
Kustannussäästöjä asiantuntevalla 
sähkön hankinnalla

Sähkömarkkinoilla toimittaessa sähkön hankinnan ammattimainen hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Tarjoamme pitkään kokemukseen ja sähkömarkkinoiden tuntemukseen pohjautuvaa konsultointia sähkön 

hankintaan.

Mitä?
Tarjoamme laaja-alaisesti palveluita sähkön ostamisen eri osa-alueille : 

ostosopimusten kilpailutus, hankintastrategiat ja ostoratkaisujen suunnittelu, riskien 

hallinta, markkinatoimenpiteiden optimointi, siirtotariffien tarkistukset.

Kenelle?

Palvelumme sopivat kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on sähkön hankintaan tai 

hankinnan tehostamiseen liittyviä tarpeita. Tunnemme sähkömarkkinan ja siinä 

toimimisen eri osa-alueet, joita hallitsemme asiantuntevilla ratkaisuilla. Näin syntyy 

kustannussäästöjä ja hyvin hallittuja, selkeitä hankintaratkaisuja asiakkaan edun 

mukaisesti toteutettuina.



Kilpailuttamisen toteutus ja projektin 

kokonaishoito 

Riippumaton kumppani varmistaa 
ensiluokkaisen kilpailutuksen

Sähkön hankinnan kilpailutus Yrityspalvelut Sähkösopimusten toteutus

Aidosti riippumattomat toteutusratkaisut –

Rejlers ei ole myyjäyhtiö tai muu toimitusosapuoli

Asiakkaan resurssihyödyt – paras osaaminen 

käytössäsi

Laadukkaat palvelut yksilöllisesti 

toteutettuna

Ammattimaiset ratkaisut ja parhaiden 

käytäntöjen tuntemus

Kustannussäästöt – tehokas hintatulos

Markkinaosaaminen – onnistunut 

lopputulos

Sopimusosaamisella asiakkaalle 

turvaa ja etuja

Vahvan riskien hallinnan avulla vältytään 

yllätyksiltä

Sähkömarkkinalain tuntemuksella 

hallitsemme kaikki rajapinnat

Perehdymme aidosti asiakkaan tilanteeseen ja 

tarjoamme parhaat ratkaisut markkinatarjonnasta

Ostoratkaisut tehdään asiakas edellä

Käytössämme on koko markkinatarjonta

Etsimme sähkömarkkinoilta asiakkaallemme parhaiten sopivat sähkön ostoratkaisut ja edullisimmat kustannusrakenteet; vertailut tehdään yhteismitallisesti ja 

selkeästi päätöksenteon pohjaksi. Toimimme markkinoista riippumattomana, aidosti asiakkaan etuja valvovana konsulttina kaikissa sähkön ostoon liittyvissä 

tilanteissa.



Asiantuntijaosaaminen 
säästää resursseja ja kustannuksia
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AsiakastukiAlkukartoitus Hankinnan suunnittelu Toimittajavalinta
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Sopimusehdot

Projekti alkaa lähtötilanteen ja 

tavoitteiden määrittelyllä. 

Kartoituksen perusteella 

konsulttimme tunnistavat tarpeet 

ja ehdottavat sopivia 

toteutusvaihtoehtoja.

Sovitun toteutuksen mukaisesti  

laaditaan tarjousasiakirjat ja 

käynnistetään kilpailutus. Saadut 

tarjoukset puretaan yhteismitallisiksi 

tuloksiksi sekä arvioidaan ja 

painotetaan tavoitteiden mukaisesti. 

Tehdään hankinta-päätösehdotus.

Asiakasorganisaatio käsittelee 

tehdyn ehdotuksen ja tekee 

lopullisen  toimittajavalinnan. 

Rejlers tukee asiakasta 

sopimusvalmisteluissa: 

sopimusneuvottelut, 

sopimuksen ehtokohdat ja 

sopimuksen rakenteet 

varmistetaan asiakasedun  

mukaisesti.

Tarjoamme asiakkaalle tukea 

kaikissa sopimuksen käyttöön 

liittyvissä tilanteissa parhaan 

hyödyn varmistamiseksi. 

Seuraamme aktiivisesti 

saavutettuja tuloksia.

Sopimuksen teko

Sähkön toimitus alkaa, 

kun uusi sopimus astuu 

voimaan. Rejlers avustaa 

asiakasta toimituksen 

aloittamiseen liittyvissä 

asioissa.

Olemme riippumaton sähkönhankinnan asiantuntija – emme ole myyjäyhtiö tai muu toimitusosapuoli. 

Perehdymme aidosti asiakkaan tilanteeseen ja haemme siihen parhaat ratkaisut markkinoiden tarjonnasta.
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Ota yhteyttä 
asiantuntijoihimme

www.rejlers.fi

Tiina Pajunen

+358 40 506 0264 

tiina.pajunen@rejlers.fi

Toimialat ja palvelut > Energia > Energiatehokkuus

Rejlers Finland Oy

+ 358 (0) 20 7520700 


