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Missä mennään?
•

Datahubin 1.0 scope on lukittu (prosessidokumentaatio versio 1.12). Versioon tehdään tarvittaessa
ainoastaan aivan välttämättömimmät muutokset/kehitykset, joiden tekemättä jättäminen estää
datahubin käyttöönoton. Kaikki muut tarpeet ja toiveet siirretään ”toiveiden tynnyriin”.

•

Versiossa 1.12 on tarkennettavaa, joita Fingrid on tuonut tietämyskannan kautta toimialalle tietoon
sitä mukaan kun niitä on löytynyt. Tämän vuoden aikana nämä tuodaan myös itse dokumentaatioon.

•

Datahub-järjestelmän koko kehitysvaihe on saatu päätökseen. Tällä hetkellä on menossa viralliset
tehdastestit ja niiden jälkeen Fingrid aloittaa tammikuun alussa viralliset vastaanottotestit (kesto 4
kk). Kehitysvaiheen aikana järjestelmää on testattu runsaasti ja tulokset ovat olleet rohkaisevia mm.
suorituskyvyn osalta.

•

Järjestelmän on-prem tuotantoympäristöjen laitteet on hankittu ja niiden asennukset ovat tällä
hetkellä menossa

2

Pasi Aho

30.11.2020

Markkinaosapuolten sertifioinnin tilanne
•

1-luokan sertifioituneiden määrä kasvaa
tasaisesti ja vauhti on kiihtynyt loppua kohti
varsinkin verkkoyhtiöillä
•
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Tilanne 30.11.
•

69 jakeluverkkoyhtiötä

•

52 myyjää
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Vuoden 2020 välitavoitteet
DM-3-10
25.11.2020
Yhdenmukaisuustarkastus V

Laatu 24.11.2020
(DM-3-10)
•
•

Tietokonversioprojekti valmis
datahubin käyttöönoton harjoituksiin

1-luokka: 99,92 %
2-luokka: 99,57 %

2021
DM-3-09
22.9.2020
Yhdenmukaisuustarkastus IV
Tavoitteessa
•
74/81 JVH
•
62/86 Myyjää

DM-3-01
Yhdenmukaisuus
-tarkastus I
21.1.2020
Tavoitteessa
•
73/81 JVH
•
79/92 Myyjää

2020
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DM-3-04
Yhdenmukaisuus
-tarkastus II
17.3.2020
Tavoitteessa
•
76/81 JVH
•
86/92 Myyjää

30.11.2020

DM-3-07
Yhdenmukaisuus
-tarkastus III
29.5.2020
Tavoitteessa
•
80/81 JVH
•
80/86 Myyjää

Tietokonversion 4. -vaihe
•

Tietokonversioprojektin käyttöönottoharjoituksia

o

Kaikki tiedot ladataan datahubiin asti ja verifioidaan
datahubissa

o

Henkilötietojen luovuttaminen edellyttää erillisen
sopimuksen Fingrid Datahubin ja osapuolten välillä

o

Vaiheessa käytetään tietoturvatarkastettua ”on
premises” -ympäristöä

o

Tuotannollisen koekäytön esivaihe, jolla varmistetaan,
että datahub-järjestelmä pystytään alustamaan
tuotannollista koekäyttöä varten
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•

Tuotannollisen koekäytön ohjeen uusin versio julkaistiin viikolla 46.

•

Järjestelmätoimittajayhteistyö jatkuu aktiivisena. Syksyllä tavattu vähintään kerran kaikki
järjestelmätoimittajat. Osan kanssa tehty tiivistäkin työtä ja hankkeiden edistämistä.

•

Järjestelmätoimittajaklinikat jatkuvat. Edellinen klinikka pidettiin 3.11.2020 jossa aiheina oli mm.
sertifiointitestaus, varttimittaukseen ja varttitaseeseen varautuminen datahubissa. Seuraava klinikka
(nro 7) pidetään 10.12.2020. Tässä klinikassa jatketaan varttimittauksen ja varttitaseen käsittelyä
datahubissa ja käsitellään muita datahubin osa-alueita osallistujilta saatujen ennakkokysymysten
perusteella.

•

Palvelusopimuskokonaisuus ollut lausunnolla. Kokonaisuuteen saatiin kommentteja 21 eri
osapuolelta, yhteenliittymältä tai etujärjestöltä. Tällä hetkellä kommenttien läpikäynti ja
kokonaisuuden viimeistely on käynnissä. Palvelusopimuskokonaisuus annetaan EV:lle
vahvistettavaksi marraskuun loppuun mennessä. Kommenttien läpikäynti niin seurantaryhmässä
(21.12.2020) kuin webinaarissa (15.12.2020).

•

Toimiala on selvästi aktivoitunut, esimerkiksi lokakuun aikana datahubin palveluportaaliin tuli
yhteensä n. 300 ”tikettiä”.
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Pakolliset välitavoitteet ohjaavat toimialan
tekemistä ja kertovat tilanteen
21.12.2021

Valmius tuotannollisen
käyttöönoton
aloittamiseen todennettu

30.3.2021
Tietokonversio
vaihe IV:
Yhdenmukaisuustarkastus ja tietojen
lataus datahubiin
1.12.2020
Sertifiointitestaus:
1.-luokan käyttötapaukset
hyväksytty

29.5.2020
Tietokonversio
vaihe III:
Uusien tunnusten
yhdenmukaisuustarkistus

25.11.2020
Tietokonversio vaihe III:
Pasi Aho
7 Yhdenmukaisuustarkistus
Perustietojen eheys

7.6.2021
Tietokonversiovaihe IV:
Yhdenmukaisuustarkistus koekäyttö

30.9.2021
Tuotannollinen
koekäyttö 2
päättyy

7.11.2021
Valmius käyttöönoton
kenraaliharjoituksen
aloittamiseen

7.5.2021
Sertifiointitestaus:
Markkinaosapuoli
30.6.2021
on datahubTuotannollinen
sertifioitunut
koekäyttö
1 päättyy

7.12.2021
Käyttöönoton kenraaliharjoituksen läpäiseminen
hyväksytysti
30.11.2021.
Käyttöönoton
kenraaliharjoitus
päättyy

2021

Energiavirasto valvoo välitavoitteiden
saavuttamista

2020

30.11.2020

21.2.2022
Datahub
Go-Live

2022

Datahubin ja varttitaseen sidonnaisuudet
Toimiala (ja datahub)
tarvitsee minimissään 6 kk
toiminnan stabilointiin

Toimialan testaukset
Datahubiin 15 min

30.9.2022

21.2.2022
Datahubin 1.0
käyttöönotto

1.1.2023
Datahubilla valmius
vastaanottaa 15 min
dataa

2022
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Varattu vain 5 kk aikaa
toimenpiteille siirtyä 15 min
käyttönottoon

22.5.2023
Päivänsisäiset ja
säätösähkömarkkinat
sekä taseselvitys 15
min aikajaksoon

2023
30.11.2020

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

