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1 Johdanto 

1.1 Yleistä 

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita 
osapuolia kohtaan syrjimättömästi. Vantaan Energia Sähköverkot 
Oy (VES) toimii sähköverkonhaltijana Vantaan alueella. 

Verkonhaltijan tulee toiminnassaan ottaa huomioon sähkömarkkina
lain lukujen 3, 4 ja 11 velvoitteet. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetus 616/2013 määrittelee verkonhaltijan toiminnalliset eriyttämis
vaatimukset. Verkonhaltijan tulee laatia toimenpideohjelma, jolla 
varmistetaan, että se täyttää velvoitteensa kohdellen markkinaosa
puolia syrjimättömästi. 

Toimenpideohjelman avulla verkonhaltijan tulee arvioida kattavasti 
toimintansa syrjimättömyyttä keskeisten verkonhaltijalle asetettujen 
vaatimusten ja velvoitteiden kannalta. 

Verkonhaltijan tulee luoda, dokumentoida ja toteuttaa toimenpideoh
jelma, ylläpitää sitä ja parantaa jatkuvasti sen vaikuttavuutta. Toi
menpideohjelma toimitetaan Energiavirastolle. 

Verkonhaltijan tulee tehdä toimenpideohjelman tarkistusvaiheen 
pohjalta vuosittain julkinen raportti, joka toimitetaan Energiavirastolle 
seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Toimenpideohjelma ja raportti tulee julkaista. 

1.2 Toiminnan tarkistaminen 

Toiminnan syrjimättömyyden varmistamista on tarkasteltu Energiavi
raston suosituksen Dnro 954/401/2013 sekä Energiateollisuus ry:n 
laatiman tarkistustaulukon avulla. Taulukon kysymyksin pyritään kat
tavasti selvittämään toiminnan syrjimättömyyden toteutuminen. 

Raportissa on kuvattu toimenpiteitä, joilla toiminnan syrjimättömyyttä 
on varmennettu ja parannettu sekä toimenpiteitä, joihin VES on si
toutunut syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi. 

Toimenpiteet liittyvät: 
a) toiminnalliseen eriyttämiseen, 
b) asiakassuhteisiin, 
c) tasevastuuseen ja taseselvitykseen, 
d) tietojärjestelmien hallintaan sekä 
e) salassapitovelvollisuuteen. 
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VES on Vantaan Energia Oy:n (VE) 100 prosenttisesti omistama ty
täryhtiö. 

Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt eivät toimi sähköntuotannosta tai 
sähkönmyynnistä vastaavan yrityksen toimitusjohtajana tai hallituk
sen jäseninä. 

Yhtiön hallitus: 
Vesa Hynninen, puheenjohtaja 
Mervi Suorsa, jäsen 
Maija Siikilä, jäsen 

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Risto Lappi. Hän ei ole VE:n toimitus
johtaja eikä VE:n hallituksen jäsen. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja yksiköiden päälliköt. 
Yleisen riippumattomuuden varmistamiseksi on laadittu erillinen lä
hipiirirekisteri, jonka tiedot on viimeksi päivitetty 30.3.2016. 

2.2 Verkonhaltijan johdon työsuhde-etuuksista päättäminen 

Yhtiön hallitus päättää johtoryhmän työsuhde-etuuksista . 

Yhtiön johtoryhmällä on oma tulospalkkausjärjestelmä, joka ei sisällä 
palkkaa tai etuuksia, jotka perustuisivat sähköntuotannon tai säh
könmyynnin tulokseen tai siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

2.3 Syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman laatiminen 

Yhtiössä on laadittu ohjelma toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että 
toiminnallista eriyttämistä koskevat ja sähkömarkkinalaissa säädetyt 
velvoitteet toteutuvat. 

Toimenpideohje on päivitetty vuonna 2014. 

2.4 Vastuuhenkilön nimeäminen 

Yhtiön hallitus on nimennyt toimitusjohtajan vastaamaan syrjimättö
myyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman laadinnasta, 
toteuttamisesta ja sen noudattamisen seurannasta. Hän vastaa 
myös ohjelman toteutumisen raportoinnista. 
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3 Asiakassuhteet 

Yhtiö toimii toimenpideohjelmansa mukaisesti. 

Yhtiö on vuoden 2015 aikana uusinut yrityksen liikemerkin ja visuaa
lisen ilmeen, jotka poikkeavat selkeästi konsernin sähkönmyyntiyhti
ön vastaavista. 

Uusi laskuasetus tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Yhtiö on tehnyt 
lain edellyttämät muutokset toiminnassaan. 

Asiakkaiden käytössä on raportointipalvelu, josta kaikki verkkoyhtiön 
asiakkaat näkevät sähköenergian kulutustietonsa mittausjärjestelyn 
mukaisella tarkkuudella. 

Verkkoalueen kulutuspisteistä yli 99,9 prosenttia on varustettu tunti
mittaavalla etäluettavalla sähköenergiamittarilla. Muutaman kohteen 
etäluentaan siirtäminen ei ole vielä onnistunut asiakkaasta johtuvista 
syistä. 

Konsernin luotto-ohjeistus päivitettiin vuonna 2015. 

Yhtiö otti käyttöön vuoden 2015 alussa Energiateollisuus ry:n suosit
telemat ja Energiaviraston vahvistamat sopimusehdot. 

Yhtiö on vuoden 2015 lopussa yhtenäistänyt verkkoalueen siirtotuot
teet ja niiden aikajaottelun Energiateollisuus ry:n suosituksen mukai
sesti valtakunnallista aikajaottelua vastaavaksi. 

4 Tasevastuu ja taseselvitys 

Yhtiö toimii toimenpideohjelmansa mukaisesti. 

Kaikki verkkoalueen tuntimitattavat kulutuspisteet ovat tuntipohjaisen 
taseselvityksen piirissä. 

VES korjaa taseisiin jääneet virheet Energiateollisuus ry:n ohjeistuk
sen mukaisesti. 

VES on siirtynyt vuonna 2015 toimitusvelvollisen myyjän osalta sa
maan taseselvitysmalliin kuin muidenkin sähkön myyjien suhteen. 
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5 Tietojärjestelmien hallinta 

Yhtiö toimii toimenpideohjelmansa mukaisesti. 

Yhtiö on aloittanut uuden asiakaspalvelujärjestelmän hankinnan, yh
dessä emoyhtiön kanssa. Uudessa järjestelmässä tullaan varmista
maan luottamuksellisien tietojen asianmukainen käsittely. 

6 Salassapitovelvollisuus 

7 Kehityskohteet 

Yhtiö toimii toimenpideohjelmansa mukaisesti. 

Yhtiö käy säännöllisesti syrjimättömyystilanteen läpi palvelutoimitta
jien kanssa. 

Vuoden 2015 aikana on käynnistetty toimenpiteet yhtiön oman asia
kaspalvelunumeron käyttöönottamiseksi 

Vuoden 2015 aikana on käynnistetty toimenpiteet syrjimättömyys
koulutuksen järjestämiseksi vuonna 2016 ja luottamuksellisuussi
toumuksen allekirjoittamisen työsopimuksen tekemisen yhteydessä. 

Yhtiö on käynnistänyt selvitystyön myyjien läpilaskutukseen liittyvän 
sopimuksen ja toimintamallien selkeyttämistä. 

8 Raportin vahvistaminen 

Vantaalla 10.5.2016 

VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY 

:J?vf-~r 
Risto Lappi 
toimitusjohtaja 


