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Laki
sähkömarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähkömarkkinalain (588/2013) 22 §, 71 §:n 2 momentti ja 75 a §, sellaisina

kuin niistä ovat 22 § osaksi laissa 108/2019 ja 75 a § laissa 108/2019, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1430/2014, 108/2019 ja 730/2021,

uusi 25 a–25 c kohta sekä 71 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 a) parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, kun on kyse tietosuojasta ja -turvasta
älykkäässä mittausympäristössä, tehokkaimpia, edistyneimpiä ja parhaiten käytäntöön so-
veltuvia tekniikoita, jotka lähtökohtaisesti muodostavat perustan Euroopan unionin tieto-
suoja- ja tietoturvasäännösten noudattamiselle;

25 b) mittausalueella kantaverkkoa, suurjännitteistä jakeluverkkoa, jakeluverkkoa, sul-
jettua jakeluverkkoa ja niiden osaa sekä sellaista kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistö-
ryhmän sisäistä sähköverkkoa, joka muodostaa oman selvitysalueensa taseselvityksessä;

25 c) rajapistemittauksella kahden mittausalueen välillä siirrettävän sähkön määrän
mittaamista;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

22 §

Verkonhaltijan tehtävät sähköntoimitusten mittauksessa

Verkonhaltijan on järjestettävä sähköverkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perus-
tana oleva sähköntoimitusten mittaus sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoittaminen
sähkömarkkinoiden osapuolille. Taseselvityksessä ja laskutuksessa tarvittavat mittaustie-
dot on ilmoitettava sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti.

Verkonhaltijan on huolehdittava mittausjärjestelmiensä ja mittaustietojen tiedonsiirron
asianmukaisesta kyberturvallisuudesta. Verkonhaltijan on mittausjärjestelmiensä ja mit-
taustietojen tiedonsiirron korkeatasoisen kyberturvallisuuden varmistamiseksi otettava
asianmukaisesti huomioon paras käytettävissä oleva tekniikka suhteutettuna järjestelmien
hankinnasta ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.
HE 116/2021
TaVM 24/2021
EV 135/2021
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Verkonhaltijan on mittauspalvelua järjestäessään pyrittävä edistämään verkon käyttäji-
en tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä sekä sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien
hyödyntämistä. Loppukäyttäjille on ennen mittauslaitteiston asentamista annettava asian-
mukaista neuvontaa ja tietoa mittauslaitteiston hyödyntämisestä sekä henkilötietojen ke-
räämisestä ja käsittelystä Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön sekä sitä täydentävän
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua joko omana työnä tai hankkia palvelun. Pal-
velu voidaan hankkia tällöin myös muulta sähkömarkkinoiden osapuolelta.

Jos verkon käyttäjä tai sähkövaraston haltija tilaa verkonhaltijalta säädetyt vaatimukset
ylittävän mittauspalvelun, verkonhaltija voi veloittaa palvelun tilaajalta tällaisesta mit-
tauspalvelusta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Tarkempia säännöksiä sähköntoimitusten mittauksesta sähköverkoissa annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. Säännökset voivat koskea:

1) sähkönkäyttöpaikan, voimalaitoksen ja sähkövaraston varustamista mittauslaitteis-
tolla;

2) rajapistemittausta;
3) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle asetettavia vaatimuksia;
4) mittauslaitteiston lukemista;
5) mittaustiedon toimittamista sähkömarkkinoiden osapuolien hyödynnettäväksi;
6) mittauspalveluissa käytettävää aikajaotusta.

71 §

Sähkön mittaus kiinteistön sisäisessä sähköverkossa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Loppukäyttäjällä on oikeus ilman erillistä korvausta saada käyttöönsä omaa sähkönku-

lutustaan koskeva mittaustieto, jonka kiinteistönhaltija on kerännyt loppukäyttäjän hallin-
nassa olevan huoneiston tai tilan mittauslaitteistosta. Loppukäyttäjällä on oikeus saada
käyttöönsä tiedot hallinnassaan olevan huoneiston tai tilan mitatusta sähkönkulutuksesta
myös siinä tapauksessa, että sähkönoston laskutus ei hänen osaltaan perustu mitattuun
sähkönkulutukseen.

Jos kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisestä sähköverkosta muodoste-
taan mittausalue, rajapistemittauksen järjestämisestä vastuussa oleva verkonhaltija ja kiin-
teistönhaltija voivat sopia, että kiinteistönhaltija järjestää sähköverkon ja kiinteistöverkon
välisen rajapistemittauksen. Kiinteistönhaltija voi tuottaa rajapistemittauksen tällöin joko
omana työnä tai hankkia sen palveluna.

Tarkempia säännöksiä sähköntoimitusten mittauksesta kiinteistön tai sitä vastaavan
kiinteistöryhmän sisäisessä sähköverkossa annetaan valtioneuvoston asetuksella. Sään-
nökset voivat koskea:

1) huoneiston tai tilan varustamista mittauslaitteistolla;
2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle asetettavia vaatimuksia;
3) mittauslaitteiston lukemista;
4) mittaustiedon toimittamista loppukäyttäjien ja sähkömarkkinoiden osapuolien hyö-

dynnettäväksi;
5) mittauspalveluissa käytettävää aikajaotusta;
6) rajapistemittausta.

75 a §

Velvollisuus käyttää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluita

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan, joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa jakelu-
verkossa, on käytettävä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluita sekä huolehdit-
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tava siitä, että sen tietojärjestelmät ja tiedonsiirtoon käyttämät järjestelmät toimivat yh-
teensopivasti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön tietojärjestelmien kanssa.
Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on huolehdittava vastuulleen kuuluvan, sähkö-
kaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle toimittamansa tiedon virheettömyydestä sekä
toimittamansa virheellisen tiedon korjaamisesta viipymättä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun verkonhaltijan, jonka sähköverkossa on yhteinen
rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalueen kanssa, sekä kiinteistönhalti-
jan, jonka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen sähköverkko muodostaa
mittausalueen, jolla on yhteinen rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalu-
een kanssa, on järjestettävä mainittuun rajapistemittaukseen liittyvä tiedonvaihto sähkö-
kaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön kanssa. Rajapistemittauksen järjestämisestä
vastuussa olevan verkonhaltijan tai kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että sen vas-
tuulla olevat järjestelmät, joita käytetään mainitun rajapistemittauksen tiedonsiirrossa,
toimivat yhteensopivasti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön tietojärjestelmi-
en kanssa. Verkonhaltijan ja kiinteistönhaltijan on huolehdittava vastuulleen kuuluvan,
sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle toimittamansa mittaustiedon virheettö-
myydestä sekä toimittamansa virheellisen mittaustiedon korjaamisesta viipymättä.

Vähittäismyyjän, 1 ja 2 momentissa tarkoitetun verkonhaltijan ja 2 momentissa tarkoi-
tetun kiinteistönhaltijan on rekisteröidyttävä käyttämänsä palvelun käyttäjäksi sähkökau-
pan keskitetyn tiedonvaihdon yksikössä. Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön
on hyväksyttävä vähittäismyyjän, verkonhaltijan ja kiinteistönhaltijan rekisteröityminen,
jos tämä täyttää sen sähköjärjestämässä harjoittaman toiminnan edellyttämät 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetut vaatimukset tietojärjestelmien ja tiedonsiirtoon käytettyjen järjestel-
mien yhteensopivuudesta ja on solminut käyttämäänsä palvelua koskevan palvelusopi-
muksen, jonka ehdot Energiavirasto on vahvistanut sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonnasta annetun lain 10 §:n mukaisesti. Rekisteröityminen on tehtävä ennen kuin:

1) vähittäismyyjä aloittaa sähkösopimusten tarjoamisen loppukäyttäjille;
2) jakeluverkonhaltija aloittaa jakeluverkkotoiminnan harjoittamisen jakeluverkossa;
3) 2 momentissa tarkoitetusta sähköverkosta tai kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteis-

töryhmän sisäisestä sähköverkosta muodostetaan mainitussa momentissa tarkoitettu mit-
tausalue.

————
Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2021.
Mitä 75 a §:n 3 momentissa säädetään, sovelletaan myös vähittäismyyjään, verkon-

haltijaan ja kiinteistönhaltijaan, joka harjoittaa lain voimaantullessa mainitun pykälän 1
ja 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, paitsi jos se ei jatka toimintaa sähkökaupan kes-
kitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton jälkeen.

Helsingissä 22.10.2021
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