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OMA 24KK SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN SOPIMUSEHDOT  
 
1. Sopimus on näillä ehdoilla asiakasta ja myyjää sitova sopimukseen merkityn sopimuskauden. 

Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana OMA Huoleton -sopimuksena Omavoima 
Oy:n voimassa olevien sähkönmyyntiehtojen mukaisesti. Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. 
Muuton yhteydessä pääsääntö on, että sopimus päättyy muuttopäivään. Ota yhteys 
asiakaspalveluumme, mikäli haluat siirtää nykyisen sopimuksesi uuteen sähkönkäyttöpaikkaasi muuton 
yhteydessä.  
 

2. Myyjällä on oikeus muuttaa hinnoittelua ja sopimusehtoja sopimusajan päätyttyä ilmoittamalla niistä 
kuluttaja-asiakkaalle vähintään 30 vrk ja muille asiakkaille vähintään 14 vrk ennen uusien 
sopimusehtojen tai -hintojen voimaantuloa. Hinnoittelua ja sopimusehtoja ei voida muuttaa kesken 
sopimuskauden vaan ne tulevat voimaan aikaisintaan sopimuksenmukaisen alkuperäisen 
sopimuskauden päätyttyä. Omavoima Oy:n toimittaman sähkön alkuperän löydät www-sivujemme 
Sähkösopimukset kotitalouksille -osiosta.  
 

3. Tämä sopimus sisältää ainoastaan sähkömyynnin osuuden. Asiakkaan on tehtävä paikallisen 
verkkoyhtiön kanssa sähköverkkosopimus, jonka on oltava voimassa ennen kuin tämä sopimus on 
myyjää sitova. Sähkönmyyjän asiakkaalleen lähettämät laskut sisältävät sähkönmyynnin lisäksi 
arvonlisäveron. Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat myyjän 
sähkönhankintaan tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet sekä muut 
edellä sanotuista syistä johtuvat, myyjän kustannuksiin välittömästi vaikuttavat muutokset, otetaan 
huomioon hintoja lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä vaikutuksensa mukaisesti välittömästi niiden tultua 
voimaan. 

 
4. Laskutus 

Laskutus perustuu mitattuun sähkönkäyttöön ja laskun lähetämme joka kuukausi. 
Maksuaika on 14 vuorokautta ja viivästyskorko korkolain mukaan. Muut palvelut ja maksut määräytyvät 
paikallisen verkkoyhtiön ja Omavoima Oy:n kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. 
 

5. Siltä osin kuin tässä sähkösopimuksessa ei ole toisin sovittu, sovelletaan kulloinkin voimassa olevia 
Energiateollisuus ry:n suosittelemia Omavoiman sähkönmyyntiehtoja. Ehdot saa pyydettäessä 
asiakaspalvelupisteistämme ja ne ovat luettavissa ja tulostettavissa myös nettisivuiltamme 
www.omavoima.fi (Asiakaspalvelu/Sopimusehdot) 

 
6. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan jommankumman sopimuspuolen 

vaatimuksesta käräjäoikeudessa, siten kuin kulloinkin voimassa olevassa laissa on säädetty. 
 
7. Allekirjoittamalla ja palauttamalla sähkösopimuksen Omavoima Oy:lle asiakas hyväksyy tämän 

sähkösopimuksen ja sopimusehdot. 
 

8. Sähkönmyynnin yhteystiedot: Omavoima Oy, Vihtorinkatu 2, 23800 LAITILA, puh. (02) 880 0880, 
www.omavoima.fi 

 

9. Palvelupisteet:  
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 IKAALINEN 
Vihtorinkatu 2, 23800 LAITILA 
Tasalanaukio 1 2. krs, 21200 RAISIO 
Kairakatu 4, 26100 RAUMA 
Teollisuustie 12, 37600 VALKEAKOSKI 
Elovainiontie 18 B, 33470 YLÖJÄRVI 
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