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Edetään vaiheittain kohti käyttöönottoa
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Sertifiointi

Tuotannollinen 
koekäyttö 1

Tuotannollinen 
koekäyttö 2

Käyttöönoton 
kenraaliharjoitus

Käyttöönotto



Käyttöönottopäivä annettu asetuksella –

aikataulu tärkeä
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TUKO 1 - havainnot
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Hyvää: 

• Käyttöönottovaihe onnistui (tietokonversio, yhteydet, 
järjestelmien alustaminen)

• Harjoitus eteni suunnitellun aikataulun mukaan

• Havaintoihin ja ongelmiin reagoitiin nopeasti

• Löydettiin paljon ongelmia

• Asenne

Parannettavaa:

• Toiminnan painopisteen pitää olla kaikilla päivittäisessä 
toiminnassa, ei ongelmanratkaisussa

• Datahub-järjestelmän tilannekuvan oltava parempi

• Tiedottamisen tulee olla nopeampaa



Toimiala tyytyväinen TUKO 1:n
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TUKO 2 tavoitteet – on prio 1 välitavoite –

portti käyttöönoton kenraaliharjoitukseen
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Jakeluverkonhaltijat 

pystyvät toimittamaan 

täyden mittakaavan 

mittaustiedot datahubin

B2B-rajapinnan kautta 

aikarajojen puitteissa.

Myyjät pystyvät 

noutamaan datahubin

välittämät mittaustiedot 

omasta sanomajonosta, 

joko suoraan tai 

mittaustietojen 

hakusanoman kautta

Osapuolten 

käynnistämien DH-

tapahtumien lähetys ja 

vastaanotto onnistuvat 

Tapahtumat -

dokumentin 

mukaisesti.



21.2.2022

Datahub Go-

Live

2021

20227.5.2021  

Markkinaosapuoli

on datahub-

sertifioitunut

30.9.2021 

Tuotannollinen

koekäyttö 2 päättyy

7.12.2021              

Markkinaosapuoli on 

läpäissyt käyttöönoton 

kenraaliharjoituksen 

hyväksytysti

31.3.2022          

Käyttöönottojakso 

päättyy 31.10.2021

Datahub 

valmiuden

saavuttaminen / 

rekisteröinti

viimeistään

1.11.2021          

Käyttöönottojakso 

alkaa

31.10.2021 Datahub 

palvelusopimukset

allekirjoitettu

viimeistään

Käyttöönottojakso
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Tulossa erillislaki käyttöönottojaksosta

• Laki tulee säätämään datahubin käyttäjien rekisteröinnistä käyttöönottojakson aikana.

• Rekisteröinti tarkoittaa, että datahubiin liittyvä markkinaosapuoli täyttää datahubin

edellyttämät vaatimukset tietojärjestelmien ja tiedonsiirtoon käytettyjen järjestelmien 

yhteensopivuudesta:

✓ sertifiointi ja tuotannollinen koekäyttö II –harjoitus hyväksytysti läpi

✓ markkinaosapuoli on solminut datahubin palvelusopimuksen 

• Laki määrittelee toimenpiteet, mikäli sähkönmyyjä tai jakeluverkonhaltija eivät saavuta 

datahub rekisteröintivalmiutta. 

• Datahubilla ei ole velvollisuutta hyväksyä käyttöönottojakson aikana rekisteröintejä
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Datahubin sopimukset eri osapuolille
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Sähkömarkkina-

osapuolen 

palvelusopimus

Muu verkonhaltijan 

tiedonvaihtosopimus

Toimeksisaajan 

palvelusopimus

Valtuutetun 

palvelusopimus



Datahubin sähkömarkkinaosapuolten palveluehtojen 

vahvistaminen

• Energiavirasto (EV) vahvisti 12.8.2021 päätöksellään seuraavat järjestelmävastaavan 

kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot:

• Palvelusopimus lukuun ottamatta kappaletta 9 Tietosuoja; 

• Palvelukuvaus (Palvelusopimus liite 1); 

• Palvelutasot (Palvelusopimus liite 3); 

• Testiympäristöt ja niiden vaatimukset (Palvelusopimus liite 4); 

• Tietoturvavaatimukset Datahub-järjestelmän käytölle (Palvelusopimus liite 5); sekä  

• Sertifiointipalvelun vaatimukset (Palvelusopimus liite 6)

• Sopimuksen allekirjoitusprosessi on käynnistymässä
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Palvelusopimusten maksukomponentit ja 

yksikköhinnat 21.2.2022 alkaen
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=

Kokonais-

maksu 

osapuolelle

Perustamismaksu

0,8 EUR/kp, vuosi 

ja 

0,07 EUR/kp, kk

Palvelumaksu 
käyttöpaikkojen 

mukaan

1,3 EUR/kp, vuosi ja 
0,11 EUR/kp, kk 

Kiinteä maksu

6000 EUR/vuosi

ja 500 EUR/kk+ +



Palvelusopimusten maksukomponentit ja 

yksikköhinnat 21.2.2022 alkaen
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• Valtuutetulta veloitetaan ¼ maksu sähkönmyyjän käyttöpaikkakohtaisista maksuista eli perustamismaksu 

0,02 EUR/kp, kk ja palvelumaksu käyttöpaikkojen mukaan 0,03 EUR/kp, kk sekä kuukausimaksu 500 

EUR/kk 

• Toimeksisaajalta peritään kuukausimaksu 500 EUR/kk (toimeksisaaja tekee palvelua 

markkinaosapuolelle mm. mittaustietojen toimituksessa ja käyttöpaikkakohtaiset maksut veloitetaan 

markkinaosapuolelta)

• Muulta verkonhaltijalta ei maksuja veloiteta rajapistemittausten toimituksesta (jakeluverkonhaltijoiltakaan 

ei peritä maksuja ko. mittausten toimituksesta)



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!

http://www.fingrid.fi/

