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Kiinteistön sisäisen energiayhteisön sopimusehdot 

1. Toiminnan perusteet

Järvi-Suomen Energia Oy (Toimittaja) mahdollistaa kiinteistön sisäisen energiayhteisön 

palvelun vapaaehtoisena valtioneuvoston asetuksen mukaisin edellytyksin. Tilaajalle 

palvelun aloittaminen edellyttää kohdan 3 mukaisten edellytysten täyttämistä ennen 

Toimittajan palvelun aloittamista. Keskeisiä edellytyksiä kiinteistön sisäisen 

energiayhteisön toiminalle ovat seuraavat, joista kaikkien tulee toteutua: 

• Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikat ovat yhden liittymissopimuksen piirissä.

• Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai sitä
vastaavalla kiinteistöryhmällä.

• Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikat tulee olla Toimittajan verkkopalvelusopimusten
ja Toimittajan vastuulla olevien sähkön mittauksien piirissä.

• Pientuotantolaitteisto kytketään sähköliittymän kiinteistökäyttöpaikan
sähkömittauksen taakse.

2. Palvelukuvaus

Toimittaja toteuttaa kohdan 3 toteutumisen jälkeen kiinteistön sisäisen energiayhteisön 

toiminnallisuudet mittaustietojen hallinnassa laskentasääntöjen mukaisesti, jolloin 

sähkönkäyttöön perustuva laskutus sähköenergiasta tehdään energiayhteisön asiakkaille 

netotuksen mukaisilla energiatiedoilla. Kiinteistön sisäisen energiayhteisön toiminnan 

periaate tasejakson aikana: 

• Ensimmäisenä netotetaan kiinteistön omaa kulutusta tuotannolla.

• Seuraavaksi netotetaan kiinteistön muille kohteille ilmoitetun mukaisella
netotusosuudella kiinteistöltä ylijäänyt tuotanto.

• Netotuksien jälkeinen energia syötetään Toimittajan sähköverkkoon kiinteistön
tuotannon käyttöpaikan kautta.

Netotuksessa Toimittajan sähkömittarin mittaama tuotanto jaetaan Tilaajan ilmoittamien 

jako-osuuksien suhteessa liittymän muille käyttöpaikoille. Takautuvia energiayhteisön 

aloituksia tai muutoksia netotusosuuksiin ei tehdä. Energiayhteisöön kuuluva käyttöpaikka 

ei voi kuulua samaan aikaan pientuottajan netotuksen piiriin, jolloin energiayhteisöön 

kuuluvalta loppuu pientuottajan netotus ilman erillistä ilmoitusta. Energiayhteisöön 

kuuluvilla verkkopalveluiden sopimusehdot eivät muuten muutu. Kiinteistön sisäisen 

energiayhteisön palveluihin ei liity erillisiä maksuja. 
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3. Palvelun aloittaminen

Kiinteistön sisäisen energiayhteisön aloittaminen edellyttää, että kaikki alla olevat 

edellytykset täyttyvät: 

• Kiinteistön tuotannon liittämisen edellytykset on selvitetty Toimittajan kanssa ja
Tilaaja on saanut sen Toimittajalta luvan tuotannon liittämiseksi sähköverkkoon.

• Tilaaja on tehnyt erillisen sopimuksen valitsemansa sähkön ostajan kanssa
sähköverkkoon siirtyvästä tuotannosta.

• Tuotannon mittaamiseksi on Toimittaja voinut tehdä tarvittavat toimenpiteet
kiinteistössä.

• Tilaaja on toimittanut Toimittajalle tarvittavat ja oikeelliset tiedot palvelun
aloittamiseksi, jonka jälkeen palvelun toimitus alkaa Toimittajan toimenpiteiden
jälkeen kahden viikon kuluessa.

4. Toimittajan velvollisuudet

Toimittaja tiedottaa Tilaajaa viivytyksettä, mikäli hyvityslaskentapalvelun toteuttamiseen 

tulee muutoksia, jotka vaatisivat Tilaajalta toimenpiteitä. Toimittaja vastaa kohdan 2 

mukaisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä ylläpidosta. 

5. Tilaajan velvollisuudet

Tilaaja luovuttaa pientuotannon tuottaman sähköenergian saman sähköliittymän muille 

käyttöpaikoille, jotka on liitetty kiinteistön sisäiseen energiayhteisöön. Tilaaja on 

toteuttanut kohdan 3 mukaiset velvoitteet sekä palvelun aikana ilmoittaa muutokset, jotka 

liittyvät kiinteistön sisäisen energiayhteisön tietoihin. 

6. Palvelun voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus Hyvityslaskentapalvelusta on voimassa toistaiseksi ja irtisanominen toteutetaan 

kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Mikäli kiinteistön sisäinen energiayhteisö on miltään 

osin vastoin lainsäädäntöä tai viranomainen määrää sen lopetettavaksi, on molemmilla 

Sopijapuolilla oikeus purkaa Sopimus välittömästi tai viimeistään siitä päivämäärästä, kun 

laki, asetus tai muu viranomaisen määräys astuu voimaan.  


