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1  SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Asiakas, Y-tunnus XXXXXX-X (jatkossa Asiakas) ja Finextra Oy, Y-tunnus 1506926-2 (jatkossa 
Finextra) sopivat tällä sopimuksella (Sopimus) sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.  
 
Fingrid Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Finextra hoitaa tehoreservilain (117/2011 Laki 
sähköntuotannon- ja kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä, jatkossa Laki) 
tarkoittamaa julkisen palvelun hallintotehtävää.   

2  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen.  
 
Sopimuksen soveltaminen alkaa 1. päivänä heinäkuuta 2017.  
 
Sopimus on voimassa 30. päivänä kesäkuuta 2020 saakka. 

3  TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla 
sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty 
kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. 
 
Asiakkaalta perittävän tehoreservimaksun suuruus määräytyy voimalaitosyksiköille ja sähkön 
kulutuksen joustoon kykeneville kohteille maksettujen korvausten perusteella. Tehoreservimaksulla 
katetaan lisäksi Finextralle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen korvaus 
tehoreservijärjestelmän hoitamisesta. 
 
Finextra maksaa voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille 
sähkömarkkinaviranomaisen hankintapäätöksen määrittelemän kiinteän ylläpitokorvauksen ja 
käynnistymisestä johtuvat kustannukset jälkikäteen.  
 
 

3.1  Tehoreservimaksu 

Asiakas maksaa tehoreservimaksun  Asiakkaan kantaverkkolaskutuksen liittymispisteiden mukaisen 
sähkönkulutuksen määrän perusteella.  
 
Tehoreservin kiinteät ylläpitokustannukset, Finextralle tehoreservijärjestelmän hoitamisesta 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen korvaus ja mahdolliset aktivointikustannukset 
kohdistetaan talvikauden 1.12. -28.2. arkipäivien päivätuntien (klo 7:00 – 21:00) sähkönkulutukselle. 
Laskutus tehdään kuukausittain jälkikäteen.  
 
Talvikauden ulkopuolella käynnistyvän tehoreservin aktivoinnista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan 
kaikille aktivointikuukauden sähkönkulutuksen tunneille. 
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Asiakkaan laskutuksessa käytettävät liittymispisteet niihin liittyvine mittauksineen ovat vastaavat kuin 
Asiakkaan kantaverkkosopimuksen liitteessä liittymispisteet ja laskutuksen perusteena käytettävät 
mittaukset. 
 
Tehoreservimaksun yksikköhinta määräytyy kohdassa 3 esitetyistä järjestelyn aiheuttamista 
kokonaiskustannuksista jaettuna kantaverkkolaskutuksen mukaisella sähkön kokonaiskulutuksella 
edellä mainituilla kuukausittaisilla ajanjaksoilla . 
 
Mikäli Energiavirasto jälkikäteen velvoittaa Fingridin muuttamaan tehoreserviä tarjoaville yksiköille 
maksettavista maksuista epäkäytettävyyden perusteella tehtyjä pidätyksiä, otetaan muutoksen 
vaikutus huomioon talvikauden tehoreservilaskutuksessa. Jos Energiavirasto tekee päätöksen 
talvikauden kuluessa, otetaan muutos huomioon kyseisen talvikauden laskutuksessa. Muussa 
tapauksessa muutos huomioidaan seuraavan talvikauden laskutuksessa. 
 

3.2  Arvonlisävero sekä muut välilliset verot ja maksut 

Sopimuksessa mainittujen maksujen lisäksi Asiakas maksaa Finextralle kulloinkin voimassa olevan 
arvonlisäveron sekä Sopimuksen määrittelemään tehoreservijärjestelmään kohdistuvat mahdolliset 
muut Finextralle määrätyt välilliset verot ja viranomaisten määräämät maksut. 

4  MAKSUEHDOT 

4.1  Maksuaika  

Asiakas maksaa kohtien 3.1 ja 3.2 mukaiset maksut Finextran lähettämän laskun mukaisesti. 
Maksuaika on neljätoista päivää. Eräpäivä merkitään laskuun.  
 

4.2  Muistutukset  

Asiakas tekee laskua koskevat muistutukset tarvittaessa kirjallisesti. Finextra tarkistaa laskun ja 
lähettää Asiakkaalle mahdollisen hyvitys- ja korjauslaskun viivytyksettä. Muistutus ei vapauta 
Asiakasta maksuvelvollisuudesta eräpäivänä, ellei sopijapuolten kesken ole sovittu toisin. 
Oikaisua ei tehdä, mikäli korvattava määrä on alle 100 (sata) euroa. 
 

4.3  Viivästyskorko  

Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy, eikä lasku ole oleellisesti virheellinen, Asiakas maksaa 
Finextralle laskun eräpäivästä suorituksen saapumispäivään laskussa mainittua vuotuista 
viivästyskorkoa, joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. 

5  SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN 

5.1  Sopimuksen siirtäminen 

Asiakas saa siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle vain kantaverkkosopimuksen siirtämisen 
yhteydessä. Finextra saa siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle, mikäli tehoreserviin liittyvien 
tehtävien uudelleenjärjestely sitä edellyttää. 
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5.2  Sopimuksen irtisanominen ja päättyminen 

Mikäli Finextran Lakiin perustuva tehoreservin hallinnointiin liittyvä tehtävä päättyy tai muuttuu 
merkittävästi, Finextralla on oikeus irtisanoa Sopimus. Finextran sopimusvelvoitteet ja oikeudet 
lakkaavat Sopimuksen päättymishetkellä. 
 
Mikäli Asiakkaan kantaverkkosopimus Fingrid Oyj:n kanssa päättyy, myös tämän Sopimuksen 
voimassaolo päättyy. 
 

6  ERIMIELISYYDET  

Mikäli Asiakas katsoo, että alussa mainittujen määräysten perusteella määritelty maksu ei ole 
kyseisten määräysten mukainen, Asiakas ja Finextra neuvottelevat asian ratkaisemisesta. Mikäli 
erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan, asia siirtyy Energiaviraston ratkaistavaksi. 
 

7  MUUT SOPIMUSEHDOT  

Tehoreservijärjestelmää hallinnoitaessa noudatetaan Sopimuksen lisäksi Lakia, sähkömarkkina-
viranomaisen päätöksillään vahvistamia tehoreservijärjestelmän maksujen määräytymisperusteita ja 
tehoreservin käyttösääntöjä. 
 
Mikäli Lakiin tai sähkömarkkinaviranomaisen sääntöihin tai ehtoihin tulee muutoksia, noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevia määräyksiä niiden voimaanastumisesta lukien. 
 

8  ALLEKIRJOITUKSET 

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

 
 

____________________________  _______. päivänä _____kuuta 2017 
Paikka 

Asiakas Oy  

 

 

Helsingissä    _______. päivänä _____kuuta 2017 

Finextra Oy 

 


