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Uusien tunnisteiden käyttäminen
• Nykyiset ns. kansalliset osapuolitunnukset, käyttöpaikka- ja mittauspistetunnukset sekä

mittausaluetunnukset poistuvat sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdosta datahubin
käyttöönoton myötä

• Kyseiset tunnisteet tulee harmonisoida myös valtakunnallisen taseselvityksen osalta
käsittäen kaikki taseselvityksessä toimivat verkonhaltijat, mittausvastuulliset osapuolet,
sähkön myyjät ja tasevastaavat sekä mittausalueet

• Uusilla tunnuksilla tarkoitetaan
• GS1 yritystunnukseen perustuvat tunnukset

• GLN-tunnus osapuolille

• GSRN – tunnus käyttöpaikoille, rajapisteille ja tuotantoyksiköille

• EIC-Y –koodi mittausalueille
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Tunnusten pohjana GS1 yritystunnus

• Kuinka GS1 yritystunnus hankitaan?
• https://www.gs1.fi/palvelumme/gs1-

yritystunniste
• Tilaa GS1 yritystunniste joko suoraan sivustolta

tai tulostamalla erillinen tilauslomake ja
postittamalla se

• Tarkemmat ohjeet GS1-sivustolta
• Tunnus toimitetaan GS1:ltä osapuolelle

sähköpostitse
 Valmius GSRN-tunnusten sekä GLN-tunnuksen luontiin
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GLN-tunnus = osapuolitunnus
• Nykyinen osapuolitunnus poistuu
• Kaikki datahubiin kytkeytyvät osapuolet tarvitsevat GLN-tunnuksen
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• Kaikki datahubiin ilmoitettavat mittauspisteet
• käyttöpaikat, rajapisteet, tuotantoyksiköt

GSRN tunnus mittauspisteille
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EIC Y-koodi mittausalueille
• EIC koodia haettaessa on haettava sekä EIC X-koodi

että EIC Y-koodi
• EIC X-koodi yksilöi hakijan
• ei tarvita esim. datahubissa

• Mittausalueen tunnus on EIC Y-koodi

• Datahub myöntää EIC-koodit kaikille
markkinaosapuolille ja ohjeistus löytyy
https://www.ediel.fi/muut-
palvelut/kansainv%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6/eic
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Tuotantoverkko



Uusien tunnisteiden käyttöönotto
• Datahubin palvelun piirissä olevien osapuolten ja mittausalueiden tunnisteet

käyttöönotetaan tietokonversiopalvelun kautta välitavoitetaulukon mukaisesti 30.4.2020
mennessä
• Tietokonversion yhdenmukaisuustarkastus III suoritetaan uusilla tunnuksilla 29.5.2020

• Datahub myös ilmoittaa eSettille uudet tunnisteet https://konversio.datahub.fi/Markkinaosapuolet

• Uudet tunnisteet tulee harmonisoida myös valtakunnallisessa taseselvityksessä
• Datahub valmistelee ohjeistusta asian osalta ja se julkaistaan toukokuun 2020 alussa
• Osapuolten tulee sopia käyttöönotosta valtakunnallisessa taseselvityksessä suoraan

eSettin kanssa noudattaen sen antamia määräaikoja ja ohjeistusta
• Uusien tunnisteiden käyttöönotto tulee tehdä lokakuun 2020 loppuun mennessä
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