA SÄÄTÖSÄHKÖ 

Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä 

(11.2.2011/117) asettaa vaatimukset tasapainoa varmistavan tehoreservin ylläpitämiselle 

Suomen sähköjärjestelmässä. Lain mukaan tehoreservijärjestelmä on toteutettava 

taloudellisesti ja suunnitelmallisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisena 

kokonaisuutena. 

Sähkön tuotannon tulee olla yhtä suuri kuin kulutuksen joka hetkellä. Sähköverkon 

taajuus on 50,0 Hz, kun tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa. Sähkömarkkinaosapuolet 

suunnittelevat vuorokausimarkkinoilla tuotantonsa ja kulutuksensa tasapainoon. Fingrid 

hankkii ylläpitämiltään reservimarkkinoilta voimalaitoksia ja kulutuskohteita, jotka 

voivat nostaa tai laskea tehoa kysynnän mukaan. Näillä reserveillä voidaan tasapainottaa 

käyttötunnin aikaisia poikkeamia. (Fingrid 2019a.) 

Fingrid ylläpitää muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa 

säätösähkömarkkinoita (mFRR eli manual Frequency Restoration Reserves). Fingrid 

varmistaa valtakunnallisen tasevastuun hoitamisen siten, että sillä on käytössään 

riittävästi säätökykyistä kapasiteettia sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon 

ylläpitämiseksi. Säätötarjouksia voidaan jättää Fingridin Vaksi-järjestelmään viimeistään 

45 minuuttia ennen säätötarjouksen kohteena olevaa käyttötuntia. Fingrid aktivoi 

säätösähkötarjouksia tehotasapainon tarpeen mukaisesti. (Fingrid 2019b.) 

Säätösähkömarkkinoita ja nopeaa häiriöreserviä on käsitelty tarkemmin alaluvussa 3.3.  

Fingrid ylläpitää reservimarkkinoita, joihin kuuluu taajuudenvakautusreservit (FCR-N ja 

FCR-D), automaattiset taajuudenpalautusreservit (aFRR) sekä säätökapasiteetti (mFRR 

kapasiteetti). Fingrid täyttää nopean häiriöreservin velvoitteensa hankkimalla 

kapasiteettia säätökapasiteettimarkkinoilta, omistamalla varavoimalaitoksia ja 

pitkäaikaisilla käyttöoikeussopimuksilla hankituilla varavoimalaitoksilla. Lisäksi Fingrid 

ylläpitää tehoreservijärjestelmää, joka turvaa sähkön toimintavarmuuden Suomessa 

sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan 

ennakoitua sähkön kulutusta. Energiavirasto vastaa tehoreservijärjestelmän 

kilpailutuksesta. (Fingrid 2019b.) 

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/
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Kuvassa 3.1 on esitetty erilaisia reservituotteita, jotka jaotellaan käyttötarkoituksensa 

perusteella kolmeen ryhmään: 

1. Taajuuden vakautusreservit, joita käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan. 

2. Taajuuden palautusreservit, jotka palauttavat taajuuden normaalialueelle (49,9 - 

50,1 Hz) ja vapauttavat aktivoituneet taajuuden vakautusreservit takaisin 

käyttöön. 

3. Korvaavat reservit, joilla valmistaudutaan häiriötilanteiden jälkeisiin mahdollisiin 

uusiin vikatilanteisiin palauttamalla aiemmin aktivoituneet taajuuden 

palautusreservit takaisin valmiuteen (Tämä ei ole käytössä pohjoismaisessa 

sähköjärjestelmässä). (Fingrid 2019a.) 

 

Kuva 3.1 Reservituotteiden jaottelu (mukaillen Fingrid 2019a). 

3.1 Taajuuden vakautusreservit 

Taajuusohjatut käyttöreservit ja taajuusohjatut häiriöreservit ovat taajuuden 

vakautusreservejä, jotka aktivoituvat automaattisesti taajuudenmuutoksista. 

Taajuusohjatulla käyttöreservillä pyritään pitämään taajuus normaalitaajuusalueella eli 

49,9 - 50,1 Hz. Taajuusohjatulla häiriöreservillä pyritään puolestaan pitämään taajuus 

vähintään 49,5 Hz:ssä, kun taajuus laskee normaalitaajuusalueen alapuolelle. Fingrid 

hankkii taajuusohjatut reservit markkinaehtoisesti kotimaisilta vuosi- ja 

tuntimarkkinoilta, Venäjän ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä muista Pohjoismaista. 

(Fingrid 2019a.) 

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon osallistuvat kohteet osoittavat 

teknisten vaatimusten täyttymisen säätökokeilla ennen markkinoille osallistumista. 
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Suomessa sijaitseva toimija voi tarjota säätökykyistä kapasiteettia sekä vuosi- että 

tuntimarkkinoille, joilla on molemmilla samat tekniset vaatimukset. (Fingrid 2019a.) 

3.2 Automaattinen taajuudenhallintareservi aFRR 

Automaattinen taajuudenhallintareservi aFRR (Automatic Frequency Restoration 

Reserve) säätää jatkuvasti voimalaitoksen tai kulutuskohteen tehoa Fingridin 

tehopyyntisignaalin mukaan parin minuutin viiveellä. aFRR-reserveille voidaan jättää 

joko ylös- tai alassäätötarjouksia. aFRR-reserveille maksetaan tuntikorvaus tehosta ja 

säädetystä energiamäärästä. Säädetyn energian hinta määräytyy säätösähkömarkkinoiden 

mukaisesti. Fingrid tekee hankinnan aFRR-reserveille vain osalle vuorokauden tunneista. 

(Fingrid 2019a.) 

3.3 Säätösähkömarkkinat mFRR ja nopea häiriöreservi  

Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ylläpitävät säätösähkömarkkinoita. 

Sähkön tuottajat ja kuluttajat voivat jättää säätötarjouksia säätökykyisestä 

kapasiteetistaan. Säätösähkömarkkinoille osallistuminen vaatii 

säätösähkömarkkinasopimuksen tekemistä Fingridin kanssa. Fingrid ja pohjoismaiset 

kantaverkkoyhtiöt aktivoivat tarvittaessa säätötarjouksia tehotasapainon hallitsemiseksi. 

(Fingrid 2019a.) 

Säätökapasiteettimarkkinat otettiin käyttöön vuonna 2016. Säätösähkömarkkinoille 

tarjouksia jättävä reservimyyjä voi jättää kapasiteettitarjouksen kapasiteettikorvausta 

vastaan. Tällöin reservimyyjä sitoutuu jättämään vastaavan määrän ylössäätötarjouksia 

säätösähkömarkkinoille. Säätökapasiteettimarkkinoilla Fingrid varmistaa, että sillä on 

tarpeeksi säätökykyistä kapasiteettia omien ja vuokravaravoimalaitosten huolto- ja 

korjauskeskeytyksissä. (Fingrid 2019a.) 

Säätötarjouksia voidaan jättää kaikista resursseista, jotka kykenevät 1 MW 

tehonmuutokseen 15 minuutin kuluessa. Säätötarjoukset jätetään Fingridille viimeistään 

45 minuuttia ennen käyttötuntia säätösähkötarjousohjeen mukaisesti. (Fingrid 2019a.) 
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Säätötarjoukseen jätetään säädettävästä kapasiteetista seuraavat tiedot: 

• teho (MW) 

• hinta (€/MWh) 

• tuotanto/kulutus 

• siirtoalue, jossa tarjottu resurssi sijaitsee 

• säätöresurssin nimi, esimerkiksi voimalaitos, tuotantolaji (Fingrid 2019a). 

Jätetyistä säätötarjouksista laaditaan pohjoismainen säätötarjouslista. Tasehallintaa ja 

taajuuden ylläpitoa varten säätötarjoukset aktivoidaan hintajärjestyksessä niin hyvin kuin 

voimajärjestelmän käyttötilanne sen mahdollistaa. Tehotasapainoa korjattaessa ensin 

aktivoidaan halvin ylössäätötarjous ja vastaavasti alassäätötilanteessa ensin aktivoidaan 

kallein alassäätötarjous. Tarjous jätetään käyttämättä, jos käyttötilanne sitä vaatii. 

(Fingrid 2019a.) 

Tasesähkön hinta määräytyy säätösähkön hinnan perusteella. Säätösähkön hinta 

määräytyy pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla toteutettujen säätöjen perusteella. 

Jokaiselle käyttötunnille määritetään sekä ylös- että alassäätöhinta. (Fingrid 2019a.) 

Ylössäätöhinta määräytyy kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinnan perusteella. 

Ylössäädön hinta on kuitenkin vähintään Nord Poolin Suomen hinta-alueen hinta (Elspot 

FIN). Kaikki, joilta Fingrid on tilannut ylössäätöä tunnin aikana, saavat maksun sovitusta 

energiasta ylössäätöhinnan mukaisesti. Alassäätöhinta määräytyy halvimman käytetyn 

alassäätötarjouksen hinnan perusteella. Alassäädön hinta on kuitenkin enintään Nord 

Poolin Suomen hinta-alueen hinta (Elspot FIN). Kaikki, joilta Fingrid on tilannut 

alassäätöä tunnin aikana, maksavat alassäätöhinnan sovitusta energiasta. (Fingrid 2019a.) 

Nopealla häiriöreservillä tarkoitetaan varmistettua 15 minuutin ylössäätökapasiteettia, 

jolla voidaan reagoida nopeasti sähköjärjestelmän vikatilanteisiin 

säätösähkömarkkinoiden kapasiteetin kanssa. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat 

mitoittaneet nopean häiriöreservin suurimman voimalaitosyksikön tai siirtoyhteyden 

tehon mukaan. Häiriöreservillä voidaan kattaa suurimman voimalaitosyksikön tai 

siirtoyhteyden mahdollisen vikaantumisen aiheuttama tehovaje. Suomen häiriöreservi on 

mitoitettu Olkiluoto 3:n tehon mukaan. Fingrid täyttää häiriöreservin velvoitteen 
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omistamillaan varavoimalaitoksilla ja pitkäaikaisilla käyttösopimuksilla hankituilla 

varavoimalaitoksilla. (Fingrid 2019a.) 

3.4 Nopea taajuusreservi 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat käyttöönottoa nopealle taajuusreserville 

(FRR) pienen inertian tilanteiden hallintaan. Nopea taajuusreservi pyritään ottamaan 

käyttöön kesällä 2020. Inertia on pyöriviin massoihin varastoitunutta liike-energiaa, mikä 

vastustaa sähköjärjestelmän taajuuden muutoksia. Uusiutuvan energian tuotannon 

lisääntyminen on lisännyt pienen inertian tilanteita pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. 

Ajoittain inertian määrä on niin pieni, ettei nykyiset reservituotteen ole riittävän nopeita. 

Sähköjärjestelmän mitoituksessa on noudatettu mitoitusperiaatetta, jonka mukaan yhden 

tuotantoyksikön tai tasajännite-siirtoyhteyden menetys ei johda taajuuden putoamiseen 

alle 49,0 Hz:n tason. (Fingrid 2019a.)  
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4 SÄHKÖMARKKINOIDEN NÄKYMÄT JA KATSAUS 

TULEVAISUUTEEN 

Eurooppalaisen tasehallinnan suuntaviivan mukaan EU:n jäsenvaltioiden tulee siirtyä 15 

minuutin taseselvitysjaksoon eli varttitaseeseen. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt 

selvittävät siirtymän aikataulua. 15 minuutin taseselvitysjakso mahdollistaa 

tasepoikkeamista aiheutuvien kustannusten tarkemman ja aiheuttamisperusteisen 

jakamisen markkinaosapuolien kesken ja tuo markkinaehtoista tasapainotusta 

sähköjärjestelmään. Nykyisessä mallissa tunnin aikajaksossa tapahtuvat tasepoikkeamat 

netottuvat eli kumoavat toisensa. Tasepoikkeamien netottuminen vääristää poikkeamista 

aiheutuvien kustannusten jakamista markkinaosapuolille. Varttitaseeseen siirryttäessä 

tasepoikkeamien kustannukset jakaantuvat tarkemmin, mikä ohjaa tasevastaavia 

tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen. (Fingrid 2020a.) 

Vähäpäästöisen sähköntuotannon kasvu kiihtyy Pohjoismaissa. Aurinko- ja tuulivoiman 

tuotannon Suomessa arvioidaan olevan 7-9 TWh/a vuonna 2030 (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017). Tuulivoiman tuotanto kasvaa uusiutuvan energian 

tarjouskilpailun 1,4 TWh:n lisäystavoitteen ja markkinaehtoisten hankkeiden kautta. 

Aurinkovoiman tuotanto kasvaa kaikissa Pohjoismaissa, mutta sen osuus 

energiantuotannosta on kokonaisuutena vaatimaton. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.) 

Pohjoismaisen ydinvoimatuotannon oletetaan kasvavan tällä vuosikymmenellä 10 

TWh/a. Ydinvoimatuotanto tuplaantuu Suomessa Olkiluoto 3- ja Hanhikivi 1-yksiköiden 

valmistuessa. Ruotsalaisten Ringhals 1 ja 2 yksiköiden alasajo vähentää 

ydinvoimatuotannon kasvua pohjoismaissa. Loviisan ydinvoimalaitoksen kahden 

yksikön käyttölupien odotetaan jatkuvan vuosille 2037 ja 2040. Olkiluoto 1 ja 2 

yksiköiden odotetaan pysyvän tuotannossa 2040-luvun loppupuolelle. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2019.) 

Yhteistuotantosähkön tuotanto vähenee Suomessa lievästi, kun kaukolämmön tarve 

laskee. Kaukolämmön tarve laskee muun muassa maalämmön ja erilaisten 

hybridijärjestelmien yleistyessä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). Tulevaisuudessa osa 

kaukolämpöä tuottavista CHP-laitoksista korvataan lämpökeskuksilla. Teollisuuden 
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CHP-tuotanto lisääntyy hieman metsäteollisuuden biotuotetehtaiden investointien myötä. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.) 

Siirtokapasiteetti Keski-Eurooppaan ja Iso-Britanniaan kasvaa kantaverkkoyhtiöiden 

investointisuunnitelmien ja nykyisten hankkeiden perusteella. Keski-Eurooppaan 

vahvistuvat siirtoyhteydet ja tuulivoimatuotannon lisääntyminen edellyttää 

Pohjoismaiden sisäisten siirtokapasiteettien vahvistamista. Tuulivoimatuotannon 

lisääntyminen Pohjois-Ruotsissa vaatii Ruotsin sisäisen siirtoverkon vahvistamista. 

Suomen kannalta on tärkeää, että Suomen ja Ruotsin väliset kolmas tasajänniteyhteys ja 

Merenkurkun yhteys toteutuvat 2020-luvulla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.) 

Tuuli- ja ydinvoimatuotannon lisääntymisen seurauksena Pohjoismaista ja myös 

Suomesta tulee sähkön ylituotantoalue tällä vuosikymmenellä. Sähkön tarjonta 

Pohjoismaissa tulee lisääntymään 70 TWh/a samalla kun sähkönkulutus Pohjoismaissa 

kasvaa 45 TWh/a vuoteen 2030 mennessä. Sähkön nettovienti kasvaa 45 TWh/a 

vuosikymmenen loppuun mennessä. Merkittävimmät vientikohteet ovat Saksa ja Iso-

Britannia, joissa tuotantokapasiteettia on poistunut ikääntymisen ja poliittisten päätösten 

myötä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.) 
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5 TASESELVITYS 

Taseselvityksessä tarkoituksena on selvittää sähkömarkkinoiden osapuolten väliset 

sähköntoimitukset ja niiden poikkeamat. Jokaisella sähkömarkkinaosapuolella tulee olla 

yksi avoin toimittaja, joka vastaa osapuolen kulutuksen ja tuotannon välisestä erotuksesta. 

Tasevastaavaksi kutsutaan taseselvitysyksikköä, jonka avoin toimittaja on Fingrid. 

Pienkuluttajille avoimena toimittajana toimii sähkön vähittäismyyjä. Suuret sähkön 

kuluttajat ja vähittäismyyjät voivat toimia itse tasevastaavana tai tehdä sopimuksen 

tasevastaavan kanssa. (Fingrid 2020h.) Keväällä 2020 Suomessa oli noin 50 

tasevastaavaa (eSett 2020). 

Sähkömarkkinoille muodostetaan taloudellinen tasapaino jokaiselle taseselvitysjaksolle. 

Sähkön toimituksen jälkeen tasevastaavien tuotantosuunnitelmat ja toteutunut tuotanto 

sekä kulutussuunnitelma ja toteutunut kulutus tarkastetaan. Tuotanto- ja 

kulutussuunnitelmien poikkeamat saattavat aiheuttaa säätötarpeen sähköjärjestelmässä. 

Taseselvityksen seurauksena saadaan selvitettyä sähköjärjestelmän tasapainotuksen 

poikkeamat. Tämän jälkeen tasapainotuksesta aiheutuneet kustannukset voidaan jakaa 

epätasapainon aiheuttajien kesken. Markkinaosapuolet maksavat tai saavat rahaa sen 

perusteella mikä on ollut tasepoikkeaman energiasisältö, säädön suunta ja tasesähkön 

hinta. Tasesähkön hinta kannustaa tasevastaavia tarkkoihin tuotanto- ja 

kulutusennusteisiin ja pyrkimään tasapainoon markkinoilla. Pohjoismaisen 

taseselvityksen hoitaa kantaverkkoyhtiöiden omistama taseselvitysyksikkö eSett Oy. 

(Fingrid 2019b.) 

Jakeluverkonhaltijat raportoivat mittaustiedon eSett:n. Tasevastaavan vastuulla on 

raportoida eSett:n kahdenväliset kaupat ja kantaverkkoyhtiölle säätöobjektikohtaiset 

suunnitelmat ja ylös- ja alassäätötarjoukset. Tasevastaavan tulee pitää suunnitelmansa 

ajankohtaisena. Markkinaoperaattori raportoi vuorokausimarkkina- ja päivänsisäiset-

kaupat kantaverkkoyhtiölle ja eSett:lle. Kantaverkkoyhtiöt raportoivat sitovat 

tuotantosuunnitelmat, reservit ja hinnat eSett:lle. (eSett 2018.) 

5.1 Valtakunnallinen taseselvitys 

Toukokuusta 2017 alkaen eSett Oy on ollut vastuussa Suomen, Ruotsin ja Norjan 

yhteisestä taseselvityksestä. Fingrid vastasi aiemmin valtakunnallisen sähkötaseen ja 
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tasevastaavien välisten sähkötaseiden selvittämisestä. Taseselvityksessä selvitetään 

Fingridin ja tasevastaavien välinen tasepoikkeama sekä Suomen ja muiden maiden 

välinen tasepoikkeama. Selvityksessä eSett huomioi tasevastaavan tuotanto- ja 

kulutustaseen käyttämän tasesähkön määrän tasevastaavan raportoimien tietojen 

perusteella ja huomioi selvityksessä lisäksi mahdolliset käyttötunnin aikana tehdyt 

Fingridin ja tasevastaavan väliset tehokaupat. Jos tasevastaavalla on tasepoikkeamaa, se 

katetaan Fingridin toimittamalla tasesähköllä. (Fingrid 2020d.)  

Lisäksi eSett Oy on vastuussa taseselvityksestä, tasepoikkeamien ja 

taseselvityspalveluiden laskuttamisesta tasevastaavilta sekä vakuuksista 

kantaverkkoyhtiöiden puolesta. Järjestelmävastaavat ovat kuitenkin viime kädessä 

vastuussa taseselvityksestä ja nämä määrittävät ja laskevat tuntikohtaiset tasesähkön 

hinnat maassaan. (eSett 2018.) 

5.2 Kaksi- ja yksihinta-järjestelmä 

Tasevastaava järjestää taseselvityksen ja siihen liittyvän tiedonvaihdon avointen 

toimitustensa osalta. Tasevastaavan tase lasketaan tuotantosuunnitelmien, kiinteiden 

toimitusten eli kahdenvälisten kauppojen ja pörssikauppojen, toteutuneen tuotannon ja 

kulutuksen sekä tunninaikaisten tehokauppojen ja reservienergioiden perusteella. 

(Fingrid 2020d.) Nykyinen tasepalvelumalli otettiin käyttöön vuonna 2009 ja se on 

pääperiaatteiltaan samanlainen kaikissa Pohjoismaissa.  

Kaksihintajärjestelmässä tasesähkölle lasketaan ostolle ja myynnille oma hinta. Fingrid 

myy tasevastaavalle tuotantotaseen tasesähkön tunnin ylössäätöhinnalla. Tuotantotaseen 

tasesähkön myyntihintana käytetään vuorokausimarkkinoiden Suomen aluehintaa, jos 

tunnilla ei ole tehty ylössäätöä tai tunti on määritetty alassäätötunniksi. Fingrid ostaa 

tasevastaavan tuotantotaseen tasesähkön tunnin alassäätöhinnalla. Tuotantotaseen 

tasesähkön ostohintana käytetään vuorokausimarkkinoiden Suomen aluehintaa, jos 

tunnilla ei ole tehty alassäätöä tai tunti on määritetty ylössäätötunniksi. (Fingrid 2020e.) 

Yksihintajärjestelmässä tasesähkön osto- ja myyntihinnat ovat yhtä suuret. Tasesähkön 

hinta on ylössäätötunnilla ylössäätöhinta ja alassäätötunnilla hinta on alassäätöhinta. 

Tasesähkön hintana käytetään Suomen aluehintaa vuorokausimarkkinoilla, mikäli 

tunnilla ei ole tehty säätöjä. (Fingrid 2020e.) 
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5.2.1 Kulutustase 

Kulutustaseessa huomioidaan tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelma, kiinteät 

kaupat ja toteutunut kulutus. Kulutustaseen tasesähköön sovelletaan 

yksihintajärjestelmää, jossa tasesähkön osto- ja myyntihinta on samansuuruinen. 

Kulutustase jää alijäämäiseksi, mikäli tasevastaavan kulutus on suurempi kuin suunniteltu 

kulutus. Alijäämä katetaan ostamalla tasesähköä Fingridiltä. Kulutustase jää 

ylijäämäiseksi, mikäli tasevastaavan kulutus on pienempi kuin suunniteltu kulutus. 

Tällöin tasevastaava myy tasesähkön Fingridille. Lisäksi tasevastaava maksaa Fingridille 

kulutustaseen tasesähköstä volyymimaksun. (Fingrid 2020e.) 

5.2.2 Tuotantotase 

Tuotantotaseessa huomioidaan tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelma ja toteutunut 

tuotanto. Tuotantotaseeseen lasketaan voimalaitokset, joiden nimellisteho on suurempi 

kuin yksi megawatti. Tuotantotaseen tasesähkölle sovelletaan kaksihintajärjestelmää. 

Tuotantotase on alijäämäinen, mikäli tasevastaavan tuotanto on pienempi kuin 

tuotantosuunnitelma. Alijäämä katetaan ostamalla tasesähköä Fingridiltä. Tuotantotase 

on ylijäämäinen, mikäli tasevastaavan tuotanto on suurempi kuin tuotantosuunnitelma. 

Tasevastaava myy ylijäämätuotannon Fingridille. Tuotantotaseen tasesähköstä ei 

makseta volyymimaksua. (Fingrid 2020e.) 

5.3 Uusi taseselvitysmalli 

Eurooppalaisen harmonisoinnin myötä Suomi ja muut pohjoismaat luopuvat nykyisestä 

taseselvitysmallista lähivuosina. Suomessa ja muualla pohjoismaissa käytössä olevat 

erilliset tuotanto- ja kulutustaseet korvataan jatkossa yhden taseen mallilla. Yhden taseen 

mallissa tuotannon ja kulutuksen tasesähkölle käytetään samaa hintaa ostolle ja 

myynnille. Sama hinnoittelumalli on nykyään käytössä kulutustaseessa eli 

yksihintajärjestelmässä. Tietyissä tilanteissa kantaverkkoyhtiöillä on mahdollisuus 

soveltaa hinnoittelua, jossa tasesähkön osto- ja myyntihinta eroavat. Tällainen tilanne voi 

syntyä, jos taseselvitysjaksolla on säädetty sekä ylös- että alassäätösuuntiin. (Fingrid 

2020f.) 

Tasesähkön hinta vastaa säätöön käytetyn energian arvoa. Tasesähköstä aiheutuvat kulut 

kannustavat tasevastaavia pysymään tuotanto- ja kulutussuunnitelmassa sekä 
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osallistumaan sähköjärjestelmän tasapainotukseen. Yhden taseen malli ja 15 minuutin 

taseselvitysjakso kannustavat dynaamiseen kulutukseen ja tuotantoon, joka tukee samalla 

sähköjärjestelmää. (Fingrid 2020f.) 

Jatkossa tasesähkön hinnan laskenta tulee muuttumaan, kun manuaalisen säätötuotteen 

(mFRR) lisäksi tasesähkön hinnan laskennassa huomioidaan automaattisen säätötuotteen 

(aFRR) energiamarkkina. Tällöin tasehinta tullaan määrittämään kahden säätötuotteen 

säätöenergian ja säätöhinnan perusteella. Tasesähkön hinnan määrittämisperiaatetta ei ole 

vielä ratkaistu. (Fingrid 2020f.) 

Fingrid pyrkii toteuttamaan 15 minuutin tasejaksoon ja uuteen taseselvitysmalliin 

siirtymisen samanaikaisesti. Tavoitteena on, että Suomen taseselvitysmalli on 

mahdollisimman samanlainen kuin muissa pohjoismaissa. Taseselvitys tullaan 

jatkossakin toteuttamaan eSett:n kautta. (Fingrid 2020f.) 
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6 TIEDONVAIHTO SÄHKÖMARKKINOILLA 

Sähkömarkkinaosapuolten välisten prosessien toimivuus edellyttää toimivaa ja oikea-

aikaista tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdon tarkoituksena on mahdollistaa, tukea ja tehostaa 

liiketoimintaprosesseja. Suomessa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa 

käytetään Ediel-sanoma- ja tiedonvaihtostandardeja. Standardeja on kehittänyt Ediel 

Forum ja standardit perustuvat EDIFACT-standardiin. Nykyinen tiedonvaihto on pitkälti 

automaattinen ja manuaalisia vaiheita on vähän. Ediel-standardi on ollut toimiva ratkaisu 

nykyisessä käyttötarkoituksessa. Nykyisessä tiedonvaihdossa on haasteita, jotka liittyvät 

yhteisten menettelytapojen noudattamiseen, välitettävän tiedon laatuun ja tuleviin 

tiedonvaihtotarpeisiin. (Fingrid 2014.) 

Tiedonvaihtoon on tullut merkittäviä muutoksia, kun etäluenta mahdollisti 

tuntimittauksen ja tuntitaseselvitys otettiin käyttöön. Tiedonvaihdon määrä on 

moninkertaistunut ja tiedon laadun ja aikakriittisyyden merkitys on lisääntynyt. Myös 

tuntihinnoitellut sähkötuotteet ja sähkönkulutuksen raportointivaatimusten kasvaminen 

lisäävät tiedonvaihdon merkitystä. Lisäksi verkonhaltijat ja sähkönmyyjät pyrkivät 

automatisoimaan liiketoimintaprosesseja ja parantamaan loppukäyttäjien sähköisiä 

asiointipalveluja. (Fingrid 2014.) 

NordREG julkaisi vuonna 2013 raportin, jossa todettiin, että pohjoismaiden välillä on 

eroavaisuuksia myyjänvaihtoprosessien säännöissä ja käytännöissä. Eroavaisuuksia 

havaittiin esimerkiksi tiedonsiirtokäytännöissä ja käyttöpaikkojen identifioinnissa. 

Eroavaisuuksia pidettiin merkittävinä esteinä markkinoiden harmonisointia varten. 

Havaitut eroavaisuudet voisivat estää sähkönmyyjiä toimimasta eri maiden alueilla ja 

siten vähentää yhteispohjoismaisista vähittäismarkkinoista saatavia hyötyjä. (NordREG 

2013.)  

Pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden harmonisoinnin tavoitteena on harmonisoida 

prosesseja siten, että vähittäismyyjien on helppoa toimia eri maissa. NordREG:n 

tavoitteena oli löytää tiedonvaihtoratkaisu, jonka avulla sähkönmyyjät voivat käsitellä 

liiketoimintaprosessejaan yhdenmukaisella tavalla ja toimia yhdellä IT-järjestelmällä 

kaikissa pohjoismaissa. Lisäksi tavoitteena oli löytää tapoja yhdenmukaistaa vastuita eri 
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pohjoismaissa. NordREG arvioi, että keskitetty tiedonvaihtoratkaisu on parempi 

vaihtoehto verrattuna hajautettuun tiedonvaihtojärjestelmään. (NordREG 2012.) 

VaasaETT:n raportin mukaan myyjäkeskeinen vähittäismarkkinamalli, tiedonvaihdon 

yksinkertaistaminen ja yhteislaskutus tukevat markkinoiden harmonisointia. Lisäksi 

tutkimuksessa todettiin, että toimialta tulee vahva tuki datahubin käyttöönotolle. 

(VaasaETT 2012.)  

6.1 Tasevastaavan tiedonvaihto nykytilassa 

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohjeessa on kuvattu 

vähittäismarkkinoiden liiketoiminta- ja sanomaliikenneprosessit. Nykyinen 

sähkömarkkinaosapuolien välinen tiedonvaihto perustuu EDIEL-määrittelyn mukaiseen 

PRODAT-sanomaliikenteeseen. Sanomilla välitetään osapuolten välisiä asiakas-, 

käyttöpaikka- ja sopimustietoja. Liiketoimintaprosessit voidaan jakaa 

vähittäismarkkinoiden sopimusprosesseihin ja toimituksen aikaisiin tapahtumiin. 

Vähittäismarkkinoiden sopimusprosesseja ovat esimerkiksi myyjänvaihto, asiakkaan 

muutto, sopimusten peruutukset ja päättämiset. Toimituksen aikaisia tapahtumia ovat 

esimerkiksi sähköntoimituksen katkaisut- ja kytkennät sekä tuntimitattujen kohteiden 

mittaustietojen välitys. Nykyisessä tiedonvaihdossa on käytössä neljä sanomatyyppiä, 

jotka on esitetty seuraavana. (Energiateollisuus 2016.) 

6.1.1 PRODAT-sanomat 

Prodat-sanomilla välitetään käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustietoja. Prodat-viestejä on 

Suomessa käytössä kahdeksan erilaista. Niitä merkitään Z-alkuisesti eri tyypeittäin.  

• Z03, Uuden myyjän ilmoitus uudesta sopimuksesta 

• Z04, Myyjän vaihtumisen vahvistus 

• Z05, Nykyisen myynnin irtisanomisilmoitus 

• Z06, Käyttöpaikan tietojen muutokset  

• Z08, Myyjän ilmoitus sopimuksen päättymisestä 

• Z09, Myyjän ilmoitus laskutustavan muutoksesta 

• Z10, Verkkoyhtiön ilmoitus mittarin vaihdoksesta 

• Z11, Mittarinlukemasanoma (Energiateollisuus 2016.) 
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Lisäksi taulukossa 1 on esitetty eri alatyypit: 

Taulukko 1 Käytössä olevien Prodat-sanomien alatyypit, niiden merkitys ja aikarajat 

(Energiateollisuus 2016). 

Sanoma Merkitys 
Aikaraja 

(viimeistään) 
Lähettäjä 

Z03[1] 
Aloitusilmoitus (sähköntoimittaja 

vaihtuu) 
-21/-14 vuorokautta Uusi myyjä 

Z03[C] Myyjänvaihdon peruutus Sopimuksen alkaessa Uusi myyjä 

Z03[14] 
Sisäänmuuttoilmoitus (käyttöpaikan 

asiakas vaihtuu, täysin uusi kohde) 
 Uusi myyjä 

Z04[1] Positiivinen kuittaus Z03[1] + 5 arkipäivää JVH 

Z04[N] Negatiivinen kuittaus Z03[1] + 5 arkipäivää JVH 

Z05[1] 

Ehdotus myyntisopimuksen 

päättymispäiväksi (uuden 

myyntisopimuksen alkaessa) 

Z03[1] + 2 arkipäivää JVH 

Z05[C] Myyjänvaihdon peruutus Viivytyksettä JVH 

Z05[14] 
Ilmoitus asiakkaan poismuutosta 

nykyiselle myyjälle 
 JVH 

Z06[10] Aikavyöhykejaon tunnuksen muutos +21 vuorokautta JVH 

Z06[11] Ilmoitus laskutustavan muutoksesta +21 vuorokautta JVH 

Z06[13] Sulaketiedon muutos +21 vuorokautta JVH 

Z08[1] 
Positiivinen kuittaus/Myynnin 

päättymisilmoitus 
Z05[1] + 2 arkipäivää Nykyinen myyjä 

Z08[N] Negatiivinen kuittaus Z05[1] + 2 arkipäivää Nykyinen myyjä 

Z08[2] Takaisinkytkentäpyynnön vahvistus  Nykyinen myyjä 

Z08[9] Katkaisupyynnön vahvistus -7 vuorokautta Nykyinen myyjä 

Z08[14] Ilmoitus asiakkaan poismuutosta  Nykyinen myyjä 

Z09[1] 
Myyjän ilmoitus laskutustavan 

muutoksesta 
-10 arkipäivää Nykyinen myyjä 

Z10[7] Mittarinvaihto (toimituksen aikana) +21 arkipäivää JVH 

Z10[12] Mittarinvaihto ja alkulukema +10 arkipäivää JVH 

Z11[1] 
Alkulukema (toimituksen 

aloittaminen) 
+10 arkipäivää JVH 

Z11[2] Takaisinkytkentälukemat   +7 arkipäivää JVH 

Z11[3] Loppulukema +10 arkipäivää JVH 

Z11[5] 
Laskutuslukema (lukemat, käyttö ja 

ennusteet) 
+10 arkipäivää JVH 

Z11[6] Välilukema (lukemat ja käyttö) +10 arkipäivää JVH 

Z11[9] Katkaisun lukemat +7 vuorokautta JVH 

 

6.1.2 APERAK- ja CONTRL-sanomat 

Sanoman lähettäjä on aina vastuussa sanoman perille toimittamisesta vastaussanoman tai 

kuittauksen saapumiseen saakka. Alkuperäiseen sanomaan vastataan aina APERAK-

sanomalla lähettäjän sitä pyytäessä. PRODAT- ja MSCONS-sanomiin suositellaan 
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käytettävän aina APERAK-kuittausta. APERAK-kuittaus ilmaisee, onko vastaanotettu 

sanoma sääntöjen mukainen ja sen tiedot oikein. Positiivinen APERAK-sanoma 

tarkoittaa, että lähetetty sanoma on mennyt huomautuksitta vastaanottavan sovellukseen. 

Jos tapauksessa on ainakin yksi virheilmoitus, lähetetään negatiivinen APERAK-sanoma. 

Virhe selvitetään erikseen vastaanottajan kanssa. (Fingrid. 2018b.) 

CONTRL-sanoma vahvistaa, että vastaanottaja on vastaanottanut sanoman. Kuittaus ei 

ota kantaa sanoman sisältämiin virheisiin. APERAK- ja CONTRL-sanomien yhtäaikaista 

käyttöä tulee välttää. (Fingrid 2018b.) 

6.1.3 MSCONS-sanomat 

Mittaustietojen välitys sähkömarkkinaosapuolille on kuvattu Energiateollisuuden 

sanomaliikenneohjeessa sekä Fingridin Ediel sanomavälityksen yleisessä 

sovellusohjeessa. Verkonhaltija tai muu mittauksen suorittaja lukee tuntimitatut kohteet 

kerran vuorokaudessa ja mittaustiedot välitetään MSCONS-sanomalla sähkön myyjille 

viimeistään toimituspäivää seuraavana toisena päivänä klo 11 mennessä. Myös 

taseselvitysyksikölle eli eSett:lle ilmoitetaan sähkömarkkinoiden osapuolten verkkoon 

tulevien ja verkosta lähtevien toimitusten summatiedot taseselvitystä varten 

toimituspäivää seuraavana toisena päivänä klo 11 mennessä. Lopulliset ilmoitukset 

toimitetaan taseikkunan puitteissa 11 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. MSCONS-

sanoma kuitataan positiivisella APERAK-sanomalla tai negatiivisella APERAK-

sanomalla. Kuormituskäyräkohteiden mittaustietoja välitetään Z11[5]- ja Z11[6]-

sanomilla. (Energiateollisuus 2016.) 

6.1.4 Myyjänvaihtoprosessi nykytilassa 

Seuraavassa esimerkissä on esitetty, miten myyjänvaihtoprosessi tapahtuu nykyisessä 

tiedonvaihtomallissa. Kuvassa 6.1 on kuvattu prosessin etenemisjärjestys ja aikarajat. 
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Kuva 6.1 Myyjänvaihtoprosessin etenemisjärjestys ja aikarajat (mukaillen Energiateollisuus 

2016). 

1. Myyjän ilmoitus uudesta sopimuksesta Z03[1] 

Myyjä ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle uudesta myyntisopimuksesta asiakkaan kanssa. 

Ilmoitus tulee tehdä aikaisistaan 90 vuorokautta ennen ja viimeistään 14 vuorokautta 

ennen toimituksen alkua. Myyjän tulee ilmoittaa Z03[1]-sanomassa sopimustunnus, jota 

käytetään sanomaketjujen identifioimiseen. (Energiateollisuus 2016.) 

2. Verkonhaltijan ilmoitus nykyiselle myyjälle Z05[1] 

Jakeluverkonhaltija ilmoittaa tiedon uudesta sopimuksesta nykyiselle myyjälle Z05[1] 

sanomalla viimeistään 2 vuorokauden kuluessa myyjän ilmoituksen vastaanottamisesta. 

Nykyinen myyjä lähettää negatiivisen APERAK-kuittauksen, jos Z05[1] sanomaa ei ole 

lähetetty 14 vuorokautta – 2 arkipäivää ennen sopimuksen alkua. (Energiateollisuus 

2016.) 

3. Nykyisen myyjän vahvistus Z08[1] tai hylkäys Z08[N] verkonhaltijalle 

Nykyinen myyjä lähettää verkonhaltijalle vastaussanoman eli myynnin 

päättymisilmoituksen Z08[1] viimeistään 2 arkipäivän kuluessa verkonhaltijan 

ilmoituksen vastaanottamisesta. Nykyinen myyjä lähettää Z08[N]-sanoman, jos nykyinen 

myyntisopimus on voimassa oleva määräaikainen sopimus tai myyntisopimus ei ole 



 

34 

muista syistä irtisanottavissa. Nykyisen myyjän tulee ilmoittaa voimassa olevan 

sopimuksen ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä, jos uuden sopimuksen 

alkamispäivä ja vanhan sopimus päättymispäivä erottavat enintään 30 vuorokautta. 

Päivämääräkenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos eroa on yli 30 vuorokautta ja nykyinen 

myyjä ei halua ilmoittaa päättymispäivää. (Energiateollisuus 2016.) 

4. Verkonhaltijan vahvistus Z04[1] tai hylkäys Z04[N] uudelle myyjälle 

Verkonhaltija ilmoittaa uudelle myyjälle nykyisen myyjän vastauksen Z04[1]- tai 

Z04[N]-sanomalla viimeistään seuraavana arkipäivänä Z08-sanoman vastaanottamisesta. 

(Energiateollisuus 2016.) 

5. Myyjänvaihtoajankohdan mittaustiedot Z11[1] tai Z11[3] 

Jakeluverkonhaltija ilmoittaa uudelle myyjälle vuosikäyttöarvion ja toimituksen 

aloitushetken mittaustiedot Z11[1]-sanomalla ja edelliselle myyjälle toimituksen 

päättymishetken mittaustiedot Z11[3]-sanomalla viimeistään 10 vuorokauden kuluttua 

myyjänvaihtoajankohdasta. (Energiateollisuus 2016.) 

6. Myyjänvaihtoon ajoittuva mittarin tai mittaustavan vaihto Z10[12] 

Jakeluverkonhaltija ilmoittaa uudet käyttöpaikkatiedot Z10[12]-sanomalla, jos 

myyjänvaihtoajankohtana tapahtuu mittarin tai mittaustavan vaihto. Käyttöpaikkatietojen 

muutos ilmoitetaan sähköpostilla, jos kohde on varustettu yli 3x63A pääsulakkeilla. 

Sanoma tulee lähettää 10 arkipäivän kuluessa muutosajankohdasta. (Energiateollisuus 

2016.) 
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6.2 Tasevastaavan tiedonvaihto datahubissa 

Datahub eli sähkökaupan keskitetty tiedonvaihtopalvelu tulee käyttöön vuonna 2022. 

Käyttöönotto myöhästyy alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, kun selvisi ettei osa 

vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista saavuta datahubin alkuperäistä 

käyttöönottoaikataulua. Kaikkien markkinaosapuolten tulee ottaa käyttöön yhtäaikaisesti. 

Käyttöönottoasetus on valmisteltu Fingrid Datahub Oy:n, työ- ja elinkeinoministeriön ja 

Energiaviraston yhteistyönä. (Ediel.) 

Datahub korvaa vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välisen hajautetun 

tiedonvaihdon keskitetyllä tiedonvaihdolla sähkökaupan markkinaprosesseissa. 

Hajautettu tiedonvaihto on ollut käytössä yli 20 vuotta. Datahub mahdollistaa jatkossa 

asiakkaille tarjottavien vähittäismarkkinoiden palveluiden kehittämisen sekä 

mahdollistaa energiatehokkuuspalveluiden tarjoamisen. Datahubia käyttävät sähkön 

vähittäismarkkinoiden toimijat käyttävät datahubia teknisten rajapintojen kautta. 

Palveluntuottajat voivat hyödyntää rajapintoja uusia kuluttajapalveluita kehittäessä. 

(Ediel.) 

Datahub tulee selkeyttämään sähkön vähittäismarkkinoita, sillä tulevaisuudessa sähkön 

vähittäismarkkinoiden muutoksissa tarvittava perustieto sijaitsee yhdessä paikassa (ks. 

kuva 6.2). Data on kaikille osapuolille yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti saatavissa. 

Datahub prosessoi ilmoitetun tiedon ja välittää sen sopimussuhteessa oleville osapuolille 

sekä valtuutuksen tai toimeksiannon saaneille palveluntarjoajille. (Fingrid 2019c.) 
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Kuva 6.2 Datahub selkeyttää sähkön vähittäismarkkinoita, kun ydintiedot sijaitsevat yhdessä 

paikassa (mukaillen Fingrid 2018a). 

Datahubin palveluiden ulkopuolelle jää suurjännitteiset jakeluverkot ja teollisuusverkot. 

Ulkopuolelle jääville verkoille tulee kuitenkin velvoite raportoida datahubiin 

mittausvastuullaan olevat rajapistemittauksensa jakeluverkkoja nähden. (Fingrid 2019d.) 

6.2.1 Datahub tapahtumat 

Datahub-tapahtumat dokumentissa on kuvattu datahubin tapahtumissa käytettävät 

tietosisällöt, tapahtumien välitysketjut ja tapahtumavalidoinnit. Dokumentissa on esitetty 

markkinaprosessien tapahtumat ja niissä käytettävät sanomat. Rajapintamäärityksissä on 

käytetty ebiX-sanomamäärityksiä, yhteispohjoismaisen vähittäismarkkinan ja Norjan 

datahub-projektin määrityksiä ja dokumentaatiota. (Fingrid 2019e.) 

Markkinaosapuolet voivat käyttää markkinaprosessien tiedonvaihdossa sanomarajapintaa 

tai selainpohjaista käyttöliittymää. Sanomarajapintaa käyttävät osapuolet voivat päivittää 

markkinaprosesseihin liittyviä tietoja vain sanomarajapinnan kautta, jotta tietojen 

yhteneväisyys datahubin ja toimijoiden järjestelmien välillä voidaan varmistaa. 
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Sanomaliikenne ja -rajapinta on kuvattu tarkemmin Datahub-tapahtumat dokumentissa. 

(Fingrid 2019e.) 

Osapuolet voivat käyttää vaihtoehtona selainpohjaista käyttöliittymää, jossa 

hallinnoidaan osapuolitietoja, osapuolten välisiä toimeksiantoja ja datahub-rajapinnan 

käyttöön liittyviä asetuksia. Osapuolet voivat tarkastella käyttöliittymän kautta 

markkinaprosesseihin liittyviä datahubin tietoja. Käyttöliittymä on tarkoitettu osapuolille, 

joiden ei kannata rakentaa sanomarajapintaa vähäisten prosessien suorituskertojen takia. 

Tietorajapinnan kautta voidaan suorittaa hakuja vain yhdelle käyttöpaikalle tai 

asiakastiedolle kerrallaan. Tietorajapinta ei siis tue massahakuja, joilla voidaan hakea 

usean käyttöpaikan tietoja kerralla. (Fingrid 2019e.) 

Käyttöliittymän kautta osapuolet voivat suorittaa seuraavia hakuja: 

• Käyttöpaikkatietojen haku 

• Käyttöpaikan sopimustietojen haku 

• Käyttöpaikan mittaustietojen haku 

• Käyttöpaikan valtuutustietojen haku 

• Asiakkaan asiakastietojen haku 

• Osapuolitietojen haku (Fingrid 2019e.) 

Datahub tulee perustumaan erilaisiin tapahtumiin. Tapahtuma on yksittäinen osapuolten 

ja datahubin välinen vuorovaikutus, kuten pyyntö tai tiedon päivitystapahtuma. Kuvassa 

6.3 on esitetty kuvaus datahub-tapahtuman suorituksesta.  
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Kuva 6.3 Kuvaus datahub-tapahtuman suorituksesta (mukaillen Fingrid 2019e). 

Tapahtuma koostuu seuraavista askeleista: 

1. Tapahtuma käynnistyy, kun osapuoli tekee muutoksen omaan järjestelmään, josta 

lähetetään tapahtumapyyntö datahubin rajapintaan. Pyynnön tulee sisältää 

tarvittavat tiedot pyynnön suorittamiseksi. Tapahtuma voidaan käynnistää myös 

datahubin toimesta. 

2. Datahub validoi vastaanotetun pyynnön formaatin ja tietosisällön. Jos validointi 

epäonnistuu, tapahtuma siirtyy vaiheeseen 5. 

3. Datahub prosessoi tiedot tapahtuman määrittelyn mukaisesti. 

4. Validoitu ja prosessoinnissa syntynyt tieto tallennetaan datahubin tietokantaan. 

5. Datahub lähettää tapahtuman aloittaneelle osapuolelle kuittauksen tapahtuman 

onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Osapuolen tulee korjata virhe ja lähettää 

uusi pyyntö, jos kuittaus on hylkäävä. 

6. Tietoa välitetään määrittelyn mukaisesti mahdolliselle toiselle osapuolelle, jos 

suoritus on onnistunut. Toinen osapuoli voi lähettää taas uuden pyynnön 

vastaanotetun tiedon perusteella. (Fingrid 2019e.) 

Datahubin markkinaprosessit voidaan jakaa yhdeksään osaan, jotka on kuvattu 

tarkemmin liitteessä 1 datahubin prosessikartassa.  

• DH-100 Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito ja haku 

• DH-200 Mittaustiedon käsittely 

• DH-300 Sopimusprosessit 
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• DH-400 Kytkentä- ja katkaisuprosessit 

• DH-500 Jakeluverkonhaltijan taseselvitys 

• DH-600 Tasevirheiden käsittely 

• DH-700 Tuote- ja laskutustietojen käsittely ja haku 

• DH-800 Valtuutukset ja toimeksiannot 

• DH-900 Osapuolitietojen ylläpito 

6.2.2 Sopimusprosessit datahubissa  

Seuraavalla esimerkillä on esitetty miten datahubin tapahtumaprosessi etenee. Tässä 

esimerkissä on kuvattu tapahtuma DH-311 - ilmoitus uudesta sopimuksesta (ks. kuva 

6.4). Tapahtumassa myyjä ilmoittaa uudesta asiakkaan käyttöpaikalle solmitusta 

myyntisopimuksesta.  



 

40 

 

Kuva 6.4 Kuvaus tapahtumasta DH-311 ilmoitus uudesta myyjästä (mukaillen Fingrid 2019e). 

Jatkossa myyjän ei tarvitse odottaa myyntisopimuksen ilmoittamisen jälkeen 

jakeluverkonhaltijan vahvistusta. Myyjälle palautetaan reaaliaikaisesti tieto sopimuksen 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä datahubin kautta. Tarkkaan laaditut prosessit ja 
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reaaliaikaisuus tulevat vähentämään tarvetta osapuolien väliseen selvittelyyn. Uusien 

sopimuksien kanssa ilmenevät ongelmat voidaan käsitellä välittömästi asiakkaan kanssa 

saman asiakaskontaktin yhteydessä. (Fingrid 2019d.) 

Käyttöpaikan myynti- ja verkkosopimuksiin liittyvät prosessit on esitetty liitteen 1 

prosessikartan kohdassa DH-300. Datahubiin tulee ilmoittaa aina, kun myyjä tekee 

omassa järjestelmässään uuden sopimuksen. Datahubiin ilmoitetaan myös, mikäli myyjä 

tai jakeluverkonhaltija muuttavat datahubiin tallennettuja sopimustietoja. Datahub 

välittää tiedot edelleen toiselle osapuolelle. Käyttöpaikalla voi olla vain yksi 

myyntisopimus ja verkkosopimus. (Fingrid 2019d.) 

Myyjä voi hakea datahubista käyttöpaikan tietoja asiakkaan valtuutuksella ennen uutta 

myyntisopimusta. Esitietojen kyselyllä myyjä voi hahmottaa millainen sopimus 

käyttöpaikalle on mahdollista tehdä asiakkaan kanssa. Kyselyn kautta myyjä voi saada 

selville asiakas- ja käyttöpaikkatiedot sekä käyttöpaikan sopimustiedot seuraavasti: 

• Onko asiakkaan käyttöpaikalla voimassa oleva myyntisopimus 

• Jos asiakkaan käyttöpaikalla on myyntisopimus, saadaan tieto siitä, onko asiakas 

tai asiakkaat täysin samat kuin uudelle sopimukselle tulevat asiakkaat 

• Asiakkaan nykyinen myyntisopimus käyttöpaikalla estää uuden sopimuksen 

syntymisen käyttöpaikalle 

o Myyntisopimus on määräaikainen. Kyselyllä selviää määräaikaisuuden 

päättymispäivämäärä, jos se on alle 90 vuorokauden kuluessa tietojen 

hakuhetkestä 

o Myyntisopimuksella on poikkeava irtisanomisehto 

• Käyttöpaikan sopimuksen päättymisaika on ilmoitettu. Tällöin myyjälle 

palautetaan tämä päivämäärä, jotta myyjä voi sopia uuden sopimuksen 

alkamisajankohdan ilman välillä tapahtuvaa toimituksen katkaisua 

• Onko asiakkaalla voimassa olevaa verkkosopimusta käyttöpaikalla 

• Jos asiakkaan käyttöpaikalla on verkkosopimus, saadaan tieto siitä, onko asiakas 

tai asiakkaat täysin samat kuin uudelle sopimukselle tulevat asiakkaat (Fingrid 

2019e.) 

Myyjä ilmoittaa asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta datahubiin. Datahub päättelee 

käyttöpaikan sopimus- ja asiakastilanteesta, onko kyseessä muuttotilanne, myyjänvaihto 



 

42 

tai sopimuksen uusinta nykyisen myyjän kanssa. Myyjä voi hakea datahubista 

käyttöpaikan tietoja, jos asiakas on antanut tähän valtuutuksen. Myyjä voi tehdä 

datahubiin kyselyn, jolla voidaan selvittää käyttöpaikan asiakas- ja käyttöpaikkatiedot ja 

käyttöpaikan sopimustilanteen. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto datahubin 

päättelystä, jonka perusteella uudet sopimukset rekisteröidään kullekin syylle. (Fingrid 

2019d.) 

Taulukko 2 Datahubin päättely uusien sopimusten ilmoitusten syistä (Fingrid 2019d). 

 Tilanne 
Muuttuu 

käyttöpaikalla 

Pysyy ennallaan 

käyttöpaikalla 
Syy 

1 
Asiakas muuttaa 

käyttöpaikalle 

Kaikki asiakkaat 

Myynti- ja 

verkkosopimus 

Jakeluverkonhaltija Sisäänmuutto 

2 

Asiakas tekee uuden 

sopimuksen nykyisen 

myyjänsä kanssa 

nykyiselle 

käyttöpaikalleen. 

Myyntisopimus 

(Verkkosopimus) 

Jakeluverkonhaltija 

Myyjä 

Kaikki asiakkaat 

Sopimuksen 

vaihto 

3 

Asiakas haluaa muuttaa 

(lisätä/poistaa/muuttaa) 

sopimuksen 

sopimusosapuolia 

Ainakin yksi 

asiakas 

Myyntisopimus 

(Verkkosopimus) 

Jakeluverkonhaltija 

Myyjä 

Ainakin yksi 

asiakas 

Sopimuksen 

vaihto 

4 

Asiakas kilpailuttaa 

sähkösopimuksensa ja 

tekee sopimuksen uuden 

myyjän kanssa 

Myyjä 

Myyntisopimus 

(Verkkosopimus) 

Jakeluverkonhaltija 

Kaikki asiakkaat 

Myyjän 

vaihto 

5 

Asiakas kilpailuttaa 

sähkösopimuksen ja 

uuden sopimuksen 

sopimusosapuolet 

eroavat käyttöpaikan 

voimassaolevan 

sopimuksen 

sopimusosapuolista 

Myyjä 

Ainakin yksi 

asiakas 

Myyntisopimus 

(Verkkosopimus) 

Jakeluverkonhaltija 

Ainakin yksi 

asiakas 

Myyjän 

vaihto 

 

Tapahtuman käynnistys 

Tapahtuma alkaa, kun asiakas tekee uuden sopimuksen myyjän kanssa nykyiselle tai 

uudelle käyttöpaikalle. Myyjä ilmoittaa tapahtuman käynnistyksessä 

käyttöpaikkatunnuksen, asiakastiedot ja sopimustiedot sisältäen sopimuskohtaiset 

laskutusosoitteet ja yhteyshenkilötiedot. (Fingrid 2019e.) 
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Validointi 

Sanomat validoidaan ensin XML schema tarkastuksella, jossa tarkistetaan 

sanomarakenne, elementtien ja attribuuttien pakollisuus ja tietomuodon oikeellisuus. 

Seuraavana tehdään prosessin ja tapahtuman validointi. Prosessivalidoinnissa 

tarkastetaan prosessitason tiedot, prosessin tunnus ja rooli sekä osapuolen oikeus 

ilmoittaa prosessitapahtuma. Tapahtumavalidoinnissa tarkastetaan tapahtumakohtaiset 

tiedot, kuten attribuuttien väliset riippuvuudet ja aikarajojen täyttyminen. Hyväksytylle 

tapahtumalle palautetaan positiivinen kuittaussanoma ja virheelliselle tapahtumalle 

palautetaan negatiivinen kuittaus virheilmoituksen kanssa. (Fingrid 2019e.)  

Prosessointi 

Prosessoinnissa datahub käsittelee tiedot seuraavasti: 

• Luodaan uusi asiakas, jos ilmoitettavan sopimuksen asiakasta ei löydy 

datahubista. 

• Määritellään myyntisopimuksen aloituksen syy taulukon 2 mukaisesti. 

• Päätetään käyttöpaikan nykyisen myyjän voimassa oleva myyntisopimus 

aloituspäivämäärää edeltävälle päivälle. 

• Kaikki käyttöpaikan nykyisen asiakkaan uudet myyntisopimukset perutaan, 

mikäli käyttöpaikalla muuttuu asiakkaat. 

• Datahub luo uuden verkkosopimuksen tiedot, jos uusi verkkosopimus tarvitaan. 

• Päätetään käyttöpaikan valtuutukset, mikäli asiakas ei ole asiakkaana myös 

uudella myyntisopimuksella. 

• Avoimet kytkentä- ja katkaisupyynnöt peruutetaan, jos kytkentä- tai 

katkaisupyyntö on sopimuksen aloituspäivänä tai sen jälkeen. (Fingrid 2019e.) 

Tiedon tallennus 

Käyttöpaikalle luodaan uusi myyntisopimustieto ilmoitettujen tietojen perusteella. 

Lisäksi ilmoituksessa prosessoidut asiakastiedot tallennetaan datahubiin. Tallennettavia 

tietoja ovat  
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• uuden sopimuksen aloituksen syy,  

• nykyisen myyntisopimuksen päättämispäivämäärä ja sopimuksen päättymisen 

syy,  

• nykyisen verkkosopimuksen päättämispäivämäärä ja päättymisen syy,  

• luodun verkkosopimuksen tiedot,  

• mahdolliset peruutetut sopimukset,  

• luodun uuden asiakkaan tiedot,  

• mahdolliset muokatut asiakastiedot ja  

• mahdolliset päivitetyt valtuutustiedot. (Fingrid 2019e.) 

Tiedon palautus ja välitys 

Osapuolelle palautetaan tieto onnistuneesta tai hylätystä ilmoituksesta. Osapuolelle 

palautetaan hylätyn ilmoituksen yhteydessä tieto hylkäyksen syystä. Myyntisopimuksen 

päättymisestä välitetään tieto nykyiselle myyjälle ja käyttöpaikan jakeluverkonhaltijalle 

ilmoitetaan uudesta verkkosopimuksesta, mikäli prosessissa luodaan uusi 

verkkosopimus. (Fingrid 2019e.) 

6.3 Datahubin toiminnallisuudet 

Datahubin myötä osapuolten toiminnot tulevat nopeutumaan, yksinkertaistumaan ja 

tehostumaan, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat vain yhdessä 

paikassa ja kaikki tiedonvaihtoon liittyvät prosessit hoidetaan sen kautta. Datahub-

tapahtumat dokumentissa on kuvattu datahubin kautta tapahtuva tiedonvaihto. 

Sanomaliikenteessä käytetään jatkossa ebiX-sanomamäärityksiä. (Ediel.) 

Datahubin kautta hoidetaan jatkossa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto, kun 

sähkön käyttäjä vaihtaa sähkön myyjää tai muuttaa uuteen osoitteeseen. Datahubin kautta 

sähkön myyjä saa kaikki tarvitsemansa tiedot välittömästi sopimusta tehdessä. Myyjä 

ilmoittaa uuden sopimuksen datahubiin, josta datahub välittää tiedon käyttöpaikan 

jakeluverkonhaltijalle. Datahub päättelee myyjän ilmoituksesta ja käyttöpaikan 

sopimustilanteesta onko kyseessä uuden asiakkaan muutto vai myyjän vaihto. Datahub 

päättelee tarvitseeko asiakas jakeluverkonhaltijalta uuden verkkosopimuksen. 

Jakeluverkonhaltijat saavat kaikki tarvitsemansa tiedot datahubista verkkosopimuksen 
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tekoa varten. Sähkönmyyjä on vastuussa asiakastietojen päivityksestä. Asiakkaan 

sopimuskumppaneille välitetään datahubista päivitetty tieto. (Ediel.) 

Jakeluverkonhaltijan vastuulla on mitata käyttöpaikan sähkönkulutus ja välittää 

mittaustieto datahubiin. Datahubista mittaustiedot välitetään käyttöpaikan sähkön 

myyjälle ja valtuutetuille kolmansille osapuolille. Datahub välittää myös tiedot kytkentä- 

ja katkaisuprosesseista, joten datahubista voidaan tarkastaa käyttöpaikan kytkentätilanne. 

(Ediel.) 

Datahub ei tue kumulatiivisten lukemamittausten välitystä. Verkonhaltija muodostaa 

lukemamittauksista ja mittaamattomista kohteista tuntiaikasarjat laskutusta ja 

taseselvitystä varten. Tällä hetkellä jakeluverkonhaltija ilmoittaa mittaustiedot 

taseselvityksessä käytettävällä aika-askeleella eli yhden tunnin tarkkuudella. Datahubissa 

tulee olemaan tuki myös 15 minuutin aika-askeleelle. Datahubissa mittaukset käsitellään 

sähkömarkkinalain ja valtioneuvoston asetuksen määrittämän taseselvitysjakson 

mukaisesti. (Fingrid 2020c.) 

Jatkossa datahub tulee hoitamaan jakeluverkonhaltijoiden taseselvityksen ja 

tasevirheiden korjausprosessin. Datahub välittää tarvittavan tiedon eSett:lle 

pohjoismaisen taseselvitysmallin mukaisesti. Myyjäkohtaiset tasevirheiden korjaukset 

lasketaan datahubissa, mistä ne ilmoitetaan verkonhaltijalle myyjien laskutusta varten. 

Taseselvitystiedot toimitetaan myös eSett:lle datahubista. Jakeluverkonhaltijat ja myyjät 

voivat tarkastella omia taseselvitystietojaan datahubin rajapinnan kautta. (Fingrid 2020c.) 

Datahubissa on jatkossa kaikki jakeluverkonhaltijoiden tuotetiedot. Näin myyjä voi 

varmistaa, että asiakkaan myyntituote ja käyttöpaikan siirtotuote vastaavat toisiaan. 

Jatkossa datahubin kautta voidaan välittää laskurivitietoja, jolloin mahdollistetaan 

myynnin ja siirron laskutus yhdellä laskulla. (Ediel.) Tällöin asiakkaan on mahdollista 

saada yhtenäisempiä sähkön siirron ja sähkön myynnin tuotteita. 

Laskutuspalveluntarjoajat voivat tarjota asiakkaalle yhden laskun, joka sisältää 

verkkopalvelun ja energiamyynnin. (Fingrid 2020c.) 
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6.4 Datahubin käyttöönotto 

Datahubin suunniteltu käyttöönottopäivä on 21.2.2022. Sähkön vähittäismyyjällä ja 

sähköverkkotoimintaa jakeluverkossa harjoittavan jakeluverkonhaltijan on lain mukaan 

velvollisuus käyttää datahubin palveluita. Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan tulee 

toteuttaa datahubin käyttöönottoon vaaditut valmistelutoimet Fingridin ja sähköalan 

yritysten kanssa laadittujen suunnitelmien mukaisesti. (Ediel.) 

Fingrid Datahub Oy valvoo datahubin valmistelutoimien edistymistä. 

Markkinaosapuolten valmistelutoimien etenemistä seurataan kyselyillä seurantatyökalun 

avulla, joka on toteutettu Titta-palvelun avulla. Kyselyiden sisältö on valmisteltu yhdessä 

Fingrid Datahub Oy:n ja toimialan edustajien kanssa. Kyselyillä on selvitetty datahubin 

käyttöönottoon liittyvien tehtävien etenemistä ja siten markkinaosapuolten 

käyttöönottovalmiutta. 

Tietokonversiossa liiketoimintaprosessien perustiedot ja mittaustiedot ladataan 

lähdejärjestelmistä datahubiin. Lähdejärjestelmiä ovat jakeluverkonhaltijoiden ja 

sähkönmyyjien tietokannat, joissa ylläpidetään asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja 

mittaustietoja. (Fingrid 2020b.) 

Tietokonversio on datahub-hankkeen aliprojekti. Tietokonversiossa markkinaosapuolet 

toimittavat tiedot omista järjestelmistä vaatimusten mukaisessa muodossa Titta-

palveluun. Tiedot tarkastetaan, käsitellään, korjataan ja rikastetaan. Tämän jälkeen 

Fingrid Datahub Oy siirtää tarkastuksen läpäisseet tiedot Titta-palvelun julkaisualueelle, 

mistä datahub lataa ne omaan tietokantaan. (Fingrid 2020b.)  

Datahubin käyttöönotto alkaa Ediel-sanomaliikenteen ja sitä käyttävien 

markkinaprosessien alasajolla. Käyttöönotto toteutetaan sovittuna ajanhetkenä, jolloin 

sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien tietoa ei välitetä. 

Sanomaliikenteen alasajon jälkeen alkaa ydinjäädytysjakso, jolloin datahubiin 

puskuroidaan markkinaosapuolten tiedot, kuten asiakas- ja käyttöpaikkatiedot sekä 

sopimustiedot. Ydinjäädytysjakson jälkeen seuraa muutoshetki, jolloin siirrytään Ediel-

määrittelyn mukaisesta tiedonvaihtomallista datahubiin. Tavoitteena on, että 

ydinjäädytysjakso olisi enintään 11 päivää. Markkinaprosessit ylösajetaan datahubin 

käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. (Fingrid 2020c.) 
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Osapuolet puskuroivat tiedot osapuolesta riippuen seuraavasti:  

• Jakeluverkonhaltija puskuroi käyttöpaikkojen sekä käyttöpaikkojen kytkentätilan 

päivitykset 

• Myyjä puskuroi asiakastietojen päivitykset 

• Myyjä puskuroi myyjänvaihdot 

• Jakeluverkonhaltija ja myyjä puskuroivat muutot 

• Jakeluverkonhaltija ja myyjä puskuroivat sopimusten päättämiset ja peruuttamiset 

(Fingrid 2020c). 

Asiakas voi valtuuttaa asiointioikeuden datahubissa kolmannelle osapuolelle tai toiselle 

henkilölle Suomi.fi-palvelun kautta. Asiakas valtuuttaa pääsyn tietoihin 

käyttöpaikkakohtaisesti ja määräaikaisesti. Kolmannet osapuolet vievät valtuutukset 

Tittaan, josta ne viedään datahubiin ennen käyttöönottoa. (Fingrid 2020c.) 

Datahubin markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelman ohjeen mukaan jokaisen 

osapuolen pääkäyttäjän tulee huolehtia pääsyoikeuksien hallinnasta asianmukaisesti ja 

poistaa viiveettä sellaisten henkilöiden oikeudet, joilla ei enää tehtävänsä puolesta 

tarvetta datahubin tietojen käsittelyyn. Jokaisella käyttäjällä tulee olla omat 

henkilökohtaiset tunnukset datahubiin eli yhteiskäyttöisiä tunnuksia ei saa luoda. 

Jokaisen markkinaosapuolen tulee nimetä datahub pääkäyttäjä, joka vastaa 

organisaationsa roolien määrittämisestä. (Fingrid 2019c.) 

6.5 Datahubin hyödyt 

Fingridin julkaiseman Datahubin vaikutusarvioselvityksen mukaan datahubin välittömät 

taloudelliset vaikutukset kohdistuvat jakeluverkonhaltijoille sekä sähkönmyyjille. 

Datahub tuottaa välillisesti taloudellista hyötyä muille kohderyhmille, kuten 

sähkönkäyttäjille. (Fingrid 2016.) 

Fingridin arvion mukaan datahubin välittömät nettohyödyt toimialan yrityksille ovat noin 

7,6 miljoonaa euroa vuodessa. Datahub on myös nykyistä tiedonvaihtoratkaisua 

kustannustehokkaampi, joten 7,6 miljoonan vuosittaiset nettohyödyt eivät olleet yksin 

ratkaiseva tekijä datahubin valinnalle. Lisäksi voi syntyä merkittäviä välillisiä hyötyjä 

markkinaosapuolille ja yhteiskunnalle. Sähkönmyyjät ja jakeluverkonhaltijat hyötyvät, 
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kun tiedonvaihtoa sisältävien liiketoimintaprosessien kustannukset laskevat. Eniten 

kustannussäästöjä syntyy sopimusprosessien ja asiakaspalvelun nopeutuessa. 

Toimintojen kehittäminen, tiedon laadun paraneminen ja prosessien automatisointi tuovat 

kustannushyötyjä. Arvion mukaan nettohyödyistä kaksi kolmasosaa kohdistuu 

jakeluverkonhaltijoille ja yksi kolmasosa sähkönmyyjille. (Fingrid 2016.) 

Fingridin vaikutusarvioselvityksessä datahub-investointien on arvioitu olevan yhteensä 

noin 36 miljoonaa euroa, josta 19,6 miljoonaa euroa kohdistuu datahuboperaattorille ja 

16,6 miljoonaa euroa toimialan yrityksille. (Fingrid 2016.) 

Datahubin odotetaan tuottavan merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Hyödyt ovat laadullisia 

ja vaikutukset jakaantuvat pitkälle aikavälille. Jatkossa markkinaosapuolet 

kommunikoivat vain datahubin kanssa, jolloin sähkönmyyjät saavat tasapuolista ja 

syrjimätöntä kohtelua. Markkinoiden toimivuus tulee paranemaan, jolloin sähkönmyyjien 

välinen kilpailu lisääntyy. Varsinkin aktiivisesti vähittäismarkkinoilla toimivien 

sähkönmyyjien liiketoiminta tulee helpottumaan. (Fingrid 2016.) 

Uusien sähkönmyyjien tulo markkinoille tulee helpottumaan, kun datahub 

yhdenmukaistaa ja selkeyttää sähkömarkkinaosapuolten välisiä prosesseja ja 

tiedonvaihtoa. Datahub tuo liiketoimintamahdollisuuksia erilaisille palveluntuottajille, 

kuten energianhallinta- ja energiatehokkuuspalveluiden tuottajille sekä sähkönmyyjille ja 

jakeluverkonhaltijoille palveluita tuottaville yrityksille. (Fingrid 2016.) 

Fingrid on arvioinut, että merkittävimmät liiketoimintamahdollisuudet datahubista 

syntyy erialaisille energiapalveluja tarjoaville yrityksille. Kolmannet osapuolet voivat 

hyödyntää datahubissa olevia tietosisältöjä omassa palveluliiketoiminnassaan, jos 

asiakas, sähkönmyyjä tai jakeluverkonhaltija ovat antaneet tähän valtuutuksen. Kolmas 

osapuoli voi olla myös sähkönmyyjä tai tasevastaava, jolla ei ole muuten oikeutta 

asiakkaan tietoihin tai tiettyyn tietojen käyttötarkoitukseen. (Fingrid 2016.) 

Datahubin avulla voidaan kehittää uusia sähkö- ja verkkopalvelutuotteita, kun 

mittaustiedon saatavuus paranee. Lisäksi datahub helpottaa erilaisten energiatehokkuus- 

ja energianhallintapalveluiden kehittämistä. Sähkönmyyjien kilpailun lisääntyminen voi 

näkyä innovaatioina, kuten uusina sähkötuotteina ja laadukkaampana palveluna. Datahub 
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mahdollistaa innovaatioiden kehittämisen liittyen sähköiseen liikenteeseen, pien- ja 

mikrotuotantoon, omavaraisiin energiayhteisöihin ja kulutusjoustoon. (Fingrid 2016.) 

Datahub vaikuttaa kotitalouksiin ja yrityksiin välillisesti pitkällä aikavälillä, kun kilpailu 

markkinoilla kasvaa. Kilpailun lisääntyminen vaikuttaa palvelun laatuun ja myös sähkön 

hintaan vähittäismarkkinoilla. Palveluiden laatu paranee nopeutuneiden 

sopimusprosessien ja paremman tietojen saatavuuden kautta. Datahubin käyttöönotto 

vahvistaa asiakkaiden asemaa ja monipuolistaa sähkönkäyttöön liittyviä valinnan 

mahdollisuuksia. Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteiden hyödyntäminen 

helpottuu, kun tuntimittaustieto on paremmin saatavilla. Lisäksi tuntimittaustietoa 

voidaan hyödyntää pientuotannossa ja kysyntäjoustossa. (Fingrid 2016.)   

Kilpailu markkinoilla kasvaa datahubin mahdollistaessa erilaisia energiapalveluita. 

Sähkönkuluttajat voivat hyötyä sähkönmyyntihintojen alenemisesta, kun markkinoiden 

toimivuus paranee ja tehokkuus kasvaa. Suuret yritykset ovat voineet jo nyt toteuttaa 

sähkönkäytön seurannan ja sähkösopimusten kilpailuttamisen. Yritykset ovat voineet 

antaa kolmannelle osapuolelle valtuutuksen päästä kulutustietoihin esimerkiksi 

sähkönhankinnan kilpailutuksen yhteydessä. Jatkossa datahub tulee helpottamaan 

kolmansien osapuolten pääsyä kulutustietoon ja niihin liittyvien valtuutusten hallintaan. 

Datahub helpottaa yritysten kulutustietojen hallintaa erityisesti tilanteissa, joissa 

yrityksellä on käyttöpaikkoja useiden eri jakeluverkkoyhtiöiden alueilla. (Fingrid 2016.)   

6.6 Datahub Pohjoismaissa 

Useissa Euroopan maissa on otettu käyttöön keskitettyjä tiedonvaihtoratkaisuja. 

Tavoitteena on ollut parantaa markkinoiden tehokkuutta ja poistaa markkinoiden esteitä. 

Tanskassa datahub otettiin käyttöön vuonna 2013 ja se on tällä hetkellä yksi laajimmista 

käytössä olevista datahub-toteutuksista. Norjassa datahub otettiin käyttöön vuonna 2019 

(Statnett 2019). Ruotsissa datahubin käyttöönotto on osa laajempaa 

vähittäismarkkinamallimuutosta, suunnitelman mukaan datahub olisi käytössä vuonna 

2022 (Svenska kraftnät 2019). Virossa datahub otettiin käyttöön vuonna 2013. (Fingrid 

2016.)  

Pohjoismaiden datahubit ovat keskitettyjä tiedonvaihtoratkaisuja, jotka vähentävät 

kommunikointia jakeluverkkoyhtiöiden kanssa.  Suomen datahub ei eroa merkittävästi 
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muiden Pohjoismaiden datahub-ratkaisuista. Suurimmat erot maiden välillä liittyvät tase- 

ja tasoituslaskentoihin, mikä johtuu siitä, ettei tuntimittaus ole vielä laajasti käytössä. 

Kaikkien Pohjoismaiden datahubeista löytyy samat perustoiminnallisuudet, kuten 

käyttöpaikka-, asiakas- ja sopimustietojen ylläpito, mittaustietojen tallennus ja välitys 

markkinaosapuolille, jakeluverkonhaltijan taseselvitys, myyjänvaihto ja muuttoprosessin 

hallinnointi ja laadun valvonta. (Fingrid 2016.) Datahubien kustannukset jaetaan 

markkinaosapuolien kesken. Suomessa on ehdotettu, että osapuolille tulee maksettavaksi  

• perustamismaksu, jolla katetaan datahubin investointikustannukset,  

• palvelumaksu, jolla katetaan operatiivisia käyttökustannuksia,  

• palvelumaksu käytön mukaan ja  

• kiinteä kuukausimaksu kaikille osapuolille. (Fingrid 2020g.) 

Kaikki datahubit pohjautuvat ebiX-formaattiin. Vaikka tämä johtaa hyvin saman 

tyyppisiin rajapintoihin, maiden välille muodostuu eroavaisuuksia toteutuksissa. 

Pohjoismaissa ei ole yhtä yhteistä standardia kommunikaatiolle, joten rajapinnat eivät ole 

keskenään täysin vaihtokelpoisia. Tämä tuo merkittäviä rajoitteita erityisesti pienille 

yrityksille, sillä tietojärjestelmien kehittäminen eri rajapintoihin sopiviksi tuo 

kustannuksia. (Nordic Council of Ministers 2017.)  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa on arvioitu mitä vaikutuksia datahub tuo tasevastaavalle. Vaikutukset 

voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin. Suorat vaikutukset näkyvät datahubin 

palveluihin siirryttäessä, kun sopimusprosessit nopeutuvat ja tietojen saatavuus paranee. 

Epäsuorat vaikutukset ilmenevät mahdollisten markkinamuutosten kautta. 

7.1 Suorat vaikutukset tasevastaavalle 

Datahub tulee nopeuttamaan, yksinkertaistamaan, parantamaan ja tehostamaan kaikkien 

markkinaosapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot 

sijaitsevat vain yhdessä paikassa ja kaikki tiedonvaihtoon liittyvät prosessit hoidetaan sen 

kautta. Datahub tulee helpottamaan pääsyä kulutustietoon ja niihin liittyvien valtuutusten 

hallintaan. Datahub helpottaa yritysten kulutustietojen hallintaa erityisesti tilanteissa, 

joissa yrityksellä on käyttöpaikkoja useiden eri jakeluverkkoyhtiöiden alueilla. Jatkossa 

yrityksille tehtävä raportointi selkeytyy, kun asiakas- ja käyttöpaikkatiedot sekä 

mittaustiedot ovat yhdessä paikassa.  

Datahub tulee vastaamaan toimijan ilmoituksiin välittömästi. Esimerkiksi myyjän ei 

tarvitse myyntisopimusilmoituksen jälkeen odottaa jakeluverkonhaltijan vahvistusta 

sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sopimuksiin liittyvien asioiden 

selvittämiseen kuluva aika osapuolten välillä vähenee. Jatkossa sopimusprosessit 

nopeutuvat ja sopimusmuutoksiin kuluva työaika vähenee. Gasumille syntyy säästöjä, 

kun tiedonvaihtoa sisältävien prosessien kustannukset laskevat. Suurimmat säästöt 

syntyvät sopimusprosessien nopeutumisesta. 

Datahub mahdollistaa käyttöpaikan myynti- ja siirtotuotteiden ylläpidon ja 

tiedonvaihdon, mikä nykyisessä tiedonvaihdossa ei ole mahdollista. Tulevaisuudessa 

Gasum voi järjestää asiakkaille myynti- ja siirtotuotteiden yhteislaskutuksen, kun jatkossa 

kaikki jakeluverkonhaltijoiden tuotetiedot sijaitsevat datahubissa. Yhteislaskutus voi 

helpottaa asiakkaiden palveluiden keskittämistä yhdelle yritykselle. 
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7.2 Vaikutukset markkinoihin 

Datahub on askel kohti yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita, Pohjoismaiden 

sähkömarkkinaviranomaisilla on tavoitteena pohjoismaisten sähkömarkkinoiden 

harmonisointi. Harmonisoinnin odotetaan helpottavan myyjien toimintaa useilla 

markkinoilla. (NordREG 2014.) 

Datahub tuo merkittäviä taloudellisia hyötyjä, kun toimintatavat kehittyvät laadullisesti. 

Jatkossa markkinaosapuolet kommunikoivat vain datahubin kanssa, jolloin kaikki saavat 

tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Vähittäismarkkinoiden muutoksissa tarvittava 

perustieto sijaitsee yhdessä paikassa, josta osapuolet saavat sen yhdenvertaisesti ja 

samanaikaisesti. Markkinoiden toimivuus tulee paranemaan, jolloin sähkönmyyjien 

välinen kilpailu lisääntyy. Varsinkin aktiivisesti vähittäismarkkinoilla toimivien 

sähkönmyyjien liiketoiminta tulee helpottumaan. 

Datahub palvelualusta tulee jatkossa mahdollistamaan kulutusjoustopalveluiden 

kehittämisen. Kysyntäjoustossa kuluttaja voi siirtää sähkön kulutusta hetkellisesti 

korkean hinnan tunneilta matalamman hinnan tunneille. Jotta kuluttajat voivat osallistua 

kysyntäjoustoon, tulee sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden tarjota siihen 

mahdollisuus. Datahub vaikuttaa kotitalouksiin ja yrityksiin välillisesti pitkällä 

aikavälillä, kun kilpailu markkinoilla kasvaa. Kilpailun lisääntyminen vaikuttaa palvelun 

laatuun ja on mahdollista, että tämä heijastuu myös sähkön vähittäismarkkinoiden hintaan 

alentavasti. Palveluiden laatu paranee nopeutuneiden sopimusprosessien ja paremman 

tietojen saatavuuden kautta. 

Merkittävimmät liiketoimintamahdollisuudet datahubista syntyy erialaisille 

energiapalveluja tarjoaville yrityksille hajautetulle sähköntuotannolle, sähköautojen 

latausoperaattoreille ja IT-palveluita tarjoaville yrityksille. Kolmannet osapuolet voivat 

hyödyntää datahubissa olevia tietosisältöjä omassa palveluliiketoiminnassaan, jos 

asiakas, sähkönmyyjä tai jakeluverkonhaltija ovat antaneet tähän valtuutuksen. Kolmas 

osapuoli voi olla myös sähkönmyyjä tai tasevastaava, jolla ei ole muuten oikeutta 

asiakkaan tietoihin tai tiettyyn tietojen käyttötarkoitukseen. Tulevaisuudessa kuluttajalle 

voidaan myydä esimerkiksi palvelu, joka sisältää energian hankinnan, mikroverkon 

hallinnan ja kulutuksen seuraamisen.  
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8 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä selvitettiin mitä vaikutuksia datahub aiheuttaa tasevastaavan 

liiketoimintaan tai markkinaprosesseihin. Diplomityössä tarkasteltiin, miten keskitetty 

tiedonvaihtojärjestelmä vaikuttaa myyjänvaihtoprosesseihin ja tiedon saatavuuteen. 

Työssä vertailtiin sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoprosesseja nykytilassa ja 

datahubissa. Työssä arvioitiin myös muiden Pohjoismaiden datahub ratkaisuja ja niiden 

eroavaisuuksia verrattuna Suomen datahubiin. Lisäksi tarkasteltiin mitä toimenpiteitä 

datahubin käyttöönotto vaatii Gasumille. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena, jossa 

käytettiin lähteenä pääasiassa Fingrid Oyj:n sekä Fingrid Datahub Oy:n julkaisuja 

datahubin käyttöönoton perusteluista ja vaikutuksista sekä tiedonvaihdon teknisiä ohjeita. 

Lisäksi työssä käsiteltiin sähkömarkkinoiden toimintaa ja kuvattiin sähkömarkkinoiden 

osa-alueita.  

Nykyinen hajautettu sähkökaupan markkinaprosessien tiedonvaihto korvataan 

keskitetyllä tiedonvaihdolla eli datahubilla. Datahub tuo välittömiä hyötyjä toimialan 

yrityksille, kun tiedonvaihtoa sisältävien liiketoimintaprosessien kustannukset laskevat. 

Keskeisimmät datahubin vaikutukset tasevastaavalle voidaan jakaa suoriin ja välillisiin 

vaikutuksiin. Suorat vaikutuksia ovat esimerkiksi sopimusprosessien nopeutuminen ja 

tietojen saatavuuden paraneminen. Epäsuorat vaikutukset ilmenevät mahdollisten 

markkinamuutosten kautta.  

Datahub tulee vastaamaan ja välittämään datahubiin ilmoitetun tiedon välittömästi tietoon 

oikeutetuille osapuolille. Esimerkiksi myyjänvaihtoprosessit nopeutuvat, kun tieto 

välitetään reaaliaikaisesti eikä tietoa sopimusprosessien hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä tarvitse odottaa. Myös tiedonhakuprosessit voidaan jatkossa tehdä 

datahubin kautta, josta tietoa voi hakea siihen valtuutettu. 

Datahub on osa isompaa kokonaisuutta, johon kuuluu pohjoismainen taseselvitysmalli ja 

15 minuutin taseselvitysjakso. Datahub mahdollistaa 15 minuutin taseselvitysjaksoon 

siirtymisen. NordREG:n tavoitteena on yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden 

harmonisointi, mikä kehittää sähkömarkkinoita taloudellisesti kannattavaan suuntaan.  

Kuluttajien rooli kasvaa pientuotannon ja energian varastoinnin myötä. Kuluttaja on 

kysynnän jouston myötä keskeinen toimija, eikä enää pelkkä asiakas. Jatkossa tulisi 
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jatkokehittää datahubin toiminnallisuuksia. Esimerkiksi kulutusjouston edistämiseksi 

olisi hyödyllistä, jos kuormien ohjaukseen liittyvä sanomaliikenne voitaisiin toteuttaa 

datahubin kautta.  
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LIITE 1. DATAHUB PROSESSIKAAVIO 

Datahub prosessikartta (mukaillen Fingrid 2019f). 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


