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Ilmastonmuutos sai kansalaiset toimiin – moni on jo 
laittanut sähkösopimuksensa uusiksi 
 
Suomalaiset haluavat lisätä uusiutuvan energian käyttöä energiantuotannossa. 
Millainen sähkösopimus ympäristön hyvinvoinnista kiinnostuneen kannattaisi ottaa? 
Entä mistä tietää, mikä tarjolla olevista vaihtoehdoista on kaikkein ekologisin? 
Kokosimme vinkit ekologisemman sähkösopimuksen tekoon. 
 
Kuluttajat voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla valinnoillaan. Viimeistään 
kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n pysäyttävä raportti on saanut ihmiset toimimaan.  
Halu pysäyttää ilmastonmuutos näkyy nyt jo kansalaisten energiavalinnoissa. 
 
”Päästöttömiin ja uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien sähkösopimusten kiinnostus on nyt 
nousussa, kun ihmisten tietoisuus lisääntyy koko ajan”, sanoo Vattenfallin asiantuntija Outi 
Raulas. 
 
Myös Motivan viime vuonna tekemä kyselytutkimus* tukee odotuksia. Jo neljännes kyselyyn 
vastanneesta sanoi käyttävänsä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.  
 
Näin vaihdat ekologisempaan sähköön 
 
1. Uusiutuvia, aurinkosähköä vai bioenergiaa – mitä sopimusten nimet tarkoittavat? 
Sähkömarkkinoilla on nykyään valinnanvaraa, jopa niin paljon, että erilaiset vaihtoehdot ja 
niiden nimet menevät helposti sekaisin. Nyrkkisääntönä voi pitää, että nimet kertovat siitä, 
miten energia on tuotettu. Aurinkosähkö tuotetaan aurinkoenergialla, uusiutuva energia 
perustuu puolestaan vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaan.  
 
2. Mieti, mihin itse haluat kuluttajana vaikuttaa. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen voi 
parhaiten puuttua ostamalla päästötöntä eli täysin hiilidioksidivapaasti tuotettua energiaa. 
Sähkövalinnoilla voi myös tukea jotain tiettyä tuotantotapaa, esimerkiksi uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä tai tarkemmin vaikkapa vesivoimaa. 
 
3. Alkuperätakuu kertoo tuotantoketjun ekologisuudesta. Sähköä voidaan markkinoida 
uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. 
Sähkönmyyjä ostaa alkuperätakuita aina sen verran kuin kyseisellä tuotantomuodolla tuotettua 
sähköä on myyty asiakkaalle. Valinnallasi voit siis ohjata eurosi niille sähkön tuottajille, joiden 
tuotanto on päästötöntä. 
 
4. Sopimuksen vaihtaminen on helppoa. Voit ostaa sähköä miltä tahansa 
sähkönmyyntiyhtiöltä. Kun itselle sopiva sähkösopimus on löytynyt, varsinaisen sopimuksen 
tekeminen on helppoa. Sopimuksen voi tehdä helposti netissä tai puhelimitse. Vanhaa 
sopimusta ei tarvitse irtisanoa erikseen, vaan sähkönmyyjä tekee sen puolestasi.  
 
5. Kun muutat, muuta myös sähkösopimuksesi fossiilittomaksi. Mikäli et tiedä 
sähkösopimuksesi tuotantomuotoa, on muuton yhteydessä oiva hetki varmistaa, että uuden 
kodin sähkösopimus on fossiilivapaasti tuotettu. Sähkösopimuksen, kuten sähköyhtiönkin, voi 
valita vapaasti eli voit halutessasi vaihtaa sopimusta ja yhtiötä tai pysyä saman yhtiön 
asiakkaana, vaikka muuttaisit toiselle paikkakunnalle.  
 



 

*Motiva, Sitra, Lassila&Tikanoja ja Kojamo selvittivät yhdessä suomalaisten asenteita 
kiertotalouteen liittyen. Kyselytutkimuksen toteutti Aula Research ajanjaksolla 5.–12.3.2018 ja 
sähköiseen kyselyyn vastasi 1 466 mannersuomalaista ikäluokassa 18–75 vuotta. Lisätietoja 
tutkimuksesta, Päivi Suur-Uski, Motiva, asiantuntija, puh. 09 6122 5018. 
 
Lisätietoja: viestintäpäällikkö Sirpa Aula 
Vattenfall Oy 
puh. 040 518 6049 
sirpa.aula@vattenfall.com 
 
Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut sähköistämässä teollisuutta, 
tuottanut energiaa koteihin ja muuttanut elämää erilaisten innovaatioiden avulla jo yli sadan 
vuoden ajan. Nyt tavoitteemme on fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa. Sen vuoksi 
Vattenfall tukee siirtymistä kestävään energiajärjestelmään ja panostaa uusiutuvaan 
energiantuotantoon sekä haluaa tarjota asiakkailleen älykkäitä energiaratkaisuja. Lisätietoa 
www.vattenfall.fi 
  
 


