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1  SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA TARKOITUS 

XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservitoimittaja) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 
1072894-3 (Fingrid) ovat tehneet Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin markkina-
sopimuksen (FCR-sopimus) Reservitoimittajan osallistumisesta taajuuden vakautus-
reservien ylläpitoon. 

2  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Sopimus tulee voimaan 22. toukokuuta 2023 ja kun se on molemmin puolin allekir-
joitettu. 

Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja sovelletaan 22. toukokuuta 2023 klo 1.00 (Suo-
men aikaa) alkaen. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

3  VAATIMUKSET RESERVIKAPASITEETILLE JA RESERVIN 
YLLÄPIDOLLE 

Sopimuspuolet noudattavat tämän sopimuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan 
seuraavia kulloinkin voimassa olevia tämän sopimuksen liitteitä.  

Seuraavat liitteet koskevat kaikkia taajuusohjatun käyttö- ja/tai häiriöreservin reser-
vitoimittajia: 

1. Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle 

2. Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja 
hyväksyttämisprosessi 

3. Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille 

Liitteiden 1–3 lisäksi taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosimarkkinoiden tar-
jouskilpailuun osallistuneita ja hyväksytyksi tulleita reservitoimittajia koskee myös 
liite 4, johon päivitetään kalenterivuosittain vuosimarkkinakilpailutuksen perusteella 
vuosimarkkinahinta ja reservitoimittajakohtainen vuosimarkkinakapasiteetti reservi-
tuotteittain, ja jossa yksilöidään, mitä kalenterivuotta se koskee: 

4. Vuosimarkkinaliite 

Fingridillä on oikeus muuttaa liitteiden 1–3 ehtoja. Muutoksista Fingrid ilmoittaa kir-
jallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

4  SOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVA RESERVIKAPASITEETTI 

Reservitoimittaja voi osallistua Fingridin ylläpitämille taajuusohjatun käyttö- ja häi-
riöreservin tunti- ja/tai -vuosimarkkinoille reservikapasiteetilla, jonka Fingrid on hy-
väksynyt liitteessä 2 kuvatun prosessin mukaisesti. Reservikohteiden tietoja, mu-
kaan lukien tiedot säätöominaisuuksista, ylläpidetään Fingridin tietojärjestelmässä. 
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5  MAKSUT JA MAKSUEHDOT 

5.1  Maksujen määräytymisperiaatteet 

Sopimuksen mukaisten maksujen määräytymisperiaatteet on määritelty liitteessä 1.  

5.2  Maksuehdot 

Maksuja koskevat ehdot on määritelty liitteessä 1. 

6  VAHINGONKORVAUS  

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut tämän sopimuk-
sen piiriin kuuluvasta suorituksesta tai laiminlyönnistä, ellei vahingon osoiteta aiheu-
tuneen sopimuspuolen tai hänen palveluksessaan olevan tahallisesta menettelystä 
tai tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Sopimuspuolet eivät ole vastuussa 
toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä 
voitosta, tuotannon menetyksestä, vahingoittuneesta raaka-aineesta, tuotannon uu-
delleen käynnistämisestä tai sopimuspuolen kolmannelle osapuolelle aiheutuneista 
vahingoista. 

7  SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN, MUUTTAMINEN JA PURKU 

7.1  Sopimuksen siirtäminen  

Sopimuspuoli saa siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen sopimuspuolen 
kirjallisella suostumuksella. 

7.2  Sopimuksen muuttaminen 

Sopimuspuolet sopivat mahdollisuuksien mukaan etukäteen reservikapasiteetin omi-
naisuuksien merkittävien muutosten vaikutuksista ylläpidettävään reservikapasiteet-
tiin. 

Mikäli sopimuksen piirissä olevan reservikapasiteetin käyttö loppuu tai muuttuu oleel-
lisesti kyseisessä reservikohteessa tapahtuvien muutosten seurauksena, se poiste-
taan reservin ylläpidosta. Reservitoimittaja sopii reservikapasiteetin poistamisesta 
sopimuksesta Fingridin kanssa hyvissä ajoin etukäteen. 

7.3  Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Mikäli Reservitoimittajalla ei ole voimassa olevaa vuosimarkkinaliitettä, kumpikin osa-
puoli voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. 

Sopimuspuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopimuspuoli on oleellisesti 
rikkonut tätä sopimusta tai sen mukaisia ehtoja. Purkamisen sijaan Fingridillä on 
myös oikeus sulkea Reservitoimittaja tilapäisesti pois reservimarkkinoilta liitteen 1 
mukaisesti.  

8  ERIMIELISYYDET 

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keski-
näisin neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus, 
mikäli sopimuspuolet eivät sovi kirjallisesti muunlaisesta menettelystä. 
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9  LUOTTAMUKSELLISUUS 

Sopimuspuoli saa luovuttaa sopimukseen liittyviä luottamuksellisia tietoja kolman-
nelle osapuolelle vain toisen sopimuspuolen kirjallisella suostumuksella. 

Edellä sanotusta huolimatta Fingrid voi luovuttaa palvelutoimittajalleen ilman Reser-
vitoimittajan suostumusta luottamuksellisia tietoja reservien hankinnan järjestämi-
seen, reservimarkkinoiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä markkinavalvontaan 
liittyvien palveluiden hankkimiseksi. Ennen tietojen luovutusta Fingridin tulee solmia 
kyseisen palveluntoimittajan kanssa salassapitosopimus, joka rajoittaa sopimuspuo-
likohtaisten tietojen käytön edellä mainittuihin tehtäviin. 

Lisäksi sopimuspuolet voivat luovuttaa sopimukseen liittyviä luottamuksellisia tietoja 
ilman toisen sopimuspuolen suostumusta viranomaiselle lakisääteisen tiedonanto-
velvollisuutensa perusteella. Fingrid voi lisäksi luovuttaa tietoja Suomen tarjousalu-
eella toimivalle sähkömarkkinaoperaattorille tämän markkinapaikkoja koskevan laki-
sääteisen markkinavalvonnan tarpeisiin ilman Reservitoimittajan suostumusta. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että tieto sopimuksen olemassaolosta ja sopimuspuo-
lista ei ole luottamuksellinen tieto. Fingrid voi julkaista nämä tiedot. 

10  MUUT SOPIMUSEHDOT 

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

Reservitoimittaja ilmoittaa reservikohteen tasevastaavalle tämän sopimuksen solmi-
misesta ja mahdollisesta päättymisestä. 
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Liitteet: 1. Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle 
 2. Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten  

todentaminen ja hyväksyttämisprosessi 
3. Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille 
4. Vuosimarkkinaliite 


