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Datahubin tarkoitus ja tehtävä
• Vähittäismarkkinoiden sähkökauppatiedot ja niihin liittyvät muutokset ovat keskitetysti ja
turvallisesti yhdessä paikassa datahubissa, josta ne on luovutettavissa kaikille tietoihin
oikeutetuille osapuolille täysin samanaikaisesti yhden luukun kautta

• Datahub edistää ja tehostaa osapuolten tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tiedon
saannin osalta
• Datahub tulee toimimaan alustana, jolle myös tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinoiden
muutoksiin ja kehittämiseen liittyvät ratkaisut voidaan toteuttaa

• Fingridillä on sähkömarkkinalain mukainen tehtävä
perustaa datahub palvelemaan sähkön vähittäismyyjiä ja
jakeluverkonhaltijoita
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Datahubin käyttöönottoaikataulu
• Valtioneuvoston asetus sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta
annettiin 14.11.2019. Asetus tuli voimaan 1.12.2019.
• Asetuksen mukaisesti sähkömarkkinalain (588/2013) 49 a §:ssä tarkoitetut sähkökaupan
keskitetyn tiedonvaihdon palvelut otetaan käyttöön 21 päivänä helmikuuta 2022
• Käyttöönottoaikataulua siirrettiin suunnitellusta huhtikuusta 2021 toimialan valmiusasteesta
johtuen
• Perustuen markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmien seurantaan ja niihin liittyviin
lisäselvityspyyntöihin noin kolmannes käyttöpaikoista tulisi puuttumaan käyttöönotolla
huhtikuussa 2021
• Toimialan valmiusastetta on myös selvitetty keskusteluissa osapuolten ja
järjestelmätoimittajien kanssa yhdessä ja erikseen sekä Datahubin seurantaryhmässä
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Toimialan valmistelutoimenpiteistä
Fingridillä on vastuu sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen, datahubin
järjestämisestä.
Vähittäismyyjällä ja jakeluverkonhaltijalla on velvoite käyttää datahubin palveluita ja
toteutettava datahubin käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet.
Valmistelutoimet on tehtävä datahubin käyttöönottosuunnitelman ja
tietokonversiosuunnitelman mukaisesti.

Vähittäismyyjän ja
ja jakeluverkonhaltijan
jakeluverkonhaltijan on
on laadittava
laadittava oma
oma suunnitelma
suunnitelma datahubin
Vähittäismyyjän
käyttöönotolle
kolmen kuukauden
kuluessa kuluessa
lain voimaantulosta
käytännössä 30.4.2019
datahubin
käyttöönotolle
kolmen kuukauden
lain voimaantulosta.
mennessä. tulee täydentää tarvittaessa.
Suunnitelmaa
Suunnitelmaa tulee täydentää tarvittaessa.

Suunnitelma tulee toimittaa Energiavirastolle ja Fingridille.
Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on toimitettava Energiavirastolle ja Fingridille
pyynnöstä tarpeelliset tiedot valmistelutoimiensa toteutumisesta.
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Valvontatoimivalta valmistelutoimien suhteen4.12.2019
on Energiavirastolla.

Valmiusasteen seurannan tilanne
• Seurannan ensisijainen tarkoitus on saada mahdollisimman
todenmukainen tilannekuva toimialan valmiusasteesta
• Fingrid on antanut palautteen osapuolten käyttöönottosuunnitelmiin
päivityspyyntöineen loka- ja marraskuussa 2019
• Fingrid laatii vuoden 2019 loppuun mennessä tarkemman suunnitelman
datahubin käyttöönotolle.
• Suunnitelma sisältää myös konkreettiset välitavoitteet ja niiden
hyväksymiskriteerit, joiden avulla tehostetaan näkyvyyttä osapuolten
valmistelutoimenpiteiden etenemiseen
• Välitavoitteet auttavat osapuolia niiden valmistelutoimenpiteiden
suunnittelussa ja resursoinnissa

• Seurannan tehostamisen tarkoitus on myös pystyä kartoittamaan
paremmin valmistelutoimenpiteissään ongelmissa olevat osapuolet
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Datahub-järjestelmän toteutuksen tilanne
• Toimitus on jaettu viiteen osavaiheeseen ja jokainen osavaihe edelleen sprintteihin.
Tarkennettu suunnittelu ja toteutusmäärittely
Osavaihe 4

Osavaihe 5

CGI:n Tuotekehitys ja testaus
Sprint 3

Sprint 4

Sprint 1

Osavaihe 3 PRE-FAT (CGI)

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 1

Sprint 2

Osavaihe 4

Sprint 4

Sprint 3

Sprint 5

Osavaihe 5

Fingridin testaus
Osav. 3 PRO-FAT (Fingrid)

Osav. 2 PRO-FAT (Fingrid)

Osav. 4 PRO-FAT (Fingrid)

Toimialan järjestelmätoimittajien testaus
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Osavaihe 4
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Joulu
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2020

Helmi

Tietokonversion tilanne
• Tietokonversion 2. vaihe päättyi 31.10
• vaihe ei saavuttanut laatutavoitteita ja 3. vaiheen aloitus siirtyy 2020 alkuun
• Tietokonversiosuunnitelma on päivitettävä siirtyneestä käyttöönottoaikataulusta
johtuen ja julkaistaan joulukuun puoliväliin mennessä
• mm. tietokonversion aikataulun päivitys vaiheiden 3-5 osalta
• Datahubin migraatiotyökalut ovat valmiina ensi vuoden alkupuolella
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Testaus- ja sertifiointipalvelu
• Sertifioinnin tarkoituksena osapuolten datahub-yhteensopivuuden
todentaminen ja se on portti datahubin tuotannolliseen koekäyttöön
• Tavoitteena on tarjota toimialalle kustannustehokas ja helppokäyttöinen
palvelu liiketoimintaprosessien datahub-yhteensopivuuden todentamista varten
• alustaa käyttötapaukset ja tarjoaa testiaineistoa osapuolten käyttöön
• itsepalveluperiaate tuo joustavuutta osapuolen oman testauksen suunnitteluun
• vastapuolirobotti säästää käyttäjän aikaa

• Edistää osapuolten liiketoiminnan jatkuvuutta datahubin käyttöönoton jälkeen ja mitigoi
datahubin käyttöön liittyviä riskejä
• Ensimmäinen versio valmistuu joulukuussa 2019 ja tavoitteena avata palvelu datahubin
pilottiryhmän käyttöön helmikuussa 2020

9

4.12.2019

Palvelusopimus ja maksukomponentit
• Datahubin palvelusopimusluonnos on ollut kommenteilla Datahubin
seurantaryhmässä ja kommentteja on käyty lävitse ryhmän edellisessä
kokouksessa

• Palvelukuvaus ml. maksukomponentit on esitelty seurantaryhmälle.
Kommentteja on pyydetty marraskuun loppuun mennessä ja niitä käsitellään
seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa 11.12.2019
• Vuonna 2020 aikana on tarkoitus viedä muut sopimusliitteet (mm. palvelutasot,
testiympäristöjen vaatimukset, tietoturvavaatimukset, sertifiointipalvelun
vaatimukset) seurantaryhmään vastaavalla tavalla kuin on toimittu
sopimusluonnoksen ja palvelukuvauksen osalta
• Tavoitteena saada koko sopimuspaketti liitteineen ja arviot yksikköhinnoista
Fingridin lausuntokierrokselle Q3/2020
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Ehdotetut maksukomponentit

Perustamismaksu
• katetaan datahubin
investointikustannuksia
operatiivisen
toiminnan alkamisesta
valvontamallin
poistoajan mukaisesti
• perustana osapuolen
käyttöpaikkojen määrä
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Palvelumaksu
käyttöpaikkojen
mukaan
• katetaan operatiivisia
käyttökustannuksia ja
kehitysinvestointeja
operatiivisen
toiminnan alkamisesta
• perustana osapuolen
käyttöpaikkojen määrä

Palvelumaksu
käytön mukaan
• varmistetaan
datahubin
suorituskykyä
• massahauille
datahubista yli
avoimen
taseselvitysikkunan
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Kiinteä maksu
• kiinteä maksu kaikille
osapuolille
• voidaan määrittää
uudenlaisille
asiakastyypeille, joille
ei mahdollista
määrittää muita
laskutusperusteita

=

Kokonaismaksu
osapuolelle

Datahubin viestinnän vuosikello 2020
Q4

Q1

Datahub Road Show

Kaikilla
markkinaosapuolilla
valmius aloittaa
sidosryhmätestaus

Datrahub
palvelusopimus FG:n
lausuntokierrokselle.

Ajankohtaisseminaari
5.2.2020

Sertifiointipalvelu
avataan pilottiryhmän
käyttöön 2/2020
Runbook v1.0 valmis
1.4.2020
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Sidosryhmäyhteistyömme perustuu luottamukseen ja
yhdessä tekemiseen.
➢ Ajankohtaisseminaari(t)
➢ Datahub Road Show
➢ Datahub työryhmät kokousaikataulun mukaisesti
➢ Datahub projektin uutiskirjeet
➢ Ajankohtaiswebinaarit

Uusien tunnusten
käyttöönotto

➢ Teemawebinaarit

Testiympäristö koko
toimialan käyttöön

➢ Välitavoitteiden seuranta
➢ Viranomaisyhteistyö

Sertifiointipalvelu
avataan koko toimialalle
6/2020

Q3

Viestintämme on avointa, selkeää, oikea-aikaista ja
monikanavaista.

➢ Sidosryhmätapaamiset

Q2

➢ Osallistuminen toimialan eri tilaisuuksiin
➢ Ohjeistus, neuvonta ja asiakaspalvelu
4.12.2019
➢

Sähköisten palvelujen kehitys

Kiitos!

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

