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SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN RAPORTTI KOSKIEN VUOTTA 2020 
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Johdanto 

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia 

kohtaan syrjimättömästi.  

 

Verkonhaltijan tulee laatia toimenpideohjelma, jolla varmistetaan, että se täyt-

tää velvoitteensa kohdellen markkinaosapuolia syrjimättömästi. 

  

Toimenpideohjelman avulla verkonhaltijan tulee arvioida kattavasti toimin-

tansa syrjimättömyyttä keskeisten verkonhaltijalle asetettujen vaatimusten ja 

velvoitteiden kannalta. Verkonhaltijan tulee tehdä toimenpideohjelman tarkis-

tusvaiheen pohjalta julkinen raportti, joka toimitetaan Energiavirastolle 

seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

 

Tässä raportissa kuvataan vain ne toimenpiteet, jotka verkonhaltija on havain-

nut vuoden aikana ja joihin tämä on päättänyt ryhtyä ohjelman toteuttamiseksi. 

Muilta osin toiminta on ollut syrjimättömyysohjelman mukaista. 
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Toimenpideohjelmaan ei ole tullut muutoksia vuoden 2020 jälkeen. 

 

Toimenpiteet ja kehityskohteet: 

 

Turku Energiassa on jatkettu vuonna 2020 uuden asiakaspalvelujärjestelmän ke-

hittämistä ja testausta yhdessä toimittajan kanssa. 

 

Järjestelmä on otettu käyttöön 2021 huhtikuussa. 

 

Järjestelmän suunnitellussa on huomioitu vaatimukset syrjimättömyydestä eri 

sähkömarkkinaosapuolia ja asiakkaista kohtaan. 

 

Sähköverkkoyhtiön tiedot on eritetty omaan tietokantaan. Prosessit ovat täysin 

erilliset. Tällä varaudutaan tulevaa koko alaa koskeva DataHub -projektia varten. 
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