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1 SOPIMUSOSAPUOLET

YRITYS Oy, Y-tunnus: Y-TUNNUS, EIC-tunnus: ÄÄÄ, osoite, (jäljempänä Säätösähkö-
markkinaosapuoli)

ja

Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3, EIC-tunnus 10X1001A1001A264, Läkkisepäntie 21, PL
530, 00101 Helsinki (jäljempänä Fingrid)

ovat tehneet seuraavan sopimuksen osallistumisesta Fingridin ylläpitämille säätösähkö- ja
säätökapasiteettimarkkinoille.

Säätösähkömarkkinaosapuoli voi antaa tarjouksia Säätösähkö- ja Säätökapasiteettimark-
kinoilla ainoastaan sellaisesta kapasiteetista mikä on säätösähkömarkkinaosapuolen avoi-
messa toimitusketjussa.

2 MÄÄRITELMÄT

Tässä sopimuksessa ja sen liitteissä tarkoitetaan seuraavilla määritelmillä, isolla alkukir-
jaimella kirjoitettuna, tässä kappaleessa kullekin määritelmälle kirjattua merkitystä.

Säätösähkömarkkinaosapuolella tarkoitetaan yritystä, joka toimii Säätösähkömarkkinoilla
voimassa olevan säätösähkömarkkinasopimuksen puitteissa.

Säätösähkömarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä energiamarkkinoita, joiden
säännöt ja toimintamalli on kuvattu liitteessä 1.

Säätökapasiteettimarkkinoilla tarkoitetaan liitteessä 2 kuvattavia Fingridin ylläpitämiä re-
servimarkkinoita.

3 SOPIMUKSEN TARKOITUS

Valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseksi Fingrid varmistaa, että sillä on käytössään riit-
tävästi säätökykyistä kapasiteettia sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon
ylläpitämiseksi. Osan tästä tarpeesta Fingrid kattaa ylläpitämällä Säätösähkö- ja Säätöka-
pasiteettimarkkinoita.

Tällä sopimuksella Säätösähkömarkkinaosapuoli voi osallistua:

1. Fingridin ylläpitämille Säätösähkömarkkinoille tämän sopimuksen liitteessä 1 so-
vituin ehdoin ja oikeuksin

2. Fingridin ylläpitämille Säätökapasiteettimarkkinoille tämän sopimuksen liitteessä
2 sovituin ehdoin ja oikeuksin
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4 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen soveltaminen alkaa 1.5.2017

5 YLIVOIMAINEN ESTE

Sopimusosapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää,
rajoittaa tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota sopijapuoli ei ole voi-
nut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia sopijapuoli ei
ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopi-
muksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen
taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

Ylivoimaiseksi esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, sabotaasi, räjähdys,
tulipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai tietolii-
kenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön mää-
räämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epä-
tavallinen syy.

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta Sopimusosapuoli
ilmoittaa toiselle Sopimusosapuolelle viivytyksettä. Säätösähkömarkkinaosapuolta koh-
taavan ylivoimaisen esteen vaikutusajalta Fingrid ei maksa tämän sopimuksen mukaisia
korvauksia Säätösähkömarkkinaosapuolelle.

6 VAHINGONKORVAUS

Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän sopi-
muksen piiriin kuuluvasta suorituksesta, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen Sopimusosa-
puolen tai hänen palveluksessaan olevan tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäisenä.
Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista ku-
ten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotannon menetyksestä, vahingoittuneesta
raaka-aineesta, tuotannon uudelleen käynnistämisestä. Kumpikin Sopimusosapuoli vas-
taa osaltaan kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista.

7 EPÄSUHTEEN POISTAMINEN

Mikäli Sopimusosapuolista riippumattomat syyt johtavat sopimuksen suoritusvelvollisuuk-
sien ilmeiseen epäsuhteeseen, Sopimusosapuolet neuvottelevat maksujen tai muiden so-
pimusehtojen tarkistamisesta ja pyrkivät sopimaan ratkaisusta epäsuhteen poistamiseksi.
Tällaisia syitä voivat olla taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden merkittävät muutok-
set, lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut syyt, joita
ei ole voitu ottaa kohtuudella huomioon sopimusta tehtäessä.
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8 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN, MUUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA PURKA-
MINEN

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

Sopimusosapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Ir-
tisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika lasketaan alkavaksi siitä päivästä,
kun toinen Sopimusosapuoli vastaanottaa irtisanomisilmoituksen.

Fingridillä on oikeus muuttaa tämän sopimuksen liitteissä olevia ehtoja ilmoittamalla siitä
kuukausi etukäteen Säätösähkömarkkinaosapuolelle.

Fingridillä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos Säätösähkömarkkina-
osapuoli joutuu selvitystilaan, laiminlyö maksunsa, asetetaan konkurssiin, osoittaa muita
merkkejä maksukyvyttömyydestä tai muuten rikkoo olennaisesti tätä sopimusta.

9 LUOTTAMUKSELLISUUS

Säätösähkömarkkinaosapuolen Fingridille toimittamien tietojen luottamuksellisuus ja/tai
julkisuus määräytyy kulloinkin voimassaolevan, soveltuvan lainsäädännön perusteella.
Fingrid voi kuitenkin luovuttaa tämän sopimuksen nojalla vastaanottamiaan luottamuksel-
lisia tietoja kolmannelle osapuolelle Fingridin tilaaman Säätösähkö- ja/ tai Säätökapasi-
teettimarkkinoiden toimivuutta tai kehittämistä käsittelevän tutkimuksen tekemistä varten
ilman erillisen suostumuksen pyytämistä. Tietojen luovuttamisenedellytyksenä on, että
Fingrid tekee kyseisen kolmannen osapuolen kanssa salassapitositoumuksen, jossa tämä
sitoutuu siihen, ettei selvityksen aikana tai sen päätyttyä luovuta säätösähkömarkkinaosa-
puolikohtaisia tietoja eteenpäin eikä käytä niitä muuhun tarkoitukseen kuin Fingridin tilaa-
man työn tekemiseen. Fingrid informoi Säätösähkömarkkinaosapuolta tällaisesta tietojen
luovutuksesta.

10 ERIMIELISYYDET

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin
neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus, mikäli Sopi-
japuolet eivät sovi kirjallisesti muunlaisesta menettelystä.
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__________________ ___. päivänä  _______________kuuta 2017

Säätösähkömarkkinaosapuoli

___________________________ ___________________________

Helsingissä                ___ . päivänä  _______________kuuta 2017

FINGRID OYJ

___________________________ ___________________________

Liitteet: 1. Säätösähkömarkkinoiden säännöt

2. Säätökapasiteettimarkkinoiden säännöt

3. Resurssit joilla säätökapasiteettia tarjotaan


