
 

  
 

 
SÄHKÖTARJOUS YRITYKSILLE  

 

Tarjoamme Teille kahta erilaista KSS Energian ja yhtä Nordic Green Energyn valmiiksi 

kilpailutettua sähkösopimustuotetta:  

 

Sopimusvaihtoehto 1. on KSS Energian turvallinen määräaikainen sopimus joka koostuu 

perusmaksusta sekä energiamaksusta.  

• Sopimusjakso 24kk. Energianhinta: Nykyisestä sähkömarkkinatilanteesta johtuen hinta päivittyy ker-

ran päivässä joten olkaa ystävällisiä ja tarkistakaa päivän ajankohtaiset hinnat ottamalla tarjouspyyntö 

verkkosivujemme ylälaidasta löytyvällä tarjouslomakkeella. 

• Sopimusjakso 36kk. Energianhinta: Nykyisestä sähkömarkkinatilanteesta johtuen hinta päivittyy ker-

ran päivässä joten olkaa ystävällisiä ja tarkistakaa päivän ajankohtaiset hinnat ottamalla tarjouspyyntö 

verkkosivujemme ylälaidasta löytyvällä tarjouslomakkeella. 

• Perusmaksu: 4,20 € / kk 

• Määräaikainen kiinteähintainen sopimus 

 

Sopimusvaihtoehto 2 on toistaiseksi voimassa oleva sopimus joka koostuu perusmak-

susta sekä energiamaksusta.  

• Energianhinta: Nykyisestä sähkömarkkinatilanteesta johtuen hinta päivittyy kerran päivässä joten ol-

kaa ystävällisiä ja tarkistakaa päivän ajankohtaiset hinnat ottamalla tarjouspyyntö verkkosivujemme 

ylälaidasta löytyvällä tarjouslomakkeella. 

• Perusmaksu: 4,20 € / kk 

• Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 

 

Sopimusvaihtoehto 3. on toistaiseksi voimassa oleva spot-sopimus, joka koostuu perus-

maksusta, pörssin markkinahinnasta sekä sähkönmyyjän marginaalista.  

• Spot + marginaali 0,239 senttiä / kWh  

• Perusmaksu: 4,99€ / kk 

• Sopimusjakso toistaiseksi voimassa oleva 

 

Kaikissa vaihtoehdoissa laskutusväli on yksi kuukausi ja laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen kulu-

tuksen mukaan. Kaikki hinnat alv 0 %. 



 

Hinnat sisältävät vain sähköenergian, eivät sähkönsiirtoa. Paikallinen sähköverkkoyhtiö vastaa sähkönsiir-

rosta. Sähkönsiirtoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevia jakeluverkonhaltijan verkkopalveluehtoja 

ja sähkönsiirtohinnastoa. Sähkönsiirron laskuttaa verkkoyhtiö. Verkkoyhtiön on toimitettava sähköä yhtä-

läisin hinnoin ja ehdoin myyjästä riippumatta. Valitusta vaihtoehdosta riippuen KSS Energia tai Nordic 

Green Energy hoitaa kaikki energiantoimittajan vaihdokseen liittyvät toimenpiteet asiakkaan puolesta.  

Valtiovallan lainsäädännöllisiä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat myyjän sähkön hankin-

taan, tuotantoon, siirtoon tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja 

muut edellä sanotuista syistä johtuvat, myyjään kohdistuvat välittömästi tai olennaisesti vaikuttavat 

muutokset otetaan huomioon hintoja lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä. Näiden muutosten yhteydessä 

myyjä toimittaa tarpeelliset selvitykset ostajalle. 

Valitusta vaihtoehdosta riippuen saat käyttöösi maksutta NGE:n Oma Virta-verkkopalvelun tai KSS Online – 

palvelun. 

 

Tässä muutamia Yrityssähkön tyytyväisiä asiakkaita:  

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

Sopimusehdot: 

 

 

 

 

KSS Energian tarjoamissa vaihtoehdoissa 1-2 noudatetaan  
energiateollisuuden suosittelemia sähkönmyyntiehtoja SME 2014. 
 

https://kssenergia.fi/ehdot 
 



 

 
 
 
SOPIMUS VAIHTOEHTO 3. SPOT-HINTASOPIMUS HINNANKIINNITYSMAHDOLLISUUDELLA  
HINNOITTELU (Alv. 0%) 
 
 
Sähköenergian hinta on vapaasti Suomen kantaverkkoon. Hintaan sisältyy 0,41 €/MWh Fingridin kulutusmak-
sua. Hintaan ei sisälly paikallisen verkkoyhtiön laskuttamia siirto- ja verkkomaksuja ja sähköveroja. Hinta edel-
lyttää käyttöpaikan tuntimittausta. 
 
Käyttöpaikkakohtainen ylläpitomaksu sisältäen mm. perusmaksun, järjestelmämaksut, sähkömarkkinoiden 
sanoma- ja tietoliikennemaksut ja Online-portaalin on 3,99  €/kuukausi. 
 
HINNANKIINNITYKSET 
 
Asiakkaalle on oikeus tehdä hinnankiinnityksiä toimittajan kulloinkin tarjoamilla hinnoilla. Asiakas voi kiinnittää 
hinnan joko kokonaan tai osittain. Kiinnitetyn hinnan osalta noudatetaan kulloinkin sovittua hinnankiinnityshin-
taa ja kiinnittämättömän hinnan osalta hinnoittelu perustuu SPOT-hintamarginaaliin. Hinnankiinnityksistä so-
vitaan aina erikseen kirjallisesti (sähköpostihyväksyntä mukaan lukien) hinnankiinnitysmäärän, hinnankiinni-
tyshinnan ja hinnankiinnityskauden osalta. 
 

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA SPOT-SOPIMUS SOPIMUSEHDOT 

NORDIC GREEN ENERGY - SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 

1 Sopimuksen ja sähkönmyynnin kesto 

1.1 Sopimus astuu voimaan kummankin osapuolen allekirjoituksin ja on voimassa sovitun sähkönmyynti-
kauden mukaisesti. 

2 Toimitus ja käyttöpaikat 

2.1 Nordic Green Energy (jäljempänä ”toimittaja”) sitoutuu tässä sopimuksessa sovitun sähkönmyyntikau-
den ajan myymään asiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) kulloinkin tarvitseman määrän sähköä kaikkiin 
asiakkaan käyttöpaikkaan jäljempänä määritellyin ehdoin. Asiakas sitoutuu päästämään käyttöpaik-
kansa sovittuna sähkönmyynnin aloitushetkenä toimittajan sähkönmyynnin piiriin sekä pitämään käyt-
töpaikkansa sovitun sähkönmyynnin ajan toimittajan sähkönmyynnin piirissä. 

2.2 Asiakas toimittaa ennen sähkönmyynnin aloitusta toimittajalle kirjallisesti käyttöpaikkalistan (asiakkaan 
nimi, y-tunnus, käyttöpaikan osoite, sähköntoimituksen alkamispäivä, laskutusosoite sekä sähköposti-
osoite, johon toimittaja lähettää vahvistusilmoitukset, muutosilmoitukset sekä muut sopimuksen mukai-
set ilmoitukset). Toimittaja aloittaa sähkönmyynnin sovittuna ajankohtana käyttöpaikkalistan saatuaan 
huomioiden kulloinkin voimassa olevien sähkömarkkinoiden tiedonvaihtostandardien vaatiman kohtuul-
lisen ajan. 

2.3 Mikäli asiakas haluaa myöhemmin lisätä uuden käyttöpaikan sähköntoimitukseen, sitoutuu toimittaja 
suorittamaan kyseisen lisäyksen kulloinkin voimassa olevien sähkömarkkinoiden tiedonvaihtostandar-
dien mukaisesti kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan on ilmoitettava lisäyksestä (kts. kodassa 2.2 listatut 
tiedot) toimittajalle kirjallisesti edellä mainitusti kohtuullisessa ajassa ennen toivottua toimituksen alka-
mispäivää. 

2.4 Asiakkaan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toimittajalle muutoksista kulloinkin voimassa olevassa 



 

käyttöpaikkaluettelossa oleviin tietoihin. Toimittaja ei vastaa virheistä tai viivästyksistä toimituksessa, 
jotka johtuvat siitä, että asiakas on laiminlyönyt tämän sopimuskohdan mukaiset velvollisuutensa. 

2.5 Toimittaja vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisista yhteydenotoista verkko-
yhtiöihin kulloinkin voimassa olevien sähkömarkkinoiden tiedonvaihtostandardien mukaisesti. 

3 Laskutus sekä maksuehdot 

3.1 Toimittajan laskutus perustuu verkonhaltijan ylläpitämiin ja ilmoittamiin sähkönkäyttötietoihin tai -arvioi-
hin. 

3.2 Mikäli käyttöpaikalla on tuntimittauslaitteisto tai muu etäluettava mittauslaitteisto, laskutus perustuu mi-
tattuun sähkönkäyttöön verkkoyhtiön ilmoittamien tietojen mukaisesti. Ellei verkonhaltija tai toimittaja 
saa tietoonsa sähkönkäyttötietoja, laskutus perustetaan käyttöpaikan aikaisempaan sähkönkäyttöön 
perustuvaan arvioon. Mahdollinen arviolaskutus tasataan verkkoyhtiön ilmoittaman sähkönkäyttötiedon 
perusteella viimeistään loppulaskun yhteydessä. 

3.3 Laskut toimitetaan postitse, sähköpostitse tai asiakkaan niin pyytäessä sähköisesti (e-lasku) voimassa 
olevan standardin mukaisesti. Sähköisen laskun edellytyksenä on, että asiakas on ilmoittanut toimitta-
jalle kaikki sähköistä laskutusta varten tarvittavat tiedot. 

3.4 Asiakkaan käyttämät muut palvelut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukai-
sesti, joka on nähtävissä toimittajan kotisivuilla www.nordicgreen.fi 

3.5 Laskun maksuaika on sovittujen maksuehtojen mukainen. Toimittajalla on oikeus periä korkolain mu-
kaista viivästyskorkoa myöhästyneestä maksusuorituksesta laskun eräpäivästä lukien. 

4 Luottotiedot, vakuus ja ennakkomaksu 

4.1 Toimittajalla on sopimusta tehtäessä sekä sopimuksen voimassa ollessa oikeus tarkistaa asiakkaan 
luottokelpoisuus, sekä oikeus vaatia asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perus-
tuvien saataviensa turvaamiseksi, mikäli asiakkaan luottokelpoisuudessa ilmenee toimittajan arvion 
mukaan maksuvalmiusriski, tai asiakas on laiminlyönyt tähän sopimukseen perustuvaa maksuvelvolli-
suuttaan. Toimittaja määrittää vakuuden tai ennakkomaksun suuruuden siten, että se kattaa asiakkaan 
tähän myyntisopimukseen liittyvän luottotappioriskin. Jos vakuutta tai ennakkomaksua ei makseta toi-
mittajan asettamaan määräpäivään mennessä, on toimittajalla oikeus sekä katkaista sähköntoimitus 
asiakkaan käyttöpaikkoihin että purkaa tämä myyntisopimus. Toimittajan purettua sopimuksen tästä 
syystä on asiakas velvollinen maksamaan sähkönkäytöstään purkamiseen asti sopimuksen mukaisesti 
sekä toimittajalla on oikeus vaatia asiakkaalta sopimuksen kohdan 6.2 mukaista korvausta sopimuksen 
ennenaikaisesta päättämisestä. 

4.2 Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä toimittajalle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa ta-
pahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitysti-
laan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä asiakkaan on ilmoitettava 
toimittajalle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä. Tässä yhteydessä on toimittajalla oikeus 
vaatia asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvien saataviensa turvaa-
miseksi kohdassa 4.1 kuvatusti. 

5 Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen 

5.1 Tämän sopimuksen hintoihin sallittavat muutokset ovat valtiovallan, viranomaisen tai viranomaiseksi 
rinnastettavan tahon sähkön vähittäismyyntiin määräämät maksut, tai edellä mainittujen tahojen sääte-
lyn tai lainsäädännön muutoksista sähkön vähittäismyyntiin aiheutuvat lisäkustannukset, sekä kanta-
verkkoyhtiö Fingridin kulutus- ja taseenhoitomaksujen muutokset. Lisäksi sähköpörssin ja sähköjoh-
dannaiskauppapaikkojen kaupankäyntikulujen sekä johdannaisselvitysten hinnanmuutokset voivat vai-
kuttaa sopimuksen hintoihin. Kyseiset muutokset otetaan hinnoittelussa huomioon heti voimaantulosta 
lukien ilman erillistä ilmoitusta. Muuten hintojen ja ehtojen muuttaminen toimittajan toimesta on mah-
dollista mm. sähkön hankintakustannusten, tasehallintakustannusten, asiakkaan sähkönkäytön profiili-
kustannusten, sähkön alkuperään liittyvien kustannusten tai korkotason noustessa. Muutokset astuvat 
voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun toimittaja on kirjallisesti ilmoittanut niistä asiakkaalle. 

5.2 Hinta voi lisäksi muuttua hinnankiinnitysten takia, mikäli hankittu hinnankiinnitysten määrä ja todellinen 



 

hintakiinnitetty sähkönkulutuksen osuus poikkeavat toisistaan ja siitä syntyy toimittajalle kustannuksia 
hinnankiinnitysten purkamisen tai lisähinnankiinnitysten takia. Tällöin toimittaja korjaa seuraavan säh-
könmyyntikuukauden tai -kuukausien hintaa edellä mainitun jo syntyneen ja tulevan kustannusvaiku-
tuksen verran ilman erillistä ilmoitusta tai laskuttaa kustannusvaikutuksen erikseen. Lisäksi hinnankiin-
nitysten hinnoittelu perustuu asiakkaan tai asiakkaan viitetoimialan historiallisen sähkönkulutuksen ai-
kasarjoihin - toimittajalla on oikeus korjata hintaa ilman erillistä ilmoitusta, mikäli asiakkaan tosiasiallinen 
sähkönkulutusprofiili poikkeaa tästä. 

 
6 Sopimuksen päättäminen 

6.1 Tämän toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi kumpikin osapuoli irtisanoa päättymään pisim-
mälle kiinnitetyn hinnankiinnityskauden loppuun; kuitenkin aina vähintään neljän (4) kuukauden irtisa-
nomisaikaa noudattaen. Tällöin sähkönmyynti jatkuu irtisanomishetkestä pisimmälle kiinnitetyn hinnan-
kiinnityskauden loppuun; kuitenkin aina vähintään neljän (4) kuukauden ajan irtisanomisesta. Sopimuk-
sen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Käyttöpaikkoihin, jotka jäävät toimittajan myyntiin tämän sopi-
muksen päätyttyä, ei lähetetä myynnin päättymissanomia, jotta vältetään asiakkaan sähkönmyynnin 
katkeaminen sopimuksettomassa tilassa, vaan niihin sovelletaan ilman erillistä ilmoitusta toimittajan 
kulloinkin voimassa olevia toistaiseksi voimassa olevan yrityssopimuksen ehtoja, jotka ovat nähtävissä 
www.nordicgreen.fi  

6.2 Toimittajalla on oikeus purkaa myyntisopimus välittömästi, jos asiakas on olennaisesti rikkonut myynti-
sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Jos sopimusrikkomus on toimittajan arvion mukaan oikaista-
vissa, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus vasta, mikäli sopimusrikkomusta ei ole oikaistu toimittajan 
kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa. Mikäli sopimus päätetään tämän kohdan mukai-
sesti, on toimittajalla oikeus vaatia asiakkaalta korvausta, joka vastaa sille ennenaikaisesta sopimuksen 
päättämisestä koituneita kustannuksia (mm. hinnankiinnitysten purkukustannukset) sekä sopimussak-
kona 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta. 

7 Ylivoimainen este ja vastuut 

7.1 Toimittaja ei ole vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta eikä korvausvelvollinen mahdollisista vahin-
goista, jotka aiheutuvat ylivoimaiseksi esteeksi luokiteltavan tapahtuman tai olosuhteen johdosta. Yli-
voimaiseksi esteeksi määritellään tapahtuma tai olosuhde, jonka syntyyn toimittaja ei vaikuttanut, jonka 
syntyä toimittaja ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia toimittaja ei ole voinut estää. Ylivoimaisia 
esteitä ovat muun muassa sota tai Suomessa toteutettu liikekannallepano, odottamattoman laajat soti-
laskutsunnat, takavarikko, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, raju-
myrsky, tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön mää-
räämä työsulku, laajamittaiset tietoliikennekatkokset, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan 
yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös edellä mainituista ylivoi-
maisista esteistä johtuva polttoaineen puute. 

7.2 Ellei tässä sopimuksessa ole erikseen määritelty, ovat osapuolet velvollisia korvaamaan toiselle osa-
puolelle vain sellaiset tähän sopimukseen perustuvat välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon ai-
heuttaneen sopimuspuolen tahallisuudesta tai tuottamuksellisuudesta. Kumpikaan osapuoli ei ole kui-
tenkaan velvollinen korvaamaan toiselle sopimuspuolelle mahdollisesti aiheutuneita välillisiä vahinkoja, 
ellei niistä ole sovittu erikseen. 

8 Muut ehdot 

8.1 Tämän sopimuksen muutokset ovat mahdollisia vain kirjallisesti kummankin osapuolen allekirjoituksin 
vahvistettuna. Ellei tässä sopimuksessa ole erikseen määritelty, lähettää toimittaja sopimusta koskevat 
ilmoitukset asiakkaalle sähköpostitse tai asiakkaan voimassa olevaan laskutusosoitteeseen. Asiakas 
vastaa kyseisten yhteystietojensa ajantasaisuudesta. 

8.2 Asiakas voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle toimittajan kirjallisella suostumuksella. Toimit-
tajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle varmistaen sähkönmyynnin katkeama-
ton jatkuminen. 

8.3 Sopimuksen tekohetkellä sähkön myynnin keskeytyminen johonkin asiakkaan käyttöpaikoista ei ai-
heuta turvallisuusriskiä (esim. eläinturvallisuusriski, räjähdysvaara, kaasuvuoto, tms.). Mikäli tältä osin 
tapahtuu muutoksia, on asiakkaan ilmoitettava siitä toimittajalle viivytyksettä kirjallisesti. 



 

8.4 Osapuolet sitoutuvat pitämään tässä sopimuksessa sopimansa seikat sekä tämän sopimuksen ja sovi-
tun palvelun tuottamisen osalta käydyt keskustelut ja kirjeenvaihdon liikesalaisuuksinaan sikäli kuin 
lainsäädäntö ei velvoita antamaan niistä tietoja. Tämän kohdan rikkominen oikeuttaa sopimuksen koh-
dan 6.2 mukaiseen menettelyyn. 

8.5 Mikäli osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämän oikeuden 
käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen osapuolen oikeuteen käyttää kyseistä oikeutta 
myöhemmin niin halutessaan. Mikäli jokin sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää sopimus 
muilta osin voimaan ja osapuolet tulkitsevat ja muuttavat pätemätöntä kohtaa siten, että alkuperäisen 
ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti. 

8.6 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisi-
jaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse neuvotteluratkai-
suun, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti Suomessa, Vaasassa, tai 
toimittajan näin vaatiessa toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) 
välimiehestä. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehestä neljäntoista (14) päivän kulu-
essa välimiesmenettelyn vireille tulosta, välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. 

 


