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Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja 
mittauksesta annetun asetuksen muuttamisesta – Energiateollisuus 
ry:n lausunto 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Energiateollisuus ry:ltä lausuntoa ehdotuksesta 
valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta. Kiitämme mahdollisuudesta lausua em. ehdotuksesta ja toteamme 
lausuntonamme seuraavaa. 
 
 
TIIVISTELMÄ ENERGIATEOLLISUUDEN KESKEISISTÄ KOMMENTEISTA 
 
Pidämme ehdotukseen kirjattuja vaatimuksia pääosin perusteltuina ja selkeinä. Esitämme 
kuitenkin lausunnossamme joitain tarkennuksia ja selkeytyksiä ehdotukseen ja sen 
perustelumuistioon.  
 
Huomautamme, että näkemyksemme mukaan netotuksesta ja hyvityslaskennasta yhteisöille ja 
pientuottajille aiheutuvat hyödyt ovat vähäisiä verrattuna järjestelyn toteutuksesta aiheutuviin 
kustannuksiin. Nämä kustannukset kohdistuvat kaikille verkon käyttäjille 
verkkopalvelumaksuissa. Toteutuksessa tuleekin pyrkiä kaikin keinon mahdollisimman 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. 
 
Seuraavaksi on luettelomuodossa lista kaikista esittämistämme muutoksista ja tarkennuksista. 
Kutakin esitystämme olemme perustelleet yksityiskohtaisissa perusteluissa myöhemmin 
lausunnossa. 
 
Luettelo muutosesityksistämme: 

• 1 luvun 3 §:n 1 momentti, paikallisen energiayhteisön määritelmä 
o Paikallisen energiayhteisön määritelmää koskevaa ehdotusta on syytä tarkentaa 

seuraavilta osin: 
 2 kohdassa todetaan, että energiayhteisö perustuu vapaaehtoiseen ja 

avoimeen osallistumiseen. Esitämme, että perustelumuistiossa 
selkeytetään, mitä sanalla avoin tarkoitetaan.  

 5 kohdassa todetaan, että energiayhteisön ensisijainen tarkoitus on 
tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen 
yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueelle, joilla se 
toimii. Esitämme, että perustelumuistiossa selkeytetään, mitä näiden 
samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä sijaisevien 
yhteisöjen kohdalla tarkoitetaan alueella, jossa yhteisö toimii. 

• 1 luvun 3 §:n 2 momentti 
o Esitämme momenttiin tarkennusta, että paikallisen energiayhteisön 

sähköntuotantolaitteiston tai sähkövaraston tulee olla liitetty saman kiinteistön 
tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon ja sen tulee olla 
liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla 1 momentissa mainitulla 
liittymällä. 
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• 1 luvun 3 §:n 3 momentti ja sitä koskevat perustelut 
o Asetuksessa tulee selkeyttää, että paikallisen energiayhtiön tulee ilmoittaa ja 

ylläpitää ajantasaiset tiedot. Energiayhteisön tietoihin ei tehdä muutoksia 
mistään muista syistä kuin energiayhteisön oman ilmoituksen perusteella.  

o Perustelumuistiossa tulee todeta, ettei jakeluverkonhaltijalla ole velvollisuutta 
tarkistaa energiayhteisön ilmoitusten oikeellisuutta.  

o Perustelumuistiossa tulee todeta, että aikarajat ja muotovaatimukset 
energiayhteisön ilmoituksille säädetään joko asetustasolla tai ne perustuvat 
yhteisön ja jakeluverkonhaltijan väliseen sopimukseen. 

• 1 luvun 4 §, loppukäyttäjien ryhmä  
o Esitämme, että ehdotuksesta poistetaan esitys 1 luvun 4 §:ksi. Olemme 

perustelleet tätä yksityiskohtaisesti lausunnossamme. 
o Lisäksi esitämme, että 1 luvun 3 §:ään lisätään täydennys, joka mahdollistaa 

yksittäisen kuluttajan toimimisen aktiivisena asiakkaana. 
o Mikäli 1 luvun 4 §:n poistaminen on mahdotonta, perusteluissa kuvaamamme 

loppukäyttäjien ryhmän oikeudellista asemaa koskevat kysymykset tulee kuvata 
ja selkeyttää perustelumuistiossa. 

• 4 luvun 1 a § 
o Pykälän alussa todetaan, että netotuksessa lasketaan yhteen taseselvitysjakson 

aikana verkonhaltijan mittauslaitteistolla mitattu sähkönkulutus ja -tuotanto. 
Esitämme termien ”kulutus” ja ”tuotanto” muuttamista tässä kohdassa muotoon 
jakeluverkosta otettu ja jakeluverkkoon syötetty sähkö. 

o Asetuksessa tulee todeta, että netotus tehdään vain sellaisten käyttö- ja 
tuotantopaikkojen välillä, joiden sähköverkosta otettu ja sähköverkkoon syötetty 
sähkön määrä mitataan yhdellä samalla verkonhaltijan mittarilla.  

o Perustelumuistiossa tulee todeta, että sähkövero ja arvonlisävero määräytyy 
netotetun ja hyvityslasketun energiatiedon mukaisesti. 

o Pykälän viimeisessä lauseessa todetaan, että mittausarvojen yhteenlaskettu 
määrä kirjataan kysymyksessä olevan taseselvitysjakson lukemana joko 
sähkönkulutuksen tai -tuotannon mittausaikasarjaan. Esitämme, että tätä 
tarkennettaisiin yksiselitteisen tulkinnan varmistamiseksi siten, että lisättäisiin 
sanat ”yhteen laskennan tuloksesta riippuen”. 

o Perustelumuistiossa tulee todeta, että ennen varttitaseeseen siirtymistä netotus 
tapahtuu mittausjakson mukaisesti.  

• 4 luvun 1 b § 
o Pykälän alussa todetaan, että jako-osuuksien mukaan yhteisön jäsenten kesken 

jaetaan sähköntuotanto ja varastosta otto. Ehdotamme muotoiluksi: Paikallisen 
energiayhteisön tai loppukäyttäjien ryhmän sähköntuotantolaitoksesta tai 
varastosta verkkoon syötetty jakeluverkonhaltijan mittarilla mitattu sähkö tulee 
jakaa… 

• Ehdotuksessa tai sen perusteluissa ei ole tällä hetkellä todettu, että 
hyvityslaskentapalvelu on energiayhteisölle tarjottava maksullinen lisäpalvelu. Tämä 
tulisi mainita selkeästi asetuksessa tai vähintään perusteluissa. 
 
 

YLEISTÄ  
 
Energiateollisuus ry ja sen jäsenyhtiöt ovat jo pitkään tunnistaneet hajautetun pienimuotoisen 
sähköntuotannon yleistymisen yhtenä merkittävistä energiatrendeistä. Kiinnostus omaan 
sähköntuottamiseen on edelleen kasvanut eri kokoisten sähkön loppukäyttäjien keskuudessa. 
Tätä on osaltaan mahdollistanut mm. laitteistojen halpeneminen, mutta myös energia-alan 
toimijoiden kehittyneet ja yksinkertaistuneet menettelyt mm. pientuotannon liittämisen ja 
markkinoillepääsyn osalta. Pientuotantoa voidaan helposti liittää sähköverkkoon kaikkialla 
Suomessa ja sähkömarkkinoiden näkökulmasta pientuotanto on yleistynyt markkinaehtoisesti. 
Energiateollisuus pitää tärkeänä, että kehitys edelleen jatkuu markkinaehtoisena. 
 
TEM:n älyverkkotyöryhmä on loppuraportissaan kuvannut kolme energiayhteisöä. Näistä 
ensimmäinen on paikallinen energiayhteisö, joka nähdäksemme nyt ehdotetulla asetuksella 
säädettäisiin älyverkkotyöryhmän linjausten mukaisesti. Kannatamme TEM:n 
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älyverkkotyöryhmän energiayhteisöjä koskevia ehdotuksia ja pidämme tältä osin asetusta 
perusteltuna ja kannatettavana askeleena osana älyverkkotyöryhmän ehdotusten 
implementointia. 
 
Toisena keskeisenä sääntelykokonaisuutena ehdotuksen mukaisella asetuksella säädettäisiin 
tasejakson sisäisen netotuksen toteuttamisesta. Näemme, että tasejakson sisäisestä 
netotuksesta sähkön pientuottajan saama hyöty ei välttämättä ole suhteessa toteutuksen 
kustannuksiin. Ymmärrämme kuitenkin tähän kohdistuvat asiakkaiden odotukset. Näemme 
että ehdotuksessa on perustellusti esitetty, että netotukset tehdään tietojärjestelmissä, ei 
mittalaitteella. 
 
Seuraavaksi olemme yksityiskohtaisesti kommentoineet ehdotuksen eri osia. 
 
PAIKALLISEN ENERGIAYHTEISÖN JA LOPPUKÄYTTÄJIEN RYHMÄN MÄÄRITELMÄT 
 
Paikallinen energiayhteisö 
 
Ehdotuksessa esitetään, että mittausasetuksen lukuun 1 lisätään uusi 3 §, jossa määritellään 
paikallinen energiayhteisö. Pidämme määritelmää tarpeellisena ja perusteltuna. Määritelmää 
on kuitenkin osin syytä tarkentaa vähintään perustelumuistiossa.  
 
Paikallisen energiayhteisön määritelmää koskevaa ehdotusta (1 luvun 3 §:n 1 momentti) on 
syytä tarkentaa seuraavilta osin: 

• 2 kohdassa todetaan, että energiayhteisö perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen 
osallistumiseen. Ehdotuksen ja sen perustelujen perusteella jää epäselväksi mitä tässä 
tarkoitetaan avoimella. Esitämme, että perustelumuistiossa selkeytetään, mitä sanalla 
avoin tarkoitetaan.  

• 5 kohdassa todetaan, että energiayhteisön ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen 
voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä 
jäsenilleen tai osakkailleen tai alueelle, joilla se toimii. Ehdotuksen ja sen perustelujen 
perusteella jää avoimeksi mitä näiden samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla 
kiinteistöryhmällä sijaisevien yhteisöjen kohdalla tarkoitetaan alueella, jossa yhteisö 
toimii. Esitämme, että perustelumuistiossa selkeytetään, mitä tällä tarkoitetaan. 

 
Ehdotuksen 1 luvun 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa on todettu, että yhteisön jäsenten tai 
osakkaiden sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla 
kiinteistöryhmällä ja jotka on liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla liittymällä. 
Edelleen saman pykälän 2 momentissa on todettu, että paikallisen energiayhteisön 
sähköntuotantolaitteiston tai sähkövaraston tulee olla liitetty saman kiinteistön tai sitä 
vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. 2 momentista puuttuu nähdäksemme 
kirjaus siitä, että myös yhteisöön kuuluvan tuotantolaitteiston tai sähkövaraston tulee olla 
liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla 1 momentissa mainitulla liittymällä, johon 
muutkin energiayhteisön käyttöpaikat on liitetty. Paikallisen energiayhteisön sääntelyä tulee 
soveltaa vain tilanteissa, joissa kaikki yhteisön käyttöpaikat (myös tuotanto tai varasto) 
sijaitsevat yhden ja saman jakeluverkon liittymispisteen takana. Mikäli paikallisella 
energiayhteisöllä yhdistettäisiin useita liittymispisteitä, ei enää olisi perusteita toteuttaa 
ehdotuksen 4 luvun 1 b §:n mukaisesti netotusta verkkotariffien tai sähköverojen osalta. 
Esitämme, että ehdotettuun 1 luvun 3 §:n 2 momenttiin lisätään, että paikallisen 
energiayhteisön sähköntuotantolaitteiston tai sähkövaraston tulee olla liitetty saman kiinteistön 
tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon ja sen tulee olla liitetty 
jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla 1 momentissa mainitulla liittymällä. 
 
Ehdotuksessa 1 luvun 3 §:n 3 momentiksi säädettäisiin, mitä tietoja paikallisen 
energiayhteisön tulee ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle. Mainitut ilmoitettavat tiedot ovat 
nähdäksemme perusteltuja ja riittäviä. Nähdäksemme asetuksessa on kuitenkin selkeytettävä, 
että paikallisen energiayhteisön velvoite ilmoittaa tiedot jakeluverkonhaltijalle ei ole 
kertaluonteinen, vaan paikallinen energiayhteisö vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja 
oikeellisuudesta koko energiayhteisön olemassaolon ajan. Lisäksi vähintään 
perustelumuistiossa tulee tarkentaa, ettei energiayhteisön tietoihin tehdä muutoksia mistään 
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muista syistä kuin energiayhteisön oman ilmoituksen perusteella. Tulee selkeästi todeta 
esimerkiksi, etteivät muut sähkömarkkinaprosessit, kuten asiakkaan muutto käyttöpaikasta 
toiseen, vaikuta energiayhteisön jako-osuuksiin tai muihin tietoihin. Energiayhteisön tiedot 
ovat käyttöpaikkakohtaisia ja esimerkiksi asiakastietojen muutos ei automaattisesti muuta 
energiayhteisön tietoja. Tämä on välttämätöntä, jotta hyvityslaskentapalvelu voidaan toteuttaa 
asetusluonnoksen mukaisessa aikataulussa datahubin ensimmäisessä versiossa. 
 
Edelleen näemme tarpeellisena tarkentaa perustelumuistioon, että paikallinen energiayhteisö 
vastaa jakeluverkonhaltijalle tehtävien ilmoituksien oikeellisuudesta ja muun muassa 
oikeudestaan ilmoittaa kyseisiä tietoja. Jakeluverkonhaltijalla ei tule olla velvollisuutta 
esimerkiksi tarkistaa, täyttääkö energiayhteisö asetuksessa yhteisölle määritellyt kriteerit. 
Jakeluverkonhaltijalla ei myöskään tule olla velvollisuutta tarkastaa energiayhteisöön kuuluvien 
käyttöpaikkojen halukkuutta osallistua energiayhteisöön. Jakeluverkonhaltija toimii ainoastaan 
tiedon välittäjänä energiayhteisön ja sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikön 
välillä.  
 
Pidämme erittäin tärkeänä, että energiayhteisön jakeluverkonhaltijalle tekemille ilmoituksille 
on selkeät aikarajat ja ilmoitukset voidaan edellyttää toimitettavan määrämuotoisina ja 
pysyvällä, jälkikäteen todennettavalla tavalla. Tämä tulee joko säännellä asetuksessa tai 
kirjata perustelumuistioon, että nämä perustuvat yhteisön ja jakeluverkonhaltijan väliseen 
sopimukseen.  
 
Haluamme lisäksi kiinnittää huomiota kirjaukseen, jonka mukaan paikallisen energiayhteisön 
tulee ilmoittaa jakeluverkkoon syötetyn sähkön jako-osuudet. Tämä tarkoittaa tulkintamme 
mukaan, että paikallisen energiayhteisön jakeluverkkoon siirtyvä tuotanto voitaisiin jakaa 
useammille käyttöpaikoille energiayhteisön ilmoituksen mukaisesti. On tärkeää huomata, että 
jokaisella sähköä jakeluverkkoon syöttävällä käyttöpaikalla tulee olla voimassa oleva 
tuotannon verkkopalvelua koskeva sopimus sekä sopimus avoimen toimittajan kanssa 
jakeluverkkoon siirtyvän sähkön myymisestä. Paikallisen energiayhteisön on huolehdittava, 
että nämä sopimukset ovat voimassa kaikilla niillä käyttöpaikoilla, joille ilmoitetaan 
jakeluverkkoon syötettävän sähkön jako-osuus. Jakeluverkonhaltijalla tulee olla oikeus olla 
hyväksymättä paikallisen energiayhteisön ilmoituksia, mikäli nämä edellä mainitut sopimukset 
eivät ole voimassa. 
 
Pidämme perusteltuna, että kukin sähkönkäyttöpaikka, sähköntuotantopaikka ja sähkövarasto 
voi kuulua kerralla vain yhteen paikalliseen energiayhteisöön tai loppukäyttäjien ryhmään. 
Pidämme tätä tärkeänä, jotta toteutus saadaan pidettyä riittävän yksinkertaisena ja 
toteutuksen kustannukset edes jossain määrin kohtuullisina.  
 
Loppukäyttäjien ryhmä 
 
Ehdotuksessa esitetään, että mittausasetuksen 1 lukuun lisätään myös uusi 4 §, jossa 
määritellään loppukäyttäjien ryhmä. Käsityksemme mukaan ehdotetun loppuasiakkaisen 
ryhmän sääntely tulisi toteuttaa jo ehdotetun 1 luvun 3 §:n mukaisen paikallisen 
energiayhteisön sääntelyn myötä. Perustelemme tätä seuraavaksi. 
 
Yhteisvastuullinen sopimus ryhmän jäsenten ja verkonhaltijan välillä synnyttää 
ongelmia  
 
Ehdotettu 1 luvun 4 §:n mukainen erillinen määritelmä on kantamme mukaan tarpeeton ja 
toteutukseltaan ongelmallinen. Loppukäyttäjien ryhmällä ei olisi oikeushenkilön asemaa, joten 
loppukäyttäjien ryhmään kuuluvien asiakkaiden tulisi sitoutua asetusluonnoksen 4 luvun 1 a 
§:n mukaista hyvityslaskentaa koskevaan sopimukseen jakeluverkonhaltijan kanssa 
yhteisvastuullisesti. Loppukäyttäjien ryhmän jäsenet eivät voi tehdä yksilöllisiä sopimuksia 
hyvityslaskentapalvelun käytöstä, koska tuotannon jako-osuudet jakautuvat ryhmän jäsenten 
kesken ja niiden on aina oltava yhteensä 100 %. Mikäli jonkun loppukäyttäjäryhmän jäsenen 
yksilöllinen sopimus päätettäisiin, jäisi tämän osuus tuotannosta jyvittämättä ja 
hyvityslaskentapalvelun suorittaminen tulisi mahdottomaksi. 
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Yhteisvastuullinen sopimusmalli, jota esimerkiksi kuolinpesien yhteishallinnossa edellytetään, 
on hallinnollisesti byrokraattinen ja hankala. Käsityksemme mukaan se lisää 
hyvityslaskentapalvelua tarjoavan jakeluverkonhaltijan hallinnollisia kustannuksia, joita 
aiheutuisi mm. valtuutusten käsittelystä, ja siten heikentää asetusehdotuksen toteutuksen 
kustannustehokkuutta. 
  
Asetuksen perusteluissa ei käsitellä lainkaan loppukäyttäjäryhmän yhteisvastuulliseen 
sopimukseen sitoutumista tai siihen liittyviä haasteita. Asetuksen perusteluissa ei ole otettu 
kantaa siihen, miten loppukäyttäjien ryhmä asioi jakeluverkonhaltijan kanssa tai siihen, 
kenellä loppukäyttäjäryhmän jäsenistä on vastuu ryhmän tietojen sekä valtakirjojen 
ilmoittamisesta ja ylläpidosta. On huomattava, ettei sopimusta voida tarvittaessa muuttaa, 
mikäli sopimuspuolet eivät ole asiasta yksimielisiä tai jotain yhteisvastuulliseen sopimukseen 
sitoutunutta tahoa ei tavoiteta. Perusteluissa ei myöskään ole otettu kantaa siihen, kuinka 
yhteisvastuullisesta sopimuksesta on mahdollista irtautua tai siihen, miten 
loppukäyttäjäryhmään kuuluvan asiakkaan muutto pois käyttöpaikalta vaikuttaa 
yhteisvastuullisen sopimuksen vastuisiin. Yhteisvastuullisten sopimusten osalta on hyvä 
huomata, että jokainen sopimukseen sitoutunut osapuoli vastaa koko sopimuksen 
täyttämisestä.  
 
Loppukäyttäjien ryhmän yhteisvastuulliseen sopimiseen voi liittyä myös tietosuojariskejä. 
Mikäli sopimuspuolet laiminlyövät ilmoitusvelvollisuutensa verkonhaltijalle ryhmän jäsenten 
vaihtumisesta, voi tämä johtaa tilanteeseen, jossa ryhmästä jo poistunut loppukäyttäjä 
pääsee, datahubin teknisten määrittelyjen vuoksi, edelleen käsiksi ryhmän yhteisvastuullisen 
sopimuksen mukaisiin kulutus- tai tuotantotietoihin. Mikäli nämä ryhmää koskevat kulutus- ja 
tuotantotiedot katsottaisiin henkilötiedoiksi, olisi kyseessä tietosuoja-asetuksen vastainen 
menettely. Mielestämme on välttämätöntä, että muut sähkömarkkinaprosessit (kuten 
asiakkaan muutto) eivät automaattisesti vaikuta energiayhteisön tai loppukäyttäjien ryhmän 
tietoihin, vaan näiden tietojen muuttamisen tulee aina perustua verkonhaltijalle tehtävään 
erilliseen ilmoitukseen. Tämä on välttämätöntä, jotta hyvityslaskentapalvelu voidaan toteuttaa 
asetusluonnoksen mukaisessa aikataulussa datahubin ensimmäisessä versiossa. 
  
Aktiivisina asiakkaina toimiminen yksin tai yhdessä voidaan mahdollistaa erilaisin 
säännöksin 
 
Asetusehdotuksessa tai sen perusteluissa ei ole perusteltu sitä, miksi asetukseen tarvitaan 
erikseen säännelty ”loppukäyttäjien ryhmä” muutoin kuin siten, että asetuksen kohdalla 
pannaan täytäntöön sähkömarkkinadirektiivin yksin ja yhdessä toimivia aktiivisia asiakkaita 
sekä uusiutuvan energian direktiivin yksin ja yhdessä itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 
käyttäviä kuluttajia koskevat säännökset tuotetun tai varastoidun sähkön jakamisen osalta. 
 
Sähkömarkkinadirektiivin 2 artiklan 8 kohdassa on määritelty aktiivinen asiakas, joka 
tarkoittaa loppuasiakasta tai yhdessä toimivien loppuasiakkaiden ryhmää, joka kuluttaa tai 
varastoi omissa tiloissaan rajatulla alueella tai jäsenvaltion niin salliessa muissa tiloissa 
tuotettua sähköä tai joka myy itse tuottamaansa sähköä tai osallistuu joustoa tai 
energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin, jos tällainen toiminta ei ole sen ensisijaista 
kaupallista tai ammatillista toimintaa. 
 
Asetusehdotuksen perusteluissa on todettu uusiutuvan energian direktiivin ((EU) 2018/2001) 
energiayhteisöjä koskevien säädösten vastaavan pitkälti sähkömarkkinadirektiivin säädöksiä. 
Uusiutuvan energian direktiivissä artiklassa 2 kohdassa 15 on määritelty, että ’yhdessä 
toimivilla itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävillä kuluttajilla’ tarkoitetaan 14 alakohdan 
mukaisesti vähintään kahta yhdessä toimivaa itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävää 
kuluttajaa, jotka asuvat samassa rakennuksessa tai moniasuntoisessa rakennuksessa. 
 
Tulkintamme mukaan Sähkömarkkinadirektiivi tai Uusiutuvan energian direktiivi eivät edellytä 
erillistä sääntelyä loppukäyttäjien ryhmästä, vaan sen mahdollistamista, että loppuasiakkailla 
on oikeus toimia aktiivisina asiakkaina yhdessä ilman kohtuuttomia tai syrjiviä teknisiä 
vaatimuksia, hallinnollisia vaatimuksia, menettelyjä ja maksuja, sekä verkkomaksuja, jotka 
eivät vastaa kustannuksia. On myös huomattava, että sähkömarkkinadirektiivin 15 artiklan 3 
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kohdan mukaan jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä voidaan soveltaa erilaisia 
säännöksiä yksittäisille ja yhdessä toimiville aktiivisille asiakkaille edellyttäen, että kaikkia 
tämän artiklan mukaisia oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan kaikkiin aktiivisiin asiakkaisiin. 
Yhdessä toimivien aktiivisten asiakkaiden erilaisen kohtelun on oltava oikeasuhteista ja 
asianmukaisesti perusteltua. Myös Uusiutuvan energian direktiivin 21 artiklan 4 kohta 
mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat erotella toisistaan yksittäiset ja yhdessä toimivat itse 
tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat. Tällaisen erilaisen kohtelun on oltava 
oikeasuhteista ja asianmukaisesti perusteltua. 
 
Direktiivien mukaan on siis mahdollista, että yhdessä ja yksin toimiviin asiakkaisiin sovelletaan 
tietyin rajauksin erilaisia säännöksiä. Siten mielestämme yhdessä aktiivisina asiakkaina 
toimivalta ryhmältä voisi edellyttää toimimista paikallisena energiayhteisönä. Tämä ei ole 
nähdäksemme kohtuuton hallinnollinen vaatimus, vaan itse asiassa selkeyttää 
loppuasiakkaiden oikeudellista asemaa ja sopimusoikeudellisia velvoitteita. Asetusehdotuksen 
mukaisen paikallisen energiayhteisön ja loppukäyttäjien ryhmän erot ovat erittäin vähäiset; 
mittauksen järjestäminen, toiminnot, toiminnan tavoite ja toimintaympäristön laajuus 
vastaavat hyvin pitkälti toisiaan. Siten merkittävin eroavaisuus, joka näiden kahden välillä 
ilmenee, on oikeushenkilöys, jota paikallaiselta energiayhteisöltä edellytetään. 
 
Käsityksemme mukaan hallinnollisten vaatimusten ei voida katsoa olevan kohtuuttomia, mikäli 
yhdessä toimivilta kuluttaja-asiakkailta edellytettäisiin oikeushenkilön (esim. rekisteröidyn 
yhdistyksen) perustamista, jotta he sen kautta voivat toimia paikallisena energiayhteisönä. 
Luonnollisesti myös asunto-osakeyhtiö voisi toimia paikallisena energiayhteisönä, jos sen 
osakkaat niin päättävät ja edelleen paikallisena energiayhteisön toimintaan osallistuminen 
perustuisi asunto-osakeyhtiön osakkaiden vapaaehtoisuuteen. Kuten yllä lausunnossamme on 
todettu loppukäyttäjien ryhmänäkään toimiminen ei onnistuisi ilman hallinnollista taakkaa ja 
vastuun jaosta sopimista. Näkemyksemme mukaan loppukäyttäjä ryhmänä yhteisvastuullisen 
sopimuksen nojalla toimiminen voisi edellyttää jopa enemmän yksityisoikeudellisista vastuista 
sopimista kuin paikallisen energiayhteisön kautta toimiminen.  
 
Asetuksen ja sen perusteluiden pohjalta jää epäselväksi, voisiko paikallisena energiayhteisönä 
toimia myös yksi energiayhteisön jäsenistä, joka on oikeushenkilö (pieni tai keskisuuri yritys 
tai kunta). Olisiko siis mahdollista, että yritys tai kunta, ottaisi vastuulleen energiayhteisön 
fasilitoinnin sopimusjärjestelyin, joiden kautta mahdollistettaisiin jäsenten päätösvalta 
energiayhteisön toiminnassa, mutta hoitaisi samalla muita energiayhteisöön liittymättömiä 
toimintojaan täysin riippumatta energiayhteisönä toimimisesta ja sen jäsenten päätösvallasta? 
Mielestämme asetusten perusteluissa on tarpeen selkeyttää, tuleeko yhteisöä varten perustaa 
erillinen oikeushenkilö vai voiko hyödyntää jo muussa liiketoiminnassa käytettävää 
oikeushenkilöä.  
 
Mikäli loppukäyttäjäryhmästä ei säädettäisi erikseen, tällöin suurten yritysten toimiminen 
yhdessä aktiivisina asiakkaina ei mahdollistuisi. Käsityksemme kuitenkin on, että suurten 
yritysten halukkuus ja mahdollisuudet toimia loppukäyttäjien ryhmänä ovat olemattomat. 
Ensinnäkin kyseessä tulisi olla vähintään kaksi suureksi luokiteltavaa yritystä samalla 
kiinteistöllä tai kiinteistön sisäisellä ryhmällä saman liittymän ja mittauspisteen takana.  
Tällainen olisi suurten yritysten kohdalla äärimmäisen poikkeuksellista. Lisäksi suuri yritys itse 
sähköä tuottaessaan todennäköisesti voi myös hallinnoida omaa tuotantoaan ja kulutustaan 
itse eikä sen tarvitse jyvittää tuotettua energiaa muille käyttöpaikoille. On myös huomattava, 
että Uusiutuvan energian direktiivissä säädellään yhdessä toimivista itse tuotettua uusiutuvaa 
energiaa käyttävistä kuluttajista. Siten Uusiutuvan energian direktiivin mukaan yhdessä 
toimiminen ei edes ole mahdollista yrityksille. Mielestämme myös tämä tukee sitä näkökulmaa, 
ettei suurten yritysten jättäminen sääntelyn ulkopuolelle johtaisi oikeudenmenetyksiin vaan 
yhdessä toimimisen mahdollistaminen olisi merkityksellistä nimenomaan pienemmille 
loppukäyttäjille, joiden toiminta yhdessä mahdollistuu paikallisen energiayhteisön kautta.  
 
Yksittäisen kuluttajan toimiminen aktiivisena asiakkaana voitaisiin tällöin mahdollistaa siten, 
että 1 luvun 3 §:ssä todettaisiin: Mitä tässä asetuksessa säädetään paikallisesta 
energiayhteisöstä, sovelletaan myös yksittäiseen sähköä tuottavaan tai varastoivaan 
loppukäyttäjään, jonka tuotantolaitteisto tai varasto on varustettu jakeluverkonhaltijan 



 
7(11) 

kulutuksesta erillisellä mittauslaitteistolla, ja jonka sähkön tuotanto tai varastointi ei ole 
loppukäyttäjän ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaa, ja 1 momentin 6-7-kohdissa 
sekä 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
  
Esitämme, että ehdotuksesta poistetaan esitys 1 luvun 4 §:ksi ja 3 §:ään lisätään edellisessä 
kappaleessa kuvattu täydennys.  
  
Huomautamme vielä, että mikäli kuitenkin nähdään välttämättömänä määritellä sääntelyyn 
loppukäyttäjien ryhmä, koskevat aiemmat paikallista energiayhteisöä koskevat 
kommenttimme ja muutosehdotuksemme myös loppukäyttäjien ryhmää. Lisäksi edellä kuvatut 
oikeudellista asemaa koskevat kysymykset tulee kuvata ja selkeyttää perustelumuistiossa. 
 
TASESELVITYSJAKSON SISÄINEN NETOTUS  
 
Ehdotuksen mukaan mittausasetuksen 4 lukuun lisättäisiin uusi 1 a §, jossa säädettäisiin 
sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäisestä netotuksesta (netotus). 
Pidämme ehdotusta pääosin selkeänä, mutta esitämme joitain tarkennuksia pykälän 
muotoiluun ja perustelumuistioon. 
 
Ehdotetun 4 luvun 1 a §:n alussa todetaan, että netotuksessa lasketaan yhteen 
taseselvitysjakson aikana verkonhaltijan mittauslaitteistolla mitattu sähkönkulutus ja -
tuotanto. Esitämme termien ”kulutus” ja ”tuotanto” muuttamista tässä kohdassa muotoon 
jakeluverkosta otettu ja jakeluverkkoon syötetty sähkö. Netotuksessa lasketaan yhteen 
verkonhaltijan yhdellä mittarilla mitatut tuotanto- ja kulutusrekisterien mukaiset mittaustiedot 
tasejaksoittain. Tämä mittari ei kuitenkaan mittaa tuotantolaitteiston tuottaman vaan 
jakeluverkonhaltijan verkkoon siirretyn sähkön määrää. Tämä olisi syytä tarkentaa pykälässä. 
 
Edelleen ehdotetun 4 luvun 1 a §:n alussa todetaan, että netotus tehdään, kun 
sähkönkäyttöpaikassa tuotettu sähkö on tuotettu nimellisteholtaan enintään 100 
kilovolttiampeerin sähköntuotantolaitteistossa tai usean sähköntuotantolaitteiston 
muodostamassa voimalaitoksessa, jonka nimellisteho on enintään 100 kilovolttiampeeria. 
Netotuksen tulee koskea vain yhdellä samalla verkonhaltijan mittauslaitteistolla mitattujen 
tietojen laskemista yhteen. Voimassa olevan mittausasetuksen 6 luvun 3 §:n mukaisesti on 
mahdollistettu, ettei enintään 100 kVA tuotantolaitteistoa tarvitse varustaa erillisellä mittarilla, 
vaan riittää että mitataan yhdellä verkonhaltijan mittarilla sähköverkosta otettu ja 
sähköverkkoon syötetty sähkön määrä. Tämä ei kuitenkaan ole pakottava järjestely. Uudessa 
1 a §:ssä tulisi yksiselitteisesti todeta, että netotus tehdään vain sellaisten käyttö- ja 
tuotantopaikkojen välillä, joiden sähköverkosta otettu ja sähköverkkoon syötetty sähkön 
määrä mitataan yhdellä samalla verkonhaltijan mittarilla. Tämä on välttämätöntä netotuksen 
teknisen toteutuksen mahdollistamiseksi edes jossain määrin kustannustehokkaasti. 
 
4 luvun 1 a §:n mukaisesti netotettua tietoa käytettäisiin taseselvityksessä ja laskutuksessa. 
Oletamme tämän tarkoittavan, että myös sähkövero ja arvonlisävero voidaan netottaa 
energiatietoa vastaavasti. Pidämme tätä välttämättömänä netotuksen toteuttamiseksi. Tämä 
tulisi todeta perustelumuistiossa. 
 
4 luvun 1 a §:n viimeisessä lauseessa todetaan, että mittausarvojen yhteenlaskettu määrä 
kirjataan kysymyksessä olevan taseselvitysjakson lukemana joko sähkönkulutuksen tai -
tuotannon mittausaikasarjaan. Esitämme, että tätä tarkennettaisiin yksiselitteisen tulkinnan 
varmistamiseksi siten, että lisättäisiin sanat ”yhteen laskennan tuloksesta riippuen” 
seuraavasti: mittausarvojen yhteenlaskettu määrä kirjataan kysymyksessä olevan 
taseselvitysjakson lukemana, yhteen laskennan tuloksesta riippuen, joko sähkönkulutuksen tai 
-tuotannon mittausaikasarjaan.  
 
Suomessa taseselvityksen aikayksikkö, tasejakso, on muuttumassa 60 minuutista 15 
minuuttiin (varttitase). Kantaverkkoyhtiö Fingrid on hakemassa poikkeusta eurooppalaisen 
tasehallinnan suuntaviivan (EBGL) artiklan 53 (1) mukaiseen siirtymäaikatauluun. Fingridin 
poikkeamahakemuksen luonnoksessa esitetään, että siirtyminen varttitaseeseen tapahtuisi 
touko-kesäkuussa 2023. Arviomme perusteella suurin osa energiamittauksista mittaisi 15 
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minuutin aikajaksolla tasejakson muuttuessa tunnista varttiin. Sähkömarkkinoiden keskitetyn 
tiedonvaihdon palveluun, datahubiin tulee hallitun varttimittaukseen siirtymisen vuoksi voida 
lähettää varttimittaustietoja jo ennen varttitaseen käyttöönottoa. Alustavasti on keskusteltu 
varttimittaustietojen syöttämisen aloittamisesta aikaisintaan 1.1.2023 alkaen. Datahubin 
toteuttamat netotukset on mahdollista tehdä vain mittausjaksoittain. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että 1.1.2023 alkaen aina varttitaseen käyttöönottoon asti, osa netotuksista 
tehtäisiin tasejaksoa lyhyemmällä, 15 minuutin aikajaksolla. Tämä vaikuttaa asiakkaan 
netotuksesta saamaan hyötyyn, mutta on nähdäksemme välttämätöntä sallia, jotta netotus 
voidaan toteuttaa datahubissa edes jossain määrin kustannustehokkaasti. Tämä poikkeama 
tulisi mainita perustelumuistiossa. 
 
PAIKALLINEN ENERGIAYHTEISÖ 
 
Ehdotuksen mukaan mittausasetuksen 4 lukuun lisättäisiin uusi 1 b §, jossa säädettäisiin 
paikallisen energiayhteisön ja loppukäyttäjien ryhmän mittaustietojen käsittelystä 
taseselvityksessä (hyvityslaskenta). Pidämme ehdotusta pääosin selkeänä, mutta esitämme 
joitain tarkennuksia pykälän muotoiluun ja perustelumuistioon. 
 
Ehdotetun 4 luvun 1 b §:n alussa todetaan, että jako-osuuksien mukaan yhteisön jäsenten 
kesken jaetaan sähköntuotanto ja varastosta otto. Tässä tulisi selkeästi todeta, että kyse on 
jakeluverkonhaltijan verkkoon siirtyvän sähkön määrän jakamisesta. Tämä ei välttämättä ole 
tuotannon tai varastosta oton koko määrä, mikäli samassa käyttöpaikassa tuotantolaitteiston 
tai varaston kanssa on myös sähkönkulutusta. Ehdotamme muotoiluksi: Paikallisen 
energiayhteisön tai loppukäyttäjien ryhmän sähköntuotantolaitoksesta tai varastosta verkkoon 
syötetty jakeluverkonhaltijan mittarilla mitattu sähkö tulee jakaa… 
 
Ehdotuksen 4 luvun 1 b §:n toisessa momentissa säädettäisiin, että paikallinen energiayhteisö 
tai loppukäyttäjien ryhmä päättää, jaetaanko taseselvityksessä ja laskutuksessa 
jakeluverkkoon siirrettäväksi syötetyn sähkön määrä kullekin energiayhteisöön tai ryhmään 
kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle sille kuuluvan osuuden mukaisesti vai kokonaisuudessaan sille 
sähkönkäyttöpaikalle, jossa sähköntuotantolaitteisto tai sähkövarasto sijaitsee. 
Huomautamme, että mikäli energiayhteisö päättää jakaa jakeluverkkoon siirtyvän sähkön 
määrän kullekin yhteisöön kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle, tulee jokaisella yhteisöön 
kuuluvalla sähkönkäyttöpaikalla olla kyseistä käyttöpaikkaa koskeva voimassa oleva tuotannon 
verkkopalvelua koskeva sopimus sekä sopimus avoimen toimittajan kanssa jakeluverkkoon 
siirtyvän sähkön myymisestä. Paikallisen energiayhteisön on huolehdittava, että nämä 
sopimukset ovat voimassa kaikilla niillä käyttöpaikoilla, joille ilmoitetaan jakeluverkkoon 
syötettävän sähkön jako-osuus.  
 
Ehdotuksessa tai sen perusteluissa ei ole tällä hetkellä todettu, että hyvityslaskentapalvelu on 
energiayhteisölle tarjottava maksullinen lisäpalvelu. Tämä koskee sekä verkonhaltijan 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa siirtymäajalla toteutettavaa laskentapalvelua että datahubin 
toteuttamaa laskentapalvelua. Kustannuksissa tulee huomioida sekä datahubille että 
verkonhaltijalle aiheutuvat kustannukset toteutuksesta ja siihen liittyvästä tietojen 
hallinnoinnista. Verkonhaltijalle aiheutuu tietojen hallinnointiin liittyviä kustannuksia myös siinä 
vaiheessa, kun datahub toteuttaa hyvityslaskennat. Tämä tulisi mainita selkeästi asetuksessa 
tai vähintään perusteluissa. 
 
MUUT EHDOTUKSET 
 
Ehdotuksen mukaisesti mittausasetuksen 6 luvun 5 §:n 5 kohta kumottaisiin, sillä 
mittaustietojen tietoturvasta ja tietosuojasta on säädetty erikseen. Pidämme ehdotusta 
perusteltuna ja kannatettavana. 
 
Jo asennettujen verkonhaltijan mittareiden hyödyntäminen ja asiakkaan oikeus 
omiin mittaustietoihinsa 
 
Ehdotuksen perusteluissa on kuvattu jo asennettujen verkonhaltijan mittareiden 
hyödyntämistä ja asiakkaan oikeutta omiin mittaustietoihinsa. Pidämme kuvausta erittäin 
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hyvin perusteltuna ja kaikilta osin kannatettavana. Näemme, että esitettyjen tulkintojen 
pätevyys on välttämätön edellytys netotuksen ja hyvityslaskentojen edes jossain määrin 
kustannustehokkaalle toteutukselle. Kustannustehokkuuden vuoksi on välttämätöntä, että 
netotuksen ja hyvityslaskentojen toteuttamisessa voidaan hyödyntää käyttöpaikoille 
asennettuja jakeluverkonhaltijoiden tuntimittauslaitteita, niiden normaalin käyttöiän loppuun 
asti.  
 
Ehdotuksen perusteluissa on todettu, että hyvityslaskennan ja netotuksen piirissä olevien 
käyttöpaikkojen osalta loppukäyttäjän mittauslaitteelta ei olisi suoraan luettavissa sitä 
lukemaa, josta sähkön vähittäismyyjä ja jakeluverkonhaltija asiakasta laskuttaisivat, koska 
hyvityslaskenta ja netotus toteutetaan tietojärjestelmissä mittauslaitteen keräämiin 
mittaustietoihin perustuen. Huomautamme, että tämä koskee sekä nykyisiä että tulevia 
mittauslaitteita.  
 
Kannatamme ehdotuksen perusteluihin kirjattua tulkintaa, jonka mukaan käytettäessä vanhan 
älymittarin mittaustulosta hyvityslaskennan tai tasejakson sisäisen netotuksen perustana tulee 
pitää riittävänä, että loppukäyttäjä voisi tarkistaa yhden tai useamman mittauslaitteen 
näytöltä mitatun kumulatiivisen energian määrän. Tämän lisäksi loppukäyttäjä voi tarkastella 
mittaustietoja esimerkiksi verkonhaltijan online-palvelun kautta internetissä. Tämä vastaa alan 
nykyistä käytäntöä mittaustulosten näyttämisessä. Tulevaisuudessa mittaustietoja voidaan 
lukea myös sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdonyksikön eli datahubin asiakasrajapinnan 
kautta. 
 
Kuten ehdotuksen perusteluissa on todettu, Sähkömarkkinadirektiivi ei edellytä nykyisten 
mittareiden vaihtoa ennen 5.7.2031. Suomessa valtaosa mittareista tullaan kuitenkin 
vaihtamaan jo tätä aiemmin. Edelleen ehdotuksen perusteluissa on todettu, Suomen 
mittausten nykykäytännön vastaavan usean muunkin EU:n jäsenvaltion käytäntöä, jossa 
mittarilta voi lukea kumulatiivisen energian määrän mutta pääsääntöisesti ei esimerkiksi 
tuntimittaussarjoja. 
 
Näemme, että mittauslaitteiston vaihtamisen edellyttäminen tuotetun sähkön jakamisen 
mahdollistamiseksi voisi muodostua ylimääräiseksi, energiayhteisöjä syrjiväksi vaatimukseksi. 
 
Pidämme perusteltuna, että toteuttaessaan netotuksia ja hyvityslaskentoja, verkonhaltija 
luovuttaa asiakkaalle sekä taseselvityksessä käytettävät tiedot että mittauslaitteistolta kerätyt 
tiedot asiakkaan pyynnöstä. Kun datahub toteuttaa netotukset ja hyvityslaskennat, 
loppukäyttäjän tulisi saada nämä tiedot datahubin asiakasrajapinnan kautta. 
 
Emme kannata velvoitetta näyttää laskulla sekä netotuksen tai hyvityslaskennan perustella 
laskettuja tietoja että mittalaitteelta luettuja tietoja. Laskuilla tulee olla jatkossakin velvoite 
näyttää vain laskutuksen perusteena olevat tiedot. Tämä on myös se tieto, johon 
loppukäyttäjän kuluttaman sähkön taseselvitys ja hankinta perustuu. Muut tiedot voidaan 
näyttää muilla tavoin, kuten datahubin asiakasportaalissa. 
 
VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄAJAT 
 
Ehdotuksen mukaisesti sekä netotus että hyvityslaskenta toteutettaisiin sähkökaupan 
keskitetyn tiedonvaihdon yksikön (datahubin) palveluna viimeistään 1.6.2022 alkaen. 
Pidämme perusteltuna ja kannatettavana, että netotukset ja hyvityslaskennat toteutetaan 
datahubissa. Siirtymäsäännöksissä tulee varmistaa datahubin tosiasialliset mahdollisuudet 
laskentojen luotettavaan toteuttamiseen.  
 
Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että tarvittavat tiedonvaihtoa koskevat säännökset on 
tarkoitus antaa ennen hyvityslaskennan toteuttamista datahubin palveluna. Pidämme tätä 
tärkeänä. Nämä säädökset ovat välttämättömiä toteutuksen mahdollistamiseksi. On myös 
huomioitava, että datahubin ja toimijoiden välisen tiedonvaihdon osalta tulee kuvata 
hyvityslaskennan vaikutusten lisäksi vastaavasti myös tasejakson sisäisen netotuksen 
vaikutukset. 
 



 
10(11) 

Kun tiedonvaihdosta myöhemmin säädetään, on huolehdittava, että tiedonvaihdon säännöt 
ovat selvät ja yksiselitteiset.  
 
Ehdotuksen mukaisesti jakeluverkonhaltija voisi mahdollisuuksiensa mukaan toteuttaa 
netotuksen tietojärjestelmissään datahubin palvelun käyttöönottoon asti. Jakeluverkonhaltijalle 
ei kuitenkaan asetettaisi velvoitetta tarjota netotuspalvelua. Pidämme ehdotusta perusteltuna 
ja kannatettavana. 
 
Ehdotuksen mukaisesti jakeluverkonhaltija voisi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota 
hyvityslaskentapalvelua paikalliselle energiayhteisölle ja loppukäyttäjien ryhmälle 30 päivään 
kesäkuuta 2023 asti. Jakeluverkonhaltijalle ei kuitenkaan asetettaisi velvoitetta tarjota 
hyvityslaskentapalvelua. Pidämme ehdotusta hyvityslaskentojen sallimisesta ennen datahubin 
toteutusta jakeluverkonhaltijoille vapaaehtoisuuteen perustuen perusteltuna ja 
kannatettavana. Tavoitteena tulee olla, että mahdollisimman pian markkinatoimijat voivat 
toimia yksin prosessein. Siirtymäsäännöksissä voidaan huomioida kohtuullinen siirtymäaika, 
mutta sen ei tule olla pidempi kuin on välttämätöntä käytännön toteutuksen kannalta.  
 
Huomautamme, että tällä hetkellä Suomessa toimii joitain jakeluverkonhaltijoiden toteuttamia 
paikallisia energiayhteisöjä pilottikohteina. Jotta näitä pilotteja voidaan jatkaa, pidämme 
välttämättömänä, että vähintään asetuksen perustelumuistiossa tarkennetaan, että 
jakeluverkonhaltijoita koskevalla siirtymäajalla hyvityslaskennat voidaan toteuttaa 
verkonhaltijakohtaisesti ja toteutusten käytännön yksityiskohdissa voi olla vaihtelua.  
Verkonhaltijan toteuttamissa hyvityslaskentapalveluissa tulee siis sallia verkonhaltijakohtaiset 
laskentasäännöt. Tämä on edellytys sille, että verkonhaltijat voivat jatkaa nyt voimassa olevia 
pilotteja.  
 
EHDOTUKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Olemme samaa mieltä ehdotuksen arviosta, että pitkällä aikavälillä siirtymisen datahub-
toteutukseen arvioidaan olevan kustannustehokkaampaa kuin yksittäisten 
jakeluverkonhaltijoiden toteuttamana jakeluverkon taseselvityksen muutoinkin siirtyessä 
tehtäväksi datahubissa. 
 
Ehdotuksen perusteluissa on todettu, että aiheutuvat kustannukset jakeluverkonhaltijalle, joka 
päättää kehittää tietojärjestelmiinsä väliaikaiset toiminnot netotuksen tai hyvityslaskennan 
tekemiseksi, riippuvat valitusta toteutustavasta. Edelleen on arvioitu, että manuaalisesti 
käytettävän laskentajärjestelmän investointikustannukset voisivat olla arviolta 
kymmeniätuhansia euroja. Järjestelmän käytöstä syntynee tällöin kuitenkin enemmän 
kustannuksia kuin automaattisen järjestelmän käytöstä. Automatisoitu järjestelmä olisi 
investointikustannuksiltaan todennäköisesti merkittävästi suurempi. Huomautamme kuitenkin, 
ettei kaikilla verkonhaltijoilla ole mahdollisuutta valita toteutustapojen välillä, koska 
netotuksen tai hyvityslaskennan toteuttaminen ei ole mahdollista ainakaan isommille 
verkonhaltijoille ilman automatisointeja.  
 
Olemme samaa mieltä ehdotuksen perusteluissa esitetystä arviosta, että jo asennettujen 
mittauslaitteistojen mittaustulosten käyttäminen sekä hyvityslaskennan että netotuksen 
perustana säästää huomattavia summia. Emme pidä toteutusta käytännössä mahdollisena tai 
kustannusten näkökulmasta lainkaan perusteltavana, mikäli netotuksen ja energiayhteisöjen 
toteuttaminen edellyttäisi mittalaitteen vaihtoa.  
 
Haluamme myös tuoda esiin, ettei vaikutusten arvioinnissa ole arvioitu sähkönmyyjille 
aiheutuvia kustannuksia. Näitä aiheutuu ainakin datahubin rajapintoihin tehtävien muutosten 
huomioimisesta. 
 
Ehdotuksen perusteissa on todettu, että tuotetun ja varastoidun sähkön jakamisen 
mahdollistaminen voisi tuoda energiayhteisöihin ja ryhmiin osallistuville loppukäyttäjille 
säästöjä heidän sähkölaskuissaan. Säästön määrä riippuu kuitenkin useista tekijöistä. 
Hyvityslaskentapalvelun tulee olla maksullinen lisäpalvelu. Mikäli lisäpalvelusta yhteisöltä 
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perittävä hinta on pienempi kuin hyvityslaskennan yhteisölle tuoma rahallinen hyöty, on 
taloudellinen hyötyminen mahdollista. 
 
Katsomme kuitenkin, ettei taloudellinen hyöty netotuksesta tai hyvityslaskennasta ole 
yhteiskunnallisesti suurempi kuin siitä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Ymmärrämme, että 
paikallisen energiayhteisön sääntely on toteutettava direktiivin mukaisesti. Samoin 
ymmärrämme, että netotuksen toteutukseen kohdistuu toiveita pientuottajilta. Asetuksen 
perusteluissa tulisikin edellä mainituista syistä kyetä kuvaamaan taseselvitysjakson sisäisen 
netotuksen ja hyvityslaskentapalvelujen toteuttamisen kustannuksia suhteessa näitä palveluja 
hyödyntävien asiakkaiden palvelusta saamiin hyötyihin. Lisäksi kustannuksia ja hyötyjä tulisi 
tarkastella asiakkaiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Huomautamme, että sekä 
jakeluverkonhaltijoiden että datahubin tietojärjestelmiin tehtävien muutosten kustannukset 
jäävät viimekädessä kaikkien sähkönkäyttäjien maksettaviksi verkkopalvelumaksuissa. 
 
LOPUKSI 

 
Lopuksi kiitämme vielä uudelleen mahdollisuudesta lausua työ- ja elinkeinoministeriön 
ehdotuksesta Valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta 
annetun asetuksen muuttamisesta. 

 
 

Ystävällisin terveisin 
 
 

Ina Lehto 
Energiateollisuus ry 
Verkot 
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