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Vähittäismarkkinan kehitysryhmän kokous 
 
 
Aika ja paikka  Torstai 8.12.2022 9.30–11.00, Teams meeting 
 
Osallistujat Marko Allikson (Baltic Energy Partners Oy), Anni Grenzmann (Elenger Oy), Pekka Kari-

nen (Suomen Kaasuenergia Oy), Marko Korpinen (Loimua Oy), Tapio Laitinen (Auris 
Kaasunjakelu Oy), Marianne Masalin (Loimua Oy), Aleksei Novitsky (Ignitis Suomi Oy), 
Oskari Vihmanen (Haminan Kaasuverkko Oy), Heli Haapea, Niina Heiskanen, Tiina 
Hukka, Anni Nuppunen, Mika Myötyri ja Tiina Niinimäki (Gasgrid Finland Oy) 

 
 
 

1. Kokouksen avaus ja agenda  
Mika Myötyri avasi kokouksen ja esitteli agendan: 
 
(1) Avaus   
(2) Siirtoliiketoiminnan kuulumiset (tiedoksi) 
(3) Asiakasrajapinta ja keskustelu markkinatilanteesta ja Gasgridin palveluista (keskustelu) 
(4) Markkinakatsaus (tiedoksi) 
(5) Suojatut asiakkaat (keskustelu) 
(6) Loppusanat 

 
Agenda toimitettiin kokouskutsun mukana etukäteen ja pyydettiin osallistujilta ehdotuksia agendalle nostetta-
vaksi. Vähittäismarkkinafoorumien muistiot sekä kokousmateriaalit löytyvät Gasgridin nettisivuilta https://gas-
grid.fi/kaasumarkkinat/markkinakehitysryhmat/ 
 
Dokumentti kilpailulainsäädännön huomioimisesta toimitettiin kokouskutsun mukana etukäteen ja pyydettiin 
tutustumaan siihen ennen kokoukseen osallistumista. 
 

2. Siirtoliiketoiminnan kuulumiset (Mika Myötyri) 
Takana on vaiherikas vuosi, joka on tuonut suuria muutoksia kaasumarkkinoilla niin siirtoliiketoimintayksikön 
kuin markkinaosapuolten toimintaan. Kaasun käyttö laski merkittävästi ollen 1.1.-30.11.2022 n. 10,8 TWh (1.1.-
30.11.2021 n. 22,3 TWh). Käyttö on kuitenkin kääntynyt noususuuntaan saapuneesta talvesta johtuen. 
 
LNG-terminaalilaiva on tulossa Inkooseen joulukuun loppupuoliskolla. Ensimmäinen kaupallinen “slot” on va-
rattavissa 16.1.2023 alkaen. Gasgrid on tehnyt tiivistä yhteistyötä Baltian siirtoverkonhaltijoiden kanssa alueel-
lisen kaasumarkkinan ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi. Kaasuvirtaukset Venäjältä ovat loppuneet 
myös Baltian maissa. Gasgrid on tehnyt yhteistyötä Fingridin kanssa sektori-integraatiokeskusteluiden lisäksi 
kansallisen tilannekuvan selkeyttämiseksi. Keskeinen kysymys on, miten sähköntuottajat ovat varautuneet kaa-
suenergian hankintojen osalta vallitsevassa markkinatilanteessa. Maahantuontikapasiteetin rajallisuuden 
vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kaasun käyttäjät ovat hankkineet käyttämänsä kaasun kaupallisesti.   
 

https://gasgrid.fi/kaasumarkkinat/markkinakehitysryhmat/
https://gasgrid.fi/kaasumarkkinat/markkinakehitysryhmat/
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgasgrid.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2FKilpailuoikeudellinen-ohjeistus_2021.pdf&data=05%7C01%7Cheli.haapea%40gasgrid.fi%7Cf641471a59a7477e8e1608dad6b8e3e1%7C26c679ce92894d718ff7c5746e0d6321%7C0%7C0%7C638058386839204202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ejcLyhsalx3cpY1873MtiYxGDmI7Gj4Y%2FxRMhr6qhF0%3D&reserved=0
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Alkuperätakuujärjestelmä toimii hyvin. Ulkomaan siirrot tehdään toistaiseksi kahdenvälisinä ex-domain peruu-
tuksina. Näissä tapauksissa olethan yhteydessä Gasgridin asiakaspalveluun. Liittyen Ex-domain peruutuksiin 
Energiavirasto kuulee markkinaosapuolia kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja alkuperätakuupal-
velun maksujen määrittämisen menetelmistä 23.12.2022 asti.  
 
Gasgrid on julkaissut siirto- ja palveluhinnaston vuodelle 2023. Siirron hintoja nostettiin kaasun käytön voimak-
kaan laskun sekä nousseiden käyttöhyödykkeiden kustannusten vuoksi. 

 
3. Asiakasrajapinta ja keskustelu markkinatilanteesta ja Gasgridin palveluista (Niina Heiskanen) 

Gasgridin uusi asiakaspalvelujärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2022. Tavoitteena on parantaa asiakas-
palvelun tehokkuutta ja laatua. Palvelut löytyvät yhden luukun takaa osoitteesta customerservice@gasgrid.fi, 
sähköpostien käännöt vanhasta commercial@gasgrid.fi lopetetaan. CSAT kysely otetaan käyttöön vielä joulu-
kuun 2022 aikana jokaisen ratkaistun pyynnön jälkeen. Vastaaminen onnistuu yhdellä klikkauksella!   
 
Verohallinto on esittänyt biokaasun verotukseen muutoksia – hallituksen esitys HE 152/2022 odottaa eduskun-
takäsittelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Valmisteverotuslain muuttamisesta annetun lain 
82 §:n 4 momentti ja valmisteverotuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki olisi kuiten-
kin tarkoitettu tulemaan voimaan 13.2.2023. Lisätietoja saa Verohallinnon nettisivuilta. Gasgridin ilmoituska-
nava biokaasulle on Gasgrid Portaali. Ilmoitusprosessi ei muutu, ilmoitettavia luokkia tulee enemmän. Uudet 
biokaasun veroluokat lisätään ilmoituskanavalle helmikuun alussa ja ne ovat käytettävissä tammikuun 2023 
ilmoituksissa, jotka on jätettävä 15.2.2023 klo 8.00. Gasgrid järjestää Teams-webinaarin asiakkaille helmikuun 
alussa uusien luokkien käytöstä ja biokaasuilmoittamisesta. Mikäli jakeluverkonhaltija hakeutuu verovelvol-
liseksi tai siirtoverkon loppukäyttäjä hakee rekisteröidyn käyttäjän luvan, tulee siitä ilmoittaa customerser-
vice@gasgrid.fi.  
 
Keskustelu  
Keskusteltiin datahubin käytettävyyden ja käyttäjäystävällisyyden kehittämisestä sekä mahdollisuudesta laajen-
taa Gasgridin asiakaspalvelua myös ns. virka-ajan ulkopuolelle. Järjestelmähäiriöistä tulee Gasgridillä viesti si-
säisesti ja häiriöistä tiedotetaan UMM-alustalla. Hätätilanteissa viestiä customerserviceen ja valvomoon. Kes-
kusteltiin myös asiakaskohtaisesta räätälöinnistä, joka voi tapauskohtaisesti olla mahdollsita, mutta kaikille toi-
mijoille allokoituviin maksuihin näitä kustanniksia ei voi jakaa.  
 
Tunnelma markkinoilla on yleisesti ottaen hyvä, vaikka markkinatilanteessa on tapahtunut suuria muutoksia. 
Nykytilanne korostaa taseessa pysymistä. Kaupallinen käyttö Inkoossa alkaa 16.1.2023. Kaupallinen terminaali-
kapasiteetti on varattavissa.  
 
Keskusteltiin neutralointimaksun kehittämisestä, joka vähittäismarkkinan näkökulmasta on poukkoileva ja lä-
pinäkymätön ja asiakkaiden vaikea käsittää. Todettiin, että perusteet tulevat EU-regulaatiosta. Baltian kuukau-
silaskutus vs. Suomen kvartaalilaskutuskeskustelua voidaan jatkaa tukkumarkkinafoorumissa.   
 
Keskusteltiin myös Gasgridin verolaskuista: Kuukauden 15. päivä on hieman myöhäinen kirjanpidon kannalta. 
Aikataulua voisi olla mahdollista tiivistää niin, että laskutus olisi heti taseselvityksen jälkeen. Laskutukseen on 
kehitteillä automaatio, jotta laskut lähtevät heti 15. päivä jälkeen. 
 
 
 

mailto:customerservice@gasgrid.fi
mailto:commercial@gasgrid.fi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_152+2022.aspx
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/he-energiaverotuksen-muutoksia-010123-biokaasu/
mailto:customerservice@gasgrid.fi
mailto:customerservice@gasgrid.fi
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4. Markkinakatsaus (Mika Myötyri) 
Tuoreet kuvaajat kaasunkäytöstä, maahantuonnista ja Incukalnsin varastotilanteesta löytyvät esitysmateriaa-
lista. Kaasudatahub-maksua on laskettu vuodelle 2023 merkittävästi, jotta edellisvuosien aikana kerätty tuotto 
saadaan sovitettua vuoden 2023 loppuun saakka kestävällä regulaatiokaudella valvontamallin määrittelemän 
kohtuullisen tuoton viitekehykseen. Datahub-maksu on vuoden 2023 alusta alkaen 0,69 €/käyttöpaikka/kk.  

5. Suojatut asiakkaat (Tiina Hukka) 
Gasgrid Finland on kehittänyt kaasudatahubia niin, että Huoltovarmuuskeskuksen määrittelemien suojattujen 
asiakkaiden prioriteettiryhmien tunnistaminen ja luokittelu on toteutettu järjestelmään. Prioriteettiryhmät 
ovat 
 
Prioriteettiryhmä 1 – kaasunjakeluverkkoon liitetyt kotitalousasiakkaat pitäen sisällään omakotitalot, erillista-
lot, rivitalot, kerrostalot sekä asuinpalveluyksiköt (hoivakodit ja erilaiset asuinyksiköt) 
Prioriteettiryhmä 2 – terveydenhuoltoon, keskeiseen sosiaalihuoltoon, hätätilanteisiin ja turvallisuuteen, koulu-
tukseen tai julkishallintoon liittyvät palveluasiakkaat  
Prioriteettiryhmä 3 – kriittinen elintarviketeollisuus  
Prioriteettiryhmä 4 – elintarviketeollisuuden pakkausten valmistus 
 
Suurin osa jakeluverkon haltijoista on toimittanut käyttöpaikkalistaukset – vielä toimittamattomat listaukset 
pyydetään mahdollisimman pian. Mahdolliset salatut sähköpostit tulee lähettää suoraan niina.heiskanen@gas-
grid.fi tai tiina.hukka@gasgrid.fi.  
 
Keskustelu 
Todettiin, että jos hätätilassa shipperillä on kaasua toimitettavissa muillekin kuin suojatuille asiakkaille, ja suo-
jattujen asiakkaiden toimitukset saadaan toimitettua, kaasua voi edelleen toimittaa muille kuin suojatuille asi-
akkaille markkinaehtoisesti siltä osin kun kaasu on myös hankittuna. 
 

6. Mentimeter ja loppusanat 
Mika Myötyri muistutti mahdollisten toimitussuhdemuutosten tekemisestä hyvissä ajoin ennen vuodenvaih-
detta ja päätti kokouksen klo 11.15. 
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