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GS1-tunnuksien käyttö käyttöpaikkatunnuksina 

- ohjeita asiakasrajapintaan  
 
Sähkön vähittäismarkkinoilla jokaisella käyttöpaikalla, osapuolella, mittausalueella, 
rajapisteellä ja tuotantoyksiköllä tulee olla yksilöllinen tunniste, jota käytetään yleisesti 
markkinaosapuolten välisessä tiedonvaihdossa. Käyttöpaikkatunnuksia käytetään myös 
yleisesti sopimuksilla, laskuilla ja muussa asiakaskommunikaatiossa. Yksilölliset tunnukset ja 
yhdessä sovitut tunnistejärjestelmät ovat edellytys markkinoiden toiminnalle.  

Datahubin käyttöönoton myötä alalla siirrytään käyttämään GS1-tunnuksia käyttöpaikkojen ja 
osapuolten yksilöivien tunnuksien osalta. Käyttöpaikkatunnuksien osalta käytetään GS1-
järjestelmän GSRN-tunnuksia. Tarkemmin tunnuksien muodostamista ja käyttöä 
sanomaliikenteessä on kuvattu Fingridin ohjeistuksessa, joka löytyy EDIELfi portaalista.  

Tässä ohjeessa annetaan vinkkejä yhtiöille uuden käyttöpaikkatunnuksen käyttöönottoon 
liittyvään asiakasviestintään. Ohje on tarkoitettu tueksi yhtiöiden suunnitellessa omaa 
asiakasviestintäänsä. Asiakasviestinnällä tässä ohjeessa tarkoitetaan laajasti kaikkea 
asiakkaan kanssa käytävää kommunikointia asiakassuhteen aikana ja myös ennen sitä 
käytettävästä kanavasta riippumatta. Asiakasviestintä pitää siis sisällään sekä sähköisen että 
kirjallisen viestinnän. 

Kaikessa asiakasviestinnässä on käytettävä vain uutta GSRN-tunnusta 

Tällä hetkellä käyttöpaikkojen yksilöinti perustuu verkonhaltijan/verkon tunnuksen ja 
verkonhaltijan itse määrittelemän käyttöpaikkanumeron yhdistelmään. Datahubin 
käyttöönoton myötä nämä tunnukset muuttuvat GS1-järjestelmän GSRN-tunnuksiksi. 

Käyttöpaikkatunnus on hyvin keskeinen tekijä nykypäivän sanomaliikenteessä ja 
tietojärjestelmissä tapahtumien oikein kohdentamisessa. Nykyisen käyttöpaikkatunnuksen 
avulla on automatisoitu prosesseja ja sitä käytetään useiden eri järjestelmien rajapinnoissa 
kohdistavana tunnuksena.  

Uuden käyttöpaikkatunnuksen käyttöönotto onkin yhtiöiden sisäisesti iso projekti, joka on 
yhtiöissä suunniteltava huolella. Pääpiirteissään yhtiöillä on kolme eri toimintavaihtoehtoa: 

1. Nykyinen käyttöpaikkatunnus korvataan suoraan GS1-tunnuksella (GSRN) 
2. Uuden ja vanhan tunnuksen osittainen rinnakkaiskäyttö valituissa järjestelmissä 
3. Sisäinen käsittely vain vanhalla käyttöpaikkatunnuksella ja uutta GS1-tunnusta 

käytetään vain ulkoisissa rajapinnoissa, eli sanomissa ja asiakasviestinnässä 

Kunkin toimijan tulee itse arvioida ja suunnitella oma käyttöönottoprosessinsa. Toimialalla ei 
nähdä mahdolliseksi ohjeistaa yhtiöiden sisäistä käyttöönottoa yhtiöiden moninaisten 
lähtökohtien vuoksi. 

Sen sijaan yleisenä pääperiaatteena on, että kaikessa asiakkaan suuntaan tapahtuvassa 
viestinnässä on käytössä vain uusi tunnus. Asiakkaan kanssa käytetään aina tunnusta 
kokonaisena, eli 18-numeroisena.  

Uusi määrämuotoinen GSRN-käyttöpaikkatunnus muodostuu kolmesta osasta; 
yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. Alun yritystunniste alkaa 
aina maatunnuksella. Asiakkaalle saattaa olla tarpeen avata muutokseen liittyvässä 
viestinnässä tunnuksen muodostumista oman yrityksen näkökulmasta. Tällöin voi korostaa 
erityisesti tunnuksen yksilöivää loppuosaa.  
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Esimerkkejä asiakaskontakteista, joissa on käytettävä vain uutta tunnusta (huom! tämä ei ole 
tyhjentävä lista): 

 laskut  
 maksumuistutukset 
 perintäkirjeet 
 katkaisuvaroitukset 
 sopimukset ja sopimusvahvistukset 
 kulutusraportointi 
 online-palvelut 
 tarjoukset (mikäli niissä ilmoitetaan käyttöpaikkatunnus) 
 asiakaskirjeet (mikäli niissä ilmoitetaan käyttöpaikkatunnus) 
 lukukortit 
 häiriöviestintä (mikäli niissä ilmoitetaan käyttöpaikkatunnus) 
 yhtiön palvelut asiakkaille (mikäli niissä ilmoitetaan käyttöpaikkatunnus) 

Käyttöönotto tapahtuu datahubin käyttöönoton yhteydessä 

Jotta toimiminen sähkömarkkinoilla olisi mahdollisimman sujuvaa ja yksinkertaista asiakkaalle, 
tulee kaikkien yhtiöiden ottaa uudet käyttöpaikkatunnukset käyttöön samanaikaisesti. Tällä 
vältetään esimerkiksi tilanne, että jakeluverkonhaltija ja myyjä käyttäisivät asiakkaan 
käyttöpaikasta eri tunnuksia samanaikaisesti. 

Uudet käyttöpaikkatunnukset otetaan käyttöön kaikessa asiakaskommunikaatiossa datahubin 
käyttöönoton yhteydessä. Tällä hetkellä datahubin käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan 
loppuvuodesta 2019. Aikataulu varmistuu hankkeen edetessä ja siitä tiedotetaan toimijoita 
useita kanavia pitkin.  

Käyttöönottoon liittyvä asiakasviestintä 

Sujuvan muutosprosessin varmistamiseksi sekä myyjien että verkonhaltijoiden tulee 
kohdaltaan selvittää, missä asioissa ja missä tilanteissa asiakkaat tarvitsevat tietoja 
muuttuneesta tunnuksesta.  

Asiakkaiden käytössä olevan ekstranet-/online-palvelun käyttäjätunnuksena saattaa olla 
käyttöpaikkatunnus. On selvitettävä, onko vanhastaan palvelun käyttöön ottaneiden 
asiakkaiden osalta mahdollista jatkaa vanhoilla tunnuksilla tai antaa mahdollisuus luoda oma 
käyttäjätunnus vai onko ainoa mahdollisuus ottaa käyttöön GSRN-tunnus. Riittävä ja selkeä 
viestintä on harkittava tarpeen mukaan. 

Toinen asiakasryhmä, jolle käyttäjätunnuksilla on käytännön merkitystä, ovat monia 
käyttöpaikkoja hallinnoivat ammattimaiset toimijat. Näille on aihetta viestiä muutoksesta 
muita tarkemmin. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi kunnat, monitoimipaikkaiset 
yritykset, isännöitsijätoimistot ja muut vastaavat asiakkaat. Näille kohdistettavaan 
informointiin on kiinnitettävä huomiota, koska heillä on tyypillisesti myös omissa 
kiinteistönhallintajärjestelmissään ja muissa tietojärjestelmissään käyttöpaikkatunnus tärkeänä 
tunnisteena. Näille asiakkaille olisi hyvä lähettää tiedotteen mukana kootusti tieto sekä 
entisestä että uudesta tunnuksesta erillisellä listalla.  

Kaikille asiakkaille on hyvä kertoa käyttöpaikkatunnuksen vaihdoksesta esimerkiksi laskun 
mukana.  

E-laskun yhteydessä tuleva ilmoitus ei välttämättä tavoita lainkaan asiakasta, sillä asiakas on 
saattanut sopia pankin kanssa e-laskujen automaattisesta maksamisesta. E-laskutuksessa 
olevien asiakkaiden osalta noudatetaan kunkin yhtiön normaaleja asiakastiedotuskäytäntöjä. 

Käyttöpaikkatunnuksen muuttaminen ei ole varsinainen sopimusehtomuutos, jolloin 
ilmoittamisajan suhteen ei ole ehdotonta noudattaa sähkömarkkinalain ja ehtojen mukaisia 
ilmoitusaikoja, mutta tästä huolimatta ilmoitus on suositeltavaa lähettää laskun mukana tai 
muuten viimeistään noin kuukautta ennen muutosta. 

Asiakaskohtaisen ilmoituksen lisäksi muutoksesta ja sen perusteista suositellaan kerrottavan 
myös yleisesti, esimerkiksi nettisivuilla. Suositus on, että taustatietoa muutoksesta pidetään 
esillä nettisivuilla riittävän ajoissa ennen muutosta huomioiden eri asiakkaiden tiedotusrytmit. 
Olisi toivottavaa, että tämä taustatieto olisi asiakkaan saatavilla silloin, kun ensimmäisiä 
asiakkaita informoidaan muutoksesta. 
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Yhtiökohtaisen yleisen viestinnän lisäksi, vastaavaa täydentävää ja taustoittavaa yleistä 
viestintää muutoksesta ja sen perusteista toivotaan muilta sidosryhmiltä. Sekä 
Energiaviraston, Energiateollisuus ry:n että Fingridin olisi syytä informoida yleisesti 
datahubista ja sen tuomista muutoksista omilla nettisivuillaan. Tämä yleinen viestintä tulee 
ajoittaa oikein siten, ettei se ala liian aikaisin, vaan lähempänä muutoshetkeä, jotta se tukee 
yhtiökohtaista viestintää eri kanavissa. Fingrid informoi muutoksesta myös 
kuluttajaoikeusneuvojia, jotta he ovat tietoisia kuluttajien mahdollisten kyselyiden osalta 
muutoksen taustoista ja siitä, että se on puhtaasti tekninen muutos.  

Asiasta tiedotettaessa perusteeksi voi mainita, että uusi yhdenmukainen kansainvälisesti 
yksilöivä käyttöpaikkatunnus otetaan käyttöön prosessien laadun parantamiseksi mm. 
helpottamaan asiakkaiden myyjänvaihtoa. Samalla voi mainita, että se liittyy valtakunnallisen 
datahubin käyttöönottoon ja tässä yhteydessä mainita datahubilla tavoiteltavia hyötyjä, kuten 
prosessien tehostaminen ja asiakaspalvelun laadun parantaminen. Tukea ja apua yhtiöiden 
omaan viestintään saa aikanaan Fingridiltä, joka tarkastaa hyvissä ajoin ennen muutosta 
datahubin viestintämateriaalia niin, että se antaa toimijoille materiaalia ja apua siihen, kuinka 
loppuasiakkaille viestitään ylipäätään, mikä datahub on. 

Selkeästi on hyvä korostaa, ettei muutoksella ole merkitystä useimmille asiakkaille, eikä se 
muuta asiakkaan sopimusta tai vaikuta laskutukseen. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään 
muutoksen seurauksena (paitsi em. mahdollinen online-palvelun käyttäjätunnuksen vaihto tai 
monia käyttöpaikkoja hallinnoivat tahot). Kyseessä on vain tekninen yksityiskohta, joka 
muuttuu datahubin käyttöönoton myötä. 

Yhteenveto  

 kullekin asiakkaalle ilmoitetaan muutoksesta esimerkiksi laskun mukana hyvissä ajoin, 
noin kuukautta ennen 

o huomioitava myös usean käyttöpaikan omistavien asiakasryhmien, kuten 
esimerkiksi kuntien, tarpeet 

 kuluttajalle voi ilmoittaa sähköisesti, jos siitä on erikseen sovittu 
 lisäksi tarvitaan yhtiökohtaista yleistä taustoittavaa viestintää esimerkiksi nettisivuilla 
 taustoittavaa ja tukevaa viestintää nettisivuilla ja uutiskirjeissä toivotaan 

Energiavirastolta, Fingridiltä ja Energiateollisuus ry:ltä 
 muutoksen perusteina voi mainita, että yhdenmukainen kansainvälisesti yksilöivä 

käyttöpaikkatunnus otetaan käyttöön prosessien laadun parantamiseksi mm. helpottaa 
myyjänvaihtoa, tehostaa prosesseja ja parantaa asiakaspalvelun laatua 

 korostetaan, ettei muutoksella ole isoa merkitystä asiakkaalle, kyseessä on vain 
tekninen yksityiskohta, joka muuttuu datahubin käyttöönoton myötä 


