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EKOenergiasta

Sähköyhtiön näkökulma vanhoilla markkinoilla

EKOenergian näkökulma

Sähköyhtiön näkökulma uusilla markkinoilla

Kuluttajallako valtaa?

Esityksen sisältö
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Suomen luonnonsuojeluliiton aloitteesta vuonna 2013 syntynyt 

eurooppalainen ympäristömerkki sähkölle.

Merkistä tunnistat sähkösopimuksen, jonka solmimisella on positiviinen 

ympäristövaikutus.

Ratkoo energiantuotannon ympäristöhaasteita - mm. Mustionjoella

Mikä EKOenergia?
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Sähköyhtiön näkökulma vanhoilla markkinoilla

Pitäisi tuottaa voittoa.

Sähkönkuluttajien enemmistö valitsee sähkösopimuksensa hinnan 

perusteella. Pitää siis hankkia sähkö mahdollisimman halvalla pärjätäkseen.

Kalatie maksaa ja samoin maksaa vesi. Rakentamatta jättäminen on siis 

kannattavinta.





6

Kerätään joukko kuluttajia, jotka valitsevat sähköyhtiönsä sen perusteella, 

mikä niistä edistää parhaimmin kalateiden syntyä.

Koemarkkinoinnissa 2014 keräsimme n. 1000 allekirjoitusta ihmisiltä, jotka 

olivat valmiita maksamaan jopa 10€/kk kalatiemaksun Mustionjoen 

kalatiehanketta tukemaan.

Sähkö tuotetaan meitä varten. Kuluttajalla on valtaa ja siksi myös vastuuta.

Meidän näkökulmamme
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Sähköyhtiön näkökulma uusilla markkinoilla

Pitäisi tuottaa voittoa.

Ryhmä sähkönkuluttajia valitsee sähköyhtiökseen sen, joka edistää kalateitä 

parhaimmin. He ovat  valmiita osallistumaan kalateiden kustannuksiin.

Kalateiden rakentaminen on kannattavaa. Saamme uusia tyytyväisiä 

asiakkaita ja maailma muuttuu hieman paremmaksi.
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Kuluttaja voi päättää, miten vesivoimaa tuotetaan, sillä vesivoiman rahoitus 

tulee sähkönkuluttajien lompakoista. 

Ostatko sähköä? Vihreää? Vesisähköä? Sekasähköä, jossa siinäkin on 

vesisähköä? Mitä energiayhtiö tekee rahoillasi?

Minullako valtaa?
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Ylivoimainen enemmistö valitsee sähkösopimuksensa hinnan perusteella.

Vesivoiman tuotanto ei saa yhteiskunnan tukia.

Kotitaloudet kuluttivat sähköä 23 TWh vuonna 2014. Sähkön hinnan ollessa 

50€/MWh, liikevaihdoksi tulee 1,15 miljardia €.

3,5 miljardia, josta 300 miljoonaa on tukiaisia

Kalojen näkökulma
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Kilpailuta sähkösi siis ympäristöperustein!
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Kalatiesähkö tulossa markkinoille 2016



Lisätietoja 30 kielellä!
www.ekoenergia.fi
Riku Eskelinen
+358 50 572 7782, riku.eskelinen@sll.fi



Kalateiden rahoituksen kerääminen



Jokainen on kalateiden mahdollistaja –
ideoita rahoituksen keräämiseksi

• Kalatiet – porras kerrallaan -kampanja
– kaikille mahdollisuus ostaa kappale kalatiestä 

• Nettikauppa
– ostamalla voi tukea lohikalojen ja raakun suojelutyötä

• lohikalojen ja raakun kummitoiminta
– lahjoittamalla tietyn summan saa kummin statuksen ja 

diplomin

• Kohdekampanjat
– lyhytkestoisia yksilöityjä kampanjointeja esim. 

joulukorttirahat raakulle, tai tarjota kalatietuotteita 
ajatuksella ”Mitä antaa lahjaksi hänelle, jolla on jo 
kaikkea.” 
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