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Laki
sähkömarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähkömarkkinalain (588/2013) 8 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 ja 4 momentti, 47,

49 ja 74 §, 76 § ja siirretään se lakiin lisättävään 11 a lukuun ja 87 §:n 2 momentti, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1430/2014, uusi 27 a kohta sekä la-

kiin uusi 49 a, 49 b ja 75 a §, 11 a luku ja 86 a § seuraavasti:

3 §

Määritelmät

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

27 a) sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksiköllä 8 §:ssä tarkoitetun järjestelmä-
vastaavan kantaverkonhaltijan tytäryhtiötä, joka hoitaa sähkökaupan keskitetyn tiedon-
vaihdon palveluihin kuuluvia tehtäviä ja toimii luonnollisten henkilöiden suojelusta hen-
kilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä
näissä tehtävissä;

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

8 §

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähköverkkolupa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hakijan, joka hakee järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähköverkkolupaa, on 6

ja 7 §:ssä säädettyjen vaatimusten lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset:
1) hakija on järjestänyt tasesähköyksikön toiminnot erillisen toimintayksikkönsä tai

kokonaan omistamansa tytäryhtiön tehtäväksi;
2) hakija on järjestänyt valtakunnallisen taseselvityksen hoitamiseen liittyvät toimin-

not tasesähköyksikön tehtäväksi tai toisista ETA-valtioista olevien kantaverkonhaltijoi-
den kanssa yhteisesti omistamansa osakkuusyhtiön tehtäväksi;

3) hakija on järjestänyt sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen hoitamiseen
liittyvät toiminnot kokonaan omistamansa tytäryhtiön tehtäväksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 144/2018
TaVM 21/2018
EV 162/2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (32016R0679); EUVL L 119, 4.5.2016 s.1
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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.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tarkempia säännöksiä sähköntoimitusten mittauksesta sähköverkoissa annetaan valtio-

neuvoston asetuksella. Säännökset voivat koskea:
1) sähkönkäyttöpaikan ja voimalaitoksen varustamista mittauslaitteistolla;
2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle asetettavia vaatimuksia;
3) mittauslaitteiston lukemista;
4) mittaustiedon toimittamista sähkömarkkinoiden osapuolien hyödynnettäväksi;
5) mittauspalveluissa käytettävää aikajaotusta.

5 luku

Kantaverkkoa ja kantaverkonhaltijaa koskevat säännökset

47 §

Valtakunnallinen taseselvitys

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija vastaa vastuualueensa sähkötaseen sekä vas-
tuualueensa tasevastaavien sähkötaseiden selvittämisestä (valtakunnallinen taseselvitys).
Valtakunnallisessa taseselvityksessä selvitetään kunkin taseselvitysjakson osalta tasesäh-
köyksikön ja tasevastaavien väliset tasepoikkeamat sekä tasesähköyksikön ja muiden kan-
taverkonhaltijoiden vastuualueilla toimivien tasesähköyksiköiden väliset tasepoikkeamat.

49 §

Sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittäminen

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan tehtävänä on sähkökaupan ja taseselvityksen
edellyttämän tiedonvaihdon kehittäminen vastuualueellaan yhteistyössä sähköalan yritys-
ten kanssa. Kehittämistoiminnalla on edistettävä tehokkaasti sekä sähkömarkkinoiden
osapuolien, verkonhaltijoiden ja tasevastaavien kannalta tasapuolisesti ja syrjimättömästi
toteutettua sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa sekä tiedonvaihdon
tietoturvan asianmukaista tasoa. Lisäksi kehittämistoiminnalla on edistettävä kysyntä-
jouston ja muiden lisäarvopalvelujen kehittymistä sekä pienimuotoisen sähköntuotannon
verkkoon pääsyn edellytyksiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tiedonvaihdon kehittämiseen kuuluvat ainakin:
1) tiedonvaihtoon liittyvien menettelytapojen ja standardien kehittäminen ja niihin liit-

tyvään kansainväliseen kehitystyöhön osallistuminen;
2) sähköalan yritysten tiedonvaihtoon käyttämien tietojärjestelmien yhteensopivuuden

ja tiedonvaihdon oikeellisuuden edistäminen;
3) tiedonvaihtoon liittyvien menettelytapojen ja standardien muuttamista koskevien

ehdotusten tekeminen ministeriölle;
4) tiedonvaihtoon liittyvä tiedottaminen, koulutus ja neuvonta.
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49 a §

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija vastaa vastuualueellaan jakeluverkoissa käytä-
vän sähkökaupan markkinaprosessien edellyttämän tiedonvaihdon ja -hallinnan keskite-
tystä järjestämisestä ja taseselvityksestä jakeluverkoissa (sähkökaupan keskitetyn tiedon-
vaihdon palvelut). Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluja ovat:

1) vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan asiakastietojen ja sähkönkäyttöpaikkatieto-
jen ylläpito;

2) vähittäismyynnin ja sähkönjakelun asiakassopimusprosessien edellyttämän tiedon-
vaihdon järjestäminen;

3) laskutuksen ja taseselvityksen perustana olevien mittaustietojen tiedonvaihdon jär-
jestäminen;

4) sähköntoimitusten ja sähkönjakelun katkaisu- ja kytkentäprosessien tiedonvaihdon
järjestäminen;

5) jakeluverkonhaltijan tuote- ja laskurivitietojen ylläpidon järjestäminen sekä vähit-
täismyyjän tuote- ja laskurivitietojen ylläpitomahdollisuuden järjestäminen;

6) vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan osapuolitietojen välittäminen;
7) vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan asiakkaan pääsyn järjestäminen sähkökau-

pan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön hallussa oleviin omiin tietoihinsa;
8) sähkökauppojen taseselvitys jakeluverkoissa ja taseselvitykseen liittyvän tiedon-

vaihdon järjestäminen;
9) edellä 1–8 kohdassa tarkoitettujen palvelujen kattamien tietojen säilyttäminen.
Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan on ylläpidettävä ja kehitettävä 1 momentissa

tarkoitettuja toimintojaan ja palveluitaan sekä niiden hoitamiseen tarvittavia järjestel-
miään ja rajapintoja toisten sähköalan yritysten järjestelmiin siten, että palvelut ja järjes-
telmät toimivat tehokkaasti ja niiden käytettävyys on helppoa, niiden tietoturvan taso on
asianmukainen ja edellytykset tehokkaasti toimiville sähkön vähittäismarkkinoille voi-
daan turvata.

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan on tarjottava sähkökaupan keskitetyn tiedon-
vaihdon palveluita vähittäismyyjille ja jakeluverkonhaltijoille tasapuolisesti ja syrjimättö-
mästi sekä huolehdittava siitä, että sen tietojärjestelmissä käsiteltävien henkilötietojen ja
liikesalaisuuksien sekä maanpuolustuksen, poikkeusoloihin varautumisen ja väestönsuo-
jelun sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjen kannalta arkaluontoisten tieto-
jen tietoturva on järjestetty asianmukaisesti.

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan on huolehdittava sähkökaupan keskitetyn
tiedonvaihdon palvelujen tuottamisessa käyttämiinsä tietojärjestelmiin kohdistuvien riski-
en hallinnasta. Riskienhallinnassa on otettava huomioon:

1) järjestelmien ja tilojen turvallisuus;
2) tietoturvauhkien ja häiriöiden käsittely;
3) liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta;
4) seuranta, tarkastukset ja testaukset;
5) mahdollisten kansainvälisten standardien noudattaminen.
Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava viipymättä Energiavirastolle

sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen tuottamisessa käyttämiinsä tietojärjes-
telmiin kohdistuvista merkittävistä häiriöistä ja sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon
palveluihin kohdistuvista tai niitä uhkaavista merkittävistä tietoturvaloukkauksista taikka
muista tapahtumista, jotka estävät näiden palvelujen toimivuuden tai häiritsevät niitä olen-
naisesti. Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan 29 a §:ssä säädettyä menettelyä. Energiavi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, muodosta ja toimittamisesta.
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49 b §

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan tiedonvaihtopalvelujen maksut

Edellä 49 ja 49 a §:ssä tarkoitetut tehtävät rahoitetaan erillisillä maksuilla, joita järjes-
telmävastaava kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään kantaverkkopalvelun, tasepal-
velun ja sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttäjiltä. Maksuilla voidaan
kattaa järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle tehtävien hoitamisesta aiheutuneet
kohtuulliset kustannukset ja kohtuullinen voitto. Maksujen määräytymisperusteiden tulee
olla tasapuolisia ja syrjimättömiä.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön palvelumaksujen tulee perustua käyt-
täjien hyödyntämiin palveluihin. Maksut eivät saa perustua yksikön 49 a §:n perusteella
keräämien tietojen markkina-arvoon.

Maksut ja niiden määräytymisperusteet on julkaistava.

74 §

Taseselvitys

Verkonhaltija ja tasevastaava ovat velvollisia huolehtimaan taseselvityksestä. Tasesel-
vityksen tulee perustua sähkön mittaukseen tai mittauksen ja tyyppikuormituskäyrän yh-
distelmään sekä toimituksia koskeviin ilmoituksiin. Jos taseselvitysjakso on tuntia lyhy-
empi, jakeluverkkoon liitetyn käyttöpaikan tai voimalaitoksen tuntimittauslaitteiston mit-
taama tuntienergia on jaettava taseselvityksessä kuormituskäyrän tai muun säädetyn las-
kentasäännön mukaisesti kysymyksessä olevaan tuntiin sisältyville taseselvitysjaksoille.
Tarkemmat säännökset taseselvityksessä käytettävistä menetelmistä annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

Sen lisäksi, mitä 4 luvussa säädetään verkkopalveluista, on taseselvityspalveluja tarjot-
tava tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin sähkömarkkinoiden osapuolille. Taseselvitys-
palvelujen tarjonnassa ei saa olla perusteettomia eikä sähkökaupan kilpailua ilmeisesti ra-
joittavia ehtoja.

75 a §

Velvollisuus käyttää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluita

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan, joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa jakelu-
verkossa, on käytettävä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluita sekä huolehdit-
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.

11 a luku

Sähkökaupan markkinaprosesseihin liittyvän tiedon hallinta

75 b §

Sähkökaupan markkinaprosesseihin liittyvän tiedon hallinta

Sähköalan yrityksen on ylläpidettävä ja kehitettävä sähkökaupan markkinaprosessei-
hin, tasevastuun täyttämiseen ja taseselvitykseen liittyviä toimintojaan ja palveluitaan
sekä niiden hoitamiseen tarvittavia järjestelmiään sekä yhteyksiä näihin toimintoihin liit-
tyvien toisten sähköalan yritysten järjestelmiin siten, että palvelut ja järjestelmät toimivat
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tehokkaasti ja niiden käytettävyys on helppoa, niiden tietoturvan taso on asianmukainen
ja edellytykset tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille voidaan turvata.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen järjestämisestä säädetään 5 luvussa.

75 c §

Sähkökaupan markkinaprosesseihin liittyvän tiedon säilyttäminen

Sähköalan yrityksen on säilytettävä tässä laissa säädettyjä, sähkökaupan keskitetyn tie-
donvaihdon palveluihin, sähkökaupan markkinaprosesseihin, tasevastuun täyttämiseen ja
taseselvitykseen liittyviä tehtäviä tai velvollisuuksia suorittaessaan tai täyttäessään saa-
mansa tiedot kuuden vuoden ajan tapahtumasta, jota tieto koskee tai, jos kysymyksessä on
sopimusta koskeva tieto, kuuden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. Henkilötiedot on
poistettava sähköalan yrityksen rekisteristä tämän ajan päätyttyä, ellei niiden käsittelyyn
tämän ajan jälkeen ole muuta oikeusperustetta.

75 d §

Henkilötunnuksen käyttäminen henkilön yksilöimiseksi

Henkilön yksiselitteiseksi yksilöimiseksi sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palve-
luissa voidaan käyttää henkilötunnusta tai muuta tunnistetta, joka täyttää henkilötunnusta
vastaavat ominaisuudet henkilön yksilöimiseksi. Sen lisäksi, mitä muutoin säädetään hen-
kilötunnuksen käsittelystä, sähköalan yritys saa käsitellä henkilötunnusta tässä laissa sää-
dettyjen tehtäviensä tai velvollisuuksiensa suorittamiseksi tai täyttämiseksi. Lisäksi vähit-
täismyyjä tai jakeluverkonhaltija saa käsitellä henkilötunnusta myös loppukäyttäjäasiak-
kaansa yksiselitteiseksi yksilöimiseksi.

75 e §

Loppukäyttäjän ja sähköntuottajan oikeus itseään koskevan tiedon hyödyntämiseen

Verkonhaltijan on luovutettava loppukäyttäjälle ja sähköntuottajalle tai näiden nimeä-
mälle taholle jäljennös loppukäyttäjän tai sähköntuottajan omaa sähkönkäyttöä ja sähkön-
tuotantoa koskevista mittaus- ja kulutustiedoista, jotka verkonhaltija on kerännyt sähkön-
käyttöpaikan mittauslaitteistosta. Tiedot on luovutettava koneluettavassa ja helposti muo-
kattavassa vakiotietomuodossa sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. Energiaviras-
to voi antaa tarkempia määräyksiä tietojen muodosta ja tietojen luovuttamisessa noudatet-
tavasta menettelystä.

Sähköalan yrityksen on luovutettava asiakkaanaan olevalle loppukäyttäjälle tai tämän
nimeämälle taholle tiedot loppukäyttäjän sähkösopimuksesta sekä muut tätä koskevat tie-
dot, jotka ovat tarpeen sähköntoimittajan vaihtamista varten.

Vähittäismyyjä ja jakeluverkonhaltija voivat osoittaa sähkökaupan keskitetyn tiedon-
vaihdon yksikön 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen luovuttajaksi. Tiedot on luovu-
tettava loppukäyttäjälle ilman erillistä korvausta.

75 f §

Loppukäyttäjään yhdistettävissä olevan tiedon luovuttaminen

Sähköalan yrityksellä on oltava loppukäyttäjän nimenomainen suostumus luovuttaa toi-
selle loppukäyttäjään yhdistettävissä oleva mittaus- tai kulutustieto, joka koskee loppu-
käyttäjän sähkönkäyttöä tai -tuotantoa, sekä muu tieto, jota loppukäyttäjä tarvitsee säh-
köntoimittajan vaihtamiseen, jos se on saanut mainitun tiedon haltuunsa suorittaessaan tai
täyttäessään tässä laissa säädettyjä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluihin,
sähkökaupan markkinaprosesseihin, tasevastuun täyttämiseen tai taseselvitykseen liitty-
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viä tehtäviään tai velvoitteitaan. Tiedon saa kuitenkin luovuttaa ilman loppukäyttäjän
suostumusta, jos luovutus:

1) on tarpeen tiedon luovuttajan tässä tai muussa laissa säädetyn velvollisuuden täyttä-
miseksi;

2) on tarpeen tiedon vastaanottajan tässä tai muussa laissa säädetyn tiedonsaantioikeu-
den täyttämiseksi;

3) on tarpeen sähköalan yrityksen ja loppukäyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi,
sähköalan yrityksen ja loppukäyttäjän väliseen sopimukseen perustuvan asiakassuhteen
hoitamisessa tai sähköalan yrityksen ja loppukäyttäjän väliseen asiakassuhteeseen liitty-
vän tässä tai muussa laissa säädetyn velvoitteen täyttämiseksi;

4) on tarpeen rakennuksen tai sen osan tai siinä olevan omaisuuden suojelemiseksi säh-
könsiirron, -jakelun tai -toimituksen keskeytyksestä aiheutuvilta vahingoilta tai tällaisen
vahingon selvittämiseksi ja luovutettavan tiedon vastaanottajana on rakennuksen tai sen
osan omistaja tai haltija taikka rakennusta koskevan liittymissopimuksen osapuoli;

5) tapahtuu sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksiköstä Tilastokeskukselle ja on
tarpeen Tilastokeskuksen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi;

6) tapahtuu sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksiköstä ja on tarpeen yleistä
energiamarkkinoihin tai energian käyttöön liittyvää tieteellistä tutkimusta tai yleistä ener-
giamarkkinoihin tai energian käyttöön liittyvää päätöksentekoa palvelevaa viranomaissel-
vitystä varten.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö ei saa luovuttaa 1 momentin 6 kohdas-
sa tarkoitetussa tilanteessa sellaisia tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjä ja tämän sopi-
muspuoli voidaan tunnistaa suoraan. Yksikkö saa tällöin kuitenkin antaa käyttöoikeuden
tietoihin, joiden perusteella loppukäyttäjä voidaan tunnistaa välillisesti. Luovutettuja tai
käyttöoikeuden kautta saatuja tietoja ei saa luovuttaa edelleen, ellei sähkökaupan keskite-
tyn tiedonvaihdon yksikkö anna siihen lupaa.

76 §

Salassapitovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Sähköalan yritys on velvollinen pitämään salassa tässä laissa, sähkökauppa-asetuksessa
tai energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetussa Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 tarkoitettuja tehtäviä suorittaes-
saan tietoonsa saamansa asiakkaansa tai muun verkon käyttäjän liikesalaisuuden, jollei
tiedon ilmaiseminen toiselle perustu tässä laissa tai mainituissa asetuksissa säädettyyn oi-
keuteen tai se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen il-
maisemiseen.

Sähköalan yritys on velvollinen pitämään salassa tässä laissa tai sähkökauppa-asetuk-
sessa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan tietoonsa saamansa tiedon, joka koskee:

1) maanpuolustusta palvelevia rakenteita, laitteita tai järjestelmiä, maanpuolustuksen
kannalta muutoin merkityksellisiä kohteita tai puolustusvalmiuteen varautumista, jollei
ole ilmeistä, että tiedon ilmaiseminen ei vahingoita eikä vaaranna maanpuolustuksen etua;

2) poikkeusoloihin varautumista tai väestönsuojelua, jos tiedon ilmaiseminen vahin-
goittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai
poikkeusoloihin varautumista;

3) tieto- ja viestintäjärjestelmiin kuuluvia rakenteita, laitteita tai kohteita tai tieto- ja
viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä, jollei ole ilmeistä, että tiedon ilmaiseminen ei vaa-
ranna tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjen toteutumista.

Salassa pidettäviä tietoja ei saa antaa myöskään yhtiökokoukselle, osuuskunnan ko-
koukselle tai edustajistolle eikä kokoukseen osallistuvalle osakkeenomistajalle tai jäsenel-
le. Salassapitovelvollisuus koskee myös sähköalan yrityksen toimielimen jäsentä ja vara-
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jäsentä ja sen palveluksessa tai toimeksiannosta työskentelevää henkilöä, joka tässä pykä-
lässä tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan on saanut tietää salassa pidettävän seikan.

Sähköalan yrityksellä on kuitenkin velvollisuus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja
viranomaiselle, jolla on lain mukaan oikeus niitä saada.

Sähköalan yritys ja tässä pykälässä tarkoitettu henkilö eivät saa käyttää salassapitovel-
vollisuuden piiriin kuuluvia tietoja omaksi hyödykseen eivätkä toisen hyödyksi tai vahin-
goksi.

86 a §

Loppukäyttäjältä ennen sopimuksen tekemistä pyydettävät tiedot

Loppukäyttäjältä on pyydettävä sähköverkkosopimuksen ja sähkönmyyntisopimuksen
tekemistä varten ainakin seuraavat tiedot:

1) loppukäyttäjän nimi ja yhteystiedot;
2) tiedot loppukäyttäjän yksiselitteiseksi yksilöimiseksi;
3) sopimuksen kohteena olevan sähkönkäyttöpaikan osoite.

87 §

Sopimuksen tekeminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kutakin sähkönkäyttöpaikkaa koskevan sähköverkkosopimuksen ja sähkönmyyntiso-

pimuksen saa tehdä vain samalle loppukäyttäjälle tai samoille loppukäyttäjille. Sähkö-
verkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus on tehtävä kirjallisesti, jos sopijapuoli sitä vaatii.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.
Ajankohdasta, jolloin 49 a §:ssä tarkoitetut sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon pal-

velut on otettava käyttöön, säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Vähittäismyyjä ja jakeluverkonhaltija saavat sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon

palvelujen käyttöönottoon saakka poiketa 87 §:n 2 momentissa säädetystä velvollisuudes-
ta tehdä sähkönmyyntisopimus ja sähköverkkosopimus samalle loppukäyttäjälle tai sa-
moille loppukäyttäjille.

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan, jolla on velvollisuus käyttää sähkökaupan
keskitetyn tiedonvaihdon palveluita, on toteutettava sähkökaupan keskitetyn tiedonvaih-
don palvelujen käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet ennen palveluiden käyttöön-
ottoa. Valmistelutoimet on tehtävä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan yhteistyössä
sähköalan yritysten kanssa laatiman sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen
tietokonversiosuunnitelman ja käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Vähittäismyyjän ja
jakeluverkonhaltijan on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta
itselleen suunnitelma, joka sisältää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen
käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet tietokonversiosuunnitelman ja käyttöönot-
tosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa on täydennettävä tarvittaessa. Suunnitelma ja
siihen tehtävät muutokset on toimitettava Energiavirastolle ja järjestelmävastaavalle kan-
taverkonhaltijalle. Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on toimitettava Energiaviras-
tolle ja järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle näiden pyynnöstä tarpeelliset tiedot
valmistelutoimiensa toteutumisesta. Energiavirastolla on oikeus päätöksellään vaatia vä-
hittäismyyjää ja jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia suunnitelmaan tai valmistelu-
toimiin, jos on syytä epäillä, että suunnitelma tai valmistelutoimet eivät täytä sähkökaupan
keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton vaatimuksia tai, jos on syytä epäillä,
että sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotto viivästyisi puutteel-
listen valmistelutoimien vuoksi.
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