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Sähkösopimuksen tekeminen ja kilpailuttaminen on nykyisin helppoa ja onnistuu 
parilla klikkauksella. Ennen kumppanin valintaa on kuitenkin hyvä miettiä, mitä 
ominaisuuksia ja vaihtoehtoja odotat sähköyhtiöltä. 

Käy ajatuksella tämä lista läpi ja päätä, mitkä kaikki asiat ovat sinulle tärkeitä 
sähköyhtiön valinnassa. 

Luotettavuus 

Saatko sopimusehdot nähtäväksi ennen sopimuksen allekirjoitta-
mista tai viimeistään sen yhteydessä?

Onko sähkön myyjän yhteystiedot helposti löydettävissä?

Saatko yhteyden asiakaspalveluun järkevässä ajassa?

Onko yrityksestä riittävästi tietoa löydettävissä heidän omilta  
verkkosivuiltaan ja yleisesti eri lähteistä?

Mitä asiakkaat sanovat sähkön myyjästä? Löytyykö heidän 
kommenttejaan yrityksestä? 

Yritykselle sopiva sähkösopimus

Yrityksesi koko:  

Arvio vuotuisesta sähkön käyttömäärästä:  

  Jatkuvasti voimassa oleva vai      määräaikainen sopimus?

Käytätkö sähköä eniten      aamulla,      päivällä,      illalla vai      yöllä?

Haluatko seurata aktiivisesti sähkön markkinahintaa ja optimoida 
yrityksen toimintoja halvimpien hintojen ajankohtiin? 

Haluatko hankkia sähköä yhdessä muiden yritysten kanssa?

Kaipaatko lisää apua sähkösopimuksen valintaan? Kokeile Fortumin Yritysapuria, 
joka opastaa askel askeleelta löytämään yrityksellesi sopivan sähkösopimuksen.

Tarkistuslista  
sähköyhtiön valintaan

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille
https://web.fortum.fi/yritysapuri
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Miten sähkö on tuotettu?

Onko sinulle tärkeää, miten sähkösi on tuotettu?     Kyllä      Ei

Haluatko sähköä, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä?    Kyllä      Ei

Mitkä seuraavista tuotantomuodoista on sinulle tärkeitä:

 Vesivoima

 Tuulivoima

 Aurinkoenergia

 Ydinvoima

 Bioenergia

 Hiili

Mitä muita palveluja saat?

Onko sähkönmyyjällä yritysasiakkaille suunnattuja palveluja?

Onko sähkönmyyjällä palvelu, jolla yritys voi tarkastella kulutus- 
tietoja ja laskuja? 

Onko sähkönmyyjällä palvelu, jolla saat apua budjetointiin,  
kulutuksen seurantaan ja optimointiin?

Saako sähkön myyjältä energianeuvontaa?

Onko yritysasiakkaille oma asiakaspalvelu? 

Sähkön hinta

Sähkön kokonaishinta koostuu sähköenergiasta, siirtohinnoista sekä veroista. 
Yrittäjä voi vaikuttaa vain sähköenergian hintaan valitsemalla sähköyhtiön ja sopi-
muksen.

Onko sopimus       määräaikainen,       kestosopimus vai      

  tunneittain hinnoiteltava pörssisähkösopimus?

Haluatko pystyä itse vaikuttamaan hintaan?

Onko hinta alussa poikkeuksellisen alhainen, mutta nousee merkit-
tävästi muutaman kuukauden jälkeen? 

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille
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Onko sopimusehdoissa selkeästi näkyvillä lisäkulut? 

Perustuuko sähkölasku todelliseen kulutukseen? 

Haluaako toimija laskuttaa sähkön ennakkoon?

Kun olet käynyt tarkistuslistan läpi, sinun on helpompi valita yrityksellesi sopiva 
sähköyhtiö. Pohdi mitä vastasit ja kun olet valmis keskustelemaan, ota reippaasti 
meihin yhteyttä! 

Sähkö so pi mus asioiden asiakas palvelu yrityk sille

0200 19100
Avoinna ma-pe klo 8-17

*pvm/mpm

Asiakaspalvelumme auttaa yritysten, yhdistysten ja taloyhtiöiden 
edustajia kaikissa sähkösopimuksiin ja sähkön hintoihin liittyvissä 

kysymyksissä.

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

  Kyllä      Ei

https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/yhteystiedot/olemme-taalla-sinun-yritystasi-varten
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/yhteystiedot/olemme-taalla-sinun-yritystasi-varten

