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1. Määritelmät 
 

1.1. Paikallinen energiayhteisö 
Paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä: 

1) joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa, aggregoi tai varastoi energiaa taikka tarjoaa 
energiatehokkuuspalveluja, sähköajoneuvojen latauspalveluja tai muita energiapalveluja 
jäsenilleen 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 paikallisviranomaisia 

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

sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueelle, jolla se toimii; 
6) jonka jäsenten tai osakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen sähkön mittauksista vastaa 

jakeluverkonhaltija; 
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. 
 

1.2. Aktiivisten asiakkaiden ryhmä 
Asiakkaat voivat muodostaa sähköntoimitusten selvitystä varten aktiivisten asiakkaiden ryhmän, jos: 

1) ne yhdessä tuottavat tai varastoivat sähköä taikka osallistuvat joustoa tai 
energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin; 

2) toiminta ei ole loppukäyttäjien ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaa; 
3) loppukäyttäjien sähkönkäyttöpaikkojen sähkön mittauksista vastaa jakeluverkonhaltija; 
4) loppukäyttäjien sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla 

kiinteistöryhmällä ja ne on liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla liittymällä; ja 
5) loppukäyttäjien sähköntuotantolaitteisto ja sähkövarasto kuuluvat 4 kohdassa tarkoitettuun 

liittymään. 
 

2. Paikallisen energiayhteisön ja aktiivisten asiakkaiden ryhmän rekisteröinti 
 

2.1. Rekisteröintivelvollisuus ja Elenia rekisteröinnin vastaanottavana jakeluverkonhaltijana 
Paikallisen energiayhteisön ja aktiivisten asiakkaiden ryhmän on rekisteröidyttävä sähköntoimitusten 
selvitystä varten sille jakeluverkonhaltijalle, joka vastaa paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten 
asiakkaiden ryhmän sähkön mittauksista. Elenia Verkko Oyj:n (jäljempänä ”Elenia”) jakeluverkon 
alueella rekisteröinnin vastaanottavana jakeluverkonhaltijana toimii Elenia. 

2.2. Rekisteröinnin edellytykset ja rekisteröinnin voimaantulo 
Paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän rekisteröinti edellyttää, että paikallinen 
energiayhteisö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä:  

1. täyttää paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän määritelmän; 
2. on tutustunut Elenian ohjeisiin pientuotannon liittämisestä sähköverkkoon ja tehnyt 

ilmoituksen tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon; 
3. on tehnyt tai tekee heti sen ollessa mahdollista sopimuksen ylijäämäsähkön myymisestä 

valitsemansa sähkönmyyjän kanssa; 
4. on tehnyt voimassa olevan verkkopalvelusopimuksen tai -sopimukset Elenian kanssa; 
5. on tehnyt kaikki tarvittavat päätökset paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden 

ryhmän perustamisesta ja hankkinut tarvittavat luvat tai suostumukset rekisteröintiä varten, 
6. on valtuuttanut rekisteröinti-ilmoituksen tekevän henkilön toimittamaan rekisteröinti-

ilmoituksen paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän puolesta ja 
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7. toimittaa Elenialle jäljempänä kohdassa 2.3 yksilöidyt tiedot paikallisen energiayhteisön tai 
aktiivisten asiakkaiden ryhmän rekisteröimiseksi. 

 
Elenia voi pyytää paikallista energiayhteisöä tai aktiivisten asiakkaiden ryhmää toimittamaan 
selvityksen edellä mainittujen edellytysten täyttymisestä. 
 
Jotta rekisteröinti voidaan suorittaa, kaikkien paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden 
ryhmän sähkönkäyttöpaikkojen on oltava samassa Elenian sähköliittymässä. Kukin 
sähkönkäyttöpaikka voidaan ilmoittaa kuuluvaksi kerrallaan vain yhteen sellaiseen paikalliseen 
energiayhteisöön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmään, johon sovelletaan taseselvitysjakson sisäistä 
hyvityslaskentaa. Sähköntuotantolaitteistojen, voimalaitosten tai energiavarastojen nimellistehon on 
oltava alle 1 MVA. 

Rekisteröinti-ilmoituksen tekevä taho vastaa rekisteröinnin edellytysten täyttymisestä ja rekisteröinti-
ilmoituksen yhteydessä toimitettavien tietojen oikeellisuudesta. Elenia voi hylätä rekisteröinti-
ilmoituksen, mikäli Elenian käsityksen mukaan paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden 
ryhmän rekisteröinnin edellytykset eivät täyty. Elenia ilmoittaa rekisteröinnin hylkäämisestä 
rekisteröinti-ilmoituksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. 

Rekisteröinti on ilmoitettava Elenialle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen rekisteröinnin 
toivottua voimaantuloaikaa. Rekisteröinti suoritetaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa 
hyväksyttävän rekisteröinti-ilmoituksen vastaanottamisesta. 
 

2.3. Rekisteröinnin yhteydessä toimitettavat tiedot 
Paikallisen energiayhteisön sekä aktiivisten asiakkaiden ryhmän tulee ilmoittaa Elenialle 
rekisteröintiä ja sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta varten: 

• paikalliseen energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat, 
• jakeluverkkoon syötetyn sähkön jako-osuudet (aina yhteensä 100 %) sekä 
• ylijäämän käsittelytavan. 

 
2.4. Muutokset rekisteröinti-ilmoituksen tietoihin 

Paikallisen energiayhteisön sekä aktiivisten asiakkaiden ryhmän on ilmoitettava Elenialle viipymättä 
rekisteröinti-ilmoituksen yhteydessä toimitettuja tietoja koskevat muutokset, kuten paikalliseen 
energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän lakkauttaminen, näihin kuuluvien 
sähkönkäyttöpaikkojen poistot tai lisäykset sekä jako-osuuksien muutokset. 

Muutokset on ilmoitettava Elenialle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen muutoksen 
toivottua voimaantuloaikaa. Muutosilmoituksen tietojen rekisteröinti suoritetaan neljäntoista (14) 
vuorokauden kuluessa hyväksyttävän muutosilmoituksen vastaanottamisesta. 
 

2.5. Rekisteröinnin päättäminen 
Paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä voi ilmoittaa rekisteröinnin päättämisestä 
kohdan 2.4 mukaisesti neljäntoista (14) vuorokauden ilmoitusaikaa noudattaen. 

Elenia voi päättää paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän rekisteröinnin 
ilmoittamalla rekisteröinnin päättämisestä sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle 
(Datahub), mikäli: 
• paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä on voimassa olevan lainsäädännön 

vastainen; 
• viranomainen määrää energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän päätettäväksi; 
• paikallinen energiayhteisö lakkaa olemasta oikeushenkilö; 
• kohdassa 2.2 mainitut rekisteröinnin edellytykset eivät ole tai eivät enää ole voimassa; tai 
• liittymä tai sitä koskeva verkkopalvelusopimus tai -sopimukset puretaan. 
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Elenia ilmoittaa rekisteröinnin päättämisestä kirjallisesti paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten 
asiakkaiden ryhmän ilmoitetulle yhteyshenkilölle. 

3. Jakeluverkonhaltijan vastuu 
Jakeluverkonhaltijana Elenia vastaa paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän 
rekisteröinti-ilmoituksen tietojen sekä tietoja koskevien muutosten ilmoittamisesta 
sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle (Datahub). Elenia ei ole velvollinen 
seuramaan sähkönkäyttöpaikoille ilmoitettujen verkkopalvelu- tai myyntisopimuksien muutoksia 
tietojen päivittämistä varten, vaan paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän on 
aina ilmoitettava muutoksista kohdan 2.4 mukaisesti. 

Elenia ei ole vastuussa, jos paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän 
hyvityslaskenta tai netotus on virheellinen paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden 
ryhmän antamien virheellisten tai puutteellisten tietojen vuoksi tai mikäli paikallinen energiayhteisö 
tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä on laiminlyönyt ilmoittaa muutoksista kohdan 2.4 mukaisesti. 

Elenia vastaa rekisteröityjen sähkönkäyttöpaikkojen sähkömittareista, mittareiden luennasta, 
mittaustietojen oikeellisuudesta, sekä sähköverkkopalvelun laskutuksesta voimassa olevan tai 
olevien verkkopalvelusopimusten mukaisesti. 

4. Rekisteröinnin hinta 
 
Paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän rekisteröinti on maksutonta. 

5. Energiayhteisöön kuuluvan käyttöpaikan sähköjen katkaisu 
 

Mikäli paikalliseen energiayhteisöön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmään kuuluvalla käyttöpaikalla on 
keskeytetty sähköjakelu tai sähköntoimitus, kyseiselle käyttöpaikalle kuuluva hyvitysosuus 
kohdistetaan sille käyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee. 

Mikäli paikalliseen energiayhteisöön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmään kuuluvasta käyttöpaikasta 
katkaistaan sähkönjakelu tai sähköntoimitus verkkopalveluehtojen mukaisesti ja samassa 
käyttöpaikassa on tuotannon käyttöpaikka, keskeytyy myös tuotantopaikan verkkopalvelu. Silloin 
paikallisen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän osalta ei voida toteuttaa hyvitystä. 

Tietosuojalainsäädännöstä johtuen Elenialla ei ole oikeutta kertoa paikallisen energiayhteisön tai 
aktiivisten asiakkaiden ryhmän jäsenille, että yhden sähkönkäyttöpaikan sähköntoimitus on 
keskeytetty. 

6. Ostosopimuksen päättyminen 
 
Paikalliseen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän vastuulla on varmistaa, että 
energiayhteisöön kuuluvien tuotantokäyttöpaikkojen osalta on aina voimassa tuotannon 
ostosopimus. Ilman tuotannon ostosopimusta ylijäämäsähköä ei saa syöttää Elenian jakeluverkkoon. 
 
Tuotannon ostosopimuksen päätyessä energiayhteisön on välittömästi oltava yhteydessä Eleniaan, 
jotta Elenia voi neuvoa ylijäämäsähkön mahdollisen verkkoon syötön estämisessä. 
 

7. Rekisteröintiehtojen muutokset 
 

Elenia tarkastelee näiden rekisteröintiehtojen ajantasaisuutta säännöllisesti ja voi tehdä muutoksia 
ehtoihin esimerkiksi lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen tai -määräysten tai Elenian 
menettelyohjeiden muutosten vuoksi. 

http://www.elenia.fi/
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Elenia julkaisee ajantasaiset rekisteröintiehdot aina Elenian internet-sivuilla osoitteessa 
https://www.elenia.fi/tulevaisuuden-energia/sahkontuotanto-ja-kulutus/energiayhteisot. 

Elenia ilmoittaa rekisteröintiehtojen muutoksista lisäksi kirjallisesti paikallisen energiayhteisön tai 
aktiivisten asiakkaiden ryhmän ilmoitetulle yhteyshenkilölle. 

Rekisteröintiehdot päivitetty viimeksi 16.12.2022. 

8. Elenian yhteystiedot 
 
Elenia Verkko Oyj, 
puh. 020 690 025 (pvm/mpm), 
asiakaspalvelu@elenia.fi 
(ma-pe klo 8–20, la klo 9–16) 
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