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1  SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA TARKOITUS 

XXXXXX, Y-tunnus: YYYYYY-Y, (Reservitoimittaja) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3 
(Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Reservitoimittajan osallistumisesta Fingridin 
ylläpitämille automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) tuntimarkkinoille. 

2  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

3  VAATIMUKSET RESERVIKAPASITEETILLE JA RESERVIN YLLÄPIDOLLE 

Sopimuspuolet noudattavat tämän sopimuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan seuraa-
via kulloinkin voimassa olevia tämän sopimuksen liitteitä. 

1. Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimitta-
jalle 

2. Automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) teknisten vaatimusten toden-
taminen ja hyväksyttämisprosessi 

3. Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille 

Fingridillä on oikeus muuttaa liitteiden ehtoja. Muutoksista Fingrid ilmoittaa kirjallisesti 
viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

4  SOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVA RESERVIKAPASITEETTI 

Reservitoimittaja voi osallistua Fingridin ylläpitämille automaattisen taajuuden palautus-
reservin tuntimarkkinoille reservikapasiteetilla, josta on toimitettu liitteessä 2 luetellut tie-
dot. Reservikohteiden tietoja pidetään yllä sähköisessä tietojärjestelmässä. 

5  MAKSUT JA MAKSUEHDOT 

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle kapasiteettikorvausta reservin ylläpidosta aFRR tun-
timarkkinoilla hyväksyttyjen kapasiteettitarjousten mukaan. Säätöenergiasta tehdään te-
hokauppa valtakunnallisen taseselvityksen yhteydessä. Sopimuksen mukaisten maksu-
jen määräytymisperiaatteet ja maksuehdot on määritelty liitteessä 1.  

6  YLIVOIMAINEN ESTE 

Sopimuspuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa reser-
vien ylläpitoa tai keskeyttää se kokonaan. 

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuspuolesta riippumaton tapahtuma, 
joka ei ollut sopimuspuolten tiedossa tätä sopimusta tehtäessä ja jota sopimuspuoli ei 
ole voinut estää tai jonka vaikutuksia ei ole voitu välttää kohtuulliseksi katsottavilla toi-
milla ja joka tekee sopimuksen mukaisen reservien ylläpidon mahdottomaksi tai vaikeut-
taa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. 
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Ylivoimaisia esteitä ovat sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tuli-
palo, pitkäaikainen voimalaitosvika, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, 
yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön 
määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja 
epätavallinen syy. 

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, sen arvioidusta kestoajasta, samoin kuin sen pois-
tumisesta Reservitoimittaja ilmoittaa Fingridille viivytyksettä. Tältä ajalta Fingrid ei maksa 
tämän sopimuksen mukaisia korvauksia Reservitoimittajalle. 

7  VAHINGONKORVAUS 

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut tämän sopimuksen 
piiriin kuuluvasta suorituksesta tai laiminlyönnistä, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen 
sopijapuolen tai hänen palveluksessaan olevan tahallisesta menettelystä tai tuottamuk-
sesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epä-
suorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotan-
non menetyksestä, vahingoittuneesta raaka-aineesta, tuotannon uudelleen käynnistämi-
sestä tai sopimuspuolen kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. 

Fingrid ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut Fingridin lähettämästä virheelli-
sestä aktivointisignaalista. 

8  SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 

8.1  Sopimuksen siirtäminen 

Sopimusosapuoli saa siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen sopimusosapuo-
len etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.  

8.2  Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. 

Sopimuspuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopimuspuoli on oleellisesti rikko-
nut sopimusta. 

9  ERIMIELISYYDET 

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

10  LUOTTAMUKSELLISUUS 

Sopimuspuoli saa luovuttaa sopimukseen liittyviä luottamuksellisia tietoja kolmannelle 
osapuolelle vain toisen sopimuspuolen kirjallisella suostumuksella. 

Edellä sanotusta huolimatta Fingrid voi luovuttaa palvelutoimittajalleen ilman Reservitoi-
mittajan suostumusta luottamuksellisia tietoja reservien hankinnan järjestämiseen, reser-
vimarkkinoiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä markkinavalvontaan liittyvien palve-
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luiden hankkimiseksi. Ennen tietojen luovutusta Fingridin tulee solmia kyseisen palvelun-
toimittajan kanssa salassapitosopimus, joka rajoittaa sopimuspuolikohtaisten tietojen käy-
tön edellä mainittuihin tehtäviin.   

Lisäksi sopimuspuolet voivat luovuttaa sopimukseen liittyviä luottamuksellisia tietoja il-
man toisen sopimuspuolen suostumusta viranomaiselle lakisääteisen tiedonantovelvolli-
suutensa perusteella. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että tieto sopimuksen olemassaolosta ja sopimuspuolista ei 
ole luottamuksellinen tieto. Fingrid voi julkaista nämä tiedot. 

11  Muut sopimusehdot 

Sopimuspuolet edesauttavat kumpikin osaltaan sopimuksen toteutumista. Sopimuspuo-
let antavat viivytyksettä toisilleen tämän sopimuksen soveltamisessa tarpeelliset tiedot 
pyrkien mahdollisimman automaattiseen tiedonsiirtoon. 

Reservitoimittaja ilmoittaa reservikohteen tasevastaavalle tämän sopimuksen olemassa-
olosta. 

 

__________________________________________________________________ 
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Tämä sopimus on tehty ja allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummal-
lekin sopimuspuolelle. 

 

 

 

__________________  ___. päivänä  _______________kuuta 2021 
Paikka ja aika  

RESERVITOIMITTAJA 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 

 

 

 

__________________  ___. päivänä  _______________kuuta 2021 
Paikka ja aika  

FINGRID OYJ 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 

 

 

Liitteet: 
1. Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle 
2. Automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) teknisten vaatimusten todenta-

minen ja hyväksyttämisprosessi 
3. Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille 


