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1  SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS  

Asiakas Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x (Asiakas) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3  
(Fingrid) sopivat tällä sopimuksella (Sopimus) sopijapuolten vastuista, oikeuksista ja 
velvollisuuksista. 

Sopimuksella Asiakas saa oikeuden siirtää sähköä kantaverkossa liitteessä 3 
lueteltujen liittymispisteidensä kautta. Sopimuksen edellytyksenä on, että Asiakkaalla 
on kantaverkon liittymispisteistään voimassaolevat liittymissopimukset sekä avointa 
sähköntoimitusta koskeva sopimus. Mikäli Asiakkaan liittymispisteissä, niihin 
liittyvässä sähköverkossa, voimalaitoksissa tai mittauksissa tapahtuu muutoksia, 
Sopimuksen liitettä 3 päivitetään vastaamaan uutta tilannetta.  

2  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu.  
Sopimuksen soveltaminen alkaa 1. tammikuuta 2016. Sopimus on voimassa 
toistaiseksi. 

3  SOPIMUKSEN EHDOT 

Alla luetellut dokumentit muodostavat kokonaisuuden Sopimuksen kanssa.  
 
Liite 1 Kantaverkkopalveluehdot 
Liite 2 Kantaverkkopalveluhinnoittelu 
Liite 3 Asiakkaan liittymispisteet sekä mittaus- ja laskutustiedot  

 
Liitteet 1 ja 2 julkaistaan Fingridin internetsivuilla ja asiakaskohtainen liite 3 Fingridin 
ekstranetpalvelussa. 

4  SOPIMUKSEN MUUTOKSET 

Mikäli Sopimuksen voimassaoloaikana tulee voimaan Euroopan sisämarkkinoita 
koskevia uusia määräyksiä, Suomen sähkömarkkinalain muutoksia, Fingridiä 
velvoittavia uusia soveltamismääräyksiä, Fingrid muuttaa vastaavasti Sopimusta tai 
sen ehtoja. Mikäli kantaverkon laajuus muuttuu, Fingrid muuttaa Sopimuksen liitteen 
Asiakkaan liittymispisteet sekä mittaus- ja laskutustiedot uutta tilannetta vastaavaksi. 

Palveluehtojen muuttaminen edellyttää sähkömarkkinaviranomaisen hyväksyntää tai 
sitä, että uudet määräykset ovat sellaisenaan sopijapuolia velvoittavia. Mikäli 
mahdollista, kantaverkkopalveluehtoja koskevista muutoksista ilmoitetaan vähintään 
kuusi (6) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Fingridillä on lisäksi oikeus 
tehdä tarvittaessa Sopimuksen liitteisiin ja sovellusohjeisiin muutoksia, joilla ei 
muuteta Asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Ennen Sopimuksen, sen liitteiden tai sovellusohjeiden muuttamista Fingrid käsittelee 
muutokset Energiaviraston kanssa, joka arvioi, onko kyseessä sellainen muutos, 
jonka viranomaisen tulee etukäteen vahvistaa. 

5  SALASSAPITO 

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa saamansa toisen sopijapuolen tiedot, jotka 
on merkitty salaiseksi. Molemmat sopijapuolet ovat velvollisia säilyttämään salassa 
pidettäviä tietoja huolellisesti. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös Sopimuksen 
päättymisen jälkeen niin kauan kuin tietojen salassapidolla on merkitystä salassa 
pidettävän tiedon luovuttajalle. Salassapitovelvollisuus on voimassa kuitenkin 
enintään kymmenen (10) vuotta, elleivät sopijapuolet kirjallisesti muuta sovi tai 
lainsäädännöstä muuta johdu. 
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Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä Sopijapuolta luovuttamasta tai 
paljastamasta salassa pidettävää tietoa, mikäli Sopijapuoli on velvollinen 
luovuttamaan tämän tiedon lain, asetuksen, viranomaismääräyksen tai 
tuomioistuimen päätöksen perusteella. 

6  SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 

6.1  Sopimuksen siirtäminen 

Sopijapuoli saa siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen sopijapuolen 
etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. 

6.2  Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. 
Rajoittamatta Fingridin sähkömarkkinalain mukaisia velvoitteita, Fingridillä on oikeus 
irtisanoa sopimus kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli sopimuksen 
solmimisen jälkeen tapahtuneet oleelliset muutokset edellyttävät kantaverkkosopi-
musten muuttamista tai sopimus muutoin ei enää vastaa uusia olosuhteita. 
Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti.  

Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus, jos toinen sopijapuoli on oleellisesti 
rikkonut Sopimusta, eikä ole kohtuullisessa ajassa korjannut rikkomustaan saatuaan 
siihen kirjallisen kehotuksen. 

7  ERIMIELISYYDET 

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista 
keskinäisin neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin 
käräjäoikeus, mikäli sopijapuolet eivät sovi kirjallisesti muunlaisesta menettelystä. 

8  MUUT SOPIMUSEHDOT 

Sopijapuolet antavat toisilleen viivytyksettä Sopimuksen soveltamisessa tarvittavat 
tiedot ja edesauttavat kumpikin osaltaan Sopimuksen toteutumista. Tietojen 
antamisessa pyritään mahdollisimman automaattiseen tiedonvaihtoon. 

9  ALLEKIRJOITUKSET 

Sopimus on tehty ja allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi 
kummallekin sopijapuolelle. 

Paikka   . päivänä  kuuta 2015 

Asiakas Oy 

 

 

Helsingissä   . päivänä  kuuta 2015 

 Fingrid Oyj 
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