
   
   
   
 
 

 

 

Energiaviraston määräys vähittäismyyjän tunnuslukujen julkaisemisesta ja il-
moittamisesta Energiavirastolle 
Dnro: 1185/002/2013 
Antopäivä: 4.3.2014 
Voimassaoloaika: Määräys tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2014 ja on voi-

massa toistaiseksi 
Säädösperusta: Sähkömarkkinalaki (588/2013) 70 §  

 
Sähkön vähittäismyyjille 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 70 §:n 2 momentissa tarkoitettuun säh-
kön vähittäismyyjän tunnuslukujen toimittamiseen Energiavirastolle. 

2 § 

Sähkön myyntitoiminnan laajuutta koskevien tietojen ilmoittaminen 

Sähkön vähittäismyyjän on ilmoitettava käyttöpaikkaryhmittäin jaettuna Energiaviras-
tolle käyttöpaikkojen lukumäärä ja yhteenlaskettu vuosikulutus koskien niitä käyttö-
paikkoja, joissa vähittäismyyjä on ollut avoin sähkön toimittaja kalenterivuoden viimei-
senä päivänä.  

Käyttöpaikat tulee jakaa eri käyttöpaikkaryhmiin käyttöpaikan vuosikulutuksen perus-
teella. Käyttöpaikan vuosikulutuksena voidaan käyttää vähittäismyyjän valinnan mu-
kaisesti joko todettua vuosikulutusta tai vuosikulutusarviota. Käyttöpaikkojen jakami-
sessa eri käyttöpaikkaryhmiin tulee käyttää seuraavaa ryhmittelyä: 

Yritys- ja yhteisöasiakkaat (ALV-velvollinen) 

Käyttäjäryhmä 1: käyttöpaikan vuosikulutus alle 20 MWh 

Käyttäjäryhmä 2: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 20 MWh ja alle 500 
MWh 

Käyttäjäryhmä 3: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 500 MWh ja alle 2 000 
MWh 

Käyttäjäryhmä 4: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 2 000 MWh ja alle 
20 000 MWh 

Käyttäjäryhmä 5: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 20 000 MWh ja alle 
70 000 MWh 
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Muut asiakkaat 

Käyttäjäryhmä 6: käyttöpaikan vuosikulutus alle 1 000 kWh 

Käyttäjäryhmä 7: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 1 000 kWh ja alle 
2 500 kWh 

Käyttäjäryhmä 8: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 2 500 kWh ja alle 
5 000 kWh 

Käyttäjäryhmä 9: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 5 000 kWh ja alle 
15 000 kWh 

Käyttäjäryhmä 10: käyttöpaikan vuosikulutus vähintään 15 000 kWh. 

3 § 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön myyntimäärien ilmoittaminen 

Sähkön vähittäismyyjän on ilmoitettava Energiavirastolle edellisen kalenterivuoden ai-
kana myydyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä vähennettynä Ener-
giaviraston julkaiseman jäännösjakauman avulla ilmoitetun uusivien energialähteiden 
avulla tuotetun sähkön myyntimäärällä. 

4 § 

Sähkön myyntisopimusmäärien ilmoittaminen 

Sähkön vähittäismyyjän on ilmoitettava Energiavirastolle sopimustyypeittäin jaettuna 
niiden käyttöpaikkojen lukumäärä, joissa on kuluttajien kanssa tehty ja kalenterivuoden 
viimeisenä päivänä voimassaoleva sähkönmyynti- tai kokonaistoimitussopimus. Myyn-
tisopimusten jakamisessa eri sopimustyyppeihin tulee käyttää seuraavaa ryhmittelyä: 

1. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, joissa sähkön myyntihinta ei ole sidottu 
indeksiin (esimerkiksi sähkön pörssihintaan tai johdannaissopimuksen hintaan) 

2. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, joissa sähkön myyntihinta on sidottu 
indeksiin (esimerkiksi sähkön pörssihintaan tai johdannaissopimuksen hintaan) 

3. Määräaikaiset sopimukset 

5 § 

Tietojen toimittaminen Energiavirastolle 

Tämän määräyksen 2, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut tiedot tulee toimittaa Energiavirastolle 
sähköisesti syöttämällä ne internetissä Energiaviraston hintatietojärjestelmään. Tieto-
jen syöttäminen edellyttää, että Energiavirasto on hyväksynyt myyjän järjestelmän 
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käyttäjäksi, myyjä on nimennyt tietojen syöttämiseen oikeutetun luonnollisen henkilön 
ja että tällä on käytössään järjestelmään kirjautumisen edellyttämät tunnisteet.  

Tämän määräyksen 2, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Energiavirastolle 
vuosittain kyseistä kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

5 § 

Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2014. 

Ensimmäisen kerran tämän määräyksen 2, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut tiedot tulee toimittaa 
Energiavirastolle 31.3.2015 mennessä koskien vuotta 2014. 
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