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Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon  tallennetaan tietoja 
Suomen 3,6 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja  
80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä. Datahub-järjestelmän perustana 
toimii CGI:n Central Market Solutions -ratkaisu.

PLAY

https://youtu.be/kLAR_ByESls


Datahub osaksi 
sähkömarkkinoiden 
toimintaa

Suomessa on noin 3,6 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa. Nykyajan kuluttajat vertailevat yhä enemmän 
eri vaihtoehtoja ja palveluita sähkön vähittäismarkkinoilla. Pelkästään myyjänvaihtoprosesseja 
on vuosittain noin 400 000. Tietojen vaihtaminen eri toimijoiden välillä on hidasta, sillä 
sähkönkäyttöpaikkaan, asiakkaaseen ja mittauksiin liittyvä tiedonvaihto on tapahtunut hajautettuna 
eri yhtiöiden järjestelmiin. 

Datahub, sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä, tehostaa ja mahdollistaa 
reaaliaikaisen tiedonvaihdon.  Datahubiin tallennettu tieto on ajantasaista ja jäljitettävissä. 
Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu. 

 
Käyttöönoton jälkeen kaikki sähkön jakeluverkkoyhtiöt käyttävät datahubin palvelua. Myös 
palveluntarjoajilla on mahdollisuus käyttää palvelua.



Keskitetyn tiedonvaihdon palvelut on määritelty 
lainsäädännössä.  

Sähkön vähittäismarkkinoilla toimivat velvoitetaan 
sähkömarkkinalaissa käyttämään datahubin 
palveluita mm. vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon 
ja sähkökaupan liiketoiminta-prosessiensa 
tiedonhallinnan osalta. 

Sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkon 
haltijoiden tulee toteuttaa datahubin 
käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet 
datahubin käyttöönottosuunnitelman ja 
tietokonversiosuunnitelman mukaisesti.   
 

Tehokkaammat sähkön 
vähittäismarkkinat 



Datahubin osapuolet ja roolit

Sähkön loppukäyttäjä

Jakeluverkonhaltija 

Sähkönmyyjä

Palveluntarjoaja

Palvelusopimus 
Sertifiointi
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Mikä muuttuu 
sähköyhtiön arjessa?

Sähköyhtiön asiakaspalvelu saa yhä useamman 
asiakkaansa asian hoidettua jo asiakaspalvelutilanteen 
aikana.

Prosessit tehostuvat synkronisen tiedonvaihdon 
johdosta
 - kuittaukset ilmoituksiin tulee datahubista  
    samantien.

Tiedon laadun ylläpito on helpompaa

 - yhdenmukaiset prosessit, kaikki toimivat                       

    samojen sääntöjen mukaan

 - tehostaa tiedon laadun validointia

 - harmonisoitu tieto – esim. GS1-muotoinen  

    käyttöpaikkatunnus.

Tieto on samaan aikaan kaikkien tietoon oikeutettujen 
saatavilla
 - mittaustiedot datahubissa.
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Mikä muuttuu 
sähköyhtiön arjessa?

Osa prosesseista siirtyy datahubin tehtäväksi
 - taseselvityslaskennat ja osa  viranomais-   
 raportoinnista

PRODAT- ja MSCONS -sanomaliikenne päättyy 
vähittäismarkkinoilla.

Laki edellyttää tekemään uudet sopimukset samalla 
nimellä. Asiakkaan henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus 
ovat pakollisia.
 
Tiedonvaihtoon liittyvät epäselvyydet selvitetään edelleen 
osapuolten kesken, jonka jälkeen he ilmoittavat korjaukset 
datahubiin.

Mikäli osapuolet eivät voi tehdä korjauksia, datahub voi 
tehdä ne osapuolten pyynnöstä.

Datahubin prosessikuvauksissa on esimerkkejä 
mahdollisista korjauksista. Prosessikuvaukset löytyvät 
EDIELfi-portaalista. 
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Mitä hyötyä datahub tuo 
sähköyhtiöiden asiakkaille? 

Sähköyhtiöiden asiakkaille datahub ei tuo suurta 
muutosta. Datahub ei näy asiakkaalle, vaan toimii 
vähittäismarkkinoiden taustalla. 

Asiakkaan saama palvelu kuitenkin tehostuu 
ja nopeutuu, kun tiedonvaihto on keskitetty 
yhteenjärjestelmään. Esimerkiksi   

 - myyjänvaihtoprosessi sujuu entistä nopeammin

 - mittaustiedot löytyvät yhdestä paikasta

 - sähköyhtiön asiakaspalvelu pystyy ratkaisemaan  

 yhä useamman asian asiakaspalvelutilanteen   

 aikana.
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Asiakkaan tiedot ovat 
turvassa
Datahubiin tallennettujen henkilötietojen turvallisuus on varmistettu ja tietosuoja 
huomioitu jo projektin suunnitteluvaiheessa. Datahubiin tallennetut tiedot ovat vain 
niiden osapuolten saatavilla, joilla niihin on oikeus. 
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Asiakaspalveluportaali tuo näkyvyyden 
omiin tietoihin ja mahdollistaa valtuutukset

Asiakkaalla tulee olemaan mahdollisuus 
omien tietojensa tarkastamiseen datahubin 
asiakaspalveluportaalissa oman energiayhtiön 
sähköisten palveluiden lisäksi.

Palvelussa asiakas voi antaa myös valtuutuksen 
esim. palveluntarjoajalle nähdä omat 
kulutustietonsa. Tieto valtuutuksesta menee 
valtuutuksen saajalle ja näkyy palvelussa 
valtuutuksen antajalle. 

Asiakasportaaliin kirjaudutaan käyttämällä 
suomi.fi -palvelun luotettavaa kirjautumista. 



Päätoiminnallisuudet

Jakeluverkon 
haltijan 

taseselvitys

Asiakas- ja 
käyttöpaikkatietojen 

tallennus ja välittäminen

Yhdenmukaisten 
markkinaprosessien 

toteutus

Viranomais-
raportointi

Toiminnan ja 
tietoturvan

laadun valvonta

Avoimet rajapinnat 
aggregoidulle 

tiedolle

Testaus- ja 
sertifiointipalvelu

Lakisääteinen 
kulutustietojen 

raportointi 
loppuasiakkaalle

Mittaustietojen 
tallennus ja välitys



Datahub-järjestelmän 
toteutussuunnitelma



Toteutusaikataulu

Q1
2019

Q2
2019

Q3
2019

Q4
2019

Q1
2021

Q2
2020

Q3
2020

Q4
2020

Q1
2020

Vaihe 1
1/2019  -  5/2019

Vaihe 2
6/2019  -  10/2019

Vaihe 3
11/2019  -  5/2020

Vaihe 4-5
6/2020 - 4/2021

Järjestelmä-
toimittajien testaus 

alkaa 4/2019

Toimijoiden 
käyttöönottosuun-
nitelmat toimitettu 

4/2019

Maksukomponentit 
valmiina 11/2019

Osapuolten 
sertifiointi alkaa 

10/2020

Tuotannollinen 
koekäyttö alkaa 

10/2020

Koko toimialan 
testaus alkaa 

5/2020

Pilottiryhmän testaus 
alkaa 8/2019

GSRN-tunnusten 
käyttöönotto alkaa

11/2019 

Sähkömarkkina-
asetukset valmiina 

12/2019

Järjestelmä-
toimittajien sertifiointi 

alkaa 9/2020

Palvelusopimukset 
vahvistettu (EV) 

11/2020

Käyttöönoton 
kenraaliharjoitus 

alkaa 1/2021

Käyttöönotto 
alkaa 3/2021

Palvelusopimukset 
allekirjoitettu  

2/2021

Toimialan käyttöön-
ottosuunnitelma 

julkaistu v 1.3 5/2019

Valvontamalli 
vahvistettu (EV) 

12/2019

Tietokonversion vaiheet
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Datahub rakennetaan yhdessä

Datahub-projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä toimialan ja 
muiden eri toimijoiden, kuten viranomaisten, etujärjestöjen, 
ministeriön sekä järjestelmätoimitajien kanssa. 
 
Yhteistyötä on tehty koko projektin ajan määrittelyvaiheesta 
lähtien. Eri työryhmissä on mukana noin kolmekymmentä 
toimialan edustajaa ja järjestäjätoimittajafoorumissa yli 100 
edustajaa.
 
Datahub-projektin työryhmät: 

Prosessityöryhmä

Tietokonversiotyöryhmä

Seurantaryhmä

Käyttöönottotyöryhmä 
 
Datahubin pilottiryhmä 
 
Järjestelmätoimittajafoorumi

 
Lisätietoja työryhmistä löytyy EDIELfi-sivustolta.  

”Datahub on yhteinen 

hanke, jossa toimiva 

yhteistyö eri toimijoiden 

kanssa on olennaisen 

tärkeää. ” 
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Sähkömarkkinoiden 

tiedonvaihtoportaali

Materiaalipankki - www.ediel.fi

Mitä Edielistä löytyy?

Dokumentteja, kuten  

* Sähkön vähittäismarkkinoiden 

liiketoimintaprosessit datahubissa 

(prosessien kuvaukset)

* Datahub-tapahtumat   

* tekninen kuvaus prosesseista

* Datastandardi – datahubin 

tietomalli

* Prosessikartta

* Prosessikuvat

Webinaarien materiaalit

OhjeitaKlikkaa kuvaa päästäksesi EDIELfi-portaaliin

http://www.ediel.fi
https://www.ediel.fi/
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ServiceNow - näin 
tavoitat meidät

OSALLISTU 
WEBINAAREIHIN

TILAA UUTISKIRJE

Mistä saan lisätietoa?

Datahub-projektiin ja tiedonvaihtoon liittyvät kysymykset ja 
palvelupyynnöt on keskitetty ServiceNow-portaaliin.  
 
ServiceNow-portaaliin pääset EDIELfi-pääsivun yläosaan sijoitetun  
Ota yhteyttä -toiminnon kautta. 

https://www.ediel.fi/tukipalvelu
https://www.ediel.fi/datahub/datahub-uutiskirjeet
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri
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Datahub on osa tulevaisuuden 
energiajärjestelmää
Fiksun energiankäytön ytimessä on tehokkaasti eri osapuolille tarjolla oleva tieto ja sen hyödyntäminen. 
Datahub on älykkään energiajärjestelmän keskeinen yhteyspiste. 

Datahub tarjoaa rajapinnan uusien sovellusten kehittäjille lukemattominen mahdollisuuksineen.  
 
Datahub on tärkeä osa tulevaisuutta. 



Fingrid Datahub Oy
Läkkisepäntie 21
FI-00620 Helsinki
P.O.Box 530
FI-00101 Helsinki, Finland
Tel. +358 30 395 5000
Fax. +358 30 395 5196


