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HYVITYSLASKENTASOPIMUS 
 
Tämä hyvityslaskentasopimus (”Sopimus”) on solmittu [] []. päivänä [] seuraavien 
osapuolten välillä: 
 
(i) Keravan Energia Oy, osakeyhtiö, joka on rekisteröity Suomen lakien mukaisesti, jonka 

y-tunnus on 0891026-0 ja jonka rekisteröity osoite on PL 37, 04201 Kerava 
(“Jakeluverkonhaltija”) 

 
(ii) [], jonka y-tunnus on [] ja jonka rekisteröity osoite on [] (“Energiayhteisö”) 

 
Kohdissa (i)-(ii) mainituista osapuolista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä 
”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”. 

 
1. ENERGIAYHTEISÖN EDUSTAMINEN 

1.1 Energiayhteisön edustaja [] on oikeutettu Energiayhteisön puolesta tekemään 
ilmoituksia Jakeluverkonhaltijalle Energiayhteisöä koskevissa asioissa ja on vastuussa, 
että Jakeluverkonhaltijalla on aina kulloinkin hallussa tämän Sopimuksen mukaiset 
ajantasaiset tiedot Energiayhteisöstä. Edustavan tahon vastuulla on tiedottaa 
loppukäyttäjiä, joilla on voimassa oleva myynti-, verkkopalvelu- tai toimitussopimus 
Energiayhteisöön kuuluvassa sähkönkäyttöpaikassa, Energiayhteisön asioista ja 
mahdollisista muutoksista Energiayhteisössä. 

1.2 Energiayhteisöä edustavan tahon ilmoitusosoite Jakeluverkonhaltijan yhteydenottoja 
varten on []. 

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 

2.1 Sopimuksen tarkoituksena on sopia Osapuolten välillä tiedonvaihtovelvoitteista sekä 
Energiayhteisön rekisteröitymisestä Jakeluverkonhaltijalle, joka vastaa 
Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikkojen mittauksista.  

2.2 Tällä Sopimuksella Energiayhteisö ilmoittaa Jakeluverkonhaltijalle sille 
lainsäädännössä määrätyt pakolliset tiedot, jotta Energiayhteisö voidaan perustaa. 
Energiayhteisön perustaminen on edellytys Energiayhteisöä koskevan 
hyvityslaskennan aloittamiseksi. 

2.3 Tällä Sopimuksella ei muuteta muita Energiayhteisön tai Energiayhteisön jäsenten ja 
Jakeluverkonhaltijan välillä olevia sopimuksia. Tämä Sopimus ei vaikuta Osapuolten 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka perustuvat muihin heidän välillänsä oleviin 
sopimuksiin. 

3. SOPIMUKSEN TEKEMISEN EDELLYTYKSET 

3.1 Kaikkien Energiayhteisöön kuuluvien sähkönkäyttöpaikkojen on oltava samassa 
Jakeluverkonhaltijan liittymässä sekä kukin sähkönkäyttöpaikka voi olla mukana 
enintään yhdessä Energiayhteisössä.  
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3.2 Energiayhteisön tuotannon osalta tehty ilmoitus sen liittämisestä jakeluverkkoon.  

3.3 Kaikille Energiayhteisöön kuuluville sähkönkäyttöpaikoille, joille voi hyvityslaskennan 
tuloksena muodostua ylijäämäsähkön syöttöä sähkönkäyttöpaikalta jakeluverkkoon, 
on tehty tai tehdään heti sen ollessa mahdollista ostosopimus ylijäämäsähkön 
myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän tai -myyjien kanssa. 

4. VOIMAANTULO 

4.1 Sopimus astuu voimaan, kun Energiayhteisö on ilmoittanut Jakeluverkonhaltijalle 
Energiayhteisön perustamiseksi tarpeelliset tiedot ja Jakeluverkonhaltijalla on 
edellytykset ilmoittaa tiedot datahubiin.   

4.2 Hyvityslaskennan aloituspäivä on []. Energiayhteisön on rekisteröidyttävä 
viimeistään 14 päivää ennen hyvityslaskennan aloittamista Jakeluverkonhaltijalle.  

4.3 Hyvityslaskentaa ei ole mahdollista aloittaa ennen kuin ylijäämäsähköä koskevat 
ostosopimukset on tehty, minkä takia hyvityslaskennan ajankohta voi muuttua 
puuttuvien ostosopimusten takia edellä sovitusta. Mikäli hyvityslaskennan aloittamista 
joudutaan edellä olevasta syystä muuttamaan, ilmoittaa Jakeluverkonhaltija asiasta 
Energiayhteisölle tässä Sopimuksessa sovittuun ilmoitusosoitteeseen. 

5. SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN TIEDOT, JAKO-OSUUDET JA YLIJÄÄMÄSÄHKÖN 
KÄSITTELYTAPA 

5.1 Energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat ja niiden jako-osuudet: 

5.1.1. [] 

5.2 Mikäli jako-osuuksiin perustuvan hyvityslaskennan jälkeen jää tuotettua sähköä 
syötettäväksi sähköverkkoon, se kirjataan sähköverkkoon syötettävänä 
ylijäämäsähkönä, joko kokonaisuudessaan sille sähkönkäyttöpaikalle, jossa tuotanto 
sijaitsee tai kullekin Energiayhteisöön kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle, sille kuuluvan 
jako-osuuden mukaisesti. 

5.3 Energiayhteisön Jakeluverkonhaltijalle ilmoittama ylijäämäsähkön käsittelytapa on: 

5.4 [Ylijäämäsähkö kirjataan kokonaisuudessaan sille sähkönkäyttöpaikalle, jossa 
tuotanto sijaitsee / Ylijäämäsähkö kirjataan kullekin Energiayhteisöön kuuluvalle 
sähkönkäyttöpaikalle, edellä kirjattujen jako-osuuksien mukaisesti]. 

6. JAKELUVERKONHALTIJAN VELVOLLISUUDET 

6.1 Jakeluverkonhaltijan vastuulla on ottaa vastaan ja välittää datahubiin seuraavat 
Energiayhteisöä koskevat tiedot: 

6.1.1. Energiayhteisön rekisteröitymisilmoitus eli tämä Sopimus; 

6.1.2. Energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat; 

6.1.3. Sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-osuudet; 

6.1.4. Tieto ylijäämäsähkön jakotavasta; ja 
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6.1.5. Mahdolliset Energiayhteisön tekemät muutosilmoitukset edellä mainittuihin.  

6.2 Jakeluverkonhaltija tarkastaa, että kaikki sähkönkäyttöpaikat ovat samassa 
Jakeluverkonhaltijan liittymässä ja kukin sähkönkäyttöpaikka on mukana enintään 
yhdessä energiayhteisössä. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kuitenkin 
kokonaisuudessaan Energiayhteisöllä. 

6.3 Jakeluverkonhaltijan tarkastaa, että Energiayhteisön ilmoittamat jako-osuudet ovat 
aina yhteensä 100 prosenttia ja Energiayhteisöön kuuluvien 
sähköntuotantolaitteistojen, voimalaitosten tai energiavarastojen nimellisteho on alle 1 
MVA. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kuitenkin kokonaisuudessaan 
Energiayhteisöllä. 

6.4 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus tehdä muutoksia Energiayhteisön tietoihin vain 
Energiayhteisön omien ilmoitusten perusteella. Jakeluverkonhaltija ei ole velvollinen 
seuramaan Energiayhteisöjen sähkönkäyttöpaikoille ilmoitettuja verkkopalvelu-, 
myynti- tai toimitussopimuksien muutoksia Energiayhteisön tietojen päivittämistä 
varten, vaan kaikki muutokset Energiayhteisöä koskeviin tietoihin tulee 
Energiayhteisön aina ilmoittaa erikseen Jakeluverkonhaltijalle tämän Sopimuksen 
mukaisella tavalla.   

6.5 Jakeluverkonhaltija ei ole vastuussa, jos Energiayhteisön hyvityslaskenta ja netotus 
ovat virheellisiä Energiayhteisön tässä Sopimuksessa antamien virheellisten tietojen 
takia tai, mikäli Energiayhteisö ei ole ilmoittanut muutoksista tietoihinsa tämän 
Sopimuksen mukaisesti. 

6.6 Jakeluverkonhaltija on vastuussa tietojen virheellisyydestä vain, jos se on ilmoittanut 
tästä Sopimuksesta poikkeavia tietoja datahubiin tai on laiminlyönyt velvollisuutensa 
rekisteröidä Energiayhteisön sille ilmoittamat muutokset datahubiin tai on ilmoittanut 
edellä mainitut tiedot virheellisesti datahubiin. 

7. ENERGIAYHTEISÖN VELVOLLISUUDET 

7.1 Energiayhteisö vastaa sen tietojen oikeellisuudesta Sopimusta tehdessä ja tietojen 
ajantasaisuudesta Sopimuksen voimassa olon aikana. 

7.2 Energiayhteisön on ilmoitettava tätä Sopimusta tehdessään Jakeluverkonhaltijalle:  

7.2.1. Energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat; 

7.2.2. Sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-osuudet; ja 

7.2.3. Tieto ylijäämäsähkön jakotavasta.  

7.3 Sopimuksen voimassaolon aikana Energiayhteisö on velvollinen ilmoittamaan edellä 
mainittujen tietojen muutoksista Jakeluverkonhaltijalle tämän Sopimuksen mukaisesti. 
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8. ENERGIAYHTEISÖN TIETOJEN MUUTTAMINEN 

8.1 Tämän Sopimuksen mukaisia Energiayhteisöä koskevia tietoja voidaan muuttaa vain 
Energiayhteisön antaman ilmoituksen perusteella. Energiayhteisö ilmoittaa 
muutoksista tässä Sopimuksessa sovittuun Jakeluverkonhaltijan ilmoitusosoitteeseen 
[].  

8.2 Energiayhteisön on ilmoitettava muutoksesta Jakeluverkonhaltijalle viimeistään 14 
päivää ennen haluttua muutoksen voimaantulopäivää. Jakeluverkonhaltija ilmoittaa 
muutoksesta datahubiin seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksesta ja muutokset 
astuvat voimaan seitsemän (7) päivän kuluessa Jakeluverkonhaltijan ilmoituksesta. 

9. ENERGIAYHTEISÖÖN KUULUVAN SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKAN SÄHKÖJEN KATKAISU 

9.1 Mikäli Energiayhteisöön kuuluvalla sähkönkäyttöpaikalla on keskeytetty sähköjakelu 
tai sähköntoimitus, kyseiselle sähkönkäyttöpaikalle kuuluva hyvitysosuus 
kohdistetaan sille sähkönkäyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee. 

9.2 Mikäli Energiayhteisöön kuuluvasta sähkönkäyttöpaikasta katkaistaan sähkönjakelu 
tai sähköntoimitus verkkopalveluehtojen, sähköntoimitusehtojen tai 
sähkönmyyntiehtojen mukaisesti ja samassa sähkönkäyttöpaikassa on tuotannon 
käyttöpaikka, keskeytyy myös Energiayhteisön tuotantopaikan verkkopalvelu. Silloin 
Energiayhteisön osalta ei voida toteuttaa tämän Sopimuksen mukaista 
hyvityslaskentaa. 

9.3 Jakeluverkonhaltijalla ei ole oikeutta tai velvollisuutta kertoa Energiayhteisöön 
kuuluville loppukäyttäjille, minkä takia yhden sähkönkäyttöpaikan sähköntoimitus on 
keskeytetty. Lisäksi Jakeluverkonhaltijalla ei ole velvollisuutta olla yhteydessä 
Energiayhteisöön, kun sähkönkäyttöpaikan sähköntoimitus on keskeytetty. 

10. OSTOSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

10.1 Energiayhteisön vastuulla on varmistaa, että Energiayhteisöön kuuluvien 
sähkönkäyttöpaikkojen, joille voi kohdistua ylijäämäsähköä, osalta on aina voimassa 
tuotannon ostosopimus. Ilman tuotannon ostosopimusta ylijäämäsähköä ei saa 
syöttää Jakeluverkonhaltijan verkkoon. 

11. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

11.1 Energiayhteisöllä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. 
Jakeluverkonhaltijalla ei ole oikeutta irtisanoa tätä Sopimusta. 

11.2 Jakeluverkonhaltija voi purkaa tämän Sopimuksen kokonaan tai osittain, jos 
Sopimuksen Osapuolena oleva Energiayhteisö on voimassa olevan lainsäädännön 
vastainen tai viranomainen määräisi sen päätettäväksi tai Sopimuksen voimassa olon 
edellytykset eivät olisi enää olemassa tai liittymä puretaan, minkä takana 
Energiayhteisö on perustettu, taikka jos Energiayhteisö olennaisesti rikkoo 
sopimusvelvoitteitaan. 

11.3 Sopimuksen päättämisestä on ilmoitettava toiselle Osapuolelle kirjallisesti tämän 
Sopimuksen mukaiseen ilmoitusosoitteeseen. 
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11.4 Jakeluverkonhaltijalla on lisäksi oikeus purkaa tämä Sopimus, jos Energiayhteisö 
lakkaa olemasta oikeushenkilönä. 

 

12. VASTUUNRAJOITUS 

12.1 Jakeluverkonhaltijan vastuu tämän Sopimuksen perusteella rajautuu välittömiin 
vahinkoihin. Jakeluverkonhaltija ei vastaa mistään Energiayhteisölle aiheutuvista 
välillisistä vahingoista. 

12.2 Tämän Sopimuksen mukainen Jakeluverkonhaltijan kumulatiivisen kokonaisvastuun 
enimmäismäärä kaikista Energiayhteisölle aiheutuvista välittömistä vahingoista on 
enintään [] euroa. 

12.3 Vastuunrajoitusta ei sovelleta, mikäli Jakeluverkonhaltija on toiminut tahallisesti tai 
törkeän huolimattomasti. 

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU 

13.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

13.2 Tätä Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan 
käräjäoikeudessa. 

 
Tätä Sopimus on laadittu [] ([]) samansanaista kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle. 
 
 
[], [].[].[] 
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