Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n

JÄSENEDUT
HYÖDYNNÄ EDUT,

osallistu toimintaan, vaikuta ja menesty!

EDUNVALVONTA

Merkittävin jäsenmaksun vastine – etu jäsenyydestä –
koituu siitä työstä, jota liitto jäsentensä kanssa tekee
koko alan edistämiseksi. STUL toimii laajasti verkottuneena valvoen alan yrittäjien etua tavoitteena varmistaa
mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan kulloisessakin
toimintaympäristössä.
Liitto edistää sähköistysalan toimijoiden tasavertaista asemaa rakennustyömailla ja rakentamisen koko
arvoketjussa. Liitto vaikuttaa monien työryhmien ja
komiteoiden kautta alaa koskevaan standardointiin ja
lainsäädäntöön niiden valmisteluvaiheista alkaen, myös
kansainvälisesti.
STUL varmistaa jäsenistönsä korkean osaamisen tason
keräämällä, jalostamalla ja itse tuottamalla tietoa ja
tarjoamalla sitä jäsenilleen monien eri kanavien kautta.
Liitto on aktiivinen alan imagonrakentaja ja pitää alaa
esillä mediassa.
Olet tervetullut osallistumaan kaikkeen edistämistoimintaan ja vaikuttamaan omalla panoksellasi alan painoarvon lisäämiseen yhteiskunnassamme. Voit osallistua
alueosastotoiminnan, hallitustyöskentelyn ja mm. lukuisten asiantuntijaryhmien kautta.

ALUEOSASTOT

Paikallista edunvalvontaa hoidetaan liiton 16 alueosastossa.
Yrityksesi liitetään jäsenyyden alkaessa automaattisesti
oman alueesi alueosastoon. Osastot järjestävät tilaisuuksia, matkoja ja edullista paikallista koulutusta sekä
osallistuvat rakennusalan messuille. Liitto tukee alueellista toimintaa muun muassa tarjoamalla kouluttajia
osastojen tilaisuuksiin.
Alueosastojen tapahtumista kerrotaan jäsensivuilla,
missä kullakin osastolla on omat sivunsa. Katso lisää
osoitteessa www.stul.fi/alueosastot.
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NEUVONTA

Käytettävissäsi on suuri joukko asiantuntijoita, joiden
puoleen voit kääntyä erilaisissa arkipäivän ongelmatilanteissa. Hyödynnä etu ja muista, että jos olet epävarma
siitä, miten kussakin tilanteessa kannattaa toimia, soita
STUL:n neuvontaan!
Lakineuvonta, työsuhdeneuvonta: 4 lakimiestä
Sähkö- ja teletekninen neuvonta:
15 teknistä
				asiantuntijaa
Yleisneuvonta: 			
3 järjestöpäällikköä
Liiketaloudellinen,
markkinoinnillinen neuvonta:
3 asiantuntijaa
Lisäksi liiton jäsenenä saat tarvittaessa ilmaista puhelinneuvontaa veroasioissa Tuokko Tilintarkastus Oy:stä ja
voit myös tilata jäsenhintaan Suomen Yrittäjien palvelupaketteja.

TUKIPALVELUT

1. Työsuhdelomakkeet vapaassa käytössä jäsensivuilla
2. Asianajopalvelut erikoishintaan
3. Työmarkkinaryhmäläisille työsuhdekansio vapaassa
käytössä
4. Kansainvälisoikeudellisten asioiden neuvonta,
HH Partners Oy

PERINTÄPALVELUT

Lindorff Oy ja STUL ovat solmineet yhteistyösopimuksen,
jonka puitteissa Lindorff huolehtii STUL:n jäsenten laskujen tehokkaasta maksumuistuttamisesta ja perinnästä
ilman vuosimaksuja. Tee ilmainen palvelusopimus, ja
voit jatkossa siirtää kaikki erääntyneet laskusi perinnän
ammattilaiselle. Halutessasi voit liittää perintäpalveluun
myös veloituksettoman muistutuspalvelun, jolloin Lindorff muistuttaa asiakastasi maksamattomasta laskusta
heti eräpäivän jälkeen.
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VAKUUTUS

STUL on solminut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian
kanssa yhteistyösopimuksen, jonka keskeinen sisältö on
jäsenille räätälöity STUL-Yritysturvavakuutus.

KOULUTUSTA,
AMMATTIKIRJOJA JA
TIETOTUOTTEITA

Liiton omistama Sähköinfo tarjoaa sähköistysalan koulutusta ja kustantaa ammattilehtiä, -kirjoja ja kansiotuotteita jäsenille alennettuun hintaan.
Sähköinfon koulutukset on suunniteltu sähkö- ja teleurakointiyrittäjille ja heidän henkilöstölleen. Alennus
kurssien hinnasta on jäsenille noin 35 prosenttia. Myös
liiton alueosastot järjestävät koulutustilaisuuksia erittäin
edullisesti.

SEVERI

Ammattikirjallisuuden avulla pidät osaamisesi ajan
tasalla ja hankit uusiakin valmiuksia. Päivitettävät
tietokansiot ja ST-kortisto sisältävät alan säädökset ja
viranomaistiedotteet, tekniset suunnittelu-, asennus- ja
ylläpito-ohjeet ja kattavan määrän työssä tarvittavia
lomakkeita.
Myös kansiotuotteet on hinnoiteltu jäsenille edullisiksi.
Hanki pääsy Severi-palvelun kautta tarvitsemaasi tietosisältöön sopivalla lisenssillä: Tarjolla ovat PK-lisenssi,
TT-lisenssi, RAU-lisenssi ja Superlisenssi.
Tutustu koulutus- ja tietotuotetarjontaan osoitteessa
http://kauppa.sahkoinfo.fi.
Varsinaisen jäsenyrityksen yksi edustaja voi osallistua
maksutta syksyisin Sähköurakoitsijapäivän seminaariin.
Etu sisältää ohjelman ja tarjoilut, ml. illallisen. Etu ei
sisällä matka- ja majoituskuluja.

TIEDOTTEET
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton

JÄSENTIEDOTE

Power point -materiaali alan ja
sen mahdollisuuksien esittelyyn
kouluissa ja oppilaitoksissa

Esittelymateriaali sisältää kannustavaa
informaatiota mm. siitä, millaisin eväin alalla pärjää ja millaisia työmahdollisuuksia sähköinen talotekniikka-ala
tarjoaa.

Liittokokous Hämeenlinnassa .............2
Liittokokousesitelmä:
STUL vuonna 2027 ...............................3
KNX Finland ja Aalto yliopisto
kumppaneina älykkään talotekniikan
ja IoT:n tutkimuksessa..........................4
Jäsenpalveluhenkilöstö ........................4

Materiaalin lopussa on tyhjiä sivuja,
joita voit hyödyntää lisäämällä niihin
esimerkiksi informaatiota omasta yrityksestäsi silloin, kun käyt esittelemässä alaamme oman alueesi kouluissa tai
oppilaitoksissa.

Satakunnan Sähkö- ja Teleurakoitsijoiden
syyskokous
Satakunnan alueosasto piti syyskokouksen 16.11.2017.
Paikkana oli Sokos Hotel Vaakuna Pori.
Alueosaston puheenjohtaja
Marko Leppäaho avasi kokouksen ja hänet valittiin kokouksen
puheenjohtajaksi. Sihteeriksi kokous valitsi Raimo Narvilan.
Kokouksessa käytiin läpi sääntöjen määräämät asiat. Puheenjohtaja otti muissa asioissa esille Satakunnan alueella omakotitaloissa
tehtävät sähköasennusten kuntotarkastukset. Tarkastusten kohteeksi
on valikoitunut vanhempia omakotitaloja joiden omistajat ovat
olleet pääsääntöisesti iäkkäämpää ikäluokkaa. Kuntotarkastuksia on markkinoitu aggressiivisesti
ja tarkastusten lopputulos on ollut pääsääntöisesti se, että kiinteistön sähköasennukset on uusittava,
vaikkakin sähköistykset ovat olleet toimintakuntoisia. Tarkastusten kohteeksi joutuneiden talojen
omistajat ovat olleet huolestuneina yhteydessä joihinkin alueosaston urakoitsijoihin ja tiedustelleet
miten tarkastuksen tulokseen tulisi
suhtautua. Vastauksena on yleensä
ollut se, että ei ole syytä huolestua.
Kokouksen jälkeen STUL:n
ajankohtaisista asioista kertoi
Keijo Ukkonen. Toisen asteen
koulutusuudistus puhututti kokousväkeä. Työmaahelppi sai myös hyvän vastaanoton sisältönsä puolesta
ja helposta käytettävyydestä.

Keskustelua 2. asteen koulutusuudistuksesta.
Kokouksen jälkeen ohjelmassa
oli päivällinen ja sen jälkeen
teatteriesitys. Päivällinen oli avectilaisuus ja siihen osallistui kokoukseen osallistuneiden lisäksi teatteriesitykseen ilmoittautuneet
seuralaisensa kanssa. Teatterisihteeri Tanja-Annika Aronen esitteli meille peruskorjatun Porin
teatterin. Kierroksella pääsimme
kiertämään myös esiripun taakse ja saimme kosketuksen teatterielämään. Kierroksen jälkeen nautimme romanttisesta klassikkojen
klassikosta Tukkijoella.

Sähköistysalan esittely kouluissa ja oppilaitoksissa Power point -esitysmateriaali on jäsenten vapaassa käytössä ja
sen voi ladata jäsensivuilla osoitteessa www.stul.fi -> Jäsenille -> Työkalupakki -> Opiskelu ja työssäoppiminen

Kaakkois-Suomen
Sähkö- ja
teleurakoitsijoiden
syyskokous
Kaakkois-Suomen alueosasto
piti syyskokouksen 8.11.2017
Lappeenrannassa Hotelli
Patrian saunaosastolla.

Satakunnan alueosaston syyskokoukseen osallistujia.

Kokouksen aluksi Markku Kiukas
SLO:lta piti infotilaisuuden yrityksen
palvelukonseptista.
Alueosaston puheenjohtaja Antti Kurvi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja kokous valitsi Ari Hämäläisen sihteeriksi. Kokouksessa käytin
läpi osaston suunnittelemaa Havannaan suuntautuvaa kevätkokousmatkaa.
STUL:n ajankohtaisista asioista kertoi
Keijo Ukkonen.
EU:n tietosuojauudistus keskustelutti kokousväkeä siitä, miten se tulee
vaikuttamaan yritysten ylläpitämiin rekistereihin ja miten siihen tulisi valmistautua. Kokouksessa toivottiin asiasta
koulutusta vuoden 2018 alkupuolella. Tarketti-tarkastussovellus kiinnosti
myös läsnäolijoita. Työmaahelppi-sovellus sai niin ikään osallistujilta hyvän vastaanoton. Sen sisällön katsottiin
olevan oikeanlainen, tuovan helpotusta
asentajille.
Kokouksen päätyttyä osallistujilla oli mahdollisuus saunomiseen ja
SLO:n tarjoamaan illalliseen ravintola
Torissa.

Teksti ja kuvat: Keijo Ukkonen

Teksti: Keijo Ukkonen

Liittotoimiston väki
toivottaa jäsenille
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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12/2017
sisältö...

Liitto on tuottanut Power point
-esittelymateriaalin käytettäväksi
sähköisen talotekniikka-alan esittelyyn esimerkiksi alan oppilaitoksissa
tai kouluissa nuorille, jotka ovat vasta valitsemassa alaa, jota lähteä opiskelemaan.

Sähköinfo esillä
LVI-päivillä
Sähköinfo oli esillä 26.10.2017 järjestetyillä LVI-päivillä Tampereella hotelli
Rosendahlissa.
Sähköinfon myyntipäällikkö Kari
Jaakola ja STUL:n järjestöpäällikkö
Keijo Ukkonen esittelivät omalla osastollaan Sähköinfon kehittämiä digitaalisia palveluita ja sovelluksia.
Esillä olivat Tarketti-tarkastussovellus ja LviA-lisenssi.
Helppokäyttöisyytensä ansiosta Tarketti herätti kiinnostusta joissakin LVIurakoitsijoissa.

Teksti ja kuva: Keijo Ukkonen

Sähköurakan
yksikkökustannuksia
-ohjelman versio 2017/2
on julkaistu
Lisätietoa Severin ajankohtaissivuilla
https://severi.sahkoinfo.fi
Yksikkökustannukset eivät sisällä
arvonlisäveroa.
Ohjelma on käytettävissäsi Severipalvelussa kirjautumisen jälkeen osoitteessa http://severi.sahkoinfo.fi/
yksikkokustannus

LISÄTIETOJA JA
KYSYMYKSET:
Severin ylläpito
puhelin 09 547 610
severi@sahkoinfo.fi

Liitto pitää Sinut ajan tasalla aktiivisella tiedottamisella.
Painettu jäsentiedote toimitetaan Sinulle Sähkömaailmalehden välissä 11 kertaa vuodessa. Liiton toimitusjohtajalta saat TJ-tiedotteen 3–5 kertaa vuodessa. Nämä
tiedotteet ovat luettavissasi myös verkossa jäsensivuilla.
Alaa ja yrittäjyyttä käsitteleviä uutisia julkaistaan jäsensivujen etusivulla Ajankohtaista-palstalla päivittäin.
Jäsentiedotteesta, TJ-tiedotteesta sekä alueosastosi
tapahtumista saat viestit sähköpostitse.

AMMATTILEHDET

Saat jäsenetuna kuukausittain kaksi lehteä: alan ajankohtaisia asioita uutisoivan Sähkömaailma-lehden ja
sähkö- ja teletekniikan erikoislehti Sähköalan. Jäsenet
saavat 20 %:n alennuksen lisäkappaleiden tilaushinnasta.
Sähköala-lehdessä kerrotaan alan teknisestä kehityksestä ja määräysten tulkinnoista. Voit tilata myös pelkän
Sähköala-verkkolehden. Ensimmäinen verkkolehtitilaus
on normaalihintainen, mutta seuraavat kappaleet maksa
vat vain murto-osan siitä. Siksi kannattaa tilata jokaisen
työntekijän omaan sähköpostiin linkki kuukausittain
ilmestyvään Sähköala-verkkolehteen.
Sähköala- ja Sähkömaailma-lehtiä kannattaa tilata henkilöstölle kotiosoitteisiin, sillä saat niistä huomattavan
alennuksen.

TUKEA MARKKINOINTIIN
JA MYYNTIIN

www.sahkoala.fi

2018–2019

Sähköala
Koti

Löydä sähkömies -palvelu
STUL käynnisti yhdessä STK:n, NSS:n, Tukesin ja
STEK:n kanssa vuoden 2011 alussa toiminnan, jolla
tuetaan sähkö- ja teleurakoitsijoiden myyntiä kuluttajasektorissa. Palvelun puitteissa mm. viestitään kuluttajille
kodin sähköistyksien kohentamisesta ja sitä kautta
energiatehokkuuden, asumismukavuuden ja sähköturvallisuuden parantamisesta. Kuluttajia ja PK-yrittäjiä varten
on perustettu www.löydäsähkömies.fi-nettisivusto.Yksi
keskeinen toiminnan malli on kouluttaa liiton jäsenyrityksiä asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin osaamiseen. Koulutus on tarjolla myös verkkokoulutuksena ja
koulutuksen käyneet urakoitsijat saavat yhteystietonsa
Löydä sähkömies -hakupalveluun. Heille on myös tarjolla
runsaasti erilaisia valmiita materiaaleja omaa paikallista
markkinointia varten.

AURINKOPANEELIT
sähköttömälle mökille

Sähköala Koti	  Sähkö ja rakentaminen

SENIORIKOTIIN

turvaa tekniikalla

tarvitaan myös
sähköasentajaa

Sähkö &
rakentaminen

2017

Sähköala

Sähköala Sähkö & rakentaminen

Sähköistyksen erikoislehti kodinrakentajille, remontoijille ja taloyhtiöille

MÄRKÄTILAN
REMONTTIIN

VALOKUITU TURVAA
nopean nettiyhteyden

SÄHKÖASIAA
KIINTEISTÖJA RAKENNU
SALALLE

KEITTIÖN VALAISTUS

2017

vaikuttaa arkeen ja juhlaan

Länsimetron sähköjä
rjestelmät
on kahdennettu
Jälkiasennushis
sien
markkinat käyvät
kuumina
Aurinkosähköjä
rjestelmä
kannattaa mitoitta
a oikein

Sähköautojen
kaksisuuntaine
n
lataus käyttöö
n
SR2017kannet_001-004.in

dd 1

26.10.2017 15:05:41

Sähköinfo julkaisee kuluttajille suunnattua Sähköala Koti
-lehteä sekä Sähkö ja rakentaminen -lehteä, jota jaetaan
isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille. Kumpikin julkaisu on luettavissa internetissä Sähköala.fi:ssä.
Rakentajamessut
Sähköinfo järjestää yhdessä liiton alueosastojen kanssa
jäsenyrityksille tilaisuuksia markkinoida palvelujaan
vuosittaisilla, kuluttajille suunnatuilla rakentajamessuilla
useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.
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Zeckit.com
Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani -palvelu
Liitto tukee jäsentensä markkinointia ja tekee jäseniään
tunnetuksi sekä kuluttajien että kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten keskuudessa.
Saat yrityksesi tiedot Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämiin Zeckit.com- ja Luotettava kumppani -palveluihin.
STUL ry on osaomistajana Suomen Tilaajavastuu
Oy:ssä, jolla on tarjolla laaja kirjo palveluja mm. tilaajavastuulain ja rakentamisen ilmoitusvelvollisuuden
mukaisten velvotteiden hoitamiseen. Liitto maksaa varsinaisten jäsentensä mukana olon Luotettava kumppani
-ohjelmassa.
Jotta saat yrityksesi maksuvelvoitteiden hoitamista koskevat tiedot näkyviin tässä ohjelmassa, toimita Suomen
Tilaajavastuu Oy:öön valtakirja. Ohjeet löydät www.
tilaajavastuu.fi-kotisivulta. Saat käyttöösi Luotettava
Kumppani -tunnuksen, jonka niin yritys- kuin kuluttajaasiakkaatkin tunnistavat merkkinä luotettavasta ja rehellisestä toiminnasta.
JÄSENMERKKI

Sähkön merkki on liiton ja sen jäsenten yhteinen tunnus. Saat Tervetuloa jäseneksi -kirjeen liitteenä merkin
käyttöön liittyvän tiedotteen ja jäsentarroja. Lisätietoja
merkin käytöstä on jäsensivuilla.

VERKKOSIVUSTOT

Sähköala.fi-sivusto on hyvä tietolähde paitsi Sinulle
itsellesi myös asiakkaillesi. Sähköala.fi:ssä on runsaasti
uusinta teknistä tuotetietoa sekä sähkö- ja teleasennuksia käsitteleviä uutisia. Ohjaa myös asiakkaitasi tälle
sivustolle!
Liitto on mukana useissa energiatehokkuutta edistävissä
hankkeissa, joilla on omia infosivuja. Muiden muassa
Toukotalkoot.fi-sivustolta löydät asiakkaillesi vinkkejä
kiinteistöjen ja huoneistojen huoltoon.
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ASIANTUNTIJARYHMÄT

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton asiantuntijaryhmät edistävät jäsenyritysten liiketoimintaa monipuolisesti.
Asiantuntijaryhmiä ovat Automaatioryhmä,
Sähkötekniikkaryhmä, Teleryhmä, Verkostourakointiryhmä, Kunnossapitoryhmä ja Liiketoimintaryhmä.
Automaatioryhmä on uusin STUL:n ryhmistä. Ryhmässä
keskitytään automaatioalan ammattitaitoisen työvoiman
saatavuuteen, automaatio-osaamista tukevan täydennyskoulutuksen kehittämiseen, RAU-hyväksynnän asemaan urakkakilpailutuksissa, kokonaisuuden hallinnan
hyviin käytäntöihin ja niiden jalkauttamiseen, viranomaisvaatimuksiin vaikuttamiseen sekä mm. energiatehokkuuden edistämiseen automaation keinoin. Ryhmän yhteyshenkilö on Riikka Liedes.
Sähkötekniikkaryhmä seuraa ja vaikuttaa sähköturvallisuuteen ja sähköasennusten tekniikkaa koskeviin
asioihin. Ryhmä toimii myös STUL:n asiantuntijaelimenä
ja ottaa kantaa sähköalan säädös- ja standardimuutosehdotuksiin. Tietoja ryhmän toiminasta saa Esa Tiaiselta.
Teleryhmä edistää tieto- ja viestintäverkkojen sekä teleurakoinnin korkeaa ammatillista tasoa sekä toimii liiton
asiantuntijaelimenä teleurakointia, teleteknisiä määräyksiä ja standardeja koskevissa asioissa. Lisätietoja antaa
Ville Reinikainen.
Verkostourakointiryhmä on tarkoitettu niille liiton jäsenille,
joiden työalueeseen kuuluvat sähkö- ja televerkkojen tai
tie- tai liikennevalaistusverkkojen rakentaminen. Lisätietoja saat Timo Yliseltä.
Kunnossapitoryhmän tehtävänä on lisätä sähköurakoitsijoiden työtilaisuuksia sähköisessä kunnossapidossa. Jos
olet kiinnostunut ryhmän toiminnasta, ota yhteyttä Jenna
Kauppilaan.
Liiketoimintaryhmä käsittelee jäsenyritysten liiketoimintaan liittyviä yleisiä asioita. Keskeinen toiminta-alue on
alan tietojärjestelmien kehitykseen vaikuttaminen. Lisätietoja antaa Sami Pilkkikangas.
Edellisten lisäksi liitossa toimii myös Työmarkkinaryhmä,
jonka jäsenyydestä peritään erillinen vuotuinen maksu.
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Työmarkkinaryhmä
Jos yrityksessäsi on palkattua työvoimaa, voit liittyä
Sähkötekniset työnantajat STTA ry:hyn, josta löydät
lisätietoja osoitteessa www.stta.fi. Myös Sähkö- ja
teleurakoitsijaliitto STUL tarjoaa työmarkkinatietoa ja
neuvontaa niille jäsenilleen, jotka eivät ole työnantajajärjestön jäseniä. STUL:n työmarkkinaryhmään kuulumisesta tehdään erillinen sopimus ja palvelusta peritään
vuotuinen maksu, joka on liikevaihdon mukaan 50–300
euroa vuodessa. Työmarkkinaryhmän toiminnasta ja
palvelusopimuksesta saa lisätietoja Toivo Lötjöseltä,
Keijo Ukkoselta ja Esa Larsénilta.
JÄSENTEN
VERKKOPALVELU
www.stul.fi/jasensivut

Jäsensivuilla on käytettävissäsi runsaasti hyödyllistä
tietoa. Sieltä löydät myös yksityiskohtaiset tiedot jäseneduista.
Sähköpostiosoitteesi on samalla myös henkilökohtainen
jäsensivujen käyttäjätunnus. Yrityksesi kaikki työntekijät
voivat saada omat käyttäjätunnukset jäsensivulle, joten
ilmoitathan heidän sähköpostiosoitteensa liittoon.
Salasana tilataan www.stul.fi-sivulla olevan Kirjaudu jäsensivuille -linkin kautta. Avautuvalla sivulla on punainen
Hae salasana -painike. Klikkaa painiketta ja anna avautuvaan kenttään sähköpostiosoitteesi. Saat salasanan
muutamassa minuutissa sähköpostiisi.

YHTEYSTIEDOT

Puhelinvaihteemme numero on 09 547 610 ja siihen vastataan arkisin klo 8.00–16.00. Sähköpostin yleisosoite on
stul@stul.fi ja henkilöillä etunimi.sukunimi@stul.fi.

AM 8/2018

Voit ottaa yhteyttä liiton edustajiin myös jäsensivuilla
olevan Palaute-toiminnon kautta.
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