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Alueelliset alkuperätakuut / Sopimus

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) osapuolia ovat

Finextra Oy (jäljempänä ”Finextra”), Y-tunnus 1506926-2, ja

[Yrityksen nimi] (jäljempänä ”Tilinhaltija”), Y-tunnus [xxxx]).

Tällä sopimuksella sovitaan sopimusosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista liittyen
alkuperätakuupalveluun ja alkuperätakuisiin, jotka noudattavat CEN 16325+A1 (jatkossa
CEN) -standardia soveltuvin osin. Liitteessä 3b on kuvattu alkuperätakuun palveluehdot.

Sopimuksen osapuolet noudattavat Sopimuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan
kulloinkin voimassa olevia Sopimuksen liitteitä.

2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti yhden kuukauden
irtisanomisajalla.

3 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA

Alkuperätakuita myönnettäessä ja käsiteltäessä sovelletaan tämän Sopimuksen lisäksi
lakia sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003), valtioneuvoston
asetusta sähkön alkuperän varmentamisesta (417/2013) PÄIVITETTÄVÄ sekä
mahdollisia, soveltuvia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Alkuperätakuulla tarkoitetaan sovellettavan lainsäädännön mukaisen toimivaltaisen
alkuperätakuidenmyöntäjän (Finextra) myöntämää sähköistä dokumenttia (sertifikaattia)
energian laadusta ja alkuperästä, jolla todistetaan loppuasiakkaille, että tietty osuus tai
määrä energiasta on tuotettu (i) takuuseen liittyvällä energialähteellä; (ii) takuun
määrittelemällä teknologialla; ja/tai (iii) Voimalaitoksella, jolla on muita takuusta ilmeneviä
ominaisuuksia. Alkuperätakuun yksikkö on 1 megawattitunti (MWh).

4 TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Molemmat osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan tämän Sopimuksen toteuttamiseen
siten, että ne antavat toisilleen kaikki tarpeelliset tiedot tämän Sopimuksen
soveltamiseksi ilman viivytystä. Tilinhaltija vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Tilinhaltijan on välittömästi ilmoitettava hallinnoimiinsa voimalaitoksiin liittyvistä
muutoksista sekä mahdollisesti havaitsemistaan virheistä alkuperätakuiden myönnöissä.
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5 VASTUU

Tilinhaltijan tulee noudattaa kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä.

Finextra ei vastaa Tilinhaltijalle aiheutuneista vahingoista, ellei kyseessä ole Finextran
törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti aiheuttama vahinko. Finextra ei vastaa
Tilinhaltijalle mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Mikäli Tilinhaltijalle aiheutuu vahinkoa muun markkinaosapuolen tai kolmannen
osapuolen vuoksi, tulee Tilinhaltijan vaatia korvausta ainoastaan vahingon aiheuttaneelta
markkinaosapuolelta tai kolmannelta osapuolelta.

Tilinhaltija on velvollinen kaikin tavoin estämään tai rajoittamaan syntyvien vahinkojen
määrää. Ellei tilinhaltija asianmukaisilla tavoilla estä tai rajoita vahinkojen syntymistä,
Tilinhaltijalle maksettavaa korvausta voidaan pienentää.

6 ALKUPERÄTAKUITA KOSKEVAT VIRHEET

Mikäli Finextra tai Tilinhaltija havaitsee virheen alkuperätakuiden myöntämisessä,
peruuttamisessa, siirtämisessä tai mitätöinnissä, tulee toiselle osapuolelle ilmoittaa
asiasta niin pian kuin mahdollista.

7 REKISTERINPITÄJÄN ALKUPERÄTAKUISIIN LIITTYVIEN PALVELUIDEN
PÄÄTTYMINEN

Mikäli Finexran tehtävä Suomen alkuperätakuurekisterin pitäjänä päättyy, Finextralla on
oikeus siirtää tämä sopimus uudelle toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli uutta
toimivaltaista rekisterinpitäjää ei ole, Finextralla on oikeus päättää tämä sopimus.
Tilinhaltijan maksamia Sopimuksen mukaisia maksuja ei palauteta.

Jos Finextra ei ole enää toimivaltainen rekisterinpitäjä, Tilinhaltijalla on oikeus saada
omat tietonsa itselleen. Finextra veloittaa Tilinhaltijaa näistä palveluista hinnastonsa
mukaisen lisätöiden tuntihinnan ja käytetyn ajan perusteella.

8 MAKSUT

Tilinhaltija on velvollinen maksamaan Finextran laskuttamat tämän Sopimuksen mukaiset
maksut. Sopimuksen mukaisten maksujen, yksikköhinnat ja verot on määritelty liitteessä
3c.

Maksut koostuvat kiinteistä maksuista ja käyttöön perustuvista maksuista.

Soveltuvat maksut julkaistaan Fingrid Oyj:n www-sivuilla, jotka koskevat Finextran
alkuperätakuihin liittyviä palveluja. Hintoihin lisätään arvonlisävero (ALV) sekä muut
mahdolliset viranomaisten määräämät välilliset verot ja maksut.

Finextra laskuttaa neljästi kalenterivuoden aikana aina kvartaalin päätyttyä. laskua ei
peritä. . Vastikään rekisteröityjen voimalaitosten sekä uusien Tilinhaltijoiden osalta
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kiinteät maksut laskutetaan ensimmäisen mahdollisen neljännesvuosittaisen laskutuksen
yhteydessä.

Jos Tilinhaltija irtisanoo sopimuksen vuoden aikana, kiinteitä maksuja ei palauteta ja
Tilinhaltija on velvollinen maksamaan irtisanomishetkellä laskuttamattomat avoimet
maksut.

Laskun maksuaika on 14 vuorokautta laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on voimassa
olevan korkolain mukainen viivästyskorko.

Finextra voi keskeyttää alkuperätakuiden myöntämisen, siirtämisen ja peruuttamisen,
mikäli Tilinhaltijalla on avoimia maksamattomia alkuperätakuupalvelun laskuja.

Voimassa oleva hinnasto tarkistetaan vuosittain ja Finextra ilmoittaa seuraavan vuoden
hinnat kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Uusi hinnasto korvaa vanhan ja
astuu voimaan seuraavan vuoden alusta.Edellä mainitun lisäksi Finextra pidättää
oikeuden tarkistaa tarvittaessa internetsivuilla esitettyjä hintoja. Näistä muutoksista
Finextra ilmoittaa kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen
voimaantuloa.

9 SOPIMUSEHTOJEN TARKISTUKSET

Finextralla on oikeus muuttaa liitteen 3b palveluehtoja saatuaan muutoksille
Energiaviraston vahvistuksen. Finextralla on lisäksi oikeus tehdä tarvittaessa
Sopimuksen liitteisiin ja sovellusohjeisiin muutoksia, joilla ei muuteta Tilinhaltijan
oikeuksia ja velvollisuuksia. Ennen Sopimuksen, sen liitteiden tai sovellusohjeiden
muuttamista Finextra käsittelee muutokset Energiaviraston kanssa, joka arvioi, onko
kyseessä sellainen muutos, jonka viranomaisen tulee etukäteen vahvistaa.

Finextra ilmoittaa muutoksista kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen
muutoksen voimaantuloa.

10 YLIVOIMAINEN ESTE

Finextralla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa Sopimuksen
mukaista palvelua tai keskeyttää se kokonaan.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota Finextra ei ole voinut estää
kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja joka tekee Finextra Sopimuksen mukaisen
palvelun tuottamisen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen
tuottamisen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

Ylivoimaisia esteitä ovat muun muassa sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi,
räjähdys, tulipalo, tulva, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen
liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön
määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide, tuotantokapasiteetin riittämättömyys tai
muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaiseksi esteeksi
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katsotaan myös edellä mainituista syistä johtuva voimantuotannon keskeytyminen sekä
sellainen voimantuotanto- tai siirtojärjestelmän vaurioituminen, johon Pohjoismaiden
sähköjärjestelmissä yleisesti sovellettavilla periaatteilla ei ole voitu kohtuudella varautua.

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta Finextra ilmoittaa
Tilinhaltijalle viivytyksettä. Finextra ei vastaa Tilinhaltijalle ylivoimaisen esteen
seurauksena mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Siinä tapauksessa, että ylivoimaisen esteen vaikutus jatkuu pidempään kuin yhden (1)
kuukauden, on kummallakin osapuolella oikeus irtisanoa Sopimus ilmoittamalla siitä
kirjallisesti toiselle osapuolelle kaksikymmentä (20) työpäivää ennen irtisanomisen
voimaantuloa.

11 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Sen lisäksi mitä kohdassa 7 on sovittu, kumpikin osapuoli voi siirtää tämän sopimuksen
ainoastaan toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella. Suostumuksen antamisesta ei
voi kieltäytyä aiheettomalla perusteella.

12 LUOTTAMUKSELLISUUS

Rekisteriin toimitettavien tietojen julkisuus ja luottamuksellisuus määräytyy kulloinkin
voimassa olevan Julkisuuslain (621/1999) perusteella.

13 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin
neuvotteluin, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

14 ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys: Päiväys:

………………………………. ……………………………….

Finextra Oy [Tilinhaltijan nimi]
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