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1 YLEISTÄ 

Sähkön jakeluverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen 
monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan 
toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin 
sähkömarkkinoiden osapuoliin. 

 
Sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella oikeudellisesti eriytetyn 
sähköverkkotoimintaa harjoittavan verkonhaltijan, jolla on vähintään 50 000 
asiakasta, tulee laatia ohjelma toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että 
verkonhaltija toteuttaa lain 3 ja 4 luvussa tarkoitetut velvoitteensa 
syrjimättömästi. 
 
Tässä asiakirjassa on raportoitu toimenpideohjelman toteutumisesta vuoden 
2021 osalta. 
 

2 TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 

2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 

TSV:n lakisääteiseen johtoon kuuluvat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Heidän 
arvioidaan olevan riippumattomia sähkön tuotanto- ja myyntitoiminnasta sillä 
perusteella, että he ovat päivittäisten toimintojen ja päätöksenteon osalta 
itsenäisiä Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden sähköntuotantoon ja -myyntiin 
liittyen eikä he kuulu minkään muunkaan sähkön tuotanto- tai tuotantotoiminnan 
johtoon. 

Tampereen Sähköverkko Oy:n hallituksen kokoonpano ja johtoryhmä oli 
vuonna 2021 seuraava: 

Hallitus 

Teppo Rantanen  hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Eskola  hallituksen jäsen (20.6.2021 saakka) 
Timo Hannula  hallituksen jäsen 
Neea Loimuvirta  hallituksen jäsen 
Kirsikka Siik  hallituksen jäsen 
Jaakko Suominen  hallituksen jäsen 
Anne Tervo  hallituksen jäsen 

 
 

Johtoryhmä 

Marko Lundström  toimitusjohtaja (1.1.-30.11.2021) 
Kari Tappura  suunnittelu 
Esa Kaario  verkkopalvelut 



   
 
 
  

 

 
Petri Sihvo verkko-omaisuuden hallinta (1.1.-

30.11.2021), toimitusjohtaja 1.12 – 
31.12.2021) 

Jouni Vanhanarkaus sähkön jakelu 
Juha Korhonen  sähköverkkoon liittyminen 
Karoliina Laine  henkilöstön edustaja 
Jussi Vilenius  business controller 

  
 

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ollut sähkön myynti- ja tuotantotoimintaa 
harjoittavan Tampereen Sähkölaitos Oy:n eikä myöskään minkään muun 
sähkönmyynti-/sähköntuotantoyhtiön hallituksessa eikä myöskään 
työsuhteessa em. yhtiöihin.  
 
Tampereen Sähköverkko Oy:n toimitusjohtajat eivät ole olleet työsuhteessa 
muissa Tampereen Sähkölaitos -konsernin yhtiöissä eivätkä myöskään 
hallituksen jäsenenä tai työsuhteessa sähkön myynti- ja tuotantotoimintaa 
harjoittavassa Tampereen Sähkölaitos Oy:ssä tai muussa yhtiössä sinä aikana, 
kun ovat olleet toimitusjohtajana Tampereen Sähköverkko Oy:ssä. 
 
Johtoryhmän jäsenet ovat Tampereen Sähköverkko Oy:n palveluksessa lukuun 
ottamatta Jussi Vileniusta, joka on Tampereen Sähkölaitos Oy:n palveluksessa. 

2.2 Verkonhaltijan johdon työsuhde-etuuksista päättäminen 

Tampereen Sähköverkko Oy:n tulospalkkiojärjestelmä, joka koski koko 
henkilöstöä toimitusjohtaja mukaan lukien, riippui ainoastaan yhtiön omasta 
liiketuloksesta sekä vuosittaisten tavoitteiden toteutumasta. 

Tavoitteiden toteutuma puolestaan riippui yksinomaan yhtiön omista 
tavoitteista, jotka yhtiön hallitus sille oli asettanut. 

Johtoryhmään kuuluvan controllerin tulospalkkio riippui vastaavasti Tampereen 
Sähkölaitos Oy:n liiketuloksesta ja tavoitteista. 

2.3 Vastuuhenkilön nimeäminen 

Vastuuhenkilö on nimetty toimenpideohjelman mukaisesti. 



   
 
 
  

 

2.4 Syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman 
laatiminen 

Toimenpideohjelma päivitettiin laajemmin vuoden 2018 aikana vastaamaan 
muuttuneista lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia. Vuonna 2019 tehtiin pieniä 
tarkennuksia, mutta seuraava kattavampi päivitys on tarkoitus tehdä vuonna 
2022. 

3 ASIAKASSUHTEET 

3.1 Asiakassopimukset 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

3.2 Liittymis- ja verkkopalveluehdot 

 Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

3.3 Mittaus ja mittarointi 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

3.4 Laskutus 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

3.5 Pistehinnoittelu 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

3.6 Myyjän vaihtaminen ja sopimuksen siirtäminen 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

3.7 Häviöenergian hankinta 

Vuoden 2018 lopulla TSV kilpailutti häviösähkön toimittajansa julkisten 
hankintojen menetelmien mukaisesti ja toimittajaksi vuosille 2019-2021 valittiin 
tarjouskilpailun perusteella Vattenfall Oy. 



   
 
 
  

 

3.8 Varautuminen ja tiedottaminen verkon käyttäjille häiriötilanteissa 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

4 TASEVASTUU JA TASESELVITYS 

4.1 Mittaustiedot 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

4.2 Taseselvitys 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

4.3 Ilmoitusvelvollisuus 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

5 TIETOJÄRJESTELMIEN HALLINTA 

5.1 Tietojen käsittely ja suojaaminen sekä salassapito 

 
Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

5.2 Sähkökauppoihin liittyvä tiedonvaihto 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

6 SALASSAPITOVELVOLLISUUS 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 

7 TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA 

Toiminta on ollut toimenpideohjelman mukaista vuonna 2021. 
 

 




