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Datahub keskeisessä roolissa

• Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden 
keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon  
tallennetaan tietoja Suomen 3,7 
miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta 
(kulutustiedot).

• Datahubin tietoja käyttävät noin 90 sähkön 
myyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä 
palvellessaan kuluttajia.



 Tehostaa vähittäismarkkinoiden
toimintaa

 Strateginen ja 
kustannustehokas valinta

 Kuluttaja keskiöön

 Datahub mahdollistaa
paremman palvelun kuluttajille

Miksi datahub?

 Tukee kuluttajien yhä 
aktiivisempaa osallistumista 
sähkömarkkinoille

 Siirtää vähittäismarkkinoita
15 minuutin taseselvitysjaksoon



Planned and existing data hubs in Europe: Increasing adoption over time, but still not standard solution.

Datahub osana markkinakehitystä

Suomi mukana 
eurooppalaisessa 
kehityksessä 

Full data hub planned 
from early 2022

Full data hub 
planned, late 2022 

at the earliest

Full data hub with 
focus on consumers

VERY decentral (Smart 
Meter      any party)

2 hubs. Voluntary 
master data storage

State owned data hub

(De facto) only one DSO

NL, BE: Increasingly 
centralized data storage

Only one DSO

Europe’s first 
data hub

Full data hub 
since 2013

Full data hub 
from 2019

No information 
available

Decentral data 
exchange

Communication hub

Data hub light 
(master data)

Data hub (metering 
and master data)

Lähde: THEMA report 2017-03, TSO 
and datahub websites, THEMA research



Yhteinen matka kohti 
datahubia

Fingridille vastuu
sähkömarkkinoiden

tiedonvaihdosta

2013

Tehty laaja selvitys
konkretisoi datahubin

tarpeen

2014

Datahub-järjestelmän
julkinen hankinta

päätökseen ja 
toimitusprojekti käynnistyy

2018

TEM pyytää Fingridiä
käynnistämään hankkeen

kohti datahubia

2015

Tarvittavat
määrittelyt
yhdessä

toimialan kanssa

2016

Hanke tiedon
oikeellisuudesta

käynnistyy

2017

Datahubin tarvitsemat
SML:n muutokset

voimaan

2019

Datahub-järjestelmä
valmistuu ja toimialan
sertifiointi käynnistyy

2020

kohti
GO-LIVEa

+ jokaisen toimialan yrityksen omat 
tietojärjestelmähankkeet (170 kpl)



Pakolliset välitavoitteet ohjaavat toimialan 
tekemistä ja kertovat tilanteen

30.6.2021 
Tuotannollinen

koekäyttö
1 päättyy

21.2.2022
Datahub
Go-Live

29.5.2020   
Tietokonversio

vaihe III:             
Uusien tunnusten
yhdenmukaisuus-

tarkistus

2020

2021

2022

25.11.2020 
Tietokonversio vaihe III: 
Yhdenmukaisuustarkistus

Perustietojen eheys

1.12.2020 
Sertifiointitestaus:       

1.-luokan käyttö-
tapaukset
hyväksytty

30.3.2021 
Tietokonversio

vaihe IV: 
Yhdenmukaisuus-

tarkastus ja tietojen
lataus datahubiin

7.5.2021 
Sertifiointitestaus: 
Markkinaosapuoli

on datahub-
sertifioitunut

7.6.2021 
Tietokonversio-

vaihe IV:     
Yhdenmukaisuus-
tarkistus koekäyttö

30.9.2021 
Tuotannollinen
koekäyttö 2 

päättyy

7.11.2021              
Valmius käyttöönoton
kenraaliharjoituksen

aloittamiseen

21.12.2021
Valmius tuotannollisen

käyttöönoton
aloittamiseen todennettu

30.11.2021.  
Käyttöönoton 

kenraaliharjoitus 
päättyy

7.12.2021          
Käyttöönoton kenraali-

harjoituksen läpäiseminen
hyväksytysti

Energiavirasto valvoo välitavoitteiden 
saavuttamista



 Kesäkuussa julkaistu
dokumentaatioversio 1.12 lukitsee
kokonaisuuden

 Koko sertifiointilaajuuden kattava
datahubversio syyskuussa toimialalle, 
viimeinen joulukuussa

 Pakollinen sertifiointijakso
käynnistynyt lokakuun alussa

 Toimialan aktiivisuus kasvaa kaiken
aikaa – riittääkö se?

Missä mennään…



Datahub mahdollistaa eri aikajaksot 
taseselvityksessä

Datahub

tuntienergia

varttienergia

varttienergia Taseselvitys

Asiakas  
Käyttöpaikka
Mittarilukema 



Datahubin ja varttitaseen sidonnaisuudet 

2022 2023

21.2.2022
Datahubin 1.0 
käyttöönotto

30.9.2022 1.1.2023
Datahubilla valmius
vastaanottaa 15 min 

dataa

22.5.2023         
Päivänsisäiset ja 

säätösähkömarkkinat
sekä taseselvitys 15 

min aikajaksoon

Toimiala (ja datahub) 
tarvitsee minimissään 6 kk 

toiminnan stabilointiin
Toimialan testaukset 
Datahubiin 15 min

Varattu vain 5 kk aikaa
toimenpiteille siirtyä 15 min 

käyttönottoon



Datahub tarvitaan osaksi sähkö-
markkinakehitystä

Keskusjärjestelmä on toimialan
näkökulmasta valmis ja pakolliset
välitavoitteet ohjaavat yhteistä
tekemistä. Datahubin käyttöönotto
aikataulussa on välttämätöntä, jotta
Suomi pysyy markkinakehityksen
aikataulussa, ja jotta kuluttaja saa
tulevaisuudessa parempia palveluita
alan toimijoilta.



Fingrid Datahub Oy
c/o Fingrid Oy Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Y-tunnus: 2745543-5 
www.fingrid.fi

Kiitos!

www.fingrid.fi

Lisätietoa:

palvelut.datahub.fi/fi

http://www.fingrid.fi/
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