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Gasgrid Finland Oy 

Keilaranta 19 D 
FI- 02150 Espoo 

Y-tunnus 3007894-1 
Kotipaikka, Espoo 

www.gasgrid.fi  

1 Portaalin pääsyoikeusehtojen tarkoitus ja soveltaminen 

Näitä Portaalin pääsyoikeusehtoja sovelletaan järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja markkinaosapuolen (shipper, 
trader, siirtoverkon loppukäyttäjä, jakeluverkonhaltija, vähittäismyyjä, biokaasun verkkoonsyöttäjä ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston haltija) välillä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan portaalissa tarjoamiin online-
palveluihin sekä portaalin tietoihin liittyvään API-rajapintaan ja ne ovat kiinteä osa markkinaosapuolen ja 
järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan välistä puitesopimusta tai yhteistyösopimusta. 

Alla luetellut kulloinkin voimassa olevat dokumentit muodostavat kokonaisuuden Portaalin pääsyoikeusehtojen kanssa: 

• Shipperin ja traderin puitesopimus 

• Siirtoverkon loppukäyttäjän puitesopimus 

• Vähittäismyyjän puitesopimus 

• Biokaasun verkkoonsyöttäjän puitesopimus 

• Yhteistyösopimus järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välillä 

• Yhteistyösopimus järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
haltijan välillä 

• Kaasunsiirron säännöt 

Hyväksymällä Portaalin pääsyoikeusehdot osana puitesopimusta tai yhteistyösopimusta markkinaosapuoli saa 
pääsyoikeudet järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan portaaliin (sis. web-käyttöliittymä ja API-rajapinta). 

Markkinaosapuolen on portaalin web-käyttöliittymässä määriteltävä käyttäjät, jotka on valtuutettu käyttämään 
portaalia ko. markkinaroolissa. Markkinaosapuoli saa järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta tekniset ohjeet ja 
tarvittavat salasanat myös API-rajapinnan käyttöön markkinaosapuolen valtuuttamille ja määrittelemille käyttäjille. 
Markkinaosapuolen valtuuttamiin käyttäjiin sovelletaan näitä Portaalin pääsyoikeusehtoja. 

1.1 Markkinaosapuolirekisteri portaalissa 

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan portaali sisältää pääsyn markkinaosapuolirekisteriin, jossa markkinaosapuolet 
voivat ylläpitää ja päivittää tietojaan voimassa olevien Kaasunsiirron sääntöjen, solmittujen puite- ja 
yhteistyösopimusten sekä Portaalin pääsyoikeusehtojen mukaisesti. 

Hyväksymällä nämä Portaalin pääsyoikeusehdot markkinaosapuoli pääsee kirjautumaan järjestelmävastaavan 
siirtoverkonhaltijan portaaliin, jossa markkinaosapuoli voi roolistaan riippuen mm.: 

a) luoda, hyväksyä tai päättää toimitussuhteita sekä nähdä toimitussuhteitaan koskevat tiedot;  

b) järjestää tasevastuunsa; 

c) tehdä kapasiteettivarauksia ja kapasiteettioikeuksien siirtoja ja 
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d) tarkastella ja päivittää perustietojaan. 

Portaalissa markkinaosapuolen perustiedot näkyvät lähtökohtaisesti kaikille niille markkinaosapuolille, jotka voivat 
markkinaroolinsa puolesta muodostaa toimitussuhteita ko. markkinaosapuoleen. Jos markkinaosapuoli haluaa estää 
perustietojensa näkymisen muille markkinaosapuolille, markkinaosapuolen on erikseen pyydettävä 
järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta, etteivät tämän perustiedot näy portaalissa muille markkinaosapuolille. 

2 Ehtojen voimassaolo 

Ehtojen soveltaminen alkaa 1. lokakuuta 2019. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

3 Määritelmät 

Kulloinkin voimassa olevissa Kaasunsiirron säännöissä luvussa 2 esitetyt määritelmät ovat voimassa näissä Portaalin 
pääsyoikeusehdoissa, ellei muuta ole määritelty. 

4 Pääsyoikeudet portaaliin 

Markkinaosapuolen on ilmoitettava näiden Portaalin pääsyoikeusehtojen hyväksymisen yhteydessä portaalille 
pääkäyttäjä, jolla on valtuudet luoda ja päivittää sekä tarkastella markkinarooliin kuuluvia tietoja sekä luoda ja 
valtuuttaa markkinaroolille käyttäjiä. 

Hyväksymällä Portaalin pääsyoikeusehdot järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle ilmoitettu pääkäyttäjä saa 
järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta käyttäjätunnuksen ja väliaikaisen salasanan, jolla pääkäyttäjä voi kirjautua 
portaaliin ja vaihtaa väliaikaisen salasanan tilalle uuden. 

Pääkäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. 
Hyväksymällä nämä Portaalin pääsyoikeusehdot, markkinaosapuoli hyväksyy olevansa vastuussa kaikista tiedoistaan, 
jotka on rekisteröity portaaliin. 

4.1 Portaalin käyttäjien valtuuttaminen 

Markkinaosapuolen on annettava portaalissa nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero jokaiselle 
käyttäjälle, jonka markkinaosapuoli valtuuttaa käyttämään portaalia. 

Käyttäjät toimivat portaalissa täysin markkinaosapuolen vastuulla. Markkinaosapuolen on tehtävä käyttäjän valtuuksien 
myöntäminen, päättäminen ja muutokset portaalin kautta. 

Markkinaosapuoli ja tämän pääkäyttäjän valtuuttamat käyttäjät vastaavat käyttäjätunnustensa ja salasanojensa 
salassapidosta. 

5 Portaalin muutokset ja käyttörajoitukset 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi lisätä tai poistaa tietoja tai palveluja, jotka ovat saatavilla portaalissa tai 
rajoittaa markkinaosapuolen käyttöoikeuksia näihin palveluihin. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija pyrkii 
mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan markkinaosapuolille muutoksista vähintään 30 päivää ennen muutosten 
voimaantuloa. 
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6 Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan vastuunrajaus 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on vastuussa ainoastaan sellaisista markkinaosapuolen portaalin käyttöön 
liittyvistä vahingoista, jossa on ollut kyse järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tahallisesta tai tuottamuksellisesta 
syystä, ja markkinaosapuoli on ilmoittanut järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle tällaisesta virheestä viipymättä. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ei vastaa markkinaosapuolen tai tämän valtuuttamien käyttäjien asettamien 
tietojen oikeellisuudesta. Markkinaosapuolen on jatkuvasti valvottava, että tämän tiedot on kirjattu oikein. Jos 
markkinaosapuoli havaitsee mitä tahansa virheitä tai puutteita, markkinaosapuolen on otettava välittömästi yhteyttä 
järjestelmävastaavaan siirtoverkonhaltijaan. Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla ei ole velvollisuutta korjata 
markkinaosapuolen tai tämän valtuuttamien käyttäjien asettamia tietoja, jos markkinaosapuoli ei ole ilmoittanut 
virheestä tai puutteesta viipymättä tai jos tietojen hyväksymisen määräaika on ehtinyt päättyä. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ei vastaa portaalin käyttökatkoista, esteistä kirjautua portaaliin ja portaaliin 
tallennettujen tietojen säilyttämisestä riippumatta siitä, ylläpitääkö portaalia järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija itse 
vai huolehtiiko ylläpidosta järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan valtuuttama kolmas osapuoli. 

7 Markkinaosapuolen vastuut 

Markkinaosapuoli ja tämän valtuuttamat käyttäjät ovat vastuussa käyttäjätunnusten ja salasanojen salassapidosta ja 
käyttämisestä. Markkinaosapuoli on korvausvelvollinen järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle ja muille 
markkinaosapuolille käyttäjätunnustensa ja salasanojensa luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista. 
Markkinaosapuoli ei kuitenkaan ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjätilin luvattomasta käytöstä sen 
jälkeen, kun markkinaosapuoli on pyytänyt järjestelmävastaavaa siirtoverkonhaltijaa sulkemaan ko. käyttäjätilin. 

8 Tekniset vaatimukset 

Portaalin web-käyttöliittymän käyttö edellyttää käyttäjältä verkkoselainta ja internet-yhteyttä. Portaalin API-rajapinnan 
käyttö edellyttää käyttäjältä internet-yhteyttä. Lisää yksityiskohtia verkkoselaimen tarvittavista asetuksista löytyy 
järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan verkkosivuilta. Markkinaosapuoli saa API-rajapintaan liittyvät tekniset ohjeet 
järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta pyydettäessä. 

9 Käyttäjätilin sulkeminen 

Markkinaosapuoli voi milloin tahansa sulkea käyttäjätilin lähettämällä sähköpostia järjestelmävastaavalle 
siirtoverkonhaltijalle osoitteeseen customerservice@gasgrid.fi . Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija huomioi 
sulkemispyynnön vasta sitten, kun on vastaanottanut em. sähköpostin. 

Markkinaosapuolen ja/tai käyttäjien on välittömästi ilmoitettava järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle, jos 
markkinaosapuoli tai tämän valtuuttama käyttäjä (i) on huomannut luvattoman käyttäjätunnusten tai salasanojen 
käytön, (ii) on vastaanottanut vahvistuksen ilmoitukseen, jota markkinaosapuoli ja/tai tämän valtuuttamat käyttäjät 
eivät ole itse asettaneet tai (iii) on huomannut muutoksia markkinaosapuolen itsensä asettamisvastuulla oleviin 
tietoihin, joita markkinaosapuoli ja/tai tämän valtuuttamat käyttäjät eivät ole asettaneet. 

Vastaanotettuaan edellä mainitun ilmoituksen markkinaosapuolelta, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija sulkee 
käyttäjätilin välittömästi. Käyttäjätilin sulkemisen yhteydessä järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija lähettää 
sähköpostia markkinaosapuolelle, jossa vahvistetaan ko. käyttäjätilin sulkeminen ja annetaan tiedot, milloin käyttäjätilin 

mailto:customerservice@gasgrid.fi
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sulkemispyyntö vastaanotettiin, joka on sähköpostitse saapunut pyyntö, kuten tämän kohdan 8 ensimmäisessä 
kappaleessa on esitetty. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija sulkee turvallisuussyistä kaikki käyttäjätilit, joita ei ole käytetty vähintään kahden 
peräkkäisen kalenterikuukauden aikana. 

10 Pääsyoikeuksien siirtäminen 

Markkinaosapuoli ei voi siirtää oikeuksiaan ja vastuitaan Portaalin pääsyoikeusehtojen osalta kolmannelle osapuolelle 
ilman järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kirjallista suostumusta. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi siirtää oikeutensa ja vastuunsa Portaalin pääsyoikeusehdoista kolmannelle 
osapuolelle Energiaviraston päätöksellä Maakaasumarkkinalain 8 pykälän mukaisesti. 

11 Muut ehdot 

Portaalin pääsyoikeusehdot katsotaan järjestelmävastaavaa siirtoverkonhaltijaa ja markkinaosapuolta sitoviksi 
markkinaroolia koskevan puitesopimuksen tai yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 

Markkinaosapuoli voi päättää pääsyoikeutensa portaaliin ilman ennakkovaroitusaikaa. Tämän lisäksi markkinaosapuolen 
pääsyoikeudet portaaliin päättyvät, jos tämän puitesopimus tai yhteistyösopimus päättyy. 

12 Ehtojen muuttaminen 

Markkinaosapuolen on hyväksyttävä Portaalin pääsyoikeusehtojen muutokset, jotka ovat tarpeen Portaalin 
pääsyoikeusehtojen pitämiseksi ajantasaisina suhteessa kulloinkin voimassa oleviin Kaasunsiirron sääntöihin. 
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