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PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA
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SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Yhtiö, y-tunnus xxx (jäljempänä Sähkömarkkinaosapuoli)
Osoite
[Myyjän osapuolitunnus:]
[Verkonhaltijan osapuolitunnus:]
ja
Fingrid Oyj, y-tunnus 1072894-3 (jäljempänä Fingrid)
PL 530
00101 Helsinki
(Käyntiosoite: Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki)
sopivat tällä sopimuksella (Sopimus) sopimusosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista
liittyen Fingridin tarjoamiin sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopalveluihin.
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SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Sähkömarkkinalain (588/2013, jäljempänä SML) 49 §:ssä annetaan kantaverkkoyhtiö
Fingrid Oyj:n tehtäväksi kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää
tiedonvaihtoa. Tiedonvaihtopalveluita tuotetaan palvelutoimintana sähkönmyyjille ja
jakeluverkonhaltijoille, joilla on Fingridin myöntämä osapuolitunnus sähkömarkkinoilla
toimimista ja tiedonvaihtoa varten.
Sopimuksessa määritellään Fingridin palvelun sisältö sekä palvelun tuottamiseen liittyvät
velvollisuudet ja oikeudet. SML:n mukaan palvelun tulee olla tehokasta ja edistää
tasapuolisesti ja syrjimättömästi toteutettua tiedonvaihtoa. Fingrid on oikeutettu
keräämään kohtuulliset kustannukset ja kohtuullinen voitto tiedonvaihtopalveluiden
käyttäjiltä.
Palvelutoiminnan käynnistyessä Fingrid solmii tiedonvaihtopalvelusopimukset Suomessa
toimivien sähkömarkkinaosapuolten kanssa. Sähkömarkkinaosapuolet ovat
sähkönmyyjäyhtiöitä ja jakeluverkonhaltijoita joilla on Fingridin myöntämä osapuolitunnus.
Sähkömarkkinaosapuolet ovat Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen sähköntoimitusten
selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta (273/2016) mukaisesti osoittaneet järjestelmänsä
ja prosessiensa valmiuden lähettää ja vastaanottaa tiedonvaihtoon liittyviä sanomia.
Jatkossa Fingridin myöntäessä osapuolitunnuksia uusille sähkömarkkinaosapuolille
solmitaan tiedonvaihtopalvelusopimukset samassa yhteydessä.
SML:n lisäksi tiedonvaihtopalveluissa noudatetaan Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta
sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta (273/2016), Valtioneuvoston
asetusta sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) ja Valtioneuvoston
asetusta sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta (217/2016) sekä viranomaisten mahdollisesti antamia
tarkempia määräyksiä ja ohjeita. Mikäli edellä mainittuihin lakeihin tai niiden pohjalta
annettuihin määräyksiin tulee muutoksia, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
määräyksiä niiden voimaanastumisesta lukien.
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Sopimuksessa ja tiedonvaihtopalveluissa otetaan huomioon lisäksi alan ohjeet ja
suositukset.
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TIEDONVAIHTOPALVELUIDEN SISÄLTÖ
Sähkömarkkinaosapuolella on oikeus käyttää kaikkia Fingridin tiedonvaihtopalveluita
tiedonvaihtonsa laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi. Sähkömarkkinaosapuolen
velvollisuus on tuottaa tiedonvaihtoon liittyviä raportteja ja toimittaa Fingridin palveluihin
tarvittavia tietoja, jotka on määritelty tarkemmin liitteessä 1 (Palvelukuvaus). Näillä
toimenpiteillä sähkömarkkinaosapuoli edesauttaa tiedonvaihdon kehitystä ja laadun
parantumista. Fingrid tuottaa ja kehittää Sopimuksen perusteella
Sähkömarkkinaosapuolelle seuraavia palveluita: käyttöpaikkarekisteri,
yhteystietotaulukko, luettelo sähkömarkkinaosapuolista, sanomien testauspalvelu,
tiedonvaihdon ohjeet.
Palveluihin kuuluu myös Fingridin tekemä tiedonvaihdon kehittämistyö mm.
sanomaliikennestandardeihin ja tiedonvaihtoon liittyvissä menettelytavoissa,
muutosehdotusten tekeminen asianomaiselle ministeriölle sekä kansainvälinen ja
kansallinen tiedonvaihdon kehitystyö. Fingrid myös neuvoo ja kouluttaa tiedonvaihtoon
liittyvissä asioissa.
Fingridin tiedonvaihtopalvelut ja sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet on
tarkemmin määritelty liitteessä 1 (Palvelukuvaus). Toiminnan ja palvelusisällön
kehittyessä liitettä päivitetään. Palveluehtojen muutokset tehdään Energiaviraston
hyväksynnällä.
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MAKSUT JA LASKUTUS
Sähkömarkkinaosapuoli maksaa Fingridille palvelumaksut liitteen 2 (Hinnasto)
mukaisesti. Hinnoittelun perusteena on sähkönkäyttöpaikkojen määrä, ja palvelumaksut
määräytyvät erikseen kunkin osapuolitunnuksen (jakeluverkonhaltija tai myyjä)
mukaisesti. Fingrid tarkistaa kerran vuodessa, ennen seuraavan kalenterivuoden alkua,
sähkömarkkinaosapuolilta hinnoittelun perusteena olevien sähkönkäyttöpaikkojen
määrän.
Fingrid vahvistaa vuosittain liitteessä 2 mainitut palvelumaksut seuraavalle
kalenterivuodelle marraskuun loppuun mennessä. Fingridillä on oikeus tarkistaa
palvelumaksuja myös kesken kalenterivuotta, mikäli palvelun sisältö olennaisesti muuttuu
Fingridistä riippumattomasta syystä tai mikäli palvelumaksuihin kohdistuu kustannuksia,
joita ei kohtuudella voinut ennakoida edellisen palvelumaksutarkistuksen yhteydessä.
Laskutus tehdään jälkikäteen puolivuosittain touko- ja marraskuussa. Laskun maksuaika
on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Jos Sähkömarkkinaosapuolen
maksusuoritus viivästyy, maksaa tämä laskun eräpäivästä suorituksen saapumispäivään
viivästyskoron kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti.
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MAKSUVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI
Fingridillä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukainen palvelu, mikäli
Sähkömarkkinaosapuoli laiminlyö Fingridin kirjallisesta muistutuksesta huolimatta
maksuvelvollisuutensa Fingridille tai Sähkömarkkinaosapuoli on asetettu konkurssiin tai
selvitystilaan tai viranomainen on todennut Sähkömarkkinaosapuolen maksukyvyttömäksi
tai Sähkömarkkinaosapuolen maksukyky on selvästi vaarantunut. Fingrid ilmoittaa
Sähkömarkkinaosapuolelle palvelun keskeyttämisestä kirjallisesti vähintään kahta viikkoa
ennen keskeytyksen toteuttamista. Keskeytystä ei kuitenkaan panna täytäntöön, mikäli
Sähkömarkkinaosapuoli antaa Fingridille riittävän vakuuden.
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LUOTTAMUKSELLISUUS
Fingrid sitoutuu pitämään luottamuksellisina tämän Sopimuksen perusteella
Sähkömarkkinaosapuolelta saamansa lain mukaan salassapidettävät tiedot. Fingrid voi
luovuttaa salassapidettäviä Sähkömarkkinaosapuolen tietoja kolmannelle osapuolelle
vain lainsäädännön tai viranomaismääräyksen tähän velvoittaessa tai
Sähkömarkkinaosapuolen kirjallisella suostumuksella. Lisäksi Fingridillä on oikeus
käyttää Sähkömarkkinaosapuolen luovuttamaa tietoa yleisten tilastojen tekemiseen ja
julkaisemiseen. Sähkömarkkinaosapuolelta kerättäviä tietoja voidaan hyödyntää myös
tutkimustarkoituksessa.
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VAHINGONKORVAUS
Sopimusosapuoli vastaa toiselle sopimusosapuolelle vahingosta, joka aiheutunut tämän
Sopimuksen piiriin kuuluvasta suorituksesta tai laiminlyönnistä.
Sopimukseen perustuva sopimusosapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle
sopimusosapuolelle on yhteensä enintään 10 000 euroa. Sopimusosapuolet eivät ole
vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta
jääneestä voitosta tai tuotannon menetyksestä. Tämän kohdan mukaisia
vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
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YLIVOIMAINEN ESTE
Fingridillä on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa tämän
Sopimuksen mukaista palvelua.
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota Fingrid ei ole voinut estää
kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee Sopimuksen mukaisen suorituksen
mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten
kohtuuttomaksi.
Ylivoimaisia esteitä ovat mm. sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys,
tulipalo, tulva, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai
tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä
työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja
epätavallinen syy.
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Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta samoin kuin sen poistumisesta Fingrid ilmoittaa
Sähkömarkkinaosapuolelle viivytyksettä.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sen.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
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SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Sähkömarkkinaosapuolella on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle vain Fingridin
etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.
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SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN
Mikäli Sähkömarkkinaosapuoli päättää toimintansa Suomen sähkömarkkinoilla esim.
yritysten fuusioitumisen tai yritystoiminnan päättymisen seurauksena,
Sähkömarkkinaosapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus yhden (1) kuukauden
irtisanomisajalla. Sähkömarkkinaosapuolen irtisanoessa Sopimuksen, Fingridillä on
oikeus laskuttaa Sähkömarkkinaosapuolelta Sopimuksen mukainen palvelumaksu
irtisanomisajan päättymispäivään asti. Fuusion yhteydessä jäljelle jäävän Sopimuksen
palvelumaksu tarkastetaan seuraavan vuosittaisen palvelumaksujen vahvistamisen
yhteydessä.
Mikäli Fingridin tehtävä sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon
kehittäjänä Suomessa päättyy tai muuttuu merkittävästi, on Fingridillä oikeus irtisanoa
Sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Fingridin irtisanoessa Sopimuksen
Fingrid palauttaa sen osan kiinteästä vuosimaksusta, jolta palvelu jäi suorittamatta.
Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, mikäli toinen
sopimusosapuoli on rikkonut Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan
kohtuullisessa ajassa toisen sopimusosapuolen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.
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MUUT SOPIMUSEHDOT
Sopimusosapuolet edesauttavat kumpikin osaltaan Sopimuksen toteutumista. Mikäli
Sopimus ja Sopimuksen liitteet ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti
Sopimusta. Sopimuksen liitteitä noudatetaan niiden numerojärjestyksessä.
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SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, kuitenkin siten, että Suomen lain lainvalintaan
liittyviä sääntöjä ei noudateta.
Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin
neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus, mikäli
sopimusosapuolet eivät sovi kirjallisesti muunlaisesta menettelystä.
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ALLEKIRJOITUKSET
Sopimus on tehty ja allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin
sopimusosapuolelle.

______________ ____/____ 2018
Aika ja paikka

_______________________________

_______________________________

Yhtiö xxx

Yhtiö xxx

Helsingissä

____/____2018

_______________________________

_______________________________

Fingrid Oyj

Fingrid Oyj

LIITTEET
Liite 1 PALVELUKUVAUS
Liite 2 HINNASTO

