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1

SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS
_________________
(Tasevastaava),
y-tunnus:
XXX,
ACER
tunnus:
_________________ ja Fingrid Oyj (Fingrid), y-tunnus: 1072894-3, ACER tunnus:
A0001427Y.FI, ovat tehneet seuraavan tasepalvelusopimuksen (Sopimus).
Sopimuksella sovitaan tasehallintaan, taseselvitykseen sekä Tasevastaavan avoimiin
sähköntoimituksiin liittyvistä sopimusosapuolien oikeuksista ja velvollisuuksista.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sen.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.

3

SOPIMUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT
Sopimusosapuolet noudattavat Sopimuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan kulloinkin voimassaolevia Sopimuksen liitteitä.
Sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet tasevastuuta ja taseselvitystä koskien
on määritetty liitteessä 1:
Liite 1 - Tasevastuuta ja taseselvitystä koskeva käsikirja
 OSA 1: Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
 OSA 2: Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
Sopimuksen mukaisten maksujen määräytymisperiaatteet ja verot on määritelty liitteessä 2.
Liite 2 - Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen
Mikäli Sopimus ja Sopimuksen liitteet ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti Sopimusta.
Tasevastaavan tulee huolehtia siitä, että myös Tasevastaavan avointen toimitusten
ketjuun liittyneet kolmannet osapuolet ottavat huomioon Sähkömarkkinalain 45§:n mukaiset järjestelmävastuun toteuttamista koskevat sekä muut Sopimuksen edellyttämät
Fingridin ehdot ja ohjeet.
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AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS
Tasevastaavalla on oikeus käyttää Fingridin toimittamaa avointa sähköntoimitusta
sähkötaseidensa tasapainottamiseen Sopimuksen liitteen 1 Fingrid Oyj:n tasevastuuta ja taseselvitystä koskevaa käsikirjan ehtoja noudattaen. Tasevastaavan mahdollinen tasepoikkeama katetaan Fingridin toimittamalla tasesähköllä.
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TASESELVITYS
Taseselvitysyksikkö toteuttaa keskitettyä taseselvitystä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa asianomaisten kantaverkkoyhtiöiden puolesta. Taseselvitys toteutetaan Suomessa noudattaen liitteen 1 Fingrid Oyj:n käsikirjaa. Taseselvitysyksikkö yl-
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läpitää Fingridin toimeksiannosta näiden ehtojen mukaista Nordic Imbalance Settlement (NBS) Handbook -ohjekirjaa, joka sisältää liitteen 1 ehtoja tarkentavia toimintatapoja ja tarkemman kuvauksen taseselvityksen toteuttamisesta.
Tasevastaavalla tulee olla voimassa oleva Imbalance Settlement Agreement –sopimus Fingridin osoittaman taseselvitysyksikön kanssa. Sopimuksen allekirjoitushetkellä taseselvitysyksikkönä toimii eSett Oy.
Taseselvitysyksikkö selvittää ja laskuttaa Fingridin toimeksiannosta Tasevastaavan
käyttämän tasepoikkeaman määrän, käyttötunnin aikana tehdyt tehokaupat sekä reservienergiat, Fingridin, verkonhaltijoiden ja muiden sähkömarkkinoiden osapuolten
raportoimien tietojen perusteella.
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RAPORTOINTI JA LUOTTAMUKSELLISUUS
Tasevastaavan tulee toimittaa Fingridille ja Taseselvitysyksikölle tietoja liitteen 1 mukaisesti.
Fingrid raportoi Tasevastaavalle liitteen 1 mukaisia tietoja.
Fingrid voi luovuttaa markkinavalvontaan liittyviä Tasevastaavaan toimintaa koskevia
tietoja Energiavirastolle ja Suomessa toimivalle nimetylle sähkömarkkinaoperaattorille.
Molemmat sopimusosapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan tämän Sopimuksen
perusteella saamiaan tietoja luottamuksellisesti ja olemaan luovuttamatta luottamuksellisia tietoja tai niiden osaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman toisen sopimusosapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Fingridillä on kuitenkin oikeus luovuttaa
Taseselvitysyksikölle Tasevastaavan Fingridille toimittamia tai Fingridillä muuten hallussaan olevia Tasevastaavan toimintaan liittyviä tietoja, joita Taseselvitysyksikkö tarvitsee tehtäviensä toteuttamiseksi.
Sopimusosapuolella on lisäksi oikeus tämän kohdan estämättä luovuttaa tämän Sopimuksen alaan kuuluvia, toisen osapuolen luovuttamia tietoja viranomaisille tai kolmannelle osapuolelle lain, asetuksen, viranomaismääräyksen taikka tuomioistuimen
päätöksen perusteella.
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SOPIMUSEHTOJEN JA MAKSUJEN TARKISTUKSET
Fingridillä on oikeus muuttaa liitteen 1 ehtoja saatuaan muutoksille Energiaviraston
vahvistuksen. Fingridillä on lisäksi oikeus tehdä tarvittaessa Sopimuksen liitteisiin muutoksia, joilla ei oleellisesti muuteta palvelun sisältöä. Muutoksista Fingrid ilmoittaa kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Fingridin tasepalvelun kustannuksiin välittömästi ja olennaisesti vaikuttavat muutokset,
joita ei ole voitu Sopimusta tehtäessä ottaa huomioon ja jotka eivät tule korvatuiksi
liitteen 2 perusteella, otetaan huomioon maksuja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä
vaikutustensa mukaisesti. Tällaisia muutoksia ovat kansallisista tai eurooppalaisista
lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat verot, julkiset
maksut ja velvoitteet ja muut edellä mainituista syistä johtuvat muutokset, jotka kohdistuvat Sopimuksessa tarkoitettuun tasepalveluun.
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Edellä mainitun lisäksi Fingrid pidättää oikeuden tarkistaa tarvittaessa liitteessä 2 sovittuja maksuja. Näistä muutoksista Fingrid tai Taseselvitysyksikkö Fingridin valtuuttamana ilmoittaa kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
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SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN

8.1

Sopimuksen siirtäminen
Sopimusosapuoli saa siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen sopimusosapuolen etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

8.2

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Sopimus voidaan päättää irtisanomalla tai purkamalla. Purkamisen edellytyksistä on
säädetty Sopimuksen liitteenä olevissa ehdoissa.
Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus yhden (1)
kuukauden irtisanomisajalla. Tämän Sopimuksen mukaiset Tasevastaavan oikeudet
päättyvät irtisanomisajan päättyessä.
Tasevastaavan tulee ilmoittaa välittömästi tasevastuunsa piiriin kuuluville sähkömarkkinaosapuolille sekä niille verkonhaltijoille, joiden verkkoihin Tasevastaavan tasevastuun piiristä on mitattuja toimituksia, Sopimuksen irtisanomisesta tai purkautumisesta,
jotta Tasevastaavan tasevastuun piiriin kuuluvat sähkömarkkinaosapuolet voivat järjestää tasevastuunsa uudelleen.
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SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, kuitenkin siten, että Suomen lain lainvalintaan liittyviä sääntöjä ei noudateta.
Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.
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ALLEKIRJOITUKSET
Sopimus on tehty ja allekirjoitettu kahtena (2) yhtäpitävänä kappaleena, yksi (1) kappale kummallekin sopimusosapuolelle.

. päivänä

kuuta 2017

. päivänä

kuuta 2017

TASEVASTAAVA

Helsingissä
FINGRID OYJ
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