
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja 
vastaa itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Kaasun

vähittäismarkkina-

prosessit

28.5.2019, Vantaa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

21.5.2019

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport, 

Aviapolis

Karhumäentie 5

01510 Vantaa

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

495 euroa + alv 24 % 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali 

sekä ohjelmassa mainitut 

tarjoilut.

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1.1. 2018. Markkinat 

avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta. Avautuvat markkinat 

avaavat uusille tulokkaille mahdollisuuden toimia markkinoilla. 

Avautuminen edellyttää uudistuneen lain lisäksi alan sopimat 

säännöt ja toimintatavat. 

Kaasun vähittäismarkkinaprosessit -tilaisuudessa käydään läpi 

mitä kaasumarkkinoiden avaaminen tarkoittaa 

vähittäismarkkinoiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi 

erilaiset roolit, sopimukset sekä vähittäismarkkinoiden 

tiedonvaihdon. 

Kohderyhmä

Tilaisuus on suunnattu sekä nykyisille että uusille 

markkinatoimijoille, jotta nämä saavat selkeät lähtötiedot 

toimiakseen markkinoilla ja omaksumaan itselleen sopivat 

markkinaroolit. 

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Seija Naukkarinen

050 548 1124

seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti
Maria Boholm

0400 568 239

maria.boholm@energia.fi

Koulutuspäällikkö

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1881


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Tiistai 28.5.2019

Tilaisuuden puheenjohtaja Kimmo Siira, 

Energiateollisuus ry

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Seminaarin avaus ja johdanto aiheeseen

Kimmo Siira, Energiateollisuus ry 

9.20 Kaasun vähittäismarkkinan avaaminen 

kilpailulle 

Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö  

- markkinan avaamisen lähtökohdat

- markkinaroolit ja niiden liityntä 

vähittäismarkkinaan

9.40 Vähittäismarkkinan sopimukset 

Leena Sivill, Gasum/Hansen Technologies

- järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja 

jakeluverkonhaltijan yhteistyösopimus

- vähittäismyyjän puitesopimus

-biokaasun verkkoonsyöttäjän puitesopimus

- toimitussopimus

- myyntisopimus

10.15 Tauko

10.30 Asiakassopimussuhteet: jakeluverkon 

haltijan ja myyjän sopimussuhteet

Hannu Kauppinen, Kaasuyhdistys ry

11. 00 Myyjänvaihto ja muutto, käyttöpaikkarekisteri

Leena Sivill, Gasum/Hansen Technologies

- markkinasäännöt ja vähittäismarkkinan 

menettelytavoissa avoinna olevia kysymyksiä

11.30 Lounas 

12.30 Vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihto

Tiina Niinimäki ja Henri Nieminen, Gasum

- mikä on kaasudatahub, sen toiminnan laajuus ja 

aikataulu?

- tietokonversio ja sen toteuttaminen

- markkinaprosessit ja niihin liittyminen

13.30 Kokemuksia keskitetyn tiedonvaihdon 

pilotoinnista 

Tiina Niinimäki, Gasum

Jani Lohela, KSS Lämpö Oy

14.10 Kahvi 

14.40 Verotus

Antti Saastamoinen, Verohallinto

- ketkä ovat verovelvollisia

- mikä muuttuu verotuksessa?

- muut näkökohdat

15.10 Energiaviraston ajankohtaiskatsaus

Timo Partanen, Energiavirasto 

Meri-Katriina Pyhäranta, Energiavirasto

16.15 Loppukeskustelu ja päivän päätös

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri

