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Yhteistyösopimus järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja 
jakeluverkonhaltijan välillä 

1 Sopijapuolet ja sopimuksen tarkoitus 

Tämä Yhteistyösopimus on solmittu seuraavien sopijapuolten välillä: 
 
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija 
Nimi: Gasum Oy, siirretään 1.1.2020 Gasgrid Finland Oy (y-tunnus: 3007894-1)  
Katuosoite tai PL:  PL 21 
Postinumero ja -toimipaikka: 02151 Espoo 
y-tunnus: 0969819-3 
EIC-osapuolitunnus: 21X000000001393X 
 
ja 
 
Jakeluverkonhaltija 
Nimi:  
Katuosoite tai PL:   
Postinumero ja -toimipaikka:  
y-tunnus: 
Osapuolitunnus: 
 

 
Jakeluverkonhaltija ja järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija sopivat tällä sopimuksella sopijapuolten 
vastuista, oikeuksista ja velvollisuuksista maakaasujärjestelmän keskitettyyn tiedonvaihtoon ja 
toimitusvarmuuteen liittyen. 

2 Sopimuksen voimassaolo 

Sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu, ja jakeluverkonhaltijalla on voimassa 
oleva maakaasuverkkolupa. Sopimuksen soveltaminen alkaa 3.10.2019 perustietojen, toimitussuhteiden ja 
käyttöpaikkarekisteritietojen ilmoittamisen osalta. Muilta osin sopimuksen soveltaminen alkaa 1.1.2020. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

3 Määritelmät 

Kulloinkin voimassa olevien Kaasunjakelun sääntöjen (liite 1) ja Biokaasun sääntöjen (liite 2) luvussa 2 
esitetyt määritelmät ovat voimassa tässä Yhteistyösopimuksessa, ellei muuta ole määritelty. 

4 Sopimuksen ehdot 

Alla luetellut kulloinkin voimassa olevat dokumentit muodostavat kokonaisuuden Yhteistyösopimuksen 
kanssa: 

• Kaasunjakelun säännöt (liite 1) 
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• Biokaasun säännöt (liite 2) 

• Kaasunsiirron säännöt (liite 3) 

•  Vähittäismarkkinan taseselvityksen ehdot (liite 4) ja 

• Vähittäismyyjän puitesopimus (liite 5). 

Kulloinkin voimassa olevat dokumentit löytyvät järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan verkkosivuilta. 

5 Yhteistyö järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan 
välillä 

Jakeluverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on noudatettava kulloinkin voimassa 
olevia Kaasunjakelun sääntöjä (liite 1), Biokaasun sääntöjä (liite 2) ja Kaasunsiirron sääntöjä (liite 3). 

Jakeluverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on noudatettava Energiaviraston 
vahvistamia kulloinkin voimassa olevia Vähittäismarkkinan taseselvityksen ehtoja (liite 4). 

6 Perustietojen ylläpitäminen ja toimitussuhteista ilmoittaminen 

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle kaikista muutoksista 
perustietoihinsa ja toimitussuhteisiinsa, kuten on esitetty Kaasunsiirron sääntöjen luvussa 4. 

7 Valtuutus 

Solmimalla tämän yhteistyösopimuksen jakeluverkonhaltija valtuuttaa järjestelmävastaavan 
siirtoverkonhaltijan allekirjoittamaan Vähittäismyyjän puitesopimuksen (liite 5) kohdat 2-4 ja 7-15 
jakeluverkonhaltijan puolesta. 

Tällä Yhteistyösopimuksella jakeluverkonhaltija valtuuttaa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan 
välittämään jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän välillä sopimustietoja, jotka voivat sisältää myös 
sopimustapahtumiin liittyviä henkilötietoja. 

8 Vastuu tarkastaa rekisteröintistatus 

8.1 Jakeluverkonhaltijan vastuu tarkastaa vähittäismyyjän rekisteröintistatus 

Jakeluverkonhaltija ei saa hyväksyä jakeluverkon päivittäin luettavalle käyttöpaikalle sellaista 
vähittäismyyjää, joka ei täytä vähittäismyyjältä vaadittavia ehtoja. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija 
ylläpitää markkinaosapuolirekisterissä tietoja vähittäismyyjistä, jotka täyttävät vähittäismyyjältä vaadittavat 
ehdot. Jakeluverkonhaltija voi tarkastaa vähittäismyyjän rekisteröintistatuksen järjestelmävastaavalta 
siirtoverkonhaltijalta. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle viipymättä, jos jokin 
jakeluverkonhaltijan verkkoalueella toimiva vähittäismyyjä ei enää täytä vähittäismyyjältä vaadittavia 
ehtoja. 
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8.2 Jakeluverkonhaltijan vastuu tarkastaa biokaasun verkkoonsyöttäjän rekisteröintistatus 

Jakeluverkonhaltija ei saa hyväksyä biokaasun syöttöpisteelle sellaista biokaasun verkkoonsyöttäjää, joka ei 
täytä biokaasun verkkoonsyöttäjältä vaadittavia ehtoja. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ylläpitää 
markkinaosapuolirekisterissä tietoja biokaasun verkkoonsyöttäjistä, jotka täyttävät vaadittavat ehdot. 
Jakeluverkonhaltija voi tarkastaa biokaasun verkkoonsyöttäjän rekisteröintistatuksen 
järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle viipymättä, jos jokin 
jakeluverkonhaltijan verkkoalueella toimiva biokaasun verkkoonsyöttäjä ei enää täytä biokaasun 
verkkoonsyöttäjältä vaadittavia ehtoja. Jakeluverkonhaltijan on tällöin poistettava kyseinen biokaasun 
verkkoonsyöttäjä jakeluverkon biokaasun syöttöpisteestä käyttöpaikkarekisterissä. 

Jakeluverkonhaltija vastaa sen järjestelmisestä, että biokaasun verkkoonsyöttäjä voi ilmoittaa 
jakeluverkonhaltijalleen muutoksista tietoihin, joita jakeluverkonhaltijan on ylläpidettävä 
käyttöpaikkarekisterissä. Tällaisia tietoja ovat mm. shipper-tiedon voimassa olon päättyminen ja uusi 
shipper-tieto. Jakeluverkonhaltija voi rekisteröidä käyttöpaikkarekisterissä biokaasun syöttöpisteelle 
ainoastaan sellaisen shipperin, jolla on voimassa oleva toimitussuhde ko. biokaasun verkkoonsyöttäjän 
biokaasusalkkuun. 

9 Tietojen toimittaminen biokaasun kulutuksesta 

Jakeluverkonhaltija vastaa maakaasun ja biokaasun verotuksen ja huoltovarmuusmaksujen laskuttamisesta 
jakeluverkkoonsa liittyneiltä loppukäyttäjiltä. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija vastaa jakeluverkko- ja 
vähittäismyyjäkohtaisten biokaasusertifikaattien mitätöintitietojen toimittamisesta jakeluverkonhaltijalle 
kalenterikuukauden seitsämänä päivänä edeltävän kaasukuukauden osalta. Käyttöpaikkakohtaisten 
biokaasusosuuksien tietojen toimittamisesta jakeluverkonhaltijalle vastaa kukin vähittäismyyjä. 

10 Luottokelpoisuusvaatimukset 

Jakeluverkonhaltijan on täytettävä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan asettamat 
luottokelpoisuusvaatimukset voidakseen toimia jakeluverkonhaltijana. 

Järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle on asetettava vakuus, joka on arvoltaan viimeisten 12 
kuukauden aikana toteutuneen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan läpilaskuttaman suurimman 
maakaasun ja biokaasun veroja ja huoltovarmuusmaksuja koskevan kuukausittaisen laskun arvoinen. 

Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus kuitata jakeluverkonhaltijan lasku maksetuksi 
vakuuksista, jos jakeluverkonhaltijan lasku on maksamatta vielä seitsemän vuorokauden kuluttua laskun 
eräpäivästä. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija arvioi jakeluverkonhaltijan vakuuksien riittävyyttä. 
Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on aina oikeus vaatia lisävakuuksia tässä kohdassa 10 esitettyyn 
rajaan saakka, jos jakeluverkonhaltija ei täytä tarvittavia vakuusvaatimuksia. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija hyväksyy vakuuksina A-luottoluokitetun (Moody’s tai Standard & 
Poors) EU-maahan rekisteröidyn rahoituslaitoksen on demand –takuusitoumukset ja jakeluverkonhaltijan 
pankkitalletukset järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan osoittamalle pankkitilille. 
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Vakuudet vapautetaan vasta, kun jakeluverkonhaltija on hoitanut kaikki maksusuorituksensa 
järjestelmävastaavaa siirtoverkonhaltijaa kohtaan ja jakeluverkonhaltijan yhteistyösopimuksen 
irtisanomisaika on päättynyt. 

11 Laskutus 

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan jakeluverkonhaltijalta perimiin keskitetyn tiedonvaihdon sekä 
maakaasua ja biokaasua koskeviin veroihin ja huoltovarmuusmaksuihin liittyvien maksujen laskutuskausi on 
kaasukuukausi. Verot ja maksut laskutetaan laskutuskausittain jälkikäteen. 

Kaikkien laskujen maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Yliajalta peritään kulloinkin 
voimassa oleva yleisen korkolain mukainen viivästyskorko. 

Jakeluverkonhaltijan on vaadittaessa asetettava lisävakuus kohdassa 10 esitettyjen vaatimusten mukaisesti 
maakaasun ja biokaasun verojen ja huoltovarmuusmaksujen suorittamiseksi. 

12 Vahinkojen korvaaminen 

Sopijapuolet ovat velvollisia korvaamaan toisilleen vain sellaiset Yhteistyösopimukseen perustuvat 
välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon aiheuttaneen sopijapuolen tahallisuudesta tai tuottamuksesta. 
Kumpikaan sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuneita 
välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. 

Sopijapuoli, johon mahdollinen vahinko kohdistuu, on velvollinen välittömästi ryhtymään kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat vahingon estämistä tai rajoittamista. Mikäli hän tämän 
laiminlyö ja vahinko tästä johtuen suurenee, hän on korvausvelvollinen. 

Siinä tapauksessa, että syntyy vahingonkorvausvelvoite kolmannelle osapuolelle, on kumpikin sopijapuoli 
vastuussa omien työsuoritteidensa tai laitteidensa aiheuttamista vahingoista. 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ei ole vastuussa virheistä käyttöpaikkarekisterin tiedoissa, esteistä 
päästä käyttöpaikkarekisteriin, virheistä käyttöpaikkarekisterin tietojen säilytyksessä tai häiriöistä 
käyttöpaikkarekisterin ylläpitoon käytetyissä järjestelmissä, ellei kyseessä ole järjestelmävastaavan 
siirtoverkonhaltijan tahallisuudesta tai tuottamuksesta johtuva virhe. 

13 Salassapito 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija julkaisee jakeluverkonhaltijan markkinaosapuolirekisteriin 
ilmoittamat perustiedot portaalissaan kaikille markkinaosapuolille sekä voi julkaista jakeluverkonhaltijoiden 
yritystiedot (jakeluverkonhaltijan nimi, yhteystiedot, y-tunnus, osapuolitunnus) verkkosivullaan. 

Kulutusennusteet, mittaustiedot, käyttöpaikkarekisteritiedot ja taseselvitystiedot ovat kolmansilta 
osapuolilta salassapidettäviä seuraavin poikkeuksin: 

• Vähittäismyyjillä on oikeus tarkastaa käyttöpaikkatunnus osoitetietojen perusteella 
käyttöpaikkarekisteristä. 

• Vähittäismyyjä voi tiedustella jakeluverkonhaltijalta käyttöpaikkatunnuksia, mikäli 
käyttöpaikatunnusta ei löydy osoitetietojen perusteella. 
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• Vähittäismyyjällä on oikeus nähdä niiden käyttöpaikkojen käyttöpaikkarekisteritiedot ja 
taseselvitystiedot, joihin vähittäismyyjällä on voimassa oleva myyntisopimus. 

• Biokaasun verkkoonsyöttäjillä on oikeus nähdä biokaasun syöttöpisteidensä 
käyttöpaikkarekisteritiedot ja taseselvitystiedot. 

• Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus ilmoittaa päivittäin luettavien 
käyttöpaikkojen, jäännöskulutuksen asiakassalkkujen ja biokaasun syöttöpisteiden 
taseselvitystietoja shippereille per jakeluverkkoalue siltä osin kuin ko. shipper on merkitty ko. 
käyttöpaikkojen, jäännöskulutuksen asiakassalkun tai biokaasun syöttöpisteen shipperiksi 
käyttöpaikkarekisterissä. 

• Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus välittää jakeluverkon ei-päivittäin luettavien 
käyttöpaikkojen kulutusennuste shipperille, jolla on voimassa oleva toimitussuhde ko. jakeluverkon 
toimitusvelvollisen vähittäismyyjän jäännöskulutuksen asiakassalkkuun, sekä em. shipperin 
tasevastaavalle osapuolelle. 

• Jakeluverkonhaltijalla on oikeus toimittaa käyttöpaikan asiakkaalle käyttöpaikkarekisteristä ja 
taseselvityksen tuloksista kaikki tätä asiakasta koskevat tiedot. 

• Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi toimittaa jakeluverkonhaltijalle tarvittaessa tiedot 
käyttöpaikan myyntisopimuksen määräaikaisuudesta, mutta ei tietoja käyttöpaikan shipperistä 
lukuun ottamatta tilannetta, jolloin käyttöpaikan shipper-tieto puuttuu. 

Molemmat sopijapuolet ovat velvollisia säilyttämään salassa pidettäviä tietoja huolellisesti. 
Salassapitovelvollisuus jatkuu myös Yhteistyösopimuksen päättymisen jälkeen niin kauan kuin tietojen 
salassapidolla on merkitystä salassa pidettävän tiedon luovuttajalle. 

Salassapitovelvollisuus on voimassa kuitenkin enintään kymmenen (10) vuotta, elleivät sopijapuolet 
kirjallisesti muuta sovi tai lainsäädännöstä muuta johdu. 

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä sopijapuolta luovuttamasta tai paljastamasta salassa pidettävää 
tietoa, mikäli sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan tämän tiedon lain, asetuksen, viranomaismääräyksen 
tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. 

14 Sopimuksen siirtäminen, irtisanominen ja purkaminen 

14.1 Sopimuksen siirtäminen 

Sopijapuoli saa siirtää Yhteistyösopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen sopijapuolen etukäteen 
antamalla kirjallisella suostumuksella. Tämän lisäksi järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi siirtää 
Yhteistyösopimukseen liittyvät oikeutensa ja vastuunsa kolmannelle osapuolelle Energiaviraston 
päätöksellä Maakaasumarkkinalain 8 pykälän mukaisesti. 

14.2 Sopimuksen irtisanominen 

Jakeluverkonhaltija voi irtisanoa Yhteistyösopimuksen, jos jakeluverkonhaltijan toiminta 
jakeluverkonhaltijana on päättymässä. Irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla tästä kirjallisesti 
järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle 
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Sopimuksen irtisanomisaika on 90 vuorokautta. Yhteistyösopimus on aina irtisanottava kuukauden 
ensimmäisestä kaasutoimituspäivästä lukien. 

Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus purkaa Yhteistyösopimus välittömästi, jos 
jakeluverkonhaltija laiminlyö järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kirjallisesta muistutuksesta 
huolimatta olennaisesti velvollisuuksiaan järjestelmävastaavaa siirtoverkonhaltijaa kohtaan, eikä tämä 
kohtuullisessa ajassa korjaa tilannetta, tai jakeluverkonhaltija on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai 
viranomainen on todennut, ettei jakeluverkonhaltija täytä maakaasuverkkoluvan ehtoja. 

15 Sopimuksen muutokset 

Mikäli Yhteistyösopimuksen voimassaoloaikana tulee voimaan Euroopan sisämarkkinoita koskevia uusia 
määräyksiä, Suomen lainsäädännön muutoksia ja/tai järjestelmävastaavaa siirtoverkonhaltijaa velvoittavia 
uusia soveltamismääräyksiä, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija muuttaa vastaavasti 
Yhteistyösopimusta tai sen ehtoja. 

Yhteistyösopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää valvontaviranomaisen hyväksyntää tai sitä, että 
uudet määräykset ovat sellaisenaan sopijapuolia velvoittavia. Mikäli mahdollista, Yhteistyösopimuksen 
ehtoja koskevista muutoksista ilmoitetaan vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 
Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on lisäksi oikeus tehdä tarvittaessa Yhteistyösopimuksen 
liitteisiin ja sovellusohjeisiin muutoksia, joilla ei muuteta jakeluverkonhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Ennen Yhteistyösopimuksen, sen liitteiden tai sovellusohjeiden muuttamista järjestelmävastaava 
siirtoverkonhaltija käsittelee muutokset Energiaviraston kanssa, joka arvioi, onko kyseessä sellainen 
muutos, jonka viranomaisen tulee etukäteen vahvistaa. 

16 Erimielisyydet 

Kaikki Yhteistyösopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat sopijapuolten väliset erimielisyydet pyritään 
sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, niin Yhteistyösopimuksesta 
syntyneet riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan 
sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki, Suomi 
ja kielenä suomi, elleivät osapuolet toisin sovi. 

17 Muut sopimusehdot 

Sopijapuolet antavat toisilleen viivytyksettä Yhteistyösopimuksen soveltamisessa tarvittavat tiedot ja 
edesauttavat kumpikin osaltaan Yhteistyösopimuksen toteutumista. 

18 Allekirjoitukset 

Päivämäärä:  Päivämäärä: 

Paikka: Paikka: 

 

_____________________________________ _______________________________ 
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Jakeluverkonhaltija 


