
EKOENERGIA-SOPIMUS

Lisätietoja: info@ekoenergy.org ja www.ekoenergy.org/fi

JOHDANTO

EKOenergia  on  ympäristömerkki  uusiutuvalle  energialle,  jota  voidaan  käyttää  maailmanlaajuisesti.
Merkki on suojattu kansainvälisesti ja sen omistaa ja sitä hallinnoi Suomen luonnonsuojeluliitto ry.

EKOenergian  nimeä  ja  logoa  voi  käyttää  ainoastaan  uusiutuvan  energian  volyymeille  (ja  Energy
Attribute sertifikaatteille, eli  alkuperätakuille), jotka täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

- Energiaa tarjotaan tai myydään energian loppukuluttajalle tai sitä käyttää energiankuluttaja,
- Energia on tuotettu tavalla, joka täyttää EKOenergian kestävyyskriteerit,
- Energian alkuperä on luotettavasti jäljitetty ja kaksinkertaista laskentaa vältetään, ja
- Kuluttaja  saa  aikaan  positiivisen  lisävaikutuksen  (jota  kutsutaan  myös  täydentävyydeksi,

additionality) maksamalla EKOenergian lisäyksellisistä palveluista, kuten selitetty EKOenergian
kriteereissä ja tämän EKOenergia-sopimuksen (”Sopimus”) luvussa 7.

EKOenergian  nimeä  ja  logoa  ei  voi  käyttää  ilman,  että  vähintään  yksi  osapuoli  on  sitoutunut  ja
allekirjoittanut  tämän  Sopimuksen  (poikkeuksen  muodostavat  paikan  päällä  olevat  pienivolyymiset
energian tuotantolaitteistot, kuten on kuvattu EKOenergian kriteereissä tai koulutuksellisiin tarkoituksiin
laadituissa informatiivisissa teksteissä).

Energiayhtiöt ja -konsultit voivat käyttää EKOenergian nimeä ja logoa vain, jos:
- He ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen JA
- Heidät  on  lisätty  EKOenergian  internetsivuilta  löytyvään  valtuutettujen  myyjien  ja

palveluntarjoajien listaan. 

1  SOPIMUKSEN OSAPUOLET

1.1 Suomen luonnonsuojeluliitto ry, y-tunnus 0116956-1, Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki, joka
on EKOenergia-merkin laillinen omistaja.

Jäljempänä ”EKOenergian sihteeristö”.
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Mikäli  ympäristömerkin  (logo  ja  nimi)  omistajuus  siirretään  toiselle  organisaatiolle,  silloin  kaikki
yläpuolella mainitun osapuolen oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät automaattisesti uudelle omistajalle.

Ja

1.2 Yritys …………………………………………………… (Yksityiskohdat liitteessä 5)

Valtuutettuna Myyjänä / Palveluntarjoajana / Käyttäjänä, jäljempänä myös ”Valtuutettu Yhteisö”.

Mikäli Valtuutettu Yhteisö sulautuu tai myydään toiselle yhtiölle, tähän Sopimukseen liittyvät oikeudet
ja velvollisuudet siirtyvät kyseiselle yhtiölle.

EKOenergian  sihteeristö  ja  Valtuutettu  Yhteisö  ovat  jäljempänä  kumpikin  erikseen  ”Osapuoli”  ja
yhdessä ”Osapuolet”.

2  SOPIMUKSEN TULKINTA JA MUUTOKSET

2.1 Tätä  Sopimusta  ja  sen  liitteitä  tulkitaan  kokonaisuutena.  Otsikoita  ja  lukujen  numerointia
käytetään vain tekstin strukturoimiseksi.

2.2 Osapuolen laiminlyödessä oikeutensa erikseen vaatia Sopimuksen ehtojen mukaisia oikeuksiaan
ei toisen Sopimusosapuolen tule tulkita sen merkitsevän oikeutensa laiminlyöneen Osapuolen luopuneen
oikeuksistaan.

2.3 Tämä Sopimus on saatavilla myös muilla kielillä. Riitatilanteissa englanninkielinen versio pätee.

2.4 Muutoin kuin tässä  Sopimuksessa on nimenomaisesti  mainittu,  Sopimuksen muuttaminen on
tehoton,  ellei  se  ole  tehty  kirjallisesti  ja  kummankin  Osapuolen  laillisesti  valtuuttaman  edustajan
allekirjoittama.

2.5 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

3 YLEISET VELVOLLISUUDET

Sopimuksen  Osapuolet  noudattavat  kaikkea  olennaista  lainsäädäntöä  ja  sääntöjä  päivittäisessä
toiminnassaan.
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4 EKOENERGIAN SIHTEERISTÖN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1 EKOenergian sihteeristö  oman harkintansa  mukaan suojelee  EKOenergian  logoa ja  nimeä ja
reagoi sen asiattomaan käyttöön maailmanlaajuisesti.

4.2 EKOenergian  sihteeristö  sitoutuu  aloitteisiin,  joilla  lisätään  EKOenergian  logon  ja  nimen
tunnettavuutta  ja  mainetta,  kehittämään  markkinointimateriaaleja  ja  avustaa  Valtuutettua  Yhteisöä
ajantasaisilla informaatio- ja viestintämateriaaleilla.

4.3 EKOenergian  sihteeristö  avustaa  Valtuutettua  Yhteisöä  määrittämään,  täyttääkö  tietty  energia
EKOenergian kriteerit.

4.4 EKOenergian sihteeristö järjestää vuosittaisia auditointeja tarkastaakseen, täyttääkö EKOenergia-
merkin alla kaikki myyty ja kulutettu energia kaikki kriteerit, jotka on listattu EKOenergian kriteeristö -
tekstissä.

4.5 Yli  1  GWh/vuosi  ylittävän  volyymin  osalta  EKOenergian  sihteeristö  lähettää  Valtuutetulle
Yhteisöllä digitaalisen vahvistuksen siitä, että tuotanto on tarkastettu ja se täyttää kaikki EKOenergia-
merkitylle energialle asetetut kriteerit.

4.6 EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista valtuutettujen myyjien ja palveluntarjoajien nimet
ja jakaa tietoa heidän EKOenergia-merkityistä energiatuotteistaan. Sihteeristö voi myös julkaista tietoja
kootusti EKOenergia-merkityn energian myyntivolyymeistä maakohtaisesti ja energialähdekohtaisesti.

4.7 EKOenergian sihteeristö kampanjoi maailmanlaajuisesti uusiutuvan energian puolesta. Se myös
mahdollistaa laadukkaiden ja vaikuttavien ylimääräisten uusiutuvan energian projektien ja virtavesien
suojeluprojektien  valinnan  kuten  EKOenergian  kriteereissä  on  kuvattu,  valvoo  näiden  projektien
toteuttamista ja tiedottaa niistä.

5 VALTUUTETUN YHTEISÖN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

5.1 Valtuutettu  yhteisö  voi  käyttää  EKOenergian  nimeä  ja  logoa  ainoastaan  energiasta  ja/tai
ympäristömerkityistä  alkuperätakuista  tiedottamiseen,  jotka  jo  täyttävät  tai  tulevat  täyttämään
todistettavalla tavalla kaikki EKOenergian kriteereissä asetetut vaatimukset. Käyttöoikeus on rajoitettu,
peruutettavissa oleva, ei yksinoikeudella annettu, siirtokelvoton, sitä ei voi lisensoida eteenpäin ja se on
voimassa  ainoastaan  tämän  Sopimuksen  voimassa  olon  ajan  ja  edellyttää  kohdassa  7  määriteltyjen
maksujen suorittamista.

EKOenergian nimeä ja logoa saa käyttää vain, jos mukana on energian loppukuluttaja. Näin ollen ei ole
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sallittua  yhdistää  EKOenergian  nimeä  ja  logoa  energiaan  tai  alkuperätakuisiin,  joita  myydään
markkinatoimijoille, jotka eivät ole kyseisen energian tai alkuperätakuiden loppukuluttajia.  

5.2 Valtuutettu yhteisö varmistaa, että:
- Merkkiä  ei  käytetä  avoimesti  tai  epäsuorasti  kattamaan  muita  toimenpiteitä,  tuotteita  tai

palveluita kuin mitä mainitaan yläpuolella;
- Merkki ei edusta itse tuotantolaitokselle, energiantuotannolle tai yritykselle kokonaisuudessaan

annettua merkkiä;
- EKOenergian nimeä ja logoa käytetään kunnioittavasti ja EKOenergian brändikirjan mukaisesti.

Sopimuksen allekirjoitushetkellä käytössä oleva brändikirja on lisätty liitteeksi 4;
- Muut  Valtuutetun  yhteisön käyttämät  ympäristöominaisuuksiin  liittyvät  ilmaisut,  symbolit  tai

merkit eivät ole sekoitettavissa EKOenergia-merkkiin (nimi ja logo) ja Valtuutettu yhteisö ei tule
ottamaan käyttöön sekoitettavissa olevia ilmaisuja, symboleita tai merkkejä.

- Se  ei  tule  rekisteröimään  tai  ole  jo  rekisteröinyt  tavaramerkkejä,  toiminimiä,  malleja,
verkkotunnuksia  tai  muita  symboleita,  jotka  ovat  identtisiä  tai  sekoitettavissa  EKOenergian

nimeen tai logoon.

5.3 Valtuutetun  yhteisön  tulee  vastata  kohtuullisessa  ajassa  EKOenergian  sihteeristön  esittämiin
EKOenergia-liitännäisiin kysymyksiin. 

5.4 Valtuutettu Myyjä/Palveluntarjoaja pitää rekisteriä kaikesta myymästään EKOenergia-merkitystä
energiasta (tai alkuperätakuista) ja ilmoittaa EKOenergian sihteeristölle näistä transaktioista vuosittaisen
auditoinnin aikana tai milloin vain ennen auditointia. 

5.5 Valtuutettu Myyjä/Palveluntarjoaja pääsee EKOenergian digitaaliselle alustalle rekisteröidäkseen
EKOenergia-merkityn volyymin (Heti kun tämä digitaalinen alusta tulee saataville).

5.6 Valtuutettu Myyjä/Palveluntarjoaja  tiedottaa EKOenergia-asiakkaitaan asiaankuuluvalla tavalla
ja hyvissä ajoin, jos heidän sopimusehtonsa muuttuvat siten, etteivät kyseiset asiakkaat saa enää jatkossa
EKOenergia-merkittyä energiaa.

5.7 Valtuutettu  Yhteisö  ilmoittaa  EKOenergian  sihteeristölle  EKOenergian  nimen  tai  logon
tapahtuneista tai mahdollisista oikeudenloukkauksista välittömästi sen jälkeen, kun Valtuutettu Yhteisö
tulee tietoiseksi tällaisesta toiminnasta.

6  EKOENERGIAN KRITEERIT JA KRITEEREIDEN MUUTOKSET 

6.1 Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa oleva EKOenergia-kriteerit on liitetty tähän
Sopimukseen. Mahdolliset päivitykset julkaistaan EKOenergian internetsivuilla kriteerit kohdassa.
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6.2 Kaikki päivitykset tehdään ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental
Standards  -järjestelmän mukaisesti.  Järjestelmä edellyttää,  että Valtuutettua yhteisöä,  kuten  muitakin
sidosryhmiä  tullaan  asianmukaisesti  informoimaan  ja  he  saavat  mahdollisuuden osallistua  kriteerien
päivitykseen.

6.3 Valtuutetulle  Yhteisölle  tulee  ilmoittaa  kirjallisesti  (esimerkiksi  sähköpostitse)  kaikista
muutoksista sopimusehdoissa mainittuihin kriteereihin viimeistään 12 kuukautta ennen näiden kriteerien
voimaantuloa.

7  EKOENERGIAN KRITEEREISSÄ KUVATUT MAKSUT

7.1 Kaikki EKOenergia-merkityn energian käyttäjät osallistuvat EKOenergian sihteeristön työn eri
osa-alueiden  rahoittamiseen,  kuten  ympäristömerkin  hallinnointiin,  uusiutuvan  energian  käytön
edistämiseen, ja varojen myöntämiseen uusille uusiutuvan energian projekteille ja (vesivoiman käytön
tapauksessa) virtavesien suojeluprojekteille.

7.2 Suoritettavat  maksut  on  mainittu  EKOenergian  kriteereissä  (liitteet  1–3).  EKOenergian
sihteeristölle  ei  tarvitse  suorittaa muita  maksuja ja  EKOenergian  sihteeristö  takaa,  että  maksut  ovat
samat kaikille käyttäjille.

7.3 EKOenergian  kriteereissä  mainitut  maksut  ovat  vaadittuja  vähimmäismaksuja  kuvattujen
palveluiden suorittamiseksi. Ne eivät sisällä arvonlisäveroa tai mitään muita veroja. Mahdolliset verot
pitää lisätä maksujen päälle, ei vähentää niistä.

7.4 Valtuutettu Myyjä / Palveluntarjoaja kerää nämä maksut kaikesta siitä volyymeistä, mitä se myy
asiakkailleen EKOenergia-merkittynä.

7.5 Erääntyneet  maksut  laskutetaan  kerran  vuodessa,  yleensä  seuraavan  vuoden  huhtikuussa  tai
toukokuussa, kuin minä kalenterivuonna merkityn tuotannon käyttö tapahtui. Laskut voidaan lähettää
aiemmin Valtuutetun yhteisön pyynnöstä.

7.6 Laskuille  annetaan  vähintään  yhden  kuukauden  maksuaika.  Jos  maksu  tapahtuu  merkittyä
ajankohtaa myöhemmin, myöhästymisestä tullaan perimään 10 % (vuotuinen) korko.

8 OSAPUOLTEN VÄLISET YHTEYDENOTOT

8.1 Sopimuksen  Osapuolet  nimeävät  yhteyshenkilön/-osoitteen  Sopimuksen  täytäntöönpanoon
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liittyviin kysymyksiin ja ilmoittavat toisilleen, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

8.2 Kaikki  Sopimusta  koskevat  ilmoitukset  tulee  tehdä  kirjallisesti  siihen  osoitteeseen
(postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen), jonka Osapuolet ovat antaneet tätä tarkoitusta varten.

8.3 Vähintään kerran vuodessa Osapuolet vaihtavat tietoja viimeaikaisesta kehityksestä ja tutkivat
mahdollisuuksia kasvattaa EKOenergian logon ja nimen näkyvyyttä ja kasvattaa EKOenergia-merkityn
energian (ja/tai alkuperätakuiden) myyntivolyymiä. 

9 AUDITOINTI

9.1 EKOenergian sihteeristö järjestää auditoinnin kerran vuodessa varmistaakseen, että EKOenergia-
merkityt myydyt tai käytetyt volyymit täyttävät EKOenergian kriteereissä listatut vaatimukset. 

9.2 Auditointi tapahtuu EKOenergian sihteeristön laatiman lomakkeen avulla tai muulla Osapuolten
erikseen kirjallisesti sopimalla tavalla. Auditoinnin tulokset tulee toimittaa EKOenergian sihteeristölle
viimeistään 30. kesäkuuta (edellisen kalenterivuoden myyntejä koskien).

9.3 Tarkastus  perustuu  faktoihin  ja  lukuihin,  jotka  viranomaiset  ja/tai  luotettavat  kolmannen
osapuolen sertifiointiorganisaatiot ovat sertifioineet tai vahvistaneet.

Jos varmennettuja tietoja ei ole saatavilla tai jos Valtuutettu Yhteisö ei pysty jakamaan vaadittuja tietoja
ja todisteita, ulkopuolisen auditoijan täytyy vahvistaa Valtuutetun Yhteisön antamat tiedot. Auditoijan on
täytettävä  kansainvälisten  auditointistandardien  vaatimukset  ja  on  EKOenergian  sihteeristön  on
hyväksyttävä hänet etukäteen kirjallisesti.

9.4 Valtuutettu Yhteisö lähettää kaikki pyydetyt tiedot yhteisesti sovitussa aikataulussa.

9.5 Osana auditointiprosessia Valtuutettu Myyjä / Palveluntarjoaja antaa EKOenergian sihteeristölle
niiden asiakkaidensa nimet, jotka kuluttavat vuosittain yli 1 GWh EKOenergia-merkittyä energiaa. Jos
tämä  ei  ole  mahdollista,  auditointiin  on  otettava  mukaan  ulkopuolinen  tilintarkastaja,  joka  täyttää
kansainvälisten  auditointistandardien  vaatimukset  ja  jonka  EKOenergian  sihteeristö  on  etukäteen
kirjallisesti hyväksynyt.

9.6 EKOenergian sihteeristöllä on oikeus järjestää lisätarkastuksia ja -tarkastuksia, jotka koostuvat
esimerkiksi  asiakirjojen  pyytämisestä,  virtuaalisista  kokouksista  tai  vierailuista.  Valtuutettu  Yhteisö
vastaa 4 viikon kuluessa EKOenergian sihteeristön pyyntöihin. Pyynnön on oltava oikeassa suhteessa
todennettujen määrien kokoon, eikä se saa aiheuttaa Valtuutetulle Yhteisölle muita kustannuksia kuin
työvoimakustannukset, jotka tarvitaan EKOenergian sihteeristön kysymyksiin vastaaminen.
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9.7 Myös niiden Osapuolten,  joiden sopimus on päättynyt,  on suoritettava tarkastus,  jos  ne ovat
myyneet  tai  kuluttaneet  EKOenergia-merkittyä  energiaa  edellisenä  kalenterivuonna  (ks.  myös  kohta
12.6).

9.8 Virheet  tai  poikkeamat on korjattava  mahdollisimman pian.  Jos  peruutetut  EAC- sertifikaatit
(alkuperätakuut) eivät täytä EKOenergian kelpoisuusvaatimuksia, Valtuutetun Yhteisön on peruutettava
puuttuva  määrä  kelpoisuusvaatimukset  täyttäviä  sertifikaatit  kuukauden  kuluessa  puutteen
huomaamisesta.

9.9 Valtuutetun  Yhteisön  on  pyydettäessä  lähetettävä  EKOenergian  sihteeristölle  myös  kopio
julkaisuista ja muusta materiaalista, joissa EKOenergian nimeä ja/tai logoa on käytetty.

10 MUIDEN  EKOENERGIAN  VALTUUTETTUJEN  YHTEISÖJEN VELVOITTEIDEN  
TOTEUTTAMINEN

10.1 Valtuutettu  Yhteisö on  oikeutettu  ulkoistamaan  yhden  tai  useamman  velvoitteistaan  toiselle
Valtuutetulle Yhteisölle.

10.2 Sellaisessa  tapauksessa  velvoitteet  auditointia  ja  vahvistamista  kohtaan  siirtyvät
sopimuskumppanille, jos ja siinä määrin, kuin:

1)  EKOenergian  sihteeristölle  on  asianmukaisesti  ja  kirjallisesti  ilmoitettu  kyseisestä
sopimuksesta.

2) EKOenergian sihteeristö vahvistaa sähköpostilla tai muulla kirjallisella muodolla,  että se on
hyväksynyt tämän ja että osapuolten välinen työnjako on selkeä. 

10.3 Valtuutettu  Yhteisö,  joka on ulkoistanut  yhden tai  useamman velvoitteensa,  on edelleen yhtä
lailla vastuussa näiden velvoitteiden täyttämisestä. 

11  SOPIMUSKAUSI JA VOIMASSAOLO 

11.1 Tämä Sopimus tulee voimaan osapuolten hyväksyttyä sen allekirjoituksillaan.

11.2 Tämä  on  toistaiseksi  voimassa  oleva  sopimus,  joka  voidaan  päättää  jäljempänä  kuvatuilla
tavoilla.

11.3 Kaikki  määräykset,  jotka  ovat  luonteeltaan  sellaisia,  että  ne  ovat  voimassa  sopimuksen
voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen, jäävät voimaan tämän sopimuksen voimassaolon
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päättymisen tai irtisanomisen jälkeen. Selvyyden vuoksi: muun muassa maksuja ja luottamuksellisuutta
koskevat  määräykset  pysyvät  voimassa  tämän  sopimuksen  päättymisen  jälkeen  aina  kun  se  on
tarkoituksenmukaista. 

12 IRTISANOMINEN

12.1 Tämä  sopimus  voidaan  irtisanoa  kolmen  kuukauden  irtisanomisajalla,  jos  sen  irtisanoo
valtuutettu yksikkö, tai kahden vuoden irtisanomisajalla, jos sen irtisanoo EKOenergian sihteeristö.

EKOenergian  sihteeristön  irtisanomisen  on  perustuttava  selkeisiin,  objektiivisiin  ja  syrjimättömiin
syihin.

12.2 Osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi:

- Toisen  Osapuolen  (tai  tämän  vastuulla  olevan  tahon)  olennaisen  sopimusrikkomuksen
perusteella. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään menettelyä, jossa toinen Osapuoli on
syyllistynyt  Sopimusehdon  rikkomiseen,  eikä  ole  korjannut  menettelyään  14  vuorokauden
kuluessa siitä, kun rikkomuksesta on tälle ilmoitettu.

- Toisen Osapuolen tämän sopimuksen rikkomisen perusteella, jos tällaista rikkomista ei voida
korjata; tai

- Toisen  Osapuolen  konkurssin,  selvitystilan  tai  velkajärjestelyn  vuoksi  tai  toisen  osapuolen
maksukyvyttömyys.

12.3  Sopimuksen  irtisanominen  tapahtuu  ilmoittamalla  siitä  kirjallisesti  toiselle  Osapuolelle.
Irtisanomisaika  alkaa  sitä  kuukautta  seuraavan  kuukauden  ensimmäisenä  päivänä,  jona  ilmoitus
vastaanotettiin.

12.4 EKOenergian  sihteeristöllä  on  oikeus  irtisanoa  tämä  sopimus  heti  ja  välittömin  seurauksin
Valtuutetulle  Yhteisölle  osoitetulla  kirjallisella  ilmoituksella  milloin  tahansa,  kun  jokin  seuraavista
tapahtumista toteutuu:

- jos Valtuutettu Yhteisö rikkoo lahjonnan vastaisia lakeja ja määräyksiä; tai
- jos Valtuutettu Yhteisö osallistuu laittomaan, rikolliseen, skandaalimaiseen, moraalittomaan tai

epäeettiseen  toimintaan,  jolla  on  tai  voi  olla  kielteinen  vaikutus  toiseen  Osapuoleen  tai
EKOenergian nimeen tai logoon.

12.5 Tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen Valtuutettu Yhteisö (i) ei voi enää käyttää EKOenergian
nimeä ja logoa millään tavalla, esimerkiksi tuotteiden markkinoinnissa, myynnissä tai jakelukanavissa,
ilman EKOenergian sihteeristöltä etukäteen saatua kirjallista lupaa, ja (ii) pitää poistaa EKOenergian
nimi ja logo markkinointimateriaaleistaan, kuten verkkosivustostaan, ilman aiheetonta viivytystä.
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12.6 Jos  valtuutettu  myyjä  /  palveluntarjoaja  menettää  oikeuden  myydä  ja  tarjota  EKOenergia-
merkittyjä  energiaa,  kaikille  EKOenergia-asiakkailleen  on  ilmoitettava  asiasta  asianmukaisesti  ja
kirjallisesti.  Valtuutettu  myyjä  /  Palveluntarjoajan  on  myös  tarkistettava  voimassa  olevat
energiasopimukset  mahdollisimman  pian,  ottaen  huomioon  oikeudelliset  velvollisuudet  ja
sopimusvelvoitteet.

12.7 Niin  kauan  kuin  EKOenergia-merkityn  energian  (tai  EKOenergia-merkittyjen  EAC-
sertifikaattien)  myynti  jatkuu,  täyttääkseen  ennen  Sopimuksen  päättymisen  solmittujen  sopimusten
velvoitteet,  kaikkien  EKOenergian  kriteerien  vaatimusten  on  täytyttävä,  ja  kriteerien  täyttyminen
todennetaan tavanomaisella tavalla (ks. myös tämän sopimuksen 9 luku).

12.8 Tämän  sopimuksen  päättymisen  jälkeen  EKOenergian  sihteeristöllä  on  oikeus  julkisesti
ilmoittaa, että Valtuutetulla Yhteisöllä ei ole enää oikeutta käyttää EKOenergia-merkkiä.

13  LUOTTAMUKSELLISUUS

13.1 Kun toinen Osapuoli  antaa  luottamuksellisia  tietoja,  toinen Osapuoli  on velvollinen olemaan
paljastamatta kyseisiä tietoja tai käyttämättä niitä väärin omaksi tai kolmansien osapuolten hyödyksi.

13.2 Luottamuksellisiksi  tiedoiksi  katsotaan  kaikki  tähän  sopimukseen,  Osapuoliin  tai  niiden
liiketoimintaan liittyvät tiedot, jotka i) eivät ole julkisia, ii) jotka eivät olleet vastaanottavan Osapuolen
tiedossa  jo  ennen  kuin  tämä  sai  tiedot  toiselta  Osapuolelta  (Sen  voi  todistaa  vain  kirjallisilla
asiakirjoilla), tai iii) joita vastaanottava Osapuoli ei ole saanut laillisesti ja ilman salassapitovelvoitetta
haltuunsa kolmannelta taholta (Sen voi todistaa vain kirjallisilla asiakirjoilla).

EKOenergian sihteeristöllä  on kuitenkin oikeus julkaista  valtuutettujen myyjien ja palveluntarjoajien
nimet, energiantuotantolaitosten nimet, energiatuotteiden nimet ja käytetyt uusiutuvan energian lähteet.
EKOenergian  sihteeristö  voi  myös  julkaista  tietoja  EKOenergia-merkityn  energian  kokonais-
myyntimääristä maittain ja lähteittäin.

13.3 Salassapitomääräys ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa Osapuoli on lain tai asetuksen tai muun
viranomaismääräyksen johdosta velvollinen antamaan tietoa viranomaiselle tai vastaavalle.

13.4 Tämän  sopimuksen  päättyessä  tai  irtisanouduttua  kumpikin  Osapuoli  palauttaa  toiselle
Osapuolelle  kaikki  asiakirjat  ja  muut  tallenteet  (missä  tahansa  muodossa),  jotka  sisältävät
luottamuksellisia tietoja, jotka Osapuoli on toimittanut toiselle Osapuolelle tai jotka se on hankkinut
toiselta  sopimuspuolelta,  eikä  se  saa  säilyttää  jäljennöksiä,  ellei  pakottavassa  lainsäädännössä  toisin
säädetä.
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14 VASTUUNRAJOITUS

Kumpikaan  Osapuoli  ei  ole  vastuussa  toiselle  sopimuspuolelle  voitonmenetyksestä,  muusta
taloudellisesta  menetyksestä  tai  muista  vastaavista  vahingoista,  paitsi  jos  ne  johtuvat  Osapuolen
törkeästä  huolimattomuudesta,  tahallisesta  teosta  tai  laiminlyönnistä  tai  jos  ne  johtuvat
luottamuksellisuuden rikkomisesta tai toisen Osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta.

Osapuolen vastuu vahingonkorvausvelvollisuudesta rajoittuu vahinkotapahtumaa kohti nelinkertaiseen
määrään  Valtuutetun  Yhteisön  EKOenergian  sihteeristölle  suorittamien  maksujen  yhteismäärään
vahinkotapahtumaa  edeltävänä  kalenterivuonna,  tai  neljän  viimeisen  kalenterivuoden  aikana
suoritettujen maksujen yhteismäärään, riippuen siitä, kumpi summa on suurempi.

15 SOPIMUKSEN MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET

EKOenergian sihteeristöllä on oikeus tehdä sopimukseen vähäisiä muutoksia. EKOenergian sihteeristön
on ilmoitettava tällaisista muutoksista Valtuutetulle Yhteisölle ilmoituksella, joka lähetetään Valtuutetun
Yhteisön  postiosoitteeseen  tai  sähköpostiosoitteeseen.  Ellei  ilmoituksessa  ole  mainittu  pidempää
siirtymäaikaa,  tällaisista  muutoksista  tulee  osa  sopimusta  kuuden  kuukauden  kuluttua  ilmoituksen
lähettämisestä.

16  EKOENERGIAN OSTAJAT

Tämä  Sopimus  sääntelee  ainoastaan  sopimuspuolten  välistä  suhdetta.  Sillä  ei  säännellä  Valtuutetun
Myyjän / Palveluntarjoajan asiakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

17  RIITOJEN RATKAISU

Tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai  pätevyydestä johtuvat tai siihen liittyvät
riidat,  erimielisyydet  tai  vaatimukset  on  käsitellään ensin Suomen kauppakamarin  sovittelusääntöjen
mukaisesti (https://arbitration.fi/).

Menettely tapahtuu sähköisesti (verkossa). Sovittelun kieli on englanti, elleivät osapuolet sovi alussa tai
menettelyn aikana toisin.

Jos  asiaa  ei  saada  ratkaistua  sovittelulla  kahden  kuukauden  kuluessa,  tästä  Sopimuksesta  tai  sen
rikkomisesta,  irtisanomisesta  tai  pätevyydestä  johtuvat  tai  siihen  liittyvät  riidat,  erimielisyydet  tai
vaatimukset  ratkaistaan  lopullisesti  välimiesmenettelyssä  Suomen kauppakamarin  välimiesmenettely-
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sääntöjen mukaisesti.

Välimiehiä on yksi. Välimiesoikeuden kotipaikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

Sopimuksen ehdot hyväksyen ja sopimuksen tiedot oikeiksi todistaen:

Valtuutetun Yhteisön puolesta

______________________________ 
Paikka ja aika

______________________________ 
Nimi ja allekirjoitus

______________________________ 
Asema

__________________________________ 
Nimi ja allekirjoitus

__________________________________
Asema

Suomen luonnonsuojeluliiton ry:n puolesta

______________________________ 
Paikka ja aika

______________________________ 
Nimi ja allekirjoitus

______________________________ 
Puheenjohtaja

__________________________________ 
Nimi ja allekirjoitus

__________________________________
Toiminnanjohtaja
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LIITTEET

Liite 1 – EKOenergian kriteerit sähkölle

Liite 2 – EKOenergian kriteerit uusiutuvalle kaasulle 

Liite 3 – EKOenergian kriteerit uusiutuvalle lämmölle ja jäähdytykselle 

Liite  4 – EKOenergian brändikirja

Liite 5 –  Tietoja Valtuutetusta Yhteisöstä ja markkinoitavista tuotteista 
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LIITE 1   –   EKOenergian kriteerit sähkölle
Katso  https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/electricity/

LIITE 2   –   EKOenergian kriteerit uusiutuvalle kaasulle 
Katso https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/ekoenergy-gas/

LIITE 3   –   EKOenergian kriteerit uusiutuvalle lämmölle ja jäähdytykselle 
Katso https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/renewable-heat/

LIITE  4   –   EKOenergian brändikirja
Katso https://www.ekoenergy.org/extras/logo/

LIITE 5   –   Tietoja Valtuutetusta Yhteisöstä ja markkinoitavista tuotteista 

Valtuutetun Yhteisön nimi.............................................................................................................................…….

Yhtiön rekisterinumero (y-tunnus) / maa....................................................................................................……...

Yhteyshenkilö EKOenergia-sopimukseen liittyvissä asioissa...............................................................................

Nimi.......................................................................................................................................

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero......................................................................................

Postiosoite..............................................................................................................................

Valtuutettu Yhteisö suunnittelee käyttävänsä EKOenergian logoa ja nimeä seuraavissa maissa/alueilla:

........................................................................................................................................................................…..........

… .................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................…...........

Valtuutettu Yhteisö suunnittelee käyttävänsä seuraavia energiamuotoja EKOenergia-merkin alla:

........................................................................................................................................................................…

… ............................................................................................................................................................................... ..

.......................................................................................................................................................................….
Huomioittehan, että Valtuutettu Yhteisö ei saa myydä bioenergialla tuotettua EKOenergia-merkittyä energiaa, ellei
siitä ole sovittu etukäteen kirjallisesti  EKOenergian sihteeristön kanssa. Bioenergiaa polttoaineenaan käyttävät
laitokset tulee tarkastaa vuosittain.
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