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1

OSAPUOLET

Tämä sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käytöstä (“Sopimus”) on tehty [päiväys] seuraavien osapuolten välillä:
(1)

Järjestelmän Ylläpitäjä
Nimi:

Gasgrid Finland Oy

Osoite:

Kiehuvantie 189

Postinumero:

45100

Kaupunki:

Kouvola

Maa:

Suomi

Sähköposti:

biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi

Y-tunnus:

3007894-1

Ja
(2)

Sertifikaattitilinhaltija
Nimi:
Yhteyshenkilö(t):
Osoite:
Postinumero:
Kaupunki:
Maa:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Y-tunnus:

Järjestelmän Ylläpitäjä ja Sertifikaattitilinhaltija jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

2

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

(A)

Biokaasusertifikaattijärjestelmä, joka on Gasgrid Finland Oy:n tarjoama palvelu, jossa varmistetaan biokaasun
tuotannon alkuperä myöntämällä järjestelmän ehdot täyttävälle biokaasulle biokaasusertifikaatteja (”Biokaasusertifikaattijärjestelmä”).

(B)

Biokaasusertifikaattijärjestelmän toimintaperiaate on kuvattu Järjestelmän Ylläpitäjän Biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöissä ja sen liitteessä.

(C)

Biokaasusertifikaattijärjestelmä perustuu sähköisiin tilikirjauksiin, jotka tehdään biokaasusertifikaattirekisteriin, eikä fyysisiä biokaasusertifikaatteja tulosteta. Biokaasusertifikaattirekisteri ei käsittele biokaasusertifikaattien kaupankäyntiin liittyvää rahaliikennettä vaan ainoastaan dokumentoi biokaasusertifikaattimääriin liittyvät
kirjaukset. Järjestelmän Ylläpitäjällä on oikeus toteuttaa sertifikaattitilipalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla
sekä muuttaa halutessaan järjestelmää.
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(D)

Tällä Sopimuksella Sertifikaattitilinhaltija on liittynyt Järjestelmän Ylläpitäjän Biokaasusertifikaattijärjestelmään. Tätä Sopimusta liitteineen sekä Biokaasusertifikaattijärjestelmän sääntöjä ja Biokaasusertifikaattijärjestelmän asiakasohjetta sovelletaan Sertifikaattitilinhaltijaan ja biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttämiseen.
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MÄÄRITELMÄT

Mikäli ei muuta erikseen määritellä, koskevat Biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöissä ja Biokaasusertifikaattijärjestelmän asiakasohjeessa sekä niiden liitteessä esitetyt määritelmät myös tätä Sopimusta.

4

SERTIFIKAATTITILIHALTIJAN VELVOLLISUUDET

4.1

Maksut

Toistaiseksi Biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttämisestä ei synny maksuja Sertifikaattitilinhaltijalle. Järjestelmän Ylläpitäjä varaa kuitenkin oikeuden ottaa käyttöön palveluihin liittyvän hinnaston myöhemmässä vaiheessa.
4.2

Sertifikaattitilin päivittäminen ja perustietojen ylläpitäminen

Sertifikaattitilinhaltijalle luodaan tili selainpohjaiseen sertifikaattirekisteriin. Sertifikaattitilin haltija huolehtii, että tiliin liitetyt organisaatioon sekä yhteyshenkilöihin liittyvät tiedot ovat oikein ajan tasalla eli päivittää niitä tarvittaessa.
Sertifikaattitilinhaltija vastaa omaan tiliin liitettyjen perustietojen ajantasaisuudesta ja päivittämisestä järjestelmän
kautta. Sertifikaattitilinhaltija vastaa myös omaan tiliinsä liitettyjen tuotantolaitosten tietojen oikeellisuudesta. Tuotantolaitoksen tietoihin liittyvät muutokset tulee aina erikseen ilmoittaa Järjestelmän Ylläpitäjälle.
4.3

Biokaasun käyttö ja biokaasusertifikaattien mitätöinti

Sertifikaattitilinhaltija vakuuttaa myös, että biokaasusertifikaatteja käytettäessä mitätöinti toteutetaan Biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöissä ja Biokaasusertifikaattijärjestelmän asiakasohjeessa kuvatulla tavalla tarvittavat aikarajat
huomioiden.
4.4

Sertifikaattitiliin liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden siirto

Sertifikaattitiliin liittyviä oikeuksia ja velvoitteita ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Järjestelmän Ylläpitäjän
etukäteen antamaa kirjallista hyväksymistä.
Järjestelmän Ylläpitäjällä on oikeus siirtää oikeutensa ja velvoitteensa joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle
tai viranomaiselle.
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Sertifikaattitilinhaltija on tietoinen ja antaa suostumuksensa biokaasusertifikaattijärjestelmään liittymisensä yhteydessä
ilmoittamiensa henkilötietojen käsittelyyn Järjestelmän Ylläpitäjän toimesta siinä laajuudessa kuin tietojen käsittely on
tarpeellista järjestelmän hallinnoimiseksi ja ylläpitämiseksi. Rekisterinpitäjänä toimii Järjestelmän Ylläpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan voimassaolevaa henkilötietolakia. Sertifikaattitilinhaltija on oikeus pyynnöstä saada tietää
Järjestelmän Ylläpitäjän henkilötietorekisteriin tehdyt merkinnät ja korjata ilmoittamiaan henkilötietoja. Henkilötiedot
poistetaan järjestelmästä, kuin niiden käsittely ei ole henkilötietolain mukaisesti enää tarpeellista, kuitenkin viimeistään
kymmenen (10) vuoden kuluttua sertifikaattitilin sulkemisesta.
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6

VASTUUNRAJOITUS

Biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttäjä ja Sertifikaattitilinhaltija käyttävät Biokaasusertifikaattijärjestelmää ja siihen liittyviä biokaasusertifikaatteja omalla riskillä ja vastuulla. Sertifikaattitilinhaltija ei voi esittää vaateita Järjestelmän Ylläpitäjälle eikä Järjestelmän Ylläpitäjä vastaa Biokaasusertifikaattijärjestelmästä aiheutuneista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Lisäksi Järjestelmän Ylläpitäjä ei voi taata, että järjestelmä on aina käytettävissä, esimerkiksi tilanteissa, joissa tietojärjestelmien toiminnassa on häiriöitä. Järjestelmän Ylläpitäjä vastaa vain vahingosta, jotka johtuvat Järjestelmän Ylläpitäjän
tahallisesta tai tuottamuksellisesta laiminlyönnistä.
Sertifikaattitilinhaltijan tulee vapauttaa Järjestelmän Ylläpitäjä vastuusta ja kolmansilta osapuolilta tulevilta vaateilta, mikäli Sertifikaattitilinhaltija on aiheuttanut vahinkoa omalla toiminnallaan, kuten sääntöjen vastaisilla kaupoilla, siirroilla tai
mitätöinneillä tms.
Sertifikaattitilinhaltija vastaa itse omista veroihin liittyvistä velvoitteista sekä valmisteverotukseen liittyvistä mahdollisista
käytännön toimista Verohallinnon suuntaan.
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YLIVOIMAINEN ESTE

Järjestelmän Ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää sertifikaattitilipalvelun ylläpito ylivoimaisen esteen vuoksi.
Ylivoimaisena esteenä pidetään osapuolesta riippumattomia seikkoja, joita osapuoli ei ole voinut ottaa kohtuudella huomioon ja joka voimassaoloaikanaan tai sen jälkeen estää tai huomattavasti vaikeuttaa osapuolen sopimusvelvoitteiden
täyttämistä ja jonka tuottamaa haittaa ei voida kohtuudella estää tai poistaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi: tulipalo,
räjähdys, tulva, maanjäristys, viranomaisten toimenpiteet ja määräykset, sota tai liikekannallepano, odottamattomat laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, tuontikielto, kaasulaitteiden ulkomaisen toimittajan ylivoimainen este, valuuttarajoitukset, käyttövoiman rajoitukset, yleinen raaka- tai tarveainepula, lakko, työselkkaus, pandemia, epidemia, järjestelmän toimittajan ylivoimainen este tai muu osapuolten määräysvallan ulkopuolella oleva olosuhde.
Ylivoimainen este ei oikeuta Osapuolta pidättäytymään maksuvelvoitteista, ellei ylivoimainen este estä maksusuorituksen
tekemistä esimerkiksi yleisen rahaliikenteen häiriintymisen johdosta.
Mikäli sopijapuoli haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle
kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun on saanut tiedon ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimainen este lykkää osapuolten sopimusvelvoitteiden täyttämisen siksi ajaksi, kun este kunkin sopimusvelvoitteen
osalta on ollut voimassa tai ajaksi, mikä on ollut tarpeen esteen seurausten poistamiseksi.
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LUOTTAMUKSELLINEN AINEISTO JA SALASSAPITOVELVOITTEET

Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän Sopimuksen liitteineen ja Luottamuksellisen Aineiston luottamuksellisena ja olemaan luovuttamatta sitä sekä sen liitteitä miltään osin kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
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Luottamuksellista aineistoa ovat kaikki aineistot ja tiedot, jotka luovuttava Osapuoli luovuttaa tai paljastaa vastaanottavalle Osapuolelle taikka tämän edustajille tai neuvonantajille riippumatta siitä, onko luottamuksellinen aineisto kirjallista
vai paljastetaanko se suullisesti taikka muutoin (”Luottamuksellinen Aineisto”).
Luottamuksellinen Aineisto tulee säilyttää huolellisesti ja luottamuksellisena, eikä Luottamuksellista Aineistoa saa missään
muodossa tai osittainkaan ilmaista kolmannelle osapuolelle ilman Luottamuksellisen Aineiston luovuttaneen Osapuolen
etukäteistä kirjallista suostumusta.
Luottamuksellista Aineistoa ei ole sellainen aineisto, (i) joka on yleisesti tiedossa tai tulee myöhemmin yleiseen tietoon
muutoin kuin aineiston vastaanottaneen Osapuolen vastuulla olevasta syystä, (ii) joka on ollut todistettavasti vastaanottaneen Osapuolen hallussa ennen tiedon vastaanottamista luovuttaneelta Osapuolelta, (iii) jonka vastaanottava Osapuoli
on todistettavasti saanut haltuunsa ulkopuoliselta ilman salassapitovelvollisuutta eikä ulkopuolinen ole sidottu salassapitovelvollisuuteen, tai (iv) joka pakottavan lain, muun säädöksen tai tuomioistuimen päätöksen tai viranomaisen antaman
sitovan määräyksen mukaisesti on luovutettava.
Osapuolet saavat luovuttaa toistensa Luottamuksellista Aineistoa ainoastaan sellaisille työntekijöilleen tai sopimussuhteessa oleville konsulteilleen tai toimittajilleen, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä Hankkeen toteuttamista
varten.
Toiselta Osapuolelta saatua Luottamuksellista Aineistoa saa käyttää ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin, joiden perusteella Luottamuksellinen Aineisto on annettu.
Osapuolten on Sopimuksen päättyessä hävitettävä tai tuhottava Luottamuksellinen Aineisto sen luovuttaneen Osapuolen
hyväksymällä tavalla, ellei erikseen sovita jonkin Luottamukselliseen Aineistoon sisältyvän aineiston palauttamisesta. Osapuolilla on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.
Tähän kohtaan 8 liittyvät velvollisuudet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

9.1

Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
9.2

Sopimuksen irtisanominen Sertifikaattitilinhaltijan toimesta

Sertifikaattitilinhaltija voi irtisanoa tämän Sopimuksen kahden (2) viikon irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti
Järjestelmän Ylläpitäjälle. Sertifikaattitilinhaltijan sertifikaattitili suljetaan irtisanomisajan päätyttyä ja tällöin tilillä olevat
käyttämättömät sertifikaatit mitätöidään. Sertifikaattitilinhaltija voi irtisanomisajan kuluessa siirtää sertifikaatit itse toisen
sertifikaattitilinhaltijan sertifikaattitilille.
Sertifikaattitiliin liittyvistä liiketoimista jäävä dokumentaatio ja historiatiedot säilytetään enintään kymmenen (10) vuotta
Järjestelmän Ylläpitäjän toimesta.
9.3

Sopimuksen irtisanominen Järjestelmän Ylläpitäjän toimesta

Mikäli Sertifikaattitilinhaltija laiminlyö tähän Sopimukseen ja/tai Biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöissä kuvattuja
velvoitteitaan eikä korjaa sopimusrikkomustaan Järjestelmän Ylläpitäjän ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa, Järjestelmän
Ylläpitäjällä on oikeus lukita Sertifikaattitilinhaltijan sertifikaattitili, jolloin tilitransaktioita ei ole mahdollista tehdä. Sertifikaattitili on lukittuna siihen asti, kunnes Sertifikaattitilinhaltija on oikaissut sopimusrikkomuksensa, ja sertifikaattitili
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voidaan Järjestelmän Ylläpitäjän harkinnan mukaisesti uudelleen aktivoida. Sertifikaattien voimassaolo kuluu normaalisti
ja ne voivat umpeutua myös sinä aikana kuin ne ovat suljetulla sertifikaattitilillä.
Sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa seuraavat asiat:
a)

Sertifikaattitilinhaltija laiminlyö toistuvasti omien tietojensa päivittämisen tai tuotantolaitokseen liittyvien tietojen päivittämisen;
b) tämän Sopimuksen kappaleessa 4 kuvattujen velvoitteiden laiminlyönti;
c) muu Biokaasusertifikaattijärjestelmän sääntöjen, asiakasohjeiden tai tämän Sopimuksen olennainen rikkominen.
Sertifikaattitilinhaltijan sertifikaattitilin oltua kuusi (6) kuukautta lukittuna, Järjestelmän Ylläpitäjä sulkee Sertifikaattitilinhaltija sertifikaattitilin, tilillä olevat käyttämättömät sertifikaatit mitätöidään pysyvästi ja tämä Sopimus katsotaan irtisanotuksi välittömin vaikutuksin. Järjestelmän Ylläpitäjän tulee ilmoittaa Sopimuksen irtisanomisesta Sertifikaattitilinhaltija
kirjallisesti.
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MUUT SOPIMUSEHDOT

10.1

Sopimuskokonaisuus ja soveltamisjärjestys

Tämä Sopimus liitteineen muodostaa Osapuolten välisen koko sopimuskokonaisuuden ja syrjäyttää ja korvaa kaikki mahdolliset ennen tämän Sopimuksen allekirjoitusta tehdyt tämän Sopimuksen tarkoitukseen liittyvät suulliset sitoumukset
tai vakuutukset tai muut välipuheet taikka kirjalliset dokumentit.
Mikäli tämän Sopimuksen ja sen liitteiden kesken syntyisi ristiriitaa, sovelletaan tämän Sopimuksen sanamuotoa, ellei
liitteessä ole nimenomaisesti sovittu poikettavan tämän Sopimuksen määräyksistä. Vastaavasti, jos tämän Sopimuksen
liitteiden kesken on ristiriitaa, pienemmällä numerolla olevan liitteen sanamuoto on määräävä.
Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän Sopimuksen
ehtoihin. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä yhteisymmärryksessä tällaisen ehdon korvaamisesta vastaavalla
pätevällä ja täytäntöönpanokelvollisella ehdolla.
10.2

Ilmoitukset

Kaikki ilmoitukset Osapuolten välillä tämän Sopimuksen tarkoittamissa asioissa tulee toimittaa kirjallisesti yllä kohdassa 1
mainituille yhteyshenkilöille.
10.3

Aineettomat oikeudet

Osapuolten välisessä suhteessa molemmat Osapuolet omistavat täysimääräisesti kaikki omaan liiketoimintaansa liittyvät
tavaramerkit, toiminimet, patentit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, eikä tällä Sopimuksella siirretä mitään
oikeuksia näihin liittyen.
10.4

Muutokset

Biokaasusertifikaattijärjestelmän Järjestelmän Ylläpitäjä varaa oikeuden biokaasusertifikaattijärjestelmän sääntöjen
muuttamiseen tarvittaessa perustellusta syystä. Sertifikaattitilinhaltija on velvollisuus hyväksyä biokaasusertifikaattijärjestelmän sääntöihin tehdyt muutokset. Järjestelmän Ylläpitäjä sitoutuu ilmoittamaan Sertifikaattitilinhaltija e sääntöjen
muutoksista ja niiden voimaan astumisesta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksien voimaanastumista. Muutosten
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voimaanastuminen pyritään ajoittamaan kuun vaihteeseen. Mikäli Sertifikaattitilinhaltija ei hyväksy biokaasusertifikaattijärjestelmään tehtäviä muutoksia, Sertifikaattitilinhaltija on oikeus irtisanoa tämä Sopimus kohdan 9.2 mukaisesti.
10.5

Sopimuksen siirtäminen

Sertifikaattitilinhaltia ei saa siirtää tätä Sopimusta ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman
Järjestelmän Ylläpitäjän etukäteen antamaa kirjallista hyväksymistä. Järjestelmän Ylläpitäjällä on oikeus siirtää oikeutensa
ja velvoitteensa joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle tai viranomaiselle
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SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.
Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan tähän Sopimukseen, sen voimassaoloon ja/tai tulkintaan liittyvät erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli Osapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, Sopimuksesta aiheutuvat riidat
ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Elleivät osapuolet sovi välimiehestä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamari.
Välimiesmenettelyn paikka on Espoossa, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on Suomi.
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SOPIMUSKAPPALEET

Tätä Sopimusta on laadittu kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta.

[PAIKKA] __.__.2020
GASGRID FINLAND OY

_____________________________
Nimi:
Asema:

_____________________________
Nimi:
Asema:

[PAIKKA] __.__.2020
[YRITYKSEN NIMI]

_____________________________
Nimi:
Asema:

_____________________________
Nimi:
Asema:
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