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Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

VÄHITTÄISMARKKINAN KEHITYSRYHMÄ

Kokouskäytäntö asiakasfoorumeissa
1.

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

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

3.

Kokousmateriaalit julkaistaan Gasgrid Finlandin internetsivuilla samanaikaisesti markkinafoorumien jäsenille ja kaikille
sidosryhmille.

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

5.
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Kokouksia koskevat kilpailuoikeudelliset ohjeet käydään
säännöllisin väliajoin läpi markkinafoorumeissa, erityisesti
uusien jäsenten ja/tai edustajien liittyessä.

6.

Kokouksissa ei käsitellä sensitiivistä tietoa tai spekuloida
markkinoille muiden toimesta annetun tiedon paikkaansa
pitävyydellä.
Gasgrid Finlandin taloustiedoista ei anneta julkisesti saatavilla

7. olevia tarkempia tietoja (osavuosikatsaukset ja tilinpäätös).

8.

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

9. välittömästi.

kirjataan kokoukseen osallistujien nimet
10. Kokouspöytäkirjaan
sekä käsitellyt aiheet tosiasiallisesti ja selkeästi.

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.
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•

Tämä ns. kartellikielto edellyttää mm., että
kilpailijat eivät vaihda keskenään, joko suoraan tai
välillisesti, luottamuksellista tai sensitiivistä tietoa,
jolla voi olla vaikutusta yritysten tulevan kilpailuja 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.

Kilpailuoikeudellisesti sensitiivinen tieto
•

•
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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

–

•

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;

asiakaskohtaiset alennukset tai alennuskäytännöt.

•

kaasun tuonnin / viennin suunnitelmat;

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

•

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

Ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen

Ohjeistus käydään läpi markkinafoorumeissa

Uuden jäsenen on aina tutustuttava ohjeistukseen

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

7

Siirtoliiketoiminnan kuulumiset

Siirtoliiketoiminnan kuulumiset
•

Helmikuun lopulla käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mullistanut siirtoliiketoiminnan toimintaympäristön. Geopoliittinen
tilanne ja kaasuenergian hintataso EU-tasolla ovat johtaneet kaasun käytön laskuun Suomessa.

•

Muuttuneen toimintaympäristön myötä siirtoliiketoiminnassa painopiste on siirtynyt toimitus- ja huoltovarmuusasioiden hoitoon sekä
kaasumarkkinaosapuolten, Baltian siirtoverkonhaltijoiden sekä viranomaisrajapintojen kanssa käytävään jatkuvaan vuoropuheluun.

•

Alkuperätakuujärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön huhtikuun alusta.

•

Alueellinen yhteistyö Baltian maiden kanssa on erittäin tiivistä monella tasolla. Fokuksessa on toimitusvarmuus ja varautuminen
poikkeustilanteisiin myös alueellisella tasolla.
–

GIPL-putkiyhteys Liettuan ja Puolan välillä otetaan kaupalliseen käyttöön toukokuun alussa.

•

Hamina LNG:n markkinoille tuloon valmistautuminen.

•

Päivitykset maa- ja biokaasun verotuksen osalta
–

•
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Portaaliin rakennettu ilmoituskanava biokaasun käyttöilmoituksille. Valmisteilla automaatio biokaasulaskutukseen käyttöilmoitusten perusteella.

Markkinaroolikohtaisten puitesopimusten päivitysprojekti käynnistynyt
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Varautuminen poikkeustilanteisiin

Suomen kaasumarkkinan toiminta toimitusten häiriötilanteessa
Vähittäismarkkinafoorumi 28.4.2022

Suomen markkinan toiminta kaasun saantihäiriön aikana
Järjestelmävastaavan toimintaperiaatteet poikkeustilanteessa
• Järjestelmävastaavan tehtävänä on tasapainottaa Suomen kaasujärjestelmä fyysisesti ja kaupallisesti kaikissa
olosuhteissa
• Markkinaehtoisuutta ylläpidetään mahdollisimman pitkään
• Asiakkaiden tasapuolista kohtelua ylläpidetään markkinaehtoisuuden vallitessa
• Hätätilassa tai valmiuslain mukaisessa tilanteessa tuetaan kansallisten viranomaisten ohjeistuksia siitä kuinka kaasua
alueella jaetaan
• Toimitusvarmuusasetuksen mukaisten suojattujen kaasunkäyttäjien toimitukset tulee varmistaa
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Suomen markkinan toiminta kaasun saantihäiriön aikana
Miksi kaasujärjestelmän tasapaino on tärkeä saavuttaa nopeasti?
•

Gasgrid Finland putkilinjavarasto mahdollistaa järjestelmän merkittävän fyysisen epätasapainon tilanteesta riippuen joistakin tunneista
noin vuorokauteen.

•

Putkilinjavaraston riittävä taso on edellytys sille, että kaikki kaasuverkon asiakkaat voivat kaasua teknisesti käyttää

•

Mikäli järjestelmän fyysinen tasapaino ei toteudu ja kaasun käyttö on pitkään suurempaa kuin järjestelmään syöttö, uhkaa kaasun
käytön edellytykset loppua kaikilta kaasujärjestelmän asiakkailta suojatut asiakkaat pois lukien.

Miten markkinan ohjaaminen on muuttunut markkinan avauduttua ja miksi?
•

Ennen kaasumarkkinan avautumista, kaasun tukkutoimituksista vastasi yksi toimija ja kaikki toimitus toteutettiin yhdestä
hankintalähteestä. Tällöin mahdollisessa kaasun saantihäiriössä oli perusteltua jakaa niukkuutta tasapuolisesti koko markkinalle leikaten
kaikkien kaasunkäyttäjien vahvistettuja toimituksia.

•

Markkinan avauduttua järjestelmässämme toimii useita tukkutoimittajia ja kaasua on mahdollista toimittaa useasta hankintalähteestä.
Näin ollen mahdollisessa yhteen hankintalähteeseen kohdistuvassa saantihäiriössä ei ole perusteita lähteä jakamaan niukkuutta
aiemmin käytössä olleen mallin mukaisesti. Siirtoverkonhaltija ei voi puuttua jäljelle jääneen hankintalähteen toimituksiin, vaan
markkinan uudelleen ohjautuminen tulee tapahtua markkinaperusteisesti toimijoiden itsensä välillä.
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Suomen markkinan toiminta kaasun saantihäiriön aikana
ENNAKKOVAROITUSTASO
•

Kaasutoimituksissa on häiriö, joka aiheuttaa epätasapainon Suomeen syötetyn ja Suomessa käytetyn kaasumäärän välille.
Tapahtuma on kokoluokaltaan ja ennakoidulta kestoltaan sen kaltainen, että järjestelmävastaava joutuu käynnistämään markkinan
kaupallisen ohjaamisen tasapainotilan saavuttamiseksi

•

Järjestelmävastaava ilmoittaa markkinalle asiasta viipymättä UMM-viestillä Get Balticin UMM-alustalla

•

Järjestelmävastaava rajoittaa rajasiirtojen nominaatiot vastaamaan muuttunutta tilannetta. Järjestelmävastaava ei voi hyväksyä
nominaatioita, joille ei ole vahvistusta sekä kaasun toimittajalta että maahantuojalta. Nominaatioiden rajoitus aiheuttaa kaupallisen
epätasapainon Suomen järjestelmään, mikäli kaasuntuontia ei kasvateta muista lähteistä tai mikäli kaasun kulutus ei mukaudu
uudelle tasolle

•

Järjestelmävastaava pyrkii ohjamaan markkinan tasapainoa käymällä kauppaa Get Baltic kaasupörssissä tai hankkimalla kaasua
mahdollisuuksien mukaan tasehallintapalvelusopimusten avulla. Toimet nostavat tasekaasun myyntihintaa ohjaten markkinaa
tasapainoon

Markkinan toiminta on täysin markkinaehtoista eikä toimijoille ole asetettuna rajoitteita kaasun käyttöä koskien, vaan
tasapainoa haetaan ohjaamalla toimintaa kaupallisesti.
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Suomen markkinan toiminta kaasun saantihäiriön aikana
HÄLYTYSTASO
•

Mikäli järjestelmävastaavan suorittamien kaupallisten ohjauskeinojen avulla ei saavuteta järjestelmän tasapainoa, siirrytään hälytystasolle,
jossa järjestelmävastaava määrää tasevastaavat tasapainottamaan kaasun käyttönsä suhteessa kaasun hankintaan.

•

Hälytystasolle siirtyminen voi tapahtua tilanteesta riippuen nopeastikin, mikäli järjestelmän epätasapaino on suuri suhteessa kaupallisten
ohjaustoimien oletettuun vaikuttavuuteen ja mikäli järjestelmävastaavalla ei ole mahdollisuutta toimittaa tasekaasua riittävissä määrin
markkinalle.

•

Siirtoverkonhaltija ja jakeluverkonhaltijat valvovat kaasun käyttöä suhteessa järjestelmävastaavalle annettuun tietoon toimitusten
jatkuvuudesta. Tarvittaessa verkonhaltijat katkaisevat fyysisen toimituksen niihin kohteisiin, joihin ei ole vahvistettua toimitusta, ja jotka eivät
mukaudu tilanteeseen.

•

Markkinatoimijoiden velvoitteena on tasapainottaa positionsa mahdollisimman tarkasti – pienet poikkeamat taseessa käsitellään
järjestelmävastaavan kanssa tasekaasun ostona/myyntinä tasehallinnan ehtojen mukaisesti. Mikäli tasekaasun hintaa ei voida määrittää
pyritään sopimaan vaihtoehtoisesta toimintamallista, jossa edellisen päivän tasepoikkeama siirtyy seuraavalle päivälle.

•

Järjestelmävastaava turvaa kaasun toimitusvarmuusasetuksen mukaisten suojattujen asiakkaiden kaasun saannin putkilinjavarastostaan, mikäli
näiden velvoitettu toimittaja on teknisestä syystä kyvytön toimittamaan kaasua (varautuminen on LNG-peräistä). Tällöin järjestelmävastaava
sopii jälkikäteen siitä kuinka putkilinjavarastosta käytetty kaasu kompensoidaan järjestelmävastaavalle.

Markkinan toiminta jatkuu markkinaehtoisena – toimijat joilla on kaasua hankittuna, voivat sitä käyttää tai myydä
eteenpäin. Osapuolet voivat käydä kauppaa kaasuenergiasta kahdenvälisenä kauppana (OTC) tai pörssin välityksellä.

15

13.5.2022

VÄHITTÄISMARKKINAFOORUMI 28.4.2022

Järjestelmävastaava
Järjestelmän määräys taseessa pysymiseen

Tasevastaava
Shipper 1

Shipper 1

Shipper 1

Loppukäyttäjä 1

Vähittäismyyjä 1

Loppukäyttäjä 2

Vähittäismyyjä 2

Loppukäyttäjä 3

Vähittäismyyjä 3

Loppukäyttäjä x

Vähittäismyyjä y

Tieto
toimituksista
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Siirtoverkonhaltija

Jakeluverkonhaltijat

Fyysinen käytön ohjaus

Fyysinen käytön ohjaus

VÄHITTÄISMARKKINAFOORUMI 28.4.2022

Suomen markkinan toiminta kaasun saantihäiriön aikana
HÄTÄTASO
•

Mikäli järjestelmän tasapainoa ei edelleenkään saavuteta tai yhteiskunnan toiminta on uhattuna, voi Huoltovarmuuskeskus julistaa
hätätilan.

•

Suojattujen asiakkaiden kaasun toimitukset turvataan tarvittaessa Mäntsälän LNG-syötön avulla. Gasgrid tarjoaa velvoitevarastoinnin
piirissä oleville suojatuille asiakkaille riittävän syöttötehon järjestelmään, kun siirtoverkon paine on laskenut alle 10 barg.
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Osapuolten vastuut poikkeustilanteessa
Järjestelmävastaava (Gasgrid Finland) vastaa Suomen kaasujärjestelmän
tasapainon ylläpidosta. Pyrkii hankkimaan tasekaasua toimitettavaksi
markkinalle, jotta voimakkaammat käytön ohjaustoimet voidaan välttää.
Siirtoverkonhaltija (Gasgrid Finland) tarjoaa kaasun siirtopalveluita fyysisen
siirtojärjestelmän suorituskyvyn rajoissa. Mikäli järjestelmävastaava joutuu
määräämään tasevastaavat pysymään taseessaan, siirtoverkonhaltija
varautuu tarvittaessa rajoittamaan kaasun toimituksia yksittäisiin
siirtoverkon loppukäyttöpaikkoihin, joihin ei ole vahvistettua toimitustietoa.
Tasevastaavat shipperit vastaavat järjestelmävastaavalle oman taseryhmänsä
toiminnasta. Mikäli järjestelmävastaava joutuu määräämään tasevastaavat
pysymään taseessaan, tasevastaavien tulee arvioida oman taseryhmänsä
sisällä kaasutoimitusten jatkuvuutta suhteessa tarjolla olevaan kaasuenergian
hankintaan.
Vähittäismyyjät: Mikäli järjestelmävastaava joutuu määräämään tasevastaavat
pysymään taseessaan, jakeluverkon vähittäismyyjien tulee arvioida
vastuullaan olevia toimituksia suhteessa tasevastaavalta shipperiltä tai
shipperiltä tulevaan tietoon koskien omaa kaasutoimituksen jatkoa.
Vähittäismyyjän tulee ilmoittaa toimitusten jatkuvuudesta
käyttöpaikkakohtaisesti Gasgridille sekä kutakin käyttöpaikkaa koskevalle
jakeluverkonhaltijalle.
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Jakeluverkonhaltijat: Mikäli järjestelmävastaava joutuu määräämään
tasevastaavat pysymään taseessaan, jakeluverkonhaltijoiden tulee nostaa
toimintavalmiuksiaan siten, että ne pystyvät tarvittaessa rajoittamaan kaasun
toimitusta yksittäisiin käyttöpaikkoihin, joihin ei ole vahvistettua
toimitustietoa.
Loppukäyttäjät (pois lukien suojatut) vastaavat omasta varautumisestaan eri
skenaarioihin kaasun hankinnan ja/tai kysyntäjouston avulla. Kannustamme
kaasun käyttäjiä käymään keskustelua toimittajien kanssa erilaisten
skenaarioiden mukaisesta kaasun toimituksesta.

Viestintä poikkeustilanteessa
•

Gasgrid tiedottaa markkinaa viipymättä Get Baltic UMM-alustan kautta merkittävistä markkinaa koskevista asioista, kuten:
₋
₋
₋

Markkinalle tarjottavat siirtokapasiteetit ja näiden muutokset Imatralla sekä Balticconnectorissa
Mahdolliset kaasun toimitushäiriöt ja näiden välittömät markkinan ohjausvaikutukset – nominaatioiden rajoitus
Järjestelmävastaavan markkinan ohjaustoimenpiteet

https://umm.getbaltic.com/public-umm
•

UMM-viestien ohella poikkeustilanteen tilannetietoa julkaistaan Gasgridin internetsivuilla: www.gasgrid.fi

•

Varmistaakseen markkinan riittävän nopean ohjautuvuuden Gasgrid pyrkii olemaan yhteydessä kaikkiin tarvittaviin tahoihin
puhelimitse.

•

Kaasunkäyttäjien tulee ensisijaisesti keskustella toimittajien kanssa siitä kuinka toiminta jatkuu. Gasgrid on yhteydessä kaasun
käyttäjiin mikäli kaasun teknisessä toimittamisessa yksittäisiin toimituskohteisiin havaitaan riskiä siirtojärjestelmän alentuneen
paineen tai muun teknisen syyn johdosta.
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Kahvitauko – jatkuu 13:20

Keskustelu markkinatilanteesta ja Gasgridin
palveluista

Gas consumption and capacity booking at the exit zone
•

Gas consumption in Q1 app. 4,9 TWh.
–

January app. 1,85 TWh

–

February app. 1,5 TWh

–

March app. 1,55 TWh

•

The base load of gas consumption in
Q1/2022 is close to the level at summer and
autumn 2021. There have been peaks in gas
consumption during cold spells.

•

Invasion in Ukraine has significantly
impacted on market situation what comes to
imports to the Finnish and Baltic market
areas.
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Imports and exports in the Finnish gas system
•
•
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In December 2021, the physical gas flow was from Finland to Estonia first time since the commissioning of Balticconnector pipeline.
In March 2022, physical flow was mainly from north to south due to the market need to transport gas to Incukalns gas storage in Latvia.
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Physical entry quantities to the FINESTLAT common entry
tariff zone

•

Invasion in Ukraine changed the market behavior rapidly. The withdrawal season of Incukalns ended and gas injections to the storage
was enabled exceptionally already in the end of February in order to enable market participants to fill the gas storage for the future
gas needs.

•

Injections to the storage led to the increased flows especially at Kiemenai entry point, but also at Imatra and Luhamaa entry points.
Source: ENTSOG Transparency Platform + AGSI
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Gas price indices in Finnish and Estonian-Latvian market areas
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Keskustelu markkinatilanteesta ja Gasgridin palveluista
•

Vähittäismarkkinan kehitystoimet
–

Verkkoyhtiöiden purkaessa liittymiä on tullut esille, että myyntisopimus jää voimaan ja vähittäismyyjä ei saa tietoa.
•

DSO voisi päättää kaasudatahubin KaTSO-käyttöliittymässä myyntisopimuksen
➢

–

Käyttöpaikan perustamisessa saattaa jäädä mittausalue laittamatta, jolloin käyttöpaikka-näkymä menee jumiin.
➢

–

Kehitys: Pakotetaan tiedon laittaminen.

Suojatut asiakkaat
•

•
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Kehitys kaasudatahubiin: kun käyttöpaikan tila muutetaan ”poistettu”, lähtee sähköposti voimassa olevalle
vähittäsimyyjälle.

13.5.2022

Jakeluverkonhaltijat toimittavat GSRN-tunnukset, joille laitetaan suojattu-tila ”on”.
–

Keskusteltavaksi mahdollisuus toimittaa samalla jakeluverkkojen käyttöpaikkojen luokittelutiedot (lämmitys, teollisuus, prosessi, kriittinen
kohde esim. sairaala).

–

Ei-päivittäin luettaville vastaavat tiedot ja lisäksi tarvittava teho kausille kesä, syksy, talvi, kevät.

Poikkeustilanteessa TSO hakee suojattujen kohteiden kaasumäärät vastaavalta ajalta historiasta. Ei-päivittäin luettavista
käyttöpaikoista tieto lasketaan annettujen tietojen perusteella. TSO toimittaa tiedot HVK:lle koottuna per jakeluverkko.

MIKA MYÖTYRI

Mentimeter 2298 4610

Vähittäismarkkinafoorumi 28.4.2022
Keskustelu verotuskäytänteistä

Verotuskäytänteet – keskustelun alustus
•

Uusi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki astui voimaan 1.1.2022

•

Uusi valmisteverolaki tunnistaa biokaasun ja biokaasulle on säädetty omat käyttö- ja tuotantotavasta sekä
kestävyyskriteereistä sekä tuotantoon käytetyistä raaka-ainejakeista riippuvat verotasonsa

•

Jotta valmisteverot voidaan kerätä ja tilittää Verohallinnolle tehtyjen toimitusten mukaisesti, on biokaasun
myyntiä-, loppukäyttöä ja toimittamista harjoittavien markkinaosapuolien ilmoitettava siirtoverkonhaltijalle
verolliset ja verottomat biokaasutoimituksensa loppukäyttöön

•

Vähittäismyyjä, joka tekee biokaasutoimituksia ilmoittaa biokaasukäytöt kohteittain jakeluverkonhaltijalle

•

Jakeluverkonhaltijoiden ja jakeluverkon alueella toimivien vähittäismyyjien tulee sopia keskenään
tarvittavasta tiedonvaihdosta
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Keskustelu - nostot
•

Miten menettely on koettu vähittäismyyjän näkökulmasta?

•

Millä kanavalla ilmoitus on tapahtunut?

•

Muita kommentteja/näkemyksiä biokaasun valmisteverotuksesta?
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Kaasun alkuperätakuut
Heli Haapea, Gasgrid Finland Oy

Kaasun ja vedyn alkuperätakuut
Kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteri otettu käyttöön 1.4.2022 ja varmennus- ja todentamisvelvoite alkaa 1.7.2022.

Keskustelua
•

Ensimmäiset kokemukset järjestelmästä

•

Koulutus ja ohjeistus (ml. Gasgridin verkkosivut)

•

Tiedotustoiveita ja –ajatuksia; Esim. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n asiakaslehteen tulossa Gasgridin kirjoitus

Tulevaa
•

Rekisterin käyttökoulutus4 ti 10.5.2022 klo 9-10.30

•

Rekisterin käyttökoulutus5 to 9.6.2022 klo 12-13.30

•

Asiakastiedotteet sähköpostilla

•

Syksyllä asiakasinfo ja ajankohtaiskeskustelu (mm. käyttäjäpalaute sekä rekisterin kehittäminen)
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KAASUN JA VEDYN ALKUPERÄTAKUUREKISTERI

Kertaus aiemmasta, pääpaino
laitoksen luomisella

Mentimeter
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Kiitos!
Mikäli sinulla ilmenee kysymyksiä tai haluat muutoin keskustella markkinoiden
ja palveluiden kehittämisestä, olethan meihin yhteydessä
commercial@gasgrid.fi tai suoraan sähköpostilla tai puhelimitse.

Vähittäismarkkinafoorumi 28.04.2022

