VAKIOSOPIMUS

VAKIOSOPIMUS
FINEXTRA OY:N
JA
[YRITYKSEN NIMI]
VÄLILLÄ

1. Määritelmät
Termi

Merkitys

Datahub

[Informatiivinen lisäys:
keskitetty järjestelmä.]

AIB:n

tiedonvaihdon

Kaupallinen www-sivusto, jota operoidaan AIB:n
nimissä. Datahubin osoite on
https://www.aib-hub.org/AIBWeb/
Se mahdollistaa palveluiden koordinoinnin ja
synkronoinnin,
sanomien
ja
vastaanottoilmoituksien välittämisen Datahubin
käyttäjien rekistereiden välillä. Datahub on
määritelty
yksityiskohtaisesti
HubCom
asiakirjassa;
Association of Issuing Bodies tai “AIB”

Kansainvälinen tieteellinen yhdistys, joka on
perustettu 25. lokakuuta 1921 (muutoksineen)
annetun Belgian lain mukaisesti, numerolla
0.864.645.330, nimellä “Association of Issuing
Bodies”;
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VAKIOSOPIMUS
Termi

Merkitys

Sertifikaatti

Sertifikaatti, todistus tai takuu (missä muodossa
hyvänsä, mukaan lukien sähköisen muodon), joka
sisältää tiedon:
(a) voimalaitoksen energialähteestä, jota on
käytetty
verkkoon
syötetyn
sähkömäärän
tuottamiseen, ja/tai
(b) voimalaitoksen tuotantotavasta, jota on
käytetty
verkkoon
syötetyn
sähkömäärän
tuottamiseen.

Sertifiointijärjestelmä

Lakisääteinen,
sopimusperusteinen
Sertifiointitavan;

hallinnollinen,
puite,
joka

ja/tai
määrittää

Toimivaltainen Alkuperätakuidenmyöntäjä

Toimielin, joka on valtion (ja tietyissä tapauksissa
alueen)
lakien
ja
säännösten
mukaan
toimivaltainen
tekemään
lakisääteisiä
tai
hallinnollisia ratkaisuja tai muutoin käyttämään
tällaista valtaa kyseisellä Toimivalta-alueella, ja
koskien Alkuperätakuita tai Sertifikaatteja, on
toimivaltainen
myöntämään
kyseisen
lakisääteisen Sertifiointijärjestelmän mukaisia
Alkuperätakuita;

Dataloki

Luettelo Datahubin Transaktioista (Siirtoloki);

Toimivalta-alue

Maantieteellinen
alue,
joka
käsittää
Voimalaitoksia, joiden osalta Datahubin käyttäjä
on Toimivaltainen Alkuperätakuidenmyöntäjä;

Domain Protokolla

Toimivalta-aluetta koskeva asiakirja, jossa
kuvataan
kyseisen
Toimivalta-alueen
Alkuperätakuisiin [ja/tai muihin ei-lakisääteisiin
Sertifiointijärjestelmiin
perustuviin
EECS
Sertifikaatteihin] liittyvät menettelyt ja säännökset;

EECS Säännöt

Eurooppalaisen
energiasertifikaattijärjestelmän
toiminnan säännöt ja periaatteet;

Alkuperätakuu

Sovellettavan
lainsäädännön
mukaisen
Toimivaltaisen
Alkuperätakuidenmyöntäjän
myöntämä sähköinen dokumentti (sertifikaatti)
energian laadusta ja alkuperästä, jolla todistetaan
loppuasiakkaille, että tietty osuus tai määrä
energiasta on tuotettu (i) takuuseen liittyvällä
energialähteellä; (ii) takuun määrittelemällä
teknologialla; ja/tai (iii) Voimalaitoksella, jolla on
muita takuusta ilmeneviä ominaisuuksia;

HubCom

“Hub User Compliance Protocol” ja alaotsikolla
“EECS Rules - Subsidiary Document AIB-PROSD03: EECS Registration Databases” nimetty
dokumentti;
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Termi

Merkitys

Datahubin Käyttäjä

Toimivaltainen Alkuperätakuidenmyöntäjä tai
Rekisterin Käyttäjä, joka käyttää Datahubia
siirtoihin;

Energialähde

Lämpövoimalaitoksen käyttämä energian tai
polttoaineen määrä, jonka Voimalaitos käyttää
sähköverkkoon
toimitettavan
energian
tuottamiseen;

Tiedon Eheys

Rekisterissä olevien ja siirrettyjen tietojen
virheettömyys ja yhdenmukaisuus, mikä todetaan
tietojen muuttumattomuudella niiden säilytyksen
ja niiden Lähettäjältä Vastaanottajalle siirtämisen
aikana. Tietojen Eheys varmistetaan
virhetarkastuksien ja validointitoimenpiteiden
kautta;

Lakisääteinen Sertifiointijärjestelmä

Sertifiointijärjestelmä, joka on toteutettu EU:n
jäsenvaltion lain tai sellaisen valtion lain mukaan,
joka on sopinut EU:n kanssa Alkuperätakuiden
vastavuoroisesta tunnustamisesta;

Energian tuotantomäärä

Voimalaitoksen tuottama ja mittausvastaavan
ilmoittama energian tai aineellisen hyödykkeen
määrä, joka on joko (i) sähköä, (ii) polttoainetta tai
(iii) lämpöä;

Osallistuja

Rekisteröijä tai Tilinhaltija;

Voimalaitos

Erillismitattu voimalaitos tai ryhmä voimalaitoksia,
jotka tuottavat Energian tuotantomäärän;

Rekisteröijä

Osapuoli, jonka nimiin Voimalaitos on kulloinkin
rekisteröity
Rekisterissä
Sertifikaattien
myöntämistä varten;

Rekisteritietokanta (tai "Rekisteri")

Datahubin Käyttäjän tai sen puolesta toimivan
Rekisterin Käyttäjän operoima tietokanta, joka
sisältää:
(a) Siirtokelpoisten Sertifikaattien tilin ja
peruutustietojen tilin sekä näillä tileillä olevat
sertifikaattitiedot;
(b) Voimalaitosten yksityiskohdat sekä tiedot,
jotka Voimalaitoksista on ilmoitettu rekisteröinnin
yhteydessä;
(c) Tiedot Sertifikaateista, jotka on siirretty
kyseisestä Rekisteristä;
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VAKIOSOPIMUS
Termi

Merkitys

Transaktio

Lähetetty sanoma, jolla siirretään sanomassa
yksilöidyt Alkuperätakuut [ja/tai muut eilakisääteisen Sertifiointijärjestelmän mukaiset
EECS
Sertifikaatit]
Rekisteristä
toiseen
Rekisteriin.

2. Osapuolet ja Sopimuksen tarkoitus
Tämän Sopimuksen (jäljempänä "Sopimus”) osapuolia ovat
Finextra Oy:n (jäljempänä Datahubin Osapuoli), Y-tunnus 1506926-2, ja
[Yrityksen nimi] (jäljempänä Tilinhaltija) Y-tunnus [XXXX].
Tällä sopimuksella liitteineen sovitaan ehdoista, joilla Datahubin Osapuoli tarjoaa Alkuperätakuiden
Transaktiopalveluita Tilinhaltijalle Datahubin välityksellä sen mukaisesti kuin on kuvattu Domain Protokollassa sekä
AIB:n julkaisemassa HubCom protokollassa.
Kun Transaktiot on tehty Tilinhaltijan pyynnöstä tai Tilinhaltija on osallistunut niihin tämän Sopimuksen, Domain
Protokollassa kuvattujen sääntöjen ja kaikkien soveltuvien teknisten vaatimusten mukaisesti, eivätkä osallisina
olevat Osapuolet esitä väitettä Transaktion virheellisyydestä asiaankuuluvassa ajassa, tulee Tilinhaltijan
vilpittömässä mielessä hyväksyä Transaktion oikeusvaikutukset.

3. Domain Protokollan sääntöjen noudattaminen
Voimalaitosten Rekisteröijät voivat vastaanottaa Alkuperätakuuta koskevia Sertifikaatteja tietyn Lakisääteisen
Sertifiointijärjestelmän mukaisesti sopimalla Toimivaltaisen Alkuperätakuidenmyöntäjän kanssa (Datahubin
Osapuolen vakiosopimuksella) sitoutuvansa noudattamaan Domain Protokollan sääntöjä. Lisäksi noudatetaan
soveltuvaa lainsäädäntöä. Mikäli Domain Protokolla ja Vakiosopimus ovat ristiriidassa keskenään, on Domain
Protokollan sanamuoto määräävä.

4. Tiedonantovelvollisuus
Molemmat osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan tämän Sopimuksen toteuttamiseen siten, että ne antavat
toisilleen kaikki tämän Sopimuksen soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ilman viivytystä. Jos Tilinhaltijan
Voimalaitoksen toiminta ei enää vastaa ilmoitettuja tietoja, tulee Tilinhaltijan välittömästi ilmoittaa muutoksesta
Datahubin Osapuolelle.

5. Tietojärjestelmät
Datahubin Osapuoli käyttää Alkuperätakuiden myöntämiseen sähköistä rekisteriä (Rekisteri).
Tilinhaltija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan Rekisterin käyttämiseen tarvitsemansa
tietojärjestelmän tietoliikenneyhteyksineen. Tilinhaltija on vastuussa siitä, että se käyttää riittäviä ja nykyaikaista
tekniikkaa edustavia menetelmiä ja teknologioita, jotka varmistavat Rekisterin käyttöön liittyvän tietoturvan ja
Tietojen Eheyden.
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VAKIOSOPIMUS
Datahubin Osapuolella on oikeus muuttaa Rekisterin käytölle asetettuja IT-vaatimuksia. Datahubin Osapuolen tulee
ilmoittaa olennaisista muutoksista Tilinhaltijalle kirjallisesti, viimeistään 30 päivää ennen muutoksien
käyttöönottamista. Kiireellisissä tapauksissa muutokset voidaan tehdä ilmoittamatta niistä etukäteen. Tällöin
Datahubin Osapuolen tulee ilmoittaa Tilinhaltijalle asiasta kirjallisesti niin pian kuin mahdollista muutoksen
toteuttamisen jälkeen.
Datahubin Osapuolen tulee ilmoittaa Tilinhaltijalle Rekisterin suunnitellusta käyttökeskeytyksestä 4 päivää ennen
suunniteltua keskeytystä. Tilinhaltijalle tulee ilmoittaa muista Rekisterin käytön estävistä käyttökeskeytyksistä niin
pian kuin mahdollista.
Tilinhaltijan tulee noudattaa Domain Protokollassa kuvattuja teknisiä vaatimuksia ja menettelysääntöjä.
Datahubin Osapuolella on oikeus rajoittaa Tilinhaltijan Rekisterin palveluiden käyttöä tai estää käyttö kokonaan,
mikäli järjestelmää käytetään väärin tai Tilinhaltija ei ole täyttänyt sopimuksen mukaisia velvoitteitansa.

6. Vastuu
Tilinhaltijan tulee kaiken aikaa noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä sekä kyseisen Toimivalta-alueen Domain
Protokollaa.
Datahubin Käyttäjä tai Toimivaltainen Alkuperätakuidenmyöntäjä ei ole vastuussa Tilinhaltijalle aiheutuneista
vahingoista, ellei kyseessä ole Datahubin Käyttäjän/Toimivaltaisen Alkuperätakuidenmyöntäjän törkeä
huolimattomuus.
Jos Tilinhaltijalle aiheutuu vahinkoa Datahubin Osapuolen törkeän huolimattomuuden vuoksi, tulee Tilinhaltijan
vaatia korvausta ainoastaan Datahubin Osapuolelta.
Jos Tilinhaltijalle aiheutuu vahinkoa Datahubin Käyttäjän, Toimivaltaisen Alkuperätakuidenmyöntäjän,
Markkinaosapuolen tai kolmannen osapuolen törkeän huolimattomuuden vuoksi, tulee Tilinhaltijan vaatia korvausta
ainoastaan vahingon aiheuttaneelta Datahubin Käyttäjältä, Toimivaltaiselta Alkuperätakuidenmyöntäjältä,
Markkinaosapuolelta tai kolmannelta osapuolelta.
AIB, muut Datahubin Käyttäjät tai niiden edustajat eivät ole vastuussa toisen Datahubin Käyttäjän, Toimivaltaisen
Alkuperätakuidenmyöntäjän, Markkinaosapuolen tai kolmannen osapuolen huolimattomasta toiminnasta.
Tilinhaltija on velvollinen kaikin mahdollisin tavoin estämään tai rajoittamaan syntyvien vahinkojen määrää. Ellei
Tilinhaltija asianmukaisilla tavoilla estä tai rajoita vahinkojen syntymistä, korvausta voidaan pienentää.
Jokaisen Datahubin Käyttäjän vastuu Tilinhaltijalle Alkuperätakuiden (tai muiden EECS Todistuksien) Transaktioihin
liittyen aiheutuneista vahingoista, menetyksistä, menoista tai kustannuksesta on rajoitettu viiteen tuhanteen (5000)
euroon vuodessa. Kukaan Datahubin Käyttäjä ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi
tuotannon tai liiketoiminnan vähentymisestä aiheutuneesta vahingosta, saamatta jääneestä voitosta tai muiden
kolmansien osapuolien vaatimuksista. Kyseisiä vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta, mikäli kyseessä on
tahallinen rikkomus tai tarkoituksellisesti aiheutettu vahinko.
AIB:n vastuu Tilinhaltijalle Alkuperätakuiden Transaktioihin liittyen aiheutuneista vahingoista, menetyksistä,
menoista tai kustannuksista, jotka AIB on aiheuttanut törkeällä huolimattomuudella, on rajoitettu tuhanteen (1000)
euroon vuodessa Tilinhaltijaa kohden. AIB ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi
tuotannon tai liiketoiminnan vähentymisestä aiheutuneesta vahingosta, saamatta jääneestä voitosta tai muiden
kolmansien osapuolien vaatimuksista. Kyseisiä vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta, mikäli kyseessä on
tahallinen rikkomus tai tarkoituksellinen vahinko. Mitään AIB:n palvelusopimuksen mukaista suoritusta ei voida
arvioida törkeäksi huolimattomuudeksi.
Mikäli tämän kappaleen 6 mukaiset sopimusehdot eivät ole sovellettavissa tai päteviä sovellettavan lainsäädännön
vuoksi, sovelletaan näitä ehtoja siinä määrin kuin se on sallittua sovellettavan lain mukaan.
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7. Virheet myöntämisessä
Jos Datahubin Osapuoli tai Tilinhaltija havaitsee virheen Alkuperätakuun myöntämisessä, peruuttamisessa tai
käsittelyssä, tulee toiselle Osapuolelle ilmoittaa asiasta niin pian kuin mahdollista.
Mikäli Alkuperätakuun myöntämisessä, peruuttamisesta tai käsittelyssä on virhe tai virhe johtuu Rekisterin
luvattomasta käytöstä tai sen toimintahäiriöstä, Datahubin Osapuoli ja Tilinhaltija tekevät yhteistyötä ja käyttävät
kaikki perusteltavissa olevat keinot sen varmistamiseksi, ettei virheestä seuraa oikeudetonta hyötyä. Virheen
ilmettyä Datahubin Osapuoli voi poistaa tai lisätä Tilinhaltijan tillillä olevia Alkuperätakuita. Mikäli Alkuperätakuita ei
ole myönnetty riittävää määrää, Toimivaltainen Alkuperätakuidenmyöntäjä myöntää Alkuperätakuut niin pian kuin
se on vastaanottanut virheettömät tiedot.
Mikäli ilmenee, että jonkin Alkuperätakuun tiedot ovat virheellisiä (riippumatta siitä johtuuko virheellisyys kyseisen
Voimalaitoksen Rekisteröijän toiminnasta tai laiminlyönnistä), Datahubin Osapuoli on oikeutettu poistamaan
kyseiset Alkuperätakuut ja muut samantyyppiset Alkuperätakuut edellyttäen, että kyseiset Alkuperätakuut ovat
poistamisajankohtana Rekisteröijän "Siirtokelpoisten Sertifikaattien tilillä".

8. Datahubin Osapuolen Alkuperätakuisiin liittyvien palveluiden
päättyminen
Jos Datahubin Osapuolen oikeus toimia kyseisen Toimivalta-alueen Lakisääteisen Sertifiointijärjestelmän
mukaisena Toimivaltaisena Alkuperätakuidenmyöntäjänä päättyy, Datahubin Osapuolella on oikeus siirtää tämä
Sopimus
uudelle
Toimivaltaiselle
Alkuperätakuidenmyöntäjälle.
Mikäli
uutta
Toimivaltaista
Alkuperätakuidenmyöntäjää ei ole, Datahubin Osapuolella on oikeus päättää tämä Sopimus. Tilinhaltijan maksamia
Sopimuksen mukaisia maksuja ei palauteta.
Jos Datahubin Osapuoli ei ole enää Lakisääteisen Sertifiointijärjestelmän mukainen Toimivaltainen
Alkuperätakuidenmyöntäjä, Tilinhaltijalla on oikeus saada omat tietonsa itselleen 12 kuukauden aikana siitä lukien,
kun Datahubin Osapuolen asema Toimivaltaisena Alkuperätakuidenmyöntäjänä päättyi. Datahubin osapuoli
veloittaa Tilinhaltijaa näistä migraatiopalveluista hinnastonsa mukaisen lisätöiden tuntihinnan ja käytetyn ajan
perusteella.

9. Maksut
Tilinhaltija on velvollinen maksamaan Datahubin Osapuolen laskuttamat, tämän Sopimuksen mukaiset maksut.
Maksut koostuvat kiinteistä maksuista ja käyttöön perustuvista maksuista. Soveltuvat maksut julkaistaan Fingrid
Oyj:n www-sivulla, jotka koskevat Finextran Alkuperätakuihin liittyviä palveluita. Hintoihin lisätään arvonlisävero
(ALV) sekä muut mahdolliset viranomaisten määräämät välilliset verot ja maksut.
Hinnasto päivitetään vuosittain ja Datahubin Osapuoli julkaisee uuden hinnaston viimeistään voimaantuloa
edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä. Uusi hinnasto korvaa edellisen hinnaston ja uutta hinnastoa
sovelletaan sen julkaisemista seuraavan vuoden alusta lukien.
Datahubin Osapuolella on oikeus muuttaa hintoja myös kalenterivuoden aikana, jos palvelun sisältö muuttuu
olennaisesti Datahubin Osapuolesta riippumattomasta syystä tai mikäli ilmenee ylimääräisiä kustannuksia, joita ei
kohtuudella voitu ennakoida vuotuisen hinnastontarkistuksen yhteydessä.
Käyttöön perustuvat maksut laskutetaan jälkikäteen, neljästi vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.
Kiinteät maksut laskutetaan helmikuussa. Vastikään rekisteröityjen Voimalaitosten sekä uusien Tilinhaltijoiden
osalta kiinteät maksut laskutetaan ensimmäisen mahdollisen neljännesvuosittaisen laskutuksen yhteydessä.
Kiinteitä maksuja ei palauteta, jos Tilinhaltija irtisanoo sopimuksen vuoden aikana.
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Laskun maksuaika on 14 vuorokautta laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain
mukainen viivästyskorko.

10. Sopimusrikkomus
Jos Tilinhaltija rikkoo Sopimusta olennaisesti, mukaan lukien maksuvelvoitteensa Datahubin Osapuolelle,
Datahubin Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus tai keskeyttää Sopimuksen mukainen toimintansa ja näin ollen
lopettaa Sertifikaattien myöntäminen, peruuttaminen sekä muu käsittely.

11. Ylivoimainen este
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä tai sopimusvelvoitteidensa puutteellisesta täyttämisestä, eikä
kummankaan Osapuolen katsota laiminlyövän sopimusta, mikäli viivästys tai puute on seurausta Osapuolen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä eikä kyseessä ole Osapuolen huolimattomuus. Tällaisia
syitä ovat muun muassa sota, sisällissota, mellakka, terroriteko, yleislakko tai työsulku, kapina, sabotaasi, saarto,
kauppasulku, viranomaisen (joko siviili- tai sotilas-, kotimaisen tai ulkomaisen, kansallisen tai ylikansallisen
viranomaisen) toiminta tai toimimattomuus, häiriö tietoliikenneyhteyksissä, häiriö energian saannissa, tulipalo,
räjähdys, tulva, onnettomuus, epidemia, maanjäristys tai muu luonnon tai ihmisen aiheuttama katastrofi ja kaikki
edellä mainittuja vastaavat tapahtumat (joita yhteisesti kutsutaan "Ylivoimaiseksi Esteeksi").
Osapuolen, johon Ylivoimainen Este kohdistuu, on ilmoitettava Ylivoimaisesta Esteestä välittömästi toiselle
Osapuolelle. Ilmoituksen jälkeen Osapuoli on vapautettu päivittäisistä sopimusvelvoitteistaan siinä määrin kuin
Ylivoimainen Este ja sen välittömät vaikutukset estävät Osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan edellyttäen,
että kyseinen Osapuoli tekee parhaansa välttääkseen tai poistaakseen puutteellisen suorituksensa aiheuttavat syyt
ja minimoi niiden vaikutukset, ja että Osapuolet jatkavat sopimuksen mukaista toimintaansa niin nopeasti kuin
mahdollista, kun Ylivoimainen Este on poistettu. (Toinen Osapuoli on vastaavasti ja vastaavan ajan vapautettu
niiden päivittäisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä, jotka liittyvät ensimmäisen Osapuolen velvoitteisiin, joita
se ei kykene täyttämään.)
Siinä tapauksessa, että Ylivoimaisen Esteen vaikutus jatkuu pidempään kuin yhden (1) kuukauden, on kummallakin
Osapuolella oikeus irtisanoa Sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle kaksikymmentä (20)
työpäivää ennen irtisanomisen voimaantuloa.

12. Sopimusmuutokset
Jos kansallinen tai eurooppalainen lainsäädäntö taikka AIB edellyttää Suomen Domain Protokollan muuttamista,
Osapuolet sopivat tekevänsä tähän Sopimukseen tarvittavat muutokset, jotta Sopimus on yhdenmukainen Domain
Protokollan kanssa. Osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät sen, että Datahubia käyttävät useat Datahubin Käyttäjät
sekä Markkinaosapuolet, ja että Datahubin sekä sovellettavien sääntöjen muutokset on pantava toimeen kaikkien
näiden osapuolien toimesta.

13. Salassapito ja aineeton omaisuus
Kaupallista, teknistä, strategista, taloudellista tai muutoin arkaluonteista tietoa, joka ei ole julkisesti tunnettua ja joka
tavanomaisesti arvioidaan merkitykselliseksi ja luottamukselliseksi, tulee käsitellä luottamuksellisena tietona
molempien Osapuolien toimesta, riippumatta siitä onko kyseinen tieto nimenomaisesti ilmoitettu luottamukselliseksi.
Luottamuksellisen tiedon luovuttaminen edellyttää toisen Osapuolen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta.
Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tämä salassapitovelvoite estä Datahubin Osapuolta antamasta tietoja
viranomaisille, kuten esimerkiksi veroviranomaisille, Suomen sekä Tilinhaltijan rekisteröintimaan poliisille ja
Europolille.
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Tämä on epävirallinen käännös englanninkielisestä dokumentista "Standard Terms and Conditions". Mikäli tämän
käännöksen ja englanninkielisen dokumentin sanamuodon välillä on ristiriita, on englanninkielisen sopimuksen sanamuoto
määräävä.

VAKIOSOPIMUS
Rekisterin käytön ja Transaktiot mahdollistava ohjelmisto, mukaan lukien kaikki siihen kuuluvat työkalut, tietotaito
sekä näihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat ja säilyvät Datahubin Osapuolen, AIB:n tai niiden palveluntuottajien
taikka lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena. Ohjelmistokoodia, dokumentaatiota ja yleisesti ottaen kaikkea
ohjelmistoon liitännäistä tietotaitoa tulee käsitellä luottamuksellisena tietona, vaikkei sitä olisi nimenomaisesti
sellaisena luovutettu. Tilinhaltijan tulee käyttää palveluita ja niihin liittyviä ohjelmistoja ainoastaan tämän
Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin, eikä sen ole sallittua kopioida, toisintaa, purkaa tai takaisinmallintaa taikka
muuttaa, sopeuttaa tai muunnella mitään ohjelmiston osia tai dokumentaatiota.

14. Sopimuksen siirtäminen ja voimassaolo
Kumpikin Osapuoli voi siirtää tämän sopimuksen ainoastaan toisen Osapuolen kirjallisella suostumuksella.
Suostumuksen antamisesta ei voi kieltäytyä aiheettomalla perusteella.
Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa
Sopimuksen kirjallisesti yhden kuukauden irtisanomisajalla. Huolimatta Sopimuksen päättymisestä joko tämän
kappaleen tai kappaleen 10 taikka 11 mukaisesti, säilyvät Sopimuksen salassapitovelvoitetta sekä vastuita,
sovellettavaa lakia ja erimielisyyksien ratkaisemista koskevat ehdot voimassa Sopimuksen voimassaolon
päättymisen jälkeenkin.

15. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei kyetä ratkaisemaan sovinnollisesti, jätetään Helsingin
käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen
lainvalintasäännöksiä.
Erimielisyystilanteessa Datahubin Datalokista voidaan esittää näyttöä aineistoista, jotka on siirretty Datahubin
kautta sekä siirtojen ajankohdista. Tällaisessa tapauksessa Tilinhaltija hyväksyy AIB:n lausuman sitovaksi
lausumaksi.
Edellä sovittu riitojenratkaisuprosessi ei rajoita Tilinhaltijan oikeutta hakea sähkön Alkuperätakuuta koskevaan
päätökseen oikaisua ja oikaisuun muutosta hallintolain (434/2003) ja hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti.

Päiväys:

Päiväys:

…………………………………………….
Finextra Oy

…………………………………………………
[Tilinhaltijan nimi]

Liitteet:
1. Finextra Oy:n erityisehdot
2. Valtakirjamalli
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Vakiosopimuksen Liite 1
Tämä on epävirallinen käännös englanninkielisestä dokumentista "Special Terms of Finextra Oy". Mikäli tämän
käännöksen ja englanninkielisen dokumentin sanamuodon välillä on ristiriita, on englanninkielisen sopimuksen
sanamuoto määräävä.
Finextra Oy:n erityisehdot
Nämä Finextra Oy:n erityisehdot kuvaavat niitä kansallisia erityispiirteitä, joita Datahubin Osapuoli haluaa
korostaa. Nämä Finextran erityisehdot täydentävät vakiosopimuksen tekstiä ja yhdessä ne muodostavat
yhtenäisen Sopimuksen. Mikäli vakiosopimuksen ja tämän liitteen välillä olisi ristiriita, on vakiosopimuksen
sanamuoto määräävä.
1. Kansallinen lainsäädäntö: Alkuperätakuita myönnettäessä sovelletaan tämän Sopimuksen lisäksi lakia
sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003), valtioneuvoston asetusta sähkön
alkuperän varmentamisesta (417/2013) sekä mahdollisia, soveltuvia viranomaisten määräyksiä ja
ohjeita. Esimerkiksi alkuperätakuu määritellään yllämainitun asetuksen 1. ja 2. pykälässä
yksityiskohtaisemmin, kuin mitä se on määritelty Sopimuksen 1. kappaleessa "Määritelmät". Selvyyden
vuoksi todetaan, että Datahubin Osapuoli noudattaa asetuksen yksityiskohtaista määritelmää.
2. Aggregointi: Tilinhaltijan hallinnoidessa kolmannen osapuolen Voimalaitosta Datahubin Osapuolen
Rekisterissä, Tilinhaltija on velvollinen toimittamaan Voimalaitoksen haltijan antaman valtakirjan
(sopimuksen liite 2) Datahubin Osapuolelle.
3. Osuusvoimalaitos: Kun osuusvoimalaitos on liitetty Tilinhaltijan tilille ja Alkuperätakuut myönnetään
suoraan osuusvoimalaitoksen osakkaille, Tilinhaltija on velvollinen ilmoittamaan Rekisteriin
Alkuperätakuisiin oikeutettujen osakkaiden nimet sekä niiden jako-osuudet. Tilinhaltijan on ilmoitettava
myös kaikista muutoksista rekisteriin. Tilinhaltija on vastuussa tietojen virheettömyydestä ja
täydellisyydestä. Tilinhaltijan on maksettava osuusvoimalaitokseen liittyvät maksut Sopimuksen
mukaisesti.
4. Voimalaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden todentaminen: Ennen kuin
Voimalaitoksen tuottamalle sähkölle voidaan myöntää Alkuperätakuita, on Voimalaitoksen tuotantotapa
ja energialähteet todennettava sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain
mukaisesti. Hyväksyttyjä todentamistapoja ovat arviointilaitoksen antama todentamistodistus,
hyväksymispäätös uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmään ja EECS-todennus, kuten
yksityiskohtaisemmin on säädetty sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa
laissa ja valtioneuvoston asetuksessa. Tilinhaltija on vastuussa sen tilille liitettyjen Voimalaitoksien
todentamistietojen virheettömyydestä.
5. Alkuperätakuun hakeminen: Sähkön alkuperän varmentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(417/2013) 7 §:n 1 momentissa yksilöidyt tiedot on toimitettava Datahubin Osapuolelle samassa
elektronisessa muodossa, jota kulloinkin käytetään Suomen taseselvitysjärjestelmässä.
Sähkön alkuperän varmentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (417/2013) 7 §:n 2 momentissa
yksilöidyt tiedot on toimitettava Datahubin Osapuolen Rekisteriin. Vakiosopimuksen ehtojen lisäksi
todetaan, että Tilinhaltija on vastuussa toimittamiensa, Alkuperätakuisiin liittyvien tietojen
virheettömyydestä ja täydellisyydestä.

Vakiosopimuksen Liite 1
Tämä on epävirallinen käännös englanninkielisestä dokumentista "Special Terms of Finextra Oy". Mikäli tämän
käännöksen ja englanninkielisen dokumentin sanamuodon välillä on ristiriita, on englanninkielisen sopimuksen
sanamuoto määräävä.
6. Alkuperätakuiden myöntäminen: Alkuperätakuut myönnetään Tilinhaltijan valinnan mukaan joko
kalenterikuukauden, vuosineljänneksen tai puolen vuoden jaksoissa. Alkuperätakuiden myöntäminen
kohdennetaan joka tapauksessa kuukausikohtaisesti myöntöjakson aikana. Tilinhaltija voi vaihtaa
myöntöjakson pituutta ainoastaan kalenterivuoden vaihteessa. Muutoksesta tulee ilmoittaa Datahubin
Osapuolelle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä.
Tilinhaltija voi pyytää Datahubin Osapuolta keskeyttämään alkuperätakuiden myöntämisen väliaikaisesti.
Keskeytyksen ajalta Alkuperätakuita ei myönnetä takautuvasti.
7. Alkuperätakuiden käyttäminen: Alkuperätakuiden peruuttamisesta on säädetty sähkön alkuperän
varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain 3 a §:ssä. Lisäksi sovelletaan Energiaviraston antamaa
määräystä Dnro 1116/002/2013. Sen mukaan edelliselle kalenterivuodelle kohdistettava Alkuperätakuu
on peruutettava seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.
8. Voimalaitoksen poistaminen: Tilinhaltija voi poistaa Voimalaitoksensa Datahubin Osapuolen Rekisteristä
ilmoittamalla poistamisesta Datahubin Osapuolelle kirjallisesti. Tilinhaltijan maksamia maksuja ei
palauteta Voimalaitoksen poistamisen perusteella.
9. Roolit: Tietojen välittämiseen sekä Sertifikaattien viemiseen ja tuomiseen liittyvät Datahubin Osapuolen,
Tilinhaltijan sekä AIB:n roolit ja tehtävät on esitetty HubCom -dokumentissa. Edellä mainittujen
osapuolien vastuut on sovittu tässä Sopimuksessa.

