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Valtioneuvoston asetus
sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston

asetuksen (66/2009) 6 luvun 5 §:n 5 kohta ja 8 §,
muutetaan 6 luvun 5 §:n 4 kohta sekä
lisätään 1 lukuun uusi 3 ja 4 § sekä 4 lukuun uusi 1 a ja 1 b § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

Paikallinen energiayhteisö

Tässä asetuksessa paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä:
1) joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa, aggregoi tai varastoi energiaa taikka tarjoaa ener-

giatehokkuuspalveluja, sähköajoneuvojen latauspalveluja tai muita energiapalveluja jäse-
nilleen tai osakkailleen;

2) joka perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen;
3) jossa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät sen jäsenet tai osakkaat;
4) jonka jäsenet tai osakkaat ovat luonnollisia henkilöitä, kuntia tai muita paikallisvi-

ranomaisia taikka pieniä tai keskisuuria yrityksiä;
5) jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talou-

teen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueelle, jol-
la se toimii;

6) jonka jäsenten tai osakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen sähkön mittauksista vastaa ja-
keluverkonhaltija;

7) jonka jäsenten tai osakkaiden sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai
sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä ja jotka on liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon
samalla liittymällä; ja

8) jonka sähköntuotantolaitteisto ja sähkövarasto kuuluvat 7 kohdassa tarkoitettuun
liittymään.

Paikallisen energiayhteisön on rekisteröidyttävä sähköntoimitusten selvitystä varten
sille jakeluverkonhaltijalle, joka vastaa paikallisen energiayhteisön sähkön mittauksista.
Paikallisen energiayhteisön tehtävänä on ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle sähköntoimitus-
ten selvitystä ja mittausta varten paikalliseen energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpai-
kat, sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-osuudet, jakeluverkkoon syötetyn säh-
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kön jako-osuudet sekä näiden tietojen muutokset. Sähkönkäyttöpaikka voidaan ilmoittaa
kuuluvaksi kerrallaan vain yhteen sellaiseen paikalliseen energiayhteisöön tai 4 §:ssä tar-
koitettuun aktiivisten asiakkaiden ryhmään, johon sovelletaan 4 luvun 1 b §:ssä tarkoitet-
tua taseselvitysjakson sisäistä hyvityslaskentaa.

4 §

Aktiiviset asiakkaat

Loppukäyttäjät voivat muodostaa sähköntoimitusten selvitystä varten aktiivisten asiak-
kaiden ryhmän, jos:

1) ne yhdessä tuottavat tai varastoivat sähköä taikka osallistuvat joustoa tai energiate-
hokkuutta koskeviin järjestelyihin;

2) 1 kohdassa tarkoitettu toiminta ei ole loppukäyttäjien ensisijaista kaupallista tai am-
matillista toimintaa;

3) loppukäyttäjien sähkönkäyttöpaikkojen sähkön mittauksista vastaa jakeluverkon-
haltija;

4) loppukäyttäjien sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai sitä vastaa-
valla kiinteistöryhmällä ja ne on liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla liit-
tymällä; ja

5) loppukäyttäjien sähköntuotantolaitteisto ja sähkövarasto kuuluvat 4 kohdassa tar-
koitettuun liittymään.

Aktiivisten asiakkaiden ryhmän on rekisteröidyttävä sähköntoimitusten selvitystä var-
ten sille jakeluverkonhaltijalle, joka vastaa aktiivisten asiakkaiden ryhmän sähkön mit-
tauksista. Aktiivisten asiakkaiden ryhmän tehtävänä on ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle
ryhmään kuuluvat sähkönkäyttöpaikat, sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-
osuudet, jakeluverkkoon syötetyn sähkön jako-osuudet sekä näiden tietojen muutokset.
Sähkönkäyttöpaikka voidaan ilmoittaa kuuluvaksi kerrallaan vain yhteen sellaiseen aktii-
visten asiakkaiden ryhmään tai 3 §:ssä tarkoitettuun paikalliseen energiayhteisöön, johon
sovelletaan 4 luvun 1 b §:ssä tarkoitettua taseselvitysjakson sisäistä hyvityslaskentaa.

Mitä tässä asetuksessa säädetään aktiivisten asiakkaiden ryhmästä, sovelletaan myös
yksittäiseen loppukäyttäjään, joka tuottaa tai varastoi sähköä taikka osallistuu joustoa tai
energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin ja jonka tuotantolaitteisto tai sähkövarasto on
varustettu jakeluverkonhaltijan erillisellä mittauslaitteistolla, jos 1 momentin 2–5 kohdas-
sa säädetyt edellytykset täyttyvät.

4 luku

Taseselvitys

1 a §

Sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäinen netotus jakeluverkossa

Jakeluverkkoon liitetyssä sähkönkäyttöpaikassa kunkin taseselvitysjakson aikana ver-
konhaltijan samalla mittauslaitteistolla mitattu jakeluverkosta otettu ja jakeluverkkoon
syötetty sähkö lasketaan yhteen taseselvityksessä, jos sähkönkäyttöpaikassa tuotettu säh-
kö on tuotettu nimellisteholtaan enintään 100 kilovolttiampeerin sähköntuotantolaitteis-
tossa tai usean sähköntuotantolaitteiston muodostamassa voimalaitoksessa, jonka nimel-
listeho on enintään 100 kilovolttiampeeria (sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitys-
jakson sisäinen netotus). Sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäinen ne-
totus on toteutettava siten, että kunkin taseselvitysjakson osalta taseselvityksessä hyödyn-
nettäväksi arvoksi muodostuu sähkönkäyttöpaikan kyseisen taseselvitysjakson aikana ja-
keluverkosta ottaman ja sinne syöttämän sähkön määrien summa. Sähkönkäyttöpaikalle
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on muodostettava taseselvityksessä erilliset mittausaikasarjat sähkönkulutukselle ja -tuo-
tannolle siten, että saatu arvo kirjataan kysymyksessä olevan taseselvitysjakson lukemana
joko sähkönkulutuksen tai -tuotannon mittausaikasarjaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua taseselvityksessä hyödynnettävää arvoa on käytettävä
laskutuksessa.

1 b §

Paikallisen energiayhteisön ja aktiivisten asiakkaiden ryhmän mittaustietojen käsittely 
taseselvityksessä

Paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän sähköntuotantolaitteis-
tosta tai usean sähköntuotantolaitteiston muodostamasta voimalaitoksesta taikka sähköva-
rastosta jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon syötetty ja verkonhaltijan mittauslaitteistol-
la mitattu sähkö tulee jakaa paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän
sisällä sen ilmoittamien jako-osuuksien mukaisesti sähkönkäyttöpaikoille taseselvitykses-
sä, jos paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän sähköntuotantolait-
teiston, voimalaitoksen tai sähkövaraston nimellisteho on alle yksi megavolttiampeeria.
Jakaminen tulee tehdä siten, että paikalliseen energiayhteisöön tai aktiivisten asiakkaiden
ryhmään kuuluvaan sähkönkäyttöpaikkaan jakeluverkosta otettu sähkön määrä ja sille
energiayhteisön tai ryhmän ilmoituksen mukaisesti kuuluva osuus energiayhteisön tai ryh-
män jakeluverkkoon syöttämästä sähkön määrästä lasketaan yhteen kunkin taseselvitys-
jakson aikana (taseselvitysjakson sisäinen hyvityslaskenta). Jos paikallisen energiayhtei-
sön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän jakeluverkkoon syöttämän sähkön määrä mitataan
sellaisen sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteistolla, johon myös otetaan sähköä jakeluver-
kosta, jaetaan taseselvityksessä muille paikalliseen energiayhteisöön tai aktiivisten asiak-
kaiden ryhmään kuuluville sähkönkäyttöpaikoille jakeluverkkoon syötetystä sähköstä se
määrä, jota ei ole mittausten mukaan käytetty taseselvitysjakson aikana kyseisellä sähkön-
käyttöpaikalla.

Jos sähkönkäyttöpaikalle kuuluva osuus paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asi-
akkaiden ryhmän jakeluverkkoon syöttämästä sähkön määrästä ylittää sähkönkäyttöpai-
kalle taseselvitysjakson aikana jakeluverkosta otetun sähkön määrän, syötetään tämä ylit-
tävä osuus jakeluverkkoon siinä siirrettäväksi. Paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten
asiakkaiden ryhmä päättää, jaetaanko taseselvityksessä jakeluverkkoon siirrettäväksi syö-
tetyn sähkön määrä kullekin energiayhteisöön tai ryhmään kuuluvalle sähkönkäyttöpai-
kalle sille kuuluvan osuuden mukaisesti vai kokonaisuudessaan sille sähkönkäyttöpaikal-
le, jossa sähköntuotantolaitteisto, voimalaitos tai sähkövarasto sijaitsee.

Jos paikalliseen energiayhteisöön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmään kuuluvalta säh-
könkäyttöpaikalta on keskeytetty sähkönjakelu tai sähköntoimitus, tulee kyseiselle käyt-
töpaikalle kuuluva osuus energiayhteisön tai ryhmän jakeluverkkoon syöttämästä sähkön
määrästä kohdistaa taseselvitysjakson sisäisessä hyvityslaskennassa sille käyttöpaikalle,
jossa tuotantolaitteisto, voimalaitos tai sähkövarasto sijaitsee.

Sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäinen netotus tehdään taseselvi-
tyksessä sähkönkäyttöpaikalle ennen taseselvitysjakson sisäistä hyvityslaskentaa.

Taseselvitysjakson sisäisen hyvityslaskennan tuloksena syntyvää taseselvityksessä
hyödynnettävää arvoa on käytettävä laskutuksessa.
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6 luku

Sähköntoimitusten mittaus sähköverkossa ja kiinteistön sisäisessä verkossa

5 §

Tuntimittauslaitteiston ja verkonhaltijan mittaustietoa käsittelevän tietojärjestelmän 
toiminnalliset vaatimukset sähköverkossa

Sähkönkäyttöpaikkaan asennettavan tuntimittauslaitteiston ja verkonhaltijan mittaus-
tietoa käsittelevän tietojärjestelmän tulee sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
4) mittaustieto sekä jännitteetöntä aikaa koskeva tieto tulee tallentaa verkonhaltijan

mittaustietoa käsittelevään tietojärjestelmään, jossa tuntikohtainen mittaustieto tulee säi-
lyttää vähintään kuusi vuotta ja jännitteetöntä aikaa koskeva tieto vähintään kaksi vuotta.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäinen netotus on toteutettava

sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön palveluna viimeistään 1 päivänä tammi-
kuuta 2023. Jakeluverkonhaltija voi ennen netotuksen toteuttamista sähkökaupan keskite-
tyn tiedonvaihdon yksikön palveluna järjestää itse taseselvitysjakson sisäisen netotuksen
jakeluverkossaan.

Taseselvitysjakson sisäisen hyvityslaskennan tulee olla sähkökaupan keskitetyn tiedon-
vaihdon yksikön palveluna jakeluverkonhaltijan käytettävissä 1 päivästä tammikuuta
2023. Jakeluverkonhaltija voi itse tarjota jakeluverkossaan taseselvitysjakson sisäisen hy-
vityslaskentapalvelun paikalliselle energiayhteisölle ja aktiivisten asiakkaiden ryhmälle
30 päivään kesäkuuta 2023. Jakeluverkonhaltijan, joka ei tarjoa palvelua itse, on käytettä-
vä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön hyvityslaskentapalvelua 1 päivästä
tammikuuta 2023. Kun jakeluverkonhaltija toteuttaa taseselvitysjakson sisäisen hyvitys-
laskennan itse, paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän jakeluverk-
koon siinä siirrettäväksi syöttämä sähkö luetaan kokonaisuudessaan sille sähkönkäyttö-
paikalle, jossa sähköntuotantolaitteisto, voimalaitos tai sähkövarasto sijaitsee.

Sähkönkäyttöpaikan sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäinen neto-
tus ja taseselvitysjakson sisäinen hyvityslaskenta tulee 1 päivästä tammikuuta 2023 tehdä
sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikössä taseselvitysjakson asemesta 15 minuu-
tin aikajaksoissa, jos sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö vastaanottaa jakelu-
verkonhaltijalta sähkönkäyttöpaikan mittaustiedon 15 minuutin aikajaksoissa.

Helsingissä 22.12.2020

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Hallitusneuvos Arto Rajala
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