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Energiajärjestelmä muuttuu ja järjestelmän toimivuuden, sekä uusien vaatimusten myötä myös 

energiamarkkinoiden on muututtava. Toimivan energiajärjestelmän ytimessä ovat toimivat 

sähkön vähittäismarkkinoiden prosessit. Sähkön vähittäismarkkinoilla on käytetty 

kahdenvälistä tiedonvaihtoa, mutta markkinan muutostarpeiden myötä on siirrytty keskitetyn 

tiedonvaihdon järjestelmään, Datahubiin. Muutoksen taustalla ovat myös tarpeet tehdä sähkön 

vähittäismarkkinoista asiakaskeskeisemmät ja toisaalta mahdollistaa uusien palveluiden 

kehittäminen. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -yksikön 

kohtaamat muutokset, jotka Datahub aiheuttaa. Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -yksikkö 

suorittaa jakeluverkonhaltijan toimintoja sähkön vähittäismarkkinoilla, joten organisaatio on 

Datahubin vaikutusalueella. Vaikutukset selvitetään prosessijohtamisen teoriaa ja työkaluja 

hyödyntäen, sekä prosessijohtamisen elinkaaren vaiheita noudattaen. Datahubin aiheuttamien 

vaikutusten ymmärtämiseksi työssä kartoitetaan laajalti kohdeorganisaation 

prosessiarkkitehtuuri, sekä siihen sisältyvät ydin- ja tukiprosessit, sekä näiden mahdolliset 

aliprosessit. Datahubin mahdolliset muutosvaikutukset esitellään työssä ja muutosvaikutusten 

analysointi kohdeorganisaatiossa tehdään niiden pohjalta. 

 

Työn tuloksena selvitettiin, että Datahub aiheuttaa kohdeorganisaation toimintaan sekä 

ylätasolla, että yksittäisten prosessien tasolla muutoksia. Ylätason vaikutukset liittyvät koko 

Asiakkuudet -yksikön toimintaan, kuten Datahubin aiheuttamiin koulutusvaatimuksiin sekä 

Datahubin myötä parantuvaan palvelun laatuun. Tunnistetut datahubin ylätason vaikutukset 

menevät osin limittäin yksittäisten prosessien muutosten kanssa ja Datahubin aiheuttamat 

muutokset muun muassa vastuualueisiin tulevat vaikuttamaan epäsuorasti myös yksittäisiin 

prosesseihin. Datahubin aiheuttamat muutokset eivät ole toimintaa radikaalisti muuttavia, mutta 

niiden vaikutukset tulee ottaa huomioon sekä koko Asiakkuudet -yksikön, että yksittäisten 

prosessien johtamisen tasolla. Datahubin muutosvaikutusten selvittämisen lisäksi työn 

tuloksena ovat myös työn aikana tehdyt prosessiarkkitehtuurityöt ja prosessimallinnukset, jotka 

omaavat paljon potentiaalia kohdeorganisaation toiminnan kehittämisen kannalta.
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Energy system is in change and for answering the needs of system change and differing 

requirements, the energy markets also need to change. In the center of functioning energy 

system are accurate and precise processes of the electricity markets. In the electricity markets 

the previously used information exchange was bilateral, but because of the changing 

requirements, information exchange have moved to centralized model, into the Datahub era.  

 

Objective of this thesis is to clarify Datahub induced changes from the perspective of 

Lappeenrannan Energia’s Customer Relationships -unit. Customer Relationships -unit is 

performing processes of distribution system operator in the electricity markets and therefore it 

is in area of influence, which is affected by Datahub. Possible effects of Datahub are found 

using theory and methods of business process management, and with following the stages of 

business process management lifecycle. For understanding the effects of Datahub, process 

architecture and processes of target organization are defined. Contents and documentation of 

Datahub are main sources for finding possible effects that could cause changes in target 

organization or in its processes.  

 

Results of the thesis show that Datahub is causing changes to operations of the target 

organization. Changes also occur in the level of individual processes. The top-level impacts are 

related to the operations of the entire Customer Relationship unit, such as the training 

requirements caused by Datahub and the quality of service that will improve after 

implementation of Datahub. The identified top-level effects of the Datahub will partly overlap 

with the effects targeted in the individual processes. The changes caused by Datahub are not 

radically changing the operations, but their effects must be considered both at the level of the 

management of the entire Customer Service unit and at the level of individual processes. In 

addition to investigating the change effects of Datahub, the work also results in process 

architecture work and process modeling performed during the work. This documentation has a 

lot of potential for the development of the target organization's operations.  
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1 JOHDANTO 

 

Energiajärjestelmät ja -markkinat ovat muutosten kourissa. Erityisesti energian 

tuotantomuotojen muuttuminen uusiutuviin energialähteisiin sekä digitaaliset ratkaisut pitävät 

energiajärjestelmän muutostahdin korkeana. Suomessa energiamarkkinoiden muutoksen 

yhtenä suurena ilmentymänä on kantaverkkoyhtiön Fingridin luotsaama Datahub, sähkön 

vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Fingridin Datahub-projektin 

tavoitteena on ylätasolla sekä tehostaa vähittäismarkkinoiden osapuolten toimintaa, että 

parantaa sähkön loppukäyttäjille tarjottavien palvelujen tarjontaa. Datahubin myötä 

kahdenvälinen tiedonvaihto jää historiaan ja tiedonvaihto siirtyy keskitettyyn malliin, jossa 

sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta olennaiset tiedot kulkevat osapuolille Datahubin 

kautta. Datahub-projekti on koko sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa ohjaava ja tämän 

muutoksen kohteena on myös Lappeenrannassa ja sen ympäryskunnissa toimiva energiayhtiö 

Lappeenrannan Energia, joka toimii alueellaan sähkön jakeluverkonhaltijana.  

 

Datahubin käyttöönotto liittyy toimialan sisäisen muutostarpeen lisäksi myös toiseen suureen 

muutosajuriin, digitalisaatioon. Palveluiden ja prosessien digitalisoituminen näyttelee suurta 

roolia sekä uuden liiketoiminnan kehittymisen taustalla, että osana toiminnan tehostumista 

(Koldewey et. al. 2021, 205-206). Erityisesti energia-alalla digitalisaatio on tärkeässä roolissa 

osana toimivan energiajärjestelmän kehittymistä. (Liggesmeyer et. al. 2018, 335-336, 339) 

Myös vuoden 2020 alusta vahvasti vaikuttanut koronaviruspandemia on vahvasti 

myötävaikuttanut digitalisaation merkityksen kasvuun; organisaatiot, jotka aiemmin ovat 

pitäytyneet perinteisessä työnteon mallissa, jossa työntekijät tekevät pääasiassa työnsä 

toimistolla, ovat siirtyneet pakon edestäkin etätyöskentelyyn. Tämä on pakottanut kehittämään 

etätyöskentelyn valmiuksia, jotka puolestaan muodostuvat hyvin vahvasti digitaalisten 

ratkaisuiden laajasta kokonaisuudesta. Toisaalta myös asiakkaiden preferenssit 

palvelukanavien suhteen ovat laajentuneet ja asiakkaat haluavat lähtökohtaisesti palvelua 

aiempaa enemmän ajasta ja paikasta riippumattomasti.  

 

Energiayhtiöt ovat perinteisesti olleet melko konservatiivisia muutosten suhteen johtuen 

markkinan dynamiikasta; regulaatio ohjaa hyvin vahvasti toimintaa ja esimerkiksi 

sähkönjakelun tapauksessa liiketoiminnan tuottoja ja tehokkuutta ohjataan Energiaviraston 
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toimesta (Liggesmeyer et. al. 2018, 337; Energiavirasto 2018). Tämän lisäksi energiayhtiöiden 

tuottamat palvelut ovat välttämättömyyshyödykkeitä, joiden kysynnässä ei lähtökohtaisesti ole 

suurta asiakkaiden tarpeista johtuvaa vaihtelua; ihmiset tarvitsevat sähköä, lämpöä ja vettä 

elääkseen ja tämän lisäksi vakaat energiamarkkinat ovat myös yritysten toiminnan jatkuvuuden 

kannalta olennaiset. (TEM 2021) Markkinan asetelmaa voidaan siis pitää poikkeuksellisena, 

sillä sähkön vähittäismarkkinoiden käytännössä kaikki jakeluverkonhaltijat toimivat 

monopoliasemassa. 

 

Datahubin vaikutuksia sähkömarkkinoiden osapuolten toimintaan on tutkittu eri näkökulmista 

useissa opinnäytetöissä viime vuosina. Tutkimukset ovat keskittyneet prosessimuutoksiin, 

tietojärjestelmämuutoksiin sekä muun muassa yksittäisten ydinprosessien muutoksiin. Näiden 

pohjalta on myös esitetty, että sähköverkkoliiketoimintaa toteuttavien liiketoiminnan 

jatkokehitysmahdollisuuksia tulisi selvittää. (Rouhiainen 2019; Lindholm 2016; Gylén 2020; 

Hinkka 2021). Tulevaisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat hyvin keskeisessä 

roolissa, kun mietitään sähkömarkkinoita. Näistä voi parhaimmillaan avautua uusia 

palvelukokonaisuuksia myös jakeluverkkoyhtiöille. Kuitenkin on olennaista ymmärtää se, että 

ennen Datahubin käyttöönottoa täytyy monen markkinaosapuolen tehdä suuria muutoksia koko 

prosessiarkkitehtuuriinsa. Pelkästään toimialan osapuolten IT-järjestelmien uudistaminen 

Datahub-yhteensopiviksi on massiivinen projekti. Kun liiketoiminnassa täytyy huomioida 

uuden tietojärjestelmän vaatimukset, aiheuttaa tämä väistämättä muutoksia myös yrityksen 

prosesseihin käyttöliittymän muutosten ja järjestelmien välisten toiminnallisuuksien erojen 

myötä. Edellä mainitut asiat huomioiden ei uusien palvelukokonaisuuksien tehokas 

kehittäminen ja operointi välttämättä ole mahdollista, mikäli toiminnan ytimessä olevien 

prosessien toteuttaminen ei onnistu tehokkaasti ja jatkuvasti prosesseja kehittäen. Mohapatran 

(2013, 162–163) mukaan prosessien muutostarpeet lähtevät liiketoiminnan vaatimusten 

muutoksista, joidenkin prosessien muuttumisesta turhiksi tai organisaatiomuutosten kautta. 

Prosessien muutostarpeiden taustalla ovat tässä tapauksessa ulkoiset tekijät, jotka muuttavat 

yrityksen toimintavaatimuksia, mutta olennaista on myös tarkastella sitä, että muuttuvatko 

jotkin prosessit turhiksi uudessa toimintaympäristössä, jota Datahub hypoteettisesti muuttaa. 

Jotta voidaan ymmärtää ulkoisen muutoslähteen aiheuttamia vaikutuksia, tulee ensin ymmärtää, 

kuinka organisaatio tarkalleen ottaen toimii. Tällöin muutokset voidaan paikallistaa ja niiden 

merkitys voidaan hahmottaa osana toimintojen muodostamaa kokonaisuutta.  
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1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -yksikköön 

kohdistuvat Datahubin aiheuttamat muutokset sekä koko organisaation tasolla, että yksikön 

tiimien operatiivisella tasolla. Lappeenrannan Energia toimii omalla maantieteellisellä 

alueellaan sähkön ja maakaasun jakeluverkonhaltijana, ja sillä on myös maakaasun myyntiä, 

sekä veden ja kaukolämmön liiketoimintaa. Tietoa Datahubin muutoksista tarvitaan sekä 

organisaation ylätason, että yksittäisten prosessien muutosten ymmärtämiseen ja mahdollisten 

muutosten toteuttamiseen. Käytännössä näiden päätösten oletetaan koskevan esimerkiksi 

Datahubiin liittyviä koulutustarpeita tai yleistä tarvetta järjestelmäkehityksen suhteen. Edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi organisaatiossa on tunnistettu vahva tarve viestiä Datahubin 

aiheuttamia muutoksia käytännön tasolla; mitkä osa-alueet kunkin työntekijän omassa työssä 

mahdollisesti muuttuvat Datahubin myötä.  

 

Organisaation prosessien järjestelmällinen käsittely ja prosessijohtamisen teoria antavat pohjan 

paitsi Datahubin muutosten havainnollistamiseen, myös prosessien välisten sidosten 

hahmottamiseen. Tavoitteena on myös luoda pohjaa prosessin omaiselle toiminnalle ja 

prosessien kehittämiselle yleisellä tasolla. Datahubin dokumentaatiota avataan 

järjestelmällisesti käyttäen saatavilla olevia Datahubin liiketoimintaprosessien kuvauksia, 

joiden pohjalta pyritään osaltaan myös rakentamaan materiaalia Datahubin 

kohdeorganisaatiolle tärkeistä ominaisuuksista. 

 

Yllä mainittujen tarpeiden pohjalta on työlle määritelty neljä pääasiallista tutkimuskysymystä, 

sekä näiden alikysymykset, jotka tarkentavat tutkimuskysymyksiä. 
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1. Mistä organisaation prosessiarkkitehtuuri koostuu? 

a. Mitkä ovat organisaation toiminnan tavoitteet?  

b. Mitkä ovat organisaation toiminnan kannalta keskeiset prosessit? 

c. Minkälaisia yhteyksiä prosessien välillä on havaittavissa? 

 

2. Mitkä ovat Datahubin ydintoiminnallisuudet jakeluverkonhaltijan näkökulmasta? 

a. Kuinka Datahub muuttaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon toimintaa? 

 

3. Kuinka Datahub muuttaa kohdeorganisaation toimintaa strategisella tasolla? 

a. Muuttuuko jakeluverkonhaltijan rooli osana sähkön vähittäismarkkinoita? 

b. Tuleeko organisaation vastuualueeseen muutoksia? 

c. Avaako Datahub uusia liiketoimintamahdollisuuksia kohdeorganisaatiolle? 

 

4. Millä tavoin yksikön prosessit muuttuvat Datahubin käyttöönoton myötä? 

a. Missä prosesseissa muutokset ovat suurimpia? 

b. Mihin prosessien ominaisuuksiin kohdistuu suurimmat muutosvaikutukset? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii vastaamaan tarpeeseen organisaation 

prosessiarkkitehtuurin hahmottamisesta. Prosessiarkkitehtuurin määrittämisessä tärkeää on 

myös prosessien välisten yhteyksien määrittäminen, sillä organisaatiossa on tunnistettu 

laajempien prosessikokonaisuuksien ylittävän usein prosessin omistavan tiimin rajat. Toinen 

tutkimuskysymys puolestaan koskee Datahubin toiminnallisuuksia ja niiden avaamista. Tämän 

tutkimuskysymyksen kannalta muun muassa luvussa 3 esitetyt havainnot prosessien 

digitalisaatiosta ovat olennaisessa osassa, jotta Datahubin ominaisuuksia pystytään 

analysoimaan syvemmällä tasolla. Kolmas tutkimuskysymys pyrkii kartoittamaan ne 

vaikutukset, jotka kohdistuvat koko Asiakkuudet -yksikköön. Tutkimuskysymyksen asettelulla 

pyritään esimerkiksi hahmottamaan sellaiset Datahubin ominaisuudet, jotka siirtävät sähkön 

vähittäismarkkinoiden nykymallin mukaisia vastuualueita osapuolelta toiselle. Neljäs ja 

viimeinen tutkimuskysymys pureutuu siihen, mitkä ovat Asiakkuudet -yksikön tiimeissä 

toteutettavien prosessien muutokset. 
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Työn tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset rajaukset liittyvät erityisesti Datahubin 

sisällön analysointiin; työssä ei käydä lävitse sähkönmyyjän kannalta olennaisia Datahubin 

liiketoimintaprosesseja, vaan niihin viitataan ainoastaan tapauksissa, joissa niillä on merkittävä 

yhteys jakeluverkonhaltijan prosesseihin. Datahub-projektin sisältöä ei myöskään avata 

yleisellä tasolla laajemmin, kuin mitä jakeluverkonhaltijan Datahub-prosessien kannalta on 

välttämätöntä. Esimerkiksi Datahubin tietokonversioon liittyvät seikat ja ohjeistukset, sekä 

muun muassa teknisen tason rajapintakuvaukset on jätetty työstä pois. Myöskään kesäkuussa 

2021 julkaistua Datahub 2.0 liiketoimintaprosessien kuvausta ei työssä tarkastella 

liiketoimintaprosessien tasolla.  

 

Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -yksikön osalta olennainen rajaus on se, että 

organisaation sidosryhmien yhteyksiä prosesseihin ei analysoida, vaan niiden tarkastelu 

tehdään ainoastaan yksikön omien prosessien yhteydessä. Tarkastelun keskiössä ovat siis 

nimenomaan Asiakkuudet -yksikön prosessit, sekä prosessien kuvaaminen yksikön tiimien 

näkökulmasta. Myös esimerkiksi Lappeenrannan Energiaverkot, Lappeenrannan Energia Oy:n 

tytäryhtiö, on esitetty prosessikuvauksissa erillisenä organisaationa. Asiakkuudet -yksikön 

osalta on myös rajattu, että teknisen myynnin tehtäviä ei selvitetä työssä, sillä ne liittyvät 

pääasiallisesti vain kaukolämpöön. 

 

Prosessijohtamisen näkökulmasta tärkeänä rajauksena on se, että prosessijohtamisen elinkaaren 

vaiheet käydään läpi ainoastaan prosessien identifioinnin ja prosessiarkkitehtuurin 

määrittämisen ja prosessien tunnistamisen osalta. Tällöin prosessijohtamisen elinkaaren 

vaiheista prosessien analysointi, prosessien uudelleen suunnittelu, prosessien implementointi 

sekä prosessien seuranta ovat rajauksen ulkopuolella. Tätä voidaan perustella erityisesti sillä, 

että Asiakkuudet -yksikön tasolla oleva prosessien kirjo on niin laaja, että muun muassa 

sopivien menetelmien analysointi ja määrittäminen liikuttaisivat painopistettä Datahubin 

vaikutusten analysoinnin kannalta epäolennaiseen suuntaan kohti prosessien kehittämistä. Työn 

tavoitteiden näkökulmasta on siis tärkeintä, että kohdeorganisaatiolle saadaan määritettyä 

toiminnan kulmakivinä olevat prosessit, sekä että näiden pääasialliset yhteydet saadaan 

hahmoteltua. Organisaation johtamisprosesseja ei työssä käydä läpi, koska ne eivät suoraan liity 

tiimien toimintaan ja analysoitavien prosessien määrä nousisi muutoin liian suureksi. 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä diplomityössä tehtävä tutkimus toteutetaan laadullisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen 

periaatteita noudattaen. Laadullinen tutkimus käsittää laaja-alaisesti erilaisia menetelmiä, 

joiden avulla pyritään analysoimaan muun muassa erilaista tekstimuodossa olevaa materiaalia, 

kuten erilaista dokumentaatiota, haastattelujen transkriptioita tai esimerkiksi videomateriaalia. 

Muun muassa määrälliseen tutkimukseen verrattuna laadullisen tutkimuksen aineisto on 

yleensä suppeampi ja tiedon lähteet ovat muodoltaan vaihtelevia. Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteet ja tuotokset ovat aina riippuvaisia tutkimuksen sisällöstä. (Saldana 2011, 3–4; Juhila 

2022) Työn tutkimusasetelman, jossa keskitytään löytämään ennalta määritetystä muutoksesta 

johtuvia vaikutuksia tietyssä organisaatiossa, voidaan katsoa olevan sopiva analysoitavaksi 

tapaustutkimuksen kaltaisena. Tapaustutkimus on usein määritetty laadullisen tutkimuksen 

alalajiksi tai sen tutkimusstrategiaksi, jonka tavoitteena on kuvata rajatun kokonaisuuden 

ominaisuuksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen analyysi puolestaan 

saadaan perehtymällä edellä mainittuihin ja laadulliselle tutkimukselle ominaisiin 

materiaaleihin syvällisesti. Ketokivi & Choi (2014) nostavat tapaustutkimuksen tärkeisiin 

ominaisuuksiin myös sen dualiteetin; kyseessä on toisaalta vahvasti tiettyä ympäristöä, 

tilannetta ja dokumentaatioita tutkiva tutkimusmenetelmä, mutta jonka tulokset pyritään 

saamaan mahdollisimman yleisesti hyödynnettäviksi. Myös tapaustutkimuksen kohteen 

kontekstin läpikäynti on tärkeä osa tutkimuksen toteuttamista, sillä kohdeorganisaation 

toimintaan vaikuttavat paitsi sisäiset säännöt, toimintatavat ja toimintaan liittyvät keskeiset 

toimijat. Toisaalta tapauksen analysoinnissa on tärkeää ymmärtää myös laajempi 

lainsäädännöllinen toimintaympäristö, joka ohjaa vahvasti säädeltyä energiatoimialaa (Saldana 

2011, 8–9; Vuori 2022).  

 

Prosessijohtamisen ja prosessien digitalisaation teoriaan perehdytään kirjallisuuskatsauksen 

avulla, jonka tarkoituksena on koostaa yleiskatsaus prosessijohtamisen laajasta teoreettisesta 

kokonaisuudesta. Sähkön vähittäismarkkinoiden nykytilaa arvioidaan kirjallisuuskatsauksen 

keinoin. Datahubin palveluita ja liiketoimintaprosesseja tarkastellaan projektin 

dokumentaatioon pohjautuen. Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -yksikön toiminnan 

analysoimiseen käytetään prosessijohtamisen teoriakehykseen sisältyviä työkaluja, johon 

syötteeksi kerätään tietoa prosessien omistajilta haastatteluin, sekä työohjeiden ja aiemman 
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prosessidokumentaation kautta. Huomioitavaa on myös se, että kirjoittaja on työskennellyt 

kohdeorganisaatiossa lähes kolmen vuoden ajan, ja osa työn empiirisessä osassa olevista 

havainnoista perustuu kirjoittajan omaan kokemukseen. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työ on jaettuna tieteelliseen teoriaan, aihealueen teoriaan, soveltavaan osuuteen ja näiden 

lisäksi esitettyyn tulosten esittelyyn, jossa työn löydöksiä vedetään yhteen. Työn rakenne on 

kuvattuna alla olevassa kuvassa 1. Työtä voidaan pitää poikkitieteellisenä, sillä työn 

lopputulosten kannalta sekä teknistaloudellista näkökulmaa yrityksen johtamiseen edustava 

prosessijohtamisen teoria, että toisaalta toimialakohtaiseen tietoon keskittyvä teoriaosuus 

sähkön vähittäismarkkinoiden nykytilasta ja Datahubin sisällöstä ovat molemmat hyvin 

olennaisia. 

 

Kuva 1. Diplomityön rakenne. 

 

Ensimmäinen teoriakokonaisuus prosessijohtamiseen liittyen keskittyy rakentamaan lukijalle 

kuvan prosessijohtamisen linkittymisestä muuhun johtamistieteeseen, käsityksen 

prosessijohtamisen tavoitteista ja sisällöstä, sekä avaamaan lyhyesti tietotyön ja 

prosessijohtamisen yhteyksiä. Kyseinen teoriaosuus antaa tietoa liittyen prosessijohtamisen 

JohdantoJohdanto 1. Johdanto1. Johdanto

TeoriaTeoria 2. Prosessi-
johtaminen
2. Prosessi-
johtaminen

3. Liiketoiminta 
sähkön 

vähittäismarkkinoilla

3. Liiketoiminta 
sähkön 

vähittäismarkkinoilla
4. Datahub4. Datahub

EmpiriaEmpiria
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Energian Asiakkuudet 
–yksikön 

prosessiarkkitehtuuri

5. Lappeenrannan 
Energian Asiakkuudet 

–yksikön 
prosessiarkkitehtuuri

6. Datahubin 
muutosvaikutusten 

analysointi

6. Datahubin 
muutosvaikutusten 

analysointi

7. Datahubin 
aiheuttamat 

muutosvaikutukset
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aiheuttamat 

muutosvaikutukset

TuloksetTulokset 8. Johtopäätökset8. Johtopäätökset 9. Yhteenveto9. Yhteenveto
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menetelmiin ja kyseisiä menetelmiä puolestaan hyödynnetään empiriaosuudessa. Toinen 

teoriaosuus keskittyy kuvaamaan sähkömarkkinoiden nykytilaa ja Datahubia. Kyseinen 

kokonaisuus pyrkii kertomaan lukijalle ne asiat, joiden yhteyttä kohdeorganisaation toimintaan 

analysoidaan empiriaosuudessa. Samalla esitetään katsaus sähkön vähittäismarkkinoiden 

termistöön, jotta lukija pystyy hahmottamaan kohdeorganisaation prosesseissa käsiteltävän 

tiedon luonteen ja ympäristön, sekä Datahubin sisällön. 

 

Empiriaosuuden luvussa 5 esitellään kohdeorganisaatio määritellyn rajauksen puitteissa, ja 

tämän lisäksi esitetään prosessijohtamisen teorian pohjalta koostettu prosessiarkkitehtuuri, 

jossa on eriteltynä organisaation ydin- ja tukiprosessit. Kustakin prosessista on myös lyhyt 

sanallinen kuvaus, jossa esitetään prosessin analysoinnin kannalta olennaiset ominaisuudet. 

Kuudes luku sisältää analyysin viidennessä luvussa esiteltyjen prosessien osalta ja siinä 

määritetään sekä prosessijohtamisen teorian, että sähkön vähittäismarkkinoiden teorian osalta 

kahdeksan eniten muutoksia kokevaa prosessia. Luvussa hahmotellaan myös työkalut ja 

menetelmät analyysin tekemiseksi. Seitsemännessä luvussa esitetään työkaluja käyttäen tehdyt 

analyysit sekä organisaatiotasolla, että operatiivisella, yksittäisten prosessien tasolla. 

 

Johtopäätöksissä esitetään työn tuomat vastaukset tutkimuskysymyksiin, arvioidaan saatuja 

tuloksia ja annetaan myös suosituksia jatkotoimenpiteiden suhteen. Viimeisessä luvussa 9 

esitetään yhteenveto työn tuloksista. 
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2 PROSESSIJOHTAMINEN 

 

Tässä luvussa pureudutaan prosessijohtamisen teoriaan. Ensin avataan prosessijohtamisen 

kehittymisaskeleita ja taustalla vaikuttavia yrityksen johtamiseen liittyviä suuntauksia sekä 

teorioita, minkä jälkeen kuvataan tarkemmin prosessijohtamiseen liittyviä osa-alueita. Tämän 

jälkeen eritellään prosessijohtamisen osa-alueisiin vahvasti liittyvä prosessijohtamisen 

elinkaari. Elinkaaren vaiheet kuvataan yleisellä tasolla, minkä lisäksi pureudutaan tarkemmin 

kahteen ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen, jotka ovat prosessiarkkitehtuurin ja 

tutkimusalueen tunnistaminen sekä prosessien tunnistaminen. Lopuksi avataan tietotyön 

ominaisuuksia prosessijohtamiseen liittyen, jolla annetaan lukijalle lisätietoa 

kohdeorganisaation toiminnan luonteesta, mikä koostuu lähes täysin tietotyöstä.  

 

2.1 Prosessijohtamisen määritelmä ja kehittyminen 

 

Prosessijohtaminen on liiketoimintaprosessien hallintaan ja niiden johdonmukaiseen 

kehittämiseen keskittyvä tutkimuksen ala. Prosessijohtamisella pyritään mahdollistamaan 

organisaation strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Prosessijohtamisen keinoilla 

tavoiteltavat asiat voivat organisaatiosta ja sen tavoitteista riippuen keskittyä esimerkiksi 

kustannusten säästöön, nopeutuneeseen prosessin läpimenoaikaan, asiakkaiden tyytyväisyyden 

parantamiseen tai esimerkiksi virheiden vähentämiseen. Tavoitteena prosessijohtamisella on 

yksittäisten tehtävien tehostamisen sijasta keskittyä laajempiin tapahtuma- ja tehtäväketjuihin, 

joista koko organisaation toiminta koostuu, ja joiden kautta saadaan tuotettua asiakkaille arvoa 

tuottavat tuotteet tai palvelut. (Dumas et. al. 2018, 1; Hammer 2015, 3; Harmon 2015, 37) 

 

Prosessit ovat organisaation toiminnan ydin. Prosessi määritellään Wesken (2019, 5) mukaan 

peräkkäisten toimintojen joukkona, jotka toteutetaan koordinoidusti organisaatiossa. Dumas et. 

al. (2018, 1) lisäävät määritelmään vielä sen, että prosessien tavoitteen tulee olla määritetty ja 

prosessin tulisi lunastaa sille asetetut vaatimukset. Modernissa liikkeenjohdon teoriassa 

prosessien nähdään muodostavan yrityksen arvonluontijärjestelmän. Prosessijohtaminen 

sisältää konseptit ja menetelmät, joilla voidaan tukea prosessien suunnittelua, analysointia sekä 

hallinnoimista ja tällä tavoin mahdollistaa organisaation tehokas toiminta, josta on karsittu 
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arvoa tuottamattomat toiminnot pois. (Harmon 2015, 47; Rummler & Ramias 2015, 84; Weske 

2019, 5)  

 

Prosessijohtaminen on nykymuodossaan kehittynyt Hammerin (2015, 3) mukaan tilastollisen 

prosessien hallinnan pohjalta, jolla on 1950-luvulta lähtien pyritty kehittämään organisaation 

tuottamien tuotteiden laatua. Prosessinomaiseen toimintaan siirtymisessä on taustalla se, että 

teollisen vallankumouksen jälkeen 1800-luvulla ihmiset siirtyivät tarkemmin määriteltyihin 

työtehtäviin. Tarkemmin määritellyt työtehtävät tarkoittavat tässä yhteydessä sitä, että 

laajemmasta prosessikokonaisuudesta yhä pienempi osa oli jaettu kullekin työntekijälle. Tämä 

pakotti yritysten omistajat kehittämään organisaatiotaan erityisesti työn organisointiin liittyen, 

kun työntekijöiden osaaminen alkoi olla kokonaisprosessiin liittyen yhä suppeampaa ja 

toisaalta yksittäisen työntekijän kyvykkyys keskittyi pienempään osaan prosessia. 

Organisaation tehokkuuden maksimointi vaati uudenlaisia toimia, kuten esimiesten roolin 

kehittämistä tietyn prosessikokonaisuuden hallitseviksi osaajiksi, sekä tarkkojen kuvausten 

luontia työvaiheista, mitä käytettiin työntekijöiden opastamiseen. (Dumas et. al. 2018, 8–10)  

 

Prosessijohtaminen elää nykyään vahvasti kahden eri tutkimusalan liitospisteessä. Sekä 

liikkeenjohdon näkökulmia, että tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan näkökulmia tarvitaan, 

jotta nykyaikaisia vahvasti IT-järjestelmissä tapahtuvia prosesseja voidaan hallita ja kehittää. 

(Weske 2019, 3) Prosessijohtamisen tavoitteiden saavuttamisen kannalta voidaan pitää 

äärimmäisen tärkeänä sitä, että IT-järjestelmät ja -prosessit sekä organisaation operatiivinen 

toiminta muodostavat ehyen kokonaisuuden (Luftmann 2015, 5). Informaatioteknologia 

kokonaisuudessaan muodostaan yhden kuudesta prosessijohtamisen ydinelementistä. 

Konkreettisia esimerkkejä informaatioteknologian käytöstä prosessijohtamisessa ovat muun 

muassa prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa käytettävät ohjelmistot sekä prosessien 

tehokkuuden hallintaan ja mittaamiseen käytettävät ohjelmistot. (Rosemann & vom Brocke 

2015, 116) Kun tarkastellaan liiketoiminnan näkökulmia prosessijohtamiseen, voidaan todeta, 

että prosessijohtaminen on hyvin vahvasti linkittynyt muun muassa laatujohtamiseen, Lean ja 

Six Sigma-periaatteisiin ja informaatioteknologiaan ja näitä teorioita käsitellään alan 

kirjallisuudessa toisiinsa kiinteästi liittyvinä (Kirchmer 2017, 15; Dumas et. al. 2018, 7–8; 

Womack & Jones 2003; Rosemann & vom Brocke 2015, 110–112)  
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Prosessijohtamisen kenttä on ottanut viime aikoina digitalisaation ja tekniikan kehittymisen 

myötä suuria harppauksia, kun muun muassa pilvipohjaiset järjestelmät ja modernit datan 

käsittelyteknologiat ovat tulleet mahdollisiksi. Nämä seikat ovat yhtäältä lisänneet prosessien 

automatisointi- ja tehostamismahdollisuuksia hyvin merkittävästi, ja toisaalta avanneet täysin 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisten kanavien kehittymisen myötä. (Harmon 2015, 

39, 49–51) Digitalisaatio on eräs suurimmista työtä muuttavista ajureista, joka näyttäytyy 

nykyään esimerkiksi automaation, uusien tietojärjestelmien, järjestelmäintegraatioiden ja 

pilvipalveluiden kasvun kautta. Muun muassa nämä menetelmät ja teknologiat ovat olennaisia, 

kun lähdetään tavoittelemaan tehokkaampaa organisaatiota ja kehittämään toimintatapoja 

digitalisoituvassa toimintaympäristössä. (Kovalchuk 2021, 99, 101–102) 

 

Digitalisaatio yhdistetään yleensä yrityksen liiketoiminnan muuttamiseen kohti IT-

järjestelmävetoista prosessiarkkitehtuuria. Digitalisaatio ei kuitenkaan ole pelkkää prosessien 

tehostamista uusilla tietojärjestelmillä, vaan myös teknologioiden mukanaan tuomat 

mahdollisuudet ovat hyvin tärkeässä roolissa; digitalisaatio kuvastaa sitä toimenpidejoukkoa, 

joiden avulla organisaatio pystyy löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisten 

teknologioiden kautta. (Kirchmer 2017, 47; Kasvi 2019; Gartner 2022)  

 

Kun organisaatio siirtyy kohti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, on yleensä matkalla 

tähän päämäärään olennaista digitoida ainakin osittain organisaation nykyisiä prosesseja. 

Digitoinnilla tarkoitetaan sitä, että tapahtumat ja tapahtumakuvaukset, esimerkiksi valokuvat 

tai dokumentit, ovat koneellisesti luettavissa, prosessoitavissa, tallennettavissa ja siirrettävissä. 

Esimerkkinä digitoinnista voidaan esittää muun muassa prosessin toimintaohjeistuksen 

siirtäminen paperisesta versiosta digitaaliseksi PDF-tiedostoksi. Muun muassa tiedon 

jakamisen haasteiden ja paikkasidonnaisuuden poistuminen digitoinnin myötä tuovat 

toimistoprosesseihin tehokkuutta. (Leonardi & Treem 2020; Gobble 2018) 

 

Ilmarinen ja Koskela mainitsevat puolestaan, että erona digitalisoinnin ja digitalisaation välillä 

on se, että digitalisaatio on huomattavasti laajempi muutos, jossa sekä asiakkaiden 

käyttäytyminen, yksittäisten organisaatioiden toiminta, että markkinalogiikka muuttuvat 

digitalisoituneiden toimintojen myötä. Toisin sanoen, organisaatio voi digitalisoida tai digitoida 

yhden toiminnon, mutta puhuttaessa laajemmasta muutoksesta, jossa muutokset koskettavat 
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sidosryhmiä ja liiketoimintaympäristöä, voidaan puhua digitalisaatiosta. Digitalisaatio ei 

välttämättä tapahdu kaikkien osa-alueiden osalta yhtä aikaa, vaan paine esimerkiksi 

kokonaisten markkinoiden digitalisoitumiseen saattaa olla yksittäisten yritysten 

aikaansaannosta; esimerkiksi Uber ja Wolt ovat kumpikin yrityksiä, jotka digitalisoivat omaa 

toimialaansa ja joiden toimialojen lainsäädäntö on vasta muotoutumassa. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 21–24) 

 

2.2 Prosessijohtamisen osa-alueet 

 

Prosessijohtaminen ei ole kehittynyt omassa tyhjiössään ja omana tieteen alanaan, vaan siihen 

on liitettävissä useita erillisiä osa-alueita, joiden yhdistämiseksi prosessijohtamisen teoriaa on 

kehitetty. Harmonin mukaan (2015, 38) kolme peruskiveä prosessijohtamisen kehittymisen 

taustalla ovat johtamisen ja hallinnoinnin tiede, laatujohtaminen sekä informaatioteknologia. 

Tämän lisäksi Rosemann ja vom Brocke (2015, 105) mainitsevat prosessijohtamisen 

maturiteettimalleja tarkastelevassa tutkimuksessaan kuusi prosessijohtamisen ydinosaa, jotka 

ovat strateginen suuntautuminen, hallinto, metodit, informaatioteknologia, ihmiset ja kulttuuri. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä korkeammalla maturiteettitasolla organisaatio on 

kyseisillä osa-alueilla, sitä paremmat lähtökohdat organisaatiolla on toteuttaa 

prosessijohtamista menestyksekkäästi. Alla olevassa kuvassa 2 on havainnollistettu sekä eri 

tieteen alojen vaikutteita prosessijohtamiseen, että prosessijohtamisen menestyksekkään 

toteutuksen taustalla olevia seikkoja. 
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Kuva 2. Prosessijohtamisen osa-alueet. (Mukaillen Harmon 2015 ja Rosemann & vom Brocke 2015) 

 

Strateginen linkitys 

 

Jotta organisaatio pystyy ohjaamaan toimintaansa prosessijohtamisen menetelmin strategian 

mukaiseen suuntaan, tulee luonnollisesti prosessijohtamisen projekteissa ottaa huomioon 

organisaation strategia. Organisaation tulee johtaa esimerkiksi prosessien kehittämistarpeet sen 

strategisista tavoitteista; mikäli organisaation tavoitteena on nostaa asiakkaiden tyytyväisyyttä, 

tulee tällöin keskittyä suoraan ensisijaisesti sellaisiin prosesseihin, jolla tiedetään olevan 

suurempi vaikutus asiakkaiden kokemaan laatuun ja tyytyväisyyteen. Strategisten tavoitteiden 

linkittämiseen voidaan liittää myös prosessien tehokkuuden seuranta; jos organisaation 

prosessien tehokkuutta ei mitata, on tällöin vaikea määrittää, edistävätkö prosessiin tai 

prosessikokonaisuuteen tehtävät muutokset strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

Yritysarkkitehtuurin määrittäminen ylätasolla on eräs konkreettisista työkaluista, joilla voidaan 

parantaa strategian ja prosessijohtamisen linkittymistä. Käytännössä ylätason 

yritysarkkitehtuurikuvauksen pohjalta pitäisi olla tiedossa, mitkä ovat organisaation 
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ydinprosessit, kuinka organisaation toimitusketju muodostuu ydinprosesseista ja kuinka 

tukiprosessit tukevat tämän kokonaisuuden toimintaa. Linkitys organisaation strategian ja 

prosessijohtamisen välillä on Dumas et. al. (2018, 480–481) mukaan kahdensuuntainen; 

organisaation tulee ymmärtää strategian määrittämä nykyinen tavoitetila, jotta voidaan ohjata 

oikeita prosesseja, ja toisaalta strategiaa muuttaessa on olennaista hahmottaa muutosten 

aiheuttamat vaikutukset prosesseissa. (Rosemann & vom Brocke 2015, 113–114) 

 

Hallinto 

 

Kun tavoitellaan prosessijohtamisprojektien onnistumista, on tällöin projektin tehtävien ja 

vastuualueiden oikeellinen jako tärkeässä roolissa. Tämän saavuttamiseksi organisaatiossa on 

olennaista olla määritettynä erilaiset prosessiroolit, kuten prosessi-insinöörit ja -analyytikot, 

prosessin omistajat sekä ylätasolla esimerkiksi koko prosessijohtamis-ohjelman johtaja. Tällä 

tavoin pystytään tehostamaan prosessijohtamisprojekteissa tarvittavaa päätöksentekoa. 

Päätöksenteolla nähdään olevan suuri merkitys sen suhteen, kuinka prosessijohtamisen 

projektit onnistuvat. Vaikutukset projektien onnistumiseen tulevat esimerkiksi sen kautta, että 

prosessin muutoksesta päättävällä henkilöllä tai organisaatiolla tulee olla valta myös allokoida 

resursseja tarpeiden mukaan. Organisaation tulee selkeän roolituksen lisäksi tehdä myös 

valintoja esimerkiksi käytettäviä mallinnusohjelmistoja ja prosessien mallintamisessa 

käytettäviä standardeja koskien. (Rosemann & vom Brocke 2015, 114–115; Dumas et. al. 2018, 

484–485) 

 

Metodit 

 

Prosessijohtamisen metodit määrittävät ne työkalut ja tekniikat, joilla saadaan toteutettua 

käytännön tasolla kaikki prosessijohtamisprojektiin liittyvät aktiviteetit. Metodien luokittelu 

muodostaa Rosemannin ja vom Brocken mukaan (2015, 115–116) käytännössä 

prosessijohtamisen elinkaaren, jota on avattu enemmän tämän työn luvussa 2.3.. 

Prosessijohtamisen metodit voidaan luokitella elinkaaren osien mukaan, jotka ovat prosessien 

suunnittelu ja mallintaminen, prosessien implementointi ja toteuttaminen, prosessien hallinta ja 

mittaaminen sekä prosessien kehittäminen ja prosessi-innovaatiot. Esimerkkinä metodeista 

voidaan nostaa prosessien suunnittelussa ja mallintamisessa käytettävät 
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tiedonkeruumenetelmät; tietoa prosessista voidaan kerätä esimerkiksi prosessin toimijoiden 

haastattelujen kautta tai prosessin dokumentaatiota analysoimalla. Edellä mainittujen vaiheiden 

lisäksi Rosemann ja vom Brocke (2015, 116) esittävät erillisen prosessijohtamisprojektien 

hallintaan liittyvän kyvykkyyden, joka on organisaation kannalta olennainen. Metodeihin 

liittyen on olennaista tiedostaa, että organisaatiossa tulee olla yleisellä tasolla hallinnassa 

projektien johtamisen periaatteet, jotta prosessijohtamisprojekteilla on onnistumisen takeet. 

(Rosemann & vom Brocke 2015, 115–116; Dumas et. al. 2018, 478) 

 

Informaatioteknologia 

 

Informaatioteknologia esitetään prosessijohtamisen kannalta tärkeänä osa-alueena Rosemannin 

ja vom Brocken (2015, 117) toimesta. Informaatioteknologian osa-alueiden luokittelussa 

voidaan noudattaa samoja prosessijohtamisen elinkaaren vaiheita, kuin metodien kohdalla 

mainittiin. Informaatioteknologian kokonaisuuteen voidaan tämän lisäksi sisällyttää 

esimerkiksi prosessien suunnittelun ja -mallintamisen osalta erilaiset työkalut, joilla voidaan 

käsitellä esimerkiksi prosessilouhintaan liittyviä lokitiedostoja. Prosessien implementointi ja -

toteutusvaiheessa informaatioteknologia näyttäytyy prosessijohtamisen näkökulmasta 

esimerkiksi erilaisina työnkulun hallinnan järjestelminä sekä prosessijohtamisen järjestelminä. 

Myös erilaiset analytiikka-alustat liittyen prosessitehokkuuden visualisointiin kuuluvat tähän 

kokonaisuuteen. IT-järjestelmien rooli on tunnistettu myös koskien prosessijohtamisprojektien 

hallintaa ja niitä koskevaa päätöksentekoa. Esimerkkejä BPM-ohjelmistoista ovat muun muassa 

Oraclen Business Process Management Suite sekä Appianin BPM Suite (Rosemann & vom 

Brocke 2015, 116–117; Oracle 2021; Appian 2021) 

 

Ohjelmistorobotiikka on hyvin vahvasti kasvava prosessien digitalisoinnin keino, joka liittyy 

kiinteästi myös yllä mainittuun prosessijohtamisen elinkaaren implementointi- ja 

toteutusvaiheeseen. Ohjelmistorobotiikaksi kutsutaan on-premise ympäristössä tai 

pilvipalvelun kautta toimivaa sovellusta, joka ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti 

toteuttaa sille asetetut toiminnot tietokoneen työpöytäympäristössä (Taulli 2020, 2–3). Taullin 

(2020, 16–17) mukaan prosessijohtaminen ja toisaalta ohjelmistorobotiikan sovellusalat 

toimivat vahvasti samalla liiketoiminnan kehittämisen alueella ja kummankin lähestymistavan 

tarkoituksena on saada kehitettyä yrityksen liiketoiminnan tehokkuutta ja laatua. On kuitenkin 
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huomioitava, että prosessijohtaminen on huomattavasti laajempi kokonaisuus, jolla pyritään 

laajamittaisesti parantaa yrityksen toimintaa ja parantaa arvonluonnin mahdollisuuksia, kun 

taas ohjelmistorobotiikka on vain yksi teknologinen kokonaisuus prosessien tehostamiseen. 

Prosessijohtamisen ja ohjelmistorobotiikan hyödyt ovat hieman toisistaan poikkeavat ja myös 

potentiaalisten käyttökohteiden tyypit ovat hieman erilaiset. Prosessijohtamisen menetelmät ja 

prosessien perustavanlaatuinen uudistaminen ovat raskaampia toteuttaa ja vaativat 

organisaatiolta enemmän panostuksia, kun verrataan ohjelmistorobotiikkaan, jonka keinoin 

saadaan rakennettua huomattavasti joustavammin parannuksia prosesseihin. Olennaista on 

kuitenkin tiedostaa ohjelmistorobotiikkateknologian ja prosessijohtamisen mahdollisuudet ja 

näiden lähestymistapojen vahvuudet, jolloin voidaan hyödyntää valikoivasti kummankin 

lähestymistavan parhaita puolia. Wellmann et. al. (2020, 203) mukaan ohjelmistorobotiikan 

mahdollisten käyttökohteiden soveltuvuudessa selkeimmiksi automatisointia puoltaviksi 

prosessin ominaisuuksiksi ovat liitettävissä korkea prosessin standardisointitaso, prosessin 

suuri toistuvuus, korkea käytettävien järjestelmien määrä, datan jäsentyvyys ja prosessin 

yleisesti korkea maturiteetti. 

 

Ihmiset 

 

Ihmiset, eli kohdeorganisaation henkilöstö, ovat prosessijohtamisen näkökulmasta hyvin 

tärkeässä roolissa sekä prosessin muutoksen liikkeelle panevana voimana, että toisaalta 

muutosten vaikutusten kokijana. Jos tarkastellaan esimerkiksi prosessijohtamisprojektissa 

mukana olevia prosessianalyytikkoja, tulee olla tiedossa heidän kyvykkyytensä 

prosessijohtamisen menetelmien ja työkalujen käyttämiseen. Toisaalta jos tarkastellaan 

kohdeprosessin toteutukseen osallistuvien henkilöitä, niin on prosessijohtamisen kannalta 

olennaista, että kuinka tarkasti ja laajalla tasolla he ymmärtävät prosessin toimintaa. Tähän 

linkittyy myös prosessiyhteistyön analysointi; on tärkeää selvittää, että kuinka tarkasti 

tarkasteltavan prosessin sidosryhmät ja kumppanit viestivät prosessiin liittyen. On myös 

monessa tapauksessa prosessin lopputuloksen kannalta olennaista, että prosessille olennainen 

data ja tieto ovat prosessin suorittajien käytettävissä. Prosessijohtamisen kannalta olennaista on 

myös organisaation koulutuksen taso prosessien suorittamiseen liittyen, sillä tällöin 

organisaatiossa on todennäköisemmin käytössä uusimmat ja tehokkaimmat 

toimintamenetelmät. Ylipäätään tiedon jakaminen ja kommunikaatio sekä osana 
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prosessijohtamista, että osana päivittäistä tekemistä parantavat organisaation mahdollisuuksia 

parantaa prosessien tehokkuutta. (Dumas et. al. 2018, 487–488) 

 

Kulttuuri 

 

Organisaation kulttuuri määrittää paljolti sen, kuinka vastaanottavaisia organisaation 

työntekijät ovat ottamaan vastaan prosessien muutoksia. Toisaalta myös määritellyn prosessin 

noudattaminen ja sitoutuminen siihen ovat vahvasti organisaation kulttuuriin sidonnaisia 

asioita; jos organisaation prosessien yhteyksiä ja toisaalta koko prosessijohtamisen merkitys 

organisaatiolle ei ole tiedossa, on vaikeampaa saada sitoutettua prosessityöhön kaikkia 

tarvittavia osapuolia. Samaan aihepiiriin liittyy myös se, että onko organisaatiossa ylipäätään 

määritettyjä prosesseja ja prosessiajattelua osaksi toimintaa, vai perustuuko arjen toiminta 

vähemmän strukturoituun tehtävien toteuttamiseen, joissa toteutustapa ja toteutuksen säännöt 

vaihtelevat henkilöittäin. Kuten liiketoiminnan kehittämisessä yleensä, on myös 

prosessijohtamisessa johdon tuki ja johdon osoittama kiinnostus prosessijohtamista kohtaan 

tärkeitä, mikä puolestaan liittyy organisaation johtamiskulttuuriin vahvasti. (Rosemann & vom 

Brocke 2015, 118–119; Dumas et. al. 2018, 489) 

 

2.3 Metodit prosessijohtamisen elinkaaren aikana 

 

Prosessijohtamisen elinkaaren avulla voidaan havainnollistaa prosessijohtamisprojektiin 

liittyviä vaiheita ja eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä ja työkaluja; prosessijohtamisen 

elinkaari muodostaa selkeän kokonaisuuden, jonka vaiheet suorittamalla voidaan saavuttaa 

tarvittavia muutoksia prosesseissa. Prosessijohtamisen elinkaaren vaiheille on olemassa hieman 

erilaisia määritelmiä, jossa erityisesti elinkaaren vaiheiden määrä on muuttuva tekijä. (Weske 

2019, 12; Dumas et. al. 2018, 23–24; Association of Business Process Management 

Professionals, 2013, 54). Alla olevissa taulukoissa 1-4 on eritelty erilaisia elinkaaren vaiheiden 

määrityksiä. Alla esitetyistä prosessijohtamisen elinkaarista voidaan huomata niiden kaikkien 

mukailevan Demingin PDCA-sykliä, joka tunnettu erityisesti yksinkertaisuudestaan ja on 

laajasti käytetty erilaisissa liiketoiminnan kehittämisen hankkeissa. PDCA-sykli koostuu 

neljästä vaiheesta, jotka ovat prosessin muutoksen suunnittelu (Plan), suunnitellun muutokset 

toimeenpano (Do), muutoksen mittaaminen suhteessa asetettuihin vaatimuksiin (Check) ja 
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korjaavien toimenpiteiden toteutus (Act). (Association of Business Process Management 

Professionals, 2013, 54–56, 58)  

 

Taulukko 1. Prosessijohtamisen elinkaaren vaiheet. (Weske 2019, 11) 

1. Suunnittelu ja 

analysointi 

Prosessien kartoittaminen, -mallintaminen ja -analysointi. 

2. Konfigurointi Suunnitellun ja analysoidun prosessin käyttöönotto ja 

toteuttaminen. 

3. Toteutus Suoritetaan konfiguroinnin pohjalta kohdeprosessi. 

4. Arviointi Arvioidaan suoritettujen prosessi-instanssien laatua. 

 

Taulukko 2. Prosessijohtamisen elinkaaren vaiheet. (Rosemann & vom Brocke 2015, 115–116) 

1. Suunnittelu ja 

analysointi 

Prosessien kartoittaminen, ja analysointi sekä laadullisesti, että 

määrällisesti. 

2. Implementointi 

ja toteuttaminen 

Suunnitellun ja analysoidun prosessin käyttöönotto ja 

toteuttaminen. 

3. Hallinta ja 

mittaaminen 

Suoritetaan konfiguroinnin pohjalta kohdeprosessi. 

4. Parantaminen ja 

innovointi 

Mahdollistetaan kohdeprosessin jatkokehittäminen. 

 

Taulukko 3. Prosessijohtamisen elinkaaren vaiheet. (Hammer 2015, 5) 

1. Suunnittelu Prosessien kartoittaminen, ja analysointi sekä laadullisesti, että 

määrällisesti. 

2. Testaus Suunnitellun ja analysoidun prosessin käyttöönotto ja toteuttaminen. 

3. Tarkistus Suoritetaan konfiguroinnin pohjalta kohdeprosessi. 

4. Toteutus Mahdollistetaan kohdeprosessin jatkokehittäminen. 
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Taulukko 4. Prosessijohtamisen elinkaaren vaiheet (Dumas et. al. 2018, 23) 

1. Prosessien 

identifiointi 

Määritetään prosessiarkkitehtuuri ja luetellaan sen sisältämät 

prosessit. Määritetään näiden prosessien rajat ja suhteet 

toisiinsa. 

2. Prosessien 

tunnistaminen 

Mallinnetaan tunnistettujen prosessien nykytila. 

3. Prosessien 

analysointi 

Analysoidaan mallinnettujen prosessien mahdolliset 

ongelmat laadullisesti ja määrällisesti. 

4. Prosessien 

uudelleensuunnittelu 

Muodostetaan uusi malli käsiteltävästä prosessista, millä 

korjataan analysoinnissa löydetyt ongelmat 

5. Prosessien 

implementointi 

Suunnitellun muutoksen läpivienti käytäntöön 

muutosjohtamisen ja automaation avulla. 

6. Prosessien seuranta Datan kerääminen prosessin toteutuksesta ja uuden prosessin 

toimivuuden analysointi. 

 

Dumas et. al. (2018, 23) määritelmä prosessijohtamisen elinkaaren vaiheista on tarkastelluista 

vaihtoehdoista tarkimmin lähtötilanteeseen paneutuva ja se korostaa suunnitteluvaiheen 

merkitystä. Erityisen olennaista on prosessiarkkitehtuurin määrittäminen, sillä 

prosessiarkkitehtuurikuvauksen kautta on mahdollista analysoida muun muassa yhdessä 

prosessissa tapahtuvan muutoksen vaikutuksia muihin kokonaisuuden prosesseihin. 

Prosessiarkkitehtuurin määrittelyssä löydetyt prosessit muodostavat pohjan niille prosesseille, 

joiden aktiviteetteja ja ominaisuuksia tarkastellaan projektin myöhemmissä vaiheissa (Dijkman 

et. al. 2016, 132). Alla olevassa kuvassa 3 on esitettynä sinisellä työssä tarkempaan käsittelyyn 

otetut elinkaaren vaiheet, sekä muut Dumas et. al. (2018, 23) määrittelemät prosessijohtamisen 

elinkaaren vaiheet harmaalla. Painopiste on prosessiarkkitehtuurin ja prosessien nykytilanteen 

kartoittamisessa, sillä tämän kautta päästään pureutumaan laaja-alaisesti organisaation 

toimintoihin ja toisaalta työn rajauksen puitteissa seuraaviin elinkaaren vaiheisiin siirtyminen 

ei ole tarpeellista. 
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Kuva 3. Prosessijohtamisen elinkaaren vaiheet. (Mukaillen Dumas et. al. 2018, 23) 

 

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi prosessiarkkitehtuurin ja tutkimusalueen tunnistamisen 

sekä prosessien tunnistamisen toimenpiteitä ja näissä vaiheissa huomioitavia asioita. 

 

2.3.1 Prosessiarkkitehtuurin ja tutkimusalueen tunnistaminen 

 

Tässä työssä ensimmäisenä prosessijohtamisen elinkaaren vaiheena esitellään 

prosessiarkkitehtuurin ja tutkimusalueen prosessien tunnistaminen. Tässä vaiheessa 

määritellään kehitettävien prosessien kohdeympäristö; mitkä kaikki organisatoriset alueet ovat 

mukana tutkimuksessa. Prosessiarkkitehtuurin selvittämisen tavoitteena on saada käsitys siitä, 

mitä organisaation prosessit kaiken kaikkiaan ovat ja mitkä ovat kyseisten prosessien yhteydet. 

Tämän vaiheen pohjalta valitaan halutut prosessit tarkempaan tarkasteluun ja määritellään, 

mitkä prosessit tulee ensisijaisesti käydä läpi. 

 

Prosessien 

identifiointi 

Prosessien 

tunnistaminen 

Prosessien 

analysointi 

Prosessien 

uudelleensuunnittelu 

Prosessien 

implementointi 

Prosessien 

seuranta 

Prosessiarkkitehtuurin 

hahmottelu 

Prosessin nykytilanne 

ja As-Is-prosessikaaviot 
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Prosessiarkkitehtuurin tavoitteena on kuvastaa organisaatiota sekä sen toimintoja, ja se toimii 

linkkinä organisaation strategian ja operatiivisen toiminnan välillä; prosessit muodostavat 

ketjun, jonka tuloksena yritys pystyy saavuttamaan sille määritellyt, arvonluonnin kannalta 

olennaiset, strategiset tavoitteensa.  (Dumas et. al. 2018, 22; Rummler & Ramias 2015, 86; 

Rosemann & vom Brocke 2015, 113; Dijkman et. al. 2016, 131) Prosessiarkkitehtuurin 

määrittäminen on aina hyvin vahvasti riippuvainen koko prosessijohtamisprojektin 

vaatimuksista ja lähtökohdista. Joissain tapauksissa on tarpeellista määrittää esimerkiksi koko 

yrityksen arvoketjun tasolta lähtien koko organisaation prosessiarkkitehtuurin sisältö, kun taas 

tämän työn rajaukseen on määritelty, että prosessiarkkitehtuuri pyritään hahmottelemaan vain 

sisältäen organisaation omistamat prosessit. (Dumas et. al. 2018, 44–45)  

 

Prosessiarkkitehtuuria muodostaessa on olennaista huomioida arkkitehtuurin rakentamisen 

näkökulma ja tätä määrittää muun muassa organisaation tarve. Dijkman et. al. (2016, 132) ovat 

tutkimuksessaan luokitelleet prosessiarkkitehtuurin suunnittelulle viisi erilaista 

lähestymistapaa, jotka ovat tavoitepohjainen, toimintapohjainen, objektipohjainen, 

referenssimalli-pohjainen sekä funktiopohjainen lähestymistapa. Kyseiset lähestymistavat 

poikkeavat toisistaan erityisesti arkkitehtuurin organisoinnin perustana olevan asian suhteen. 

Esimerkiksi funktiopohjaisessa arkkitehtuurissa pyritään tunnistamaan toimintojen hierarkia; 

jokainen organisaation toimintakokonaisuus pyritään luokittelemaan tarkemman tason 

prosessikokonaisuuksiin, jotka puolestaan jakaantuvat suppeampiin prosesseihin ja lopulta 

yksittäisiin aktiviteetteihin. Toisaalta taas objektipohjaisessa lähestymistavassa tehdään 

arkkitehtuurin kartoitusta valittujen objektien pohjalta, jotka voivat olla pysyviä, kuten 

asiakkuus tai case-objekteja, kuten esimerkiksi yksittäisen asiakkaan sähkölasku tai tilaus. 

Tällöin tavoitteena on saada luotua kuvaus siitä, mitkä prosessit tai prosessiketjut tuottavat joko 

pysyviä objekteja, tai näiden prosessien case-objekteja. Tavoite-pohjaisessa arkkitehtuurin 

suunnittelussa määritellään ensin organisaation ylätason tavoitteet ja tämän jälkeen lähdetään 

tarkentamaan yksittäisiä tavoitteita alatavoitteiksi, jotka joko suoraan realisoivat osan ylätason 

tavoitteesta, tai joiden toteutuminen vaikuttaa muulla tavoin muihin asetettuihin tavoitteisiin. 

Taustalla on siis ajatus siitä, että määrittämällä ensin tavoitteet ja niiden rakenne, on helpompi 

tunnistaa tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat prosessit. Toiminto-pohjaisessa suunnittelussa 

pääpaino on erilaisten toimintojen, kuten esimerkiksi sähkön mittaustietojen toimittamisen sekä 

laskun lähettämisen hahmottelussa ja vuorovaikutuksessa. Prosessiarkkitehtuuria kannattaa 
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lähteä tarkastelemaan toimintojen näkökulmasta, mikäli olennaista on kartoittaa organisaation 

prosessien yhteydet ja riippuvuudet; esimerkiksi toisen prosessin tietyn vaiheen suorittaminen 

voi laukaista toisen prosessin käynnistymisen, tai toisaalta päättää jonkin toisen toiminnon. 

Referenssimalli-pohjaisessa suunnittelussa pääpaino on valmiiden prosessiarkkitehtuurien, eli 

referenssimallien käytössä, jolloin organisaation oman arkkitehtuurin suunnittelussa voidaan 

käyttää valmiita prosessiluokitteluja ja säästää aikaa. Yrityksissä ei yleensä valita pysyvästi 

yhtä suunnittelumallia prosessiarkkitehtuurin toteuttamiseen, vaan pyritään poimimaan kunkin 

periaatteen mukaiset parhaat käytännöt oman organisaation prosessiarkkitehtuurin 

kuvaamiseen. (Dijkman 2016, 132–136, 138, 142–143) 

 

Dumas et. al. (2018, 51) määrittävät, että prosessiarkkitehtuurin koostamisessa tulisi pysyä 

ylätasolla; prosessit tulisi määrittää käytännössä sille tasolle, jotta niille voidaan määrittää 

selkeä prosessinomistaja, kuitenkin kuvauksen tasojen rajoittuessa maksimissaan kolmeen. 

Prosessiarkkitehtuurin kuvaamisessa tärkeimpänä asiana on Dumas et. al. (2018, 48) mukaan 

kuvaajan selkeys ja ymmärrettävyys, sillä sen pääasiallinen tarkoitus on viestiä organisaatiolle 

prosesseista ja niiden välisistä riippuvuuksista. 

 

Prosessiarkkitehtuuria määriteltäessä voidaan prosessit luokitella ydinprosesseihin, 

tukiprosesseihin sekä hallinnollisiin prosesseihin. Kyseinen luokittelu juontaa juurensa Porterin 

arvoketjumallista. Ydinprosessit ovat prosesseja, joiden toteuttaminen luo suoraan arvoa 

asiakkaalle. Nämä prosessit tuottavat tuotteita tai palvelua suoraan asiakkaalle ja ovat siten 

hyvin olennaisia yrityksen toiminnan kannalta. Tukiprosessit puolestaan luovat pohjan sille, 

että ydinprosesseja pystytään toteuttamaan menestyksekkäästi. Tukiprosessit voivat koko 

yrityksen mittaluokassa olla esimerkiksi HR-prosesseja tai kirjanpitoa, jotka ovat toiminnan 

kannalta välttämättömiä, mutta joiden toteuttaminen ei suoraan näy asiakkaalle. Hallinnolliset 

prosessit ovat muun muassa strategiaan ja riskienhallintaan liittyviä prosesseja, joilla ohjataan 

operatiivista toimintaa ja pyritään mahdollistamaan ydin- ja tukiprosessien mahdollisimman 

tehokas toteutuminen. (Dumas et. al. 2018, 40–42) 

 

Prosessien välisiä yhteyksiä voidaan Dumas et. al. (2018, 42–43) määritellä perustuen siihen, 

että tuleeko ne suorittaa tietyssä järjestyksessä toisiinsa, ovatko prosessit toistensa alaprosesseja 

vai ovatko ne tarkennuksia johonkin ylätason prosessiin esimerkiksi erikoistilanteen muodossa. 
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Erityisen olennaista prosessiarkkitehtuurin kannalta on tunnistaa prosessien 

järjestysriippuvuudet, sillä tällöin on mahdollistaa paikantaa erilaisia pullonkauloja, jotka 

voivat vaikuttaa prosesseihin myöhemmässä vaiheessa arvoketjua. (Dumas et. al. 2018, 42–43) 

 

Koska prosessiarkkitehtuurin laajuus on hyvin vahvasti riippuvainen projektin vaatimuksista, 

on myös prosessiarkkitehtuurin koostamiseen olemassa useita eri menetelmiä. Muun muassa 

Rummlerin ja Ramiaksen (2015, 81–84) esittelemä arvonluontihierarkia on yksi keino 

määrittää organisaation prosessiarkkitehtuuri yksittäisen tehtävän tasolta koko organisaation 

arvonluontijärjestelmän tasolle. Kyseisessä mallissa tarkastellaan ensisijaisesti organisaation 

liiketoimintaa ylätasolla ja keskiössä ovat organisaation tuottamat tuotteet ja palvelut. 

Ylimmällä tasolla huomion arvoisaa ovat paitsi arvonluontijärjestelmä ja siihen liittyvät 

johtamisjärjestelmät, mutta myös tiedostaa ja ymmärtää yrityksen toimintaan vaikuttavien 

liiketoimintaympäristön osa-alueiden vaikutukset. Tämän lisäksi arvonluontijärjestelmään 

vaikuttavat myös resurssit, joita ovat muun muassa pääoma, työmarkkinat ja osaaminen, 

palveluntuottajat ja tavarantoimittajat sekä teknologian tarjoajat. Toimialan toimintaan 

vaikuttavat myös edellä mainittujen liiketoimintaympäristön osa-alueiden vaikutuspiirissä 

olevat kilpailijat, jotka myös lähtökohtaisesti kilpailevat toimialan muiden pelureiden kanssa 

parhaista resursseista. Alla olevassa kuvassa 4 on havainnollistettu koko yrityksen läpäisevästi 

yrityksen liiketoimintamallia, yrityksen arvonluontijärjestelmää sekä arvonluontijärjestelmän 

sisältämien toimintakokonaisuuksien sisältämiä vaiheita. Kyseisen mallin tarkoituksena on 

erityisesti hahmottaa yrityksen toiminnan arvoa luovat osa-alueet ja näiden linkitykset, 

yksittäisten työtehtävien ollessa toissijaisena. (Rummler & Ramias 2015, 84) 
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Kuva 4. Arvonluontihierarkian tasot. (Mukaillen Rummler & Ramias 2015, 84) 
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Arvonluontihierarkian osana voidaan prosessiarkkitehtuuria tarkastella myös yksittäisten 

työtehtävien ja prosessien näkökulmasta, jolloin pääpaino on siinä, että ylätasolta lähdetään 

syventymään prosessin sisältöön ja hahmottelemaan sen sisältämiä prosessikokonaisuuksia, 

aliprosesseja ja alimmalla tasolla näiden aliprosessien sisältämiä yksittäisiä tehtäviä. Tämä 

näkökulma muodostaa johtamisjärjestelmäarkkitehtuurin kanssa osan arvonluontihierarkiasta. 

Tämän lisäksi koko organisaation suorituskyvyn taustalla ovat teknologian ja henkilöstön 

suorituskyky, jotka ovat koko arvonluontihierarkian toiminnan taustalla. Alla olevassa 

taulukossa 5 on kuvattuna tämän prosessiarkkitehtuurin kuvausmallin tasot, joita on 

arvonluontihierarkian mukaisesti kuusi kappaletta. (Rummler & Ramias 2015, 86-87) 

 

Taulukko 5. Prosessiarkkitehtuurin tasot (Rummler & Ramias 2015, 86-90) 

Taso Tason nimi Kuvauksen taso 

1 Supersysteeminen organisaation 

kartoitus 

Organisaatio kokonaisuutena ja siihen vaikuttavat 

muuttujat (esim. sidosryhmät, kilpailijat) 

2 Poikkitoiminnallinen 

arvonluontisysteemin kartoitus 

Kuvaus organisaation toiminnoista ylätasolla; mitkä 

ylätason prosessit tuovat asiakkaalle arvoa ja missä 

organisaatiossa tehtävät toteutetaan 

3 Prosessiarkkitehtuurin viitekehys Kuvataan ylätasolla prosessien väliset suhteet sisältäen 

jaottelun ydin-, tuki- ja hallintoprosessien suhteen. 

4 Prosessiarkkitehtuurin tarkka 

kartoitus 

Kuvataan kaikki alemman tason prosesseihin liittyvät 

yksiköt ja niiden toteuttamiseen liittyvät teknologiat 

5 Poikkitoiminnallinen 

prosessikartoitus 

Kuvataan ”uimaradalla” yksittäisen prosessin 

yksittäiset tehtävät. Tehtävät on eritelty uimaradoille 

tehtävän suorittavan organisaation mukaisesti. 

6 Aliprosessien kartoitus Kuvataan prosessin yksittäisten tehtävien vaiheet 

tehtävän suorittavan tahon mukaisesti uimaradoille. 

Voi sisältää myös käytettävät teknologiat. 
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Aiemmin mainittuun referenssimalli-pohjaiseen arkkitehtuurisuunnitteluun liittyen esimerkiksi 

PCF-mallin (Process Classification Framework) (APQC, 2018), tai muiden valmiiden 

arkkitehtuurimallien, kuten ITIL:n (Information Technology Infrastructure Library) 

käyttäminen on mahdollista. Valmiiden mallien tarkoituksena on ohjata prosessianalyytikkoa 

hahmottamaan yleisellä tasolla tiettyihin toimintoihin liittyvät yhteydet ja näiden prosessien 

aliprosessit. APQC (American Productivity and Quality Center) mainitsee heidän PCF-

kehyksensä parantavan prosessien vertailukelpoisuutta eri toimialojen välillä ja kehyksen 

lähtökohtana onkin sen riippumattomuus toimialoille erityisistä prosesseista. Kyseisen 

kehyksen avulla pystytään myös tekemään vertailua sen suhteen, kuinka organisaation 

prosessiarkkitehtuurin muodostaminen on onnistunut ja mitä eroja on standardoituun 

kehykseen verrattuna. Burltonin (2015, 64–67) mukaan PCF-malli edustaa toimialaneutraalia 

arkkitehtuurimallia, kun taas esimerkiksi ITIL on hyvä esimerkki mallista, joka pyrkii 

kattamaan tietyt yrityksien toiminnot muodostaen toimintokohtaisen arkkitehtuurimallin; ITIL 

keskittyy kuvaamaan erityisesti IT-palveluntuotantoa, joka on yleinen toiminto monissa 

yrityksissä. Tämän lisäksi on kokonaisille toimialoille tarkoitettuja arkkitehtuurimalleja, kuten 

televiestintäalalle suunniteltu eTOM-malli (Enhanced Telecom Operations Map). (Dumas et. 

al. 2018, 46; APQC, 2018) 

 

Eurooppalaisten sähkö- ja kaasumarkkinoiden osalta referenssimallia on rakentanut vuonna 

2002 perustettu eBix-yhteisö (European Forum for Energy Business Information Exchange). 

eBixin tavoitteena on sovittaa yhteen niin kansalliset vaatimukset, EU säädökset, kuin parhaat 

toimintatavat sähkömarkkinoiden tehokasta operointia varten, keskittyen erityisesti sähkön 

vähittäismarkkinoihin. Mallin tavoitteena on edistää eurooppalaisten sähkö- ja 

kaasumarkkinoiden prosessien harmonisointia ja toimintatapojen yhdenmukaisuutta. eBix 

pyrkii vaikuttamaan erityisesti sähkömarkkinoiden regulaatiosta vastaaviin tahoihin, jossa 

sähkömarkkinoiden mekanismeja kehitetään ja hallinnoidaan. Esimerkiksi Suomesta Fingrid 

kuuluu kyseiseen yhteisöön, mikä näkyy esimerkiksi Datahubin prosessidokumentaatiossa, 

joka on noudattaa eBixin prosessikuvausten kuvausmenetelmiä; kuvausmenetelmänä 

Datahubin osalta on käytetty prosessien osalta UML-kaavioita, sekä erilaisia luokkakaaviota 
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datan osalta, työkaluna puolestaan NoMagic Inc:n kehittämää MagicDraw-ohjelmistoa. 

(Fingrid 2021a, 30, 36; eBix 2017; eBix 2018a, 10–11; eBix 2018b).  

 

eBixin tuottamat prosessikuvaukset eurooppalaisista energiamarkkinoista ovat jaettavissa 

kolmeen pääosaan, jotka ovat liiketoiminnan vaatimukset, prosessimallinnukset, sekä 

informaation mallinnukset. Nämä puolestaan pohjautuvat YK:n Euroopan talouskomission 

UN/CEFACT-yksikön määrittämään lähestymistapaan, jossa pyritään UML-mallintamista 

käyttäen kuvaamaan yrityksen prosesseja siitä näkökulmasta, että millä tavoin niiden 

toteuttaminen on osa organisaation palvelutarjontaa. Kuvausta pyritään rakentamaan erityisesti 

palvelulähtöisen arkkitehtuurin näkökulmasta, jolloin keskiössä ovat erityisesti osapuolten ja 

prosessien välisten yhteyksien kartoittaminen. (eBix 2015, 9–17; UN/CEFACT 2006) Alla 

olevassa taulukossa 6 on eritelty ylätasolla eBixin tuottamien kuvausten luokittelua.  

 

Taulukko 6. eBixin tuottamia kuvaustasoja. (eBix 2015, 9-17) 

Aihe Malli Tavoite 

Liiketoiminnan vaatimukset BusinessProcessUseCase Visualisoi arvonluontia osapuolelle 

Liiketoiminnan vaatimukset BusinessProcess Mallintaa prosessin vaiheita kahden tai 

useamman osapuolen välillä 

Liiketoiminnan vaatimukset BusinessDataView Mallintaa prosessissa kahden tai 

useamman osapuolen käyttämän datan 

rakennetta ja hierarkiaa 

Prosessimallinnukset BusinessTransaction Mallintaa osapuolten välisessä 

prosessissa olevan objektin vaiheita ja 

sille tehtyjä aktiviteetteja 

Prosessimallinnukset BusinessCollaboration Mallintaa kahden tai useamman 

osapuolen välistä yhteistyötä 

prosessissa 

Prosessimallinnukset BusinessRealization Mallintaa prosessin aktiviteettia 

realisaatiota ja prosessissa mukana 

olevat osapuolet 

 

Prosessiarkkitehtuurin mallintamiseen ei ole määritetty yhtä ja joka tilanteeseen sopivaa 

menetelmää, mitä kuvastaa osaltaan myös yllä mainittujen arkkitehtuurimallien ja 
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luokittelutapojen olemassaolo. Prosessiarkkitehtuurien sisältö ja koostamistapa voivat olla 

samansuuntaisia jopa eri toimialojen välillä, mutta toisaalta esimerkiksi kohdeorganisaation 

toiminta voi asettaa hyvinkin erilaisia vaatimuksia lopulliselle arkkitehtuurille. Esimerkiksi 

arkkitehtuurin laajuus on täysin riippuvainen organisaation toimintojen määrästä ja tällöin 

myös tarvittavien prosessikuvaustasojen määrä vaihtelee.  

 

2.3.2 Prosessien tunnistaminen 

 

Kun kohdeorganisaation prosessiarkkitehtuurin on saatu määriteltyä, siirrytään yksittäisten 

prosessien sisällön tarkempaan määrittämiseen. Prosessien identifiointia ja mallintamista varten 

tietojen kerääminen kohdeorganisaatiosta on avaintekijä. Tietojen keräämisen alkuvaiheessa 

kerätään yleensä tietoa prosessin sisällöstä sanalliseen muotoon. Sanallinen muoto toimii 

monesti lähtökohtana ja välietappina, kun taas lopullisena tavoitteena on saattaa prosessit 

visuaaliseen muotoon erilaisia mallinnusmenetelmiä käyttäen. Dumas et. al. (2018, 165) 

määrittelevät prosessien tunnistamiseen kolme erilaista pääkeinoa, joita käyttämällä tietoa voi 

kerätä. Nämä ovat todistepohjainen tunnistaminen, haastatteluihin perustuva tunnistaminen ja 

työpajoihin perustuva tunnistaminen. Todistepohjainen tunnistaminen keskittyy siihen, että 

joko analysoidaan prosesseista syntyneitä dokumentteja, digitaalisten lokien sisältöä tai 

havainnoidaan prosessia. Näihin dokumentteihin lukeutuvat esimerkiksi aiemmin toteutetut 

sanalliset prosessikuvaukset tai prosessikaaviot. Myös muun muassa sisäiset 

menetelmäohjeistukset, toimintaoppaat tai data- ja systeemimallit voivat auttaa prosessien 

tunnistamisessa. Prosessin havainnointi puolestaan voi tapahtua joko aktiivisena, jolloin 

prosessianalyytikko voi toimia prosessin asiakkaan roolissa ja jolloin myös havainnot 

prosessista kerätään erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Passiivisen prosessien havainnoinnin 

laajuus on koko prosessi, johon lukeutuvat mukaan myös yrityksen sisäiset prosessinosat. On 

projektista riippuvaista, että kumpaa näistä kahdesta menetelmästä halutaan käyttää. Dumas et. 

al. (2018, 165–168, 172) 

 

Haastattelut ovat tehokas keino tunnistaa prosesseja ja niiden ominaisuuksia, ja niiden avulla 

voidaan saada parhaimmillaan hyvin kattava kuva prosessin sisällöstä. Dumas et. al. (2018, 

169–170) erottelevat kaksi erilaista haastattelustrategiaa, joita voi käyttää haastatellessaan 

yrityksen liiketoiminnan osaajaa. Prosessia voidaan nimittäin lähteä kartoittamaan joko 
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prosessin oletetusta lopputuloksesta, tai prosessin alkusyötteestä. Haastattelun kysymysrungon 

sisällön kehittämisessä voidaan edellä mainittujen periaatteiden avulla alkaa keräämään 

prosessista tietoa. Mikäli prosessianalyytikko lähtee tarkastelemaan prosessia sen 

lopputuloksen kannalta, on luontevaa lähteä hahmottelemaan prosessin asiakasta ja asiakkaan 

odotuksia prosessista. Tätä kautta löytyy usein yhteys myös prosessin tehokkuusmittareihin; 

millä tavoin asiakkaan odotukset on sidottu esimerkiksi prosessin läpimenoaikaan?  

 

Fleischmann et. al. (2012, 60–61) mainitsevat haastattelun heikkouksiksi muun muassa sen, 

että kun tietoa kerätään ennalta määritetyllä kysymyslomakkeella, ovat vastaukset aina osaltaan 

ennalta määritettyjä. Haastattelussa on hyvin olennaista rakentaa toimiva kysymysrunko 

haastateltavaa henkilöä varten ja kenties vielä olennaisempaa on kyetä kirjoittamaan 

haastateltavan vastaukset puhtaaksi prosessien mallintamista varten. Prosessin omistajan 

haastatteluissa on myös olennaista tiedostaa mahdolliset ongelmatilanteet, jotka voivat 

vaikeuttaa prosessien sisällön määrittämistä. Muun muassa asiantuntijan liiallinen 

keskittyminen yksittäisiin tapauksiin voi hankaloittaa perustapauksen prosessin määrittämistä; 

vaikka tapaukset saattavatkin poiketa toisistaan paljon, on tärkeää saada käsitys perustason 

prosessista, jossa tehtävien kulku menee prosessinomaisesti. Haastattelujen ongelmana voidaan 

myös pitää sitä, että ne ovat aikaa vieviä usealle osapuolelle. Dumas et. al. (2018, 162, 170, 

175) 

 

Dumas et. al. (2018, 172–174) nostavat olennaiseksi prosessien tunnistamisen menetelmäksi 

myös työpajojen toteuttamisen. Työpajoilla tarkoitetaan järjestettyä tapahtumaa, jossa 

osallisena ovat ainakin prosessianalysoija sekä kohdeprosessin osapuolia, ja jonka tavoitteena 

on saada koostettua yhdellä kertaa kattava näkemys prosessin tai prosessien sisällöstä. 

Työpajoissa voidaan myös määritellä erikseen fasilitoija keskustelun ohjaamista varten ja 

joissain tapauksissa prosessianalysoija voi keskittyä pelkästään prosessin mallintamiseen. 

Työpajan lopullinen kokoonpano on luonnollisesti riippuvainen siitä, kuinka laaja prosessi on 

ja kuinka paljon osapuolia prosessissa on osallisena; mitä laajempi kokonaisuus, sitä enemmän 

yksityiskohtia prosesseista oletettavasti löytyy ja tällöin myös dokumentoitavaa. 

 

Prosessien mallintaminen kuuluu kiinteästi prosessien tunnistamisvaiheeseen, jonka tavoitteena 

on kertoa prosessin tämänhetkinen kulku.  Prosessien mallintamisen lisäksi tässä vaiheessa ovat 
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olennaisessa osassa myös prosessien validointi ja mahdolliset simuloinnit prosessien kulusta. 

Tuomalla visuaalinen kuvaus organisaation työntekijöille ja prosessia toteuttaville henkilöille, 

voidaan helpottaa prosessin rakenteen ymmärtämistä ja tehostaa kommunikaatiota johdon ja 

työntekijöiden välillä liittyen prosessien toimintaan ja kehittämiseen. Prosessien 

mallintamisessa on käytetty erilaisia menetelmiä, joihin on merkittävänä ajurina toiminut IT-

järjestelmien kehittyminen. Erilaisia vakiintuneita menetelmiä ja standardeja prosessien 

mallintamiseen ovat nykyisin muun muassa BPMN (Business Process Modeling Notation), 

UML (Unified Modeling Language), Petri-verkot, YAWL (Yet Another Workflow Language), 

IDEF-mallinnuskielet, erilaiset vuokaaviot ja tapahtumakeskeiset prosessiketjut. (Aagesen & 

Krogstie 2015, 222–223; Dumas 2018, 22–23; Weske 2019, 11–12) Mallinnusmenetelmän 

valinnasta ja valittavan menetelmän sisällöstä kerrotaan tarkemmin työn luvussa 2.3.4.  

 

2.3.3 Prosessista kerättävät tiedot 

 

Prosessista kerätään tietoja edellisessä kappaleessa mainituin keinoin joko haastatteluin, 

todistepohjaisesti tai työpajoissa. Menetelmästä riippumatta tavoite on sama: prosessin tietojen 

kerääminen. Nämä tiedot muodostuvat Dumas et. al. (2018, 177) mukaan viidestä vaiheesta, 

jotka jakautuvat sen suhteen, mitä tietoa niissä kerätään. Nämä viisi vaihetta ovat kuvattuna 

taulukossa 7. Laatujohtamisen yhteys prosessijohtamiseen on havaittavissa muun muassa 

prosessin tietojen yhteydessä; jos tarkastellaan SFS-ISO 9004 standardin mukaista määritelmää 

prosessin sisällöstä, voidaan huomata sen olevan vahvasti yhteneväinen Dumas et. al. (2018, 

177) esittämän tavan kanssa. ISO 9004 mukaiset prosessin osat ovat esitettynä kuvassa 5. 

 

Taulukko 7. Prosessista kerättävät tiedot. (Dumas et. al. 2018, 177) 

1. Tunnista prosessin rajat (alku ja loppu) 

2.  Tunnista aktiviteetit ja tapahtumat 

3.  Tunnista resurssit ja prosessin kulku niiden välillä 

4. Tunnista prosessin kulkua ohjaavat tekijät (virheenkäsittely jne.) 

5. Tunnista muut prosessiin vaikuttavat elementit esim. dataobjektit ja tarkemmat 

virheenkäsittelytilanteet 
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Kuva 5. Prosessista kerättävät tiedot. (Mukaillen SFS-EN ISO 9004:2018, 14) 

 

Prosessin rajojen määrittämisessä on hyvin olennaista huomioida kohdeorganisaation tarpeet ja 

prosessijohtamisprojektin laajuus. Prosessia tarkastellaan monessa tapauksessa yhden 

organisaation näkökulmasta, jossa näkyvyys aiempiin edeltäviin prosesseihin tai kyseistä 

prosessia seuraaviin prosesseihin voi olla rajallinen. Joissain tapauksissa taas tarkasteltavana 

voi olla laajemman organisaation näkökulma prosessista, jolloin myös alku- ja loppupisteet 

ovat aiempaa kauempana. Prosessin rajat määräytyvät näkökulman mukaan, joka määrittää 

puolestaan sen, mikä katsotaan prosessin käynnistäväksi signaaliksi. Prosessin saattaa aloittaa 

asiakkaan yhteydenotto, tarkastuksen myötä raportilta ilmi käynyt virhetilanne, tai esimerkiksi 

toisesta organisaatiosta saapunut viesti. Toisaalta prosessi voi myös alkaa, kun tietyt prosessin 

käynnistymiseksi vaadittavat syötteet ovat valmiina käytettäväksi. Esimerkkinä ajastetusta 

prosessin käynnistymisestä on tilanne, jossa viikon alussa ajastetusti rakennettu raportti 

vastaanotetaan. Prosessin päättymistä puolestaan voi lähteä tarkastelemaan siitä näkökulmasta, 

että mikä on prosessin lopputulema tai tuotos. Tuotoksena voi olla prosessijohtamisen 

näkökulmasta tuotteen toimittaminen tai muu liiketoimintaobjekti, esimerkiksi Excel-raportti, 

lasku tai vaikkapa integraatiotiedosto. (Dumas et. al. 2018, 178) 

 

Kun prosessille on saatu määritettyä alku ja loppu, voidaan tarkastella niiden väliin jääviä 

aktiviteetteja ja tapahtumia; mitä organisaation työntekijä, järjestelmät tai muut prosessin 

liittyvät osapuolet tekevät ja mitä yksittäisiä vaiheita siihen liittyy. Olennaista on tässä 

vaiheessa hahmottaa tehtävän ja tapahtuman ero; aktiviteetti tarkoittaa toimijan 

säännönmukaisesti toteuttamaa toimenpidettä, kun taas tapahtuma on yksittäinen ja yhtäkkinen 
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asia, joka tapahtuu prosessissa. Voidaan kiteyttää, että aktiviteetti suoritetaan, kun taas 

tapahtuma on suorituksesta riippumaton. Dumas et. al. (2018, 178) 

 

2.3.4 Prosessin mallintaminen 

 

Prosessien mallintamismenetelmät vaihtelevat muun muassa sen mukaan, mistä näkökulmasta 

prosessiarkkitehtuuri on organisaatiossa tehty. Kuten prosessiarkkitehtuurin suhteen, myös 

yksittäisten prosessien mallintamisessa voidaan keskittyä tarpeesta riippuen kuvaamaan joko 

oliopohjaisesti prosessin kulkua, tai prosessiin kulkuun ja vaiheisiin keskittyen, jolloin 

pääpainona ovat prosessin kulku eri organisaatioissa ja mahdollisesti prosessin kulussa 

käytettävät teknologiat. (Krogstie 2013; Aagesen & Krogstie 2015, 246) Erilaisilla 

mallinnusmenetelmillä on omat vahvuutensa ja yleisesti tutkimuksessa on tunnistettu 

mallinnusmenetelmien vaihtelevan suhteessa toisiinsa muun muassa yleisen viestinnällisen 

selkeyden ja ilmaisuvoiman, elementtien havaittavien eroavaisuuksien, graafisten elementtien 

monipuolisuuden ja mallinnuskielen joustavuuden suhteen kuvata toimintoja. Muita olennaisia 

asioita mallinnuskieltä valittaessa ovat myös kielen yleisyys organisaation keskuudessa, 

kuvausjärjestelmien saatavuus ja kielen mallintamiseen tarvittavien työkalujen soveltuvuus 

organisaation käyttöön. (Figl et. al. 2009; List & Korherr 2006; Pereira & Silva 2016, 621) 

 

Työn tavoitteiden saavuttamisen ja tulosten hyödynnettävyyden puolesta mallintamisessa tulee 

keskittyä erityisesti organisaation toimintojen ja niiden yhteyksien kartoittamiseen, 

liiketoiminnan näkökulmaan ja toisaalta prosessikuvausten tulisi olla mahdollisimman selkeitä. 

Myös kuvausmenetelmän elementtien kattavuus on tärkeässä roolissa, jotta tarvittavat 

valintatilanteet saadaan kuvattua graafisesti. Osaltaan valintaan vaikuttaa myös aiempi 

dokumentaatio ja organisaation johtamisjärjestelmän ominaisuudet. Edellä mainittujen 

seikkojen pohjalta prosessien pääasialliseksi kuvaustavaksi valitaan BPMN-

mallinnusmenetelmä. BPMN tulee sanoista Business Process Model and Notation. BPMN 

vastaa myös parhaiten viestinnälliseen tarpeeseen saada realisoitua Datahubin aiheuttamia 

prosessien muutosvaikutuksia selkeiksi prosessikuvaajiksi. BPMN valitaan myös sen 

yleisyyden vuoksi ja toisaalta muun muassa Dumas et. al. (2018, 18) ja Pereira & Silva tuovat 

esille, että BPMN:llä tehtyjen prosessikuvaajien sisältöä on myös ei-teknisten henkilöiden 

helppo tulkita. Osittain tähän vaikuttaa se, että prosessin mallintamiseen BPMN vaaditaan vain 
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muutama erilainen elementti. Edellä mainittujen seikkojen ja tehdyn valinnan myötä avataan 

seuraavaksi laajemmin BPMN:llä mallintamisen perusteita. 

 

BPMN:ssä on kokonaisuudessaan suuri määrä erilaisia symboleita, jopa yli 100 kappaletta. 

Tämä tuo mallintamiseen kompleksisuutta, mutta on toisaalta tarpeellista, jos tarkoituksena on 

mallintaa komplekseja prosessikokonaisuuksia. BPMN-menetelmässä objektit voidaan 

määrittää kuuteen perusryhmään, jotka ovat altaat ja uimaradat, tapahtumat, aktiviteetit, 

valintamekanismit, artefaktit ja yhdistävät objektit. Nämä puolestaan jakautuvat useisiin eri 

tyyppeihin, joita kuvaamisessa käytetään ja joille on myös omat graafiset symbolinsa. (Object 

Management Group 2013, 25–26) Alla olevassa kuvassa 6 on esitettynä BPMN-menetelmän 

yleisimpiä elementtejä. Jo pienellä määrällä aktiviteetteja, tapahtumia ja yhdistäviä objekteja 

käyttäen saadaan kuvattua prosesseja; kaikkien yli 100 elementin käyttökohteiden 

ymmärtäminen ja elementtien käytön osaaminen ei ole välttämätöntä mallintamisen hyötyjen 

saavuttamiseksi. (Dumas et. al. 2018, 76) 

 

Elementtien nimeäminen on tärkeä osa prosessikaavion tekemistä. Kaikki tapahtumat ja 

aktiviteetit, sekä selkeyden varmistamiseksi osittain myös valintamekanismit ja niistä lähtevät 

tai niihin saapuvat sarjavuot tulee nimetä. Aktiviteettien nimen tulisi alkaa verbillä ja tämän 

jälkeen tulisi olla käsittelyn kohteena oleva objekti. Lauseen objektin jälkeen voidaan kuvailla 

vielä esimerkiksi resursseja, joilla kyseinen aktiviteetti toteutetaan. Esimerkki aktiviteetin 

nimeämisestä voi olla esimerkiksi yksinkertainen ”Muodostetaan lasku 

laskutusjärjestelmässä”. Tapahtumissa nimeäminen käynnistyy substantiivilla, minkä jälkeen 

tulisi menneessä aikamuodossa oleva verbi. Esimerkiksi vastaanotettavan sanomatyyppisen 

välitapahtuman voi nimetä ”Tilaus vastaanotettu”. Lähtökohtaisesti tulisi välttää pitkiä, yli 5 

sanaa pitkiä nimiä elementeillä, jotta elementtien sisältö olisi mahdollisimman suoraviivaisesti 

ymmärrettävissä. (Dumas et. al. 2018, 77) 
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Kuva 6. BPMN-menetelmän yleisimpiä elementtejä. (Mukaillen Chinosi & Trombetta 2012, 128; Object 

Management Group 2013, 26–33) 

 

Altaat ja uimaradat 

 

Altaat ja uimaradat ovat tärkeässä roolissa osana mallintamista, sillä niitä käytetään kuvaamaan 

tutkimuksen kohteena olevaa organisaatiota ja sen resursseja, joiden kohtaamia tapahtumia ja 

toteuttamia tehtäviä prosessi sisältää. On siis aina mallintamisen tavoitteista kiinni, mikä 

toimija on keskiössä ja onko mahdollisesti tarpeen mallintaa myös muiden prosessissa mukana 

olevien ulkoisten toimijoiden toteuttamia tehtäviä ja tapahtumia yhteistyökaavioksi kutsutussa 

prosessikaaviossa. Allas kuvaa koko organisaatiota, kenen näkökulmasta prosessia kartoitetaan 

ja altaaseen sisältyvillä uimaradoilla voidaan puolestaan tarkentaa, mitkä resurssit 
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organisaatiossa ovat prosessin toteutuksessa mukana. Resursseja voivat olla muun muassa 

laajemman organisaation osastot tai yksittäiset henkilöt, tietojärjestelmät tai tarvittavat välineet, 

kuten vaikkapa tulostimet tai työkoneet. (Dumas et. al. 2018, 96, 179–180) 

 

Tapahtumat 

 

Tapahtumat ovat prosessin aikana yhtäkkisesti tapahtuvia asioita, jotka ovat mukana prosessin 

toteutuksessa. Tapahtuma voi olla esimerkiksi laskun vastaanottaminen tavarantoimittajalta, tai 

tietyn raportin vastaanottaminen sähköpostiin. Kuten yllä olevassa kuvassa 6 on kuvattu, 

voidaan tapahtumat jakaa kolmeen päätyyppiin, jotka ovat aloitustapahtumat, välitapahtumat ja 

lopetustapahtumat. (Chinosi & Trombetta 2012, 128; Dumas et. al. 2018, 102, 123) 

 

Aloitustapahtumat ovat tapahtumia, jotka käynnistävät prosessi-instanssin toteutuksen. 

Aloitustapahtuman tyyppi vaihtelee sen mukaan, mitä ominaisuuksia tapahtumaan sisältyy; 

aloitustapahtuma voi olla vastaanotettu viesti tai tilaus tai prosessi voi alkaa myös ajastetusti, 

jolloin aloitustapahtumaa tarkennetaan ajastimen symbolilla yllä olevan kuvan 6 mukaisesti. 

Aloitustapahtumaan ei voi kohdistua yhtäkään sarjavuota, vaan ainoastaan lähteviä 

sarjavuoelementtejä. Vaikka yleensä aloitustapahtumia on vain yksi, voi niitä olla myös useita 

rinnakkaisia, joista ensimmäisenä tapahtuva käynnistää prosessin. Prosessin aloitustapahtuma 

on tärkeä osa prosessikaaviota, sillä se määrittää prosessin rajat alun osalta. (Dumas et. al. 2018, 

76; Object Management Group 2013, 237–238) 

 

Välitapahtumat ovat keskeneräisessä prosessissa, eli alkutapahtuman ja lopputapahtuman 

välissä tapahtuvia asioita, kuten viestin vastaanottaminen, odotusajan kuluminen, virheen 

tapahtuminen tai ilmoituksen tuleminen järjestelmään. Mikäli prosessin kulku on 

välitapahtuman kohdalla, tulee tapahtuman pääasiallisesti toteutua, ennen kuin prosessin kulkua 

voidaan jatkaa. Poikkeuksena tähän ovat ei-keskeyttävät tapahtumat. Välitapahtumat voivat 

olla joko vastaanotettavia tai ”heitettäviä”. Vastaanotettavissa tapahtumissa tapahtuman 

toteutus on kiinni ulkoisen toimijan toiminnasta, jonka prosessin toiminnasta vastaava 

organisaatio havaitsee tapahtumana. Heitettävissä puolestaan on kyse tapahtumista, jotka 

toteuttava organisaatio tekee itse. (Dumas et. al. 2018, 124; Object Management Group 2013, 

247–249) 
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Lopputapahtumat ovat prosessi-instanssin päättäviä tapahtumia, joista ei lähde eteenpäin 

sarjavuoelementtejä; prosessi ei jatku niistä eteenpäin. Myös lopputapahtumia voi prosessin 

kulusta ja valintamekanismeista riippuen olla useita, joita voidaan kuvalla erilaisilla 

symboleilla. Lopputapahtuma määrittää prosessin osaltaan prosessin rajan päättymisen suhteen. 

(Dumas et. al. 2018, 92; Object Management Group 2013, 245–246) 

 

Aktiviteetit 

 

Aktiviteetit ovat selkeästi määriteltyjä toimintokokonaisuuksia, jotka jakautuvat muun muassa 

tehtäviin ja aliprosesseihin. Tehtävät ovat prosessin vaiheita, joissa prosessin toimija toteuttaa 

jonkin ennalta määritellyn toiminnon. Tehtäviä voidaan jaotella muun muassa niiden 

toteutustavan mukaisesti erilaisiin tyyppeihin, kuten käyttäjän tekemiin tehtäviin, 

palvelutehtäviin, lähetystehtäviin, vastaanottotehtäviin tai manuaalisin tehtäviin. Tämän lisäksi 

tehtävälle voidaan asettaa erilaisia määritteitä sen toistuvuuden tai rakenteen suhteen; 

lähetystehtävä on määritelty toistuvaksi kuvassa 6 näkyvällä tavalla. (Dumas et. al. 2018, 76; 

Object Management Group 2013, 149, 154–156) 

 

Valintamekanismit 

 

Valintamekanismit ohjaavat prosessin kulkua ja niiden kautta pystytään tarkastelemaan 

erilaisten ehtojen toteutumista ja käsittelemään esimerkiksi toisensa poissulkevien 

prosessikulkujen toimintaa. Valintamekanismeja on lähtökohtaisesti kahta erilaista 

perustyyppiä, mitkä ovat prosessikulun haarauttava mekanismi, sekä yhdistävä mekanismi. 

Mekanismi on haarauttava silloin, kun siitä lähtee useampi eri sarjavuo ja yhdistävä, kun siihen 

saapuu useampi sarjavuo. Mekanismeja on useita erilaisia, joita voidaan hyödyntää erilaisissa 

valintatilanteissa. Yleisimpiä ovat poissulkevat mekanismit, rinnakkaisen toiminnan 

mekanismit ja sisällyttävät mekanismit. (Dumas et. al. 2018, 79–81; Object Management Group 

2013, 286–288) 
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Yhdistävät objektit 

 

Yhdistävät objektit ilmaisevat prosessin kulkua ja prosessin etenemisen suuntaa, sekä 

esimerkiksi tietovirtojen liikettä osapuolten välillä. Kolme tärkeintä yhdistävää objektia ovat 

sarjavuo, sanomavuo ja liitos. Sarjavuo osoittaa prosessin tapahtumien, valintamekanismien ja 

tehtävien välisen järjestyksen ja etenemissuunnan. Sanomavuo puolestaan osoittaa objektien, 

tapahtumien tai tehtävien ja eri toimijoiden välisen tiedon kulun. Sanomavuo voi esimerkiksi 

yhdistää prosessin kulkuun vaikuttavan toimijan altaan ja sanoman vastaanottotapahtuman. 

BPMN-prosessikaavioissa olevat liitoselementit osoittavat tiettyjen artefaktien sekä 

tapahtumien ja tehtävien välisiä yhteyksiä; liitoksella voidaan esimerkiksi osoittaa tietyn Excel-

tiedoston kuuluminen osaksi tiettyä tehtävää. (Dumas et. al. 2018, 76, 93–95; Object 

Management Group 2013, 223–224) 

 

Artefaktit 

 

Artefaktit täydentävät prosessikaaviota ja antavat lisätietoa muun muassa käsiteltävistä 

datalähteistä tai tiedostoista, mitä prosessin tehtävissä käytetään. Artefakteja ovat muun muassa 

dataobjektit, ryhmä–elementti sekä tekstihuomautus. Dataobjektit voidaan liittää osaksi 

prosessikaaviota antamaan lisätietoa tehtävissä käytettävistä tiedostoista. Ryhmä-elementin 

tarkoitus on osoittaa kaavion tiettyjen tehtävien ja tapahtumien kuuluminen tarkemmin 

määriteltyyn tehtäväryhmään, joka halutaan prosessikaaviosta nostaa esille. 

Tekstihuomautuksia puolestaan voidaan käyttää osana prosessikaaviota liitettynä mihin tahansa 

elementtiin, josta halutaan kertoa sanallisesti tarkemmin tai joita halutaan selventää. (Dumas 

et. al. 2018, 19, 96; Object Management Group 2013, 69–70)  

 

Kun prosessista on saatu kerättyä tietoa haastatteluiden kautta, dokumentaatioon perustuen, 

työpajojen pohjalta tai aiemman prosessityön pohjalta, tulee tämä sanallinen muoto kääntää yllä 

olevassa kuvassa 6 näkyviä BPMN-elementtejä käyttäen prosessikaavioksi, kuten alla olevassa 

kuvitteellisessa prosessissa kuvassa 7 on havainnollistettu. Prosessissa on esitelty muutamia 

yleisimpiä BPMN-menetelmän elementtejä ja niiden käyttöä pohjautuen Dumas et. al. (2018, 

19) esimerkkiprosessiin. 
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Kuva 7. Kuvitteellinen esimerkki BPMN-menetelmällä tehdystä prosessikaaviosta. (Mukaillen Dumas et. 

al. 2018, 19) 

 

Mallintamisen periaatteita 

 

Mallintamisen käytännön hyötyjen kannalta on olennaista, että prosessikaavio on 

mahdollisimman ymmärrettävä sisällöltään. Mallinnetun prosessin tulee olla sekä 

asiasisällöltään oikea, että käytettävän mallinnusmenetelmän antamien rajojen puitteissa 

looginen; kaavion tulee noudattaa mallinnuskielen sääntöjä, jotta se olisi mahdollisimman 

laajalti ymmärrettävissä myös organisaation ulkopuolella. Dumas et. al. (2018, 192–193) ovat 

tehneet 7 kohtaisen ohjeistuksen, minkä pohjalta voidaan parantaa mallin selkeyttä muun 

muassa mallin sanaston, rakenteen, semantiikan ja ulkomuodon osalta. Tämä on esitettynä alla 

olevassa taulukossa 8. Myös Corradini et. al. (2018, 144–146) ovat tutkineet mallin laatuun ja 

selkeyteen liittyviä tekijöitä. He ovat tutkimuksessaan tuottaneet alan tutkimustietoa yhteen 

vetävän koosteen 50 malliin vaikuttavasta tekijästä. Alla olevassa taulukossa 9 on esitetty 

Dumas et. al. (2018, 192–193) listausta täydentäviä nostoja mallintamisen periaatteista.  
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Taulukko 8. 7 vinkkiä mallin selkeyden parantamiseksi ja laadun lisäämiseksi. (Dumas et. al. 2018, 192–

193) 

Nro. Ohje Perustelu 

1 Käytä niin suppeaa määrää elementtejä, 

kuin mahdollista 

Tutkimusten mukaan pieni määrä 

elementtejä vähentää syntaksivirheiden 

määrää ja parantaa mallin 

ymmärrettävyyttä 

2 Minimoi yhdistävien objektien määrä 

elementtiä kohden 

Mitä useampi yhdistävä objekti, esim. 

sarjavuo, lähtee tehtävästä, sitä 

vaikeammaksi muuttuu mallin tulkinta 

3 Yksi alkutapahtuma jokaista 

käynnistävää tekijää kohden ja yksi 

lopetustapahtuma jokaista tulosta 

kohden 

Selkeiden alku- ja lopputuotteiden 

määrittäminen vähentää virheitä ja tekee 

prosessin tavoitteista selkeämpiä 

4 Tee mallista niin rakenteinen kuin 

mahdollista (vältä haarauttavien ja 

yhdistävien valintamekanismien 

epätasapainoa) 

Vähäinen rakenteisuus nostaa 

asiavirheiden mahdollisuutta mallissa 

5 Vältä TAI -valintamekanismin käyttöä 

(sisällyttävä valintamekanismi) 

Kyseisen elementin käyttäminen oikein 

on vaikeaa ja yhdistävän 

valintamekanismin kohdalla vaatii 

tarkistuksen, ovatko kaikki tarvittavat 

tehtäväkulut aktiivisia; voidaanko siirtyä 

seuraavaan vaiheeseen. 

6 Käytä verbi–objekti rakennetta 

aktiviteettien nimeämisessä 

Tutkimusten mukaan kyseinen tapa on 

selkeämpi, kuin toiminnon nimeäminen 

substantiiviksi. Esimerkki: Muodostetaan 

lasku vs. laskun muodostaminen 

7 Hajota yli 30 elementtiä sisältävät mallit 

osittain aliprosesseiksi 

Suuri määrä elementtejä yhdessä mallissa 

lisää syntaksivirheiden määrää 
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Taulukko 9. BPMN-mallin selkeyttä parantavia periaatteita. (Corradini et. al. 2018, 144–146). 

Nro. Ohje 

1 Käytä yhdenmukaista visuaalista tyyliä malleissa 

2 Käytä tehtävätyyppejä johdonmukaisesti 

3 Validoi malli BPMN:n sääntöjen pohjalta 

4 Käytä mallintamisessa hierarkkista rakennetta, jossa hyödynnetään aliprosesseja 

5 Älä käytä valintamekanismeja tilanteissa, joissa lähteviä tai saapuvia yhdistäviä 

objekteja on valintamekanismia koskien vain yksi 

6 Käytä silmukoiden mallintamiseen toistuvuutta kuvaavia aktiviteetteja 

7 Käytä elementtien nimeämisessä ennalta sovittuja sääntöjä ja vältä lyhenteitä 

8 Käytä mallintamisessa johdonmukaista orientaatiota; prosessin eteneminen kuvataan 

horisontaalisesti ja tietovirtojen liike vertikaalisesti 

9 Ryhmittele käytettävien artefaktien tietovuot ja liitokset 

10 Vältä elementtien asettelua päällekkäin 

 

Mallintamisessa on tärkeää tiedostaa eri abstraktiotasojen merkitys; esimerkiksi prosessin 

ylätason vaiheiden kuvaaminen on hyvä keino hahmotella prosessin kulkua esimerkiksi 

johtohenkilöille, kun taas automatisoitavan prosessin prosessikuvauksen tulee olla tarkka ja 

sisältää käyttäjän aktiviteettitason kuvauksia sekä virheenkäsittelyjä. Tarkan tason kuvaukset 

tukevat muutoinkin prosessien digitalisointia, sillä tällöin prosessin asiantuntijat voivat 

tunnistaa prosessista uudistamiskohteita. Dumas et. al. (2018, 78–79) 

 

2.4 Tietotyö ja prosessijohtaminen 

 

Tietotyön prosessien kehittäminen ja johtaminen ovat tärkeässä roolissa, kun kohteena on 

organisaatio, jonka toiminta nojaa lähes täysin IT-järjestelmien muodostamaan 

infrastruktuuriin. Tietotyö on määritelmällisesti työtä, jossa käsitellään ja manipuloidaan tietoa. 

Käytännössä tähän kategoriaan voidaan lisätä lähes kaikki toimistotyöt, joiden tehtävät 

suoritetaan tietojärjestelmissä. Davenport (2015, 20–21) määrittelee tietojohtamisen prosessit 

neljään eri luokkaan, jotka poikkeavat toisistaan henkilöiden keskinäisriippuvuuksien suhteen, 

sekä työn rutiininomaisuuden suhteen. Kyseisen määrittelyn voidaan katsoa helpottavan niiden 
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osa-alueiden tunnistamista, joissa prosessijohtamisen menetelmiä voidaan hyödyntää ja 

toisaalta niiden avulla voidaan tunnistaa yleisesti määriteltyjä ongelmia tai ominaisuuksia 

toimintoon liittyen. Integraatiomalli pitää sisällään tehtäviä, jotka ovat rutiininomaisia ja joiden 

toteuttamiseen on määritetty selkeät säännöt. Yleensä tähän malliin liittyvät työtehtävät on 

mahdollista kuvata tarkasti, mikä onkin olennaista, sillä useiden eri osapuolten muodostamassa 

kokonaisuudessa prosessi voi olla käytännössä monimutkainen. Tehtävät saattavat sisältää 

useita eri vaiheita, joissa tehtävä kulkee eri henkilöltä toiselle kunkin tehdessä oman 

aktiviteettinsa kohteelle. Mohapatran (2013, 6–7) mukaan tehtävissä, joissa korostuu useiden 

eri henkilöiden toiminta osana prosessia, tulee kiinnittää erityistä huomiota prosessissa 

tarvittavien tietojen jakamiseen; toiminnon toteuttajilla tulisi olla hallussaan kaikki 

mahdollinen tieto oman toimintansa tueksi. 

 

Toinen malli, jossa prosessin henkilöiden toiminnalla on riippuvuuksia keskenään, on 

yhteistyömalli. Tämän kaltaisissa työtehtävissä korostuvat tehtävään liittyvien henkilöiden 

vahva ammattitaitoisuus sekä toisaalta toiminnan tulosten oleminen usean eri tahon varassa. 

Yhteistyömallin alle kategorisoiduille tehtäville on monessa tapauksessa tyypillistä, että niiden 

kulkua ei pysty täysin toteuttamaan tietokoneiden avulla, vaan osa prosessista tapahtuu ryhmän 

välisenä kommunikaationa. Kyseisessä toimintamallissa painottuu yleensä ryhmän osapuolten 

vankka osaaminen saman substanssin ympärillä, jolloin myös roolit tehtävän sisällä voivat 

vaihdella luontaisesti. (Davenport 2015, 20–21) 

 

Edellisten toimintamallien keskittyessä henkilöiden väliseen yhteistyöhön ja prosessin ollessa 

riippuvainen usean eri osapuolen toiminnasta, edustavat transaktiomalli ja asiantuntijamalli 

toista laitaa. Näihin luokkiin kuuluvat tehtävät, joissa prosessin kulusta vastaa lähes pelkästään 

yksittäiset henkilöt; prosessin tapahtumakulun kannalta ulkoisten tahojen toiminnalla ei ole niin 

suurta merkitystä. Transaktiomalliin voidaan liittää tehtäviä, jotka sisältävät paljon 

rutiininomaista työtä ja joiden tekemiseen on määritelty selkeät säännöt. Yleensä työtehtävät 

eivät myöskään sisällä monimutkaisia työnkulkuja, joissa henkilön oma harkinta korostuu, vaan 

toimintaa ohjaavat edellä mainitut ohjeistukset ja säännöt. Transaktiomalliin liittyvien 

toimintojen kuvaaminen ja määrittäminen prosessiksi on suhteessa helpompaa, kuin muissa 

luokissa, koska yleensä toiminto perustuu käyttäjän toteuttamiin loogisiin työnkulkuihin 

kohdejärjestelmissä. Työnkulku tapahtuu myös lähtökohtaisesti yhdellä käsittelijällä, joka 
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toteuttaa prosessin alusta loppuun saakka. Asiantuntijamalli edustaa toista ääripäätä suhteessa 

toiminnon monimutkaisuuteen; nämä toiminnot sisältävät yleensä tehtäviä, joissa henkilön 

vastuu ja päätäntävalta prosessin kulusta ovat suuria. Kyseiseen luokkaan kuuluvia tapahtumia 

on yleensä haastava mallintaa matalalle tasolle, vaan johtuen tehtävän 

asiantuntijakeskeisyydestä ja toteuttajan päätäntävallasta keskittyy mallintaminen 

lähtökohtaisesti yleisen tason tavoitteiden tasolle. Monessa tapauksessa prosessin 

toteuttaminen tehdään sovelletusti johtuen kompleksisesta työnkulusta. Asiantuntijamallissa 

korostuu yleisesti henkilön ammattitaitoisuus ja kokemus monien poikkeustapausten 

hallinnasta. (Davenport 2015, 20–21) 

 

Vuori et. al. (2019) käsittelevät tietotyön digitalisaation vaikutuksia sekä mahdollisuuksien, että 

uhkien kautta. Heidän mukaansa IT-järjestelmien vetämä muutos toimintatavoissa on nimittäin 

vaikutuksiltaan ristiriitainen; toisaalta teknologinen kehitys mahdollistaa, mutta inhimillisellä 

tasolla muutosta ei aina saada vietyä lävitse siten, että hyödyt nousevat merkittävästi haittoja 

suuremmiksi. Alla olevassa taulukossa 10 on esitelty nämä haitat ja hyödyt, jotka vaikuttavat 

organisaation suorituskykyyn taulukossa näkyvillä vaikutusalueilla joko positiivisesti tai 

negatiivisesti.  

 

Taulukko 10. Digitalisaation mahdollisuuksia. (Mukaillen Vuori et. al. 2019) 

Hyödyt Haitat 

Tiedon nopea ja tehokas siirtyminen Informaatiotulva 

Autonomia Jatkuva saavutettavana oleminen 

Asynkronisuus Ajanhallinnan ongelmat 

Joustavuus Prokrastinaatio 

Riippumattomuus Teknologiset puutteet (toimimattomat 

järjestelmät, teknisen tuen puute) 

Yhteiskehitys  

Vaikutusalueet 

Tehokkuus 

Tuottavuus 

Asiantuntemuksen hyödyntäminen 

 



43 

 

   

 

Kun tarkastellaan digitalisaation mahdollisuuksia ja digitaalisia teknologioita, tulee yllä olevien 

ongelmien välttäminen huomioida ja toisaalta tiedostaa se, että olemassa olevat digitaaliset 

ratkaisut saattavat aiheuttaa näitä ongelmia. Esimerkiksi toimimattomat järjestelmät voivat 

aiheuttaa paitsi ajanhallinnan ongelmia, niin myös rasittaa työntekijöitä. Tällöin työn tehokkuus 

vähenee ja on myös mahdollista, että asiantuntijatyötä tekevän työntekijän aika kuluu 

vähemmän olennaiseen järjestelmiä koskevaan ongelmien selvittämiseen. Organisaation tulee 

hahmottaa esimerkiksi prosessien digitalisaatioprojekteissa uudistusten mahdolliset 

haittavaikutukset ja käsitellä asiaa myös työntekijän näkökulmasta, jotta ratkaisun positiiviset 

vaikutukset saadaan maksimoitua. (Vuori et. al. 2019) 
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3 LIIKETOIMINTA SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOILLA 

 

Sähkön vähittäismarkkinoiden toiminnan avaaminen on työn kannalta olennaista erityisesti 

terminologian ja asiayhteyksien hahmottamisen kannalta. Myös Datahubin analysoinnin 

kannalta on tärkeää, että lukijalla on käsitys osapuolen velvollisuuksista ja roolin antamista 

liiketoimintamahdollisuuksista sähkömarkkinoilla toimimiseen. Sähkön vähittäismarkkinoiden 

liiketoiminnan perusteita käydään lävitse erityisesti toimialan ohjeistuksia ja sääntelyä 

toteuttavien Energiateollisuus Ry:n, Energiaviraston, pohjoismaisen taseselvittäjän eSettin sekä 

Fingridin dokumenttien pohjalta. 

 

3.1 Sähkön vähittäismarkkinoiden tavoite 

 

Sähkön vähittäismarkkinoiden tavoitteena on tarjota sähkön loppukäyttäjille 

kustannustehokkaasti sähköenergiaa, jonka myynnin toteuttaa asiakkaan kanssa 

sopimussuhteessa oleva sähkönmyyjä. Loppukäyttäjien kannalta näkyvimmät tahot sähkön 

vähittäismarkkinoilla ovat sähkönmyyjät sekä kunkin maantieteellisen alueen 

jakeluverkonhaltijat. Sähkönmyyjät pystyvät kilpailluilla sähköenergiamarkkinoilla tarjoamaan 

sopimuksia asiakkaan sähkönkäyttöpaikoille. Sähkönmyyjä toimii loppuasiakkaan 

sähkönkäyttöpaikan avoimena toimittajana, jonka tulee hankkia kaikkia asiakkaan 

käyttöpaikalla kuluttama energia. Kulutettu energia puolestaan saadaan 

jakeluverkonhaltijoiden toteuttamien mittauksen pohjalta. Sähkönmyyjän sähkötase kertoo 

myyjälle sen määrän, minkä verran sähköä sen täytyy hankkia kullekin tasetunnille, sekä minkä 

se voi asiakkailtaan laskuttaa. Sähkönmyyjän tulee hankkia taseessaan oleva määrä sähköä 

sähkön tukkumarkkinoilta, joissa sähkön ostajat, kuten vähittäismarkkinoiden sähkönmyyjät ja 

muut suuret sähkönkäyttäjät, sekä sähkön tuottajat tekevät kauppaa. Tukkusähkön 

markkinapaikkoja ovat muun muassa Nord Poolin vuorokausimarkkinat (ns. Elspot-markkinat) 

ja päivänsisäiset markkinat (ns. Elbas-markkinat). (Energiavirasto 2021a; Energiateollisuus 

2021a; Nord Pool 2021a; Nord Pool 2021b) Alla olevassa kuvassa 8 on esitettynä 

sähkömarkkinoiden tämänhetkinen rakenne vähittäismarkkinoihin keskittyen, jossa on 

eriteltynä myös sähkön tuottajien ja sähkön tukkumarkkinoiden rooli.  
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Kuva 8. Sähkömarkkinoiden osapuolten yhteydet. (Mukaillen Energiateollisuus ja Fingrid 2009, 7; 

Energiateollisuus 2019c, 12; Fingrid 2021i) 

 

 

Sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa ohjaavat ylätasolla Sähkömarkkinalaki, 

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta, sekä Työ- ja 

elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta. 

Energiavirasto puolestaan valvoo sekä kansallisen, että Euroopan unionin asettaman 

lainsäädännön toteuttamista sähkömarkkinoiden osalta. Energiaviraston määrittämät 

jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvontamekanismit ovat tärkeitä jakeluverkonhaltijan 

toimintaa määrittäviä säädöksiä. Energiateollisuus Ry on energia-alalla toimivien yhtiöiden 

edunvalvontaorganisaatio, joka myös osaltaan vastaan sähkömarkkinaosapuolten välisen 

toiminnan ohjeistamisesta. Suomen kantaverkonhaltijan Fingridin, tai tarkennettuna Fingridin 

tytäryhtiön Fingrid Datahub Oy:n tehtävänä on puolestaan Datahubin myötä vastata sähkön 

vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon teknisestä toteutuksesta. Sähkön vähittäismarkkinat sekä 

erityisesti jakeluverkonhaltijan toiminta niihin liittyen ovat hyvin vahvasti säädeltyjä. 

(Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588; Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja 

mittauksesta 12.8.2021/767; Energiavirasto 2021a; Energiateollisuus 2021b; Fingrid 2021j) 
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3.2 Sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolet 

 

Sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolia ovat markkinoilla toimivat sähkönmyyjät sekä 

jakeluverkonhaltijat. Marraskuussa 2021 Suomen sähkön vähittäismarkkinoilla toimi yhteensä 

63 sähkönmyyjää sekä 77 jakeluverkonhaltijaa (Energiavirasto 2021c, 7, 23). Seuraavissa 

kappaleissa avataan yleisellä tasolla sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden toimenkuvaa 

sähkön vähittäismarkkinoilla.  

 

3.2.1 Jakeluverkonhaltija 

 

Jakeluverkonhaltija on sille määritellyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevan 

sähkönjakeluverkon liiketoiminnan harjoittaja. Jakeluverkolla tarkoitetaan alle 110 kV 

nimellisjännitteellä olevaa sähköverkkoa. Suurjännitteiseksi jakeluverkoksi määritellään 

puolestaan 110 kV jännitteellä toimivat jakeluverkot. Energiaviraston (2021a) mukaan Suomi 

on kokonaisuudessaan jaettu maantieteellisiin alueisiin, joista kullakin 

jakeluverkkoliiketoimintaa harjoittaa vain yksi verkkoluvan omaava jakeluverkonhaltija. 

Maantieteelliset alueet eivät myöskään voi olla päällekkäin, joten jokaisessa osassa Suomea on 

käytännössä vain yksi jakeluverkonhaltija. Kunkin jakeluverkonhaltijan tulee tarjota omalla 

alueellaan sähkön käyttäjille sähkön siirtopalvelua, sekä muita sähköverkkoon liittyviä 

palveluja. Jakeluverkonhaltijan toimintaan kuuluvat muun muassa sähköverkon suunnittelu, 

rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden sähkölaitteiden liittäminen osaksi sähköverkkoa, 

sähkön mittaukseen liittyvät toimet, asiakaspalvelu ja muut edellä mainittuja toimenpiteitä 

tukevat palvelut. Jakeluverkonhaltijan sekä asiakkaan velvoitteita ja oikeuksia 

verkkosopimuksen suhteen tarkentavat muun muassa Energiateollisuuden suosittelemat 

verkkopalveluehdot, jotka ovat laajalti alan toimijoiden käyttämät. (Energiavirasto 2021b; 

Energiateollisuus 2019a) 

 

Jakeluverkonhaltijan toiminnassa asiakkaalle olennaisimpana asiana näyttäytyy 

verkkopalvelun tarjoaminen. Verkkopalvelulla tarkoitetaan sähkön jakeluun liittyviä 

palveluita, joita jakeluverkonhaltija tarjoaa jakeluverkkoon liitetyille sähkönkäyttäjille ja 

sähköntuottajille. Jotta jakeluverkonhaltija voi aloittaa verkkopalveluiden tarjoamisen, on 

käyttöpaikkaan liittyvän sähköliittymän liittymissopimuksen oltava voimassa, käyttöpaikan ja 
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sen sähkölaitteiston on täytettävät tekniset vaatimukset sekä sähkön vähittäismarkkinoiden 

markkinaprosessien kannalta olennaisimpana seikkana käyttöpaikalla on oltava osoitettuna 

täsmälleen yksi sähkönmyyjä tai sähkönostaja. Käyttöpaikalla tarkoitetaan käytännön tasolla 

sähkön mittauspistettä, jonka sähkön mittaus voidaan normaaleissa tapauksissa mitata 

jakeluverkonhaltijan hallinnoimalla sähkömittarilla, ja jonka kulutus tai tuotanto voidaan täten 

eritellä kuuluvan käyttöpaikan avoimen toimittajan katettavaksi. (Energiateollisuus 2019a, 2–

3) 

 

Energiateollisuuden (2019a, 9) verkkopalveluehdoissa todetaan yksiselitteisesti, että ”vastuu 

sähkömarkkinoita koskevan lainsäädännön edellyttämän mittauksen järjestämisestä, 

mittaustietojen lukemisesta, välittämisestä ja raportoinnista on verkonhaltijalla”. Yleensä 

vastuussa on joko jakeluverkonhaltija itse tai vaihtoehtoisesti jakeluverkonhaltijan 

ulkopuolinen toimija, jonka kanssa jakeluverkonhaltijan on sopinut mittausvastuullisuudesta 

tietyllä mittausalueellaan. Lähes kaikki jakeluverkonhaltijoiden mittausalueella olevat 

käyttöpaikat ovat tuntimitattuja ja niiden mittaustiedot toimitetaan mittarilta 

mittaustietojärjestelmään yleensä päivittäin. Jakeluverkonhaltijan velvollisuus on huolehtia 

mittaustietojen oikeellisuudesta ja tehdä esimerkiksi tarvittavat arvioinnit käyttöpaikkojen 

mittauksiin, joissa ilmenee puutteita. Mittaustietojen välittämiseen liittyen jakeluverkonhaltijan 

tulee huolehtia siitä, että tuntimitattujen mittauspisteiden mittaustietojen siirrot toimivat 

asianmukaisesti sekä sähkönmyyjille, että taseselvitysyhtiölle eSettille. (Energiateollisuus 

2019a, 9-10; eSett 2021, 17-18) 

 



48 

 

   

 

Kuva 9. eSettin ja markkinaosapuolten väliset suhteet. (eSett 2021, 13) 

 

Yllä olevassa kuvassa 9 on esitettynä jakeluverkonhaltijan kannalta olennaiset eSettin ja 

muiden sekä sähkön tukku- että vähittäismarkkinoilla toimivien osapuolten suhteet toisiinsa 

taseselvityksen näkökulmasta. Jakeluverkonhaltija on tällä hetkellä hyvin olennainen osa 

eSettin tekemää taseselvitystä ja nykyisellään eSett toteuttaakin taseselvityksen 

jakeluverkonhaltijan tai jakeluverkonhaltijan valtuuttaman mittausvastaavan aggregoimien 

mittaustietojen pohjalta. (eSett 2021, 17) 

 

3.2.2 Sähkönmyyjä 

 

Jotta sähkön loppuasiakkaan sähkönkäyttöpaikka kytketään jakeluverkkoon ja sähkönjakelu 

voidaan käynnistää, täytyy käyttöpaikalla olla voimassa oleva sähkönmyyntisopimus. 

(Energiateollisuus 2019a, 3). Jokainen asiakas pystyy tekemään sopimuksen haluamansa 
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sähkönmyyjän kanssa, joka toimii sähkömarkkinoilla. Käytännössä sähkönmyyjiltä ei vaadita 

jakeluverkonhaltijoiden tapaan erillisiä toimilupia, vaan jokainen sähkönmyyjä pystyy 

toimimaan vapaasti markkinalla sähkömarkkinalainsäädännön puitteissa. Ilman valmisteluja 

sähkönmyyjänä ei kuitenkaan voi toimia, vaan yrityksellä tulee olla määriteltynä sen 

sähkönhankintaan liittyvät asiat ja muun muassa voimassa oleva sopimus tasevastaavan kanssa. 

Olennaista on siis se, että yrityksellä on tarvittavat edellytykset hankkia tarvitsemansa sähkö ja 

vastata myynnissään olevien käyttöpaikkojen avoimesta toimituksesta. Myös tarvittavat 

kyvykkyydet sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoon tulee täyttyä ja Datahubin käyttöönoton 

myötä myös sähkömarkkinoilla toimivien myyjien tulee tehdä palvelusopimus Fingrid Datahub 

Oy:n kanssa. (Energiavirasto 2021e; Fingrid 2021h, 2) 

 

Sähkönmyyjän kannalta olennaista on se, että sillä täytyy olla jokaisella mittausalueella oma 

tasevastaava, joka huolehtii kyseisen myyjän taseselvitykseen liittyvistä velvollisuuksista muun 

muassa eSettin suuntaan. Tasevastaava huolehtii muun muassa tuntitason suunnitelmista, 

sähkönmyyjien ilmoittamisesta eSettiin ja vastuut myyjän kulutuksesta ja tuotannosta 

mittausalueilla, joissa tasevastaavalla on myyjän kanssa sopimus. Sähkönmyyjälle rekisteröidyt 

kulutukset perustuvat jakeluverkonhaltijan toteuttaman mittaus- ja tasetietojen aggregointiin, 

josta käy ilmi tunneittain tietyn myyjän käyttöpaikoille toimitetun sähköenergian määrä. 

Käytännössä myyjän kannattaa huolehtia siitä, että se pystyy ennakoimaan omat kulutuksensa 

ja tuotantonsa mahdollisimman tarkasti, jotta se pystyy hankkimaan tarvittavat kulutukset 

tukkumarkkinoilta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja edullisessa. (eSett 2021, 18; Fingrid 

2021i; Energiavirasto 2021e) 

 

Energiateollisuuden sähkönmyyntiehdot ohjaavat monien sähkönmyyjien toimintaa 

sähkömarkkinoilla ja lähes kaikkien sähkönmyyjien julkiset sopimusehdot perustuvat tähän 

suositukseen. Sähkön myyntisopimukset ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai 

määräaikaisia ja niiden hinnat vaihtelevat sopimuksen ominaisuuksien mukaan. Käytännössä 

sähkönmyyntisopimusten sisältö koostuu yksilöllisistä sopimusehdoista, sopimushinnastosta 

sekä yleisistä sähkönmyyntiehdoista. Tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla tavallisille 

kuluttaja-asiakkaille muun muassa toistaiseksi voimassa olevia ja hinnoiltaan esimerkiksi 3 

kuukauden välein vaihtuvia sopimuksia, määräaikaisia sekä hinnaltaan kiinteitä sopimuksia, 

kuukausisähköpaketteja, joissa kiinteän määrän energiaa saa kiinteään kuukausihintaan, sekä 
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tunneittain hinnaltaan vaihtuvia sopimuksia, joiden hinta seuraa esimerkiksi Nord Poolin Day-

Ahead markkinaa (ns. pörssisähkösopimukset). Sähkönkäytöltään suurten yritysasiakkaiden 

sähkösopimukset ovat yleensä räätälöidympiä, kuin mitä pienasiakkaille tarjotut sopimukset. 

Monessa tapauksessa sähkönmyyjä voi myös tarjota yritysasiakkaalle kokonaisvaltaista 

salkunhallintapalvelua, jossa asiakasyritys pyrkii tasapainottamaan sähkönhankinnan 

kustannuksia ja riskejä esimerkiksi hintoja lukitsemalla sekä omaa toimintaansa optimoimalla. 

Energiavirasto on määritellyt, että sähkönmyyjien tulee ilmoittaa sähkönmyyntituotteidensa 

hinnat Energiavirastolle niiden käyttöpaikkojen osalta, jotka ovat sulakekooltaan maksimissaan 

3x63 A tai kuluttavat sähköä alle 100 000 kWh. Tämä antaa osaltaan asiakkaalle läpinäkyvyyttä 

siihen, millaisia sopimuksia markkinoilla on tarjolla. (Energiateollisuus 2019b; PKS 2021; 

Vattenfall 2021; Väre 2021a; Väre 2021b; Energiavirasto 2021e) 
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4 DATAHUB – SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN 

KESKITETTY TIEDONVAIHTOJÄRJESTELMÄ 

 

Tässä luvussa käydään lävitse Datahubin, sähkömarkkinoiden keskitetyn 

tiedonvaihtojärjestelmän tarjoamia palveluita ja niiden toteuttamiseen tarvittavia tapahtumia. 

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiön Fingrid Datahub Oy:n luotsaama Datahub -

projekti on suuri sähkömarkkinoiden digitalisaatioprojekti, jonka tavoitteena on toteuttaa ja 

kehittää Suomen sähkömarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä, kehittää markkinaosapuolille 

tarjottavien palveluiden laatua ja hallinnoida sähkömarkkinoilla palveluiden tuottamiseen 

käytettävää rekisteröityä tietoa. (Fingrid 2021a, 24–25) Teoriakappaleen rakenne mukailee 

vahvasti Fingrid Datahubin omaa liiketoimintaprosessien dokumentaatiota ja jokainen erillinen 

ylätason prosessi esitellään erikseen sekä olennaiset tarkennukset esimerkiksi yksittäisten 

Datahub tapahtumien tasolla. 

 

Datahubin markkinaprosesseja sekä niiden sisältämiä tapahtumia käsitellään 

jakeluverkonhaltijan näkökulmasta. Tällöin keskiössä ovat ne markkinaprosessit ja tapahtumat, 

jotka lähtevät jakeluverkonhaltijan järjestelmästä Datahubiin tai jotka saapuvat Datahubista 

jakeluverkonhaltijan järjestelmään.  

 

4.1 Datahubin käyttöönoton taustat 

 

Datahub on Suomessa vuonna 2022 käyttöön otettava sähkön vähittäismarkkinoiden uusi 

tiedonvaihtojärjestelmä. Tarkalleen ottaen käyttöönotto on pyritty toteuttamaan 21.2.2022, 

jolloin siirrytään aiemmasta osapuolten kahdenvälisestä EDIEL-sanomaliikenteestä uuteen 

keskitettyyn järjestelmään. Projektin toteutusta on perusteltu muun muassa toimialan 

prosessien sujuvoittamisella ja toisaalta tietojen käsittelyn helpottumisella. Näiden seikkojen 

puolestaan oletetaan heijastuvan loppukäyttäjien kokemaan palvelun laatuun positiivisesti. 

Toisaalta projektin taustalla ovat myös tavoitteet, jotka liittyvät uusien palveluiden 

kehittämisen mahdollistamiseen ja kilpailun edistämiseen sekä vähittäismarkkinoiden 

toiminnanseurannan tehostaminen. Uusien palveluiden kehittäminen linkittyy myös vahvasti 

energiamarkkinoiden murrokseen, jossa siirrytään kohti suurempaa uusiutuvan energian 

käyttöä. Energiamarkkinoiden murros asettaa uusia tarpeita muun muassa kulutuksen 
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joustopalveluiden sekä energiayhteisöiden kehittymisen suhteen ja keskitetyllä tiedonvaihdolla 

näiden palveluiden mahdollistaminen on selvitysten mukaan helpompaa. (Fingrid 2022a; TEM 

2019; Fingrid 2014; Fingrid 2021k) 

 

Suuri ero Datahubin ja aiemman EDIEL-sanomaliikenteeseen perustuvan 

tiedonvaihtomenetelmän välillä on se, että tiedonsiirto tapahtuu Datahubissa keskitetysti. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että osapuolten ei tarvitse ylläpitää yhteyksiä kaikkien osapuolten 

kanssa erikseen, vaan tiedonvaihto sähkömarkkinoilla onnistuu pelkästään Datahub 

järjestelmän kanssa. Tämä mahdollistaa myös sen, että tiedonvaihtoprosesseissa ilmoitettujen 

tietojen laatua ja toisaalta prosesseille asetettujen sääntöjen noudattamista pystytään 

seuraamaan kaiken vähittäismarkkinoilla tarvittavan tiedon siirtyessä keskitetyn palvelun 

kautta. Datahubin myötä myös tiedonsiirto tapahtuu aiemman pitkälti eräajoihin perustuvan 

tiedonsiirron sijasta asynkroniseen tiedonsiirtoon, jossa järjestelmässä muutettu tieto lähetetään 

välittömästi Datahubiin ja siitä eteenpäin tietoihin oikeutetuille osapuolille. (Fingrid 2021a, 27) 

Alla olevassa kuvassa 10 on kuvattu sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolia ja tiedon ja 

palveluiden suuntaa Datahubin käyttöönoton jälkeen. 
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Kuva 10. Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonkulku Datahubin aikana ((Mukaillen Energiateollisuus ja 

Fingrid 2009, 7; Fingrid 2021i, Fingrid 2019) 

 

Sähkömarkkinoiden tämänhetkinen tiedonvaihto tapahtuu EDIEL-sanomaliikenteen avulla, 

johon kuuluvat PRODAT-sanomat, APERAK-kuittaussanomat, MSCONS-sanomat ja 

DELFOR-sanomat. Alla olevassa taulukossa on näkyvissä tämän hetken PRODAT-

sanomaliikenteen erilaiset sanomatyypit, yhteensä 25 kappaletta. Kyseisillä sanomilla siirretään 

asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimustietoja kahdenvälisesti osapuolten välillä. Sanomilla oleville 

tiedoille on määritelty standardit, joiden pohjalta sanoma vastaanottajan järjestelmässä joko 

hyväksytään tai hylätään. Sanoman täytyy myös siis olla logiikaltaan oikein; oikea 

vastaanottaja, vastaanotto aikarajojen puitteissa jne. Kuittaus toteutetaan APERAK-

kuittaussanomalla. PRODAT ja APERAK-sanomaliikenteen lisäksi MSCONS-sanomilla 

siirretään tuntimittaustietoja esimerkiksi jakeluverkonhaltijalta sähkönmyyjälle, nämä myöskin 

kahdenvälisesti. DELFOR-sanomilla puolestaan toimitetaan tietoa lyhyen ja pitkän aikavälin 

tuotantosuunnitelmista ja toimitusaikataulusta. (Energiateollisuus 2019c; Ediel 2002, 4) 
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Jotta Datahubin palvelut saadaan toteutettua yhdenmukaisesti koko Suomen 

sähkömarkkinoilla, on kaikilla luvanvaraista jakeluverkkotoimintaa harjoittavilla 

jakeluverkonhaltijoilla velvollisuus ottaa Datahub käyttöön. Samoin Datahubin käyttöönottoa 

vaaditaan kaikilta sähkön vähittäismyyjiltä. Tämän lisäksi Datahub mahdollistaa palvelun 

käyttämisen sähkön loppuasiakkaille sekä sähkön verkko- ja myyntisopimuksen ulkopuolisille 

3. osapuolille. (Datahub 2021a, 25–26, 29) 

 

Fingrid Datahubin mainitsemia tiedonvaihdon keskittymisestä koituvia hyötyjä 

markkinaosapuolille ovat muun muassa vähentyneet manuaalista työtä vaativat virheselvitykset 

sekä nopeutuneet käsittelyajat sopimuksille. Fingridin tunnistamia Datahubista saatavia hyötyjä 

ja sen myötä otettavia kehitysaskeleita on avattu alla olevassa taulukossa 11. Muutokset ovat 

laajoja ja vaihtelevia; esimerkiksi asiakkaiden yhtenäistäminen on pitkälti järjestelmän 

liiketoimintasääntöihin ja datastandardiin liittyvä asia, kun taas liiketoimintojen kehitys on 

laajempi ja koko toimialan liiketoiminnan edellytyksiä ohjaava parannus. (Fingrid 2021a, 31–

33) 

 

Taulukko 11. Datahubin tuomat parannukset ja muutokset. (Fingrid 2021a, 27–30) 

Tunnistettu parannus tai 

muutos 

Selite 

Keskitetty synkroninen 

tiedonvaihto 

Tarvittavat tiedot välitetään nopeasti keskitetyn järjestelmän kautta 

kaikille siihen oikeutetuille osapuolille. Vähemmän osapuolten 

välistä selvittelyä. 

Yhtenäiset asiakkaat verkko- 

ja myyntisopimuksiin 

Vähentää ongelmatilanteita myynti- ja verkkosopimusten osalta. 

Jakeluverkonhaltijan 

taseselvityksen siirtyminen 

datahubiin 

Datahub hoitaa sen käyttöönoton jälkeen päivittäisen 

taseselvityksen. Jakeluverkonhaltijan tarve ylläpitää tähän aiemmin 

tarvittuja järjestelmiä ja tietoja päättyy. 

Valvonnan tehostuminen Datahub-operaattori pystyy puuttumaan alan toimintaohjeiden 

rikkomiseen Datahubin valvontatyökalujen avulla. 

Tuote- ja laskutustietojen 

tiedonvaihto 

Helpottaa laskutuspalveluiden tarjoamista sekä yhden laskun 

tarjoamista loppuasiakkaille. 
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Palveluntarjoajien 

hyödyntäminen 

Standardoidut rajapinnat tekevät tiedonsiirrosta edullisempaa 

palveluntarjoajille, kuten energiahallinnan konsulteille.  

Kattava ja laadukas tietosisältö Datahubin prosesseihin tarvittava datasisältö on määritetty tarkasti, 

kyseistä dataa validoidaan tapahtumien yhteydessä datan laatua 

valvotaan. 

Jatkuvaan mittaukseen 

perustuvat mittaustiedot 

Velvoitetaan lähtökohtaisesti kaikkien mittauspisteiden osalta 

toimittamaan tuntisarjaa tai jatkossa 15 minuutin mittaussarjaa.  

Lakisääteisen raportoinnin 

tukeminen 

Asiakkaisiin, sopimuksiin ja käyttöpaikkoihin liittyvät tiedot laaja-

alaisesti yhdessä paikkaa mahdollistavat lakisääteisten raporttien 

luonnin. 

Palvelut 3. osapuolille Datahubissa hallitaan valtuutuksia, joilla voidaan antaa asiakas- ja 

käyttöpaikkakohtaista tietoa, esimerkiksi mittaustietoja, 3. 

osapuolelle. 

Asiakaslähtöisempi palvelu Tarkkaan määritetyt prosessit Datahubissa vähentävät ongelma- ja 

virhetilanteita. 3. osapuolten palveluiden mahdollistaminen 

puolestaan lisää asiakkaiden palvelutarjontaa. 

Liiketoimintojen kehitys Datahub on monien tulevien sähkön vähittäismarkkinoiden 

uudistusten taustalla. Uudistukset voivat liittyä esimerkiksi 

kysyntäjoustoon, sähköautojen lataukseen tai 

energiatehokkuuspalveluihin. Datahubia ja sen tiedonvaihdon 

ominaisuuksia pyritään kehittämään muutostarpeiden mukaan. 

 

4.2 Datahubin tuottamat palvelut 

 

Sähkön vähittäismarkkinoiden toiminnan taustalla on valtava määrä keskinäistä tiedonvaihtoa 

liittyen niin sähkön käyttöpaikkoihin, käyttöpaikkojen asiakkaisiin kuin sähkönmyynti- ja 

verkkosopimuksiinkin. Näiden tiedonvaihdon toimenpiteiden tavoitteena on saada turvattua 

mahdollisimman toimivat ja tehokkaat sähkömarkkinat niin loppuasiakkaiden, 

sähköntuottajien, sähkönmyyjien, verkonhaltijoiden kuin järjestelmävastaavan näkökulmasta. 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on määritetty 9 ylätason palvelua, jotka 

Datahub tarjoaa. Ne liittyvät pääsääntöisesti tietyn osa-alueen tiedonvaihtoratkaisuiden 

tarjoamiseen ja näissä käytettävien tietojen ylläpitoon, sekä koko järjestelmään ylläpitoon. 

(Fingrid 2021a, 25) Palvelut ovat kuvattuna alla olevassa taulukossa 12.  
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Taulukko 12. Datahubin palvelut. (Fingrid 2021a, 25) 

Palvelun nimi 

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan asiakastietojen ja sähkönkäyttöpaikkatietojen 

ylläpito 

Vähittäismyynnin ja sähkönjakelun asiakassopimusprosessien edellyttämän tiedonvaihdon 

järjestäminen 

Laskutuksen ja taseselvityksen perustana olevien mittaustietojen tiedonvaihdon 

järjestäminen 

Sähköntoimitusten ja sähkönjakelun katkaisu- ja kytkentäprosessien tiedonvaihdon 

järjestäminen 

Jakeluverkonhaltijan tuote- ja laskurivitietojen ylläpidon järjestäminen sekä vähittäismyyjän 

tuote- ja laskurivitietojen ylläpitomahdollisuuden järjestäminen 

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan osapuolitietojen välittäminen 

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan asiakkaan pääsy sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihdon yksikön hallussa oleviin omiin tietoihinsa 

Sähkökauppojen taseselvitys jakeluverkoissa ja taseselvitykseen liittyvän tiedonvaihdon 

järjestäminen 

Yllä mainittujen palveluiden toteuttamiseen tarvittavien tietojen säilyttäminen 

 

4.3 Datahubin käyttö 

 

Jakeluverkonhaltija on mukana Datahubin toiminnassa ja toteuttaa Datahubin prosesseja joko 

B2B-sanomarajapinnan kautta tai Datahubin käyttöliittymän kautta. Sanomarajapinnan käyttö 

tapahtuu osapuolen oman Datahub-yhteensopivan asiakaspalvelujärjestelmän (APJ) kautta. 

Datahubin dokumentaatiossa eritellään kaksi erilaista käyttäjäryhmää, joista toinen käyttää 

Datahubin palveluita lähtökohtaisesti oman järjestelmänsä kautta ja sanomarajapintaa 

hyödyntäen ja toinen ryhmä taas, jonka tapahtumamäärät ovat hyvin vähäisiä, voi hyödyntää 

pelkästään Datahubin käyttöliittymää prosessien toteuttamiseen. Mikäli osapuoli käyttää 

Datahubia oman järjestelmänsä kautta, ei se tällöin pysty toteuttamaan prosesseja 

käyttöliittymän kautta. Tätä perustellaan Fingridin mukaan sillä, että tiedot järjestelmien välillä 

pysyvät yhteneväisinä. (Fingrid 2021a, 48) 
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Mikäli osapuoli on rekisteröitynyt B2B-rajapinnan käyttäjäksi, eivät he pysty käynnistämään ja 

jatkamaan prosesseja Datahubin käyttöliittymän kautta yhtä laajalti, kuin mitä pelkästään 

Datahubin käyttöliittymää käyttävät osapuolet. (Fingrid 2021c, 15) Tämän lisäksi on tunnistettu 

sähkömarkkinoiden toimenpiteitä, jotka Datahubin käyttöönoton jälkeenkin vaativat 

kahdenvälistä viestiliikennettä Datahubin ulkopuolella. (Fingrid 2021a, 89, 113)  

 

Datahubin käyttöönoton eräs tärkeimmistä vaiheista on testaus- ja sertifiointivaihe. Tämän 

vaiheen tavoitteena on varmistaa eri markkinaosapuolten asiakaspalvelujärjestelmien 

yhteensopivuus Datahubin kanssa, jotta käyttöönotto voidaan onnistuneesti suorittaa. Kaikkien 

Datahubia käyttävien myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden tulee läpäistä sertifiointitestauksessa 

määritellyt testitapaukset ja siten varmistaa oman asiakaspalvelujärjestelmänsä Datahub-

yhteensopivuus. Testaus- ja sertifiointi on välttämätön suorittaa, mikäli osapuoli käyttää 

Datahubia oman asiakaspalvelujärjestelmänsä kautta. Sertifioinnin voi suorittaa joko Fingrid 

Datahubin testaus- ja sertifiointipalvelun (TEPA) kautta tai rajapinnan kautta. (Fingrid 2021m, 

44–46). Datahubin käyttöliittymä toimii pohjana monille ominaisuuksille, joita voi tehdä vain 

käyttöliittymän kautta ja käyttöliittymän ominaisuuksia kehittää ja ylläpitää Fingrid Datahub 

Oy. (Fingrid 2021a, 24, 33).  

 

Kun tarkastellaan Datahubin sertifiointi- ja testauspalvelun testitapauksia, voidaan niissä todeta 

sertifioitavan ainoastaan osa markkinaprosessikokonaisuuksista. Sertifiointitestauksessa on 

määritelty Fingrid Datahubin toimesta testitapauksia seuraavia tapahtumia koskien: DH-110 

(Asiakastietojen ylläpito), DH-120 (Käyttöpaikkatietojen ylläpito), DH-210 (Mittaustiedon 

ilmoitus), DH-310 (Sopimusten luonti), DH-320 (Sopimustietojen päivitys), DH-330 

(Sopimusten päättäminen), DH-340 (Sopimusten peruuttaminen), DH-350 (Sopimuksen 

päättämisen peruuttaminen), DH-410 (Kytkentä), DH-420 (Katkaisu), DH-710 (Tuotetiedon 

päivitys) sekä DH-730 (Laskurivitiedon ilmoitus). Näiden sertifioitavien 

prosessikokonaisuuksien ulkopuolelle jää muutamia prosesseja, joiden toimivuutta ei 

varmisteta sertifiointitestausvaiheessa. Muun muassa taseselvityksen DH-500 tapahtumat, 

tasevirheiden käsittelyn DH-600 tapahtumat, valtuutusten hallinnan ja ylläpidon DH-800 

tapahtumat sekä osapuolitietojen DH-900 tapahtumat jäävät testauksen ulkopuolelle. On 
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kuitenkin huomioitavaa, että vaikka toimintoja ei sertifioida, on tiedonsiirto kyseisiä Datahubin 

toimintoja käyttäen silti mahdollista. (Fingrid 2020, 13–17)  

 

Kaikille käyttäjille yhteisiä Datahubin käyttöliittymän kautta toteutettavia prosesseja ovat muun 

muassa taseselvitykseen tarvittavien rakenteellisten tietojen ylläpitäminen ja erilaisten 

raporttien hakeminen. (Fingrid 2021a, 48) Käyttöliittymän kautta toteutettaviin prosesseihin 

liittyen on olennaista myös Datahubin palvelusopimuksen liitteessä 5 (Fingrid 2021l, 1) oleva 

maininta, että osapuoli ei saa toteuttaa automaattisia ratkaisuja Datahubin käyttöliittymän 

kautta, mikäli toimenpiteelle on määritelty tekninen rajapinta. 

 

4.4 Datahubin liiketoimintaprosessit 

 

Datahubin liiketoimintaprosessit sisältävät tarvittavat toiminnallisuudet, jotta Datahub ja 

sähkömarkkinoiden osapuolet pystyvät kokonaisuutena toteuttamaan sähkön 

vähittäismarkkinoiden toiminnan kannalta olennaiset prosessit. Ylimmän tason 

prosessikokonaisuudet ja niiden sisältämät prosessit ovat esitettynä kuvassa 11. Nämä prosessit, 

esimerkiksi Asiakastietojen ylläpito DH-110, jakautuvat puolestaan tapahtumiin, kuten DH-

111-2, Asiakastietojen välittäminen JVH:lle. Tapahtumat osana prosesseja ovat joko 

markkinaosapuolelle saapuvia tai markkinaosapuolen toimesta lähetettäviä. Myös 

tiedonhakutapahtumat ovat tunnistettu olennaiseksi osaksi Datahubin palvelutarjontaa ja niille 

on eritelty omat tapahtumansa. Kaikki Datahubissa jakeluverkonhaltijaa koskettavat 51 

tapahtumaa on esitettynä liitteen 1 taulukossa. Kyseiset tapahtumat sisältävät lähtökohtaisesti 

B2B-rajapinnan kautta tehtävät toimenpiteet, jotka jakeluverkonhaltijan voivat toteuttaa oman 

asiakaspalvelujärjestelmänsä kautta. Näiden lisäksi Datahubin käyttöliittymän kautta on tarve 

toteuttaa erinäisiä muun muassa tasetietoihin liittyviä tietojen muutoksia, kuten mittausalueen 

häviömyyjätiedon ylläpitäminen. (Fingrid 2021a, 48) 
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Kuva 11. Datahubin prosessikartta. (Fingrid 2021a, 35) 

 

Datahubin liiketoimintaprosessien olennaisena osana ovat sanomat, joiden avulla toteutetaan 

Datahubin tapahtumat. Sanomat koostuvat otsikkotiedoista, prosessin tiedoista sekä 

tapahtumatiedoista. Otsikkotiedot sisältävät sanoman tunnistamiseen liittyviä tietoja ja liittyvät 

lähinnä osapuolen ja Datahubin väliseen tekniseen toimivuuteen. Sanomien prosessitiedot 

sisältävät puolestaan tiedot tapahtumasta, joka sanomalla toteutetaan. Tapahtumatiedot ovat 

Datahubin käyttäjän näkökulmasta sanoman ydin; niille on määritetty datastandardin ja 

toisaalta Datahubin liiketoimintalogiikan mukainen muoto. (Fingrid 2021a, 24–26) 
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4.5 Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito ja hallinta 

 

Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito- ja hallintaprosessit ovat sähkömarkkinoilla 

sopimusprosessien kannalta olennaisia tietoja, joiden ylläpito tapahtuu Datahubissa. Sekä 

asiakastiedot, että käyttöpaikkatiedot ovat tärkeää perustietoa, joita tarvitaan muun muassa 

sopimuksen tekemiseen ja laskuttamiseen. Toisaalta käyttöpaikkatiedot ovat tärkeitä muun 

muassa mittaustietojen kohdistamisessa ja käsittelyssä. Asiakas- ja käyttöpaikkatiedot ovat 

myös olennainen osa Datahubin valtuutusten hallintaa ja siten myös sähkömarkkinoiden 3. 

osapuolten palvelutuotantoa. (Fingrid 2021a, 54, 60–61) 

 

4.5.1 Asiakastietojen ylläpito 

 

Asiakastiedot tuodaan Datahubiin ainoastaan osana sopimusprosessia, sopimusten ulkopuolisia 

asiakkaita ei Datahubiin ole mahdollista tuoda laisinkaan. Asiakastietojen päivittäminen on 

Datahubissa määritetty sähkönmyyjän vastuulle, joka on viimeisimmäksi tehnyt sopimuksen 

asiakkaan kanssa. Asiakastiedot koostuvat muun muassa osoitetiedoista, asiakastyypistä 

riippuvista tarkennetiedoista (yrityksen tai kuluttajan yhteystiedot), asiakastunnisteen tyypistä 

ja asiakkaan alityypistä. Asiakastietojen tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden 

kohdistaminen oikealle oikeushenkilölle, mikä puolestaan edellyttää sähkönmyyjältä sopimusta 

tehdessä lähtökohtaisesti sitä, että asiakkaan henkilötunnus tai y-tunnus on tiedossa. Tämä on 

olennainen myös sen kannalta, että mikäli asiakkaalta puuttuu esimerkiksi henkilötunnus, ei 

hän pysty hyödyntämään Datahubin palveluita, esimerkiksi energiaraportteja tai 3. osapuolten 

tuottamia palveluita. Asiakkaan asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti samat sekä 

jakeluverkonhaltijoilla, sähkönmyyjillä, 3. osapuolilla että Datahubissa. Olennainen muutos 

aiempaan on myös se, että Datahubissa yhdellä käyttöpaikalla olevat asiakkaat ovat 

jakeluverkonhaltijalla ja sähkönmyyjällä samat. Datahub mahdollistaa sen, että osapuolilla on 

aiempaa useammin päivittyvät asiakastiedot, sillä vaikka tietojen päivitysvastuu on 

ensisijaisesti sähkönmyyjällä, on myös jakeluverkonhaltijalla ja 3. osapuolilla mahdollisuus 

lähettää päivityspyyntö asiakkaan ilmoitettua tietojensa muuttumisesta. Datahub operaattori 

valvoo osapuolten toimintaa ja puutteelliseen asiakastietojen ilmoittamiseen sopimusta 

tehdessä tullaan puuttumaan. (Fingrid 2021a, 59–62) 
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Jakeluverkonhaltijan näkökulmasta asiakastietoja voidaan päivittää DH-112 tapahtumalla. 

Päivitetyt asiakastiedot siirretään ensin Datahubiin, ja mikäli asiakastiedoissa ei ole muutoksia 

suhteessa Datahubissa oleviin tietoihin, palauttaa Datahub jakeluverkonhaltijalle negatiivisen 

kuittauksen. Mikäli tiedoissa on muutoksia, siirtyy asia myyjälle käsiteltäväksi ja 

viimeisimmäksi asiakkaan kanssa sopimuksen tehneen myyjän tulee kahden päivän sisällä joko 

hyväksyä tai hylätä päivityspyyntö. DH-113-3 tapahtumalla saadaan 3. osapuolen päivittämät 

ja viimeisimmän myyjän hyväksymät asiakastiedot jakeluverkonhaltijoille. Tämän lisäksi 

Datahubiin on määritelty erikseen DH-114 tapahtuma niihin tilanteisiin, joissa asiakkaan 

tunnistetta päivitetään. Tämä tarkoittaa käytännössä asiakkaan henkilötunnuksen tai y-

tunnuksen muuttumista, mikä on melko harvinainen tilanne. Asiakkaan tunnisteen 

päivittäminen tapahtuu aina Datahub operaattorin toimesta ja tehdystä toimenpiteestä 

ilmoitetaan tietoon oikeutetuille osapuolille. Asiakastiedot saattavat olla määriteltynä 

Datahubiin alun perin henkilötunnuksella jonkin toisen osapuolen toimesta, ja mikäli toinen 

osapuoli, jolta henkilötunnus asiakkuudelta puuttuu, päivittää omia tietojaan kyseistä 

henkilötunnusta käyttäen, tulee tällöin Datahub-operaattorin suorittaa tarvittavat asiakkuuksien 

yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet. Tämä tapahtuma koskee ainoastaan kuluttaja-asiakkaita. 

(Fingrid 2021e, 33–34, 64–65) 

 

Asiakastietoihin liittyen Datahubissa tulee olemaan mahdollisuus määrittää henkilöasiakas 

salatuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tiedot ovat ainoastaan tietoihin oikeutettujen 

sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden käytettävissä. Salatuksi määritetyn asiakkaan ei ole 

mahdollista antaa 3. osapuolelle valtuutuksia ja mikäli aiemmin salaamaton asiakas päivittää 

tietonsa salatuksi, päättyvät kaikki voimassa olleet 3. osapuolen valtuutukset ilman erillistä 

ilmoitusta. (Fingrid 2021a, 64) Alla olevassa kuvassa 12 on esitettynä Datahubin asiakkaan 

luokkakaavio. 
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Kuva 12. Asiakastietojen luokkakaavio (Fingrid 2021b) 

 

4.5.2 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 

 

Sähkön käyttöpaikat ovat yksilöityjä kohteita, joihin asiakkaat voivat tehdä sähkösopimuksia. 

Käyttöpaikat Datahubissa voidaan jakaa kahteen ryhmään, jotka ovat kulutuksen ja tuotannon 

käyttöpaikat. Datahubin datastandardin (Fingrid 2021b) mukaisesti käyttöpaikalle voidaan 

määrittää alla olevassa kuvassa 13 näkyvät tiedot, joiden ilmoittamisesta vastaa 

jakeluverkonhaltija. Käyttöpaikkojen luonti, tietojen päivitys sekä käyttöpaikan käytöstä 

poistamisen ilmoittaminen ovat jakeluverkonhaltijan velvollisuuksia. Olennaisia käyttöpaikan 

tietoja ovat muun muassa käyttöpaikan osoitetiedot sekä erilaiset käyttöpaikan ominaisuuksista 

kertovat tiedot. On myös olennaista huomata, että Datahubin datastandardi sisältää määritykset 

käyttöpaikan kuormanohjaukseen, varastolaitteeseen ja tuotantolaitteeseen liittyen. 

Jakeluverkonhaltijan velvollisuutena on päivittää käyttöpaikan tila mahdollisimman 

todellisuutta vastaavaksi, jotta sähkönmyyjillä on ajantasaiset tiedot sopimuksen tekemiseen ja 

asiakkaan informoimiseen. (Fingrid 2021a, 54–56) 
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Käyttöpaikan luonti tapahtuu Datahubiin jakeluverkonhaltijan toimesta DH-121 tapahtumalla. 

Jakeluverkonhaltijan ilmoittamat tiedot riippuvat tilasta, jolla käyttöpaikka luodaan; jos 

käyttöpaikka tuodaan Datahubiin tilassa ”Rakenteilla”, ei jakeluverkonhaltijan tarvitse 

ilmoittaa samassa sanomassa ”Käyttöpaikan ominaisuudet” -luokan tietoja. Käytännössä tällöin 

ilmoitettavat tiedot muodostuvat käyttöpaikan osoitetiedoista. (Fingrid 2021e, 83) 

 

Kaikki kuvassa 13 näkyvät datastandardin mukaiset käyttöpaikan tiedot on mahdollista 

päivittää Datahubiin DH-122 tapahtumalla jakeluverkonhaltijan toimesta, tai toisaalta 

sähkönmyyjän tai 3. osapuolen toimesta voidaan pyytää valittujen käyttöpaikan tietojen 

päivitystä jakeluverkonhaltijalta DH-124 tapahtumalla. Tietojen ensisijaisena päivittäjänä 

toimii jakeluverkonhaltija, mutta myös muut sähkönmyyjät tai 3. osapuolet voivat lähettää 

uusien tietojen ilmetessä päivityspyynnön jakeluverkonhaltijalle, jonka jakeluverkonhaltija voi 

hylätä tai hyväksyä, riippuen päivityspyynnöllä olevista tiedoista. Sähkönmyyjältä tai 3. 

osapuolelta tulevat käyttöpaikan päivitystiedot voivat käytännössä koskea vain osaa 

käyttöpaikan tiedosta; päivityspyynnöllä voidaan ilmoittaa osoite, veroluokka, käyttäjäryhmä, 

vuosikäyttöarvio, ohjattava kuorma, tuotantolaite, varastolaite ja näitä tietoja voidaan rikastaa 

vapaalla selitteellä. (Fingrid 2021e, 87) 

 

Käyttöpaikan poisto järjestelmästä tulee kysymykseen Datahubissa silloin, kun käyttöpaikka 

on jakeluverkonhaltijan omassa toiminnassa turha tai se on alun perin luotu virheellisesti ja 

täten käyttöpaikan tiedot ovat virheellisesti siirtyneet Datahubiin. Kyseisen tapahtuman pystyy 

toteuttamaan ainoastaan silloin, jos yhtään sopimustietoa ei ole käyttöpaikkaa koskien 

olemassa. Jakeluverkonhaltija pystyy ilmoittamaan tämän Datahubiin DH-123 tapahtumalla. 

Kyseinen toimenpide poikkeaa muista käyttöpaikan tietojen päivitystoiminnoista siten, että se 

ilmoitetaan omalla tapahtumallaan, kun taas kaikki muut tiedot päivitetään DH-122 

tapahtumalla. Myös käyttöpaikan siirtäminen ”poistettu käytöstä” -tilaan toteutetaan DH-122 

tapahtumalla. (Fingrid 2021e, 95–96; Fingrid 2021a, 56) 
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Käyttöpaikkatietojen rakenteellisten tietojen päivittäminen toteutetaan DH-120 sarjan 

tapahtumilla, jotka noudattavat alla olevassa kuvassa 13 näkyvää käyttöpaikkatietojen 

luokkakaaviota.  (Fingrid 2021e, 33–34) 

Kuva 13. Käyttöpaikkatietojen luokkakaaviot. (Fingrid 2021b)  

 

4.6 Mittaustiedon ylläpitoprosessit 

 

Jakeluverkonhaltija toimii omalla mittausalueellaan mittausvastaavana, jonka velvollisuutena 

on toteuttaa mittauspisteiden mittaustietojen toimittaminen taseselvitystä, sähkönmyynti- ja 

verkkosopimuksen laskutusta varten. Datahub toimii alustana mittaustietojen jakamiselle; 

tietyn käyttöpaikan mittaustiedot toimitetaan tietoihin oikeutetulle myyjälle Datahubin B2B-

rajapinnan kautta. Mikäli jollain 3. osapuolella on oikeus tietoihin, mittaustiedot toimitetaan 

myös sille. (Energiavirasto 2021b; Energiavirasto 2022; Fingrid 2021a, 33, 107) 

 

Mittauspisteet voivat olla joko sähkön käyttöpaikkoja, rajapisteitä tai tuotantoyksiköitä. 

Jokaisella mittauspisteellä on mahdollista olla vain yksi tyypiltään sama mittausaikasarja. 
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Käyttöpaikat ovat mittauspisteitä, jotka liittyvät käytännössä fyysiseen sijaintiin, jonka 

sisältämää sähkön kulutusta tai tuotantoa mitataan yksittäisellä sähkömittarilla. Rajapisteet ovat 

mittauspisteitä, jotka ovat mittausalueen rajalla. Mittausalue rajoittuu näissä kohteissa 

kantaverkkoon, suljettuun jakeluverkkoon, suurjännitteiseen jakeluverkkoon, 

teollisuusverkkoon tai tuotantoverkkoon (Fingrid 2021d, 5). Rajapisteet ovat sen osalta 

poikkeuksellisia mittaustietojen näkökulmasta, että niille voidaan tarpeen mukaan ilmoittaa 

pätötehoarvoja sähkön kulutuksen suunnan mukaan; sähköä voi siirtyä suuntaan tai toiseen 

joissain tapauksissa, riippuen rajapisteen luonteesta. Ilmoitettava mittaustieto on 

lähtökohtaisesti pätötehomittausta koskevaa, mutta myös loistehomittauksen arvoja voidaan 

Datahubiin tarvittaessa ilmoittaa. Loistehoarvojen toimittaminen Datahubiin ei ole 

välttämätöntä ja kyseisiä mittausarvoja ei käytetä esimerkiksi taselaskennoissa. Niitä ei 

myöskään toimiteta myyjälle automaattisesti. (Fingrid 2021a, 31–32, 105) 

 

Datahubissa mittauspisteille täytyy ilmoittaa mittaustietoja, mikäli mittauspisteen tila on 

kytketty tai katkaistu. Tällöin käyttöpaikoille pystyy ilmoittamaan myyntisopimuksia ja sitä 

kautta myyjälle muodostuu tasetieto, mikä puolestaan asettaa jakeluverkonhaltijalle 

vaatimuksen toimittaa käyttöpaikan mittaustiedot taseselvityslaskentaa varten. Olennaista 

mittaustietojen toimittamisen suhteen on siis se, pystyykö verkonhaltija todellisuudessa 

toimittamaan sähköä käyttöpaikalle; jos käyttöpaikan tilana on Datahubissa rakenteilla, ei 

Datahubin logiikan mukaan sähköntoimitusta käyttöpaikalle voida aloittaa. Myös 

mittaroimattomille käyttöpaikoille, jotka ovat kytketty tai katkaistu -tilassa, tulee ilmoittaa 

mittaustietoja. Tämä juontaa juurensa siihen, että osa käyttöpaikoista voi olla esimerkiksi 

vakiotehokohteita. (Fingrid 2021a, 57, 111, 113) Mittaustiedon luokkakaavio on esitettynä alla 

olevassa kuvassa 14. 
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Kuva 14. Mittaustietojen luokkakaavio. (Fingrid 2021b)  

 

Mittaustietojen ilmoitus 

 

Mittaustiedot ilmoitetaan Datahubiin voimassa olevan aika-askeleen mukaisena aikasarjana, 

mikä tällä hetkellä tarkoittaa, että Datahubiin tuodaan tunnin tarkkuudella mitattua aikasarjaa. 

Toisin sanoen, Datahubiin ei tuoda lainkaan esimerkiksi kuukausittaisia mittauslukemia. 

Mittaustiedot tuodaan Datahubiin jakeluverkonhaltijan toimesta DH-211 tapahtumalla B2B-

rajapinnan kautta. Mittaustietojen tuonnissa olennaisena asiana on huomioitava päivittäisen 

taseselvityksen aikarajat sekä taseikkuna; taseikkuna sulkeutuu toimituspäivästä 11 

vuorokautta eteenpäin, minkä jälkeen kohde siirtyy tasevirhelaskennan listoille. 

Jakeluverkonhaltijan tulee huolehtia, että kaikkien mittauspisteiden osalta saadaan välitettyä 

Datahubiin tarvittavia mittaustietoja. Tietoja tarvitaan siis kulutus- ja tuotantokäyttöpaikkojen 

lisäksi myös rajapisteiltä. Sekä pätö-, että loistehotietoja voidaan ilmoittaa Datahubiin, mikäli 

tätä tietoa jakeluverkonhaltijan toimesta mittauspisteeltä mitataan. (Fingrid 2021a, 106–107; 

Fingrid 2021f, 3–6) Alla olevassa kuvassa 15 on esitetty Datahubin mittaustietojen 

toimitukseen liittyviä aikarajoja. 
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Kuva 15. Mittaustietojen aikarajat ja yhteys taseselvitykseen. (Mukaillen Fingrid 2021a, 107–109) 

 

Datahubissa mittaustietoja validoidaan karkeasti. Validointi tunnistaa negatiiviset ja ylisuuret 

arvot tuntiaikasarjasta. Ylisuurten arvojen validoinnissa käytetään käyttöpaikan ominaisuuksiin 

määritettyä tehotietoa hyödyksi; tuntiaikasarjan arvo hylätään, mikäli se ylittää sähkötehon 

kymmenkertaisesti. Negatiivisia arvoja ei Datahub ota lainkaan vastaan, mikä on olennaista 

huomioida esimerkiksi rajapistemittauksiin liittyen. Rajapisteillä eri suuntiin tapahtuva 

sähkönsiirto tulee ilmoittaa erillisillä positiivisilla arvoilla. Vaikka Datahub toteuttaa 

validointia, tulee jakeluverkonhaltijalla silti olla kyvykkyys tehdä omat validointinsa, sillä 

lopullinen vastuu mittaustiedoista on mittausvastuullisella jakeluverkonhaltijalla. (Fingrid 

2021a, 105–107; Fingrid 2021e, 128–129)  

 

Datahub pystyy käsittelemään viidellä erilaisella statuksella olevaa mittaustietoa. Nämä ovat 

kuvattuna alla olevassa taulukossa 13, jossa on myös esitetty, mikä status vaaditaan 

mittaustiedon ylikirjoittamiseen. Mikäli Datahubiin koetetaan lähettää statusmäärittelyn 

vastaisesti mittaustietoja, hylkää Datahub kyseisten tuntien mittaustiedot. Kaikista heikoin 
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status on ”Ei olemassa”, joka on Datahubissa oletusarvona, mikäli mittausvastaava ei ole saanut 

lähetettyä Datahubiin mitään mittaustietoa. (Fingrid 2021a, 109; Fingrid 2021d) 

 

Taulukko 13. Datahubin mittaustietojen statukset (Fingrid 2021a, 109; Fingrid 2021d) 

Status Korvaavat statukset 

Ei olemassa Puuttuva, epävarma, arvioitu tai OK 

Puuttuva Puuttuva, epävarma, arvioitu tai OK 

Epävarma Epävarma, arvioitu tai OK 

Arvioitu Arvioitu tai korjattu OK 

OK OK tai korjattu OK 

Korjattu OK Korjattu ok 

 

Mikäli Datahubin liiketoimintalogiikan mukaisesti aikasarjoja puuttuu mittauspisteeltä, 

lähetetään Datahubin toimesta jakeluverkonhaltijalle muistutuksia puutoksista aikarajojen tai 

statusten suhteen. Muistutuksia lähetetään, mikäli edellisen päivän alustavia mittaustietoja ei 

ole lähetetty vuorokauden vaihtumiseen mennessä, puuttuva statuksella olevia tietoja on jätetty 

arvioimatta 5 päivää toimituksesta tai taseikkunan sulkeutumisen jälkeen on jäänyt 

mittaustietoja epävarmoilla statuksilla. Muistutukselle on määritelty Datahubin tapahtuma DH-

212-X, riippuen siitä, mistä syystä muistutus lähetetään. Muistutuksen syitä on määritelty 5 

kappaletta ja kaikki saapuvat Datahubista erillisenä sanomina. Alla olevassa taulukossa 14 on 

esitetty muistutusten syyt ja näiden Datahub-tapahtumanumerot. Ilmoitusten keskittyessä 

valtaosin mittaustietojen puutteisiin on joukossa myös DH-212-4 sanoma, jolla ilmoitetaan 

jakeluverkonhaltijalle, mikäli Datahubissa katkaistu -tilassa olevalla käyttöpaikalla on 

sähkönkulutusta. (Fingrid 2021a, 108) 

 

Taulukko 14. Datahubin muistutukset mittaustiedoista. (Fingrid 2021a, 108) 

Muistutuksen syy DH-tapahtuma 

Aikasarjaa ei raportoitu DH-212-1 

Puutteellinen status: Puuttuva aikasarja DH-212-2 

Puutteellinen status: Epävarma aikasarja DH-212-3 

Ei nolla-arvo: katkaisu DH-212-4 

Ei nolla-arvo: väärä suunta (rajapisteen mittaustiedot) DH-212-5 
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4.7 Sopimusprosessit 

 

Datahubissa ylläpidetään keskitetysti tietoa jakeluverkoissa olevien käyttöpaikkojen myynti- ja 

verkkosopimuksista. Sopimukset ovat käyttöpaikkakohtaisia ja olennaisena rajoitteena toimii 

myös se, että yhdellä käyttöpaikalla voi olla kerrallaan vain yksi myyntisopimus ja 

verkkosopimus. Sen sijaan asiakkaita yhdellä sopimuksella voi olla useampi, kuin yksi kappale. 

Datahubin pääasiallinen tehtävä on nimenomaan helpottaa ja tehostaa sopimuksiin liittyvää 

tiedonvaihtoa ja tämä huomioiden Datahubiin onkin rakennettu aiempaa EDIEL-

sanomaliikennettä kattavampi kokoelma erilaisiin sähkömarkkinoihin liittyviä tapahtumia 

(Energiateollisuus 2019c, 80). Tässä luvussa kuvattavat sopimusprosessit kattavat myös 

pientuotannon ostosopimusten käsittelyn; pientuotantokohteiden sopimusprosessien 

käsittelyssä ei ole rajoitteita verrattuna kulutuskäyttöpaikkojen sopimuksiin verrattuna. 

Sopimustiedon pohjalta Datahubissa muodostuu sähkönmyyjälle oikeus kohteen 

mittaustietoihin, sekä toisaalta sopimuksen kohteena olevan käyttöpaikan kulutus lasketaan 

myyjän taseeseen. Datahubissa on määritetty myös tapahtuma sopimuksen vaihdolle, jossa 

asiakkaan nykyisen käyttöpaikan myyjä pysyy ennallaan, mutta sopimuksen sisältö vaihtuu. 

Sopimuksen vaihdossa olennainen ero sopimuksen päivittämiseen on se, että tällöin muodostuu 

uusi myyntisopimus uusilla ehdoilla. Kuvassa 16 on esitettynä sopimusten luokkakaavio.  

(Fingrid 2021a, 27, 74, 104) 
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Kuva 16. Sopimustietojen luokkakaavio. (Fingrid 2021b)  

 

Uusien sopimusten ilmoittaminen 

 

Kun myyntiyhtiö tekee asiakkaan kanssa uuden sopimuksen, lähtevät myyntisopimuksen tiedot 

välittömästi Datahubiin DH-311-1 tapahtumalla. Kun myyjä saa lähetetty sopimustiedot 

onnistuneesti Datahubiin, käynnistää tämä tilanteen mukaan tapahtumaketjun, jossa paitsi 

ilmoitetaan jakeluverkonhaltijalle, mutta myös käyttöpaikan vanhalle myyjälle ja mahdollisen 

rinnakkaisen käyttöpaikan myyjälle uuden sopimuksen tiedot. Mikäli uuden sopimusprosessin 
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myötä asiakkaan asiakastietoihin tulee päivityksiä, ilmoitetaan nämä kaikille myyjille ja 

jakeluverkonhaltijoille, joilla on sopimus asiakkaan kanssa ja 3. osapuolille, joilla on valtuutus 

asiakkaiden tietoihin. Datahub pystyy päättelemään myyjän myyntisopimukselle ilmoittamista 

asiakastiedoista, sekä Datahubissa jo valmiina olevista aiemmista käyttöpaikan 

sopimustiedoista, että onko kyseessä sisäänmuutto, myyjänvaihto vai sopimuksen vaihto. 

(Fingrid 2021e, 145–147; Fingrid 2021a, 70) 

 

Mikäli käyttöpaikalla on voimassa määräaikainen sopimus, jossa on asiakkaana vähintään yksi 

sama asiakas, kuin uudella sopimuksella, käsitellään ilmoitettu myyntisopimus 

myyjänvaihtona. Mikäli myyjänvaihtotilanteessa aiempi sopimus on määräaikainen, ei ennen 

määräajan loppumista alkavaa uutta myyntisopimusta hyväksytä Datahubissa. Tarkistus 

perustuu siis tässä uuden sopimuksen alkupäivän ja vanhan sopimuksen loppupäivän 

tarkastamiseen, mutta myös sopimuksen määräaikaisuuden kestolla ja asiakastyypillä on 

merkitystä. Mikäli kyseessä on henkilöasiakas ja sopimus on kestänyt yli 2 vuotta, voidaan 

käyttöpaikalle tehdä uusi sopimus huolimatta sopimuksen määräaikaisuudesta. 

Myyntisopimuksella voi myös olla poikkeava irtisanomisehto, mikä estää uuden sopimuksen 

tekemisen. Sopimuksen asiakkaiden tulee olla myös samaa tyyppiä, ei siis esimerkiksi yhtä 

henkilöasiakasta ja yhtä yritysasiakasta. Henkilöasiakkaiden osalta tarkistetaan, että asiakkaan 

yksilöivä henkilötunnus tai syntymäaika on yli 18-vuotiaan henkilön. (Fingrid 2021e, 143–145; 

Fingrid 2021a, 66–68) 

 

Kun myyjä ilmoittaa uuden myyntisopimuksen, jonka yksikin asiakas poikkeaa aiemman 

sopimuksen asiakkaista, vaaditaan käyttöpaikalle uusi verkkosopimus. Uusi verkkosopimus on 

siis tehtävä esimerkiksi tapauksissa, joissa yksikin käyttöpaikan asiakkaista muuttuu 

sopimusvaihdon ollessa kyseessä. Kyseinen tilanne voisi tapahtua esimerkiksi tilanteessa, jossa 

avioeron vuoksi myyntisopimukselta poistetaan toinen sopimuksella olleista asiakkaista. 

Datahubiin muodostuneen verkkosopimuksen tiedot siirtyvät synkronisesti 

jakeluverkonhaltijan järjestelmään, jossa vahvistetaan tai hylätään muodostunut sopimus. 

Sopimusten syntymistä määrittää vahvasti Datahubin logiikka, jonka mukaan yhdellä 

käyttöpaikalla voi olla vain yksi verkkosopimus ja yksi myyntisopimus. Tämän määrityksen 

mukaan, mikäli käyttöpaikalla ovat voimassa aiemman asiakkaan verkko- ja myyntisopimukset 

ja Datahub päättelee uuden sopimuksen olevan sisäänmuutto, päättyvät nämä aiemmat 
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sopimukset. Mikäli jakeluverkonhaltijan Datahubiin lähettämä vahvistus kuitataan 

onnistuneeksi, lähetetään tiedot syntyneestä verkkosopimuksesta eteenpäin uuden 

myyntisopimuksen tehneelle myyjälle. Jakeluverkonhaltijalla voi olla asiakkaan yhteydenoton 

pohjalta valmiina verkkosopimus tai verkkosopimus luodaan Datahubin luomien tietojen 

pohjalta. Verkkosopimuksen vahvistaminen toimii syötteenä sopimuskytkentäprosesseille; 

mikäli käyttöpaikka on katkaistussa tilassa sopimuksen ilmoituspäivänä, tulee 

jakeluverkonhaltijan huolehtia tarvittavista toimenpiteistä, jotta kohde saadaan kytkettyä 

sopimuksen alkupäivänä. (Fingrid 2021a, 73–75) 

 

Ilmoituksen sisään muutosta voi myyjä tehdä aikaisimmillaan 90 vuorokautta ennen 

sopimuksen alkamispäivää, kun taas myöhäisimmillään ilmoituksen voi tehdä samalle päivälle. 

Verkkosopimuksen muodostumiselle ei ole asetettu päivämäärärajoja, ja verkkosopimuksen 

pystyy tekemään ennen myyjän tekemää sopimusta. Tällöin verkkosopimus kuitenkin 

lähetetään Datahubiin vasta kun myyntisopimus on käyttöpaikalle tehty. (Fingrid 2021a, 73)  

 

Erillistä kytkentäpyyntöä ei myyjältä uuteen sopimukseen liittyen tule, vaan 

jakeluverkonhaltijan tulee kytkeä sähköt kohteeseen prosessiensa mukaan. Kytkentätila on 

kuitenkin myyjän tiedossa Datahubin kautta, ja tätä kautta asiakasta pystytään ohjeistamaan 

myyjän toimesta selvittämään kytkentään liittyviä asioita jakeluverkonhaltijan kanssa. 

Olennainen jakeluverkonhaltijan toimintaan liittyvä määrite Datahubiin liittyen on se, että 

mikäli kytkentää ei saada tehtyä sopimuksen alkupäivänä, tulee jakeluverkonhaltijan olla 

yhteydessä myyntiyhtiöön Datahubin ulkopuolella. (Fingrid 2021a, 31, 73) 

 

Sopimusten muutosten ilmoittaminen 

 

Sopimusten muutosten ilmoittaminen liittyy tilanteisiin, joissa joitain sopimuksen 

luokkakaaviossa kuvassa 16 näkyvillä olevia tietoja muutetaan. Kuitenkaan esimerkiksi 

asiakkaiden lisääminen tai sopimuksen alku- tai päättymispäivien muuttaminen ei ole 

mahdollista sopimusten muutosilmoituksella. Sopimuksen päivitys tapahtuu Datahubiin 

myyjän toimesta DH-321 tapahtumalla ja jakeluverkonhaltijan toimesta DH-322 tapahtumalla. 

Erityisesti sopimuskohtaisten laskutusosoitteiden päivittäminen on tärkeä sopimuksen 

päivitystapahtumalla tehtävä toimenpide. Tällöin tulee huomioida, että sopimukselle 
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päivitetään kerralla kaikki tarvittavat tiedot; esimerkiksi muutettaessa laskutustapa 

sähköpostilaskuun, tulee sopimukselle syöttää myös sähköpostiosoite, mikäli tietoa ei vielä 

sopimuksella ole. (Fingrid 2021a, 81) 

 

Datahubista löytyy myös tapahtuma, jolla ilmoitetaan jakeluverkonhaltijalle 

myyntisopimuksen päättymisestä. Tiedot ilmoitetaan erillisillä DH-323 tapahtumilla 

jakeluverkonhaltijalle. Jokaista sopimuksetonta käyttöpaikkaa koskien, joka on Datahubin 

tarkasteluajanhetkellä tilassa kytketty ja joka on sopimukseton, lähetetään päivittäin DH-323-2 

sanoma. Tämän lisäksi Datahub ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle DH-323-1 tapahtumalla 

tilanteesta, jossa käyttöpaikka on alle 2 viikon sisällä jäämässä myyjättömäksi. Edellä 

mainittuja tietoa jakeluverkonhaltija pystyy hyödyntämään omissa katkaisuprosesseissaan ja 

tällä tavoin välttämään ylimääräiset verkostohäviöt taseselvityslaskentaan liittyen. (Fingrid 

2021a, 88; Fingrid 2021e, 181) 

 

Sopimusten päättymisen ilmoittaminen 

 

Asiakkaan sopimuksen päättäminen voidaan ilmoittaa joko myyjän tai jakeluverkonhaltijan 

toimesta Datahubiin. Päättymisestä ilmoitetaan joko myyjän toimesta DH-331 tapahtumalla, tai 

DH-333 tapahtumalla jakeluverkonhaltijan toimesta. On myös mahdollista, että sopimuksen 

päättyminen ilmoitetaan uuden myyjän ilmoituksella asiakkaan vanhan käyttöpaikan myyjälle 

ja jakeluverkonhaltijalle DH-332 tapahtumalla. Sopimus voidaan päättää joko ulosmuuttona, 

sopimuksen irtisanomisena, sopimuksen purkamisena tai mittarin poistona, joka voidaan 

ilmoittaa vain jakeluverkonhaltijan toimesta. On päättymisilmoituksen syystä riippuvaista, 

millaisia sääntöjä Datahub tapahtuman hyväksymiseen soveltaa. Sopimus päättymispäivien 

tulisi joka tapauksessa olla myynti- ja verkkosopimusta koskien samat ja tämä varmistetaan 

lähettämällä aina toisen osapuolen toteuttama sopimuksen päättäminen kaikille käyttöpaikkaan 

liittyville osapuolille. (Fingrid 2021a, 82–85) 

 

Ulosmuutto on kuvaava termi päättämiselle, sillä siinä asiakas ilmoittaa joko myyjälle tai 

jakeluverkonhaltijalle, että muuttaa pois käyttöpaikalta. Ulosmuutto myös peruuttaa kaikki 

kyseisen asiakkaan tulevat myyntisopimukset kyseisellä käyttöpaikalla. Mikäli asiakas 

ilmoittaa kulutuksen käyttöpaikalle ulosmuuton ja käyttöpaikalle on ilmoitettu liittyvä 



74 

 

   

 

tuotannon käyttöpaikka, välitetään myös tämän liittyvän käyttöpaikan mahdollisesti erilliselle 

myyjälle tieto sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen irtisanominen tehdään tilanteessa, jossa 

asiakas tai myyjä haluaa irtisanoa myyntisopimuksen käyttöpaikalta. Irtisanominen pitää tehdä 

vähintään 14 vuorokauden päähän. Sopimuksen purkaminen puolestaan tehdään tilanteessa, 

jossa joko myyjän tai verkonhaltijan sopimusehtoja on asiakkaan toimesta rikottu. Mittarin 

poisto syyllä oleva sopimuksen päättäminen voidaan ilmoittaa esimerkiksi saneeraukseen 

siirtyvälle käyttöpaikalle kuluvana päivänä tai maksimissaan kuukauden takautuvasti. (Fingrid 

2021a, 82–83, 104) 

 

Mikäli asiakas kiistää tehneensä käyttöpaikalle myyntisopimuksen ja myyjä kieltäytyy 

perumasta tai päättämästä sopimusta, tulee jakeluverkonhaltijan vastuulle tehdä tarvittavat 

perumis- tai päättämistoimenpiteet. Jakeluverkonhaltijan tulee tällöin lähettää Datahubin 

ulkopuolella Datahub-operaattorille tiedot kiistämisestä, jotta Datahub-operaattori pystyy 

tekemään tarvittavat muokkaukset myynti- ja verkkosopimuksiin sekä tasetietoon kyseiselle 

käyttöpaikalle. (Fingrid 2021a, 88) 

 

Sopimuksen peruuttaminen ja virheiden korjaus 

 

Sopimuksen peruutukset ja virheiden korjaaminen tapahtuvat joko takautuvasti sopimuksen jo 

alettua, tai ennen sopimuksen alkamista. Ennen toimituksen alkamista ja toimituksen alkamisen 

jälkeen ilmoitetut perumiset kulkevat prosessitasolla eri tavoin. Sopimustilanteiden korjaamiset 

ja niistä seuraavat peruutustapahtumien lähetykset Datahubiin tulevat kysymykseen silloin, kun 

asiakas käyttää oikeuttaan peruuttaa esimerkiksi etämyynnin kautta tehty sopimus, tai kun 

myynti- tai verkkosopimus on tehty virheellisesti. Sopimustietojen perumisissa on olennaista 

huomioida Datahubissa olevien sopimustietojen ja tasetietojen yhteys; lähtökohtaisesti tiedot 

vastaavat toisiaan tasetietojen vastatessa sopimustietojen päivämääriä, mutta takautuvasti 

tapahtuvissa muutoksissa tiedot saattavat poiketa toisistaan. Periaatteena on se, että uuden 

myyjän perutun sopimuksen alkupäivän ja taseikkunan sulkeutumispäivän väliseltä ajalta 

merkitään kulutus uuden myyjän taseeseen, mikäli vanha myyjä ei suostu ottamaan sopimusta 

omaan myyntiinsä tai vanhaa myyjää ei käyttöpaikalla ole. Toisin sanoen, virheen tehnyt myyjä 

vastaa taseessa siitä sähköstä, joka on kulutettu käyttöpaikalla, vaikkei sillä olisi oikeutta 

laskuttaa tästä kulutuksesta. Myynti- ja verkkosopimukset kulkevat Datahubissa samalla 



75 

 

   

 

asiakkaalla/asiakkailla ja tämän vuoksi myyntisopimusta koskevat sopimusmuutokset 

vaikuttavat tarvittavissa tapauksissa myös verkkosopimusta. (Fingrid 2021a, 88–91) 

 

Datahubissa on määritetty erilaisia peruutustapahtumia, jotka eroavat käsittelyn lopputuloksen 

suhteen sopimustietojen osalta, tasetietojen osalta ja ilmoitusajankohdan suhteen. Vaikuttavana 

tekijänä on myös se, kuka osapuoli peruutuksen ilmoittaa ja kohdistuuko peruutus 

tietokonversiossa tuotuun sopimukseen. Normaali myyntisopimuksen peruutustapahtuma 

ilmoitetaan myyjän toimesta DH-341 tapahtumalla, ja DH-342 tapahtumalla kun kyseessä on 

verkkosopimuksen peruutus. Peruutustapahtumaan on määritetty se, mistä syystä peruutus 

tehdään ja tämä vaikuttaa sopimusperuutusten kulkuun muun muassa siltä osin, muuttuvatko 

Datahubissa olevat sopimus- tai tasetiedot. (Fingrid 2021a, 89–99) 

 

4.8 Kytkentä- ja katkaisuprosessit 

 

Kytkentä- ja katkaisuprosessit liittyvät Datahubissa sopimustapahtumiin, perintätoimiin, sekä 

muutoksiin käyttöpaikalla. Katkaisuiden ja kytkentöjen toteuttaminen tapahtumien vaatimalla 

tavalla on jakeluverkon vastuulla. Kytkentä- ja katkaisuprosesseilla on myös yhteys Datahubin 

toteuttamaan taseselvityslaskentaan; mikäli jakeluverkonhaltija ei pysty toteuttamaan 

esimerkiksi myyjän perintätoimiin liittyvää katkaisupyyntöä myyjän pyytämänä ajankohtana, 

lasketaan taseselvityslaskennan sääntöjen mukaisesti pyydetyn katkopäivän ja toteutuneen 

katkoajankohdan välinen kulutus jakeluverkonhaltijan mittausalueen häviöihin. Datahubissa 

ylläpidetään jatkuvasti tietoa kunkin mittauspisteen kytkentätilasta ja jakeluverkonhaltijan tulee 

huolehtia, että se pystyy toteuttamaan vaaditut katkaisu- ja kytkentäpyynnöt, sekä ilmoitukset 

katkaisuihin ja kytkentöihin liittyen ajallaan. (Fingrid 2021a, 25, 114) 

 

4.8.1 Kytkentäprosessit 

 

Toimituksen kytkentäpyyntötapahtumat DH-411 käynnistyvät niissä tapauksissa, joissa asiakas 

kuittaa sopimusrikkomuksen aiheuttaneen saatavan maksetuksi, tai kun myyjä ilmoittaa 

pyydetylle katkaisupäivälle toimituksen katkaisun peruutuksen. Tällöin myyjän tekemä DH-

411 tapahtuma välitetään Datahubin kautta jakeluverkonhaltijalle. Myyjä pystyy lähettämään 

kytkentäpyynnön ainoastaan kohteisiin, joissa sillä on pyynnön lähetyspäivänä, sekä 
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pyydettynä kytkentäpäivänä sopimus voimassa. Kytkentäpyynnön pystyy ilmoittamaan 

aikaisimmillaan kuluvalle päivälle ja myöhäisimmillään 90 vuorokauden päähän. 

Huomionarvoisaa on Datahubin kytkentäilmoituksessa se, että tietoa kytkennän 

turvallisuudesta ei sanoman F09 rakenteen mukaisesti pysty ilmoittamaan, vaan turvallisen 

kytkennän varmistaminen kuuluu kokonaisuudessaan jakeluverkonhaltijalle. Turvallisen 

kytkennän varmistamiseksi on jokaisella kytkentätapahtumalle pakollista ilmoittaa asiakkaan 

yhteystiedot, joita jakeluverkonhaltija pystyy hyödyntämään osana omaa prosessiaan. Mikäli 

myyjä haluaa perua pyydetyn kytkennän, voi se lähettää Datahubiin DH-414 tapahtuman, joka 

välitetään jakeluverkonhaltijalle. Kytkentäpyynnön peruminen voi tulla ajankohtaiseksi, mikäli 

kytkentäpyyntö on lähetetty väärälle käyttöpaikalle. (Fingrid 2021a, 114; Fingrid 2021e, 225–

227) 

 

Ilmoituksen kytketystä käyttöpaikasta jakeluverkonhaltija lähettää siinä tilanteessa, kun 

käyttöpaikka on kytketty joko jakeluverkonhaltijan omien prosessien, myyjän pyynnön tai 

uuden asiakkaan sisäänmuuton pohjalta. Kytkentäilmoitus tehdään erillisellä DH-412 

tapahtumalla Datahubiin. Jakeluverkonhaltijalla on pienkohteissa (alle 1 GWh vuodessa 

kuluttavat sähkönkäyttäjät) 7 päivää aikaa päivittää sähkönjakelutila. Mikäli kyseessä on iso 

sähkönkäyttäjä (yli 1 GWh kulutusta vuodessa), tulee sähkönjakelutila päivittää vuorokauden 

sisällä pyynnöstä. Käytännössä tämä käsitellään Datahubin liiketoimintalogiikassa siten, että 

verrataan ilmoitushetkeä sekä kytkentäajankohtaa toisiinsa. Mikäli tieto ilmoitetaan edellä 

mainittujen aikarajojen ulkopuolella toistuvasti, voi Datahub-operaattori puuttua asiaan. 

Jakeluverkonhaltijan ilmoitus toimituksen kytkennästä määrittää sen ajanhetken, josta alkaen 

tasetieto kohdistetaan jälleen myyjälle, mikäli katkaisu on pyydetty myyjän toimesta erillisellä 

DH-421 tapahtumalla. Mikäli puolestaan jakeluverkonhaltija ilmoittaa kytkennän kyseisen 

ajanhetken taseikkunan jo sulkeuduttua, lasketaan käyttöpaikan kulutus verkostohäviöihin 

taseikkunan ensimmäiseen avoimeen päivään saakka. (Fingrid 2021a, 115; Fingrid 2021e, 228–

230)  

 

Datahubiin lähetettävälle ilmoitukselle tehdään tarkistuksia, joista olennaisimpina voidaan 

mainita, että ilmoitettu kytkentäpäivä ei saa olla tulevaisuudessa ja toisaalta käyttöpaikan 

ominaisuuksien pakollisilla attribuuteilla pitää olla asetettuna arvot. Tämä koskettaa erityisesti 

tilanteita, joissa jakeluverkonhaltija ilmoittaa aiemmin rakenteilla olevan käyttöpaikan uudeksi 
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tilaksi kytketty. Kuvassa 13 esitellyn käyttöpaikkatietojen luokkakaavion mukaan nämä tiedot 

ovat käyttöpaikan käyttäjäryhmä, lämmityksen riippuvuus sähköstä, vuosikäyttöarvio, sekä 

joko sulakekoko tai sähköteho. Olennaista on myös huomata, että kohteen vuosikäyttöarvio 

vaikuttaa suoraan siihen, millä aikataululla tieto pitää Datahubiin ilmoittaa. (Fingrid 2021e, 

228–229; Fingrid 2021a, 114–115)  

 

Mikäli jakeluverkonhaltija ei saa toteutettua kytkentää myyjän pyytämänä päivänä, tulee sen 

lähettää Datahubiin ilmoitus kytkennän myöhästymisestä DH-413 tapahtumalla. 

Jakeluverkonhaltijan tulisi ilmoittaa ilmoituksessa myös syy, minkä vuoksi kytkentää ei pystytä 

suorittamaan ajallaan. Datahubin aikataulujen mukaisesti pyyntö tulisi lähettää heti pyydettyä 

kytkentää seuraavana päivänä ja myöhästyneisiin pyyntöihin on mahdollista puuttua Datahub 

operaattorin toimesta. (Fingrid 2021a, 115; Fingrid 2021e, 243–244) 

 

Kytkentäpyynnön peruutus toteutetaan myyjän pyynnöstä tapahtumalla DH-414. Kyseinen 

tapahtuma tulee kyseeseen, kun myyjällä ei ole enää tarvetta saada kuittausta lähettämäänsä 

kytkentäpyyntöön. Käytännössä tilanne saattaisi tapahtua silloin, kun kytkettävä kohde on 

manuaalisesti kytkettävä, ja verkonhaltija ei vielä ole päivittänyt käyttöpaikan tilaa DH-412 

tapahtumalla, mutta kohde on kytkettynä ja myyjä on esimerkiksi muuta kautta saanut tiedon 

asiasta. Myös tilanteessa, joissa myyjä on lähettänyt väärälle käyttöpaikalle kytkentäpyynnön, 

voi tarvetta kyseiselle tapahtumalle olla. (Fingrid 2021e, 231–233) 

 

4.8.2 Katkaisuprosessit 

 

Toimituksen katkaisupyyntö lähetetään myyjältä yleensä tilanteessa, jossa asiakas on rikkonut 

myyntisopimuksen sopimusehtoja jättäen esimerkiksi laskun. Katkaisupyyntö ilmoitetaan 

tapahtumalla DH-421. Tällöin ajankohtaiseksi tulee sähköjen katkaiseminen käyttöpaikalta. 

Myyjän tulee lähettää katkaisupyynnön DH-421 tapahtuma Datahubiin vähintään 7 päivää 

ennen pyydettyä katkaisuajankohtaa. Datahub hylkää katkaisupyynnön, mikäli katkaisua 

pyytäneellä myyjällä ei ole voimassa olevaa sopimusta pyyntöhetkellä ja katkaisun 

päivämäärällä. Käyttöpaikan sähkönjakelutilalla ei ole pyynnön kannalta merkitystä, sillä 

käyttöpaikan tilan suhteen ainoa poissulkeva tila on ”poistettu käytöstä” -tila. Katkaisupyynnön 

myyjä voi siis lähettää myös jo ennalta katkaistuna olevalle käyttöpaikalle, jos halutaan 
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ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle, että myös myyjän saatavien palautuminen täytyy ennen jälleen 

kytkentää toteutua. Mikäli myyjällä on voimassa oleva katkaisupyyntö käyttöpaikalla, ei 

jakeluverkonhaltija saa ilman myyjän kytkentäpyyntöä mennä kytkemään käyttöpaikkaa, 

vaikka jakeluverkonhaltijan sopimusrikkomus poistuisikin. Kun myyjä ilmoittaa 

katkaisupyynnön jo katkaistulle käyttöpaikalle, tulee jakeluverkonhaltijan lähettää uudelleen 

aiemmin lähetetty ilmoitus toimituksen katkaisusta DH-422 tapahtumalla alkuperäiselle 

katkaisuajalla varustettuna. Taseselvityksen kannalta myyjän lähettämä katkaisupyyntö 

määrittää sen ajanhetken, jonka jälkeen myyjän tasetieto poistetaan käyttöpaikalta; mikäli 

myyjä ilmoittaa katkaisupyynnön esimerkiksi päivälle 21.7.2021, siirtyy kohde myyjän taseesta 

pois 22.7.2021 alkaen. (Fingrid 2021e, 234–236; Fingrid 2021a, 114) 

 

Kun sähkönjakelutila on joko jakeluverkonhaltijan sisäisten prosessien, asiakkaan pyynnön tai 

myyjän pyynnön vuoksi katkaistussa tilassa, päivitetään tämä tieto Datahubiin suoraan, kun 

tieto on tallennettu jakeluverkonhaltijan omaan järjestelmään. Ilmoitus katkaistusta 

käyttöpaikasta tehdään Datahubiin DH-422 tapahtumalla. Kuten ilmoituksessa toimituksen 

kytkennästä, myös katkaisuista ilmoittaminen täytyy tehdä 7 päivän kuluessa todellisesta 

katkaisupäivästä. Huomioitavaa on se, että mikäli kyseessä on yli 1 GWh kuluttava 

käyttöpaikka, tulee tieto saattaa Datahubiin jo todellista katkaisuhetkeä seuraavana päivänä. 

Datahub operaattori valvoo katkaisuiden tila päivityksen aikatauluja ja operaattorilla on 

mahdollisuus puuttua viivästyneisiin katkaisuilmoituksiin. Kuten kytkentäilmoituksissakin, 

myös katkaisua Datahubiin ilmoittaessa tulee jakeluverkonhaltijan huolehtia ilmoituksen 

säännönmukaisuudesta; käyttöpaikan tilana ei saa olla ”poistettu käytöstä”, katkaisupäivä ei saa 

olla tulevaisuudessa ja toisaalta tulee huomioida käyttöpaikkatietojen ominaisuudet, jotta 

Datahub operaattori pystyy asianmukaisesti tarkkailemaan ilmoitusten ilmoitusnopeutta. 

(Fingrid 2021e, 237–238; Fingrid 2021a, 114–115) 

 

Mikäli asiakkaan sopimusrikkomus myyntisopimusta koskien poistuu ennen pyydettyä 

katkaisupäivää, pystyy myyjä lähettämään Datahubiin toimituksen katkaisun peruutuspyynnön 

DH-424 tapahtumalla. Viimeinen mahdollinen ajankohta peruutustapahtuman lähettämiseen on 

pyydettyä katkaisupäivää edeltävä päivä, tämän jälkeen peruminen tehdään kytkentäpyynnöllä 

käyttäen DH-411 tapahtumaa. (Fingrid 2021a, 114; Fingrid 2021e, 240) 
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Myöhästyneestä katkaisusta ilmoittaminen tapahtuu jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 

samalla tavoin, kuin ilmoitus myöhästyneestä kytkennästä. Ilmoitus katkaisun 

myöhästymisestä tulee ilmoittaa viimeistään pyydettyä katkaisua seuraavana päivänä ja 

tapahtumalle on mahdollista ilmoittaa ajankohta, jolloin katkaisu voi aikaisintaan onnistua. 

Myöhästymiselle tulee myös antaa selite. Huomioitavaa on se, että vaikka jakeluverkonhaltija 

ei pysty toteuttamaan katkaisua pyydettynä ajankohtana ja se lähettää tästä 

myöhästymisilmoituksen myyjälle heti seuraavana päivänä, kuuluvat silti pyydetyn 

katkaisupäivän jälkeiset kulutukset jakeluverkonhaltijan verkostohäviöihin. (Fingrid 2021a, 

115; Fingrid 2021e, 243–244) 

 

4.9 Taseselvitys 

 

Datahubissa ylläpidetään jatkossa kaikkea tietoa sopimuksista, mittaustiedosta, mittauspisteistä 

sekä muista taseselvityksen kannalta oleellisista rakenteellisista tiedoista. Nämä tiedot toimivat 

jakeluverkon taseselvityslaskentojen pohjana, ja Datahub ottaa taseselvityslaskennassa 

huomioon myös liitteessä 2 näkyvät tapahtumat. Päivittäisten taseselvityslaskentojen 

toteuttaminen eri mittausalueilla ja laskettujen tietojen toimittaminen pohjoismaiselle 

taseselvitysyksikölle, eSett:lle, tapahtuu Datahubin toimesta. Kun Datahub on suorittanut 

tarvittavat taseselvityslaskennat, ovat nämä laskentojen tiedot sekä mittausalueisiin liittyvien 

jakeluverkonhaltijoiden, että myyjien käytettävissä. (Fingrid 2021a, 31–33, 119, 121) 

 

Datahubin suorittaa taseselvityksen alla olevassa kuvassa 17 näkyvien tietojen pohjalta. 

Kuvassa on turkoosilla eriteltynä osa-alueet, jotka ovat jakeluverkonhaltijan ylläpidettävänä. 

Näitä ovat mittaustiedot, mittausvastuulla olevat rajapisteet, käyttöpaikat, tuotantoyksiköt ja 

myyjätiedot tasepoikkeaman avointa toimittajaa ja häviömyyjää koskien. (Fingrid 2021a, 122) 
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Kuva 17. Taseselvityksessä käytettävät tiedot. (Fingrid 2021a, 122) 

 

Taseselvityslaskennat ja lasketut tiedot 

 

Ilmoitettavat taseselvitystiedot koskevat sekä myyjä- ja mittausaluekohtaisia summatietoja, 

tuotantoyksikkökohtaisia summatietoja, että rajapistesummatietoja. Alla olevassa taulukossa 

15 on esitetty jakeluverkonhaltijalle ilmoitettavat taseselvitystiedot ja tapahtumat, joilla tieto 

jakeluverkonhaltijalle voidaan siirtää. Alla olevat tiedot saapuvat B2B-rajapinnan kautta, mutta 

niiden tarkastelu on mahdollista myös Datahubin käyttöliittymän kautta. (Fingrid 2021a, 130; 

Fingrid 2022b, 178–179, 185, 189) 
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Taulukko 15. Jakeluverkonhaltijalle lähetettävät taseselvityslaskennat. (Fingrid 2021a, 130, 134; Fingrid 

2021e, 249–251, 254, 260, 263–264) 

Tapahtuma Kohde Taseselvitystieto 

DH-514-1 Myyjä Myyjän mitattu summatoimitus 

DH-514-1 Myyjä Myyjän profiloitu summatoimitus 

DH-514-1 Myyjä Myyjän mitattu omakäyttösumma 

DH-514-1 Myyjä Myyjän profiloitu omakäyttösumma 

DH-514-1 Myyjä Myyjän pientuotanto 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen häviöt 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen mitattu summatoimitus 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen profiloitu summatoimitus 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen mitattu omakäyttösumma 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen profiloitu omakäyttösumma 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen pientuotanto 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen kokonaispientuotantosumma 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen negatiiviset häviöt 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen tuotantoyksikkösumma 

DH-514-1 Mittausalue Mittausalueen kokonaistuotantoyksikkösumma 

DH-514-2 Mittausalue Tuotantoyksikköjen tuotantotiedot 

DH-514-3 Mittausalue Mittausalueen taseselvitystiedot 

DH-514-3 Mittausalue Mittausalueen kokonaisrajapistesumma 

DH-514-3 Mittausalue Mittausalueen rajapistesumma 

DH-516-2 Mittausalue Mittausalueen vahvistetut rajapistesummat 

DH-513-2 Mittausalue Mittausalueen alustava tasepoikkeamatieto 

DH-513-3 Mittausalue Mittausalueen lopullinen tasepoikkeamatieto 

 

4.10 Tasevirheiden korjaus 

 

Tasevirheiden korjauslaskutus tehdään Datahubin ilmoittaman tasevirheaineiston pohjalta 

jakeluverkonhaltijan toimesta. Tasevirheitä aiheuttavat Datahubissa taseikkunan sulkeutuneelle 

ajalle ilmoitetut muuttuneet mittaustiedot DH-211 tapahtumalla ja takautuvasti aloitetut, 

perutut ja päätetyt sopimukset eri DH-300 sarjan tapahtumilla. Tämän lisäksi Datahubissa 

tasevirheitä voidaan korjata Datahub-operaattorin toteuttamien manuaalisten tasetietojen 

muutosten seurauksena. Erillisiä tasoituslaskelmia ei Datahubin aikana toteuteta, joskin 
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mahdollisten lukemamitattujen kohteiden korjaukset suoritetaan tasevirhelaskennan kanssa 

samalla kertaa. Tasevirheet korjataan niiden tietojen osalta, jotka ovat muuttuneet verrattuna 

aiempaan tallennettuun taseaikasarjaan; vertailun kohteena oleva taseaikasarja on joko aiemmin 

korjattu taseaikasarja tai taseikkunan sulkeutumishetkellä voimassa ollut taseaikasarja. 

Tasevirheiden korjaamisessa tulee huomioida, että mikäli tapauksessa korjataan yksittäisen 

käyttöpaikan tasevirhettä, on osapuolina aina kaksi myyjää; joko kaksi käyttöpaikan 

sopimuksella olevaa myyjää tai käyttöpaikan myyjä ja mittausalueen häviömyyjä. 

Lähtökohtaisesti Datahubissa tulee sen käyttöönoton jälkeen olemaan kaikki tarvittavat tiedot. 

Tasevirhelaskenta suoritetaan Datahubin käyttöönoton jälkeen kaksi kertaa vuodessa ja 

tasevirheiden selvityksessä käsiteltävä ajanjakso on kolme vuotta taaksepäin. 

Tasevirhelaskennan suoritusajanjaksot ovat 12.4. koskien 31.3 päättyvää ajanjaksoa ja 12.10. 

koskien 30.9. päättyvää ajanjaksoa. Tasevirhelaskennat suoritetaan Datahubin toimesta aina 

perustuen aiempaan taselaskennan aineistoon, jossa vertaillaan aiempia taseaikasarjoja. Tämän 

aineiston pohjalta muodostetaan tasevirheaineisto, mikä välitetään Datahubin tapahtumilla 

asiaan kuuluville osapuolille. Tiedot toimitetaan toisin sanoen sekä korjaukseen liittyville 

myyjille, että jakeluverkonhaltijalle. (Fingrid 2021a, 136–140; Energiateollisuus 2021c, 7) 

 

Tasevirhetietojen ilmoitus 

 

Tasevirhetiedot ilmoitetaan asiaan kuuluvalle jakeluverkonhaltijalle DH-612 tapahtumilla ja 

myyjille DH-611 tapahtumilla. Myyjille ilmoitetaan tiedot sopimus- ja tasetiedon puitteissa 

käyttöpaikkakohtaisesti, kun taas jakeluverkonhaltijalle ilmoitetaan käyttöpaikoittain 

myyjäkohtaisesti ja koko mittausalueen osalta. Tiedot ovat täten asiaan liittyvien osapuolten 

käytettävissä Datahubin kautta ja erillistä tiedonsiirtoa osapuolten välillä tasevirhetietojen 

lähetykseen liittyen ei tarvita. Tasevirhetiedoissa ilmoitetaan kaikille liittyville osapuolille 

muun muassa tasevirheiden kokonaissuuruus sekä energiamääräisesti, että euromääräisesti. 

Datahub ilmoittaa tasevirheen suuruuden euromääräisesti perustuen kunkin ajanhetken sähkön 

Suomen SPOT-aluehintaan. Erillistä kustannusten selvittämistä ei siis osapuolten toimesta 

tarvitse toteuttaa. Ilmoitettavissa tasevirhetiedoissa on mainittuna käyttöpaikkakohtaisten 

tietojen osalta myös tasevirheen syy; tasevirheen syynä voi olla DH-611 ja DH-612 

tapahtumilla joko mittausvirheen korjaus, myyjän vaihto tai molemmat. (Fingrid 2021e, 290–

296) 
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4.11 Tuotetiedon ylläpitoprosessit 

 

Tuotetietojen ylläpidolla pyritään mahdollistamaan yhdenmukaiset myynti- ja 

verkkosopimukset käyttöpaikoille sekä mahdollistamaan myyjän tietous verkkosopimuksen 

hinnoittelusta sähköntoimitussopimuksen osalta. Tuotetiedot ovat osa myynti- ja 

verkkosopimuksia Datahubissa ja jokaiselle Datahubiin ilmoitettavalle sopimukselle tulee olla 

ilmoitettuna tarvittavat tuotetiedot, kuten tuotteen tunnus (Fingrid 2021e, 149, 168). 

Verkkosopimusten hinnastot ovat Datahubissa julkista tietoa kaikille osapuolille, mutta myyjän 

tuotetietoja ei jaeta käyttöpaikan muille osapuolille ilman asian mukaista osapuolivaltuutusta 

myyjältä. Alla olevassa kuvassa 18 on kuvattuna Datahubin tuotetietojen luokkakaavio. Kuvan 

mukaisesti Datahubissa ylläpidetään erikseen jokaisen tuotteen kaikkien komponenttien 

hintoja. Sekä myyjät, että verkonhaltijat ylläpitävät Datahubissa tuotetietoja sekä tuotteiden 

hintatietoja ja lähettävät kyseiset tiedot Datahubiin omilla tapahtumillaan DH-700 

tapahtumillaan. (Fingrid 2021a, 141) 

 

 

Kuva 18. Tuotteen luokkakaavio. (Fingrid 2021a, 141) 
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4.11.1 Tuotteiden luonti ja ylläpito 

 

Kun tuote luodaan, ilmoitetaan se Datahubiin jakeluverkonhaltijan toimesta DH-712 

tapahtumalla. Tuotteen pystyy ilmoittamaan aikaisimmillaan 90 vuorokauden päähän ja 

myöhäisintään kuluvalle päivälle. Olennaista tuotteen luomisessa on se, että tuotteen rakenne 

täytyy tuotteen luomisessa Datahubiin tehdä heti lopulliseksi; tuotteelle ei pysty lisäämään 

uusia tuotekomponentteja tuotetta päivittämällä, vaan tällöin Datahubiin tulee ilmoittaa 

kokonaan uusi tuote uusilla tuotekomponenteilla. Rakennetta ei myöskään voi muuttaa 

tuotekomponenttien hinnan suhteen. Toisin sanoen, tuotekomponentteja ei voi päivittää 

kalenteriaikasarjasta riippumattomaksi kiinteähintaiseksi, mikäli alkuperäiseksi hintatiedon 

tyypiksi on asetettu hinta-aikasarja. Tuotteelle tulee ilmoittaa kuvassa 18 näkyvät 

ominaisuudet; tuotteen nimi, osapuolitiedot, tuotetiedot ja tuotekomponentin tiedot. 

Huomioitavaa on, että tuotekomponentille voidaan vain joko kiinteä hinta tai hinta-aikasarja. 

Tuotekomponentin hintatieto vaikuttaa myös tuotteen aktivoitumiseen; kiinteä hintaiselle 

tuotekomponentille tulee ilmoittaa erillisellä DH-714 tapahtumalla voimassa olevat hintatiedot 

ja hinta-aikasarjalle puolestaan voimassa oleva hinta-aikasarja tai kalenteriaikasarja DH-716 

tapahtumalla. (Fingrid 2021a, 141–142) 

 

Mikäli tuotteille tai tuotekomponenteille täytyy ilmoittaa esimerkiksi nimenmuutoksia, tuotteen 

kuvauksen muutoksia tai tuotteen loppuessa päättymisaika, tapahtuu tämä jakeluverkonhaltijan 

toimesta DH-718 tapahtumalla. Muita tuotteen rakenteen muutoksia ei voida ilmoittaa 

kyseisellä tapahtumalla Datahubiin, vaan tällöin kyseeseen tulee uuden tuotteen luonti. Mikäli 

puolestaan osapuolen on tarve muuttaa tuotteen hintaa, tehdään tämä DH-714 tapahtumalla. 

Hinnan päivitykset tulee ilmoittaa Datahubiin aikaisintaan 365 vuorokautta ennen muutoksen 

voimaantuloa ja viimeistään 30 vuorokautta ennen. Takautuvia muutoksia ei voida hintoihin 

tehdä osapuolen toimesta, mutta virhetilanteessa osapuolen on mahdollista olla Datahub-

operaattoriin yhteydessä virheen korjaamiseksi. (Fingrid 2021a, 142; Fingrid 2021e, 308)  

 

4.11.2 Laskurivitietojen ilmoitus 

 

Laskurivitietojen välittäminen mahdollistaa sen, että osapuolet pystyvät valtuuttamaan toisia 

osapuolia toteuttamaan laskutustaan. Laskurivitietoja voivat siis käyttää esimerkiksi 
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käyttöpaikan myyjän roolissa olevat niissä tapauksissa, missä asiakas on päättänyt haluavansa 

vain yhden laskun myyjältä (ns. läpilaskuttaminen). Toinen skenaario on se, että osapuoli on 

sopinut 3. osapuolen kanssa, että 3. osapuoli toteuttaa laskujen lähettämisen asiakkaalle. Tällöin 

3. osapuoli pystyy hakemaan valtuutustietojen mukaisesti laskurivitiedot Datahubista omaan 

järjestelmäänsä ja muodostamaan laskut asianmukaisesti. Tämän lisäksi laskurivitiedot voidaan 

lähettää myös toiselle osapuolelle veloituksena toteutetuista palveluista. Datahub mahdollistaa 

läpilaskuttamisen DH-730 tapahtumien avulla; jakeluverkonhaltija pystyy lähettämään 

Datahubiin omat laskurivitietonsa käyttäen DH-732-1 tapahtumaa ja myyjä puolestaan DH-

731-1 tapahtumaa. Datahub pystyy tämän jälkeen sopimustietojen ja valtuutustietojen pohjalta 

jakamaan laskurivitiedot oikeille osapuolille. (Fingrid 2021a, 144–146). Laskurivitietojen 

luokkakaavio on esitelty kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Laskurivitietojen luokkakaavio. (Fingrid 2021a, 145) 

 

Osapuolen tulee ilmoittaa laskurivitiedot käyttöpaikoittain ja tuotekomponentin tarkkuudella. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhden käyttöpaikan verkkosopimuksen laskun kaikki 

laskurivit tulee ilmoittaa ja siirtää Datahubiin, mikäli niin on sovittu. Laskutustapa on 
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sopimuskohtainen Datahubissa. Laskurivitietoja ei ole mahdollista suoraan muuttaa 

Datahubissa, vaan tietoja lähettävän osapuolen tulee ensin ilmoittaa hyvitysrivit Datahubiin ja 

tämän jälkeen ilmoittaa uudet veloitusrivit. (Fingrid 2021a, 145) 

 

Kun osapuoli jakaa toiselle osapuolelle valtuutuksen laskurivitietoihin, koskee tämä valtuutus 

automaattisesti kaikkia osapuolelle jaettavia laskurivejä; valtuutusta ei pysty määrittämään 

käyttöpaikkakohtaisesti, vaan laskurivitiedot lähtevät kaikista kohteista, jotka on asetettu 

läpilaskutukseen. Osapuolten täytyy huolehtia laskurivitietojen toimitukseen liittyen siitä, että 

tiedot lähetetään oikeille osapuolille ja että esimerkiksi myyjänvaihtotilanteissa tehdään 

tarvittavat valtuutusten peruutukset tietojen jakamiseen liittyen. (Fingrid 2021a, 144–145) 

Energiaviraston (2021d, 16) mukaan olisi tarpeellista määrittää, että laskurivitiedot siirrettäisiin 

Datahubiin kuukausittain. Tällöin jakeluverkonhaltijan tulisi huolehtia, että läpilaskutuksessa 

olevien kohteiden laskutusrytmi on myös Datahubin ja yhteislaskutuksen näkökulmasta oikea. 

 

Datahubissa on mahdollista joko kokonaisuudessaan hyväksyä tai estää läpilaskuttaminen, 

mutta toisaalta Energiaviraston keskustelumuistiossa (2021d, 11) mainitaan että mikäli myyjä 

ja asiakas sopivat yhteislaskutuksesta, tulee jakeluverkonhaltijan tämä mahdollistaa. Olennaista 

on myös se, että asiakkaalle läpilaskutus olisi vapaaehtoista. Läpilaskuttamiseen liittyvät myös 

mahdolliset vakuus- tai vakavaraisuustarkistukset. (Energiavirasto 2021d, 22) 

 

Monet läpilaskuttamiseen liittyvät kohdat ovat käytännön tasolla epäselviä ja lainsäädäntö on 

vasta tätä koskien valmisteilla. Energiateollisuus on antanut oman kommenttinsa tästä, ja sen 

perusteella Energiavirastonkin määritystä tulee vielä tarkentaa. Energiateollisuus myös 

mainitsee, että osa Energiaviraston ehdotuksista yhteislaskutukseen liittyen vaatisi Datahubin 

jatkokehitystä. Tarkkaa sisältöä Datahubin myötä mahdollistuvasta yhteislaskutuksesta on täten 

vaikea sanoa. (Energiateollisuus 2021d) 

 

4.12 Valtuutukset 

 

Valtuutukset toimivat Datahubissa pohjana monille prosesseille ja mahdollistavat Datahubissa 

olevien tietojen jaon oikeille osapuolille. Valtuutukset mahdollistavat aiempaan tehokkaammin 

tietojen saamisen, mikä puolestaan helpottaa erityisesti Datahubin kautta tietoa saavien 
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energiakonsulttien ja muiden 3. osapuolten toimintaa. Myös valtuutusten kautta mahdollistuvat 

tapahtumien valtuuttaminen toiselle osapuolelle voi tuoda uusia palvelumahdollisuuksia. 

Valtuutukset voidaan lähtökohtaisesti jakaa kahteen ryhmään, jotka ovat asiakkaiden antamat 

valtuutukset ja osapuolten toisilleen antamat valtuutukset. Yritysasiakkaat pystyvät antamaan 

valtuutuksen suoraan jakeluverkonhaltijalle, myyjälle tai 3. osapuolelle tarpeen mukaan ja 

kyseinen osapuoli pystyy tämän jälkeen ilmoittamaan valtuutuksen Datahubiin. 

Henkilöasiakkaiden tietoihin valtuutuksen antaminen vaatii puolestaan aina vahvan 

tunnistautumisen Datahubiin; henkilöasiakkaan tulee itse käydä antamassa valtuutus Datahubin 

käyttöliittymän kautta. Osapuolten toisilleen antamat valtuutukset tallennetaan Datahubiin 

käyttöliittymän kautta ja on osapuolten sovittavissa, minkä tapahtumien tietoja jaetaan ja millä 

tavoin tietojen jakamisesta sovitaan. Osapuolten välistä toimintaa pyritään selkeyttämään muun 

muassa Energiaviraston (2021d, 28–31) suosituksilla, jotka antavat suuntaviivat osapuolten 

välisiin toimintoihin erityisesti läpilaskutukseen ja sen toimeenpanoon liittyviin asioihin. 

(Fingrid 2021a, 33, 147, 151) 

 

Asiakkaan antamat valtuutuksia on Datahubin dokumentaatiossa kuvattu viisi erilaista, jotka 

poikkeavat toisistaan muun muassa valtuutuksen voimassaolon pituuden sekä valtuutuksen 

antamisen oikeuksien suhteen. Asiakkaan antamat valtuutukset voivat koskettaa esimerkiksi 3. 

osapuolen toteuttamaa energiaraportointia tai myyjän tekemää tietojen keräämistä 

myyntisopimuksen tarjousta varten. Asiakkaan antamat valtuutukset ovat aina 

käyttöpaikkakohtaisia ja niiden pisin mahdollinen voimassaoloaika on kaksi vuotta. Tämän 

jälkeen valtuutus tulee uusia. Osapuolten väliset valtuutukset puolestaan mahdollistavat jonkin 

toiminnon toisen osapuolen toteuttamana. Huomioitavaa osapuolten välisissä valtuutuksissa on 

se, että ne voidaan määrittää koskemaan sekä yksittäisiä tietoryhmiä, että Datahubin 

tapahtumia; käytännössä kaikkien tapahtumien ilmoittaminen osapuolitietojen ylläpitoa ja 

asiakas- ja käyttöpaikkatietojen päivityspyyntöjä (DH-900 sarjan tapahtumat sekä DH-112, 

DH-113 ja DH-124 tapahtumat) lukuun ottamatta voidaan valtuuttaa 3. osapuolelle. 

Valtuutusten hallintaan liittyvässä ohjeistuksessa on eritelty, missä lähetys Datahubiin on 

mahdollista ja missä taas ainoastaan vastaanotto on mahdollista. (Fingrid 2021a, 152; Fingrid 

2021g, 5, 9–11) 
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Myös valtuutukset on mahdollista ilmoittaa erillisillä tapahtumilla Datahubiin. Eri osapuolille 

on eritelty omat tapahtumansa, millä ne ilmoittavat valtuutuksen Datahubiin 

jakeluverkonhaltijan ilmoittaessa valtuutuksen DH-813 tapahtumalla. Asiakas pystyy myös 

antamaan käyttöpaikkakohtaisen valtuutuksen itse suoraan Datahubin käyttöliittymään, jolloin 

tästä ilmoitetaan valtuutukseen liittyville osapuolille erillisillä tapahtumilla. 

Jakeluverkonhaltijalle ilmoitus tehdään DH-823 tapahtumalla. Samalla tapahtumalla 

ilmoitetaan myös, mikäli asiakas peruu jakeluverkonhaltijalle annetun valtuutuksen. (Fingrid 

2021e, 328) 

 

4.13 Osapuolitiedot 

 

Osapuolitiedot ovat Datahubin toiminnan kannalta olennaisia, sillä niiden pohjalta eri osapuolet 

pystyvät Datahubin ulkopuolisiin tapahtumiin liittyen löytämään muun muassa tarvittavat 

yhteys- ja laskutustiedot. Osapuolten hallinta on Datahub-operaattorin vastuulla ja operaattori 

kerääkin lähtökohtaisesti kuvassa 20 esitellyn luokkakaavion mukaiset tiedot osapuolelta ja 

Datahubin palvelusopimusta tehdessä. Osapuolitiedot kattavat Datahubin toimimisen kannalta 

olennaiset tiedot, kuten osapuolen nimen, osapuolen tyypin, osapuolitunnuksen sekä osapuolen 

tyypistä riippuvia tietoja kuten esimerkiksi mittausalueet, joilla myyjä toimii. Datahub toimii 

tässä tapauksessa alustana tietojen koostamiselle, minkä kautta muut osapuolet voivat hakea 

tarvittavia tietoja prosessejaan varten; esimerkiksi jakeluverkonhaltija pystyy hakemaan 

myyjän tasevirhelaskutusta varten oikeat laskutustiedot Datahubista. (Fingrid 2021a, 153) 
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Kuva 20. Osapuolitietojen luokkakaavio. (Fingrid 2021a, 154) 
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5 LAPPEENRANNAN ENERGIAN ASIAKKUUDET -YKSIKKÖ 

 

Lappeenrannan Energia konserniyhtiö koostuu ylätasolla konsernin emoyhtiöstä 

Lappeenrannan Energia Oy:stä, energia- ja vesiverkkoja operoivasta ja ylläpitävästä 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:stä sekä Lappeenrannan Lämpövoima Oy:stä, joka vastaa 

toiminta-alueella lämmön ja höyryn tuotannosta ja tuotantolaitosten ylläpidosta. 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy (LEV) ja Lappeenrannan Lämpö Oy (LAVO ovat konsernin 

emoyhtiön Lappeenrannan Energia Oy:n tytäryhtiöitä. Tämän työn keskiössä oleva 

Asiakkuudet -yksikkö sijoittuu kokonaisuudessa Lappeenrannan Energia Oy:n, eli konsernin 

emoyhtiön alaisuuteen. Nykyisen organisaatiorakenteen mukaan Asiakkuudet -yksikkö on 

jaettu neljään tiimiin, jotka ovat asiakaspalvelu, tekninen asiakaspalvelu, tukipalvelut sekä 

tekninen myynti. Yksikön tehtävänä on vastata asiakaspalvelusta, myynnistä, teknisestä 

asiakaspalvelusta sekä yksikön sisäisistä tukitoiminnoista. Tämän lisäksi emoyhtiön 

alaisuudessa toimii myös Yhteiset palvelu -yksikkö, joka tarjoaa koko konsernille 

tietohallinnon, talouden ja kehityksen, henkilöstön, hallinnon sekä yritysviestinnän palveluita. 

Asiakkuudet -yksikön ja sen alaisten tiimien sijoittumista osaksi kokonaisuutta on 

havainnollistettu alla olevassa kuvassa 21, jossa työssä tarkemmin käsiteltävänä olevat 

organisaatiot on ympyröity paksummalla mustalla ääriviivalla. (Lappeenrannan Energia 2021) 

Kuva 21. Asiakkuudet -yksikön sijoittuminen osana Lappeenrannan Energia Oy -konsernia. 
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Toiminnan tavoitteet 

 

Jotta voidaan paremmin ymmärtää luvussa myöhemmin käsiteltävän prosessiarkkitehtuurin ja 

tämän sisältämien prosessien tavoitteet, on olennaista ymmärtää ylätasolla tutkimuksen 

kohteena olevan organisaation tavoitteet. Seuraavana on kuvattuna Asiakkuudet -yksikön 

toiminnan tavoitteita ja yksikön sisältämien tiimien, asiakaspalvelun, teknisen asiakaspalvelun 

ja tukipalveluiden tavoitteita. Tiedot perustuvat liitteessä 3 eriteltyihin viiteen 

strukturoimattomaan haastatteluun, joiden aiheeksi on eritelty prosessiarkkitehtuurin 

määrittäminen, ja jotka on suoritettu asiakkuusjohtajalle ja tiimipäälliköille. Haastattelut 

suoritettiin puolistrukturoidusti käyttäen liitteessä 4 näkyviä apukysymyksiä. Alla olevassa 

kuvassa 22 on yleiskatsaus koko Asiakkuudet -yksikön ja tiimien toiminnan tavoitteisiin. 

 

 

Kuva 22. Yhteenveto Asiakkuudet -yksikön toiminnan tavoitteista.  

 

Asiakkuudet -yksikön strategisena tavoitteena on huolehtia koko Lappeenrannan Energia-

konsernin asiakkuuksista liittymän hankinnasta sopimuksen aikaisiin palveluihin ja asiakkaan 

tarpeen päättyessä energian tai vedenjakelun päättämiseen. Tämän lisäksi yksikön tavoitteena 
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on toiminnallaan kasvattaa konsernin asiakastyytyväisyyttä ja antaa asiakkaille neuvontaa 

energiaa tai vettä koskevissa asioissa. Asiakkuudet -yksikön tasolla on tavoitteena myös 

parantaa brändin tunnettuutta. Toiminnan ytimessä on asiakaslähtöisyys, joka pyritään 

huomioimaan kaikessa toiminnassa ja palveluiden kehittämisessä. Asiakkuudet -yksikössä 

toteutetaan myös prosesseja, joilla tuetaan ydinprosesseja, sekä lunastetaan esimerkiksi 

sähkömarkkinalain asettamat vaatimukset. Näitä ovat muun muassa tiedonvaihdon tekninen 

valvonta sekä jakeluverkon taseselvityksen toteuttaminen. Kaikki tässä luvussa kuvatut 

prosessit pyrkivät toteuttamaan tässä kappaleessa mainittuja strategisia päämääriä. 

 

Haastatteluissa asiakaspalvelun strategiseksi tavoitteeksi määritettiin asiakkaiden laadukas 

palvelu kohtuullisessa ajassa. Asiakaspalvelun tuottamiin palveluihin lukeutuvat muun muassa 

energia- ja vesisopimusten tekeminen, energia- ja vesisopimusten päättäminen, asiakastietojen 

hallinta ja ylläpito, markkinointi sekä neuvonta. Asiakaspalvelun toimenkuvaa on 

järjestelmällisesti suunnattu asiakasrajapintaan keskittyväksi, kahden muun tiimin toteuttaessa 

enemmän niin sanottuja backoffice -prosesseja. 

 

Teknisen asiakaspalvelun tavoitteeksi mainittiin haastatteluissa vaivattoman ja helppojen 

liittymäprosessien tarjoaminen asiakkaille koskien sähkö, kaukolämpöä, kaasua ja vettä. Tämän 

lisäksi teknisen asiakaspalvelun vastuulla on toteuttaa eri hyödykkeiden liittymien aikainen 

kunnossapito. Käytännössä kunnossapitotoimet koskettavat erityisesti liittymää mittarien 

kunnossapidon muodossa, mutta osin myös verkostoja; tekninen asiakaspalvelu kirjaa heille 

tulleet ja vielä raportoimatta olevat vikatilanteet käytön seurantaa varten. 

 

Tukipalveluiden tavoitteena on tuottaa kaikkia hyödykkeitä koskien laskutusta, sekä tuottaa 

muun muassa mittaustietoihin ja ulkoisten asiakkaiden laskutukseen liittyviä palveluita. Tiimin 

toiminnassa olennaisena osana ovat myös perintäkaareen kuuluva hyödykkeen jakelun 

keskeyttäminen. Kolmen tiimin muodostamassa kokonaisuudessa on suoraan 

asiakasrajapintaan tehtävän palvelutuotannon lisäksi myös paljon tiimien sisäistä sekä tiimien 

välistä toimintaa.  
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5.1 Prosessiarkkitehtuurin muodostaminen 

 

Lappeenrannan Energialla on aiemmin toteutettu prosessijohtamiseen kiinteästi liittyvää 

laatujohtamistyötä ja organisaatiossa on laatujohtamisen välineenä käytössä 

toimintajärjestelmä sekä laajempi kokonaisarkkitehtuurin hallinnan järjestelmä. Tämän lisäksi 

organisaatiossa on laaja määrä vapaamuotoisempia, toimintaperiaatteisiin perustuvia 

työohjeita, joiden avulla työntekijät pystyvät toteuttamaan prosessin toimintoja 

asianmukaisesti. Kyseinen dokumentaatio antaa osaltaan pohjan prosessiarkkitehtuurin 

muodostamiselle, mutta näiden lisäksi toteutetaan myös erilaisia haastatteluja, joista 

kerättävillä tiedoilla pyritään laajentamaan käsitystä prosessien sisällöstä. 

 

Organisaatiossa tehdyt dokumentaatiot prosessiarkkitehtuurista ovat aiemmin olleet vahvasti 

jakautuneet sisäisten organisaatioiden mukaan; on eritelty erikseen energian ja veden 

siirtämiseen liittyvät toiminnot LEV:lle, kun taas energiatuotantoon keskittyvät prosessit on 

mallinnettu kokonaisuutena LAVO:n alaisiksi prosesseiksi. Asiakkuuksien alaiset prosessit 

ovat puolestaan olleet huomattavasti vaihtelevammin kuvattuja 

 

 

Kuva 23. Prosessiarkkitehtuurin tasot. (Mukaillen Dumas et. al. 2018, 44) 
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Prosessiarkkitehtuurin koostaminen tapahtuu edellä mainittujen tietolähteiden pohjalta 

iteratiivisesti; jotta voidaan kartoittaa kokonaisuus, tulee kerätä tietoja prosesseista tarkemmalla 

tasolla. Toisaalta kokonaisuuden tulee olla hahmoteltuna ainakin alustavalla tasolla 

mahdollisten yhteyksien hahmottamiseksi. Prosessijohtamisen teorian pohjalta työ aloitetaan 

prosessiarkkitehtuurin hahmottelulla, minkä jälkeen pureudutaan tarkemmin yksittäisiin 

prosesseihin. Tasot on esitetty yllä olevassa kuvassa 23. 

 

Koko organisaation toimintaan liittyy kiinteästi useat eri palvelutarjoajat, joille on ulkoistettu 

joko yksittäisiä prosesseja tai kokonaisia palvelukokonaisuuksia. Tämä asettaa omat haasteensa 

muun muassa sille, minkälaisia järjestelmäintegraatioita tiimien käyttämiin järjestelmiin tulee 

rakentaa ja kuinka prosessikehittäminen pitkällä aikavälillä tulee toteuttaa huomioiden 

mahdolliset ulkoistukset. Prosessiulkoistusten vuoksi myös prosessiarkkitehtuuriin tehtävät 

muutokset ovat haastavia toteuttaa, sillä toimintatavat ovat eri osapuolilla vakiintuneita ja 

muutosten implementoinnissa on otettava huomioon mahdollisten palveluntarjoajien 

prosessien taipuminen uuteen toimintamalliin.  

 

Prosessiarkkitehtuurin muodostamisen menetelmät 

 

Lähtötilanteen hahmottamisessa käytetään laatujärjestelmän sisältämää dokumentaatiota 

yksikön prosesseista. Tiedot ovat olennaisia erityisesti sen suhteen, millä tavoin yksikössä on 

aiemmin prosesseja tunnistettu; pääpaino prosessien tunnistamisessa on ollut siinä, millä tavoin 

tehtävät ovat tiimin henkilöiden välillä jakautuneet. Alla olevassa kuvassa 24 on kuvattuna 

lähtötilanne, jossa on eriteltynä tiimien toteuttamat tehtävät ja lähtötietona tunnistetut prosessit. 

Huomioitavaa on, että kyseinen kuvaus prosesseista on vajavainen erityisesti sen suhteen, millä 

tavoin prosessit ovat toisiinsa järjestyksessä. On myös vaikea määrittää, ovatko kuvaajaan 

määritetyt prosessit ydin- vai tukiprosesseja, vai näiden aliprosesseja. Toisaalta joukossa on 

myös prosesseja, jotka ovat asiakaspalvelujärjestelmän vaihdoksen myötä vanhentuneita. 
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Kuva 24. Asiakkuudet -yksikön prosessikartoituksen lähtötilanne laatujärjestelmässä. 
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Tämän lisäksi järjestelmään on dokumentoituna ylätasolla kohdeyksikön toiminnot osana koko 

konsernin prosessiarkkitehtuuria. Kyseinen prosessiarkkitehtuuri on esitetty alla olevassa 

kuvassa 25, jossa ympyröitynä mustalla Asiakkuudet -yksikön toimintaan sijoittuvat toiminnot. 

Tämä ylemmän tason kuvaus on kattavampi ja se on myös yrityksen laatujohtajan toimesta 

hyväksytty toimintajärjestelmässä; kyseessä on voimassa oleva kuvaus yrityksen toiminnoista. 

Kuten kuvasta 25 voi huomata, on asiakaspalvelun tehtävät kuvattu ensimmäiseksi vaiheeksi 

energian toimituksen ja vesihuollon prosessia. Mittauspalvelun tehtävät on puolestaan 

määritetty sekä energian- että vedenjakelun jälkeiseksi prosessiksi, jota puolestaan seuraa 

laskutus. Näiden pohjalta voidaan todeta, että Asiakkuudet -yksikön toiminnot ovat tärkeässä 

roolissa ainakin heti uuden asiakkaan energian tai veden tarpeen myötä ja myöskin asiakkaan 

energian- tai vedenkäytön myötä liittyen. Tarkempaa kuvausta Asiakkuudet -yksikön 

toiminnasta ei toimintajärjestelmässä kuitenkaan ole ylätasolla.  
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Kuva 25. Lappeenrannan Energia Oy:n prosessiarkkitehtuuri.
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Viimeisten kahden vuoden aikana tapahtuneita muutoksia prosesseissa ei ole juurikaan 

dokumentoitu. On myös huomioitavaa, että monia prosesseja ei ole dokumentoitu laisinkaan ja 

toisaalta jotkin prosessit on dokumentoitu erillisesti esimerkiksi Powerpoint-tiedostoihin, jotka 

ovat käyttäjien saatavissa organisaation tiedonhallintajärjestelmästä. Kyseinen dokumentaatio 

on myös melko vapaamuotoista sen keskittyessä vahvasti erilaisiin ja eri tarkkuuksilla 

kuvattuihin vuokaavioihin. Tietojen paikkaansa pitävyyttä on siis syytä kyseenalaistaa 

prosessiarkkitehtuuria hahmoteltaessa, sillä johtuen kuvausten vanhuudesta, on prosesseihin 

voinut tulla muutoksia, ja toisaalta koska kuvaustekniikat vaihtelevat, on myös prosessien 

kuvaustasoissa suuria eroja. 

 

Haastattelujen tavoitteena on osittain tarkentaa ja päivittää tietoa aiemmin kuvatuista 

prosesseista, mutta myös saada uutta tietoa prosesseista, joita ei aiemmin ollut kuvattu 

laisinkaan toimintajärjestelmässä. Haastatteluja tehtiin paitsi tiimien esimiehille koskien 

tiimien ydin- ja tukiprosesseja, mutta myös tiimien työntekijöille koskien yksittäisten 

prosessien sisältöä. Tehtyjen haastattelujen aiheita ja haastateltuja henkilöitä on avattu 

tarkemmin liitteessä 3. Haastatteluihin valmistautumisessa käytettiin kyseisestä prosessista 

koostettuja työohjeita ja muita dokumentteja, millä pyrittiin saamaan alustava näkemys 

prosessin tavoitteista. Prosessihaastatteluissa käytettiin apuna liitteessä 5 näkyvää lomaketta, 

johon on koostettu prosessin mallintamisen kannalta olennaisia asioita. Lomake perustuu 

Dumas et. al. (2018, 52) esitettyä prosessiprofiililomaketta, johon lisättiin kohdeorganisaation 

laadunhallintajärjestelmään kerättäviä prosessien ominaisuuksia. 

 

Prosessiarkkitehtuurin muodostamisessa tiimien työohjeet, erityisesti teknisen asiakaspalvelun 

toimintojen osalta, ovat erittäin tärkeässä roolissa osana prosessiarkkitehtuurin prosessien 

määrittämistä. Myös työohjeisiin perehtymällä on tavoitteena saada päivitettyä ja ajanmukaista 

tietoa prosessien sisällöstä. 

 

5.2 Prosessien tunnistaminen 

 

Prosessiarkkitehtuurin sisältämien prosessien tunnistaminen on tärkeä osa kokonaisuutta, kun 

tavoitteena on saada näkemys nykyisten prosessien ominaisuuksista. Prosessien 

tunnistamisessa käytetään avuksi aiempaa prosessidokumentaatiota, haastatteluja sekä 
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työohjeita. Prosessien tunnistamisessa pyritään rakentamaan kuvaus prosessista joko 

tekstimuotoon, tai suoraan visuaaliseksi BPMN-kaavioksi. Tämä valinta riippuu pitkälti siitä, 

onko prosessista saatavilla aiempaa prosessikuvausta, vai tuleeko työ suorittaa itse alusta 

alkaen. Prosessien tunnistamiseen käytetään mahdollisimman laajalti sekä todistepohjaista 

tunnistamista, että haastatteluihin pohjautuvaa tunnistamista. 

 

Prosessien tunnistamisen lopullisena tavoitteena on kuitenkin saada luotua visuaaliset 

kuvaukset prosessien kulusta BPMN-muodossa. Työssä käytettävän BPMN-

mallinnusmenetelmän periaatteita on kuvattu laajemmin luvussa 2.3.4. Huomioitavaa on, että 

läheskään kaikkia BPMN-menetelmän elementtejä ei prosessien kuvaamisessa käytetä; 

esimerkiksi dataobjekteja ja muita artefakteja ei kaavioihin sisällytetä niiden aiheuttaman 

visuaalisen epäselvyyden vuoksi. Taulukossa 16 on esitettynä prosessin ominaisuudet, jotka 

pyritään tunnistamaan prosesseista ja jotka kuvataan BPMN-kaavioissa. 

 

Taulukko 16. Dumas et. al. (2018, 177) 

1. Tunnista prosessin rajat (alku ja loppu) 

2.  Tunnista aktiviteetit ja tapahtumat 

3.  Tunnista resurssit ja prosessin kulku niiden välillä 

4. Tunnista prosessin kulkua ohjaavat tekijät (virheenkäsittely jne.) 

 

5.3 Asiakkuudet -yksikön prosessiarkkitehtuuri 

 

Asiakkuuksien toimintaa ohjaa voimakkaasti yhtäältä yksikön strategiset tavoitteet muun 

muassa asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseen ja nostamiseen liittyen, sekä toisaalta sähkön 

vähittäismarkkinoiden jakeluverkonhaltijalle asettamat velvollisuudet. Tämän pohjalta 

asiakasnäkökulmaa voidaan pitää prosessiarkkitehtuurin kannalta olennaisena lähtökohtana, 

sillä niin asiakastyytyväisyys, kuin vähittäismarkkinoiden prosessien toimivuus ovat pitkälti 

riippuvaisia asiakkaan pääsystä sopimusasiakkaaksi. Tämän lisäksi myös aiempi 

prosessidokumentaatio koko konsernin prosessien osalta, kuten kuvassa 25 on esitetty, puoltaa 

jakoa sen suhteen, että Asiakkuudet -yksikön arvoketjun vaiheet ovat luokiteltavissa kolmeen 

eri päävaiheeseen asiakkaan sopimussuhteen mukaan. Nämä ovat asiakkuutta edeltävät 

palvelut, sopimuksen aikaiset palvelut sekä sopimuksen päättämiseen liittyvät palvelut. Tämän 
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lisäksi yksikölle on esitetty myös tukiprosesseja, joiden toteuttaminen ei näyttäydy 

loppuasiakkaalle osana Lappeenrannan Energian ydinpalveluiden tuotantoa, mutta jotka 

toisaalta ovat olennaisessa osassa, kun ajatellaan sähkömarkkinoiden vaatimuksia 

jakeluverkonhaltijalle ja ydinprosessien toteuttamista. 

 

 

 

Kuva 26. Prosessiarkkitehtuurin vaiheet. 

 

Yksikön prosessien jakaminen ydin-, tuki- ja hallinnollisiin prosesseihin on haastavaa ja 

toteutettu jako riippuu vahvasti näkökulmasta; toisaalta jakeluverkon mittausvastuullisuus on 

laissa määritelty vastuu toimittaa sähkönmyyjille ja pohjoismaiseen taseselvitykseen 

mittaustietoja, mutta toisaalta kyseisen vaatimuksen täyttäminen näkyy loppuasiakkaalle vain 

välillisesti verkko- ja myyntisopimusten laskutusten kautta. Toisaalta taas voidaan ajatella, että 

esimerkiksi sopimusrikkomuksista johtuvien katkaisuiden toteuttaminen ei varsinaisesti 

palvele asiakasta, jonka sähköt prosessin myötä katkaistaan. Kuitenkin perintäkatkojen myötä 

saadut saatavat esimerkiksi myyntisopimusta koskien ovat omiaan laajemmassa mittakaavassa 

pitämään myyntiyhtiön kustannukset mahdollisimman alhaalla. Vaikutus levittäytyy siis 

kyseisen yhtiön koko asiakasmassalle. 

 

Asiakkuudet -yksikön toiminta keskittyy sähkön, kaukolämmön, maakaasun ja veden 

asiakkaiden palvelemiseen, ja vaikka markkinointi onkin hyvin olennainen osa energiayhtiön 

brändin kohottamista ja liittyy kiinteästi yhtiön uusien tuotteiden myynnin lisäämiseen, ei sitä 

nähdäkseni voida pitää laajemmin yksikön ydinprosessina. Kyseisellä prosessilla ei nimittäin 

suoranaisesti ole vaikutusta esimerkiksi vähittäismarkkinoiden prosessien kulkuun 

jakeluverkonhaltijan rooliin niissä. Tällä hetkellä markkinointi keskittyy erityisesti 

kaukolämmön ja maakaasun uusien tuotteiden ja liittymien myynnin edistämiseen. Myös tämän 

vuoksi markkinoinnin sijoittaminen yksikön tukiprosessiksi on perusteltua. 

Asiakkuutta 
edeltävät 
palvelut

Asiakkuutta 
edeltävät 
palvelut

Sopimuksen 
aikaiset 
palvelut

Sopimuksen 
aikaiset 
palvelut

Sopimuksen 
päättämiseen 

liittyvät 
palvelut

Sopimuksen 
päättämiseen 

liittyvät 
palvelut

Tukiprosessit 
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Prosessiarkkitehtuurin yhteyksien määrittämistä organisaatiossa vaikeuttaa myös se, että 

monissa ydinprosesseissa tulos tuotetaan laajemman yritysverkoston avulla. Tärkeitä 

yhteistyökumppaneita Asiakkuudet -yksikön prosessien kannalta ovat muun muassa 

mittaritoimittaja/luentapalvelun tuottaja, mittaustietojärjestelmän toimittaja, laskutuksen 

elinkaaripalvelun toimittaja, asiakaspalvelujärjestelmän toimittaja, sähkömarkkinoiden 

tiedonvaihtopalveluntarjoaja sekä myynnin osakkuusyhtiö. Kussakin prosessissa tarvittavan 

yritysverkoston, mukaan lukien Lappeenrannan Energian, kannalta on hyvin tärkeää, että 

prosessit ja niihin liittyvät vastuualueet on määritelty tarkasti. Yritysverkoston merkityksen 

hahmottaminen liittyy siihen, että prosesseihin tulee syötteitä muualtakin, kuin oman 

organisaation sisältä, mikä puolestaan aiheuttaa rajoitteita prosessien muuttamiselle. Tämä 

johtuu puolestaan osaltaan siitä, että palveluntarjoajien toimintaa ohjaavat heidän kanssaan 

tehdyt palvelusopimukset, jolloin vastuualueiden muuttaminen ei välttämättä käy ilman 

palvelusopimuksen läpikäyntiä ja neuvotteluja. 

 

Asiakkuutta edeltävät palvelut keskittyvät asiakkaan näkökulmasta siihen, että asiakas pääsee 

mahdollisimman nopeasti ja helposti tekemään sopimuksen energian- tai vedenjakelusta 

Lappeenrannan Energian kanssa tai toisaalta liittämään oman kiinteistönsä osaksi 

Lappeenrannan Energian energia- tai vesiverkkoja. Tapahtumaketjun voidaan nähdä lähtevän 

liikkeelle liittymämyynnistä ja siihen liittyvästä neuvonnasta, josta tekninen asiakaspalvelu on 

vastuussa. Sähkön jakeluverkonhaltija toimii monopoliasemassa, joten varsinaisen myynnin 

rooli on vähäinen; sähkön tarve ohjaa ottamaan yhteyttä uuteen liittymään liittyen. Tämän 

jälkeen käynnistyy käyttöpaikan liittymisprosessi, mikä sisältää useita vaiheita tarjouksen 

laskennasta liittymän toimitukseen. Myös liittymismaksujen laskuttaminen on olennainen osa 

liittymisprosessin kokonaisuutta. Sähkön osalta uudiskohteisiin rakennetaan uusi 

sähköliittymä, joka puolestaan saattaa sisältää useita käyttöpaikkoja. Olemassa olevien 

kohteiden osalta asiakas siirtyy joko liittymän uudeksi omistajaksi liittymänsiirtoprosessin 

kautta tai käyttöpaikan sopimuksen osapuoleksi. Mikäli asiakas muuttaa uuteen osoitteeseen ja 

tarvitsee sähkösopimuksen, tulee hänen tehdä valitsemansa myyntiyhtiön kanssa 

sähkösopimus. Kun myyntisopimus on kunnossa, voidaan käyttöpaikalle vahvistaa 

verkkosopimus. 
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Sekä asiakaspalvelun toteuttamien prosessien, että kunnossapitoon ja saneerauksiin liittyvillä 

prosesseilla on yhteyksiä tukipalveluiden toteuttamaan laskutukseen. Vaikutukset koskettavat 

muun muassa mittaustietojen tuottamista sekä asiakkaan laskutustietoja. Tukipalveluiden 

toteuttama tuntimittaustietojen käsittely on riippuvainen muun muassa mittarinvaihtoon 

liittyvien prosessien toiminnasta. Toisaalta laskutuksessa olennaisena osana näyttäytyvät 

esimerkiksi asiakaspalvelun toteuttamat muutokset sopimuskohtaisiin laskutustietoihin.  

 

Osana työtä on muodostettu BPMN-mallinnuksella yhteensä 34 erillistä prosessikuvausta, jotka 

sisältyvät joko osaksi alempana kuvattua prosessiarkkitehtuurin ydinprosessien kuvausta, 

tukiprosessiksi tai ydin- tai tukiprosessien aliprosessiksi. Prosessikaaviot ovat osittain 

semantiikaltaan validoituja ja ne pohjautuvat liitteessä 3 esitettyihin prosessien tunnistamiseen 

keskittyviin haastatteluihin, laajamittaiseen dokumentaation analyysiin sekä kirjoittajan omaan 

työkokemukseen kyseisistä prosesseista. Prosessikaaviot ovat myös syntaksiltaan validoitu MS 

Vision BPMN 2.0 sääntöjen mukaisesti. Mallinnetut prosessit ovat lueteltuna alla olevassa 

taulukossa 17, jossa on myös eritelty kunkin prosessin tyyppi, prosessin omistava tiimi sekä 

prosessin sijoittuminen osaksi sopimusasiakkuuden elinkaarta. 

 

Taulukko 17. Mallinnetut prosessit. 

Ydinprosessi Prosessin 

tyyppi 

Tiimi Vaihe 

Energian- ja veden toimitussopimusten 

tekeminen 

Ydinprosessi Asiakaspalvelu Sopimusasiakkuutta edeltävät 

prosessit 

Asiakas- ja laskutustietojen hallinta Ydinprosessi Asiakaspalvelu Sopimuksen aikaiset prosessit 

Energian- tai veden toimitussopimusten 

päättäminen 

Ydinprosessi Asiakaspalvelu Sopimuksen päättämiseen liittyvät 

prosessit 

Vakituisen sähköliittymän tarjousprosessi Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimusasiakkuutta edeltävät 

prosessit 

Vakituisen sähköliittymän sopimus- ja 

toimitusprosessi 

Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimusasiakkuutta edeltävät 

prosessit 

Tilapäisen sähköliittymän sopimus- ja 

toimitusprosessi 

Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimusasiakkuutta edeltävät 

prosessit 

Pientuotannon liittymisprosessi Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimusasiakkuutta edeltävät 

prosessit 

Käyttöpaikan verkkosopimuksen 

muuttaminen 

Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimuksen aikaiset prosessit 
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Liittymä- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimuksen aikaiset prosessit 

Verkoston kunnossapito (Vikailmoitusten 

tekeminen, puunkaatoapu) 

Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimuksen aikaiset prosessit 

Mittarien kunnossapito Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimuksen aikaiset prosessit 

Liittymissopimuksen irtisanominen Ydinprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Sopimuksen päättämiseen liittyvät 

prosessit 

Sopimuskytkentöjen toteuttaminen Ydinprosessi Tukipalvelut Sopimusasiakkuutta edeltävät 

prosessit 

Laskuttaminen Ydinprosessi Tukipalvelut Sopimuksen aikaiset prosessit 

Maksukatkojen ja -kytkentöjen 

toteuttaminen 

Ydinprosessi Tukipalvelut Sopimuksen aikaiset prosessit 

Liittymissopimusten siirtäminen Ydinprosessi Tukipalvelut Sopimuksen päättämiseen liittyvät 

prosessit 

Sopimuskatkaisuiden toteuttaminen Ydinprosessi Tukipalvelut Sopimuksen päättämiseen liittyvät 

prosessit 

Sähkön ja lämmön mittarien asentaminen Aliprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Vakituisen sähköliittymän 

sopimus- ja toimitusprosessi 

Rakennuslupien käsittely Tukiprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Tukiprosessit 

Liittymissopimusten päivittäminen Tukiprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Tukiprosessit 

Taseselvitystietojen hallinta Tukiprosessi Tukipalvelut Tukiprosessit 

Taseselvitystietojen tarkistaminen Tukiprosessi Tukipalvelut Tukiprosessit 

Mittaustietojen käsittely ja hallinta Tukiprosessi Tukipalvelut Tukiprosessit 

Mittaustietojen toimitus Tukiprosessi Tukipalvelut Tukiprosessit 

Tasevirhelaskenta Tukiprosessi Tukipalvelut Tukiprosessit 

Etäohjausten hallinta Aliprosessi Tukipalvelut Sopimuskytkennät 

Mittaustietojen puutteiden haku Aliprosessi Tukipalvelut Mittaustietojen käsittely ja hallinta 

Tuntimittauskohteiden tuntisarjojen 

tarkistaminen 

Aliprosessi Tukipalvelut Mittaustietojen käsittely ja hallinta 

Pientuotantokohteiden mittausten 

tarkastaminen 

Aliprosessi Tukipalvelut Mittaustietojen käsittely ja hallinta 

Sähkön ja lämmön mittarien poistaminen Aliprosessi Tekninen 

asiakaspalvelu 

Liittymän irtisanominen 

Laskuttamisen jälkeiset toimenpiteet Aliprosessi Tukipalvelut Laskuttaminen 

Laskutuksen täsmäytys Aliprosessi Tukipalvelut Laskuttaminen 

Venäjällä olevien sähkön kohteiden 

laskuttaminen 

Aliprosessi Tukipalvelut Laskuttaminen 
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Liitteessä 6 on esitettynä esimerkkinä tehdyistä mallinnuksista tasevirhelaskennan 

prosessikaavio. Työssä ei ole esitettynä kaikkia työhön liittyen tehtyjä prosessikaavioita, sillä 

nämä ovat määritetty kuulumattomiksi julkiseen diplomityöhön. Prosessit esitellään tästä 

johtuen tiivisti sanallisessa muodossa. 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään yksitellen prosessiarkkitehtuuriin sisältyvät ydin- ja 

tukiprosessit sanallisesti. Jokaisesta käsitellystä prosessista eritellään yleisellä tasolla niiden 

tavoite, konkreettiset lopputulokset, käytettävät järjestelmät sekä prosessin toimijat. Prosessit 

käsitellään ensin sopimusasiakkuutta edeltävien prosessien osalta, toisena sopimusasiakkuuden 

aikaisten prosessien osalta, kolmantena sopimuksen päättämiseen liittyvien prosessien osalta ja 

viimeisenä tukiprosessien osalta, jotka joko mahdollistavat tai tehostavat edeltä mainittujen 

ydinprosessien toteuttamista. 

 

5.3.1 Sopimusasiakkuutta edeltävät prosessit 

 

Sopimusasiakkuutta edeltävät prosessiketjut lähtevät liikkeelle sähkön osalta lähes kaikissa 

tapauksissa asiakkaan yhteydenotosta ja mahdollisesti liittymän hankintaan liittyvästä 

neuvonnasta. Alla olevassa kuvassa 27 on kuvattuna kokonaisuudessaan sopimusasiakkuutta 

edeltävät prosessit. Kaaviossa on eritelty myös kaasun, kaukolämmön ja veden prosesseja, 

mutta ainoastaan sähköä koskevat prosessit ovat työn kannalta olennaisia. Huomioitavaa on 

myös, että kuvassa 27 on eritelty harmaalla plusmerkillä ne prosessit, joista on toteutettu 

tarkempi prosessikuvaus. Näitä prosesseja käydään seuraavaksi tarkemmin läpi.  
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Kuva 27. Sopimusta edeltävät prosessit. 

 

Vakituisen sähköliittymän tarjousprosessi 

 

Vakituisen sähköliittymän tarjousprosessin tavoitteena on saattaa asiakkaalle tieto 

sähköliittymän hinnasta asiakkaan kiinteistölle. Prosessi on luokiteltu ydinprosessiksi, sillä 

kyseinen prosessi on oleellinen liittymän rakentamisen kannalta ja kiinteä osa asiakkaan 

etenemistä kohti sähkön sopimusasiakkuutta. Tarjousprosessi toteutetaan teknisessä 

asiakaspalvelussa ja siihen liittyy kiinteästi Lappeenrannan Energiaverkot, joka määrittää 

vyöhykehinnat sekä mahdolliset näiden ulkopuolella olevat verkonrakentamisen kustannukset. 
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Prosessilla on lähtökohtaisesti kaksi erillistä polkua ja on tarvittavan sähköliittymän sijainnista 

riippuvaa, kummalla tavoin prosessi toteutuu. Mikäli liittymän tarvitseva kiinteistö sijaitsee 

määriteltyjen vyöhykkeiden ulkopuolella, on hinnoittelu tällöin tapauskohtainen riippuen 

esimerkiksi lähimmän muuntamon etäisyydestä ja rakentamisen kustannuksista. Vyöhykkeiden 

sisällä prosessi on suoraviivainen ja käytännössä liittymällä on listahinta, joka riippuu liittymän 

koosta. Mikäli asiakas hyväksyy tarjouksen, käynnistyy vakituisen sähköliittymän sopimus- ja 

toimitusprosessi. 

 

Prosessi toteutetaan sähköisesti käyttäen liittymäpalvelujärjestelmää, joka on integroitu 

asiakaspalvelujärjestelmään (APJ) ja liittymätehtävien hallintajärjestelmään. 

Liittymäpalvelujärjestelmä ohjaa prosessin kulkua ja muun muassa asiakastiedot siirtyvät 

osittain järjestelmästä toiseen. Prosessissa tarvitaan myös asiakkuuksienhallintajärjestelmää, 

johon voidaan sanallisesti tallentaa lisätietoja asiakkaan yhteydenotoista. Prosessi käynnistyy 

aina asiakkaan yhteydenotosta, mutta mikäli asiakkaan kiinteistö sijaitsee vyöhykkeiden 

ulkopuolella ja rakentamiskynnys ei ylity, kuuluu prosessiin myös aluetiedustelujen 

toteuttaminen muille alueella oleville kiinteistönomistajille, jossa liittymän rakentaminen 

kohteeseen lähtee periaatteessa jakeluverkonhaltijan aloitteesta. Prosessi päättyy joko siihen, 

että asiakas hyväksyy tarjouksen, mistä käynnistyy liittymän sopimus- ja toimitusprosessi, tai 

tarjouksen hylkäykseen. Prosessin lopputuloksena syntyy tehty liittymätarjous.  

 

Vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi 

 

Vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessin tavoitteena on saada rakennettua 

asiakkaan kiinteistölle uusi sähköliittymä asiakkaan liittymispisteelle saakka. Kyseinen 

prosessi on Asiakkuudet -yksikön kenties eräs tärkeimmistä prosesseista ja luokiteltu 

ydinprosessiksi. Prosessi on monimutkainen ja toisaalta asiakkaan näkökulmasta hyvin 

olennainen; prosessi sijoittuu yleensä osaksi asiakkaan rakennusprojektia ja prosessin 

viivästyminen voi aiheuttaa ongelmia rakentamisessa. Prosessille voidaan määrittää selkeä 

kohta asiakkuuden elinkaaressa; prosessi seuraa sähköliittymän tarjousprosessia ja sen jälkeen 

asiakas siirtyy sähkön sopimusasiakkaaksi. Tämän lisäksi liittymisprosessiin kuuluu myös 

kohteen mittarointi ja kohteen kytkentä. Käytännössä prosessi sisältää kaikki vaiheet tehdystä 

liittymätilauksesta rakennettuun liittymään ja kytkettyyn sähkön käyttöpaikkaan. Vakituisen 
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sähköliittymän prosessi on koko Asiakkuudet -yksikön kannalta olennainen jotta, asiakkaan 

sähkön käyttö pääsee alkamaan asiakkaan sähköntarpeen mukaisesti. Prosessin lopputuloksena 

syntyy liittymäsopimus sekä käyttöpaikkojen verkkosopimukset asiakkaalle. 

 

Prosessi käynnistyy asiakkaan hyväksymästä liittymätarjouksesta, minkä tarkistamisen jälkeen 

tehdään liittymäpalvelujärjestelmään liittymän toimitusprosessi. Prosessi kulkee lähes kaikissa 

tapauksissa saman kaltaisesti, joskin liittymän takaisten käyttöpaikkojen määrä vaihtelee; 

esimerkiksi kerrostaloliittymän rakennuttaminen tuo mukanaan mahdollisesti kymmeniä uusia 

käyttöpaikkoja, kun taas omakotitalossa on yleensä vain yksi käyttöpaikka. Prosessin kulun 

kannalta myös asiakaspalvelujärjestelmä on olennaisessa osassa, sillä prosessin lopputuloksena 

syntyvät tiedot asiakkaan liittymäsopimuksesta ja käyttöpaikan verkkosopimusten tiedot ovat 

asiakaspalvelujärjestelmässä. Asiakaspalvelujärjestelmä on myös liittymälaskutuksen kannalta 

olennainen osa prosessia. Prosessissa käytetään myös liittymätehtävien hallintajärjestelmää, 

urakointiin liittyviä työnkulkujärjestelmiä, tiedonhallintajärjestelmää arkistointiin, 

urakoitsijoiden palvelujärjestelmää sekä tarvittaessa sähköisen allekirjoituksen palvelua. 

 

Prosessin toteutukseen liittyy teknisen asiakaspalvelun lisäksi useita eri toimijoita, joita ovat 

asiakas, tiedonvaihto, Lappeenrannan Energiaverkkojen suunnitteluosasto sekä asiakkaan- ja 

energiaverkkojen urakoitsijat.  

 

Tilapäisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi 

 

Tilapäisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi poikkeaa käytännön tasolla 

merkittävästi vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessista. Myös tilapäisen 

sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi suoritetaan teknisessä asiakaspalvelussa ja on 

luokiteltu ydinprosessiksi. Tilapäiset sähköliittymät tilataan yleensä rakentamisen aikaista 

sähkönkäyttöä tai erilaisia tapahtumia varten. Järjestelmien ja prosessissa käytettävän datan 

osalta prosessi on kuitenkin paljolti samanlainen, kuin vakituisenkin sähköliittymän 

prosessissakin.  

 

Tilapäisen sähköliittymän tilaus lähtee liikkeelle asiakkaan yhteydenotosta ja isoimpana erona 

vakituiseen sähköliittymän hankintaan on se, että prosessissa ei tehdä samanlaisia 
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verkonrakennustöitä. Lopputuloksena ei myöskään välttämättä ole omaa liittymäsopimusta 

asiakaspalvelujärjestelmässä, mutta tämä riippuu siitä, mihin kaapeliin määräaikainen liittymä 

kytketään; tuleeko tilapäinen sähköliittymä kohteeseen, johon myöhemmin kytketään esim. 

omakotitalon sähköt. Yhtäläistä on kuitenkin se, että lopputuloksena on uusi käyttöpaikka ja 

käyttöpaikan verkkosopimus. 

 

Tilapäisen sähköliittymän prosessissa mukana ovat teknisen asiakaspalvelun lisäksi itse 

asiakas/tilaaja, tiedonvaihto sekä asiakkaan- että Energiaverkkojen urakoitsijat. Prosessin 

toteutuksen kannalta tärkeimmät järjestelmät ovat asiakkuuksienhallintajärjestelmä (CRM-

järjestelmä), APJ ja urakoitsijoiden työnkulkujen hallintajärjestelmät.  

 

Pientuotannon liittymisprosessi 

 

Pientuotannon liittymisprosessissa liitetään asiakkaan kulutuskäyttöpaikan 

pientuotantolaitteisto osaksi sähköverkkoa. Pientuotannon liittymisprosessi on kulutuksen 

käyttöpaikkojen prosesseja yksinkertaisempi ja prosessi on lähes ilmoitusluontoinen asiakkaan 

näkökulmasta. Käytännössä liitettävän pientuotantolaitteiston tulee täyttää 

jakeluverkonhaltijan asettamat vaatimukset ja sähkön mittaukseenkin tarvitaan laitteiston 

yhdistämisen lisäksi ainoastaan nopea ohjelmointi. Prosessi on luokiteltu ydinprosessiksi, 

koska prosessin myötä asiakas siirtyy myös tuotannon verkkosopimuksen asiakkaaksi. 

 

Pientuotannon liittymisprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan urakoitsijan lähetettyä 

pientuotannon yleistietolomakkeen urakoitsijaOnlinen kautta. Prosessi päättyy siihen, että 

laitteisto on yhdistetty sähköverkkoon ja käyttöpaikka ja sen verkkosopimus on luotu APJ:ään. 

Kun prosessi on teknisen asiakaspalvelun näkökulmasta käsitelty, käynnistyy pientuotannon 

tuntisarjojen tarkistaminen tukipalveluissa, jossa katsotaan, että tarvittavat lähetykset 

luentajärjestelmästä mittaustietokantaan ja mittaustietokannasta APJ:ään ovat käynnissä. 

 

Pientuotannon liittymisprosessiin osallistuu teknisen asiakaspalvelun lisäksi asiakas, asiakkaan 

urakoitsija, tiedonvaihto, Energiaverkkojen suunnitteluosasto, luentajärjestelmän toimittaja, 

sekä toinen Asiakkuudet -yksikön alainen Tukipalvelut-tiimi. Tärkeitä järjestelmiä ovat muun 

muassa UrakoitsijaOnline, CRM, APJ ja työnkulun hallintajärjestelmät.   
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Energian- tai veden toimitussopimusten tekeminen 

 

Energian- tai veden toimitussopimusten tekeminen on laaja prosessi, jossa on esitettynä kaikkia 

Lappeenrannan Energian tarjoamia hyödykkeitä koskien sopimusten tekeminen. Sähkön osalta 

joko laitetaan alulle liittymissopimuksen siirtoprosessi, tai kootaan tarvittavat tiedot 

myyntisopimuksen tekemistä varten. Lappeenrannan Energia kuuluu Väre-konserniin ja 

Lappeenrannan Energian asiakaspalvelussa pystytäänkin koostamaan tiedot sopimuksen 

tekemistä varten. Väreen näkökulmasta kyseessä on siis osin Lappeenrannan Energialle 

ulkoistettu prosessi. Huomioitavaa kuitenkin on se, että pääsyä Väreen 

asiakaspalvelujärjestelmään ei ole, joten sanomaliikenne tapahtuu Väreeltä 

jakeluverkonhaltijalle. Prosessi on koko Asiakkuudet -yksikön näkökulmasta tärkeä 

ydinprosessi, sillä sen kautta asiakas saadaan joko sähkön, tai toisaalta esimerkiksi 

kiinteistökauppojen yhteydessä muiden hyödykkeiden sopimusasiakkaaksi ja laskutukseen.  

 

Energian- ja veden toimitussopimuksia tehdessä on olennaista heti alussa asiakkaan 

yhteydenoton myötä varmistaa, mistä kohteesta on kyse ja tuleeko kohteeseen solmia muitakin 

sopimuksia, kuin sähkösopimus. Mikäli kyseessä on esimerkiksi omakotitalo, jonka asiakas on 

ostanut ja jonne hän tarvitsee sopimuksia, aloitetaan samalla mahdolliset liittymien siirtämisen 

toimenpiteet liittymäpalvelujärjestelmässä. Tämä prosessi lähtee aina liikkeelle asiakkaan 

yhteydenotosta, mutta lopputuloksena ei välttämättä ole kuin merkintä yhteydenotosta. Tämä 

siksi, että mikäli asiakas ei halua solmia Väreen sähkönmyyntisopimusta ja kyseessä on 

esimerkiksi kerrostaloasunto, eikä asiakkaan aiempia sopimuksia tarvitse päättää, ei 

toimenpiteitä vaadita.   

 

Kyseisessä prosessissa on asiakaspalvelun ja yhteyttä ottaneen uuden asiakkaan lisäksi joissain 

tapauksissa mukana kiinteistön omistaja tai vanha omistaja ja sähkönmyyntiyhtiö Väre. 

Prosessin kannalta olennaisimmat järjestelmät ovat asiakaspalvelujärjestelmä, Väreen 

sopimustietojen verkkolomake sekä liittymäpalvelujärjestelmä niissä tapauksissa, joissa 

asiakkaan yhteydenotto käynnistää myös liittymäsiirtoprosessin. 
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Sopimuskytkentöjen toteuttaminen 

 

Sopimuskytkentöjen toteuttaminen on tukipalveluiden vastuulla. Prosessin myötä asiakkaan 

sähkönjakelu saadaan aloitettua, mikä puolestaan on asiakkaan näkökulmasta olennaista. 

Prosessi on luokiteltu ydinprosessiksi. Kyseisen prosessin tavoitteena on mahdollistaa 

asiakkaan energian käyttö sopimuksen alkaessa. Käytännössä prosessi on relevantti ainoastaan 

sähkön osalta, sillä ainoastaan sitä koskien tehdään sopimuksettomien kohteiden katkoja, 

jolloin takaisinkytkentä on tarpeellinen. Jotta jakeluverkonhaltija voi kytkeä sähköt sopimuksen 

alkaessa, tarvitaan käyttöpaikan asiakkaalta vahvistus sähkön kytkennän paloturvallisuudesta. 

Sopimuskytkentöjen kannalta asiakaspalvelu on olennaisessa osassa, sillä asiakkaat ovat 

yleensä yhteydessä asiakaspalveluun, mikäli sähkön kytkentää tulee jouduttaa. 

 

Sopimuskytkentöjen tarkastusprosessi toteutetaan muutaman kerran päivässä, yleensä kerran 

aamupäivällä ja tämän jälkeen ennen klo 14 ja viimeisen kerran ennen klo 16. Prosessin 

käynnistymiseen ei siis tarvita asiakkaan suoraa yhteydenottoa, vaan kyseessä on ajastettu 

toimenpide. Prosessin lopputuloksena on APJ:ssä päivitetyt kytkentäprosessit ja mahdollisesti 

päivitetyt asiakastiedot. Prosessi toteutetaan lähes täysin asiakaspalvelujärjestelmässä, joskin 

etäohjausten hallintaan liittyvissä toimenpiteissä myös luentajärjestelmän toimittajan 

työnkulunhallintajärjestelmä on tärkeässä osassa. Prosessin toteutuksessa ovat mukana asiakas, 

tiedonvaihto, sekä etäohjausten hallinnan osalta myös luentajärjestelmän toimittaja ja 

tarvittaessa energiaverkkojen urakoitsija. 

 

5.3.2 Sopimuksen aikaiset prosessit 

 

Sopimuksen aikaiset prosessit tulevat ajankohtaisiksi, kun asiakas siirtyy verkkosopimuksen 

asiakkaaksi ja kun sähkönjakelu on käyttöpaikalla aloitettu. Sopimuksen aikaiset prosessit 

tapahtuvat tilanteesta ja verkkosopimuksen käyttöpaikasta riippuen useitakin kertoja ja niiden 

järjestystä on vaikeahko määrittää. On täysin tilanteesta riippuvaa onko esimerkiksi 

sähkömittari syytä vaihtaa osana mittarien kunnossapitotoimia ja toisaalta läheskään kaikkien 

mittarien vaihtojen kohdalla korjaavia laskutustoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Alla olevassa 

kuvassa 28 näkyvien sopimuksen aikaisten prosessien toteutus päättyy, kun asiakkaan sopimus 
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päättyy. Kuvassa 28 harmaalla plusmerkillä, eli aliprosessin merkillä, on eritelty ne prosessit, 

joista on toteutettu tarkempi prosessikuvaus ja jotka eritellään seuraavaksi tarkemmin. 

 

 

Kuva 28. Sopimuksen aikaisten prosessit. 
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Mittarien kunnossapito 

 

Mittarien kunnossapitoprosessi pitää sisällään sekä rikkinäisten etäluettavien mittarien, että 

elinkaarensa päässä olevien mittarien vaihtoprosessin. Prosessi on määritelty ydinprosessiksi, 

sillä mittarin toimivuudesta vastaaminen on tärkeää, jotta esimerkiksi todelliseen 

tuntikulutukseen perustuva laskutus saadaan toteutettua. Tässä yhteydessä käsiteltävä prosessi 

kuuluu tekniselle asiakaspalvelulle, mutta periaatteessa mittarien toiminnan varmistaminen on 

myös osaltaan luentajärjestelmän toimittajan vastuulla. Prosessin tavoitteena on saattaa 

käyttöpaikan mittaus mahdollisimman nopeasti kuntoon ongelman huomaamisesta tai toisaalta 

aikataulun mukaisesti. Mittarien kunnossapitoprosessi on olennainen siltä kannalta, että 

ajallaan huomatut ja toteutetut mittarinvaihdot ovat toimivan mittaustietojen hallinnan pohjalla. 

 

Kunnossapitoprosessit liittyvät kiinteästi energia- ja vesiliittymien toimituksen ylläpitoon ja 

verkkosopimuksen eri hyödykkeiden verkkopalveluehdoissa esitettyjen ehtojen toteuttamiseen. 

Kunnossapitoprosessit ovat määritetty tässä työssä teknisen asiakaspalvelun tuottamaksi 

prosessikokonaisuudeksi, johon kuuluvat muun muassa saneeraukset sekä erilaiset mittareiden 

ja muiden verkkolaitteiden kunnossapitotehtävät tietyin rajauksin. 

 

Mittarien kunnossapitoprosessi käynnistyy tässä tapauksessa joko perustuen tietoon mittarin 

elinkaaren päättymisestä, tai luentajärjestelmän toimittajan ilmoituksesta rikkinäisestä 

mittarista. Prosessissa ovat siis mukana luentajärjestelmän toimittaja, että energiaverkkojen 

urakoitsija. Mittarinvaihto suoritetaan mittarin sijainnissa urakoitsijan toimesta ja järjestelmien 

puolella mukana ovat APJ, sekä työnkulun hallintajärjestelmä. Mittarinvaihdossa on läsnä 

myös luentajärjestelmän toimittajan järjestelmät, sekä urakoitsijan omat järjestelmät, mutta 

kohdeorganisaatiolle näyttäytyvät lähinnä edellä mainitut APJ ja työnkulkujen 

hallintajärjestelmä. Prosessi päättyy siihen, että mittari on saatu vaihdettua ja 

asiakaspalvelujärjestelmään on saatu tieto mittarin vaihdosta. Tämän lisäksi on olennaista 

hahmottaa, että mittarinvaihdon myötä palautuu myös mittaustietokantaan tieto mittarin 

vaihdoksesta ja tämän pohjalta muodostuvat tarvittavat tuntisarjan arviot työmääräimen 

lukemiin perustuen. Kyseiset vaiheet tapahtuvat kuitenkin tukipalvelut tiimissä. 
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Verkoston kunnossapito 

 

Verkoston kunnossapito rajoittuu Asiakkuudet -yksikössä prosessiin, jossa tekninen 

asiakaspalvelu ilmoittaa toimistoaikaan tulevat mahdolliset verkostojen vikatilanteet 

Lappeenrannan Energian käytönvalvontaan. Prosessi on määritelty ydinprosessiksi, sillä 

asiakkaan ilmoittamien mahdollisten vaaratilanteiden käsittely on olennaista turvallisuuden 

takaamiseksi ja sähkönjakelun ylläpitämiseksi. Varsinainen saneerausten suunnittelu 

toteutetaan toisessa organisaatiossa.  

 

Prosessi käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta ja mikäli asiakkaan ilmoittamasta vikatilanteesta 

ei ole tehty vikailmoitusta, laitetaan vikailmoitus eteenpäin WebTCC järjestelmään. Prosessissa 

ovat mukana asiakas sekä sähköverkon käyttökeskus. Prosessin toteuttamiseen tarvitaan myös 

UTG-verkkotietojärjestelmää, sekä CRM-järjestelmää. 

 

Käyttöpaikan verkkosopimuksen muuttaminen 

 

Käyttöpaikan verkkosopimuksen muuttaminen lähtee liikkeelle asiakkaan yhteydenotosta 

tekniseen asiakaspalveluun. Uusi verkkosopimus on tarpeen, mikäli asiakkaan 

verkkosopimuksen käyttöpaikan sulakekoko muuttuu, mikäli käyttöpaikan tariffi muuttuu tai 

mikäli asiakas asettaa koko sähköliittymän ylläpitoon. Lopputuloksena asiakkaalla on 

käyttöpaikalla uusi verkkosopimus, jossa tuote on päivitetty uutta käyttöpaikan tilannetta 

vastaavaksi. Kyseinen prosessi tapahtuu nykyään kokonaisuudessaan jakeluverkonhaltijan 

APJ:ssä, lukuun ottamatta ylläpitoon asettamisen vaiheita, joissa on mukana myös 

työnkulunhallintajärjestelmä. Prosessi on luokiteltu sopimuksen aikaiseksi ydinprosessiksi, 

sillä prosessin myötä tehdään sopimusmuutoksia ja mahdollisesti myös muutoksia sähkön 

mittaukseen. 

 

Prosessissa ovat mukana hieman prosessin kulusta riippuen teknisen asiakaspalvelun lisäksi 

joko vain verkkosopimuksen asiakas, tai mikäli kyseessä on liittymän ylläpitoon asettamisesta, 

ovat mukana myös Energiaverkkojen urakoitsija ja luentapalvelun toimittaja.  
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Asiakas- ja laskutustietojen hallinta 

 

Asiakas- ja laskutustietojen hallinta on eräs yleisimmistä ja useimmin toistuvista prosesseista 

kohdeorganisaation asiakaspalvelutiimissä. Prosessi on luokiteltu ydinprosessiksi osana 

sopimuksen aikaisia prosesseja. Prosessi lähtee liikkeelle joko asiakkaan, asiakkaan edustajan, 

laskutuksen elinkaaripalvelun tai myyjän ilmoituksen perusteella. Prosessin lopputuloksena 

joko asiakkaan asiakastiedot tai sopimuskohtainen laskutusosoite on päivitetty uuden tiedon 

mukaiseksi. Päivitettäviä asiakastietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan puhelinnumeron tai 

postiosoitteen päivittäminen uuden tiedon pohjalta tai asiakkaan alityypin muuttaminen 

kuolinpesäksi asiakkaan lähiomaisen ilmoituksesta. Sopimuskohtaisen laskutusosoitteen 

muuttaminen puolestaan on usein toimenpiteenä, mikäli asiakkaana on yritysasiakas, joka 

haluaa tiettyjen sopimusten laskut tietylle henkilölle yrityksensä sisällä. Kaikista ilmoituksista 

on ohjeistus tehdä yhteydenotto Lappeenrannan Energian CRM-järjestelmään. 

 

Kyseisessä prosessissa tärkeimmät järjestelmät ovat eri asiakaspalvelujärjestelmät kunkin 

hyödykkeen osalta. Mikäli asiakas haluaa, että esimerkiksi hänen puhelinnumeronsa ja 

postitusosoitteensa päivitetään, tulee tiedot tallentaa erikseen jokaiseen järjestelmään. Mikäli 

kyseessä puolestaan on sopimuskohtaisten tietojen päivittäminen, tulee myös nämä päivittää 

erikseen asiakaspalvelujärjestelmiin kohteena oleville sopimuksille. Edellä mainittujen lisäksi 

tarvitaan myös CRM-järjestelmää, jonne tallennetaan tieto asiakkaan tietojen päivittämisestä. 

Tämä on olennaista, jotta esimerkiksi laskuja koskevissa virhetilanteissa on tiedossa asiakkaan 

laskutustietojen päivittämisen syy.  

 

Laskuttaminen 

 

Laskuttaminen on Lappeenrannan Energian kannalta olennainen ydinprosessi, jotta asiakkaille 

toteutettu sähkönsiirtopalvelu saadaan toteutettua. Laskutusprosessissa on huomioitu myös 

kaukolämmön ja kaasun laskutusprosessit. Edellä mainittujen hyödykkeiden laskutus perustuu 

tuntisarjasta laskettuun kokonaiskulutukseen. Laskutusprosessi koostuu karkeasti laskutusta 

edeltävistä tarkistuksista, laskujen muodostamisesta ja lähettämisestä, laskutuksen 

täsmäytyksestä, laskuttamisen jälkeisistä toimenpiteistä sekä venäjän maantieteellisellä alueella 

olevien kohteiden laskuttamisesta. 
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Laskuttaminen käynnistyy kullakin hyödykkeellä edeltävästi laaditun aikataulun mukaisesti. 

Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että joka kuukauden alkupuoliskolla laskutetaan ainakin osa 

sähkön, kaukolämmön ja kaasun sekä veden kohteista. Prosessin alussa tarkistetaan aina 

sähköisen laskutuksen osoitteiden mahdolliset virheet, laskutettavan ajanjakson ja hyödykkeen 

mittaustiedot, laskutuskausi APJ:stä ja mahdolliset tekstikenttien muutokset, joita laskuille on 

suunniteltu tulevaksi. Sähkön osalta tärkeitä toimenpiteitä ovat myös laskutusryhmättömien 

kohteiden tarkistus, sekä sähkön vakiokorvausten laskeminen ennen laskutusta. Kun kaikki 

edeltävät toimenpiteet on saatu toteutettua, lähetetään organisaation sisällä ilmoitus 

käsiteltävän laskutusryhmän laskutuksen aloittamisesta. Laskutus tapahtuu täysin APJ:ssä, 

jossa muodostetaan laskut ja josta laskut lähetetään. Laskujen muodostamisen yhteydessä on 

tarkistettava mahdolliset virheet ja myös analysoitava laskujen suuruuksia suhteessa aiempiin 

kuukausiin. Laskut lähtevät liikkeelle laskutuksen elinkaaripalvelun tarjoajan kautta joko 

esimerkiksi paperisena tai sähköisenä e-laskuna. Kun laskutukset on saatu suoritettua kyseiseltä 

kuukaudelta, tarkistetaan laskutuksen täsmäävyys sen suhteen, ovatko APJ:n ja 

elinkaaripalvelun tarjoajan raportin summat samat; ovatko kaikki tarvittavat laskut siirtyneet 

järjestelmästä toiseen. Tämän lisäksi myös muut mahdolliset laskutuksen virhetilanteet 

laskujen toimitukseen liittyen korjataan, esim. epäonnistuneiden sähköpostilaskujen lähetyksen 

osalta. Kun mahdolliset virheet on saatu korjattua, ajetaan sähköveroraportti ja tallennetaan se 

tiedostojenhallintajärjestelmään.   

 

Laskujen muodostaminen tapahtuu kokonaan APJ:ssä, mutta kaikki vaiheet huomioiden 

prosessissa käytetään myös sähköpostia, erilaisia tiedostojenhallintajärjestelmään tallennettuja 

Excel-tiedostoja ja laskutuksen elinkaaripalvelun tarjoajan online-palvelua. Prosessissa ovat 

mukana tukipalveluiden lisäksi asiakkaat, laskutuksen elinkaaripalvelun tuottaja, 

asiakaspalvelu, tekninen asiakaspalvelu sekä kirjanpito. 

 

Maksukatkojen ja -kytkentöjen toteuttaminen 

 

Maksukatkojen ja -kytkentöjen toteuttaminen liittyy sähkön verkkosopimuksen ja 

myyntisopimuksen sopimusrikkomuksiin. Kyseinen prosessi voidaan sijoittaa selkeästi osaksi 

sopimuksen aikaisia ydinprosesseja, sillä perintätoimiin liittyen maksukatkoja voidaan 

suorittaa vain voimassa olevaa myynti- tai verkkosopimusta koskien. Mikäli asiakas laiminlyö 
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esimerkiksi myyntisopimuksen ehtoja, on myyntiyhtiöllä oikeus pyytää sähkönjakelun 

keskeytystä jakeluverkonhaltijalta. Maksukatkojen ja -kytkentöjen toteuttaminen tehdään 

jakeluverkonhaltijan toimesta, sillä se hallinnoi sähkön käyttöpaikkojen sähkömittareita ja 

katko tehdään yleensä katkaisemalla sähkön kulku mittarin kautta.  

 

Prosessi lähtee liikkeelle sähkönmyyjän lähettämästä katkaisun sähköpostivahvistuksesta tai 

jakeluverkonhaltijan laskutuksen elinkaaripalveluiden tuottajalta saadusta 

sähköpostivahvistuksesta. Saadun sähköpostivahvistuksen tiedot tallennetaan Excel-

tiedostoihin, joissa seurataan sekä verkon-, että myyjän katkopyyntöjä. Prosessissa on eritelty 

erilliset työnkulut sekä sähköä, että muita hyödykkeitä koskien. Prosessissa käytetään 

sähköpostia, Exceliä, APJ:ää, sekä tarvittaessa etäohjausten hallintaan liittyen työnkulkujen 

hallintajärjestelmää. Prosessissa toimijoita ovat laskutuksen elinkaaripalvelun toteuttaja, 

sähkönmyyjät, asiakas ja tarvittaessa energiaverkkojen urakoitsija sekä luentapalvelun 

toimittaja. Pääasiallisesti prosessi toteutetaan tukipalvelut-tiimin toimesta, mutta 

nykytilanteessa sähkön maksukatkojen ja -kytkentöjen käsittely toteutetaan ulkoisen 

palveluntarjoajan toimesta. 

 

Prosessin lopputuloksena on tehdyn käyttöpaikan katkaisun ja toimenpiteen laskutuksen lisäksi 

myös käyttöpaikan kytkentä, joka yleensä maksukatkojen tapauksessa tulee suhteellisen 

nopeasti katkaisun jälkeen, useimmiten jopa samana päivänä. Käyttöpaikan takaisinkytkennän 

osalta toistuvat sähköpostivahvistusten käsittely ja toimenpiteen laskutus. 

 

5.3.3 Sopimuksen päättämiseen liittyvät prosessit 

 

Sopimuksen päättämiseen liittyvät prosessit liittyvät usein siihen, että asiakas muuttaa toiseen 

osoitteeseen, sähköliittymän omaava kohde on myyty toiselle taholle tai liittymä halutaan 

irtisanoa sähkön tarpeen loppumisen johdosta. Koska kyseessä on monissa tapauksissa tilanne, 

että käyttöpaikan tai liittymän omistajaksi tulee uusi asiakas, on sopimuksen päättämiseen 

liittyvistä prosesseista yhteys sopimusasiakkuutta edeltäviin prosesseihin ja sähkön 

sopimuskytkentöihin, joka on esitettynä kuvassa 27. Kaikki sopimuksen päättämiseen liittyvät 

prosessit ovat eriteltynä alla olevassa kuvassa 29. 
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Kuva 29. Sopimuksen päättämiseen liittyvät prosessit. 
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Energian- tai veden toimitussopimusten päättäminen 

 

Energian- tai veden toimitussopimusten päättäminen tapahtuu asiakaspalvelussa asiakkaan 

yhteydenoton pohjalta, tai vaihtoehtoisesti uuden asiakkaan tehtyä sopimukset kyseessä oleville 

käyttöpaikoille. Tavoitteena on päättää vanhan käyttöpaikalta lähtevän asiakkaan sopimukset 

halutusti asiakaspalvelujärjestelmissä. Verkkosopimus päätetään tässä tapauksessa aina 

ulosmuuttona. Prosessin lopputuloksena voi päätetyn verkkosopimuksen lisäksi olla myös 

asiakkaan postitus- tai laskutusosoitteen päivitys, mikäli loppulasku halutaan lähettää asiakkaan 

uuteen osoitteeseen. Prosessin päättyminen käynnistää sopimuskatkaisuiden käsittelyn 

prosessin sähkön osalta. Prosessi on asiakaspalvelussa toteutettava ydinprosessi, jonka pohjalta 

asiakkaan oikeus sähkön käyttöön ja jakeluverkonhaltijan velvollisuus toimittaa sähköä 

käyttöpaikalle päättyvät. 

 

Prosessi toteutetaan pitkälti asiakaspalvelujärjestelmässä, sillä siellä on kootusti tieto eri 

hyödykkeiden sopimustilanteista ja se toimii myös laskutusjärjestelmänä. Tämän lisäksi 

tarvitaan myös CRM-järjestelmää, jonne tallennetaan tiedot asiakkaan yhteydenotosta. 

Prosessissa on mukana lähtevän asiakkaan lisäksi myös tarvittaessa uusi asiakas; veden ja 

lämmön käyttöpaikkoja ei voi jättää sopimuksettomaan tilaan, vaan sopimus siirtyy aina 

saumattomasti asiakkaalta seuraavalle. Energian- tai veden toimitussopimusten prosessi päättää 

omalta osaltaan asiakkaan verkkosopimusten aikaisten palveluiden tarjoamisen ja sen pohjalta 

tehdään sähkön osalta käyttöpaikan katkaisu.  

 

Liittymissopimusten siirtäminen 

 

Liittymissopimuksen siirtäminen käynnistyy yleensä asiakkaan yhteydenotosta 

asiakaspalveluun tai verkkosivuilla tehdystä liittymänsiirtoilmoituksesta. Liittymissopimuksen 

siirtämisessä lopputuloksena on uusi liittymissopimus, joka on kiinteistön uuden omistajan 

nimissä. Prosessi on määritetty sopimuksen päättämiseen liittyviin ydinprosesseihin, sillä sen 

myötä yhden asiakkaan liittymäomistus päättyy. Asiakaspalvelusta myös tehdään nykyään 

yhteydenottoja sähkön käyttöpaikkojen sisäänmuuttosanomien perusteella liittymällisten 

sähkön käyttöpaikkojen asiakkaille, mikäli kohteessa on syytä tarkastaa mahdollisen 

kiinteistökaupan mahdollisuus. Liittymätieto on tärkeä muun muassa sen kannalta, että 
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asiakastiedottaminen liittymän omistajalle ja muut liittymää koskevat prosessit saadaan 

toteutettua asianmukaisesti. 

 

Liittymissopimusten siirtämisessä tarvitaan liittymäpalvelujärjestelmää, eri hyödykkeiden 

asiakaspalvelujärjestelmiä, CRM-järjestelmää, sekä tarvittaessa tiedostojenhallintajärjestelmää 

ja sähköisen allekirjoituksen järjestelmää. Prosessin vaiheet toteutetaan pitkälti tukipalveluiden 

toimesta, mutta prosessissa on luonnollisesti mukana myös liittymän uusi omistaja sekä 

asiakaspalvelu. Prosessi on hyvin erilainen riippuen siitä, mistä hyödykkeestä on kyse. Sähkön 

ja lämmön osalta prosessi on melko suoraviivainen, mutta veden osalta prosessissa on 

merkittävästi enemmän vaiheita johtuen muun muassa veden asiakaspalvelujärjestelmän ja 

liittymäpalvelujärjestelmän välisten järjestelmäintegraatioiden puutteesta sekä sopimusehtojen 

erilaisuudesta suhteessa muihin hyödykkeisiin.  

 

Sopimuskatkaisuiden toteuttaminen 

 

Sopimuskatkaisuiden toteuttaminen tapahtuu sen jälkeen, kun sähkön käyttöpaikan 

verkkosopimus on päättynyt joko asiakkaan ulosmuuton tai myynnin päättymisen myötä. 

Olennainen prosessin kulkua ohjaava tekijä on sähkömittarin etäohjauksen mahdollisuus; 

mikäli mittarille voidaan lähettää etäohjauksia, kulkee prosessi etäohjausten hallinnan kautta, 

mutta mikäli kyseessä on esimerkiksi yli 3x63 A kohde, jonka mittaus toteutetaan 

virtamuuntajamittauksella, ei mittaria voida katkaista etänä. Tällöin sähkön katkaisu tehdään 

manuaalisesti energiaverkkojen asentajien toimesta. Prosessi liittyy sopimuksen päättymiseen 

ja on määritelty ydinprosessiksi, sillä sen toteutuksen myötä sähkönjakelu päättyy tiettyä 

käyttöpaikkaa koskien.  

 

Prosessin toteuttamiseen tarvitaan pääasiassa asiakaspalvelujärjestelmää, sähköpostia, sekä 

etäohjausten hallintaan liittyen Exceliä ja tarvittaessa luentapalvelun toimittajan 

työnkulunhallintajärjestelmää. Prosessissa ovat mukana loppuasiakas, tiedonvaihto, sekä 

tarvittaessa luentapalvelun toimittaja ja energiaverkkojen urakoitsija. 
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Liittymissopimuksen irtisanominen 

 

Sähkön liittymissopimuksen irtisanominen on prosessi, jonka lopputuloksena asiakkaan 

omistaman liittymän puretaan kiinteistöstä, mittaus poistetaan ja kyseiseen liittymään liittyvien 

käyttöpaikkojen sopimukset päätetään. Myös mahdollinen hyvityslasku liittymän purkamisesta 

tehdään asiakkaalle. Prosessi on teknisen asiakaspalvelun toteuttama ydinprosessi. Prosessi 

lähtee liikkeelle aina asiakkaan yhteydenotosta. Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen tilaus 

liittymän purkamisesta joko sähköisesti tai paperisena. Kun tilaus on käsitelty, tehdään 

liittymän purusta tapahtuma verkonrakentamispalvelujärjestelmään energiaverkoille. Tämän 

jälkeen on vuorossa mittauksen poistaminen kohteesta asiakkaan toivoman aikataulun mukaan, 

mitä seuraa asiakaspalvelujärjestelmässä tehtävät toimenpiteet verkkosopimuksen ja mittarin 

poiston osalta. Liittymän purkamiseen liittyy konkreettisesti kiinteistön irrottaminen 

sähköverkosta. 

 

Prosessissa käytettävät järjestelmät ovat sähkön APJ, liittymähallintajärjestelmä, sekä mittarin 

poistoon liittyen työnkulunhallintajärjestelmä. Prosessissa ovat mukana sekä purun tilannut 

asiakas, että energiaverkot. Prosessin toteuttaminen ei käynnistä muita prosesseja, sillä verkko- 

ja liittymäsopimusten päättämisen sekä liittymän purkamiseen jälkeen asiakas ei välttämättä 

ole enää missään asiakassuhteessa Lappeenrannan Energian kanssa.  

 

5.3.4 Tukiprosessit 

 

Tukiprosesseihin on tässä työssä luokiteltu prosessit, joita ei voida selkeästi määrittää tiettyyn 

kohtaan sopimusasiakkuuden elinkaarta. Näihin lukeutuvat muun muassa erilaiset 

jakeluverkonhaltijan lainsäädännöllisiin velvoitteisiin liittyvät prosessit ja muut prosessit, jotka 

eivät suoraan näy mahdolliselle loppuasiakkaalle. Esimerkiksi erilaiset taseselvitykseen 

liittyvät tehtävät sekä mittaustietojen hallintaan liittyvät tehtävät on määritetty tukiprosesseiksi 

edellä mainituista syistä. Tukiprosessit ovat esiteltynä alla olevassa kuvassa 30. Myös 

tukiprosessien osalta on kuvaan eritelty prosesseja, joita ei työssä käydä lävitse. Läpikäytävät 

prosessit on eritelty aliprosessin harmaalla plusmerkillä. 
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Kuva 30. Asiakkuudet -yksikön tukiprosessit 

 

Taseselvitystietojen tarkistaminen 

 

Taseselvitystietojen tarkistaminen on tukipalveluiden toteuttama tukiprosessi, jonka tavoitteena 

on varmistua jakeluverkonhaltijan taseselvityksen tulosten oikeellisuudesta pohjoismaisessa 

taseselvityksessä. Jakeluverkonhaltijan taseselvityksen perimmäisenä tavoitteena on 
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muodostaa jakeluverkkojen mittausalueen myyjien sähkötaseiden suuruudet sähkön 

hankintojen selvitystä varten. Prosessi lähtee liikkeelle mittaus- ja tasejärjestelmien laskenta-

ajojen jälkeen joka arkiaamu, minkä jälkeen siirrytään tarkistamaan tietoja eSettistä koskien 

tasepoikkeamaa, häviöitä ja hävikkiä, myyjäsummia sekä tuotantokohteita ja rajapisteitä. 

Samalla eSettistä tarkistetaan myös sisään luettujen tiedostojen tilanne. Tämän jälkeen 

tarkistetaan Fingridin eSettiin ilmoittamat vahvistetut tasetiedot ja selvitetään, täsmäävätkö ne 

jakeluverkonhaltijan ilmoittamiin tietoihin. Jos kaikki edellä mainitut tiedot ovat saapuneet 

onnistuneesti eSettiin ja taselaskennan summat ovat oikealla tasolla, voidaan päivittäisen taseen 

tarkistus todeta oikeelliseksi. 

 

Prosessin toteuttamiseen tarvitaan mittaus- ja tasejärjestelmien käyttöoikeudet ja eSettin Online 

Servicen. Mikäli tietojen tarkistamisessa ilmenee ongelmia, on tällöin tarpeellista olla joko 

mittaus- ja tasejärjestelmän toimittajaan tai Fingridiin sähköpostitse tai puhelimitse. Prosessissa 

ovat tarpeen mukaan mukana tukipalveluiden lisäksi mittaus- ja tasejärjestelmän toimittaja ja 

Fingrid.  

  

Taseselvitystietojen hallinta 

 

Taseselvitystietojen hallinta keskittyy taseselvityksen kannalta toiseen olennaiseen 

komponenttiin, sähkönmyyjien tasetietoon käyttöpaikoilla. Tasetieto on käytännössä melkein 

kaikissa tapauksissa käyttöpaikan myyntisopimuksen kaltainen. Taseselvitystiedot siirtyvät 

valtaosin APJ:stä tasejärjestelmään integraation kautta, mutta on myös tukipalveluiden 

taseselvittäjien vastuulla tehdä tasetietoihin manuaalisia muokkauksia. Manuaalisia tapahtumia 

tulee erityisesti silloin, mikäli tasetietojen muutokset ovat tulleet raportin aikarajojen 

ulkopuolella. Myös erilaiset sopimusten alku- ja loppupäivien muutokset voivat vaatia 

manuaalista käsittelyä. Prosessi on määritelty prosessiarkkitehtuurissa tukiprosessiksi. Tämän 

lisäksi myös erilaiset ongelmatapaukset, kuten takautuvasti tulevat sopimusten päätökset 

(esimerkiksi väärälle käyttöpaikalle tehtyjen sopimusten osalta) vaativat manuaalista tietojen 

muokkausta tasejärjestelmässä. Taseselvityslaskenta suoritetaan taustalla tasejärjestelmässä 

käyttöpaikkojen mittaustietojen ja tasetietojen pohjalta. Lopputuloksena prosessilla on 

oikeelliset tasetiedot kaikilla mittausalueen käyttöpaikoilla. 
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Prosessi lähtee liikkeelle nykyisellään tiedonvaihdon lähettämästä ilmoituksesta koskien tietyn 

käyttöpaikan sopimustietoja. Ilmoitus saapuu sähköpostitse taseselvityksen sähköpostiin. 

Prosessi itsessään on lyhyt ja suoraviivainen; ilmoituksen perusteella tallennetaan 

tasejärjestelmään oikeat tiedot. Mikäli välissä on myyjättömiä ajanjaksoja, tehdään muutos 

siten, että väliin jää jakeluverkonhaltijan häviö. Prosessissa käytetään mittaus- ja 

tasejärjestelmää ja sähköpostia. Prosessin toteutuksessa on mukana tukipalveluiden lisäksi 

tiedonvaihto.  

 

Tasevirhelaskennan toteuttaminen 

 

Tasevirhelaskenta toteutetaan nykyään kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa huhtikuun 

viimeisen päivän taseikkunan sulkeuduttua ja marraskuussa lokakuun viimeisen päivän 

taseikkunan sulkeuduttua. Kyseinen prosessi lähtee liikkeelle ajastetusti, kun tasejärjestelmän 

toimittajan kanssa saadaan sovittua tasevirheaineistojen ajamisesta. Aineisto saapuu 

tukipalveluille sähköpostitse, minkä jälkeen tarkistetaan tasevirheellisten käyttöpaikkojen 

tasetiedot ja mittaustiedot laskelmasta. Mikäli tase- tai mittaustiedoissa on havaittavissa 

korjattavaa, tulee tehdä tarvittavat korjaukset tasejärjestelmään ja tämän jälkeen suorittaa uusi 

tasevirhelaskenta virheen ollessa suuri. Tämän jälkeen lähetetään jokaiselle laskelmassa 

olevalle sähkönmyyjälle laskelma. Mikäli sähkönmyyjillä ei ole kommentoitavaa aineistoon, 

muodostetaan jokaiselle myyjälle heidän ilmoittamansa laskutustietojen mukaan 

tasevirhelasku. Huomioitavaa on, että alle +-30€ laskuja ei lähetetä. Kun laskut on saatu 

lähetettyä ja mikäli kommentteja laskuista ei ole tullut, voidaan prosessi määrittää suoritetuksi. 

 

Prosessi on määritelty prosessiarkkitehtuurissa tukiprosessiksi. Prosessin toteuttamiseen 

tarvitaan sähkön APJ:ää, mittaus- ja tasejärjestelmiä sekä sähköpostia. Prosessin pääasiallinen 

toteuttaja on tukipalvelut-tiimi, mutta myös prosessin toteutukseen liittyvät kiinteästi myös 

mittaus- ja tasejärjestelmän toimittaja sekä sähkönmyyjät. 

 

Mittaustietojen toimitus 

 

Mittaustietojen toimitusprosessi liittyy jakeluverkonhaltijan velvollisuuteen toimittaa 

asiakkaalle tarjota mittaustietojen tarkastelukanava. Mittaustietoja toimitetaan käytännössä 
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valtuutuksia vastaan 3. osapuolelle tai toisaalta suoraan asiakkaalle MSCONS-sanomina, joita 

käytetään yleisesti nykyään sähkömarkkinoilla kulutustietojen toimitukseen. Sanomien lisäksi 

takautuvia mittaustietoja voidaan toimittaa myös Excel-tiedostona. Prosessi käynnistyy 

asiakkaan tai asiakkaan valtuuttaman 3. osapuolen yhteydenotosta sähköpostiin. Ensimmäisenä 

tulee tarkistaa pyynnön sisältö ja varmistaa, että pyydetyt tiedot ja valtuutus ovat linjassa. 

Tämän jälkeen lisätään tarvittavat lähetykset mittaus- ja tasejärjestelmässä pyynnön mukaisesti 

ja kootaan tarvittavat historiatiedot Excel-tiedostoon, mikäli näitä on pyydetty. Tämän jälkeen 

lisätään laskut.  

 

Prosessi on määritelty prosessiarkkitehtuurissa tukiprosessiksi. Prosessin toteuttamiseen 

tarvitaan tukipalveluiden lisäksi myös 3. osapuoli. Järjestelmistä puolestaan prosessissa ovat 

mukana APJ sekä sähkön, että tarvittaessa lämmön osalta, mittaustietojärjestelmä ja lisäksi 

tarvittaessa tietokantayhteydellä varustettu Excel-tiedosto. Lopputuloksena on lisätty 

MSCONS lähetys ja tarvittaessa lähetetty Excel-tiedosto. 

 

Mittaustietojen käsittely ja hallinta 

 

Mittaustietojen käsittely ja -hallinta jakautuu useampaan pienempään prosessiin, joiden 

toteuttaminen on olennaista päämäärän saavuttamiseksi, joka puolestaan on laadukas ja 

todenmukainen mittaustieto koskien kaikkien hyödykkeiden tuntimittauksessa olevia 

käyttöpaikkoja. Prosessi on jakeluverkonhaltijan näkökulmasta hyvin olennainen, sillä sen 

pohjalta tehdään kaikki verkkosopimusten laskutus ja myös sähkönmyyjät laskuttavat 

jakeluverkonhaltijalta saamiensa mittaustietojen pohjalta. Prosessi on kuitenkin luokiteltu 

tukiprosessiksi, sillä sen sijoittamista osaksi sopimusasiakkuuden elinkaarta on vaikeaa tehdä 

johtuen laaja-alaisista vaikutuksista myös esimerkiksi taseselvitykseen. Prosessi lähtee 

liikkeelle ajastetusti mittaustietojärjestelmästä saadun raportin pohjalta. Tasevirheiden 

seurantaan käytettävä Excel-tiedosto päivitetään mittaus- ja tasejärjestelmästä sekä APJ:stä 

haettavien tietojen pohjalta, joka toimii pohjana tietojen tarkistukselle. Puutteiden haulla eri 

järjestelmistä saadaan kuva kunkin järjestelmän tilanteesta, mutta myös mahdollisista puutteista 

tiedonsiirrossa. Kun puutteet on kustakin järjestelmästä haettu, voidaan alkaa tarkistamaan 

käyttöpaikkojen mittaustietoja yksitellen. 
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Mittaustietojen tarkastaminen lähtee liikkeelle Excel-tiedostoon koostetun listan pohjalta, josta 

aletaan tarkistamaan käyttöpaikoittain mittaustietoja mittaus- ja tasejärjestelmästä. Mikäli 

tiedot eivät ole kunnossa, tulee käyttäjän tarkistaa tämän jälkeen luentapalvelun toimittajan 

työnkulunhallintajärjestelmästä käyttöpaikan mahdollisen häiriönaiheuttajan tilanne. Jos 

tikettiä ei puolestaan ole, tulee se tällöin tehdä. Jos käyttöpaikan tuntisarjat puolestaan olisivat 

mittaustietojärjestelmässä kunnossa, tehdään merkintä Excel-tiedostoon ja tällöin kohdetta ei 

tarvitse enää tarkistaa. 

 

Mikäli jakeluverkkoon liitetään pientuotantolaitteisto, esimerkiksi aurinkopaneelit 

omakotitalon katolle, tulee kyseisen kohteen mittaustietojen toimittaminen aloittaa myös 

mittaustietokantaan. Pientuotantojen liittymisprosessi toteutetaan teknisessä asiakaspalvelussa, 

mutta kohteen laskutuksen aloittamisen mahdollistaminen tapahtuu tukipalvelut-tiimissä. 

Kyseinen tarkistusprosessi lähtee tukipalveluissa liikkeelle teknisen asiakaspalvelun 

ilmoituksesta sähköpostiin, jossa on näkyvillä uuden tuotantokäyttöpaikan numero. 

Tarkistukset tehdään tämän jälkeen sen suhteen, ovatko tuotantokäyttöpaikan sopimukset 

kunnossa, mittaussarja mittaustietojärjestelmässä, sekä lähetystehtävä 

mittaustietojärjestelmässä. Tavoitteena on toimenpiteillä siis varmistua siitä, että tuntisarjaa 

alkaa tuotantolaitteiston verkkoon syötetystä energiasta tulla, ja että kyseiset sarjat päätyvät 

APJ:n laskutusta varten. 

 

Jotta mittaustiedoista saadaan kattava kuva, tulee tietoja koostaa useista järjestelmistä. Tietojen 

hakemiseksi mittaustietojen puutteet tulee hakea mittaustietokannasta, tasejärjestelmästä, 

asiakaspalvelujärjestelmästä ja tarvittavia erillisiä raportteja käyttäen sähköpostista. Tämän 

lisäksi tarkastelussa tarvitaan myös mittaustietojärjestelmässä olevaa arviointityökalua, 

luentapalvelujärjestelmää, sähköpostia sekä luentapalveluntoimittajan 

työnkulunhallintajärjestelmää. Toimijoita puolestaan ovat mittaustietojen käsittelyssä ja 

hallinnassa tukipalveluiden lisäksi mittaus- ja tasejärjestelmän toimittaja, tekninen 

asiakaspalvelu, luentapalvelun toimittaja ja Energiaverkkojen urakoitsija. 
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Liittymissopimusten päivittäminen 

 

Liittymissopimusten päivittäminen tapahtuu teknisessä asiakaspalvelussa energiaverkkojen 

ilmoittaessa uusista muutoksista verkkoon, jotka aiheuttavat muutoksia liittymissopimuksen 

sisältöön. Prosessi käynnistyy saapuvan listauksen myötä, johon on eritelty saneeratut 

sähköliittymät. Tämän jälkeen tarkistetaan liittymän tiedot, muun muassa käyttöpaikkojen 

määrä ja liittymän pääsulaketieto. Mikäli sähköliittymän takana on vain yksi käyttöpaikka, tulee 

tarkistaa, että käyttöpaikan ja liittymän pääsulakekoot ovat samat. Mikäli käyttöpaikan 

sulakekoko on liittymän sulakekokoa pienempi, tulee tarkistaa, onko liittymäoikeutta tarve 

pienentää. Tämän vaiheen jälkeen selvitetään, onko asiakaspalvelujärjestelmässä tallennettuna 

aiempaa liittymissopimusta. Mikäli tietoja ei ole, niin tällöin teknisen asiakaspalvelun tulee 

hakea liittymän omistajan tiedot joko arkistosta tai tiedostojenhallintajärjestelmästä. Jos 

liittymissopimus järjestelmästä löytyy, tehdään saman asiakkaan tiedoilla uusi liittymissopimus 

ja lähetetään asiakkaalle sopivalla tavalla joko postitse tai sähköisesti. Tämän jälkeen 

tallennetaan asiakasta yhteydenotto CRM-järjestelmään ja tehdään tarvittavat 

arkistointimenettelyt tiedostojenhallintajärjestelmään. Lopuksi käännetään tehtävä 

Energiaverkkojen dokumentointiosastolle CRM-järjestelmässä.  

 

Prosessi on määritelty prosessiarkkitehtuurissa tukiprosessiksi. Prosessissa tarvitaan APJ:ää, 

tiedostojenhallintajärjestelmää, Teamsiä ja CRM-järjestelmää. Prosessin toimijoina puolestaan 

on teknisen asiakaspalvelun lisäksi myös liittymän asiakas sekä Energiaverkkojen 

dokumentointiosasto. Prosessin lopputuloksena asiakaspalvelujärjestelmässä, 

tiedostojenhallintajärjestelmässä ja Energiaverkoilla on tiedossaan kyseisen liittymän 

ajantasaiset tiedot. 

 

Rakennuslupien käsittely 

 

Rakennuslupien käsittely on teknisessä asiakaspalvelussa toteutettava tukiprosessi, johon syöte 

tulee Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnasta. Prosessin tavoitteena on muodostaa 

lausunto Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnalle. Prosessissa selvitetään eri 

hyödykkeiden osalta, liittyykö Energiaverkkojen näkökulmasta kiinteistön rakentamiseen 

esteitä tai vastaako rakennettava kiinteistö muutoin Energiaverkkojen vaatimuksia. Prosessi 
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lähtee liikkeelle rakennusvalvonnan sähköpostitse saapuvasta ilmoituksesta, joka liitetään 

CRM-järjestelmässä rakennuslupaa hakevaan asiakkaaseen. Tämän jälkeen tarkistetaan 

rakentamistoimenpiteet ja haetaan asemapiirros sekä kiinteistön pohjapiirros lupapalvelusta. 

Kun edellä mainitut tiedot on haettu, tehdään verkonrakentamispalvelujärjestelmässä tarvittavat 

toimenpiteet, jotka riippuvat muun muassa siitä, onko asiakkuutta olemassa ja onko kyseessä 

uuden kiinteistön rakentaminen vanhan tilalle, vai kokonaan uusi rakennus. Sähkön osalta 

tilanne jatkuu tallentamalla verkonrakentamispalvelujärjestelmään asemapiirros ja kiinteistön 

pohjapiirros. Sähkön osalta tulee tämän jälkeen tarkistaa, että kiinteistön läpi ei kulje 

sähkölinjoja. Mikäli kohteeseen tulee maalämpö, tulee tämän laitteiston tekniset tiedot 

asiakkaan ilmoittaa. Jos lausuttavan luvan tiedoissa ei ole puutteita tai huomautettavaa, voidaan 

sähkön osalta antaa puoltava lausunto lupapalvelussa. 

 

Järjestelmistä tarvitaan tässä prosessissa vain verkossa olevaa Lappeenrannan kaupungin 

lupapalvelua, sekä verkonrakentamispalvelujärjestelmää ja CRM-järjestelmää. Prosessissa ovat 

mukana teknisen asiakaspalvelun lisäksi Energiaverkkojen puolelta vesiverkkojen 

verkostopäällikkö, sekä kaupungin rakennusvalvonta.  

 

Liittymä- ja käyttöpaikkatietojen ylläpitäminen 

 

Liittymä- ja käyttöpaikkatietojen ylläpitäminen on teknisen asiakaspalvelun toteuttama 

tukiprosessi, jonka tavoitteena on ylläpitää eri tietojärjestelmien osoitetietoja koskien eri 

hyödykkeiden liittymiä ja käyttöpaikkoja. Tämän lisäksi tarvittaessa myös asiakkaan 

postiosoitteen muuttaminen voi tulla kyseeseen, mikäli asiakkaan postitus- tai 

laskutusosoitteena on käyttöpaikan osoite. 

 

Prosessi käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta tekniseen asiakaspalveluun, jossa asiakas 

ilmoittaa tietyn käyttöpaikan osoitteen muutoksen. Tämän jälkeen prosessissa tulee päivittää 

tarvittaviin asiakaspalvelujärjestelmiin yksitellen tiedot sekä käyttöpaikoille, että tarkistaa 

käyttöpaikan asiakkaan osoitteen muutoksen tarpeellisuus. Tämän lisäksi myös kyseistä 

koskevien kiinteistöjen nimien muuttaminen tiedostojenhallintajärjestelmässä suoritetaan. 

Lopputuloksena tiedot järjestelmissä ovat päivitettynä. 
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6 DATAHUBIN MUUTOSVAIKUTUSTEN ANALYSOINTI 

 

Tässä luvussa käsitellään luvussa 3 tehdyn toimialakatsauksen, luvussa 4 käsitellyn Datahubin 

sisällön ja luvussa 5 esitellyn Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -yksikön ominaisuuksien 

pohjalta tehtävän analyysin menetelmiä. Luvun tarkoituksena on selventää näiden osa-alueiden 

yhteyksiä ja avata teoriaa, jonka pohjalta luvussa 7 tehdyt löydökset Datahubin vaikutuksista 

tehdään. 

 

Jotta Datahubin vaikutuksista saadaan kattava käsitys, pureudutaan niihin sekä ylätasolla, että 

yksittäisten prosessin osien kautta. Ylätason analyysi pohjautuu kohdeorganisaation 

arvonluontijärjestelmään liittyvien osa-alueiden avaamiseen, kun taas operatiivisen tason 

vaikutusten kartoittamiseksi esitellään tekijöitä, jotka vaikuttavat mahdollisten muutosten 

ilmentymiseen. 

 

6.1 Organisaatiotason vaikutusten analysointi 

 

Organisaatiotason vaikutusten analysointi pohjautuu Datahubin dokumentaation ja 

kohdeorganisaation nykytilan analysointiin. Tarkastelun taustalla on prosessijohtamisen teoria, 

minkä mukaan organisaation prosessiarkkitehtuurin tulee kokonaisuutena kyetä toteuttamaan 

tarvittavat prosessit, jotta organisaatiolle määritetyt tavoitteet ja strategiset päämäärät 

saavutetaan. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten on tärkeää hahmottaa organisaation 

arvonluontijärjestelmä ja sen toimintaan vaikuttavat ulkoiset seikat, kuten 

liiketoimintaympäristö ja resurssit. Prosessit jaetaan työn puitteissa ydin- ja tukiprosesseihin, 

jotka koostuvat organisaation toteuttamista tehtävistä ja tapahtumista, ja joiden toteuttamiseen 

tarvitaan erilaisia resursseja ja muita toimijoita. Organisaation toiminnalle on määritetty 

tavoitteet ja näiden tulisi olla linjassa asiakkaalle muodostettavan arvon kanssa. (Dumas et. al. 

2018, 22; Rummler & Ramias 2015, 86; Rosemann & vom Brocke 2015, 113; Dijkman et. al. 

2016, 131)  

 

Näiden seikkojen pohjalta on alla olevaan kuvaan 31 havainnollistettu ne osa-alueet, joiden 

osalta Datahubin vaikutuksia tarkastellaan organisaatiotasolla. Tavoitteena on muodostaa 

näkemys siitä, millä tavoin Datahub vaikuttaa liiketoimintaympäristöön ja Datahubilla 
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vaikutuksia kohdeorganisaation resursseihin. Menetelmä pohjautuu Rummlerin & Ramiaksen 

(2015, 84–85) esittämään arvonluontihierarkian ylimmällä tasolla esitettyyn 

arvonluontijärjestelmän analysointiin. Esimerkiksi Datahubin mahdolliset yhteydet 

lainsäädännön muutoksiin ja sitä kautta esimerkiksi vastuualueiden muutokseen kuuluvat 

analysoitaviin asioihin. Yhtäältä taas taloudellisiin vaikutuksiin voivat lukeutua Datahubin 

aiheuttamat kustannukset ja toisaalta Datahubin tuomat mahdolliset säästöt liittyen prosessien 

tehostumiseen. Datahubin vaikutuksia resursseihin tulee tarkastella muun muassa siitä 

näkökulmasta, että mahdollistaako Datahubin käyttöönotto uusien kumppaneiden tuloa 

markkinoille ja voivatko Datahubin myötä mahdollisesti kehitettävät uudet palvelut tuoda uusia 

palveluita tai teknologioita saataville. Myös esimerkiksi tiettyjen teknologioiden poistuminen 

käytöstä tai järjestelmien muuttuminen, poistuminen tai lisääntyminen ovat tärkeitä 

analysoitavia seikkoja. Menetelmän voidaan nähdä soveltuvan analysointiin, sillä 

kohdeorganisaation prosessiarkkitehtuuri ja sen sisältämät prosessit on kartoitettu 

prosessijohtamisen menetelmiä käyttäen, mikä linkittyy suoraan yrityksen arvonluotikykyyn. 

 

 

Kuva 31. Organisaatiotason vaikutusten analysointi. (mukaillen Rummler & Ramias 2015, 84) 
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6.2 Operatiivisen tason vaikutusten analysointi 

 

Operatiivisella tasolla, eli tässä tapauksessa yksittäisen prosessin tasolla, on prosessien suuresta 

määrästä johtuen (24 ydin- ja tukiprosessia) tarpeen tehdä karkealla tasolla poiminta, mihin 

prosesseihin kohdistuvat suurimmat vaikutukset. Työn tavoitteista johtuen perinteisillä 

prosessien kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla analyysimenetelmillä ei voida juurikaan tehdä 

erittelyä, sillä tehotonkin prosessi voi pysyä lähtökohtaisesti Datahubin vaikutusten 

ulkopuolella ja on täten työn tavoitteiden kannalta vähemmän relevantti, kuin prosessi, joka 

toimii nykyään tehokkaasti, mutta jonka toteuttamiseen Datahubin aikana liittyy useita 

Datahubin tapahtumia ja esimerkiksi prosessiin liittyvien entiteettien sisältämä data muuttuu 

Datahubin myötä. 

 

Organisaation prosessien näkökulmasta suurimmat vaikutukset kohdistuvat niihin prosesseihin, 

jossa vastuu toiminnan toteuttamisesta muuttuu Datahubin myötä. Tämän lisäksi olennaisia 

rajauksia voidaan tehdä sen suhteen, ovatko prosessin suorittamisen kannalta organisaation 

asiakaspalvelujärjestelmä ja siihen integroidut järjestelmät olennaisessa roolissa. Kolmantena 

kriteerinä poiminnassa voidaan hyödyntää tietoa prosessiin toteuttamiseen liittyvistä 

toimijoista; mitä useampia tahoja vaikuttaa prosessin läpivientiin, sitä monimutkaisemmasta 

prosessista voidaan tällöin puhua ja myös Datahubin vaikutukset saattavat olla 

kohdeorganisaatiota laajemmat. Datahubin aiheuttamia muutoksia prosesseihin on kuvattu alla 

olevassa kuvassa 32. 

 

Kuva 32. Operatiivisten vaikutusten analysointi.  
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Yllä mainittujen tekijöiden pohjalta jokaiselle prosessille muodostetaan pisteytys, jonka 

pohjalta eritellään tarkempaan selvitykseen otettavat prosessit. Järjestelmät eivät ole suhteessa 

Datahubin kannalta yhtä olennaisia, joten suoraan järjestelmien määrän perusteella analysointia 

ei voida tehdä. Tämän takia on olennaista eritellä ne järjestelmät, joissa käytetään 

asiakaspalvelujärjestelmää, joka puolestaan on Datahubiin yhteydessä rajapinnan kautta. 

Jakeluverkonhaltijan näkökulmasta olennaisin järjestelmä Datahubin aikana operoimiseen on 

asiakaspalvelujärjestelmä (APJ). Jakeluverkonhaltijan tulee tehdä valtaosa Datahubin 

kattamasta tiedonvaihdosta Datahubin B2B-rajapinnan kautta, jonka kautta tietoja voidaan 

lähettää tai vastaanottaa Datahubista. Lähtökohtaisesti APJ:n luotettava ja asianmukainen 

toiminta ovat onnistuneen Datahubin käytön taustalla. Asiakaspalvelujärjestelmään on myös 

kytketty useita järjestelmiä, jotka tuottavat järjestelmään tietoa ja toisaalta moneen 

järjestelmään viedään tietoa asiakaspalvelujärjestelmän pohjalta. Nämä integraatiot koostuvat 

muun muassa etäluettavien mittarien luentajärjestelmästä, mittaustietojen 

hallintajärjestelmästä, liittymäsopimustenhallintajärjestelmä sekä 

asiakkuuksienhallintajärjestelmästä. 

 

Prosessissa mukana olevien toimijoiden osalta voidaan puolestaan tarkastella toimijoiden 

määrää; mitä enemmän toimijoita, sitä suurempi prioriteetti, koska mahdollisen 

prosessimuutoksen sattuessa kohdalle voi olla tarpeellista käydä prosessia myös muiden 

toimijoiden kanssa lävitse. Tämä puolestaan tekee prosessista vaikeamman muuttaa, sillä 

prosessin muuttamiseen saattaa liittyä esimerkiksi ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa 

tehtyjä sopimuksia tietystä palvelukokonaisuudesta. Analysoimalla useiden toimijoiden 

toteuttamia prosesseja voidaan myös saada parempi käsitys siitä, vaatiiko prosessin muutos 

koko verkostolta muutosta toimintaan.  

 

Lähtötiedot tarkasteluun on saatu analysoimalla työn aikana tehtyjä prosessikuvauksia. 

Järjestelmät on eritelty tarkastellen yksittäisiä aktiviteetteja ja toisaalta osapuolet on määritelty 

sen mukaan, ovatko ne aktiivisena toimijana tai muutoin prosessin toteutuksen kannalta 

olennaisessa roolissa. Näiden seikkojen pohjalta on muodostettu alla olevassa kuvassa 33 

esitetty pisteytys.
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Kuva. 33. Prosessit, niiden järjestelmät ja osapuolet.

Prosessi Prosessin omistava tiimi Prosessin tyyppi

Käytetäänkö Datahubiin 

yhteydessä olevaa 

asiakastietojärjestelmää Järjestelmien määrä Osapuolten määrä Yhteensä
Mittaustietojen käsittely ja hallinta Tukipalvelut Tukiprosessi X 9 4 13

Pientuotannon liittymisprosessi Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi X 6 6 12

Tilapäisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi X 5 6 11

Liittymissopimuksen irtisanominen Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi X 6 4 10

Liittymissopimusten siirtäminen Tukipalvelut/asiakaspalvelu Ydinprosessi X 8 2 10

Maksukatkojen ja -kytkentöjen toteuttaminen Tukipalvelut Ydinprosessi X 3 6 9

Vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi X 8 1 9

Energian- ja veden toimitussopimusten tekeminen Asiakaspalvelu Ydinprosessi X 5 2 7

Laskuttaminen Tukipalvelut Ydinprosessi X 4 5 9

Liittymissopimusten päivittäminen Tekninen asiakaspalvelu Tukiprosessi X 5 2 7

Rakennuslupien käsittely Tekninen asiakaspalvelu Tukiprosessi 5 2 7

Vakituisen sähköliittymän tarjousprosessi Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi 4 3 7

Tasevirhelaskennan toteuttaminen Tukipalvelut Tukiprosessi X 5 2 7

Asiakas- ja laskutustietojen hallinta Asiakaspalvelu Ydinprosessi X 2 4 6

Energian- tai veden toimitussopimusten päättäminen Asiakaspalvelu Ydinprosessi X 5 1 6

Mittaustietojen toimitus Tukipalvelut Tukiprosessi X 5 1 6

Mittarien kunnossapito Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi X 2 3 5

Sopimuskatkaisuiden toteuttaminen Tukipalvelut Ydinprosessi X 2 3 5

Taseselvitystietojen tarkistaminen Tukipalvelut Tukiprosessi 3 2 5

Liittymä- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito Tekninen asiakaspalvelu Tukiprosessi X 3 1 4

Sopimuskytkentöjen toteuttaminen Tukipalvelut Ydinprosessi X 2 2 4

Taseselvitystietojen hallinta Tukipalvelut Tukiprosessi 3 1 4

Verkoston kunnossapito Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi 2 2 4

Käyttöpaikan verkkosopimuksen muuttaminen Tekninen asiakaspalvelu Ydinprosessi X 2 1 3
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Organisaatiotason ja operatiivisen tason analysoinnin perusteella valitaan operatiivisen tason 

tarkasteluun yhteensä 8 ydin- ja tukiprosessia. Nämä ovat esitettynä alla olevassa kuvassa 34. 

Kyseiset prosessit ovat pisteytyksen mukaan sellaisia, joissa on useita järjestelmiä ja mukana 

olevia toimijoita, sekä toisaalta niihin kohdistuu oletettavasti organisaatiotason vaikutuksia, 

kuten toiminnan vastuualueiden muuttumista. Vastuualueiden muutokset ovat erityisen 

merkittäviä taseselvitystietojen tarkistamisen ja -hallinnan osalta, minkä vuoksi kyseiset 

prosessit ovat mukana tarkemmassa tarkastelussa. 

 

 

Kuva 34. Operatiivisen tason vaikutusten analysointiin valitut prosessit. 

  

Prosessi Prosessin omistava tiimi

Käytetäänkö Datahubiin 

yhteydessä olevaa 

asiakastietojärjestelmää Järjestelmien määrä Osapuolten määrä Yhteensä
Mittaustietojen käsittely ja hallinta Tukipalvelut X 9 4 13

Liittymissopimusten siirtäminen Tukipalvelut/asiakaspalvelu X 8 2 10

Maksukatkojen ja -kytkentöjen 

toteuttaminen Tukipalvelut X 3 6 9

Vakituisen sähköliittymän sopimus- ja 

toimitusprosessi Tekninen asiakaspalvelu X 8 1 9

Energian- ja veden 

toimitussopimusten tekeminen Asiakaspalvelu X 5 2 7

Tasevirhelaskennan toteuttaminen Tukipalvelut X 5 2 7

Taseselvitystietojen tarkistaminen Tukipalvelut 3 2 5

Taseselvitystietojen hallinta Tukipalvelut 3 1 4
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7 DATAHUBIN AIHEUTTAMAT MUUTOSVAIKUTUKSET 

ASIAKKUUDET -YKSIKÖLLE 

 

Työn aiemmissa osissa on esitelty prosessijohtamisen teoriaa, sähkön vähittäismarkkinoiden 

toimintaperiaatteita, Datahubin sisältöä ylätasolta aina yksittäisten tapahtumien tasolle, sekä 

kattavasti Lappeenrannan Energian prosessiarkkitehtuuria ylätasolta yksittäisten prosessien 

tasolle. Tämän lisäksi aiemmassa luvussa esiteltiin perusteita, joiden pohjalta analyysi voidaan 

rakentaa. Näiden osa-alueiden läpikäynnin myötä voidaan perustellusti määrittää Datahubin 

aiheuttamia muutoksia niin organisaatiotasolla, kuin operatiivisellakin tasolla.  

 

7.1 Datahubin vaikutukset organisaatiotasolla 

 

Organisaatiotason vaikutusten analysointi perustuu osaltaan liiketoimintaympäristön 

lainsäädännöllisen ja taloudellisen ympäristön, palveluntarjoajien ja teknologiatoimittajien 

mahdollisiin muutoksiin. Tämän lisäksi tarkastellaan Datahubin mahdollisia vaikutuksia 

Asiakkuudet -yksikön ja sen tiimien tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. 

 

7.1.1 Henkilöstön koulutustarve 

 

Datahubin käyttöönotto tuo mukanaan uusia ohjeistuksia, sekä sen myötä päivitetään aiemmin 

voimassa olleita Energiateollisuuden menettelytapaohjeita; lähes kaikki sähkön 

vähittäismarkkinoita koskevat toiminta- ja menettelyohjeistukset on päivitetty vuoden 2021 

aikana tai viimeistään ennen Datahubin käyttöönottoa sisältämään Datahubin tuomat muutokset 

toimintaan. Tämän lisäksi myös Energiaviraston (2021d) kautta pyritään edistämään 

sähkömarkkinoiden muutosta sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutukseen liittyen. 

(Fingrid 2021a; Fingrid 2021e; Energiateollisuus 2021b; Energiateollisuus 2021c) Kun tämä 

yhdistetään operatiivisen tason vaikutuksiin, on todettavissa, että Datahubin käyttöönotto 

aiheuttaa sekä toimialan ohjeistuksen ja menetelmien koulutustarpeita, että 

järjestelmäosaamisen koulutustarpeita. Järjestelmäosaamisen koulutustarve tulee muun muassa 

APJ:n uusien ominaisuuksien kautta, sekä Datahubin käyttöliittymän myötä. Kummankin 

järjestelmän tehokas käyttö on avainasemassa, jotta jakeluverkonhaltija pystyy toteuttamaan 

sille asetetut vaatimukset. Koulutuksen voidaan nähdä liittyvän vahvasti koko 
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kohdeorganisaation toiminnan sujuvuuteen, sillä järjestelmäosaamisella pystytään välttämään 

turhia virhetilanteita ja tällä tavoin pitämään asiakkaiden kokema palvelun laatu korkealla. 

 

Muutoksia menettelyohjeissa voidaan pitää kohtuullisina, sillä Datahubin myötä ei sähkön 

vähittäismarkkinoiden taustalla olevia aikarajoja tai korjausperiaatteita ole juurikaan muutettu. 

Sen sijaan koulutusta tulisi ohjata Datahubin dokumentaation suuntaan, sillä Datahubin 

dokumentaation kautta työntekijät pystyvät saamaan kattavan tietämyksen erilaisista Datahubin 

tapahtumakoodeista, jotka näyttäytyvät lähes kaikessa jakeluverkonhaltijan 

asiakaspalvelujärjestelmässä tehtävässä toiminnassa. Tämän lisäksi dokumentaatiossa on 

eritelty jokaiseen tapahtumaan hyväksytty tietosisältö, jonka hahmottaminen auttaisi 

järjestelmän käyttäjiä ymmärtämään organisaation oman APJ:n vaatimuksia ja mahdollisia 

virhetilanteita. Menettelyohjeiden koulutukset koskevat lähtökohtaisesti koko 

kohdeorganisaatiota, koska kaikilla yksiköillä on prosesseja, joissa uusien menettelyohjeiden 

ja Datahubin dokumentaation perustason ymmärtäminen on oleellista.  

 

Datahubin dokumentaation ollessa hyvin laaja-alainen, on tärkeää välttää tietotyölle varsin 

ominaista informaatiotulvaa. Informaatiotulvaa tulee hallita korostamalla dokumentaation 

prosessinomaisuutta; dokumentaatio on jaettu loogisiin kokonaisuuksiin, jotka helpottavat 

omaan osa-alueeseen keskittymistä.  

 

7.1.2 Muutokset vastuissa ja niistä johtuvat järjestelmämuutokset 

 

Datahubin käyttöönoton myötä vastuu taseselvityksen toteuttamisesta siirtyy Fingrid Datahubin 

tehtäväksi, mikä on suuri muutos jakeluverkonhaltijan näkökulmasta. Tämän lisäksi Datahubin 

myötä vastuut datan omistajuudesta ja ylläpitovastuusta selkeytyvät; asiakastiedot ovat 

myyntiyhtiöiden vastuulla, kun taas käyttöpaikkatiedot ja mittaustiedot ovat käytännössä 

jakeluverkonhaltijan vastuulla. Tämän lisäksi markkinoille tulee Datahubin myötä uusi 

osapuoli, Datahub-operaattori, jonka vastuulle siirtyy erilaisia selvitystehtäviä, 

vähittäismarkkinoiden tapahtumien seurantaa sekä teknisen tuen toteuttamista Datahubin 

käyttäjille. (Fingrid 2021a, 30–34) 
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Taseselvitykseen liittyvä toiminta on jakeluverkonhaltijan kannalta nykyisellään merkittävää, 

sillä taseselvityksen tulosten pohjalta muodostuu paitsi tieto jakeluverkonhaltijan häviösähkön 

määrästä, mutta erityisesti myös kaikkien verkkoalueella toimivien myyjien sähkötaseet, jotka 

toimivat myyjien sähkönhankinnan ja asiakaslaskutuksen pohjana. Toisaalta myyjän vastuu 

asiakkaan tiedoista voi mahdollisesti aiheuttaa muutoksia jakeluverkonhaltijan toimintaan 

vähentyneiden yhteydenottojen kautta. Datahubin tavoitteena onkin pidemmällä aikataululla ja 

tulevissa Datahubin versiossa siirtyä lähemmäs kohti yhden laskun järjestelmää, jossa 

asiakkaan osallistuminen sähkömarkkinoille tapahtuu asiakkaan valitseman sähkönmyyjän 

kautta. Tämän voidaan nähdä vaikuttavan kohdeorganisaatiossa suoraan niihin prosesseihin, 

joissa prosessi käynnistyy tai prosessin kulku on vahvasti riippuvainen asiakkaan omasta 

ilmoituksesta. 

 

Vastuualueiden muutosten myötä seuraa myös muutoksia järjestelmiin. 

Taseselvityslaskentojen ja niiden eSettiin tehtävän raportoinnin siirtyessä Datahubin vastuulle 

poistuu jakeluverkonhaltijalta tarve ylläpitää tähän aiemmin tarkoitettuja järjestelmiä. Tämän 

lisäksi on havaittavissa, että jakeluverkonhaltijan aiemmin ylläpitämät sanomaliikenteen 

toteuttamiseen tarvittavat järjestelmät poistuvat, sillä erillisiä kahden välisiä PRODAT- ja 

MSCONS-sanomia tai APERAK-sanomakuittauksia ei Datahubin myötä enää käytetä. 

Ainoastaan Datahubiin rajapinnan kautta yhteydessä oleva APJ on tarpeen 

vähittäismarkkinoiden tapahtumaliikenteen ja mittaustietojen toimittamisen hoitamiseksi. 

Tässä yhteydessä on olennaista myös huomioida se, että mahdolliset APJ:n tietokantaa 

hyödyntävät raportointijärjestelmät ja APJ:ään yhteydessä olevat järjestelmät voivat hyötyä 

aiempaa tiiviimmästä tietojen päivittämisestä. Tämä on mahdollista Datahubin lähtökohtaisesti 

muuttaessa sähkömarkkinoiden tiedon kulun synkroniseksi, eli Datahubiin lähetettävät ja sieltä 

vastaanotettavat tapahtumat siirtyvät reaaliajassa.  

 

Datahub-operaattorin rooli tulee muuttamaan erityisesti erikoistapausten ja korjausten 

tekemistä, sillä nykyisessä toimintamallissa on jakeluverkonhaltijalla erityisesti 

sopimustilanteiden selvittämisessä merkittävä rooli esimerkiksi takautuvien sopimusten 

perumisten ja väärälle käyttöpaikalle tehtyjen sopimusten suhteen. Datahubin aikana Datahub-

operaattorin tehtävänä on muun muassa toteuttaa asiakkaan kiistämän myyntisopimuksen 

käsittely, takautuvasti alkavien sopimusten käsittely, sekä henkilöasiakkaiden henkilötunnusten 
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yhdistäminen. Datahub-operaattorin tulo osaksi sähkön vähittäismarkkinoita voidaan nähdä 

positiivisena asiana jakeluverkonhaltijan näkökulmasta, sillä Datahub-operaattorille voidaan 

olettaa keskittyvän hyvin merkittävissä määrin osaamista liittyen sekä tavallisiin 

sähkömarkkinoiden tapahtumiin, että harvinaisempiin korjaustilanteisiin liittyen. Datahub-

operaattorilla on myös suora näkyvyys eri markkinaosapuolten toimintoihin, mikä helpottaa 

selvitystilanteiden läpivientiä. Tämä ei vähennä jakeluverkonhaltijan tarvetta ylläpitää 

osaamista tapausten selvittämiseen, mutta sen voidaan olettaa nopeuttavan tilanteiden 

selvittämistä. Datahub-operaattorin toteuttaman seurannan myötä myös jakeluverkonhaltijalle 

tulevien tapahtumien laadun voidaan olettaa paranevan ja väärinkäytösten vähenevän. 

Sähkömarkkinoiden tapahtumien seurannan keskittyessä siihen omistautuneelle taholle 

voidaan myös olettaa, että prosessien kehittämiselle on tällöin aiempaa vahvempi pohja; dataa 

prosessien kehittämiseen kertyy jatkuvasti hyvin suuria määriä, kun kaikkien noin 140 sähkön 

vähittäismarkkinoiden osapuolen tapahtumat kulkevat Datahubin kautta. 

 

7.1.3 Osapuolivaltuutukset ja ulkoistaminen 

 

Prosessijohtamisen ja organisaation kehittämisen näkökulmasta Datahub tarjoaa hyvän 

tilaisuuden mahdollistaessaan suoraviivaisen valtuutusten hallinnan Datahubin käyttöliittymän 

kautta. Aiemmin on ollut täysin jakeluverkonhaltijan omasta toiminnasta kiinni, millä tavoin 

esimerkiksi ulkoistamiseen liittyviä toimenpiteitä on käytännössä toteutettu ja laaja joukko 

erilaisia asiakaspalvelujärjestelmiä ja kaikkien osapuolten kahdenkeskinen tiedonvaihto ovat 

vaikeuttaneet palveluiden ulkoistamisen toteuttamista. Aiemmin ulkoistaminen on käytännössä 

tapahtunut antamalla käyttöoikeuksia osapuolen omaan järjestelmään, jossa palveluntarjoaja on 

pystynyt toteuttamaan tarvittavia prosesseja. Datahubin osapuolivaltuutukset mahdollistavat 

yksittäisten tapahtumien ulkoistamisen ja koska Datahubin tekninen rajapinta on 

yhdenmukainen kaikille osapuolille ja Datahubissa käytettävää data tulee olla datastandardin 

mukaista, voi periaatteessa millä tahansa yhteensopivalla järjestelmällä lähteä tarjoamaan 

palvelua jonkin toisen osapuolen toimintojen tekemiseen. Olennaista on se, että järjestelmällä 

pystyy hallitsemaan sekä kunkin tapahtuman kannalta olennaista dataa, että lähettämään ja 

vastaanottamaan Datahubin prosessien mukaisia tapahtumia. 
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Antamalla erilaisten prosessikokonaisuuksien valtuutuksia osapuolille, voidaan prosessien 

kustannustehokkuutta parantaa keskittämisen kautta; prosessijohtamisen näkökulmasta 

esimerkiksi jakeluverkonhaltijan tukiprosessi voi muodostaa ydinprosessin palveluntarjoajalle, 

jolloin organisaation toiminnan kehittämisen keskiössä on kyseinen prosessi. Tällöin 

palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan jakeluverkonhaltijan omaa toimintaa edullisemmin ja 

laadukkaammin saman palvelun.  

 

Osapuolivaltuutukset mahdollistavat sekä osapuolen omien Datahub tapahtumien 

valtuuttamisen, että myös toimimisen 3. osapuolena jollekin toiselle osapuolelle tiettyjen 

tapahtumien osalta. Mikäli esimerkiksi jollain pienemmällä jakeluverkonhaltijalla on hyvin 

pieniä määriä joitain Datahub-tapahtumia, saattaisi toiminnon ulkoistaminen suuremmalle ja 

tehokkaammalle jakeluverkonhaltijalle olla tehokas ratkaisu; paljon asiantuntijuutta vaativan 

tietotyön osaamisen ylläpitäminen on paitsi kallista, myös haasteellista, sillä esimerkiksi 

pienten jakeluverkonhaltijoiden toimipisteet saattavat olla kaukana osaamispooleista ja 

työmarkkinoista. Osapuolivaltuutusten hallinnan suhteen on huomioitava, että esimerkiksi 

liittymäasioihin liittyvät prosessit ovat täysin Datahubin ulkopuolella ja että valtaosaan 

prosesseista liittyy myös muita järjestelmiä, kuin asiakaspalvelujärjestelmä, jolla osapuoli on 

Datahubiin yhteydessä. Tällöin kokonaisprosessin toteuttaminen on lähtökohtaisesti 

monimutkaisempaa toteuttaa verrattuna tilanteeseen, jossa prosessissa käsitellään ainoastaan 

palvelun tilaajan asiakaspalvelujärjestelmän tietoja.  

 

Jakeluverkonhaltijan näkökulmasta voi myös olla, että sähkön osalta toteutettavalla Datahubin 

prosessilla voi olla hyvin samankaltainen prosessi esimerkiksi kaukolämmön tai muun 

hyödykkeen osalta; esimerkiksi sähkön ja kaukolämmön mittaustietojen käsittely voivat 

noudattaa hyvin samanlaisia perusperiaatteita ja tällöin prosessin ulkoistamisen tavoittelu vain 

sähkön osalta ei poista tarvetta esimerkiksi resurssien varaamisesta kaukolämmön 

mittaustietojen käsittelyä koskien. 

 

7.1.4 Palvelun laadun kehittyminen 

 

Sopimusprosessien synkronisuus mahdollistaa asiakkaalle nopeamman sopimusprosessin 

läpimenoajan. Tällä voidaan nähdä olevan positiivinen vaikutus asiakaspalvelutilanteissa, 
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joissa kohdeorganisaatio tekee muutoksia asiakkaan sopimukseen. Tällöin voidaan jo 

parhaimmillaan asiakaspalvelutilanteen aikana varmistua, että tarvittavat toimenpiteet on saatu 

suoritettua asiakkaan pyytämällä tavalla. Palvelun laadun kehittymiseen tulevat vaikuttamaan 

todennäköisesti myös tietojen laatu ja tapahtumien käsittely Datahubissa, jotka vaikuttavat 

sopimusprosessien lisäksi myös esimerkiksi kaikkiin muihin osapuolten prosesseihin, joissa 

asiakastietoja tarvitaan.  

 

Palvelun laatu voi myös parantua epäsuorasti sen vuoksi, että Datahubin aikana erilaisten 

teknisten ongelmatilanteiden ratkomisessa on apuna Datahub-operaattori. Tällä tavoin voidaan 

mahdollistaa haastavien ongelmatapausten nopeampi läpimenoaika myös jakeluverkonhaltijan 

näkökulmasta. Datahub-operaattorin merkitys liittyy palvelun laadun parantumiseen myös sitä 

kautta, että osapuolten tiettyjen toimintojen aikarajoja seurataan keskitetysti, ja mahdollisiin 

osapuolen toiminnasta johtuviin ongelmatapauksiin pystytään paremmin puuttumaan. 

Esimerkiksi erilaisissa perintäkatkoihin liittyvissä tilanteissa Datahubissa suoritetaan 

valvontaa, että katkaisu- ja kytkentätilat päivitetään järjestelmään kohtuullisessa ajassa. 

 

7.1.5 Sähkömarkkinoiden digitalisaatio ja teknologian kehittyminen 

 

Datahub toimii sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon alustana ja eräänä tavoitteena 

voidaankin nähdä sähkön vähittäismarkkinoiden kohti alustataloutta. Tämä käy ilmi myös 

Fingridin määrittämistä Datahubin tuomista kehityskohteista ja parannuksista, joissa mainitaan 

Datahubilla olevan merkittävä rooli erilaisten liiketoimintojen kehityksessä (Fingrid 2021a, 

30). Tämä on havaittavissa paitsi Datahubin omasta dokumentaatiosta, myös Datahubin 

ominaisuuksien pohjalta; tekniset rajapintatoteutukset ovat määrämuotoisia ja tällä hetkellä 

kaikissa tapahtumissa käytettävälle datalle on määritetty standardit, sekä toisaalta Datahubin 

liiketoimintalogiikka käsittelee kunkin tapahtuman sääntöjen mukaisesti. Tämän voidaan nähdä 

selkeyttävän osapuolten liittymistä osaksi sähkön vähittäismarkkinoita, tai 3. osapuoleksi. l. 

(Fingrid 2021a; Fingrid 2021b) 

 

Datahubin dokumentaation pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että Datahubin ensimmäinen 

versio ei vielä edistä jakeluverkonhaltijan toiminnan digitalisaatiota laaja-alaisesti. 

Kohdeorganisaation toiminta keskittyy laaja-alaisesti eri IT-järjestelmiin ja Datahub vaikuttaa 
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suoraan ainoastaan asiakaspalvelujärjestelmään, joka on yhteydessä rajapinnan kautta 

Datahubiin. Tällöin Datahubin välittömät muutosvaikutukset jäävät järjestelmien osalta 

kokonaisuuden osalta suppeiksi. Myös jos tarkastellaan Datahubin myötä markkinaan tulevia 

muutoksia ja jakeluverkonhaltijan roolia suhteessa niihin, ei ole havaittavissa suuria 

liiketoimintamahdollisuuksia suoraan Datahubin ominaisuuksiin pohjautuen. 

Sähkömarkkinoiden aiemmassa EDIEL-pohjaisessa sanomaliikenteessä ei käytetty kuin pientä 

osaa Datahubin aikakauden tiedoista; datastandardi on huomattavasti suppeampi. 

Jakeluverkonhaltijalla on kuitenkin lähtökohtaisesti ollut jo aiemmin hallinnassaan Datahubin 

edellyttämät tiedot, ja sertifiointi on keskittynyt pitkälti järjestelmän toiminnallisuuksien ja 

datan laadun varmistamiseen. Toisin sanoen, Datahubin myötä ei jakeluverkonhaltijalle tullut 

tilannetta, että organisaation hallitseman datan määrä voimakkaasti kasvaisi uusilla osa-alueilla, 

eikä tämän kautta ole myöskään nähtävissä suoraan liiketoimintamahdollisuuksia ainakaan 

uusiin datapohjaisiin palveluihin liittyen.  

 

Keskitetty järjestelmä, jonka sisältämien prosessien datan rakenne on standardin mukaista, 

mahdollistaa pidemmällä aikavälillä sen, että standardeja voidaan keskitetysti muuttaa, ja 

toisaalta esimerkiksi Datahubin seuraavien versioita varten on tiedossa jo toimivat 

menettelytavat muun muassa sertifiointitestauksen osalta. Tulevaisuuden muutosten 

läpiviennin voidaan täten olettaa olevan huomattavasti suoraviivaisempia toteuttaa, koska pohja 

Datahubissa käytävälle tiedonvaihdolle on jo luotu ja projektiorganisaatiot ovat kehittyneet 

läpivietyjen Datahub-projektien myötä. Jakeluverkonhaltijan näkökulmasta Datahubin 

kehitysaskeleita voitaisiin ottaa esimerkiksi sähköliittymän tietojen toimittamiseksi Datahubiin. 

Liittymätietojen ja liittymissopimuksen tietojen sisällyttäminen osaksi Datahubin 

datastandardia olisivat muun muassa sähköautojen latauspisteiden, aurinkopaneelien 

asennuttamisen tai energiahallintapalveluiden tuottamisen kannalta olennaisia, sillä käytännön 

tasolla verkoston kapasiteetti voi toimia rajoittavana tekijänä toimenpiteille. 

 

7.1.6 Yhteenveto Datahubin organisaatiotason vaikutuksista 

 

Datahubin vaikutukset organisaatiotasolla ovat laaja-alaisia ja ne jakautuvat muun muassa 

erilaisiin koulutustarpeisiin, liiketoiminnan prosessien uudelleen järjestelyyn 

ulkoistamismahdollisuuksien laajenemisen ja palveluntarjoajana toimimisen muodossa, tase- ja 
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sanomakäsittelyn järjestelmien tarpeen poistumiseen. Edellä mainittujen lisäksi sekä 

tiedonvaihdon keskittäminen, että tiedonvaihdon valvonta ja teknisen tuen keskittyminen 

mahdollistavat hajautettua mallia tehokkaamman sähkön vähittäismarkkinoiden toiminnan ja 

kehittymisen. Datahubissa yhdistyvät markkinan toiminnan muutosvaatimuksista johtuva 

digitalisoinnin tarve, mutta myös loppuasiakkaiden kasvavat tarpeet saada parempaa ja 

kattavampaa palvelua energia-asioihin liittyen.  

 

Datahubin vaikutuksia Asiakkuudet -yksikköön on kuvattuna alla olevassa kuvassa 35, jossa 

on kiteytettynä tässä luvussa tarkemmin avatut vaikutukset. Tämän lisäksi kuvaan 35 on 

yhdistettynä myös Asiakkuudet -yksikön, sekä siihen kuuluvien tiimien toiminnan tavoitteet. 

Lähtökohtaisesti organisaatiotason vaikutukset koskettavat koko kohdeorganisaatiota, mutta on 

myös paikannettavissa vaikutuksia, jotka koskettavat tiettyjä tiimejä, kuten esimerkiksi tase- ja 

sanomakäsittelyn järjestelmien poistuminen, joka vaikuttaa suoraan Tukipalvelut-tiimiin. 

 

Kuva 35. Datahubin organisaatiotason vaikutusten yhteenveto.  
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Kohdeorganisaation kokemat pitemmän aikavälin muutokset ovat pitkälti riippuvaisia 

Datahubin kehitysaskelista. Toimialan etujärjestö Energiateollisuus tekee vahvasti yhteistyötä 

sekä toimialalla toimivien osapuolten, että Fingridin kanssa ja sähkön vähittäismarkkinoiden 

osapuolten tarpeet tulevat sitä kautta esiin. Toimiala on erittäin vahvasti säädelty ja osapuolille 

asetettuja vaatimuksia vähittäismarkkinoille ohjataan ylhäältä paitsi kansallisen lainsäädännön, 

mutta myös EU-lainsäädännön ja toisaalta toimialan omien sääntöjen pohjalta. Tämä on 

olennaista huomioida, sillä käytännössä Datahubin uusien ominaisuuksien käyttöönottoon 

vaaditaan tällöin sekä lainsäädännön ja muun ohjeistuksen vaatimusten muuttuminen, että 

toimialan osapuolten tuki. 1.1.2023 käyttöön otettava Datahubin versio 2.0 tulee tuomaan 

järjestelmään uusia ominaisuuksia ja myös tämän version jälkeisiä uudistustarpeita on selvitetty 

(Fingrid 2021n, 6–7). 

 

7.2 Datahubin vaikutukset operatiivisella tasolla 

 

Tässä luvussa käydään läpi viidennessä luvussa läpikäydystä prosessikokonaisuudesta 8 

prosessia, joihin tehdyn analyysin pohjalta voidaan olettaa kohdistuvan suurimmat ja 

merkittävimmät muutokset jakeluverkonhaltijan näkökulmasta. 

 

7.2.1 Mittaustietojen käsittely ja hallinta 

 

Mittaustietojen käsittely ja hallinta ovat jakeluverkonhaltijan kannalta olennaisia prosesseja 

niin Datahubia edeltävänä aikana, kuin sen käyttöönoton jälkeenkin. Vaikutuksia puretaan 

kyseisen prosessin osalta osa-alueittain, jotka ovat mittaustietojen puutteiden haku, 

pientuotantokohteiden tarkistaminen ja tuntimittauskohteiden tarkistaminen. Datahubin myötä 

mittausvastuullisuus ei muutu, vaan pysyy sellaisenaan jakeluverkonhaltijalla. Datahubin 

aikana on kuitenkin mahdollista antaa 3. osapuolelle mahdollisuus toteuttaa mittaustietojen 

toimitukseen liittyvät toimenpiteet. Tällöin 3. osapuoli lähettäisi omasta 

mittaustietojärjestelmästään DH-211 tapahtumat järjestelmään ja mahdollisesti myös 

vastaanottaisi DH-212-X mittaustietojen muistutukset ja huomautukset.   

 

Mittaustietojen puutteiden hakuprosessi käynnistyy nykyisellään ajastetusti uusien 

tasevirheellisten kohteiden raportilla. Kyseessä on siis lista kohteista, jotka ovat noin 14 päivää 
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olleet kuulumattomissa. Datahubin vuoksi ei ole syytä ainakaan luopua kyseisen raportin 

hyödyntämisestä, sillä mittaustiedoista johtuvia tasevirheitä pitää jatkossakin korjata 

paremman statuksen mittaustiedolla ja muutoinkin virheelliset tuntimittausarvot tulee korjata 

oikeilla. Tasevirheellisten kohteiden raportin ollessa pohjana sähkön seurantaan käytetyn 

Excel-tiedoston päivittämiselle, koostuvat seuraavat vaiheet tasejärjestelmässä olevan 

mittaustiedon tarkistamisesta, mittaustietokannan puutteiden hakemisesta ja APJ:n 

mittaustietojen puutteiden hausta. Edellä mainituista sekä mittaustietokannan puutteiden ja 

APJ:n puutteiden haku tulee suorittaa jatkossakin ainakin viikoittain, sillä sekä 

mittaustietokannan, että APJ:n mittaustietojen puutteet ja virheet tulevat näkymään myös 

Datahubissa, mikäli mittaustietoja jää niiden vuoksi Datahubiin toimittamatta. 

Mittaustietojärjestelmään siirtyy 3 päivän viiveellä pääkytkinkohteiden arvioidut mittaustiedot 

ja kuulumattomien kohteiden mittaustiedot puolestaan ekstrapoloiden arvioidaan 2 päivän 

viiveellä. Datahubin sääntöjen mukaisesti puuttuva -statuksen mittaustieto tulee korvata 

korkeamman statuksen mittaustiedolla viimeistään 5 päivän sisällä, joten arviointien ongelmien 

korjaamiseen on tämän jälkeen käytettävissä vain yksi työpäivä. On olennaista huomioida 

arviointeihin liittyen, että riippuvaisuus mittaustietojärjestelmän toimivuudesta on suuri, mikäli 

halutaan pysyä Datahubin asettamissa aikarajoissa tietojen toimituksen suhteen; erityisesti 

puuttuva -statuksella olevien arvojen korvaaminen 5 päivän sisällä on vahvasti riippuvainen 

siitä, että ennalta määritellyt arviointiajot suoritetaan onnistuneesti. 

 

Tasejärjestelmän mittaustietojen tarkistaminen ei ole Datahubin käyttöönoton jälkeen 

mahdollista, lukuun ottamatta siirtymäaikaa, jossa jakeluverkonhaltija pyrkii saamaan 

Datahubin suorittaman taselaskennan täsmäämään jakeluverkonhaltijan suorittamiin 

taselaskelmiin. Käytännössä voidaan todeta, että jakeluverkonhaltijan oman tasejärjestelmän 

mittaustietojen tarkistaminen jää Datahubin käyttöönoton myötä pois. Tämän tilalle kuitenkin 

tulee vaihe, jossa mittaustietojen puutteiden tilanne haetaan Datahubista, joten prosessin 

vaiheiden määrä ei itsessään vähene. Potentiaalisia reittejä Datahubin mittaustietojen tilanteen 

hahmottamiseksi ovat Datahubin käyttöliittymän kautta saatavilla oleva taseselvityksen laatu ja 

-tilanne näkymä, jossa on nähtävillä tietyn mittausalueen mittauspisteiden mittaustietojen laatu. 

Kyseisen näkymän kautta voidaan hakea kaikki käyttöpaikat, joissa on tietyn statuksen 

mittaustietoa; haun voi esimerkiksi suorittaa tiettyä päivää koskien niiden mittauspisteiden 

osalta, joissa on puuttuvia arvoja. Datahubin tietojen tarkistamisen lisäksi APJ:n Datahubista 
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saapuvat mittaustietojen huomautukset, eli DH-212-X tapahtumat taulukon 14 mukaisesti tulee 

ottaa mukaan tarkistukseen. 

 

Toinen olennainen osa-alue mittaustietojen käsittelyyn ja hallintaan liittyen on pientuotantoja 

koskeva alkutarkastus, jossa tarkastetaan pientuotantokäyttöpaikan mittaustietojen vastaanoton 

ja eteenpäin lähetyksen toimivuus. Datahubin sopimusprosessit koskettavat jatkossa 

yhtäläisesti sekä kulutuksen, että tuotannon käyttöpaikkoja, ja täten voidaan lähtökohtaisesti 

pitää olennaisena sitä, että mittaustietojen toimivuus varmistetaan myös 

pientuotantokäyttöpaikkojen osalta. Samat aikarajat koskevat kaikkien mittaustietojen 

toimittamista kaikille mittauspisteille, joten myös tuotannon mittaustietojen toimituksiin tulee 

kiinnittää huomiota. Tärkeässä osassa pientuotantojen tarkistusprosessia on tekniseltä 

asiakaspalvelulta saatava ilmoitus uuden pientuotantolaitteiston käyttöönotosta, ja Datahubin 

käyttöönoton myötä tulee kiinnittää erityistä huomiota näiden ilmoitusten lähettämiseen. 

Toisaalta voidaan myös pitää tarpeellisena, että tuntisarjojen puutteiden tilanne tarkistettaisiin 

APJ:stä lähes päivittäin myös pientuotantokohteiden osalta, sillä puutteita voi ilmetä myös 

muissa, kuin uusissa pientuotannon kohteissa. Pientuotantojen tarkistusprosessin vaiheet 

raportoinnin ja lähetysrivin varmistamisen osalta pysyvät ennallaan, samoin kuin 

pientuotantojen seurantaan käytetyn Excel-tiedoston päivittäminen.  

 

Tuntisarjojen tarkistaminen on tärkeässä roolissa Datahubin käyttöönoton myötä ja korjaukset 

tuleekin Datahubin sääntöjen mukaan saada tehdyksi siten, että epävarman statuksen tuntisarja-

arvot olisi saatu korjattua taseikkunan sisällä, eli 11 päivässä. Jotta esimerkiksi häiriökohde 

saadaan kuuluviin, vaatii se yleensä niin luentapalvelun toimittajan tarkistuksia häiriöalueen 

laajuudesta ja kestosta, kuin energiaverkkojen urakoitsijan asentajienkin käyntiä esimerkiksi 

häiriömittausten suorittamiseksi. Tämän lisäksi kyseeseen voi haastavimmillaan tulla 

laajamittaiset mittareiden vaihdot, mikäli kohteessa oleva mittarityyppi ei vaikuta 

muuntopiirissä toimivan. Kohteen tuntisarjojen arvioiminen on täten kiinni monesta eri 

toimijasta ja prosessin tiukentaminen vaatisi oletettavasti palvelusopimusten sisältöjen 

tarkastelua.  

 

Tuntisarjojen tarkistamisen prosessiin kannattaa uutena vaiheena sijoittaa Datahubin 

käyttöönoton jälkeen määräajaksi tietojen tarkistaminen myös Datahubista, jotta tietojen 
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korjautumisesta saadaan varmuus ja mahdollisiin ongelmiin tietojen siirrossa pystytään 

puuttumaan. Mittauspisteen tuntisarjan tarkistaminen kannattaa siis jatkossakin aloittaa 

mittaustietojärjestelmästä, mutta tämän lisäksi tarkistukseen kannattaa ottaa mukaan 

mittaustietojen siirtyminen Datahubiin. Datahubin käyttöliittymässä tiedot voi tarkistaa suoraan 

käyttöpaikan mittaustiedoista haluamaltaan aikaväliltä. Excel-raportoinnissa on myös suotavaa 

ottaa käyttöön merkinnät Datahubin tilanteen tarkistamisesta. Sen sijaan luentapalvelun 

toimittajalle ja urakoitsijalle tehtävät kyselyt pysyvät ennallaan, sillä kuten edellä mainittua, 

esimerkiksi häiriökohteiden korjaamiseen ei tällä hetkellä ole ilmeisesti tulossa muutoksia. Yli 

63A sulakekoolla olevien kulutuskäyttöpaikkojen tarkastamiseen ei myöskään ole tulossa 

muutosta Datahubin myötä, sillä kohteiden tarkistamiseksi ajettava raportti säilyy oletettavasti 

osana mittaustietojärjestelmän palveluita jatkossakin; muutokset tietojen haussa koskevat 

ainoastaan tasejärjestelmästä tehtäviä hakuja.  

 

Mittaustietojen käsittelyyn ja hallintaan liittyvät vastuualueet eivät muutu Datahubin myötä, 

mutta muutoin mittaustietojen Datahub prosessien sääntöihin tulee kiristyksiä ja tarkentuvan 

valvonnan myötä myös mahdollisia sanktiota. Mittaustietojen käsittelyn ja hallinnan prosesseja 

tulee jatkossa myös tavallisten mittauspisteiden ja tuotantokohteiden osalta tarkkailla lähes 

päivittäin, jotta mahdolliset puutokset voidaan havaita aikarajojen puitteissa. Koska 

seurantatoimenpiteet tulee toteuttaa aiempaa useammin, olisi perusteltua tarkastella 

raportoinnin automatisoinnin mahdollisuuksia. 

 

7.2.2 Taseselvitysprosessit 

 

Jakeluverkonhaltijan tekemä taseselvitys koostuu nykyisessä mallissa taseselvitykseen 

tarvittavien sopimustietojen hallinnasta, taseselvitystä varten tarvittavien rakenteellisten 

tietojen ylläpidosta, erilliseksi ydinprosessiksi määritellystä mittaustietojen käsittelyn ja 

hallinnan prosessista sekä puolivuosittain tehtävästä tasevirhelaskennasta. Tässä luvussa 

analysoidaan kaikkien mainittujen taseselvitysprosessien muutoksia, sillä ne linkittyvät 

toisiinsa erittäin kiinteästi; taseselvitystietojen tarkastamiseen vaikuttavat suoraan taseen tiedot 

ja toisaalta taseselvityksen sääntöjen mukaan taseikkunan ulkopuolelle tulleet (yli 11 päivää 

takautuvasti) sopimus- tai mittaustietojen muutokset otetaan huomioon tasevirhelaskennassa. 

Näiden lisäksi jakeluverkonhaltijan tulee nykyään seurata tietojen toimittamista 
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pohjoismaiselle taseselvittäjälle eSettille. Tämä kokonaisuus muuttuu merkittävästi Datahubin 

käyttöönoton myötä; päivittäinen jakeluverkon taseselvitys on määritelty siirtyväksi 

kokonaisuudessaan pois jakeluverkonhaltijan vastuulta Datahub-operaattorille. Datahubin 

käyttöönoton jälkeen Datahub-operaattori suorittaa taseselvityslaskennat luvussa 4.10. esitetyn 

kuvan 17 mukaisista tiedoista, joista eniten työtä aiheuttavat nykyisellään mittaustietojen 

käsittely ja korjaaminen sekä taseselvitystietojen hallinta tasejärjestelmässä. Datahub-

operaattori myös toteuttaa tasevirhelaskennat kaksi kertaa vuodessa ennalta määritellyn 

aikataulun mukaisesti, joten myöskään tasevirheiden selvityksen kannalta jakeluverkonhaltijan 

ei tarvitse ylläpitää omia taseselvitysjärjestelmiä. Tasevirhelaskentojen tulokset Datahub 

toimittaa niihin oikeutetuille osapuolille. eli sähkönmyyjille ja käyttöpaikan 

jakeluverkonhaltijalle. Tasevirhelaskentojen laskutus tehdään jakeluverkonhaltijan toimesta ja 

olennaista on jatkossa tarkistaa aineistosta lähinnä se, jos jakeluverkonhaltijan häviöihin on 

kohdistunut tasevirhettä mittaustietojen muutoksesta johtuen. On olennaista huomioida, että osa 

taseselvitykseen käytettävien tietojen ylläpitämisestä säilyy jakeluverkonhaltijan vastuulla. 

Mittausaikasarjat, mittauspistetiedot ja taseselvityksen rakenteelliset tiedot kuuluvat tietoihin, 

joita jakeluverkonhaltijan tulee ylläpitää. 

 

Kuten todettua, koko tasetietojen ylläpitämisen prosessi poistuu jakeluverkonhaltijan vastuulta. 

Käyttöpaikan myyjätiedosta tulee jakeluverkonhaltijan kannalta vähemmän merkityksellinen 

tieto. Taseselvityksessä kuitenkin lasketaan mittausalueen häviöt ja hävikki, ja näiden tietojen 

tarkastelussa voi olla tarpeen analysoida myös laajemmin käyttöpaikan tasevastuuta, mikäli 

häviöiden määrät poikkeavat ennalta asetetuista rajoista. Tasetietojen korjaamisen poistuminen 

jakeluverkonhaltijan vastuulta vähentää merkittävästi manuaalisen työn määrää koko 

taseselvityksen osalta, sillä tasetietoihin käsin tehtäviä muutoksia on ollut lukumääräisesti 

hyvin suuri määrä kuukausitasolla. Datahub ylläpitää kaikkien mittauspisteiden myynti- ja 

verkkosopimusten tietoja ja taseselvitys suoritetaan Datahubiin tallennettujen sopimustietojen 

perusteella. 

 

Taseselvitystä varten tarvittavien rakenteellisten tietojen ylläpitäminen tapahtuu jatkossa 

Datahubin käyttöliittymässä niiltä osin, mitä jakeluverkonhaltijan vastuulla on. 

Jakeluverkonhaltijan vastuu keskittyy lähinnä rajapisteiden ja tuotantolaitosten tietojen 

ylläpitämiseen, sekä mittausalueen tasepoikkeaman avoimen toimittajan ja häviömyyjän tiedon 
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ylläpitämiseen. Aiemmin jakeluverkonhaltijan vastuulla ollut mittausalueen myyjätietojen 

ylläpitäminen ja virtuaalisten tuotantojen ylläpitäminen siirtyvät Datahub-operaattorin 

vastuulle; tarvittavat rakenteet luodaan sen toimesta ja ne toimitetaan eSettiin.  

 

Mittaustietojen validointi ja toimittaminen Datahubiin ovat jatkossakin jakeluverkonhaltijan 

vastuulla, ja niihin liittyvät prosessit jakeluverkonhaltijan tulee hoitaa siihen soveltuvissa 

järjestelmissä. Mittaustietojen käsittelyn ja hallinnan prosessien muutoksia on käyty läpi 

aiemmassa luvussa 7.2.1. Yleisesti voidaan todeta, että jakeluverkonhaltijan vastuut 

taseselvityksessä keskittyvät pitkälti mittaustietojen korjaamiseen ja käsittelyyn ja 

mittaustietojen tarkistamistoimenpiteitä tulee lisätä johtuen Datahubin lisääntyneestä 

seurannasta ja valvonnasta mittaustietojen toimittamiseen liittyen. 

 

Tasevirhelaskenta ja tasevirheiden laskutusaineiston muodostaminen suoritetaan Datahubissa 

kaksi kertaa vuodessa. Nykyiseen tasevirhelaskennan prosessiin verrattuna muutos on suuri, 

sillä erillisiä aineistoja ei tarvitse koostaa jakeluverkonhaltijan omassa tasejärjestelmässä 

Datahubin käyttöönoton ja jakeluverkonhaltijan viimeisen tasevirhelaskennan jälkeen. 

Aineistojen käsittämä pituus on myös aiempaa pidempi; jakeluverkonhaltijan on aiemmin 

voinut suorittaa vain viimeisimmän tasevirheiden korjausjakson (puoli vuotta taaksepäin) 

aikaisten muutosten tarkastamisen osana tasevirheaineiston muodostamista, mutta jatkossa 

Datahub-operaattori suorittaa tasevirheaineiston muodostamisen aina tarkistaen mahdolliset 

tasevirheet kolme vuotta taaksepäin. Prosessi keskittyy jatkossa ainoastaan 

jakeluverkonhaltijan toteuttamaan Datahub-operaattorilta saadun aineiston tarkistamiseen, 

jossa tarkistuksen pääpainona ovat mittausalueen häviöitä koskettavat korjaukset. APJ:ssä 

tehtävä laskujen muodostaminen tapahtuu hyvin samalla tavoin kuin aiemminkin, ainoana 

poikkeavana asiana on aineiston lähettäjän muuttuminen mittaus- ja tasejärjestelmän 

toimittajasta Datahub-operaattoriksi. Huomioitavaa on myös, että jakeluverkonhaltijan ei 

tarvitse erikseen lähettää tasevirheaineistoa myyjille, sillä Datahub-operaattori toimittaa 

kaikille myyjille heitä koskevat aineistot suoraan. Datahubin käyttöönoton myötä aiemminkin 

voimassa olleet Energiateollisuuden rajat +-30€ tasevirheiden veloituksen ja hyvityksen 

suhteen pysyvät sellaisenaan käytössä. 
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Pääasiallinen taseselvitystietojen tarkastamisen kohde on aiemmin ollut eSett, josta käyttäjät 

ovat tarkkailleet tasepoikkeamaa, myyjäsummia, rajapisteiden mittaustietoja, 

tuotantokohteiden mittaustietoja, sekä muita taseselvityslaskentaan tarvittavia tietoja. 

Jakeluverkonhaltijalla säilyy jatkossakin tietojen tarkasteluoikeus eSettin Online-palveluun, 

mutta varsinaisia muokkauksia sinne ei pääse tekemään, eikä myöskään tiedonsiirtoon tarvitse 

kiinnittää erikseen huomiota, sillä Datahub-operaattori suorittaa tietojen lähetyksen eSettiin. 

Jakeluverkonhaltija pystyy saamaan tarvittavat tasetiedot muun muassa Datahubin lähettäminä 

DH-500-sarjan tapahtumina APJ:ään tai suoraan Datahubin käyttöliittymästä saatavien 

raporttien avulla. Johtuen monista eri mahdollisuuksista tarkastella taseselvitystietoja on 

perusteltua käyttää ensisijaisesti sitä järjestelmää, jonka toiminnasta on suurin varmuus niin 

tietojen luotettavuuden, kuin käyttöliittymäosaamisen näkökulmasta. eSettin Online-palvelu on 

aiemminkin prosessissa käytetty järjestelmä, joten sen käyttäminen tulisi asettaa etusijalle. 

Tämä on perusteltua myös siitä näkökulmasta, että taseselvitystietojen toimittamisen 

ominaisuudet eivät olleet mukana Datahubin sertifiointitestauksessa; APJ:n kyvykkyyttä 

käytännön taseselvitystietojen seurantaan liittyen ei ole varmennettu osana Datahubin 

käyttöönottoa. 

 

7.2.3 Liittymissopimusten siirtäminen 

 

Liittymissopimusten siirtäminen on kompleksi prosessi, johon Datahubin vaikutukset 

näyttäytyvät sen kompleksisuudesta huolimatta vain epäsuorasti. Erityisesti sähkön osalta 

prosessi on melko suoraviivainen, kun tarvittavat dokumentit on saatu asiakkaalta. Liittymän 

tai liittymissopimusten tietoja ei siirretä Datahubiin, eivätkä ne ole osana sähkön 

vähittäismarkkinoiden prosesseja. Liittymissopimusten siirtäminen tapahtuu pitkälti APJ:ssä, 

mutta prosessin toiminnan kannalta myös APJ:n integraation toimivuus 

liittymäpalvelujärjestelmään on olennaista. Datahub ei kuitenkaan suoraan aiheuta 

muutosvaatimuksia kyseiseen integraatioon.   

 

Olennaisimmat muutokset prosessissa näyttäytyvät liittymän aiemman omistajan mahdollisten 

saatavien kuittauksessa, sekä liittymän uuden omistajan yhteydenottoon liittymän siirtämisestä. 

Datahubin toiminnallisuuksia tarkastelemalla voidaan todeta, että suurempi määrä sähkön 

vähittäismarkkinoiden osapuolille kohdistuvista asiakasyhteydenotoista pyritään ohjaamaan 
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myyntiyhtiöille. Esimerkiksi asiakastietojen päivittämisvastuu on Datahubin aikana 

nimenomaisesti myyntiyhtiöiden vastuulla, minkä lisäksi Datahub mahdollistaa aiempaa 

monipuolisemmin toisen osapuolen suorittaman läpilaskutuksen. Niin asiakastietojen 

päivittämisen vastuu, kuin myyjien tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntyvä läpilaskutus 

voivat vähentää jakeluverkonhaltijan näkyvyyttä osana asiakkaiden arkea. Nykyisellään 

prosessi käynnistyy joko asiakkaan yhteydenotosta, tai asiakaspalvelun tekemästä 

yhteydenotosta, jossa tiedustellaan, onko liittymälliseen sähkön käyttöpaikkaan tullut uusi 

sopimus mahdollisesti kiinteistökauppaan liittyvä. Mikäli asiakkaiden yhteydenotot vähenevät 

jakeluverkonhaltijan näkyvyyden vähenemisen myötä, tulee liittymällisten kohteiden 

sopimusten asiakkaiden kontaktointiin kiinnittää enemmän huomiota. Muun muassa 

asiakkaiden automaattisen kontaktoinnin hyötyjä olisi perusteltua selvittää, jotta tieto 

siirrettävistä liittymistä olisi mahdollisimman nopeasti jakeluverkonhaltijan tiedossa. 

Asiakkaan automaattisella kontaktoinnilla voitaisiin potentiaalisesti ohjata asiakkaita 

suorittamaan liittymän siirtoon vaadittavat toimenpiteet verkkopalvelun kautta, mikä 

nopeuttaisi osaltaan prosessissa tarvittavien dokumenttien käsittelyä. Lähtökohtaisesti 

Datahubin aikana asiakastiedon laatu oletetaan paranevan johtuen Datahubin tekemistä 

tarkastuksista sinne lähetettävän datan suhteen, joten myös jakeluverkonhaltijalla on 

kontaktoinnin taustalla oletettavasti parempilaatuista ja kattavampaa asiakasdataa 

helpottamassa kontaktointia. 

 

Liittymissopimusten siirtoon voidaan myös liittää epäsuorasti mahdollinen yhden laskun 

malliin siirtyminen. Nykyisellään prosessissa tulee varmistaa, että aiemmalla liittymän 

omistajalla ei ole avoimia sähkön verkko- tai liittymissopimusta koskevia saatavia. Mikäli 

vastaan tulisi tilanne, että asiakas on laiminlyönyt yhden laskun mallissa myyjän lähettämän 

laskun maksamisen, joka sisältää myös verkkosopimuksen laskurivit, voi tilanne tällöin 

liittymän siirron kannalta olla haastava. Toinen ongelmia aiheuttava skenaario olisi sellainen, 

jossa myyjä ajautuu maksukyvyttömäksi ja ei tällöin pysty suorittamaan verkkosopimuksen 

saatavia jakeluverkonhaltijalle. Kumpaakin skenaariota voidaan pitää erityisesti Datahubin 

ensimmäisen version kohdalla hyvin epätodennäköisenä, mutta mikäli jatkossa sähkönmyyjät 

alkavat kasvavassa määrin tarjoamaan ja markkinoimaan yhden laskun mallia omana 

palvelunaan asiakkaille, on myös tämä skenaario tarpeen ottaa huomioon. 
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7.2.4 Maksukatkojen- ja kytkentöjen toteuttaminen 

 

Perintätoimiin liittyvät sähkönjakelun katkaisut ja näiden takaisinkytkennät ovat Datahubin 

myötä osittain suoraviivaistuva prosessi. Prosessi ei Datahubin myötä poistu, eivätkä 

vastuualueet muutu, vaan muutokset kohdistuvat prosessin vaiheisiin. Vaikutukset näkyvät 

erityisesti myyjän jakeluverkonhaltijalta pyytämässä maksukatkoissa ja -kytkennöissä, joskin 

myös jakeluverkonhaltijan maksukatkon toteutuksessa on havaittavissa muutoksia. Datahubin 

käyttöönoton jälkeen vähittäismarkkinoilla ei enää lähetetä sähköpostivahvistuksia katkaisu- ja 

kytkentäpyyntöihin liittyen, vaan tieto tapahtumista lähetetään ainoastaan Datahubin katkaisu- 

ja kytkentäpyynnöillä. Tämä puolestaan vähentää APJ:n ulkopuolisen seurannan tarvetta, joten 

katkaisutapahtumien Excel-tiedostoa ei välttämättä myyjien katkojen osalta tarvita. 

Jakeluverkonhaltijan katkopyyntöjen saapumiseen Datahub ei suoraan tuo muutosta, joten 

katkaisuiden seurantaa voidaan pitää tarpeellisena. Katkaisusanomien ja niitä seuraavien 

prosessien tarkistaminen, sekä seuraavan arkipäivän katkaisuista ilmoittaminen Asiakkuudet -

yksikön sisällä ovat jatkossakin tarpeellisia, jotta mahdolliset katkaisuiden perumiset saadaan 

varmuudella käsiteltyä ja toisaalta todelliset katkaisut ovat myös asiakaspalveluiden tiedossa. 

 

Katkaisun toteuttamisen varmistaminen on olennaista, sillä Datahubin myötä toteutettujen 

katkaisuiden ilmoituksille on aikarajat; katkaisutila tulisi saada päivitettyä viikon sisällä 

katkaisun toteutuksesta ja toisaalta jos katkaisua ei saada toteutettua myyntiyhtiön pyynnön 

mukaisesti, siirtyy kyseisen käyttöpaikan kulutus jakeluverkonhaltijan häviöihin. Tällöin myös 

mahdollisesta katkaisun viivästymisestä täytyy ilmoittaa myyntiyhtiölle. Toteutetun katkaisun 

jälkeen tehtävä maksun lisääminen ei muutu Datahubin myötä, vaan myyntiyhtiön pyytämistä 

katkoista maksut voidaan veloittaa jatkossakin suoraan myyntiyhtiöltä, ja toisaalta 

jakeluverkonhaltijan maksut voidaan veloittaa asiakkaalta. Kummassakin tapauksessa laskutus 

suoritetaan APJ:n kautta. 

 

Kytkentäpyynnöt saapuvat Datahubin käyttöönoton myötä ilman erillistä 

sähköpostivahvistusta. Myös tämä puoltaa sitä, että erillistä raportointia katkoista ja 

kytkennöistä ei tehdä, sillä tämä vaatisi erillistä katkaisutietojen poimimista APJ:stä. 

Kytkentäpyynnön suhteen tulee huomioida, että mikäli käyttöpaikka on katkaistuna sekä 

myyjän, että jakeluverkonhaltijan sopimusrikkomuksen myötä, tulee kummankin tahon 
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kytkentäpyyntö olla saapunut ennen kohteen kytkemistä. Myös kytkennän suhteen tulee tieto 

toimenpiteen suorittamisesta viedä APJ:ään ja Datahubiin mahdollisimman nopeasti, jotta 

myyjälläkin on tiedossaan reaaliaikainen kohteen kytkentätila. Kytkentöjen laskutuksessa 

toiminnot menevät samalla tavoin, kuin katkojen osalta, eli Datahub ei aiheuta välttämättömiä 

muutoksia toimintatapoihin. 

 

Maksukatkoihin ja -kytkentöihin liittyen jakeluverkonhaltijan tulisi varmistaa, että tarvittavat 

ilmoitukset viivästyksistä ja pyyntöjen käsittelyn logiikka toimii, kuten Datahubin aikana on 

vaadittu, sillä manuaalisen työn määrä voi tällöin vähentyä merkittävästi. Aiemmin 

myöhästyvistä maksukatkoista myyjille lähetetyt sähköpostit jäävät pois ja ne korvataan 

Datahubin myöhästymisilmoituksilla. Huomioitavaa on myös, että Datahubin käyttöönoton 

jälkeen voi olla tarpeen tehdä tietyin väliajoin tarkastuksia mahdollisten häviöihin kirjattujen 

kulutusten osalta. Esimerkiksi APJ:n virheen vuoksi suorittamatta ja huomaamatta jäänyt 

katkaisu voi aiheuttaa suuren kulutuksen kohteiden osalta tilanteen, että jakeluverkonhaltijan 

vastuulla olevan häviösähkön määrä voi lisääntyä ja aiheuttaa täten lisäkustannuksia. 

Lähtökohtaisesti Datahubin tarkistaessa kaikkien katkopyyntöjen tiedot ja myyjän oikeuden 

pyytää sähkön katkaisua, on katkaisupyyntöjen tiedon laatu parempi, ja sen myötä 

jakeluverkonhaltija voi luottaa siihen, että vastaanotettu katkaisupyyntö on aiheellista suorittaa.   

 

7.2.5 Vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi 

 

Vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi on eräs tärkeimmistä prosesseista 

Asiakkuudet -yksikössä, sillä tämän prosessin tuotoksena saadaan kytkettyä uusi sähköliittymä 

jakeluverkkoon. Vaikka sähköliittymät ja niiden liittymissopimukset eivät ole sähkön 

vähittäismarkkinoiden prosessien kohteita, on tämän prosessin tuotoksena silti muita 

vähittäismarkkinoiden kannalta olennaisia entiteettejä. Prosessin aikana muodostuu aina yksi 

tai useampi sähkön käyttöpaikka, yksi tai useampi asiakkuus sekä käyttöpaikoille 

verkkosopimukset. Muutokset prosessissa ovat kuitenkin melko vähäiset, sillä vaikka prosessi 

on mutkikas, ovat edellä mainittujen entiteettien luomiseen liittyvät toiminnot 

jakeluverkonhaltijan kannalta lähes samanlaisia Datahubin käyttöönoton jälkeen, kuin mitä 

ennen Datahubin käyttöönottoa.  
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Asiakkaan tilauksen vastaanottaminen ja tilauksen tarkistaminen tapahtuvat jatkossakin 

samalla tavoin. Myös liittymätapahtuman luonti verkonrakentamispalvelujärjestelmään sekä 

käyttökohdeprosessin luonti APJ:n tapahtuvat, kuten aiemminkin. Jotta ensimmäinen osa 

liittymälaskusta saadaan veloitettua asiakkaalta, tulee olla luotuna tulevan sähköliittymän 

myötä syntyvä kiinteistökäyttöpaikka, jonka luonnissa tulee huomioida tarvittavien 

attribuuttien lisääminen, jotta tiedot saadaan vietyä Datahubiin onnistuneesti. 

Liittymissopimuksen käsittelyyn liittyviin vaiheisiin ei tule muutosta, eikä myöskään erilaisiin 

arkistointitoimiin kohdistu Datahubin aiheuttamia muutosvaatimuksia. Mittaroinnin tullessa 

ajankohtaiseksi alkavat myös Datahubin vaikutukset näkyä, sillä kaikkien mittaroinnin 

vaativien käyttöpaikkojen tulee olla vietynä Datahubiin rakenteilla tilassa, jotta asiakkaan 

myyntiyhtiö voi ilmoittaa käyttöpaikoille uudet myyntisopimukset. Tiedonvaihdolta saatavan 

ilmoituksen merkitystä tulee tarkastella, sillä uudelle myyntisopimuksesta saatava tieto olisi 

mahdollista saada myös erilliseltä raportilta APJ:stä. Toisaalta myös tiedonvaihdolle tehtävän 

ilmoituksen mittarointipäivästä voisi jättää pois, koska Datahubin myötä kytkennän 

ilmoittaminen DH-412 tapahtumalla käyttöpaikalle muuttaa myös Datahubissa olevien myynti- 

ja verkkosopimusten alkupäivät vastaamaan kytkennän päivämäärää. Tämän vaiheen jälkeisiin 

toimenpiteisiin, kuten liittymislaskun laskutukseen tai dokumentointitehtäviin ei tule 

Datahubin myötä muutoksia. 

 

7.2.6 Energian- ja veden toimitussopimusten tekeminen 

 

Asiakkaan sähkön käytön aloittaminen vaatii myös Datahubissa käyttöpaikalle voimassa olevan 

myyntisopimuksen, jonka ilmoituksen jälkeen jakeluverkonhaltija pystyy ilmoittamaan ja 

vahvistamaan käyttöpaikalle oman verkkosopimuksensa. Tämän vuoksi sopimusten tekemisen 

jouhevuus on sähkön vähittäismarkkinoiden toiminnan kannalta eräs tärkeimmistä prosesseista. 

Asiakaspalvelun sopimusten tekoon liittyvä prosessi on hyvin vahvasti riippuvainen siitä, kuka 

sopimuksen haluaa tehdä ja mille käyttöpaikalle. Prosessi pitää sisällään niin sähkön, lämmön 

kuin vedenkin sopimusten tekemisen ja toisaalta liittymissopimusten siirron prosessien 

aloitukset. Lappeenrannan Energia ei toimi sähkön vähittäismarkkinoilla sähkönmyyjänä, 

mutta Asiakkuudet -yksikön alaisessa asiakaspalvelussa voidaan tehdä osakkuusyhtiön nimissä 

myyntisopimuksia.  
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Datahubin vaikutukset näkyvät oletettavasti pidemmällä aikavälillä siinä, että Datahub ohjaa 

sähkön vähittäismarkkinoita kohti myyjävetoisempaa mallia. Mikäli asiakkaiden yhteydenotot 

siirtyvät enemmän sähkönmyyntiyhtiöille, vähenee mahdollisesti Lappeenrannan Energiankin 

osakkuusyhtiölleen tekemien sopimusten määrä. Erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa 

sopimuksen tekoon ei liity kiinteistökauppaa ja sen myötä liittymissopimuksen siirtoa, on 

todennäköistä, että yhteydenotot sopimusten tekemiseen liittyen vähenevät, koska asiakkaalla 

ei ole lähtökohtaisesti tarvetta ottaa yhteyttä Lappeenrannan Energiaan. Tämä on olennaista 

huomioida, sillä muiden hyödykkeiden osalta sopimusten tekeminen on vahvasti sidoksissa 

liittymissopimusten siirtämisen prosessiin; jotta liittymissopimukset saadaan siirrettyä ja 

energian- tai veden sopimukset saadaan oikealle henkilölle, tulee mahdollisesti asiakaspalvelun 

tekemää kontaktointia asiakkaiden suuntaan lisätä.  

 

Datahub tuo sähkönmyyjille lähtökohtaisesti tiedon käyttöpaikan ajantasaisesta sähkönjakelun 

tilasta, mutta koska verkonhaltijalla on jo tiedossaan käyttöpaikan sopimustilanne, ei prosessin 

toteuttaminen muutu merkittävästi siltä osin jouhevammaksi. Huomioitavaa on se, että jatkossa 

kaikissa vähittäismarkkinoiden prosesseissa tulisi käyttää GSRN-tunnusta, sillä Datahubissa 

käyttöpaikan tunnistenumerona on ainoastaan GSRN-tunnus. Sopimusten teon suhteen 

aikarajat pysyvät Datahubissa samana kuin aiemminkin, eli myyjänvaihtoja voidaan tehdä 

aikaisintaan 14 vuorokauden päähän ja sisäänmuuttoja samalle päivälle. Uutena 

sopimustyyppinä ovat sopimuksen vaihdot, eli asiakkaan sopimuksen vaihtaminen saman 

myyjän sopimuksesta toiseen. Tällä uuden sopimuksen syyllä Datahub hyväksyy aikaisintaan 

samalle päivälle tulevia sopimuksia. Edellä mainittujen lisäksi tulee huomioida, että Datahub 

ei hyväksy yli 90 päivää etukäteen tehtyjä sopimuksia. Asiakaspalvelulla ei ole näkymää 

osakkuusyhtiön APJ:ään, joten esimerkiksi sopimuksen syyhyn liittyvät rajoitteet eivät 

välttämättä näy mitenkään jatkossa. Todennäköisesti eniten prosessissa joutuu kiinnittämään 

huomiota siihen, että sopimuksia ei tehdä Väreelle yli 90 vuorokauden päähän. Olennaisena 

muutoksena aiempaan on myös se, että Datahubissa käyttöpaikan verkko- ja 

sähkönmyyntisopimukset ovat samoilla henkilöillä, mikä oletettavasti vähentää 

ongelmatilanteita sopimuksiin liittyen; vaikutukset voivat kohdistua esimerkiksi perintään sekä 

myös sopimusmuutosten käsittely on selkeämpää Datahubin liiketoimintalogiikan pystyessä 

määrittämään asiakas ja käyttöpaikkatietojen pohjalta, että onko kyseessä myyjänvaihto vai 

sisäänmuutto. 
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7.2.7 Yhteenveto muutosvaikutuksista operatiivisella tasolla 

 

Käsiteltävien prosessien muutokset muodostuvat pitkälti siitä, että organisaation käyttämä 

asiakaspalvelujärjestelmä muuttuu ominaisuuksiltaan, prosesseihin saapuvat dataobjektit ja 

muut syötteet muuttuvat, sekä toisaalta Datahubin liiketoimintalogiikka tuo mukanaan uusia 

palveluita ja vaatimuksia. Erityisen suuressa roolissa ovat edellä mainituista osa-alueista 

asiakaspalvelujärjestelmän muutokset sekä Datahubin myötä muuttuva liiketoimintalogiikka, 

jonka myötä osapuolten välisten tapahtumien syötteitä ja sisältöä validoidaan. Tämän lisäksi 

Datahub-operaattorin rooli määriteltyjen menettelyohjeiden ja niihin liittyvien aikarajojen 

puolesta antaa toiminnalle uudenlaisia suuntaviivoja, mitkä vaikuttavat muun muassa 

ajastettujen prosessien suorittamiseen, kuten mittaustietojen tarkistamiseen, sekä katkaisu- ja 

kytkentäprosesseihin. On myös olennaista huomata, että muutoksia operatiiviseen toimintaan 

tulee organisaatiotason muutosten kautta; esimerkiksi taseselvityksen prosessien muutokset 

johtuvat ylätasolla vastuualueiden muutoksista päivittäisen jakeluverkonhaltijan 

taseselvityksen siirtyessä Datahubille, mutta samalla nämä muutokset aiheuttavat myös 

jakeluverkonhaltijan aiempiin taseselvityksen prosesseihin erityisesti poistuvien työvaiheiden 

muodossa. Myös Datahubin edistämä myyjävetoiseen markkinamalliin siirtyminen vaikuttaa 

sekä organisaatiotasolla, että yksittäisten prosessien tasolla. Alla olevassa kuvassa 36 on esitetty 

yhteenveto valittuihin prosesseihin kohdistuvista muutoksista. 

 

Vaikka tarkempaan käsittelyyn valitut ja tässä luvussa esitellyt prosessit perustellusti ovat 

alttiimpia muutosvaikutuksille johtuen niiden kompleksisuudesta, sekä 

asiakaspalvelujärjestelmän käytöstä kyseisissä prosesseissa, on kuitenkin havaittavissa, että 

valittujen prosessien läheskään kaikkiin työvaiheisiin ei kohdistu muutoksia. Esimerkiksi 

teknisen asiakaspalvelun toteuttaman vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessin 

vaiheisiin kohdistuu prosessin merkittävyyteen ja laajuuteen nähden vähäinen määrä 

muutoksia; useat vaiheet liittyvät muun muassa liittymissopimuksen tekemiseen sekä 

dokumentointiin, ja nämä eivät suoraan liity vähittäismarkkinoiden prosesseihin. 
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Kuva 36. Yhteenveto Datahubin vaikutuksista valittuihin prosesseihin.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi diplomityön tulokset tutkimuskysymysten kautta. Tulokset ovat 

kattavia ja tuloksia on hyödynnetty jatkuvasti osana Lappeenrannan Energian Datahub-

projektia.  

  

8.1 Työn keskeiset tulokset 

 

1) Mistä organisaation prosessiarkkitehtuuri koostuu? 

a) Mitkä ovat organisaation toiminnan tavoitteet?  

b) Mitkä ovat organisaation toiminnan kannalta keskeiset prosessit? 

c) Minkälaisia yhteyksiä prosessien välillä on havaittavissa? 

 

Tässä työssä muodostettiin Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -yksikön 

prosessiarkkitehtuuri käyttäen prosessijohtamisen menetelmiä ja työkaluja. Prosessijohtamisen 

teoriaa ja työssä käytetyt menetelmät on esitetty luvussa 2. Prosessiarkkitehtuurin tarkoituksena 

on tarjota mahdollisimman kattava pohja sekä organisaatiotason, että tarkemman tason 

operatiivisten tason vaikutusten analysoinnille. Työn lopputuloksena Lappeenrannan 

Energialla on käytössään prosessiarkkitehtuuri ja 34 erillistä prosessikuvausta, jotka on 

käsitelty soveltuvin osin luvussa 5.  Prosessiarkkitehtuuri koostettiin pohjautuen aiempaan 

laatujärjestelmässä olleeseen dokumentaatioon, haastatteluihin, työohjeisiin sekä kirjoittajan 

omaan työkokemukseen ja tietoon prosesseista. Prosessiarkkitehtuuri ja sen sisältämät prosessit 

mallinnettiin alusta alkaen uudestaan ja aiempaa prosessidokumentaatiota pystyttiin 

käyttämään vain harvoissa tapauksissa. Prosessiarkkitehtuurissa eriteltiin Asiakkuudet -

yksikön alaiset prosessit jakaen ne ensin sopimuksen elinkaaren mukaan kolmeen eri 

vaiheeseen ja tämän lisäksi eritellen ne jokaiselle Asiakkuuksien tiimeistä. 

Prosessiarkkitehtuuriin eriteltyjen ydinprosessien lisäksi määriteltiin tukiprosessit, joiden 

toteuttaminen tukee ja mahdollistaa ydinprosessien onnistuneen suorittamisen. Valmiita 

referenssimalleja, esimerkiksi eBixin toteuttamia prosessimallinnuksia ei työn 

prosessiarkkitehtuurin rakentamiseen käytetty näiden pirstaleisuuden vuoksi. Myöskään PCF-

referenssimallin pohjalta ei tehty arkkitehtuurin validointia, sillä tämän voidaan katsoa vain 

rajallisesti sisältävän Asiakkuudet -yksikön näkökulmasta relevantteja prosesseja. 
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Työssä tunnistettujen ydin- ja tukiprosessien, sekä niiden aliprosessien tarkoituksena on 

mahdollistaa Asiakkuudet -yksikölle asetetut tavoitteet, joita ovat palveluiden tuottaminen 

sopimusasiakkuuden elinkaaren ajalle, jakeluverkonhaltijan lakisääteisten palveluiden 

tuottaminen, asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja kasvattaminen sekä toiminnan 

asiakaslähtöinen ja datapohjainen kehittäminen. Yksittäisten tiimien tavoitteet ovat näiden 

kanssa linjassa ja tavoitteiden voidaan katsoa jakautuvan tiimeille niiden vastuualueiden 

mukaan; asiakaspalvelutiimin vastuulla on erityisesti asiakasrajapinnassa tapahtuvat ja 

sopimus- sekä asiakastietojen hallintaan liittyvät tapahtumat. Tekninen asiakaspalvelu 

puolestaan keskittyy tuottamaan erityisesti sopimusasiakkuuden elinkaaren alun ja lopun 

prosesseja, jotka liittyvät liittymien rakentamiseen, niiden ylläpitoon sekä purkamiseen. 

Tukipalvelut-tiimi puolestaan tuottaa erilaisia backoffice -palveluita muun muassa 

laskutukseen, mittaustietojen hallintaan sekä liittymissopimusten siirtoon liittyen. 

 

Tehdyistä prosessikuvauksista 17 on määritelty ydinprosesseiksi, joille löytyy selkeä rooli 

osana sopimusasiakkuuden elinkaarta. Tämän lisäksi on määritetty 7 kappaletta tukiprosesseja, 

jotka tukevat ydinprosessia tai mahdollistavat ydinprosessien toteutuksen. Muutamissa ydin- ja 

tukiprosesseissa on ollut lisäksi tarpeen kuvausta aliprosessien tasolle ja näiden kuvauksia on 

tehty työssä yhteensä 9 kappaletta. Prosessiarkkitehtuuri ja prosessien väliset yhteydet 

määritettiin analysoiden prosesseissa muodostettavien tai manipuloitavien entiteettien 

riippuvuuksia ja toisaalta analysoiden prosessien sijoittumista osaksi sopimuksen elinkaarta. 

Sopimuksen elinkaari antaa loogiset rajat prosessien luokittelulle, sillä jakeluverkonhaltijan 

tuottamat ovat eri sopimusasiakkuuden vaiheissa hyvin erilaisia; esimerkiksi ennen asiakkaan 

verkkosopimuksen asiakkuutta pyritään käytännössä huolehtimaan siitä, että tuleva asiakas 

pääsee aloittamaan sähkön käyttönsä verkkosopimusehtojen mukaisesti hänelle sopivassa 

aikataulussa. Vasta verkkosopimuksen ollessa voimassa on asiakas oikeutettu sähkön 

kulutukseen kyseisellä käyttöpaikalla ja toisaalta jakeluverkonhaltija on oikeutettu vastaamaan 

käyttöpaikan verkkopalvelun laskuttamisesta. 

 

Prosessiarkkitehtuurin koostaminen ja analysointi on tärkeässä roolissa paitsi osana Datahubin 

vaikutusten analysointia, mutta myös yleisesti toiminnan kehittämisessä; prosessiarkkitehtuurin 

kuvaus auttaa esimerkiksi yksittäisten prosessien kehittämisessä, kun erityisesti valtaosa 

tärkeimmistä prosesseista valtaosa on tunnistettu ja mallinnettu. Tällä tavoin työssä tehty 
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prosessiarkkitehtuuri on hyödyksi myös tulevissa Asiakkuudet -yksikköä koskevissa kehitys- 

ja IT-projekteissa. Huomioitavaa on myös se, että koska prosessiarkkitehtuuri ja prosessien 

mallinnukset on tehty prosessijohtamisen elinkaaren menetelmiä noudattaen, on jatkossa 

suoraviivaista siirtyä elinkaaren seuraaviin vaiheisiin, kuten prosessien analysointiin. Tällä 

tavoin kattavasti toteutetut prosessiarkkitehtuuri ja prosessimallinnukset lisäävät merkittävästi 

työn hyödynnettävyyttä. 

 

2) Mitkä ovat Datahubin ydintoiminnallisuudet jakeluverkonhaltijan näkökulmasta? 

a) Kuinka Datahub muuttaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon toimintaa? 

 

Datahubin ydintoiminnallisuudet, sekä näiden ydintoiminnallisuuksien sisältämät 

prosessikokonaisuudet ja tapahtumat käsiteltiin luvussa 4, jossa on muodostettu useisiin 

Fingridin Datahub-dokumentaatioiden pohjalta sanalliset kuvaukset 21.2.2022 käyttöön otetun 

Datahubin ensimmäisen version sisällöstä. Kuvauksissa on eritelty jokaisen 

prosessikokonaisuuden tärkeimmät ominaisuudet, niihin liittyvät Datahub-tapahtumat sekä 

tarvittaessa kyseiseen aihealueeseen liittyvän entiteetin datan rakenne. Datahubin roolin 

ymmärtämiseksi luvussa 3 kuvattiin ensin sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa yleisellä 

tasolla ja käytiin lävitse osapuolten tärkeimpiä tehtäviä ja kyseisten markkinoiden 

lainalaisuuksia. 

 

Datahubin sisältämät toiminnallisuudet ovat esitettynä työssä hierarkkisesti, ja ne koostuvat 

ylätasolla 9 palvelusta, jotka Datahubille on määritetty. Nämä palvelut sisältävät muun muassa 

asiakastietojen ja käyttöpaikkatietojen ylläpidon, laskutuksen ja taseselvityksen perustana 

olevien mittaustietojen tiedonvaihdon järjestämisen, sekä vähittäismyynnin ja sähkönjakelun 

asiakassopimusprosessien edellyttämän tiedonvaihdon järjestämisen. Datahubin palveluiden 

taustalla ovat sähkömarkkinalakiin määritellyt tiedonvaihdon vaatimukset, joiden ylläpito ja 

kehitysvastuu ovat Suomen kantaverkkoyhtiön, Fingridin, tytäryhtiöllä Fingrid Datahub Oy:llä. 

Palvelut muodostavat Datahubin ytimen, ja niiden pohjalta on määritelty Datahubin 

liiketoimintaprosessit. 

 

Liiketoimintaprosessit jakautuvat yhdeksään luokkaan, jotka pitävät sisällään 

jakeluverkonhaltijan näkökulmasta yhteensä 51 erillistä Datahubin tapahtumaa. Jokaiselle 
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tapahtumalle on määritelty tarkka rakenne, mikä noudattaa dokumentaatiossa kuvattua 

rakennetta; esimerkiksi jakeluverkonhaltijan toteuttama käyttöpaikan luonti Datahubiin 

toteutetaan Datahubin liiketoimintalogiikan mukaisesti lähettämällä DH-121 tapahtuma. 

Datahub tarkistaa dokumentaatiossa määritettyjen sääntöjen mukaan tapahtuman sisällön, mikä 

mahdollistaa aiempaa laadukkaamman ja yhdenmukaisemman sähkön vähittäismarkkinoiden 

datan. Datahubin tapahtumista koostuu usein laajempia prosessiketjuja, joiden toteuttaminen 

vaatii toimenpiteitä esimerkiksi sekä käyttöpaikan jakeluverkonhaltijalta, että käyttöpaikan 

sähkönmyyjältä.  

 

Datahubin käyttöönotto nopeuttaa sähkön vähittäismarkkinoiden prosesseja. Tiedonvaihdosta 

tulee myös paljon aiempaa kattavampaa, koska Datahubin tapahtumat kattavat paljon EDIEL-

pohjaista PRODAT- ja MSCONS-sanomaliikennettä laaja-alaisemmin vähittäismarkkinoiden 

prosesseja. Tiedonvaihto muuttuu myös kahdenvälisestä keskitetyksi, mikä tekee 

tiedonvaihdosta suoraviivaisempaa ja toisaalta mahdollistaa tiedonvaihtotapahtumien 

seurannan ja valvonnan. Datahubin käyttöönotto mahdollistaa myös aiempaa laajemman 

teknisen tuen tiedonvaihdon ongelmatilanteiden selvittämiseen, kun sähkön 

vähittäismarkkinoiden uusi osapuoli, Datahub-operaattori, on vastuullinen selvittämään tiettyjä 

ongelmatilanteita.  

 

Datahubin ydintoiminnallisuuksien läpikäynti ja niiden analysointi muodostivat työstä erittäin 

suuren osan, sillä Datahubin dokumentaatio on erittäin laaja-alaista. Tämä myös teki 

dokumentaation analysoinnista ja vaikutusten yhdistämisestä kohdeorganisaation prosesseihin 

haastavaa, sillä työkalujen löytäminen näin suuren tietomäärän analysointiin on vaikeaa. 

Erityisesti, kun huomioidaan työn tavoitteet tuoda selkokielinen kuvaus Datahubin 

ominaisuuksista ja vaikutuksista jakeluverkonhaltijalle. Pelkästään Datahubin 

jakeluverkonhaltijaan liittyviä Datahubin tapahtumia oli 51 kappaletta, joilla puolestaan on 

omat, toisistaan vaihtelevat datasisällöt. Tarkemman tason analysoimiseksi olisi tarpeen 

suorittaa määrämuotoisempi lähestyminen pureutuen esimerkiksi tiettyihin tapahtumiin, joiden 

sisältämää dataa pyrittäisiin yhdistämään kohdeorganisaation prosesseissa käsiteltävään dataan. 

Kyseinen lähestymistapa asettaisi myös huomattavasti aiempaa tiukempia vaatimuksia 

prosessiarkkitehtuurin sisältämien prosessien mallintamiselle, sillä tällöin tulisi ottaa huomioon 
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kaikki prosesseissa käsiteltävät data entiteetit. Kaiken kaikkiaan Datahubin sisältöä on työssä 

avattu laaja-alaisesti kaikkiin Fingridin relevantteihin Datahub-dokumentaatioihin perustuen. 

 

3) Kuinka Datahub muuttaa organisaation toimintaa strategisella tasolla? 

a) Muuttuuko jakeluverkonhaltijan rooli osana sähkön vähittäismarkkinoita? 

b) Tuleeko organisaation vastuualueeseen muutoksia? 

c) Avaako Datahub uusia liiketoimintamahdollisuuksia kohdeorganisaatiolle? 

 

Datahubin aiheuttamia muutoksia kohdeorganisaatiossa on esitelty luvussa 7.1. Kyseisen luvun 

sisältö on koostettu perustuen prosessijohtamisen teoriaan, sähkön vähittäismarkkinoiden 

toimintaperiaatteisiin, Datahubin dokumentaatioon sekä Lappeenrannan Energian Asiakkuudet 

-yksikön prosessiarkkitehtuuriin. Kyseessä on laajaan materiaaliin perustuva analyysi. 

Analyysistä voidaan todeta, että se sisältää paitsi Datahubin dokumentaatiossa eritellyt 

vaikutukset, mutta myös aiemmin tunnistamattomia vaikutuksia. Datahub ei suoraan pakota 

Asiakkuudet -yksikköä muuttamaan omaa toimintaansa laaja-alaisesti, mutta Datahubin tuomat 

muutokset voidaan yhdistää pidemmällä aikavälillä tapahtuvaan sähkön vähittäismarkkinan 

muutokseen. Luvussa 6 esiteltiin organisaatiotason vaikutusten analysointiin sovellettavia 

näkökulmia ja viitekehystä, joka on johdettu prosessijohtamisen teoriasta. Tämän pohjalta 

pyrittiin löytämään erityisesti sellaisia Datahubin vaikutuksia, jotka vaikuttavat 

lainsäädännölliseen ympäristöön, taloudelliseen ympäristöön, sekä markkinoilta saataviin 

resursseihin, kuten palveluntarjoajiin ja teknologiantarjoajiin. Edellä mainittujen lisäksi 

pyrittiin löytämään suoraan Asiakkuudet -yksikön tavoitteisiin yhdistyviä muutosvaikutuksia. 

 

Esimerkkejä organisaatioon kohdistuvista vaikutuksista ovat muun muassa toimialan 

menettelytapojen muutokset ja -päivitykset, järjestelmämuutokset, 

ulkoistamismahdollisuuksien laajeneminen ja vähittäismarkkinoiden prosessien datapohjainen 

kehittyminen. Toimialan menettelyohjeiden ja toimintamallien muutokset altistavat erittäin 

vahvasti Asiakkuudet -yksikön muutoksille, mitkä koskevat Datahubin tiedonvaihdon sisältöä 

sekä pieniä muutoksia muun muassa Energiateollisuuden ohjeistuksissa, jotka ovat päivitetty 

Datahubin käyttöönoton jälkeiseen aikaan vuosien 2021 ja 2022 aikana. Tämän lisäksi 

yksikköön kohdistuu järjestelmämuutoksia, kun aiemmin tärkeässä roolissa ollut 

tasejärjestelmä sekä kahdenväliseen tiedonvaihtoon tarvitut sanomaliikennejärjestelmät jäävät 
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vähittäismarkkinoiden prosessien näkökulmasta turhiksi. Tämä on olennaista erottaa muusta 

energia-alan sanomaliikenteestä, kuten DELFOR-sanomista, joita käytetään muun muassa 

tuotantosuunnitelmien viestimiseen. DELFOR-sanomiin ei tullut muutoksia Datahubin 

käyttöönoton myötä, sillä niitä ei käytetä osana sähkön vähittäismarkkinoiden prosesseja. Tämä 

asettaa omat vaatimuksensa kyseisten järjestelmien alasajolle, sillä sitä pitää tarkastella myös 

DELFOR-sanomien näkökulmasta ja tarvittaessa kehittää korvaavia menetelmiä kyseisten 

tietojen lähettämiseen. Datahubin käyttöönoton jälkeen on jakeluverkonhaltijalla käytössään 

myös Datahubin käyttöliittymä, jota hyödynnetään muutamien prosessien toteutuksessa. 

Tämän lisäksi käyttöliittymää voidaan hyödyntää erilaisten raporttien hakemiseen. Uusi 

järjestelmä asettaa itsessään koulutusvaatimuksia organisaatiolle, jotta voidaan varmistua 

uuden järjestelmän käytön olevan tarvittavalla tasolla. 

 

Datahubin tuomat mahdollisuudet sekä palveluntarjoajana toimimiseen, että uudenlaisiin 

ulkoistuksiin ovat merkitykseltään kohtalaisia, sillä nämä avaavat mahdollisuuksia 

kohdeorganisaation liiketoiminnan kehittämiselle. On kuitenkin olennaista huomioida 

jakeluverkonhaltijan liiketoiminnan vahva sääntely, joka vaikuttaa suoraan 

sähköverkkoliiketoiminnan sallittuun tuottoon; mikäli uutta sähköverkkoliiketoimintaa 

suunniteltaisiin, tulisi tämä toteuttaa hyvin tiiviissä yhteistyössä erityisesti Lappeenrannan 

Energiaverkkojen kanssa, jotka verkosto-omaisuutta hallinnoivat. Vaikka Lappeenrannan 

Energia ja sen sisältämä Asiakkuudet -yksikkö ja Lappeenrannan Energiaverkot ovat erillisiä 

yhtiöitä ja Energiaverkot ostaa Lappeenrannan Energialta palveluna toimintoja, voi silti olla 

vaikeaa muodostaa sähkön vähittäismarkkinoihin liittyvää liiketoimintaa. Datahub 

mahdollistaa aiempaa laajemmin ja suoraviivaisemmin erilaisten 3. osapuolten toiminnan 

sähkön vähittäismarkkinoilla, mikä mahdollistaa esimerkiksi tiettyjen Datahubin tapahtumien 

ulkoistukset. Tämä ei varsinaisesti aikaisemminkaan ollut mahdotonta, mutta Datahubin myötä 

valtuutuksia tiettyjen Datahubin tapahtumien käsittelyyn pystytään antamaan suoraan 

Datahubin käyttöliittymästä.  

 

On odotettavissa, että pidemmällä aikavälillä Datahub muuttaa sähkön vähittäismarkkinoita 

myyjävetoisempaan suuntaan. Tämä asettaa vaatimuksia jakeluverkonhaltijalle ja sen tulee 

markkinoida ja viestiä muun muassa liittymäpalveluistaan aiempaa enemmän, jotta asiakkaat 

saadaan ottamaan oikeaan tahoon yhteyttä. Olennaista on painottaa jakeluverkonhaltijan ja 
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sähkönmyyjän tuottamien palveluiden eroja. Myös vastuualueet muuttuvat Datahubin myötä, 

kun jakeluverkonhaltijan aiemmin toteuttama päivittäinen taseselvitys siirtyy Datahubin 

tehtäväksi. Lisäksi Datahub-operaattorin tuoma tekninen tuki Datahubin aikana selvitettäviin 

virhetilanteisiin tuo muutoksia jakeluverkonhaltijan toimintaan. Datahub-operaattori paitsi 

toteuttaa tiettyjä ennalta määritettyjä korjauksia, mutta toimii myös yleisenä teknisenä tukena 

Datahubin käyttäjille. Tämä mahdollistaa erityisesti pidemmällä aikavälillä ja osaamisen 

kertymisen myötä nopeamman palvelun jakeluverkonhaltijan ongelmatilanteiden 

selvittämiseen, mikä puolestaan voi heijastua positiivisesti jakeluverkonhaltijan palvelun 

laatuun. 

 

Datahub-projektin onnistumisen kannalta sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolten omien 

tietojärjestelmäprojektien onnistuminen on suuressa roolissa. Tämä johtuu siitä, että osapuolet 

lähtökohtaisesti käyttävät Datahubin tapahtumien lähettämiseen ja vastaanottamiseen 

asiakaspalvelujärjestelmäänsä. Sen vuoksi Datahubin käyttöönoton jälkeen 

jakeluverkonhaltijan APJ:n merkitys on jopa entistä korostuneempi. Tämä puolestaan vaikuttaa 

siihen, että asiakaspalvelujärjestelmän on oltava hyvin toimintavarma, ja toisaalta sen 

kehittämiseen tulee osoittaa tarvittava määrä resursseja. Toimimaton asiakaspalvelujärjestelmä 

voi aiheuttaa paljon virhetilanteita, joiden manuaalinen korjaaminen saattaa aiheuttaa suuria 

määriä ylimääräistä työtä.  

 

4) Millä tavoin yksikön prosessit muuttuvat Datahubin käyttöönoton myötä? 

a) Missä prosesseissa muutokset ovat suurimpia? 

b) Mihin prosessien ominaisuuksiin kohdistuu suurimmat muutosvaikutukset? 

 

Asiakkuudet -yksikön prosessien muutoksia on avattu luvussa 7.2. kahdeksan prosessin osalta. 

Analyysi perustuu organisaatiotason vaikutusten analysoinnin tavoin prosessijohtamisen 

teoriaan, sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaperiaatteisiin, Datahubin dokumentaatioon 

sekä tehtyyn prosessiarkkitehtuurimäärittelyyn ja sen sisältämiin prosessikuvauksiin. Näiden 

lisäksi luvussa 6 on avattu tarkemmin periaatteita ja menetelmää, jolla tarkempaan käsittelyyn 

otetut prosessit on valittu. Prosessien suuresta määrästä johtuen poiminta oli välttämätöntä 

tehdä, ja sen pohjana käytettiin perustellusti menetelmää, mikä painotti prosessin osapuolten 

määrää, prosessissa käytettävien järjestelmien määrää, sekä asiakaspalvelujärjestelmän käyttöä 
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osana prosessia. Tällöin tarkasteluun tulivat valituiksi ne prosessit, jotka olivat haastavimpia 

toteuttaa ja kehittää johtuen osapuolten ja järjestelmien määrästä, ja joissa lähetetään tai 

vastaanotetaan tietoa Datahubista. Prosessit, jotka käytiin lävitse, olivat mittaustietojen 

käsittely ja -hallinta, taseselvitystietojen tarkastaminen ja -käsittely, tasevirhelaskenta, 

liittymissopimusten siirtäminen, maksukatkojen ja -kytkentöjen toteuttaminen, vakituisen 

sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi sekä energian- ja veden toimitussopimusten 

tekeminen. Valituista prosesseista kuusi kappaletta on tukipalvelut-tiimin prosesseja, yksi 

teknisen asiakaspalvelun omistama prosessi sekä yksi asiakaspalvelun omistama prosessi. 

 

Muutosten suuruus ja merkityksellisyys vaihtelivat tarkempaan analyysin valituissa 

prosesseissa paljon. Eniten Datahubin käyttöönotto vaikuttaa analyysin perusteella 

taseselvitysprosesseihin, mittaustietojen käsittelyyn ja -hallintaan sekä vakituisen 

sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessiin. Mittaustietojen käsittelyn ja -hallinnan tehtävien 

vaatimukset kasvavat Datahubin käyttöönoton myötä melko paljon, sillä Datahubissa valvotaan 

keskitetysti mittaustietojen toimittamisen aikarajoja. Tämän lisäksi jatkossa tulee kiinnittää 

huomiota mittaustietojen toimittamiseen Datahubiin saakka, mikä lisää tarkastettavien 

järjestelmien määrää. Taseselvitysprosessit kokevat kokonaisvaltaisen muutoksen päivittäisen 

taseselvityksen siirtyessä Datahubin vastuulle. Tämä poistaa käytännössä lähes kaikki 

taseselvitystietojen hallintaan liittyvät toimenpiteet, sekä vähentää merkittävästi järjestelmien 

väliseen taseselvitystietojen siirtoon liittyvä seurantaa. Tärkeä löytö oli myös se, että 

taseselvityksen siirtyessä Datahubille myös jakeluverkonhaltijan tarvitsemat 

taseselvitysjärjestelmät jäävät tarpeettomiksi. Taseselvityksen siirtyessä Datahubille tulee 

kuitenkin kiinnittää aiempaan tapaan huomiota Datahubin suorittamien taseselvityslaskentojen 

sisältöön; jakeluverkonhaltijan näkökulmasta taseselvityslaskennassa laskettavat mittausalueen 

häviöt muodostavat merkittävän kuluerän, minkä minimointi ja siihen liittyvien virheiden 

korjaaminen tulee pystyä huomaamaan ja korjaamaan asianmukaisesti. Vakituisen 

sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessi muuttuu laajuuteensa nähden vain vähän ja 

muutokset keskittyvät ainoastaan käyttöpaikka ja sopimusprosesseihin, jotka liittymän 

rakentamisen yhteydessä ovat ajankohtaisia. Käyttöpaikan osalta tulee huolehtia siitä, että 

mittarointiin liittyvät käyttöpaikan päivitystapahtumat ja kytkentätilan ilmoittaminen 

suoritetaan oikeassa järjestyksessä, ja että käyttöpaikan sopimuksen alkupäivä saadaan 

vaihdettua oikeaan ajankohtaan kytkentäprosessin avulla. 
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Valituista prosesseista liittymissopimusten siirtäminen, maksukatkojen ja -kytkentöjen 

toteuttaminen sekä energian- ja veden toimitussopimusten tekeminen muuttuvat Datahubin 

vaatimusten pohjalta vain vähän. Näissä muutos on myös riippuvainen pidemmän aikavälin 

kehityksestä, kuten myyjävetoiseen markkinamalliin siirtymisestä, joka voi vaikuttaa 

esimerkiksi liittymissopimusten siirtämiseen vähentämällä asiakkaiden yhteydenottoja. 

Maksukatkojen ja -kytkentöjen prosessissa puolestaan muutos koskee vain myyjältä tulevia 

maksukatkoja ja niiden takaisinkytkentöjä, ja näidenkin osalta muutos on kiinni vahvasti siitä, 

millä tavoin prosessi toteutetaan, jotta toisaalta työmäärä pysyy kohtuullisena ja toisaalta 

tapahtumien seuranta onnistuu tarvittavalla tasolla. Muutos koskee myyjän maksukatkojen ja -

kytkentöjen Excel-seurantaa ja raportointia. 

 

Tarkempaan tarkasteluun valikoituneissa prosesseissa muutokset ovat erityisesti sellaisia, että 

jotkin tietyt vaiheet jäävät kokonaan pois, ja toisaalta sellaisia, joissa tiedon tarkastaminen tulee 

jatkossa suorittaa Datahubin käyttöliittymän kautta. Esimerkiksi taseselvityksen osalta 

kokonaisuus muuttuu voimakkaasti ja työmäärän voidaan arvioida laskevan voimakkaasti. 

Toisaalta osa taseselvityksen kannalta olennaisista mittaustietojen tarkistuksista tulee suorittaa 

jatkossa myös Datahubin raportteja käyttäen, mikä on esimerkki uusien vaiheiden tulemisesta 

osaksi prosessia. Jakeluverkonhaltijan tulee myös huomioida toiminnassaan se, että mikäli 

tiedot on mahdollista hakea suoraan asiakaspalvelujärjestelmään, ei automaatioratkaisuja voida 

käyttää raporttien hakemiseksi Datahubin käyttöliittymästä.  

 

Käsiteltävien prosessien osalta ainoa yhdistävä muutos on Datahubin katkaisu- ja 

kytkentätapahtumien tuomat muutokset. Nämä vaikuttavat sekä maksukatkoihin ja -

kytkentöihin, että vakituisen sähköliittymän sopimus- ja toimitusprosessiin. Mittaustietojen 

käsittelyn ja -hallinnan sekä taseselvitysprosessien osalta puolestaan Datahubin vaikutukset 

voidaan tiivistää tarkentuneeseen valvontaan ja aikarajoihin, sekä vastuualueiden muutokseen. 

Yleisellä tasolla ei voida määrittää, että tietynlaiset tehtävät poistuvat ja ne korvautuvat 

Datahubin automaattisilla käsittelyillä. On täysin prosessista riippuvaista, millä tavoin 

muutokset siinä näyttäytyvät. Vaikutukset voivat myös olla epäsuoria ja näyttäytyä vasta 

pidemmällä aikavälillä, mikä tekee tarkan analyysin tuottamisesta vaikeaa. 
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Datahubin tuomien prosessimuutosten vaikutusten yhteenveto on hankalaa, jos mietitään 

esimerkiksi Datahubista saatavia taloudellisia hyötyjä vähentyneen työmäärän muodossa. 

Esimerkiksi liittymissopimusten siirtämisen prosessiin ei kohdistu Datahubin myötä mitään 

suoraa vaikutusta, mikä vähentäisi prosessin kuormittavuutta, vaan lisää prosessin käytettävien 

resurssien määrää, jos ajatellaan yhteydenottojen määrän vähenevän myyjävetoisen mallin 

myötä. Tällöin myös taloudelliset vaikutukset prosessia kohtaan ovat ennemminkin 

kustannuksia kasvattavat, kuin kustannuksia vähentävät. Myös taseselvityksen osalta on 

jatkossakin olennaista ylläpitää osaamista taseselvitystietojen analysoimiseksi, vaikka 

järjestelmien ylläpidon tarve poistuukin ja taseselvityslaskentoja ei tarvitse 

jakeluverkonhaltijan itse suorittaa. Tämä tekee Datahubista saatavien kustannussäästöjen 

saamisen vaikeammaksi Asiakkuudet -yksikön kaltaisessa organisaatiossa. 

 

8.2 Tulosten arviointi 

 

Työn tulosten luotettavuutta muutosten suhteen voidaan pitää melko hyvänä, sillä Datahubin 

dokumentaatiota liiketoimintaprosessien kannalta olennaisista lähteistä on kerätty laajalti. 

Laajempi katsaus kohdeorganisaation prosesseihin ja määrämuotoisempi ote esimerkiksi 

haastatteluihin liittyen parantaisivat analyysin laatua, sillä luvussa 7 esitetyt 

analyysimenetelmät pohjautuvat pitkälti olettamaan, että prosessidokumentaatiot ovat 

ajantasaiset ja asiasisällöltään validoidut. Työ on toteutettu noin 16 kuukauden aikana 

aikavälillä tammikuu 2021 – huhtikuu 2022 ja prosessiarkkitehtuurin koostaminen on 

puolestaan tehty helmikuun 2021 ja elokuun 2021 välisenä aikana. Tällöin on mahdollista, että 

syyskuusta 2021 alkaneelta ajanjaksolta on jäänyt huomiotta prosesseissa tapahtuneita 

muutoksia. Tämä aiheuttaa itsessään haasteen tulosten luotettavuudelle, koska pelkästään 

asiakaspalvelujärjestelmän päivityksiä on kohdeorganisaatiossa kohdalla tehty useita 

Datahubin käyttöönottoa lähestyttäessä, mikä on muuttanut tiettyjä toiminnallisuuksia 

järjestelmässä. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että prosessikaaviot on tehty pääasiallisesti 

yksittäisten prosessien tasolla, jolloin prosessissa olevan tehtävän tai tapahtuman sisältö voi 

pysyä samana, vaikka sen sisällä olevat tarkemmat työvaiheet muuttuisivat. Myöskään laajoja 

prosessiuudistuksia ei kohdeorganisaatiossa ole tehty syksyn 2021 jälkeen, mikä puoltaa 

prosessiarkkitehtuurin ajantasaisuutta.  
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Työn hyödyllisyyden kannalta prosessijohtamisen teoria ja erityisesti prosessijohtamisen 

elinkaaren mukaiset toimenpiteet ovat suuressa roolissa. Työssä tehty prosessiarkkitehtuurin 

määritys, sen sisältämien prosessien määritys ja näiden toteuttamiseen käytettyjen menetelmien 

esittely antavat Asiakkuudet -yksikölle hyvän pohjan prosessijohtamisen periaatteiden 

soveltamiselle myös jatkossa. Tällä voidaan nähdä olevan suotuisia vaikutuksia organisaation 

liiketoiminnan kehitykselle, koska pelkästään prosessijohtamisen elinkaaren aikaisia 

menetelmiä hyödyntämällä pystytään saavuttamaan parannuksia prosesseissa. Hyödyntämällä 

analyysivaiheen menetelmiä esimerkiksi laadulliseen analyysin liittyen, voidaan nykyisiä 

prosesseja kehittää entistä enemmän asiakasarvoa luoviksi poistamalla turhia työvaiheita. Myös 

esimerkiksi ohjelmistorobotiikan näkökulmasta prosessijohtamisen teoria on hyödyllinen, sillä 

tarvittaessa voidaan prosessimalleja tarkentaa ja näin saavuttaa paremmat lähtökohdat 

prosessien automatisoinnille.  

 

Toisaalta työssä tehdyt prosessimallinnukset ovat kaikista herkin osa-alue aiheuttamaan 

virheellisiä johtopäätöksiä. Esimerkiksi virheelliset tulkinnat työohjeista tai haastattelujen 

sisällöstä voivat aiheuttaa sen, että prosessimallit eivät sisällöltään vastaan todellisuutta. Tämä 

voi puolestaan aiheuttaa sen, että olennaisia prosessin osia jää pois mallista, joka puolestaan 

voi vaikeuttaa esimerkiksi Datahubin muutosvaikutusten analysoinnissa tarkempaan 

tarkasteluun otettavien prosessien valintaa. 

 

8.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Diplomityö-projektin aikana on noussut useita Asiakkuudet -yksikön toiminnan kehittämiseen 

liittyviä mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Hyvin monissa prosesseissa on osallisina joko suoraan 

tai epäsuorasti muita kohdeorganisaation tiimejä tai toisaalta ulkoisia palveluntarjoajia, jotka 

ovat hyvin olennaisia prosessin toteutuksen kannalta. Tähän pohjautuen olisi oleellista selvittää 

palvelukanavien kehitysmahdollisuuksia osapuolten välillä. Tätä voidaan perustella 

esimerkiksi sillä, että monessa kohdassa osapuolten väliset tehtävät ja tapahtumat toteutetaan 

sähköpostin välityksellä, mikä on prosessien kehittämisen kannalta haastavaa sähköpostien 

vapaamuotoisen sisällön vuoksi.  

 



167 

 

   

 

Operatiivisen toiminnan kannalta erilaisten digitaalisten operaatioiden kehittäminen olisi myös 

hyvin olennaista; vaikka Datahubin käyttöliittymässä automaatioratkaisuita ei saa käyttää, on 

jakeluverkonhaltijan kuitenkin mahdollista nostaa automatiikan suorittamien aktiviteettien 

määrää kehittämällä joko asiakaspalvelujärjestelmänsä käytettävyyttä ja ominaisuuksia, tai 

käyttämällä esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaratkaisuita tiettyjen aktiviteettien suorittamiseen 

eri järjestelmissä. Automatiikan käytön lisääminen on aiempaa helpompaa johtuen työn 

puitteissa koostetusta prosessidokumentaatiosta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi prosessien 

automatisointipotentiaalin kartoittamisessa. Prosessijohtamisen analyysimenetelmät 

mahdollistavat tehdyn prosessidokumentaation tarkemman analyysin, ja esimerkiksi 

strategisesti tärkeiksi tunnistettujen prosessien läpikäyntiä tulisi suorittaa niin laadullisin, kuin 

määrällisinkin menetelmin. Kompleksit prosessit, kuten vakituisen sähköliittymän sopimus- ja 

toimitusprosessi sopisivat hyvin analysoitaviksi, jotta mahdollisia pullonkauloja voitaisiin 

poistaa, tai arvoa tuottamattomia osia kehittää. 

 

Asiakkuudet -yksikössä olisi mahdollista tehtyjen prosessikartoitusten pohjalta, ja toisaalta 

laatujohtamisen ja prosessijohtamisen välillä olevan yhteyden myötä, selvittää organisaation 

laatusertifioinnin mahdollisia hyötyjä. Työssä tehdyt prosessimallinnukset ovat työn 

toteuttamisen jälkeen ajantasaisia ja kattavat suuren osan organisaation prosesseista. Tällöin 

esimerkiksi kohdeorganisaation ISO 9001 -sertifioinnin toteuttaminen olisi todennäköisesti 

huomattavasti aiempaa suoraviivaisempaa. Laatusertifioinnilla voitaisiin tavoitella 

Asiakkuudet -yksikössä esimerkiksi parempaa julkisuuskuvaa tai suurempaa 

asiakastyytyväisyyttä parantuneiden prosessien myötä. Laatusertifikaattia voitaisiin 

mahdollisesti hyödyntää myös organisaation palveluiden markkinointiviestinnässä. 

 

Jakeluverkonhaltijan olisi hyödyllistä selvittää jatkossa Datahubin tulevien versioiden 

vaikutukset sen liiketoimintaan. Esimerkiksi 1.1.2023 käyttöönotettavan Datahub 2.0 version 

myötä tulee Datahubiin täysin uusia tapahtumia energiayhteisöiden hallintaan ja mittaustietojen 

aika-askeleen hallintaan, jotka voivat aiheuttaa jakeluverkonhaltijan toiminnalle ja sen 

järjestelmille uusia vaatimuksia.  

 

Prosessiarkkitehtuurin referenssimallit, kuten APQC:n PCF-malli, mahdollistavat 

organisaatioiden prosessiarkkitehtuurien välisen tarkastelun. Koska energiayhtiöiden sähkön-, 
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kaukolämmön- ja maakaasun siirtoa ohjaavat tarkat säännöt, suositukset sekä menetelmäohjeet, 

olisi perusteltua selvittää referenssimallien tekemisen hyötyjä. Jakeluverkonhaltijan toiminta 

kattaa paljon prosesseja, jotka eivät ole esimerkiksi Datahubin palveluiden piirissä, vaan 

liittyvät esimerkiksi liittymis- tai verkkosopimuksissa mainittuihin velvollisuuksiin, tai 

verkosto-omaisuuden hallintaan. Referenssimallin avulla olisi mahdollista lisätä toimialan 

osapuolten ymmärrystä heidän prosesseistaan ja referenssimalli voisi myös mahdollistaa 

erilaiset vertailuanalyysit esimerkiksi prosessien suorituskyvyn suhteen. Referenssimallia voisi 

käyttää myös esimerkiksi Datahubin kaltaisten, jakeluverkonhaltijan näkökulmasta laajojen 

liiketoimintaympäristöön vaikuttavien muutosten viestintään. 
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9 YHTEENVETO 

 

Sekä Suomessa, että koko maailmassa energiajärjestelmät kokevat paraikaa suuria muutoksia, 

kun kasvava määrä uusiutuvaa energiaa liitetään osaksi sähköverkkoa ja toisaalta kulutuksen 

vähentämiseksi ja sopeuttamiseksi vaaditaan uusia toimenpiteitä. Sähkön vähittäismarkkinat 

ovat tärkeä osa Suomen energiajärjestelmää ja vähittäismarkkinoiden ytimessä ja sujuvien 

prosessien taustalla on puolestaan toimiva tiedonvaihtojärjestelmä. Muutos kahdenvälisestä 

EDIEL-pohjaisesta tiedonvaihdosta keskitettyyn Datahubin kautta tehtävään 

tiedonvaihtojärjestelmään tehtiin onnistuneesti 21.2.2022. Tiedonvaihdon muutoksen taustalla 

ovat muun muassa edellä mainitut energiajärjestelmän muutokset, mutta taustalla ovat myös 

pyrkimykset toimialan osapuolten prosessien sujuvoittamiseksi, minkä odotetaan heijastuvan 

sähkön loppuasiakkaiden kokemaan palvelun laatuun positiivisesti. Jakeluverkonhaltijat ovat 

olennaisessa osassa sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa, ja Lappeenrannan Energian 

Asiakkuudet -yksikkö toteuttaa jakeluverkonhaltijan vastuulla olevia vähittäismarkkinoiden 

prosesseja. 

 

Työn tavoitteena oli tuoda kohdeorganisaatiolle, Lappeenrannan Energian Asiakkuudet -

yksikölle ja siihen sisältyville kolmelle tiimille, tietoa Datahubin ominaisuuksista, sekä tietoa 

Datahubin aiheuttamista muutoksista niin koko organisaation tasolla, kuin yksittäisten 

prosessien tasolla. Työssä yhdistyvät laaja-alaisesti sähkömarkkinoiden teoria, sekä 

prosessijohtamisen teoria, mitä käytetään kohdeorganisaation lähtötilan määrittämisessä, sekä 

muutosten analysoinnissa. Työssä muodostettiin myös prosessiarkkitehtuurimalli Asiakkuudet 

-yksikölle, mille on tarvetta paitsi Datahubin vaikutusten analysoinnissa, mutta myös yleisessä 

prosessien kehittämistyössä. Tavoitteena oli myös tuottaa organisaatiolle tietoa Datahubista sen 

sisällön yhteenvedon muodossa. 

 

Työssä toteutettiin tavoitteiden mukainen laaja prosessiarkkitehtuurityö, joka pitää sisällään 

Asiakkuudet -yksikön näkökulmasta oleellisen sopimusasiakkuuden elinkaaren mukaisen 

prosessiarkkitehtuurin. Kohdeorganisaatioon on tutustuttu syvällisesti erilaisen organisaation 

sisäisen prosessidokumentaation ja haastattelujen keinoin. Näiden pohjalta on muodostettu 

BPMN-mallinnusta hyödyntäen graafinen kuvaus ydin- ja tukiprosessien sijoittumisesta osaksi 

Asiakkuudet -yksikön toimintaa.   



170 

 

   

 

Datahubin sisältö jakeluverkonhaltijan näkökulmasta tarjoaa kohdeorganisaatiolle kattavan 

tietopaketin Datahubin ylätason toiminnoista, tarkemman tason tapahtumista, sekä syistä 

muutoksen taustalla. Datahubin sisältöä on avattu laajalti Fingridin tarjoamaan 

dokumentaatioon pohjautuen. Datahubin sisällön selkeyttämiseksi työssä on myös kuvattu 

omassa luvussaan sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa. 

 

Teorian ja empirian pohjalta työssä on esitetty useita koko kohdeorganisaatioon kohdistuvia 

muutosvaikutuksia, kuten asiakkaiden kokeman palvelun laadun kehittyminen, vastuualueiden 

muutokset vähittäismarkkinoilla, sekä toimialan menettelyohjeiden ja järjestelmämuutosten 

aiheuttamat koulutustarpeet. Nämä organisaatiotason vaikutukset ovat pitkälti Datahubin 

dokumentaatiossa esitettyjä, mutta tulosten merkittävyyttä kohdeorganisaatiolle nostaa niiden 

analysointi työssä tehdyn prosessiarkkitehtuurityön näkökulmasta. 

 

Datahub aiheuttaa muutosvaikutuksia myös yksittäisiin Asiakkuudet -yksikön sisällä 

toteutettaviin ydin- ja tukiprosesseihin. Näitä vaikutuksia ovat muun muassa mittaustietojen 

hallintaan ja -käsittelyyn kohdistuvat lisääntyvä seuranta sekä taseselvitysprosessien tehtävien 

merkittävä väheneminen taseselvityksen siirtyessä Datahubin vastuulle. Löydetyt prosessien 

muutosvaikutukset ovat kohdeorganisaation kannalta olennaisia, sillä löydöksiä voidaan 

käyttää jatkossa toiminnan kehittämiseen.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Datahubin tapahtumat jakeluverkonhaltijan näkökulmasta. (Fingrid 2021e) 

Prosessi Tapahtumakoodi Tapahtuman nimi Tiedonkulun 

suunta (JVH:n 

näkökulmasta) 

DH-110, Asiakastietojen 

ylläpito 

DH-111-2 Asiakastietojen välitys 

JVH:lle 

Saapuva 

DH-110, Asiakastietojen 

ylläpito 

DH-112-1 Asiakastietojen 

päivityspyyntö 

Lähtevä 

DH-120, Käyttöpaikkatiedon 

ylläpito 

DH-121 Käyttöpaikan luonti Lähtevä 

DH-120, Käyttöpaikkatiedon 

ylläpito 

DH-122-1 Käyttöpaikkatietojen päivitys Lähtevä 

DH-120, Käyttöpaikkatiedon 

ylläpito 

DH-123 Käyttöpaikan poisto Lähtevä 

DH-120, Käyttöpaikkatiedon 

ylläpito 

DH-124-2 Käyttöpaikkatietojen 

päivityspyynnön välitys 

Saapuva 

DH-130, Asiakas- ja 

käyttöpaikkatietojen haku 

DH-134 Käyttöpaikka- ja 

asiakastietojen haku - JVH 

Lähtevä 

DH-210, Mittaustiedon 

ilmoitus 

DH-211 Mittaustiedon ilmoitus Lähtevä 

DH-210, Mittaustiedon 

ilmoitus 

DH-211-2 Mittaustiedon välitys JVH:lle Saapuva 

DH-210, Mittaustiedon 

ilmoitus 

DH-212 Muistutus mittaustiedon 

ilmoituksesta 

Saapuva 

DH-220, Mittaustiedon haku DH-222 Mittaustiedon haku - JVH Lähtevä 

DH-310, Sopimusten luonti DH-311-2 Uuden sopimuksen tietojen 

välitys 

Saapuva 

DH-310, Sopimusten luonti DH-312-1 Verkkosopimuksen 

vahvistaminen 

Lähtevä 

DH-320, Sopimustietojen 

päivitys 

DH-312-2 Päivitettyjen sopimustietojen 

välitys JVH:lle 

Saapuva 

DH-320, Sopimustietojen 

päivitys 

DH-322-1 Verkkosopimuksen tietojen 

päivitys 

Lähtevä 
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DH-320, Sopimustietojen 

päivitys 

DH-323 Ilmoitus myyjättömistä 

käyttöpaikoista 

Saapuva 

DH-330, Sopimusten 

päättäminen 

DH-331-2 Myyntisopimuksen 

päättymistiedon välitys 

Saapuva 

DH-330, Sopimusten 

päättäminen 

DH-332-2 Ulosmuuttoilmoituksen 

välitys 

Saapuva 

DH-330, Sopimusten 

päättäminen 

DH-333-1 Ilmoitus verkkosopimuksen 

päättymisestä 

Lähtevä 

DH-340, Sopimusten 

peruuttaminen 

DH-341-2 Myyntisopimuksen 

peruutustiedon välitys 

jakeluverkonhaltijalle 

Saapuva 

DH-340, Sopimusten 

peruuttaminen 

DH-342-1 Ilmoitus verkkosopimuksen 

peruuttamisesta 

Lähtevä 

DH-340, Sopimusten 

peruuttaminen 

DH-343-2 Myyntisopimuksen 

päättymistiedon välitys 

peruutustilanteissa 

Saapuva 

DH-340, Sopimusten 

peruuttaminen 

DH-344-1 Ilmoitus Verkkosopimuksen 

päättymisestä 

peruutustilanteissa 

Lähtevä 

DH-350, Sopimusten 

päättämisen peruuttaminen 

DH-351-2 Myyntisopimuksen 

päättämisen peruutuksen 

välitys 

Saapuva 

DH-350, Sopimusten 

päättämisen peruuttaminen 

DH-352-1 Verkkosopimuksen 

päättämisen peruutus 

Lähtevä 

DH-410, Kytkentä DH-411-2 Kytkentäpyynnön välitys Saapuva 

DH-410, Kytkentä DH-412-1 Ilmoitus toimituksen 

kytkennästä 

Lähtevä 

DH-410, Kytkentä DH-413-1 Ilmoitus kytkennän 

viivästymisestä 

Lähtevä 

DH-410, Kytkentä DH-414-2 Kytkentäpyynnön 

peruutuksen välitys 

Saapuva 

DH-420, Katkaisu DH-421-2 Katkaisupyynnön välitys Saapuva 

DH-420, Katkaisu DH-422-1 Ilmoitus toimituksen 

katkaisusta 

Lähtevä 

DH-420, Katkaisu DH-423-1 Ilmoitus katkaisun 

viivästymisestä 

Lähtevä 
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DH-420, Katkaisu DH-424-2 Katkaisupyynnön peruutuksen 

välitys 

Saapuva 

DH-510, Taseselvitystietojen 

laskenta ja ilmoitus 

DH-513-2/3 Tasepoikkeamien ilmoitus 

JVH:lle 

Saapuva 

DH-510, Taseselvitystietojen 

laskenta ja ilmoitus 

DH-514 Taseselvitystietojen ilmoitus 

JVH:lle 

Saapuva 

DH-510, Taseselvitystietojen 

laskenta ja ilmoitus 

DH-516-2 Vahvistettujen 

rajapistesummien ilmoitus 

JVH:lle 

Saapuva 

DH-520, Taseselvitystietojen 

haku 

DH-522 Taseselvitystietojen haku Lähtevä 

DH-520, Taseselvitystietojen 

haku 

DH-523 Häviöihin kirjattujen 

kulutusten ja tuotantojen haku 

Lähtevä 

DH-610, Tasevirheiden 

laskenta ja ilmoitus 

DH-612 Tasevirhetietojen ilmoitus 

jakeluverkonhaltijalle 

Saapuva 

DH-710, Tuotetiedon 

päivitys 

DH-712 Luo uusi tuote - JVH Lähtevä 

DH-710, Tuotetiedon 

päivitys 

DH-714 Päivitä hintatiedot - JVH Lähtevä 

DH-710, Tuotetiedon 

päivitys 

DH-716 Päivitä hinta- tai 

kalenteriaikasarja - JVH 

Lähtevä 

DH-710, Tuotetiedon 

päivitys 

DH-718 Päivitä rakenteelliset tiedot - 

JVH 

Lähtevä 

DH-720, Tuotetiedon haku DH-722 Tuotetiedon haku - JVH Lähtevä 

DH-720, Tuotetiedon haku DH-725 Hintatietojen haku - JVH Lähtevä 

DH-730, Laskurivitietojen 

ilmoitus 

DH-732-1 Laskurivitietojen ilmoitus - 

JVH 

Lähtevä 

DH-740, Laskurivitietojen 

haku 

DH-742 Laskurivitietojen haku - JVH Lähtevä 

DH-810, Asiakkaan valtuutus 

osapuolelta 

DH-813 Asiakkaan valtuutuksen 

ilmoitus - JVH 

Lähtevä 

DH-820, Asiakkaan valtuutus 

asiakkaalta 

DH-823 Asiakkaan valtuutuksen 

ilmoitus jakeluverkonhaltijalle 

Saapuva 

DH-910, Osapuolitietojen 

ilmoitus 

DH-912 Osapuolitietojen ilmoitus 

JVH:lle 

Saapuva 

DH-920, Osapuolitietojen 

haku 

DH-922 Osapuolitietojen haku - JVH Lähtevä 
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Liite 2. Taseselvityslaskentoihin vaikuttavat Datahub-tapahtumat. (Fingrid 2021a, 119; Fingrid 2021e, 81, 

87–88, 95, 143–146, 183–184, 189, 199–200, 217–218, 228–229, 234) 

Tapahtuma Tapahtuman nimi Vaikutus taseselvitykseen 

DH-121 Käyttöpaikan luonti Uusi käyttöpaikka, jonne voidaan ilmoittaa 

tase- ja mittaustietoa.  

DH-122 Käyttöpaikkatietojen päivitys Mittaustavan ja mittauksen aika-askeleen 

muutokset vaikuttavat ilmoitettavaan 

mittaustietoon. 

DH-123 Käyttöpaikan poisto Mittausalueelta poistuu käyttöpaikka, jolle ei 

enää siten voida ilmoittaa tase- ja 

mittaustietoa. 

DH-211 Mittaustiedon ilmoitus Mittausaikasarjat pätötehon osalta tulee siirtää 

aikarajojen puitteissa Datahubiin, jotta 

taseselvityslaskennat voidaan toteuttaa. 

Virheelliset ja puutteelliset mittaustiedot 

voivat aiheuttaa myös tasevirhettä. 

DH-311 Ilmoitus uudesta 

myyntisopimuksesta 

jakeluverkonhaltijalle 

Käyttöpaikalle muodostuu uusi tasetieto. 

DH-331 Ilmoitus myyntisopimuksen 

päättymisestä 

jakeluverkonhaltijalle 

Käyttöpaikan tasetieto päättyy. 

DH-332 Sisäänmuuttokohteen myyjän 

ilmoitus asiakkaan ulosmuutosta 

Käyttöpaikan tasetieto päättyy. 

DH-341 Ilmoitus myyntisopimuksen 

peruuttamisesta 

Käyttöpaikan alustava tasetieto muuttuu tai 

takautuvissa tapauksissa käyttöpaikalle 

muodostuu tasevirhettä. 

DH-343 Ilmoitus edeltävän myyjän 

kieltäytymisestä 

myyntisopimuksen palautuksen 

suhteen 

Käyttöpaikan tasetieto muuttuu. 

DH-351 Ilmoitus myyntisopimuksen 

päättämisen peruutuksesta 

Käyttöpaikan tasetieto muuttuu. 
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DH-412 Ilmoitus toimituksen kytkennästä Käyttöpaikan tasetieto siirtyy takaisin myyjälle 

perintäkatkaisun uudelleenkytkennän jälkeen. 

Myös muuttaa tasetietoa siirtäessä 

käyttöpaikan tilasta rakenteilla tilaan kytketty. 

DH-421 Toimituksen katkaisupyyntö Käyttöpaikan tasetieto siirtyy pyydetyn 

katkaisupäivän jälkeen jakeluverkonhaltijalle 
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Liite 3. Toteutetut haastattelut. 

Päivämäärä Palaverin aihe Tavoite Haastateltavat/läsnäolijat

1.2.2021 Teknisen asiakaspalvelun tavoitteet ja tehtävät

Prosessiarkkitehtuurin 

määrittäminen Teknisen asiakaspalvelun tiimipäällikkö

3.2.2021 Asiakaspalvelun tavoitteet ja tehtävät

Prosessiarkkitehtuurin 

määrittäminen Asiakaspalvelun tiimipäällikkö

5.2.2021 Asiakkuudet-yksikön tavoitteet ja tehtävät

Prosessiarkkitehtuurin 

määrittäminen Asiakkuusjohtaja

19.2.2021 Tukipalveluiden tavoitteet ja tehtävät

Prosessiarkkitehtuurin 

määrittäminen Tukipalveluiden tiimipäällikkö

24.2.2021 Taseselvityksen prosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Taseselvittäjä

25.2.2021 Taseselvityksen prosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Taseselvittäjä

19.3.2021 Liittymän siirtoprosessin määrittäminen Prosessihaastattelu Palveluasiantuntija, Palveluasiantuntija

24.3.2021 Taseselvityksen prosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Taseselvittäjä, Taseselvittäjä

26.3.2021 Datahubin vaikutukset Tukipalvelut-tiimin tehtäviin

Tulosten viestintä ja 

validointi Tukipalvelut -tiimi

15.4.2021 Datahubin vaikutukset Tukipalvelut-tiimin tehtäviin osa 2

Tulosten viestintä ja 

validointi Tukipalveluiden tiimipäällikkö

21.4.2021 Datahubin vaikutukset Tukipalvelut-tiimin tehtäviin osa 3

Tulosten viestintä ja 

validointi Tukipalveluiden tiimipäällikkö

30.4.2021 Mittareiden kunnossapidon prosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Teknisen asiakaspalvelun tiimipäällikkö, Mittausasiantuntija

17.5.2021 Nykyisen tiedonvaihdon prosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Palveluasiantuntija

26.5.2021 Kunnossapitoprosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Teknisen asiakaspalvelun tiimipäällikkö

28.5.2021 Sopimuskytkentöjen prosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Palveluasiantuntija, Palveluassistentti

31.5.2021 Asiakaspalvelun prosessien määrittäminen Prosessihaastattelu Asiakaspalvelun tiimipäällikkö, Asiakasneuvoja

18.6.2021 Teknisen asiakaspalvelun prosessiarkkitehtuurin läpikäynti

Prosessiarkkitehtuurin 

määrittäminen Teknisen asiakaspalvelun tiimipäällikkö

8.7.2021 Teknisen asiakaspalvelun prosessien validointi

Prosessikuvauksen 

validointi Teknisen asiakaspalvelun tiimipäällikkö

17.9.2021 Taseselvityksen prosessien muutosten viestintä ja validointi

Tulosten viestintä ja 

validointi Taseselvittäjä, Taseselvittäjä, Mittausasiantuntija, Tukipalveluiden tiimipäällikkö

21.9.2021 Taseselvityksen prosessien muutosten viestintä ja validointi osa 2

Tulosten viestintä ja 

validointi Mittausasiantuntija, Tukipalveluiden tiimipäällikkö

3.11.2021 Prosessiarkkitehtuurin ja prosessikaavioiden esittely

Tulosten viestintä ja 

validointi Projektikoordinaattori, Järjestelmäasiantuntija

25.11.2021 Taseselvityksen prosessien muutosten viestintä ja validointi osa 3

Tulosten viestintä ja 

validointi Taseselvittäjä, Taseselvittäjä, Mittausasiantuntija

1.12.2021 Keskustelu taseselvityksen ja mittauksen prosessimuutoksista

Tulosten viestintä ja 

validointi

Tietohallintopäällikkö, Taseselvittäjä, Taseselvittäjä, Järjestelmäasiantuntija, 

Mittausasiantuntija, Projektikoordinaattori

30.3.2022 Datahubin aiheuttamat muutokset mittauksen tehtäviin

Tulosten viestintä ja 

validointi Projektityöntekijä, Projektityöntekijä
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Liite 4. Tavoitteiden ja tehtävien määrittäminen haastattelun apukysymykset 

- Mikä on yksikön/tiimin strateginen tavoite? 

- Yleiskatsaus prosesseihin verrattuna aiempaan dokumentaatioon 

o Mikä on muuttunut prosessien tasolla? 

o Mikä on muuttunut järjestelmien suhteen? 

- Mitkä ovat tärkeimmät prosessit yksikössä? 

- Kuka vastaa mistäkin prosessista ja kuinka työt karkeasti jakautuvat? 

- Mitkä prosessit ovat tehottomimpia, tärkeimpiä ja vaativat eniten läpikäymistä? 
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Liite 5. Prosessin tunnistaminen – haastattelulomake (mukaillen Dumas et. al. 2018, 52) 

 

Lappeenrannan Energia – Asiakkuudet  

Prosessien tunnistaminen 

Haastattelija: PVM: 

Prosessin nimi: 

Prosessin omistaja: 

Prosessin asiakas: 

Prosessin tulos: 

Prosessin ”triggeri” (Mikä käynnistää prosessin?): 

Kriittiset tekijät: 

Menetelmät, ohjeet ja mallit: 

Mahdollisuudet: Riskit: 

Syntyvä ja jäljitettävä tieto: 

Prosessin vaiheet karkeasti: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

Tarvittavat resurssit: 

Prosessin tehokkuusmittarit: 
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Liite 6. Tasevirhelaskennan prosessikaavio. 


