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Kilpailuoikeudellinen ohjeistus Gasgrid
Finlandille ja sen markkinafoorumeille



Kokouskäytäntö asiakasfoorumeissa

Etukäteen lähetetyistä kokousmateriaaleista tulee käydä 
selkeästi ilmi sekä asiat, joista odotetaan keskustelua ja 
osanottajien kannanottoa että vain tiedoksi tarkoitetut asiat.

Esityslista hyväksytetään osallistujilla kokouksen 
työjärjestykseksi ja siinä pitäydytään koko kokouksen ajan.

Kokousmateriaalit julkaistaan Gasgrid Finlandin internet-
sivuilla samanaikaisesti markkinafoorumien jäsenille ja kaikille 
sidosryhmille. 

Kokoukset ja kokousmateriaalit suunnitellaan huolellisesti 
siten, että niissä ei käsitellä ei-julkista tai sensitiivistä tietoa.

Kokouksia koskevat kilpailuoikeudelliset ohjeet käydään 
säännöllisin väliajoin läpi markkinafoorumeissa, erityisesti 
uusien jäsenten ja/tai edustajien liittyessä.

2

Kokouksissa ei käsitellä sensitiivistä tietoa tai spekuloida 
markkinoille muiden toimesta annetun tiedon paikkaansa 
pitävyydellä.

Gasgrid Finlandin taloustiedoista ei anneta julkisesti saatavilla 
olevia tarkempia tietoja (osavuosikatsaukset ja tilinpäätös).

Tilastoyhteenvetoihin ja markkinakatsauksiin ei liitetä 
kommentteja, analyysejä ja huomioita, joiden perusteella 
voidaan päätellä yksittäisten yritysten tulevaa hinta- tai 
markkinakehitystä.

Jos keskustelu siirtyy kielletylle alueelle, käsittely keskeytetään 
välittömästi. 

Kokouspöytäkirjaan kirjataan kokoukseen osallistujien nimet 
sekä käsitellyt aiheet tosiasiallisesti ja selkeästi.
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https://gasgrid.fi/kaasumarkkinat/markkinakehitysryhmat/


Kielletyt kilpailunrajoitukset

• Yleisesti ottaen kiellettyjä ovat kaikki sopimukset, 
päätökset sekä muut järjestelyt, joiden 
tarkoituksena tai vaikutuksena on kilpailun 
estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen.

• Erityisesti kiellettyjä ovat menettelytavat:

1. joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai 
myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;

2. joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, 
markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;

3. joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;

4. joiden mukaan eri kauppakumppaneiden 
samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia 
ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan 
epäedulliseen kilpailuasemaan.

• Tämä ns. kartellikielto edellyttää mm., että 
kilpailijat eivät vaihda keskenään, joko suoraan tai 
välillisesti, luottamuksellista tai sensitiivistä tietoa, 
jolla voi olla vaikutusta yritysten tulevan kilpailu-
ja markkinakäyttäytymisen kannalta.

• Markkinan toimintaa tehostava yleinen yhteistyö 
ja edunvalvonta (esim. yhteinen 
markkinatutkimus, yleisten markkinoiden 
toimintaan vaikuttavien pelisääntöjen yhteinen 
valmistelu) voi kuitenkin tiettyjen reunaehtojen 
puitteissa olla sallittua.

3



Kilpailuoikeudellisesti sensitiivinen tieto

• Yleisesti sensitiivisenä tietona pidetään tietoa, 
joka ei ole saatavissa yleisistä lähteistä, esim.:

– ostoalueet, myyntialueet;

– markkinaosuustiedot;

– myynnin volyymit;

– kustannusrakenteet;

– tiedot asiakkaista ja niiden ostoista;

– tarjouskilpailuihin liittyvä tieto; ja

– asiakaskohtaiset alennukset tai alennuskäytännöt.

• Mitä yksityiskohtaisempaa, yrityskohtaisempaa ja 
tuoreempaa tieto on, sitä todennäköisemmin 
tieto on sensitiivistä. 

• Gasgrid Finlandin markkinafoorumien yhteydessä:

– Julkaisemattomat tiedot, esim.:

• kaasun myynti- ja ostohinnat tai tiedot, joista hintoja 
voidaan päätellä;

• kaasuntuotannon määrät, tuotantosuunnitelmat, 
huolto- tms. keskeytyssuunnitelmat,  
investointisuunnitelmat, laitosten käytöstä poiston 
suunnitelmat;

• kaasun kulutussuunnitelmat, kulutukseen vaikuttavat 
toiminnan laajennus-/supistussuunnitelmat;

• kaasun tuonnin / viennin suunnitelmat;

• kaasun siirron häiriöt, suunnitellut huoltokeskeytykset 
joita ei ole julkistettu markkinoille.

4



Ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen
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Ohjeistus käydään läpi markkinafoorumeissa

Uuden jäsenen on aina tutustuttava ohjeistukseen

Ohjeiden noudattamista valvovat erityisesti markkinafoorumien 
puheenjohtajat sekä kokouksiin osallistuva Gasgrid Finlandin henkilökunta


