Fortum Yritys Tunti sopimusehdot
Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla. Toimitettava
sähköenergiamäärä tuotetaan Fortum Carbon Free -ympäristömerkinnän kriteereiden mukaisesti. Fortum
Carbon Free -ympäristömerkinnän kriteerit ovat julkisesti luettavissa osoitteessa
www.fortum.fi/yrityssahkonalkupera

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Fortum Yritys Tunti -sopimus on kaksivuotinen määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa
sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen Sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi
kulloinkin voimassa olevin sopimushinnoin. Tällöin molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 3
kuukauden irtisanomisajalla.
Mikäli asiakas purkaa sopimuksen tai Fortum joutuu purkamaan sopimuksen asiakkaasta johtuvasta syystä
ennen sopimusajan päättymistä, Fortumilla on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista kustannuksista ja
tappioista.

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN
Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen
verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson
kuukausille (tuntimittaus) tai arviolaskutuksessa paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta
jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti.

3 SÄHKÖN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
3.1 Fortum Yritys Tunti sopimuksen energianhinta on muuttuva. Energian hinta on Pohjoismaisen sähköpörssin
(Nord Pool AS) julkaisema Suomen hinta-alueen tuntispothinta, johon lisätään kalenterikuukausittain voimassa
olevat Fortumin sähkönhankintakustannukset sekä sopimusvahvistuksessa ilmoitettu kulloinkin voimassa oleva
välityspalkkio.
3.2 Laskutushinnan muodostuminen:
Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan siten, että tuntimitatun
käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin tuntispothinnalla, saadut
tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon
lisätään kalenterikuukausittain voimassa olevat Fortumin sähkönhankintakustannukset ja kulloinkin voimassa
oleva välityspalkkio.
Mikäli asiakkaalla ei ole tunneittain mittaavaa mittaria, keskihinta saadaan painottamalla kuukauden
tuntikohtaiset pörssihinnat jakeluverkon haltijan asiakaskohtaisesti valitseman tyyppikuormituskäyrän arvoilla.
Päivä- ja yöjaksoille lasketaan omat painotetut keskihinnat. Edellä kuvatulla tavalla laskettuun keskihintaan
lisätään kalenterikuukausittain voimassa olevat Fortumin sähkönhankintakustannukset sekä kulloinkin
voimassa oleva välityspalkkio.
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Tyyppikuormituskäyrät ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamia ja niitä käytetään myös sähkökaupan
osapuolien välisessä taseselvityksessä. Fortum soveltaa sopimukseen verkkoyhtiön ilmoittamaa
tyyppikuormituskäyrää.
3.3 Laskutusjakso
Fortum Yritys Tunti -sähkö laskutetaan valitun pituisissa laskutusjaksoissa jälkikäteen. Sen kuukauden osalta,
jolloin sopimus alkaa, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan koko kyseisen kuukauden edellä
todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä. Sen kuukauden osalta, jolloin
sopimus päättyy, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan edellisen kuukauden edellä todetulla tavalla
määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä.
Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut
sovitut maksut. Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

4 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin
huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden
vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.
Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä
asiakkaalle 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa. Fortum varaa oikeuden ilmoittaa näistä
muutoksista ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä toissijaisesti ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan
laskutusosoitteeseen.
Spot hinta sekä Fortumin sähkönhankintakustannukset ovat muuttuvia eivätkä niiden muutokset ole sellaisia
hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen.

5. MUUT EHDOT
Tämä sopimus on tarkoitettu yritysasiakkaalle, jonka käyttöpaikkojen yhteenlaskettu vuosittainen
sähkönkulutus on korkeintaan 5 GWh. Mikäli asiakkaan sähkönkulutus ylittää kulutusrajan, Fortum pidättää
oikeuden purkaa sopimus.
Tähän sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja sen jälkeen Fortumin yrityssopimusten
sähkönmyyntiehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja
(Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2014 ja STE 2019).
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