Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden
menettelytapojen kehitysryhmä / Fingrid Oyj:n
sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä

Yhteiskokous
20.5.2019

Agenda 09:00‒14:15 / Aamupäivä
Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki Fingrid Oyj

• Kokouksen avaus 9:00-9:15
• 14.12.2018 kokousten pöytäkirja
• Energiateollisuus ry:n ajankohtaiskatsaus / Heinimäki 9:15-10:00
• eSettin terveiset / Lahti 10:00-10:30
• Tiedonvaihtopalvelun ajankohtaiset / Korpelainen 10:30-11:15
• Tiedonvaihdon kehitys / Hiekka

• Lounas 11:15-12.00
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8.5.2019

Agenda 09:00‒14:15 / Iltapäivä
Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki Fingrid Oyj

• Datahub projektin kuulumiset
• Käyttöönottotyöryhmä / Arffman 12:00-12:30
• Markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmat / Hiekka 12:30-12:45
• Tietokonversio / Jännes 12:45-13:15
• Prosessit / Puukangas 13:15-13:45
• GSRN-tunnuksen käyttö asiakasrajapinnassa – kysymys toimialalta 13:45-14:00 ks. diat 5-6
• Datahub käyttöönotto – APERAK-tarkastussäännön toteutus datahubin jäädytysjakson
alkaessa ks. dia 7 14:00-14:15
• Muut asiat
• Kokouksen päätös n. 14:15
• Seuraava kokous 19.11.2019

• Lopetuskahvit 14:15
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Kysymys toimialalta koskien ET:n suositusta
GSRN-tunnuksen käytöstä asiakasrajapinnassa
• Onko tullut yhtään lievennystä tähän GSRN tunnuksen käyttöön asiakasrajapinnassa?
Onko tämä suositus vai pakollinen lakiin perustuva määräys?
• GS1 ohjeistus asiakasrajapintaan_20170605 (pdf) (48.2 KB)
• ”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.”
• Mikäli verkkoyhtiön omat käyttöpaikkatunnukset ovat max 5-merkkiä ja uudet GSRNtunnukset luodaan käyttämällä nykyistä käyttöpaikkatunnusta yksilöivänä tunnuksena, niin
onko mahdollista käyttää lyhyempää tunnusta edelleen datahubin aikaan
asiakasviestinnässä esim. laskut, maksumuistutukset ja perintä, häiriöviestit?
• Sopimus ja tarjous tulosteisiin, online palveluun ym. GSRN tunnuksen lisääminen nykyisen
tunnuksen rinnalle info-tiedoksi ei ole ongelma, mutta integraatiot asiakastietojärjestelmän
ulkopuolisiin järjestelmiin ovat hankalia ja työläitä toteuttaa.
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Kysymys toimialalta koskien ET:n suositusta
GSRN-tunnuksen käytöstä asiakasrajapinnassa
Kysymykset Fingridin ja ET:n kehitysryhmille:
• Perusteluina suositukselle [kyseessä on siis ET:n suositus, ei lainsäädäntöä] oli aikanaan
helppous ja yksiselitteisyys asiakkaan näkökulmasta. Suosituksella tavoitellaan, että
sähkömarkkinoilla toimiminen olisi asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa ja yksinkertaista.
Suosituksella pyritään välttämään esimerkiksi tilanne, että jakeluverkonhaltija ja myyjä
käyttäisivät asiakkaan käyttöpaikasta eri tunnuksia samanaikaisesti.
• Toivoisimme kokouksessa keskustelua mm. seuraavista näkökulmista:
• Ovatko muutkin järjestelmätoimittajat kokeneet hankalaksi toteuttaa tunnuksen käytön
asiakasrajapinnassa?
• Voidaanko integraatiot edelleen toteuttaa vanhalla tunnuksella, vaikka asiakas
käyttää/asiakkaalle näytetään vain uutta tunnusta?
• Toivomme yhtiöiden edustajilta näkemyksiä käyttäjien tarpeista ja asiakkaan näkökulmasta.
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Datahub käyttöönotto / APERAK-tarkastussäännön
toteutus datahubin jäädytysjakson alkaessa
• Nykyisen tiedonvaihdon alasajoon liittyvien aikarajojen osalta suunnitelmaan lisättiin linjaus
”Mikäli markkinaosapuoli lähettää PRODAT-sanoman lähettämisen määräajan jälkeen, on
kyseinen markkinaosapuoli vastuussa sanoman aiheuttamasta selvittelytyöstä. Vaikka
sanoman vastaanottaja kuittaisikin vastaanotetun sanoman positiivisella APERAKsanomalla, Alkuperäisen sanoman lähettäneen markkinaosapuolen tulee tiedostaa, että
positiivista APERAK-sanomasta huolimatta tapahtuma, esim. myyjänvaihto tai
katkaisupyyntö ei ole mennyt käsittelyyn. Toisin sanoen määräajan jälkeen PRODATsanoman lähettäjä on vastuussa siitä, että tapahtumaa ei ole käsitelty. Markkinaosapuolet
voivat halutessaan toteuttaa järjestelmiinsä APERAK-tarkastussäännön, jolloin määräajan
jälkeen lähetetyt sanomat kuitataan negatiivisella APERAK-sanomalla. Tällä voidaan
vähentää manuaalisen työn tarvetta.”
Datahub käyttöönottotyöryhmä toivoi nostettavan keskusteluun, onko toimijoilla valmius
toteuttaa järjestelmiinsä ko. APERAK-tarkastussääntöä.
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Fingrid Datahub Oy
c/o Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Y-tunnus: 2745543-5

