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TULEVAISUUS ON OSAAJIEN KÄSISSÄ
Euroopan sähköurakoitsijaliittojen keskusjärjestö AIE:n lokakuussa 2019 julkaisemassa toimialaraportissa esitellään sähköisen talotekniikka-alan näkymiä. Olimme
mukana työryhmissä, joiden päätelmistä raportti koostettiin. Selvitys lupaa hyvinkin
valoisaa tulevaisuutta alamme osaaville toimijoille.
Hiilivapaata yhteiskuntaa edellyttävä energiamurros lisää luonnostaan sähköurakoitsijoiden kysyntää. Jotta älykkäiden sähköistysratkaisujen kysyntään voidaan vastata, alan toimijoiden on panostettava osaamiseen niin perinteisen asennustyön kuin
digitaalisten taitojen sekä projektinjohtokyvykkyyden osalta unohtamatta yhteistyö- ja
kommunikaatiotaitoja.
STUL palveluyhtiöineen tukee jäseniään näissä haasteissa. Ensi vuoden toimintaa
linjaavat teemat sisältävät runsaasti projekteja ja yhteistyöhankkeita, joilla kehitämme edellä mainittuja osaamisia.
Tuomme Sähköinfon valikoimaan uusia tietotuotteita ja satsaamme erityisen paljon
digitaalisen tarjonnan kehittämiseen. Digitaalisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta
tulevaisuuden kannattava toimintaympäristö on omissa käsissämme.

Menestyksekästä vuotta 2020!
Kai Puustinen
toimitusjohtaja
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VUODEN 2020 TEEMAT
–– Talotekniikka-asennuksen strategiaan liittyvät toimenpiteet
–– 2. asteen koulutusuudistukseen liittyvät asiat
–– Sähköurakoitsijoiden projektikyvykkyyden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet.

Talotekniikkastrategiaan liittyvät toimenpiteet
STUL on vuoden 2019 aikana laatinut yhdessä LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:n
kanssa yhteisen talotekniikkastrategian. Tämän strategian toteuttamiseen liittyvät
toimenpiteet ovat yksi vuoden 2020 painopisteistä. Näistä toimenpiteistä laaditaan
yhdessä LVI-TU:n kanssa erillinen yksityiskohtainen suunnitelma. Alla lueteltuna
keskeisimmät osa-alueet, joille toimenpiteet tulevat kohdistumaan
–– Yhteistyön tiivistäminen talotekniikka-toimijoiden kesken
–– Päätoteuttaja-koulutukset
–– Osaamisen kehittäminen ja kasvattaminen, erityisesti työmaahallinta ja aikataulutukset
–– AMK ja 2. aste -koulutuksissa vaikuttaminen oppisisältöihin ja yhtenäistäminen
ml. työssäoppimisen laatu
–– Sidosryhmiin, erityisesti rakennuttajiin ja loppukäyttäjiin vaikuttaminen
–– Tutkimustuloksiin perustuva toiminta ja johtaminen sekä tiedon tuottaminen
–– Erityisesti automaatioon liittyvä koulutus ja lainsäädäntöön vaikuttaminen
–– Asiakastarpeiden ja -käyttäytymisen ymmärtäminen
–– Selkokielinen käyttäjäviestintä
–– Muuntojoustavuuden merkityksen korostaminen käyttäjille
–– Edunvalvonnan kehittämisen ja tehostamisen organisointi.

2. asteen koulutusuudistukseen liittyvät asiat
Vuoden 2018 alusta voimaan tullut toisen asteen koulutusuudistus muuttaa sähköasentajien koulutusta merkittävästi. Aiempaa suurempi osa oppimisesta tulee
tapahtumaan työmailla koulutussopimusten puitteissa. Tämä vaatii sekä STUL:lta
että jäsenyrityksiltä aiempaa suurempaa panostusta ja vastuunkantoa asentajien
koulutuksesta.
STUL aloittaa toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa myös oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen sisältöön siten, että se on tasokasta ja mahdollisimman tasalaatuista
kaikissa oppilaitoksissa eri puolilla maata.
STUL ajaa mallia, jossa koulutussopimus erotetaan selvästi nykyisestä oppisopimusmallista. Tavoiteltavassa mallissa koulutussopimus ei missään vaiheessa muodostaisi
työsuhdetta, mutta samalla se kuitenkin mahdollistaisi edistymisasteen mukaisen
korvauksen maksamisen.
STUL hankkii tarvittavat resurssit koulutusuudistuksen vaatimien toimenpiteiden
ja tavoitteiden tehokkaaseen läpivientiin. Kaikissa koulutusuudistukseen liittyvissä
toimissa ja tavoitteissa toimitaan tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja opettajien
kanssa.

Sähköurakoitsijoiden projektikyvykkyyden kehittäminen
Projektikyvykkyydellä on ratkaiseva merkitys toisaalta sähköistysalan aseman parantamiselle rakentamisen prosessissa ja toisaalta yksittäisten jäsenyritysten kannattavuudelle. Projektikyvykkyyttä tullaan kehittämään kahdella tasolla.
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1. Osaaminen rakentamisen perusprosessista tulee varmistaa. Tätä varten
–– päivitetään Sähköinfon projektinhoitokurssin sisältö. Selvitetään kurssin tai sen
osien muokkaaminen verkkokoulutusmuotoon.
–– päivitetään Sähköinfon tarjouslaskentakurssi ja selvitetään kurssin tai sen osien
muokkaaminen verkkokoulutusmuotoon.
–– ammattikorkeakouluille kehitetään E-oppimiskokonaisuus ”Sähköistysprosessi
rakennushankkeessa”. Tästä kokonaisuudesta muokataan täydennyskoulutusmoduuleita jo työssä käyville.
–– panostetaan YSE-koulutusten markkinointiin.
2. Uudet IPT-mallit ovat yleistymässä etenkin isoissa ja vaativissa rakennushankkeissa. Tämä luo uusia mahdollisuuksia sähkö- ja talotekniikkaurakoitsijoille mutta
näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää uudenlaista osaamista jäsenyrityksiltä. Vuoden aikana käynnistetään koulutukset, joiden avulla jäsenliikkeiden on
mahdollista ottaa päätoteuttajan rooli ja/tai osallistua tasavertaisena kumppanina
esim. allianssihankkeisiin.

YHTEISTYÖ JA HANKKEET
SRI – Smart Readiness Indicator
SRI kansallinen kehityshanke on STULn, STEKn, STK:n, Ympäristöministeriön ja
Aalto yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on vastata Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutostyössä EU-komissiolle delegoidun Rakennusten älykkyysindeksin (SRI – smart readiness indicator) kehitys- ja asetustyöhön.
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa olemassa olevan rakennuskannan nykytila vapaaehtoisen SRI-menettelyn näkökulmasta, löytää hyväksyttävä näkökulma menettelyn käyttöönotolle Suomessa ja määrittää SRI:n kansallinen sisältö. Vuoden 2020
aikana vaikutetaan EU komission SRI-menettelyn kehitystyöhön (tekninen sisältö,
arviointimenettelyn ja implementointi), kartoitetaan kansallisten sidosryhmien intressit (sidosryhmätapaamiset), kehitetään ratkaisu SRI-asiantuntijoiden koulutukselle,
selvitetään kansallisen implementoinnin toimeenpanotavat sekä selvitetään jatkokehitys- ja tulevaisuuden yhteistyötarpeet (mm. AIE, Ympäristöministeriö, Energiateollisuus, EU komissio).
Varsinainen kehityshanke päättyy kesäkuussa 2020 minkä jälkeen käynnistyy implementointi.

ETIM, Sähköteknisten tuotetietojen digitalisaatio -hanke
ETIM-kehityshanke keskittyy sähköteknisten tuotteiden ETIM-standardilla kuvattujen
tuotetietojen hyödyntämiseen rakennushankkeissa. Vuonna 2020 selvitetään tarvetta – ja toteutusmuotoa – rakentaa reaaliaikainen linkki Sähkönumerot.fi -palvelun ja
pakettirekisterin välille. Selvitetään urakkalaskentaohjelmistojen ETIM-valmiutta ja
kehitysnäkymiä. Jatkamme yhteistyötä STK:n kanssa ETIM:in liittyvien toimintatapojen ja mallien kehittämiseksi. Viestitään eri sidosryhmille ETIM-tuotetietojen hyödyntämismahdollisuuksista ja eduista.
Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on lisätä rakentamisprosessien digitalisaatiota ja
koneluettavuutta, mikä tehostaa esimerkiksi urakkalaskentaa, vaikuttaa myönteisesti
urakkatarjousten tasavertaisuuteen ja vähentää erimielisyyksiä vastaavien tuotteiden
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hyväksyntäprosesseissa. Nämä kaikki parantavat tilaajan ja tarjoajan kustannustehokkuutta, tehostavat yhteistyötä ja lisäävät läpinäkyvyyttä.

Sähköurakoiden kokonaistaloudellinen hankintamalli
Julkisia hankintoja koskeva uudistettu hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Lain
mukaan julkisen hankintayksikön tulee tehdä hankintapäätökset kokonaistaloudellisin perustein eli hinnan lisäksi tulee huomioida myös laatu. Hankintalain mukaan
julkinen hankintayksikkö saa jatkossakin tehdä hankintapäätökset halvimpaan hintaan perustuen, mutta vain hankintakohtaisesti perustelluista syistä.
Rakennusalalla on joukko erilaisia käytäntöjä urakointihankinnasta kokonaistaloudellisin perustein. STUL, LVI-TU ja Talonrakennusteollisuus teettivät yhdessä tutkimuksen, jolla kartoitettiin kattavasti kokonaistaloudellista urakointihankintaa. Teetetyn
tutkimuksen pohjalta STUL ryhtyi valmistelemaan tilaajien käyttöön käytännönläheistä työkalua. Työkalussa kuvataan urakan vaativuustason relaatiota sähkö- ja
teleurakoinnin laatutekijöihin. Tavoitteena on, että tilaajille ja urakoitsijoille tarkoitettu työkalu esittäisi kokonaistaloudellisille hankintamenettelyille laatukriteereistä ja
kelpoisuusvaatimuksista läpinäkyvän suosituksen, josta jatkossa muodostuisi yleinen
käytäntö. Vuoden 2020 tavoitteena on saattaa työkalun kehitys loppuun.

E-oppimiskokonaisuus: Sähköistysprosessi rakentamishankkeessa
Hankkeen tavoitteena on lisätä talotekniikan toteutusosaamista ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja näin myös parantaa urakointialan työtehtävien tunnettuutta yhtenä
työmahdollisuutena valmistuville insinööreille. Lisäksi aineisto lisää olemassa olevien
aineistojen hyödyntämistä opinnoissa (esim. ST-kortisto).
Hankkeessa laaditaan opiskeluaineistojen kokonaisuus, jossa käsitellään kiinteistöjen sähköisen talotekniikan toteutusprosessiin (sähköurakointi) liittyviä aiheita.
Hankkeen avulla selvitetään ja kuvataan se keskeinen osaaminen, mitä valmistuvalla
sähköinsinöörillä tulisi olla sähköisen talotekniikan toteutusprosessista, osapuolista,
tehtävistä ja vastuista talonrakennushankkeessa, kuten:
–– työmaiden yleiset käytännöt, keskeiset vastuut, sopimukset ja velvoitteet
–– rakennusalan keskeiset sopimusmenettelyt, osapuolet, organisaatiot ja vastuut
–– sähköistyshankkeen vaiheet
–– hinnoittelu, talous, hankinnat.

Teknisten Urakoitsijoiden Neuvottelukunta
STUL muodostaa yhdessä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n ja Sähkötekniset työnantajat STTA:n kanssa Teknisten Urakoitsijoiden Neuvottelukunnan, jonka tavoitteena on edistää taloteknistä edunvalvontaa. STUL:n lakiosaston edustajat osallistuvat
TUN:n toimintaan ja sen puitteissa toteutettaviin juridisiin yhteistyöprojekteihin.
TEMissä osallistutaan sähköturvallisuuden neuvottelukunnan toimintaan ja otetaan
kantaa esillä oleviin sähköturvallisuusaiheisiin.
TUKESissa osallistutaan sähkölaitteistofoorumin toimintaan.
Ympäristöministeriössä seurataan ja vaikutetaan rakentamismääräysten uudistamistyöhön erityisesti energiatehokkuusvaatimusten ja rakennusten paloturvallisuusvaatimusten osalta.
Sisäasiainministeriössä vaikutetaan paloilmoitinsäädösten muutoksiin.
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SESKOssa STULn edustajat osallistuvat vuonna 2020 erityisesti sähköasennuksia
koskevien standardien laadintaan. Osallistutaan SESKOn hallitustyöhön.
AIE:n kautta seurataan ja vaikutetaan sähköistysalaan liittyvän EU-lainsäädännön
valmisteluun.

Sähköistysalan koulutus ja oppilaitosyhteistyö
Toimintavuoden 2020 aikana on tavoitteena liiton jäsenistön ja 2. asteen oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistaminen ja yhteisistä toimintamalleista sopiminen
alueosastojen ja sähköalan koulutusta antavien oppilaitosten välillä.
Tavoitteena on edesauttaa työssäoppimispaikkojen löytyminen kaikille 2. asteen sähköalan opiskelijoille samoilla laatukriteereillä riippumatta siitä, missä päin Suomea
ollaan. Tarkoituksena on, että työssä oppija hyötyy koulutussopimusjaksosta.
Lisäksi liittona vaikutamme oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen sisältöön siten,
että se on tasokasta ja mahdollisimman tasalaatuista kaikissa oppilaitoksissa koko
maassa. Yhteistoimintaa ja laatukriteereiden täyttymistä edistetään kannustamalla
jäseniä sekä oppilaitosten opettajia käyttämään STUL:ssa laadittuja ohjeistuksia,
aineistoja sekä työkaluja. Jäsenistölle korostetaan työpaikkaohjaajan roolia ja
Toppi-sovelluksen tarjoamaa mahdollisuutta seurata työssäoppimisen edistymistä.
Toppi-sovellusta kehitetään vuonna 2019 saatujen kokemusten perusteella.
Toppi-ohjelmiston päivitys toteutetaan elokuussa 2020 voimaan tulevan sähkö- ja
automaatioalan perustutkinnon perusteiden mukaiseksi. Samalla selvitetään
Toppi-sovelluksen käytettävyyttä myös laajemmin, esim. AMK-opiskelijoiden opintoihin kuuluvan harjoittelun seurantaan ja dokumentointiin.
Vaikutamme aktiivisesti myös tulevaisuudessa 2. asteen ammatillisen koulutuksen
tutkintojen rakenteisiin niin, että ne palvelisivat nykyistä paremmin sähköistysalaa.
Alueosastojen jäsenten näkemykset ovat keskeisiä määrittämään tutkintojen sisältöjä. Tutkintorakenteiden ja ajankohtaisasioiden saamiseksi jäsenten tietoon seuraamme lainsäädännön ja asetusten kehittymistä ja muuttumista. Lisäksi olemme
tarvittaessa yhteydessä viranomaistahoihin kuten Opetushallitukseen (OPH), Opetusja Kulttuuriministeriöön (OKM) sekä Poliisihallituksen turvallisuusalan valvontayksikköön.
STUL:n tiedotussopimuksen solmineiden oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä
tiivistetään. Liiton tavoitteena on saada kaikki sähköistysalan koulutusta antavat
oppilaitokset toimimaan aktiivisesti omilla toimialueillaan. Keinoina yhteistyön
vahvistamiseksi ja toimijoiden sitouttamiseksi toteutetaan vierailuja oppilaitoksissa.
Oppilaitosvierailuilla vaikutamme oppilaitoksissa laadittaviin opetussuunnitelmiin ja
alan oppimateriaaleihin. Järjestämme sähköalan opettajien valtakunnallisen yhteistoimintapäivän syksyllä 2020. Päivien suunnitteluun osallistuu myös 2. asteen
oppilaitosryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
Osallistumme peruskoulujen opinto-ohjaajien valtakunnallisille OPO-päiville. Opinto-ohjaajat ovat keskeisessä roolissa nuoren valitessa itselleen soveltuvaa ammatillista koulutusta. Tarjoamme opinto-ohjaajille informaatiota, jonka avulla he voivat
opastaa nuoria sähköistysalan opintojen pariin.
Toimintavuosi 2020 tiivistettynä: Sähköasentajakoulutuksen työssäoppimisjärjestelmän koordinointi, kehittäminen ja laadun seuranta.
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ALAN EDISTÄMINEN
Hyvinvointia Sähköllä – Visio 2030
STUL on mukana Hyvinvointia Sähköllä -hankkeessa, jolla nostetaan suuren yleisön
tietoisuuteen älykkään ja energiatehokkaan sähköistyksen merkitystä yleisen hyvinvoinnin mahdollistajana.
Liiton edustajat osallistuvat visiotoiminnan kehittämiseen eli esim. tapahtumien ja
viestinnän suunnitteluun. Tärkein tapahtumista on vuosittain Tiedekeskus Heurekassa pidettävä seminaari, joka vuonna 2020 järjestetään keskiviikkona 22. huhtikuuta.

Löydä sähkömies
STUL jatkaa kuluttajille suunnatun Löydä sähkömies -toiminnan ylläpitoa ja ao.
brändin puitteissa viestintää ajankohtaisista sähköistystä koskevista teemoista. Yhteistyökumppaneina ovat mm. rakentaja.fi-, omataloyhtiö.fi- ja suomela.fi-verkkomediat sekä PRKK:n koulutukset.
Tavoitteena on herättää ihmisissä halua panostaa parempaan sähköturvallisuuteen,
energiatehokkuuteen, mukavuuteen ja toimivuuteen. Viestintää toteutetaan monikanavaisesti, valtakunnallisesti ja vuodenaikojen mukaan kunkin sesongin tyypillisiä
sähköistystarpeita esiin nostaen.
STUL:n urakoitsijajäseniä kannustetaan tulemaan mukaan Löydä sähkömies -toimintaan. www.löydäsähkömies.fi-sivustoa uudistetaan tarpeen mukaan.

Ständit rakennusmessuille
STUL tukee jäsenistönsä ja koko alan myyntiä ja markkinointia järjestämällä näyttelyosastoja kuluttajille suunnatuille rakennusmessuille.
Messukumppaneina on sähkölaitevalmistajia ja muita sähköistysalan palvelutarjoajia. Väkeä houkutellaan vierailemaan sähkömiesten ständillä paikallisradio- ja
nettimainonnalla sekä lehdistötiedotteilla.

Vuoden 2020 messuosallistumiset
Tampere
31.1.–2.2.2020
Turku		
7.–9.2.2020		
Kuopio		
22.–23.2.2020
Jyväskylä
6.–8.3.2020		
Lahti		
13.–15.3.2020
Seinäjoki
28.3.–29.3.2020
Omakotimessut Myyrmäki-halli

ASTA-rakentaja, Tampereen messukeskus
Rakenna ja sisusta 2020, Turun messukeskus
Rakenna ja asu `20, Kuopio-halli
Jyväskylän rakennusmessut 2020
RAKSA 2020
Etelä-Pohjanmaan Pytinki 2020
Vantaa, lokakuu 2020

Ammattimessut
STUL, Sähköinfo ja SETI osallistuvat 5.–7. helmikuuta 2020 Jyväskylä paviljongissa
pidettäville SähköTeleValoAV-messuille.
Yhteisellä messuständillä esitellään kunkin organisaation tarjontaa ja erityisesti uutuustuotteita.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitolla on edustaja messujen neuvottelukunnassa valvomassa
sähköurakoitsijoiden etuja ja kehittämässä messujen sisältöä ja toimintaa.
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STUL osallistuu kuuden muun sähköistysalan järjestön eli Sähkösuunnittelijat NSS,
Sähköteknisen Kaupan Liitto STK, Sähköinsinöörit SIL, Energiateollisuus, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK sekä Fingrid Oyj:n kanssa ”Sähköalalla riittää töitä” -osastolla abeille ja ylioppilaille suunnatuille Studia 2020 -messuille joulukuussa
Helsingin Messukeskuksessa.

Liiton imagon kehittäminen
STUL:n toimintaa, tavoitteita ja saavutuksia tehdään tunnetuksi käynnistämällä ja
osallistumalla alan toimintaympäristöä kehittäviin sekä osaamista edistäviin hankkeisiin. Liitto nostaa aktiivisesti tiedottamalla ja mm. SOME-julkaisuilla keskusteluun
tärkeiksi näkemiään teemoja. Visuaalinen ilme uudistetaan ja yhtenäistetään ilmentämään järjestöä edistyksellisenä asiantuntijaorganisaationa.

STUL-takuu
STUL on luonut STUL-takuu-järjestelmän ja ylläpitää sitä. STUL-takuu varmistaa,
että asennusmateriaaleihin liittyvät takuuajan riskit jaetaan oikeudenmukaisesti
asennusmateriaalin valmistajan/maahantuojan ja urakoitsijan välillä. STUL-takuu
järjestelmää edistää, ylläpitää, kehittää ja hallinnoi STUL:n lakiosasto.
STUL-takuu-järjestelmä edistää laadukkaiden asennustarvikkeiden, jotka täyttävät
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998, 10 §:n mukaiset takuuehdot,
tarjontaa ja käyttöä markkinoilla.
STUL-takuuta ja STUL-takuun piirissä olevia tuotteita tehdään tunnetuksi helmikuun
alussa 2020 Jyväskylässä pidettävillä Sähkö, valo, tele, av -messuilla.
STUL-takuu-järjestelmän kattavuus on ollut jatkuvassa kasvussa. Jo yksin Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n (STK) ylläpitämässä sähkönumerointi-tuotekoodijärjestelmässä on noin 50 000 STUL-takuun piiriin kuuluvaa tuotetta.
Tavoitteena on edelleen lisätä järjestelmän tunnettuisuutta ja saada sen piiriin yhä
uusia valmistajia, maahantuojia ja tuotteita. Tätä tavoitetta edistetään myös tiedottamalla järjestelmästä kohdennetusti järjestelmän ulkopuolella oleville tavarantoimittajille.

SISÄISET KEHITYSPROJEKTIT JA TUTKIMUS
Vuoden 2020 keskeinen kehityskohde on sähköisen julkaisualustan käyttöönotto ja
tähän liittyvien uusien tuotteiden kehittäminen ja rakeenteellisen tiedon hyödyntäminen julkaisutoiminnassa.
IT-infra
IT:n ulkoistuspalvelut kilpailutetaan ja toimittajavaihdoksella pyritään saamaan
kustannussäästöjä ja laadukkaampaa toimintaa peruspalveluihin. IT:n resurssointi
kokonaisuudessaan arvioidaan ja mitoitetaan tarvittaessa uudelleen.
Ryhmätyö- ja tallennuksen hallintavaihtoehtoja otetaan käyttöön O365-palveluista.
Skype for Business vaihdetaan Ms Teamsiin.
Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottamalla käyttöön chat-palvelu portaittain
eri verkkopalveluihin.
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Teknologiakehitys
Tietopalvelukokonaisuudesta tehdään selvitys ja kehityssuunnitelma. Asiakkuushallinnossa panostetaan identiteetinhallintaan ja parannetaan tunnistuksen hallintaan liittyviä palveluita.
Teknologiatoimittajien sopimuksia katselmoidaan ja neuvotellaan uusia kokonaisuuksia.
Tuote- ja toiminnankehitys sekä tiedon julkaisuprosessien tukemista teknologisilla
välineillä jatketaan.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
AIE – Euroopan sähköurakoitsijaliittojen keskusjärjestö
Tekninen työryhmä
AIE:n tekninen työryhmä seuraa sähköasennusalan teknisen lainsäädännön ja
standardoinnin kehitystä ja toimii kokemustenvaihtoryhmänä jäsenmaiden kesken.
Vuonna 2020 ajankohtaisina asioina on muassa rakennusten älykkyysindikaattorin
määrittely, PoE-asennukset, sähköpaloturvallisuus ja standardoinnin seuranta. STUL
edustaja toimii ryhmän puheenjohtajana.
Edunvalvontatyöryhmä
AIE:n edunvalvontaryhmä seuraa lainsäädännön valmistelua EU-tasolla ja ottaa kantaa sähköalaa koskeviin edunvalvontakysymyksiin. Vuonna 2020 aiheina ovat muun
muassa EU:n energia ja liikennepolitiikka. Myös koulutusasiat ovat esillä.
AIE Rakennusten tietomallinnuksen työryhmä
Työryhmä seuraa ja pyrkii vaikuttamaan tietomallinnuksen kehitykseen liittyvissä
asioissa. Alan tietoteknisten työkalujen kehittyessä on löydettävissä tehokkaampia
keinoja hyödyntää uusia tietovirtoja ja työryhmän yhtenä tavoitteena on näiden
työkalujen nopeaan hyödyntämiseen johtavat toimet sähköistysalalla. Toisena työryhmän tavoitteena on myös vaikuttaa työkalujen kehitykseen ja työryhmän yksittäisinä
tavoitteina on esimerkiksi avoimien tietolähteiden eteenpäin vieminen ja mahdollisimman yleiskäyttöisten ratkaisujen käyttöönotto eri järjestelmien ja toimijoiden
yhteistyön sujuvoittamiseksi.
Skills4Climate-hanke
STUL on mukana AIE:n järjestämässä #Skills4Climate-hankkeessa, jossa korostetaan sähköistyksen roolia ilmastonmuutostaistelussa ja herätellään panostamaan
alan koulutukseen, jotta ilmastotavoitteiden konkreettinen toteuttaminen olisi mahdollista.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen ICT-työryhmä
Pohjoismainen ICT-työryhmä käsittelee tele- ja turvaurakoinnin ajankohtaisaiheita,
teknisiä kehitystrendejä, alaan liittyviä lainsäädäntöhankkeita ja säädöksiä sekä niiden erilaisia kansallisia soveltamistapoja. Vuoden 2020 ajankohtaisasioina ovat mm.
tietosuojaan liittyvät kysymykset sekä IoT.

11
Pohjoismainen sähköturvallisuustyöryhmä
Pohjoismainen sähköturvallisuusryhmä käsittelee ajankohtaisia sähköturvallisuus- ja
standardointikysymyksiä ko. maissa. Vuonna 2020 ajankohtaisia asioita ovat muun
muassa laki- ja standardimuutokset sekä eri maiden jäsenpalvelujen parantamiseksi
kehitettävät tuoteideat.
Pohjoismainen kehitysryhmä
STUL jatkaa tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaiden järjestöjen kanssa. Talous- ja
liiketoiminnan kehitysryhmän yhteistyötapaamista isännöi 2020 Nelfo Norjasta ja
uutena mukaan kutsutaan Islannin liiton edustaja.

JÄSENTOIMINTA
JÄSENISTÖ
Varsinaisten jäsenten määrän vähenemisen odotetaan pysähtyvän jäsenhankintaan
tehtyjen lisäpanostuksen johdosta, vaikka liitosta eroaminen eläköitymisen ja toiminnan lopettamisen takia on edelleenkin tavanomaista korkeammalla tasolla. Jäsenmäärää pienentävät myös jäsenmaksujen laiminlyönnistä aiheutuvat erottamiset.
Yhteistoimintajäsenten määrän odotetaan lievästi kasvavan ryhmässä suunnittelutoimistot. Kokonaisjäsenmäärää kasvattaa automaatioon sekä sähköiseen kunnossapitoon suuntautuvien järjestöjen jäsenmäärän kasvu.
Sähköistysalan toimintaympäristön muutos on alkanut heijastua jäsenkunnan sisällä.
Yhä useammin jäseneksi hakeutuvan toiminta on muuta kuin perinteistä sähköurakointia. Talo-, tieto- ja energiateknisten palveluiden tuottajien jäsenpalveluiden kehittämisen ohella mietitään suhtautumista vuokratyövoimaa alalle tarjoaviin yrityksiin
mahdollista jäsenyyttä unohtamatta.
Kilpailu jäsenten vapaa-ajasta kiristyy. Luottamustehtävien hoitaminen jää entistä
harvempien hartioille. Hallituksessa, alueosastojen johtokunnissa, asiantuntijaryhmissä ja osassa jäsenjärjestöjen hallintoa ei ole kaivattua rotaatiota. Kiinnostusta
liiton toimintaa lisätään jo aiemmin tiedotustoimintaan tehtyjen muutosten lisäksi
kertomalla entistä avoimemmin ja enemmän asiantuntijaryhmien toiminnasta.
Ammatillinen koulutusuudistus lisää työpaikoilla tapahtuvaa jäsenistön toimesta
annettavaa koulutusta. Lisähaastetta jäsenistölle tuo ammattitaidon osoittaminen
työpaikoilla suoritettavilla näytöillä. Liiton varsinaisille ja tiedotussopimusjäsenille
sekä alueosastoille luotuja koulutussopimukseen liittyviä ohjeistoja ja apuvälineitä
sekä työpaikkaohjaajan verkkokoulutusta kehitetään edelleen saatujen kokemusten
perusteella. Oppilaitoksien ja sähköistysalan yrittäjien yhteistoimintaa tuetaan kaikin
mahdollisin tavoin.

JÄSENHANKINTA
Jäsenhankinta on yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä. Alalla toimivat suuret ja keskisuuret yritykset ovat pääsääntöisesti jo liiton jäseniä, joten sähköisillä kirjeillä tehdyt
jäsenyyden markkinointikampanjat kohdistuvat käytännössä pieniin tai toimintansa
aloittaviin yrityksiin.
Vuoden aikana tehdään useita eri teemoilla ja eri kohderyhmille suunnattuja kirjekampanjoita, joissa kerrotaan liiton toiminnasta, sen neuvontapalveluista sekä esitel-
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lään jäsenyyteen kuuluvaa näkyvyyttä Luotettava kumppani -palvelussa. Sähköinfon
tuotteista ja palveluista saatavia merkittäviä alennuksia pidetään esillä samoin kuin
liiton jäsenille räätälöityjä vakuutuspalveluita.
Joissakin kampanjoissa mukana olevat yritykset voivat tutustua liiton tiedotustoimintaan kampanjamateriaaliin kuuluvien, jäsentiedotteen sisältävien Sähkömaailma-lehtien kautta, Sähköala-lehtien postitetuista numeroista sekä hyödyntämällä määräaikaisia oikeuksiaan vierailla liiton jäsensivuilla. Lisäksi kerrotaan markkinointituesta,
Löydä sähkömies -toimintamallista, jäsenien mahdollisuudesta markkinoida osaamistaan ja palveluitaan liiton ja sen yhteistyökumppaneiden kustantamilla, kuluttajille suunnatuilla rakennusmessuilla. Jokaisessa kirjeessä korostetaan vapautusta liiton
jäsenmaksusta ensimmäisenä jäsenyysvuotena.
Erillisten kampanjoiden ohella jäsenhankintaa tehdään liiton ja Sähköinfon tapahtumissa, tuotteiden ja palveluiden myyntityön yhteydessä sekä liiton ja sen aktiivisten
jäsenten toimesta henkilökohtaisin yhteydenotoin.
Alalla työvoimaa vuokraavien yritysten toimintaa seurataan ja näiden jäsenyysmahdollisuuksia pohditaan.

ALUEOSASTOT
Pankkien lakiin perustuva asiakkaiden tuntemisvelvollisuus ja muu tiukentunut
valvonta on vaikeuttanut osastojen maksuliikennettä. Tilinkäyttöoikeuksiin liittyvät
ongelmat ratkaistaan ja tarvittavat toimenpiteet tehdään samoin kuin mahdolliset
sääntömuutokset.
Osastojen toiminnan painopiste tulee tavanomaisen koulutus- ja opintomatkatoiminnan ohella olemaan koulutusyhteistyö alueen oppilaitosten kanssa. Tavoitteina on
taata tasalaatuinen ja laadukas opetus kaikissa oppilaitoksissa. Liiton koulutusasiamies auttaa liiton muun henkilökunnan kanssa tavoitteiden saavuttamisessa. Koulutussopimuspaikkojen ja työssäoppijoiden kohtaamisongelmiin haetaan ratkaisuja
yhteistyössä liiton ja oppilaitosten kanssa. Liiton luomaa koulutussopimuksen toimintamallia ja siihen liittyvää materiaali kehitetään edelleen ja sovelletaan käytäntöön
yhdessä alueosastojen ja oppilaitosten kanssa.
Edistetään kaikin mahdollisin keinoin alueosastojen ja niiden jäsenyritysten hakeutumista yhteistyöhön muiden talotekniikkatoimijoiden kanssa.
Jäsenten kuluttajamarkkinointia tuetaan alueosastojen kautta järjestämällä yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa Löydä sähkömies -messuosastoja paikallisilla kuluttajille suunnatuilla rakennusmessuilla.

Alueosastokoulutus
Kokousten yhteydessä liitto järjestää tietoiskuja ja koulutusta ajankohtaisista aiheista. Näihin tilaisuuksiin on kaikilla alueosaston jäsenillä vapaa pääsy. Liiton järjestämien tilaisuuksien yhteydessä alueosastojen itsensä järjestämien koulutusten ja
tapahtumien ulkopuolisten luennoitsijoiden kustannuksiin on osastoilla mahdollisuus
saada tukea.
Erilaisten tilaisuuksien järjestelyissä osastoja autetaan erikseen sovittavilla tavoilla,
muun muassa auttamalla järjestelyissä ja markkinoinnissa. Sähköinfo Oy:ltä tilatut
koulutukset järjestetään osaston niin halutessa avaimet käteen periaatteella.
Ulkopuolisia kouluttajia käytettäessä autetaan tilaisuuksien markkinoinnissa. Järjestettävät koulutukset ovat pääsääntöisesti sähköturvallisuuteen, sähkötyöturvallisuu-
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teen ja ensiapuun liittyviä, mutta työmaanhoitoon urakkalaskentaan ja aikataulujen
laadintaan liittyviä tilaisuuksia on osastoilla myös mahdollisuus järjestää Sähköinfon
kautta. Tarvittaessa työsuhteen ehtoja ja niihin liittyviä muutoksia esitellään yhdessä
Sähköteknisten työnantajien kanssa.
Talotekniikkasertifikaatin käyttöönottoa edistetään tarjoamalla alueosastoille koulutusta yhdessä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa sertifikaatin laadinnassa.
Koulutusuudistukseen liittyvien hyvien toimintamallien käyttöönottoa edistetään
tarvittaessa erillisillä koulutustilaisuuksilla.

JÄSENTIEDOTTAMINEN
Jäsentiedottamista jatketaan pääosin samoilla välineillä ja aikataululla kuin aikaisempinakin vuosina. Vuoden 2020 aikana selvitetään tiedottamisen uudistustarpeet
ja otetaan tarvittaessa käyttöön uusia keinoja ja kanavia jäsenten ja liiton väliseen
kommunikaatioon.

LIITON TAPAHTUMAT
STUL 74. Kesäkokousmatka
Sähkö- ja teleurakoitsijoiden perinteinen kesäkokousmatka järjestään toimintavuotena Prahaan 14.–17.5.2020. Matkan aikana tutustutaan paikallisen järjestön toimintaan, käydään ammattivierailulla sekä turistikohteissa.

Sähköurakoitsijapäivät
Sähköurakoitsijapäivät järjestetään 19.–20.11.2020 Aulangolla Hämeenlinnassa.
Sähköurakoitsijapäivien seminaarin yhteydessä palkitaan alalla ansioituneita tekijöitä
ja tutustutaan tuotteisiin minimessuilla

Liittokokoukset
STUL ry:n kevätkokous pidetään 22.4.2020 Vantaalla Tiedekeskus Heurekassa.
Syysliittokokous järjestetään Sähköurakoitsijapäivien yhteydessä Hämeenlinnan Aulangolla 20.11.2020.

Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari
Rakennuttajaseminaari järjestetään yhteistyössä RAKLI:n ja NSS:n kanssa Helsingin
Suomalaisella klubilla 25.8.2020.

ASIANTUNTIJARYHMÄT
Automaatioryhmä
Automaatioryhmän tärkein tehtävä vuonna 2020 on edistää tiedonvälitystä ja osaamista uusista rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä johtuvista rakentamismääräyksistä. Uusittu direktiivi toi uusia velvoitteita rakennusten automaatiolle ja niistä
tiedottaminen niin suunnittelijoita, urakoitsijoita kuin omistajiakin on suuri ja tärkeä
ponnistus.
Rakentamismääräyksistä tiedottamisen lisäksi ryhmä panostaa myös muuten automaatiosta viestimiseen. Ryhmä jatkaa Motivan tiedonvälitysprojektien seurantaa ja
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kommentointia sekä esimerkiksi toimii yhteistyössä ST-kortiston kanssa kulutusjoustoon liittyvän materiaalin keräämisessä.

Kunnossapitoryhmä
Kunnossapitoryhmän vuoden 2020 tavoitteet ovat mm. maatilojen kunnossapitotietouden parantaminen ja näiden ongelmien tuominen julkisuuteen.
Tavoitteena on parantaa toiminnanharjoittajien käsitystä kunnossapidon merkityksestä toiminnan tuottavuuden kannalta. Kunnossapitoryhmän rooli tässä on nimenomaan kunnossapitopalveluiden tuottajien näkökulman esitteleminen.
Tuottavuuden ja käytettävyyden paraneminen oikeilla kunnossapitotoimilla koskee
niin maataloutta kuin teollisuuttakin ja käytettävyys varmasti kaikkia kiinteistöjä.
Näihin asioihin kunnossapitoryhmä tarttuu ja jakaa tietoa.
Kunnossapitoryhmä selvittää myös mahdollisuuksia laitteisto- ja käytön johtajatietojen saamiseksi takaisin julkiseksi, koska sille olisi tarvetta samoin kuin sähkötöiden
johtajarekisterillekin, joka on edelleen julkinen.

Korkea-asteen oppilaitosryhmä
Korkea-asteen oppilaitosryhmän vuoden 2020 tavoitteena on tehdä selvityksiä ja
vertailuja alan ja koulujen sisällä, jotta voitaisiin tehostaa toimintaa, löytää yhteyksiä
ja oppia toisiltamme.
Ryhmä selvittää eri koulujen käytäntöjä ja toteutustapoja sekä jakaa ideoita. Lisäksi
ryhmä tekee tarkempaa selvitystä suunnitteluohjelmistojen käytöstä ja tukee niiden
opetuksessa. Ryhmä selvittää valaistuksen ja liiketoiminnan opetusta, koulujen opettajatilannetta ja -tarvetta sekä opiskelijoiden työllistymistä.
Vuonna 2020 kehitetään edellisenä vuonna aloitettua korkea-asteen oppilaitosten
opinnäytetöiden selvittämistä. Ryhmän johdolla kehitetään ammattikorkeakouluihin
ja yliopistoihin kyselylomake, jonka avulla kerätään tietoa opinnäytetöiden sisällöstä,
sektorista ja teemasta sekä ohjaavan yrityksen alasta. Selvitystyön tavoitteena on
seurata pitkäjänteisesti töiden jakautumista ja tunnistaa nousevia trendejä. Tiedon
avulla voidaan myös paljastaa liian vähälle huomiolle jääviä alueita ja auttaa tukemaan niiden tutkimista.
Elokuussa ryhmä järjestää perinteisen opettajaseminaarin.

Liiketoimintaryhmä
Liiketoimintaryhmä käsittelee jäsenyritysten liiketoimintaan liittyviä yleisiä asioita.
STULn pääteemoihin liittyen edistetään urakoitsijoiden projektinjohtokyvykkyyttä.
Vuonna 2020:
–– Valmistellaan koulutusprojekti yhdessä muiden ryhmien sekä SETIn ja Sähköinfon
kanssa.
–– Tiivistetään yhteistyötä NSS:n kanssa kummankin järjestön jäsenten projektinjohtokyvykkyyden edistämisessä.
–– Tehdään aloitteita tuottavuuden parantamiseksi työmailla ja etsitään keinoja
–– hukkatyön ja materiaalihukan vähentämiseksi
–– tavaravirtojen parempaan kontrolliin
–– työmaayhteistyön edistämiseksi.
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Teemaseminaari
Liiketoimintaryhmä valmistelee vuoden 2020 aikana teemaseminaarin rakennusprosessin kehittämisestä sähköurakoinnin näkökulmasta.
STUL-takuu
STUL-takuun etenemistä valvotaan ja edistetään. Tavoitteena ensi vuodelle on asian
tunnettuuden ja tietoisuuden lisääminen urakoitsijoiden piirissä.
Sähköurakan tarjoustoiminnan kehittämisryhmä
Jatketaan määräluetteloiden käyttöönoton markkinointia aktiivisesti.

Sähkötekniikkaryhmä
Ryhmän tehtävänä on ottaa kantaa ja vaikuttaa ajankohtaisiin sähköasennusten
määräysmuutoksiin sekä kehittää alan toimintakäytäntöjä siten, että sähköturvallisuus paranee.
Vuonna 2020 sähkötekniikkaryhmä käsittelee ja toteuttaa seuraavia asioita:
–– SFS 6000 standardin soveltaminen
–– ryhmän vaikuttavuuden lisääminen
–– sähköturvallisuusaiheisen seminaarin järjestäminen.

Teleryhmä
Teleryhmän ottaa kantaa ja vaikuttaa tele- ja tietoliikennealalla tapahtuviin laki- ja
määräyshankkeisiin sekä muutoksiin ja kehittää alan toimintakäytäntöjä.
Vuoden 2020 painopistealueet ovat: kiinteistöiden sisäverkkourakoinnin ja -suunnittelun laatukysymykset, sisäverkkojen tarkastustoiminta ja optisten runko- ja liityntäverkkojen yhteisrakentamiseen liittyvät kysymykset ja toimintamallien kehittäminen.
Lisäksi tulevana vuonna ollaan mukana vaikuttamassa tietoliikennealan toisen asteen
tieto- ja tietoliikennetekniikan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon uudistuviin osaamisvaatimuksiin.

2. asteen oppilaitostyöryhmä
Toisen asteen oppilaitostyöryhmän tärkein tehtävä vuonna 2020 on seurata aktiivisesti sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkinnon perusteiden käyttöönottoa oppilaitoksissa. Keskeisenä tavoitteena on löytää yhteinen sisällöllinen ja laadullinen tulkinta uudesta opetussuunnitelmasta oppilaitosten ja työnantajien välille.
Oppilaitoksen ja työpaikkojen roolit ja yhteistyö korostuvat koulutuksessa.
Tuemme toiminnallamme alueosastojen, liiton jäsenten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.
Avustamme toisen asteen sähköistysalan oppilaitosten yhteistoimintapäivän järjestämisessä syksyllä 2020 edistämään yhteisiin tavoitteisiimme pääsemiseksi.
Lisäksi:
–– Pyritään vaikuttamaan oppilaitosten opetussuunnitelmiin niin, että kaikilla työssäoppimisjaksolle lähtevillä on sähkötyöturvallisuus- ja työturvallisuusosaamista
sekä riittävä sähköistysalan ammatillinen perusosaaminen kulloiseenkin työssäoppimisjaksoon mentäessä.
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–– Pyritään vaikuttamaan työpaikkaohjaajan perehdyttämiseen; tehtävät ja työpaikkaohjaajalta toivottavat valmiudet.
–– Toppi-sovelluksen päivityksen sisältöön vaikuttaminen tulevien sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteiden mukaiseksi.
–– Lisäämme oppilaitosten opinto-ohjaajien sähköistysalan tuntemusta, jotta he
osaisivat ohjata tyttöjä ja poikia sähköalan moninaisiin työtehtäviin. Tavoitteena
on, että opiskelijaksi hakeutuva tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan ja osaa
tehdä opiskeluaan ja uraansa koskevia valintoja.
–– Edistetään oppilaitosten tietoisuutta sähkö- ja telealasta elämänurana ja tuodaan
myös esiin STUL maan johtavana sähköalan järjestönä.

Työmarkkinaryhmä
STUL:n työsuhdeasioita koskeva tiedottaminen ja oikeudelliset palvelut on kohdennettu STUL:n työmarkkinaryhmään kuuluville yrityksille. STUL:n työmarkkinaryhmän
työmarkkinaneuvottelukunta toimii STUL:n asiantuntijaryhmänä työmarkkinoihin ja
työsuhteisiin liittyvissä asioissa.
Työmarkkinaneuvottelukuntaan kuuluu työmarkkinaryhmän sääntöjen mukaan seitsemästä yhteentoista jäsentä. STUL:n hallitus valitsi helmikuussa 2019 pidetyssä
kokouksessaan työmarkkinaneuvottelukuntaan vuosiksi 2019 ja 2020 seuraavat
seitsemän henkilöä:
Kimmo Lehtonen, Quattroservices Oy		
Marko Leppäaho, Sähkö-Rauma Oy		
Heimo Niininen, Ajansähkö Oy			
Kari Pernu, Sähkö Pernu Oy			
Juha Puumala, Mesiel Oy			
Markku Simola, Sähkö-Meka Oy		
Jonas Valtonen, Espoon Sähkömiehet Oy

Uusimaa
Satakunta
Keski-Suomi
Pohjois-Suomi
Pohjanmaa
Uusimaa
Uusimaa

Lisäksi työmarkkinaneuvottelukunnan toimintaan osallistuu ilman äänioikeutta
STUL:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuusela, Amplit Oy, STUL:n toimitusjohtaja
Kai Puustinen sekä STUL:n työmarkkinajohtaja Esa Larsén.
STUL on tehnyt työmarkkinaryhmän jäsenyrityksille tarjottavia työmarkkinapalveluja
koskevan yhteistyösopimuksen Sähkötekniset työnantajat STTA:n kanssa.
Sopimuksen perusteella STTA huolehtii korvausta vastaan merkittävästä osasta
STUL:n työmarkkinaryhmän tiedotus- ja neuvontapalveluista. STUL puolestaan vuokraa henkilöstöä ja luovuttaa korvausta vastaan muita resursseja STTA:n työmarkkinatoimintaan.
STUL:n työmarkkinaryhmän palvelutarjonta painottuu lainsäädännön ja viranomaisten yleissitoviksi vahvistamien Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen
ja Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamista
koskeviin asioihin.

Verkostourakointiryhmä
Verkostourakointiryhmän (VU-ryhmä) asioita hoitaa asiantuntijaryhmä, jonka toimikausi on kaksivuotinen. Uusi asiantuntijaryhmä aloittaa toimikautensa vuoden 2020
alussa.
VU-ryhmän toiminnan ulospäin näkyvin vuotuinen tapahtuma, Verkostopäivät, järjestetään Tallinnassa tammikuussa 2020.
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Vuonna 2020 pyritään edelleen tiivistämään yhteistyötä muiden sidosryhmien,
erityisesti jakeluverkonhaltijoiden kanssa. Keskusteltavia aiheita ovat esimerkiksi
maarakennustöiden sisältö, alalla vaadittavat koulutukset, alan sopimuskäytännöt ja
hätätyö. Muita ajankohtaisia ryhmän toiminnassa esillä olevia aiheita ovat työturvallisuus ja ympäristöasiat.

JÄSENJÄRJESTÖYHTEISTYÖ
14 järjestöä jäsenineen kuuluu STUL:n jäsenyyden piiriin. Jäsenjärjestöt ovat Avita,
Avoin automaatio, KNX Finland, Kunnossapitoyhdistys Promaint, Rakennusautomaatioliikkeiden liitto, SANT, Suomen Hissiyhdistys, Suomen Kodinkonehuoltojen liitto,
Suomen Kylmäliikkeiden liitto, SULPU, Suomen Valomainosliitto, SÄKPY, Sähkölämmitysfoorumi ja Turva-alan yrittäjät.
STUL:n toteuttaa yhteistyössä em. järjestöjen kanssa erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Avoin Automaatio ry
Avoin automaatio etsii ja kehittää uusia toimintamuotoja erilaisten teemojen – kuten
esim. IoT - ympärille. Yhdistyksen näkyvyyttä on tavoitteena parantaa tiedotusta ja
verkostoitumista lisäämällä. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen,
että alalle suunniteltu sertifiointi ja standardointi etenee edelleen. Yhteistyötä STULn,
Sähköinfon ja Sähkötieto ry:n kanssa jatketaan entiseen tapaan mm. työryhmiin
osallistumalla.

KNX Finland ry
Tapahtumat
Yhdistys osallistuu Jyväskylän Sähkö-Valo-AV 2020 -messuille omalla messuosastolla. Messujen avajaistilaisuudessa KNX Finland julkaisee KNX Awards 2020 -palkinnon saajan.
Yhdistys järjestää jäsenilleen messumatkan Frankfurtin L&B messuille, joiden yhteydessä osallistutaan maailmanlaajuiseen KNX Top Event -tapahtumaan. Maailmanlaajuinen KNX Association on perustettu vuonna 1990 nimellä EIB. Vuonna 2020 tulee
täyteen 30 vuotta yhdistyksen perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi 20.10.2020
KNX Finland järjestää KNXis30-juhlaseminaarin, jonka teemana on älyrakennukset
ja älyrakennuksiin liittyvä tematiikka.
Koulutus
KNX Finland käynnistää tarveselvityksen yhdistyksen alaisuudessa toimivan
KNX-koulutuskeskuksen perustamisesta. KNX-koulutusympäristön päivittäminen
ETS6-versioon käynnistetään loppuvuodesta 2020. Tämän lisäksi päivitetään koulutuspakettien toimitusten sisällöt vastamaan revisioitua KNX Associationin KNX TC
-pakettia. Vuonna 2020 päivitetään KNX ST-käsikirja.
Viestintä ja jäsenet
KNX Finland ry tehostaa jäseniin, konsultteihin, kiinteistöomistajiin ja rakennuttajiin
sekä kuluttajiin suunnattua viestintää. Viestinnän keskeisiä kulmakiviä ovat koulutus, direktiivi- ja lainsäädäntömuutokset, kattojärjestössä ja tekniikassa tapahtuvat
murrokset, suhdanne-, markkina- ja liiketoimintatrendit. Mm. tällä tavoin tehostetaan jäsenistön tukitoimia (katso toimintasuunnitelman kohta jäsenistö). Tehostetaan
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some- (FB, Twitter, Linkedin), lehdistö- ja www-viestintää yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
KNX yhdistys jatkaa jäsen- ja tukipalvelujen tuottamista.

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto SKLL ry
SKLL on järjestämässä Suomen Kylmäyhdistys ry:n koulutuspäiviä Espoossa (Hotelli
Korpilampi) alkuvuodesta 2020. Koulutuspäivien ohjelmassa on yksi osuus STUL:n
edustajan alustukselle. Vuoden 2020 luennolla käsitellään sähköasennusten suojausvaatimuksia.

Suomen Valomainosliitto
STUL:n ja Valomainosliiton yhteistyö jatkuu entisenlaisena. Keskeisintä toimintaa on
kaikenlainen alan edunvalvonta. Tarvittaessa yhdistys antaa lausuntoja viranomaisille
yksin ja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kansainvälisiä suhteita hoidetaan Euroopan Valomainosliiton kautta, jonka jäsen yhdistys on.
Yhdistyksen edustaja osallistuu vuosittain järjestettävään Euroopan Valomainosliiton
kokoukseen. Muita yhteistyökumppaneita ovat Valotekninen seura ja Sähköinfo oy.
Jäsenhankinta kohdistetaan valikoivasti valomainoksia tekevien ohella myös niitä
asentaviin ja niihin tarvikkeita toimittaviin yrityksiin. Perinteinen valomainospäivä
järjestetään Liettuassa tammikuun lopussa.

Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys Säkpy ry
Yhdistyksen keskeisintä toimintaa tulee olemaan osallistuminen STULin kunnossapitoryhmän toimintaan. Yhdessä Kunnossapitoryhmän kanssa tehdään töitä Tukesin
käytönjohtajarekisterin julkiseksi saamiseksi. Muita yhdistyksen hankkeita ovat Sähköturvallisuustestin sisällön ajanmukaisuuden tarkastaminen ja tarvittaessa päivittäminen sekä käytönjohtaja -kohteissa esillä pidettävän, sähkötöiden aloittamista
koskevan ohjeiston ja materiaalin luominen.
Yhdistys rohkaisee jäseniään tekemään koulutussopimuksia ja neuvoo niitä koskevissa asioissa. STULin tuottamasta, koulutussopimukseen liittyvästä materiaalista
samoin kuin Toppi-sovelluksen mahdollisuuksista tiedotetaan jäsenistöä. Opintomatkoja järjestetään entiseen tapaan ja jäsenistön kouluttautumista tuetaan. Sähköinsinööriliiton kanssa alkanutta yhteistyötä jatketaan.

Sähkölämmitysfoorumi ry
Vuonna 2020 Sähkölämmitysfoorumi ry:n keskeisenä tehtävänä on jatkaa EcoDesign
tilalämmitinasetuksen 2015/1188 kehittävää yhteistyötä kansallisella tasolla mm.
markkinavalvonnan kanssa ja EU:n tasolla mm. AIE:n kanssa sekä mahdollisuuksien
mukaan myös EU komission tasolla. Lisäksi fokuksena on asetuksen kansallisen tulkinnan ja menettelytapojen jalkauttaminen ja viestintä, urakoitsijoiden neuvonta sekä
myös kuluttajaneuvonta.

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto, RALL ry
RALL ry on rakennusautomaatioalalla ja LVIS-säätöalalla toimivien yritysten, maahantuojien ja järjestelmävalmistajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on
valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknillisissä, kaupallisissa ja liikkeenhoidollisissa kysymyksissä. Liiton tarkoituksena on myös
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edistää jäsentensä ja koko alan korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleen kehittämistä.
RALL ry järjestää vuoden 2020 aikana – keväällä ja syksyllä – päivän mittaiset
koulutustapahtumat, joissa aiheina on muun muassa teknistä ja talousosaamiskoulutusta. Lisäksi ensi vuoden ohjelmassa on jo perinteeksi muodostunut sekä hyvän
suosion saavuttanut, elokuun alkupuolella järjestettävä rakennusautomaatio-golfturnaus.
Lisäksi yhdistys on nimetyillä edustajilla mukana STUL ry:n automaatioryhmän
toiminnassa, Sähkötieto ry:n kiinteistöautomaation asiantuntijaryhmässä sekä SETIn
talotekniikkaurakoitsijoiden sertifiointilautakunnassa.

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry
SANTin kanssa edistetään taloyhtiöiden tieto- ja viestintäverkkojen uudistusten
asianmukaista toteutusta hyödyntäen mm. ST-ohjeistusta ja kiinteistöalan viestintäyhteistyötä.
Koulutusyhteistyötä jatketaan antennitekniikkakurssien sekä antennialan tekniikkapäivän osalta. Yhteistyön muotoja ja sisältöä kehitetään vastaamaan SANTin sääntöuudistuksen mukaista laajentunutta toimintakenttää.

Suomen Hissiyhdistys SUHY ry
Viranomaisiin ja muihin tahoihin vaikutetaan normien kehittämisen ja tietämyksen
parantamiseksi tavoitteena se, että hissien rakentaminen vanhoihin hissittömiin
kerrostaloihin yleistyy.
Vanhojen hissien ja liukuportaiden modernisointien ja peruskorjausten määrän
lisäämiseksi vaikutetaan monella eri tasolla, jotta Suomen hissikanta saataisiin
modernisoitua ja siten turvallisemmaksi käyttäjille. Vanhojen hissien turvallisuuden
parantamiseksi on tavoitteena saada vuonna 2020 kerättyä kattavasti kaikki Suomessa tapahtuneet hissitapaturmat ja ”läheltä piti” tapaukset jäsenyrityksiltä yhteiseen pohjoismaiseen tietokantaan, joka edesauttaa modernisointien aikaansaamista
vanhojen hissien turvallisuusriskien tultua yleisesti tiedoksi.
SUHY on jäsenenä eurooppalaisessa hissiyhdistysten kattojärjestössä European Lift
Assocation ELA:ssa, jonka eri työryhmiin osallistuu SUHYn nimeämiä edustajia.
Jäsenistölle SUHY järjestää ryhmämatkan eurooppalaiseen hissiseminaariin tai hissimessuille vuoden 2020 aikana.

Turva-alan yrittäjät ry
Turva-alan yrittäjät jatkaa toimia, joilla helpotetaan turva-alan yritysten yksityisistä
turvallisuuspalveluista annetun lain mukaista toimintaa. Lisäksi vaikutetaan yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi entistä paremmin turvasuojausalaa palvelevaksi.
Yhdistyksen julkaiseman Turvaa oikein -oppaan tunnettuutta ja käyttöä apuvälineenä
turvallisuusjärjestelmien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessien laadun parantamiseksi edistetään viestinnällä ja tiedottamisella. Julkaisutoimintaa jatketaan toteuttamalla kameravalvontajärjestelmien hankintaa, toteutusta ja käyttöä ohjeistavan
Kameravalvontaoppaan päivitystyö. Yhteistyössä Sähköinfo Oy:n kanssa toteutettavaa turvallisuusalan koulutusta kehitetään mm. verkkokoulutustarjontaa lisäämällä.
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TUOTTEET JA PALVELUT
Teknisen asiantuntijahenkilöstön tehtävät
Sähkötekniset-ryhmä – keskeiset tehtävät
–– Sähkötekninen koulutus
–– Kirjojen ja lehtiartikkeleiden sisällön tuottaminen
–– ST-kortiston ja muiden kansiotuotteiden sähköteknisen sisällön päivitys/
uudistaminen
–– Viranomaisyhteistyö: TEM, TUKES
–– STUL:n asiantuntijaryhmät: sähkötekniikkaryhmä, kunnossapitoryhmä,
verkostourakointiryhmä, toisen asteen oppilaitosryhmä
–– Suositusryhmä
–– Jäsenneuvonta ja jäsentiedotus
–– Kansainvälinen yhteistyö
–– Standardointityö.
Tietotekniset-ryhmä – keskeiset tehtävät
–– ST-kortisto- ja kansiotuotteiden tietoteknisen sisällön päivitys/uudistaminen
–– Kietotekninen koulutus (antenni- ja tietoverkot, turvallisuusjärjestelmät,
automaatio)
–– Kirjojen ja lehtiartikkeleiden sisällön tuottaminen
–– STUL teleryhmä ja STUL automaatioryhmä, Korkeakouluryhmä
–– TURVAn, RALL:in, SANT:in ja Avoin Automaatio ry:n asiamiestehtävät
–– Viranomaisyhteistyö: LVM, Traficom, Poliisihallitus, SM pelastusosasto, YM
–– Jäsentiedotus ja jäsenneuvonta
–– Standardointityö.

KOULUTUS
Sähkötekninen koulutus
Vuoden 2020 koulutuksen kehittämisen painopiste on edelleen verkkokoulutuksissa.
Suunnitelmana on julkaista sekä päivän mittaiseksi suunniteltuja opintojaksoja että
lyhytopintojaksoja. Koulutusaiheiksi valitaan erityisesti sellaisia asioita, joissa lähikoulutus ei ole tarkoituksenmukaista. SFS 6002 -koulutuksessa panostetaan verkkokoulutukseen ja kehitetään vaihtoehtoisia koulutusmalleja. Verkkokursseista julkaistaan verkkokurssilisenssi, joka sisältää useita kursseja ja on jatkuvasti käytettävissä.
Lähikoulutus on kuitenkin edelleen tärkein koulutusmuoto ja sitä kehitetään myös
jatkuvasti. Uusina kursseina toteutetaan erityisesti sähköalan opettajille suunnattu
sähkötyöturvallisuuskoulutus sekä sähkötöiden johtajille ja käytönjohtajille suunnattu
sähkötyöturvallisuuskoulutus.
Avoimia lähikoulutuspäiviä on vuoden 2020 aikana noin 100.

Tietotekniset järjestelmät -koulutus
Vuonna 2020 järjestetään yhteensä yli 40 erilaista tietoverkkoja ja tietoteknisiä järjestelmiä käsittelevää lähikurssia.
Aiheina on muun muassa optiset liityntäverkot ja kiinteistöiden antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmät suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta, rakennusautomaa-
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tiojärjestelmät, energiatehokkuusasiat ja projektinhallinta sekä myös turvallisuusjärjestelmien suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tietoteknistä verkkokurssitarjontaa
laajennetaan uusiin aiheisiin.

STUL:n lakiasiantuntijoiden keskeiset tehtävät
Toiminta-alue
Liiton lakiasiantuntijat ovat erikoistuneet ja keskittyvät oikeudellisiin kysymyksiin,
jotka liittyvät STUL:n jäsenyritysten sähköistämistä koskevaan liiketoimintaan.
Tällaisia aihealueita ovat muun muassa
–– yleinen sopimusjuridiikka;
–– toimitus- ja urakkasopimukset sekä niiden tulkinta;
–– kuluttajansuojalakiin liittyvät kysymykset;
–– hankintamenettelyt ja julkisia hankintoja koskevan lain soveltaminen;
–– materiaalikaupan sopimusasiat ja kauppalain soveltaminen;
–– urakointiin ja kaupanvastuuseen liittyvät vahingonkorvausasiat;
–– sähköistysalan työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsopimukset, alan työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen liittyvät asiat.
STUL:n lakiosastolla työskentelee neljä pitkän ammattikokemuksen omaavaa varatuomaria. Tästä resurssista yhden henkilötyövuoden suuruinen panos on vuokrattu
Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n käyttöön.
Toimintamuodot
Liiton lakiosaston toimintamuotoja ovat:
–– jäsenten jäsenpalveluna tapahtuva puhelinneuvonta;
–– jäsenyritysten yleinen edunvalvonta oikeudellisissa kysymyksissä;
–– jäsenyritysten oikeudellisten erimielisyyksien selvittäminen ja ratkaiseminen
sopimus- tai oikeudenkäyntiteitse erillistä Sähköinfo Oy:lle maksettavaa korvausta
vastaan;
–– avustaminen STUL:n työmarkkinaryhmään kuuluvien jäsenyritysten työsuhteisiin
liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa neuvotteluteitse tai oikeudessa;
–– oikeudellisten artikkelien kirjoittaminen jäsentiedotteeseen sekä STUL:n ja Sähköinfo Oy:n julkaisuihin;
–– lomakkeiden ja muiden avusteiden laatiminen jäsenyritysten käyttöön;
–– oikeudellisen koulutuksen antaminen alueosastoissa sekä STUL:n ja sen omistamien yhtiöiden järjestämissä lähikoulutustilaisuuksissa sekä oikeudellisia aihealueita koskevien verkkokoulutusaineistojen laatiminen;
–– Sähköinfo Oy:n julkaisujen oikeudellisen sisällön tarkistaminen;
–– STUL:n ja sen omistamien yhtiöiden lakiasioiden hoitaminen;
–– liiton edustajana toimiminen alaan liittyvien organisaatioiden hallinnoissa ja
toimielimissä; muun muassa Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö, asiamiestehtävät, Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta, neuvottelukunnan jäsen,
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, hallituksen jäsen, Suomen Yrittäjät
ry, työmarkkinavaltuuskunta, jäsen, Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry, yhteyshenkilö, Suomen Hissiyhdistys ry, lakimiespalvelu, Verkkoinfran palveluyritykset
VerPal ry, sihteeri, pohjoismainen urakoitsija- ja työnantajaorganisaatio NEPU,
sähköturvallisuusryhmä, jäsen.
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LAKIOSASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET
VUONNA 2020
Alan edistäminen ja edunvalvonta
YSE-ehtojen ja sivu-urakan alistamissopimuksen päivitystarpeet
STUL selvittää vuonna 1998 käyttöön otettujen Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998, RT 16-10660, sekä vuodelta 2000 olevien Sivu-urakan alistamissopimuksen, RT 80271, ehtojen ajantasaisuuden sekä ehtojen mahdolliset
muutostarpeet. STUL kartoittaa, onko rakennusalan eri osapuolilla valmiuksia edellä
mainittujen sopimusehtojen päivittämiseen. Ehtojen päivittäminen viestii käyttäjille,
että ehtojen ajantasaisuus on varmistettu. Tämä voi osaltaan vähentää tilaajien kiinnostusta käyttää omia tilaajakohtaisia sopimusehtojaan edellä mainittujen yleisten
sopimusehtojen sijasta.
Tilaajien omien sopimusehtojen valvonta sekä rakentamisen uusia sopimusmalleja
koskevat hankkeet
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998, käyttö on vähentynyt samalla,
kun useat tilaajat ovat siirtyneet käyttämään omia sopimusehtojaan. Osa tilaajakohtaisista ehdoista sisältää sähköurakoitsijan kannalta kohtuuttomana pidettäviä
sopimusmääräyksiä. STUL antaa vuoden 2020 aikana tilaajille palautetta ja kehitysehdotuksia tilaajakohtaisista kohtuuttomista sopimusehdoista.
STUL:n lakiosasto seuraa Rakennustietosäätiön käynnistämiä rakentamisen uusia
toteutusmalleja koskevia hankkeita ja vaikuttaa niissä kehitettävien sopimusmallien
sisältöön muun muassa lausuntoja antamalla.
STUL edistää Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen; YSE 1998, käyttöä sekä
sopijaosapuolten kannalta kohtuullisia sopimuskäytäntöjä sähköistystöiden osalta
keskeisille tilaajille, rakennuttajakonsulteille ja pääurakoitsijoiden edustajille järjestettävien työpajojen avulla.
Sähköurakan tarjoustoiminnan kehittäminen
STUL jatkaa vuonna 2016 käynnistettyä hanketta sähköistystöiden tarjoustoiminnan
kehittämiseksi. Tavoitteena on, että tarjouspyyntömenettely ja tarjoukset perustuisivat suunnitteluvaiheessa laadittuun massaluetteloon. Vuonna 2020 toimintaansa
jatkavassa työryhmässä on STUL:n lisäksi edustajia muun muassa rakennuttajia
edustavasta RAKLI ry:stä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä. STUL:lla on työryhmässä 10 jäsentä, joista osa on myös STUL:n
liiketoimintaryhmän yritysedustajia. Työryhmän sihteeri on STUL:n lakiosastolta.

Tiedottaminen
Työehtosopimusneuvottelut ja ratkaisujen sisältö
Sähköistysalan työntekijöiden työsuhteissa yleissitovuuden perusteella noudatettavan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy
31.3.2020.
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Myös alan toimihenkilöiden työsuhteissa yleissitovuuden perusteella sovellettava
Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille on mahdollista irtisanoa päättymään 31.1.2020.
STUL:n juristit seuraavat kumpaakin työehtosopimusta koskevia neuvotteluita ja
tiedottavat työmarkkinatilanteesta, mahdollisista työhäiriöistä sekä neuvottelujen
tuloksena syntyvien uusien työehtosopimusratkaisujen sisällöstä.

Oikeudellinen koulutus
Urakoitsijan sopimusasiat – YSE 1998
STUL tarjoaa jäsenyrityksilleen kerran vuodessa Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998, koskevaa koulutusta. YSE:ä koskeva kaksiosainen koulutustilaisuus
järjestetään vuoden 2020 syksyllä lokakuussa ja marraskuussa. Lisäksi YSE:stä
järjestetään tilauskursseja STUL:n jäsenyrityksille, jäsenjärjestöille ja alueosastoille.
Uusi työaikalaki
Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain eräiden säännösten pakottavat voimaantuloajankohdat voivat kuitenkin poiketa edellä mainitusta. Uusien säännösten
soveltaminen saattaa joltain osin riippua työehtosopimuksen määräysten sisällöstä ja
työehtosopimuksen voimassaoloajasta. Uusi laki mahdollistaa muun muassa työaikalakiin perustuvan työaikapankin käyttöönottamisen paikallisesti tehtävän sopimuksen
perusteella.
STUL järjestää koulutusta uuden työaikalain säännöksistä vuoden 2020 keväällä
yhteistyössä Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n kanssa.
Palkanlaskentakysymyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta
sovellettaessa
Sähköistys- ja sähköasennusalan palkanlaskentakysymyksistä tarjotaan koulutusta
vuoden 2020 aikana yhteistyössä Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n kanssa.
Työvoiman vähentäminen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella Sähköistysja sähköasennusalan työehtosopimusta sovellettaessa
Erilaatuisia työsuhteen päättämiseen liittyvä riitoja esiintyy alalla valitettavan usein.
Lain vastaisesta työsuhteen päättämisestä maksettavat korvaukset nousevat määrältään myös suuriksi. Näiden tapausten välttämiseksi STUL:n lakiosasto toteuttaa
vuoden 2020 aikana uuden kurssin sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden
työsuhteiden päättämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä.

Muut koulutustilaisuudet
Edellä mainittujen koulutustilaisuuksien lisäksi liiton juristit osallistuvat Sähköinfo
Oy:n useiden muiden aihealueiden kurssien toteuttamiseen juridisilla luento-osuuksilla.
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KIRJAT
Vuonna 2020 julkaistavat uudet ja päivitettävät kirjat
(P = päivitys, U = uusi, VI = vuosittain ilmestyvä, aina uusi sisältö)
STUL ry
––
––
––
––
––
––

Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus (P)
Jännitetyöopas (P)
STJ + KJ käsikirja (P)
Sähkölaitteiston lämpökuvaus (P)
Sähköremontti (P)
D1-2017 sähköinen versio (U)

Sähköinfo Oy
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Sähköurakan yksikkökustannuksia 1/2020 (VI)
Sähköurakan yksikkökustannuksia 1/2020 (VI)
Sähkötieto ry
Paloilmoitinjärjestelmät, ST-käsikirja 10 (P)
Kameravalvontajärjestelmät, ST-käsikirja 13 (P)
Yleiskaapelointijärjestelmät, ST-käsikirja 16 (P)
Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät, ST-käsikirja 20 (P)
KNX-järjestelmän perusteet, ST-käsikirja 23 (P)
Hyvä asennustapa sähkö- ja teletöissä, ST-käsikirja 34 (P)
Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus, ST-käsikirja 40 (P)
Automaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen, opas standardin SFS-EN
15232 käyttöön, ST- ohjeisto 20 (P)

SETI Oy
–– STM käytännössä 2020 (VI)
–– Tele-, turva- ja RAU-urakointi käytännössä 2020 (VI)
–– Sähköalan säännökset 2020 (VI)

TIETOKANSIOT, ST-KORTISTO JA OHJELMISTOT
ST-kortistolla, tietokansioilla ja ohjelmistotuotteilla edistetään sähkö- ja tietoteknisen suunnittelun, asennusten ja kunnossapidon korkeaa tasoa, projektien tehokasta
läpivientiä sekä alan hyviä ammatillisia käytäntöjä.
Tuotteiden verkkoversioita myydään erillisinä verkkotuotteina tai verkkotuotepaketteihin eli Super-, PK-, TELE-, TURVA-, RAU- ja LviA-lisensseihin sisältyvinä.
Verkkotuotteita käytetään Severi-palvelun avulla, osoitteessa www.severi.sahkoinfo.fi.

ST-kortisto
ST-kortiston sisältökehityksen painopistealueita ovat vuonna 2020 mm. sähköselostusaineiston uudistustyön jatkaminen, sähkölämmitysaineistojen uudistustyön
jatkaminen, järjestelmien tietoturva-aineiston tuottamisen jatkaminen, rakennuksen
sähköverkon ja liittymän mitoitusta ohjeistavan materiaalin kehittäminen.
Tarkemmat ST-aineistoon liittyvät suunnitelmat ja linjaukset ovat luettavissa Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelmasta, http://www.sahkotieto.fi -> toimintasuunnitelma.
Sähköinfo Oy:n, Rakennustieto Oy:n ja Sähkötieto ry:n välistä yhteistyötä jatketaan
ohjausryhmän ohjauksessa. Tietopalvelujensa ja kortistotuotteidensa kehittämiseksi
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osapuolet keräävät aktiivisesti kiinteistö-, talotekniikka-, sähköistys-, turvallisuus- ja
infra-alan ammattilaisia kokonaisvaltaisesti palvelevia sisältöjä.

Febdok
Pienjännitesähkölaitteistojen mitoitusohjelman kehitystä jatketaan aktiivisesti niin
myynnillisesti kuin tuotteen ominaisuuksien osalta. Lisäksi jatketaan laitevalmistajien
kanssa yhteistyötä, jonka myötä saadaan suomalaisten valmistajien tuotteita ohjelmistoon yhä enemmän. Lisäksi osallistutaan ohjelman kehittämiseen laadunvalvonnallisesti ja Suomen kielen käännösten myötä.

Sähköalan tietokansio
Sisältö painottuu jatkossakin lakeihin ja määräyksiin. Kansiota julkaistaan tällä nimellä yksinomaan painettuna tuotteena ja aineisto rajataan yhteen kansioon.

Tarjouslaskennan pakettirekisteri
Rakennetaan yhteistyössä STK:n kanssa linkki www.sahkonumerot.fi-tuotekorteilta
pakettirekisterin julkiselle puolelle https://pakettitulkki.sahkoinfo.fi/ .

SignSpace
Lomakepalvelussa otetaan käyttöön Tilaajavastuu Oy:n SignSpace sähköinen allekirjoitus.

Sovelluskehitys
Työmaahelppi-alustalla toteutetaan muita vastaavanlaisia tuotteita eri aihepiireistä
kuten esimerkiksi telehelppi. Tutustutaan ja tarpeen mukaan otetaan käyttöön muita
digitalisaatiota hyödyntäviä tiedon jakotapoja.

Sähköistysalan työsuhdekansio
Sähköistysalan työsuhdekansiota tuotetaan sähköisessä muodossa jatkuvana prosessina. Päivityksessä huomioidaan muuttuva lainsäädäntö, sähköistysalan ja
sähköasennusalan työehtosopimukseen tulevat muutokset sekä talotekniikka-alan
toimihenkilöiden työehtosopimukseen tulevat muutokset soveltuvin osin.

Sähköpätevyyden ylläpitokansio
Painotuote säilyy ennallaan luettelomaisena versiona. Uudistetun verkkoversion sisältö on laajempi kuin painotuote ja laajempi kuin Sähköalan tietokansion painotuote.

Turva-alan tietokansio
Turva-alan tietokansiossa toteutetaan paloilmoitinohjeiston uudistuksen aiheuttamia
päivityksiä. Turva-alan tilasto- ja hyväksymistiedot sekä turvatekniset ST-julkaisut
ylläpidetään ajan tasalla.
Liiton juristit pitävät yllä ja kehittävät Sähköistysalan työsuhdekansiota sekä tarkastavat ja päivittävät Sähköinfon julkaisemien ”Sähköpätevyyden ylläpitokansion” ja
”Turva-alan tietokansion” juridiset osuudet sekä tarkistavat ST-kortiston sopimuslomakkeiden oikeudellisen ajantasaisuuden.
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LEHDET
Sähköala
Sähkö- ja telealan ammattilehti Sähköala ilmestyy vuonna 2020 kymmenen kertaa.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton varsinaiset jäsenet saavat pääasiassa teknisistä artikkeleista koostuva lehden jäsenetuna. Lehdistä tammi-helmikuun sekä kesä-heinäkuun
lehdet julkaistaan kaksoisnumeroina.
Vuonna 2019 lehden teemoja olivat siirto- ja jakeluverkot, energiatehokkuus, sähkölämmitys ja hajautettu energiantuotanto, valaistus, huolto ja kunnossapito, työvälineet ja mittauslaitteet, ilmanvaihto, jäähdytys ja rakennusautomaatio, antenni-, teleja tietoverkot, tuoteuutuudet sekä automaatio- ja turvajärjestelmät.
Lehden näköislehtiversio julkaistaan Sähköinfon Severi-palvelussa aina lehden ilmestymispäivänä. Samalla lehden tilaajille lähetetään sähköpostilla Sähköalan uutiskirje, jossa kerrotaan esimerkiksi lehden tärkeimmät artikkelit ja listataan kuukauden
tärkeimmät uutiset. Severi-palvelussa on julkaistu lehden kaikki numerot vuodesta
2005 lähtien.

Sähköala Koti
Maaliskuussa 2020 ilmestyvä Sähköala-lehden kuluttajanumero käsittelee muun
muassa aurinkosähköjärjestelmän asennuttamista, valaistusratkaisuja, seniorien
sähköisiä turvaratkaisuja, sähköremontteja, sähköpaloja sekä sähkön varastointiratkaisuja ja sähköomavaisuutta.
Lehti postitetaan Sähköala-lehden tilaajien lisäksi Rakentaja.fi-palvelun keräämiin
osoitteisiin rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostuneille ihmisille. Lisäksi lehteä
jaetaan esimerkiksi rakentamismessuilla STULin alueosastojen messuosastoilla. Lehti julkaistaan myös näköislehtenä kaikille avoimilla Sähköala.fi-sivuilla.

Severi.sahkoinfo.fi/sahkoalalehti
Sähköala-lehden näköislehtiversio julkaistaan Sähköinfon Severi-palvelussa aina lehden ilmestymispäivänä. Samalla lehden tilaajille lähetetään sähköpostilla Sähköalan
uutiskirje, jossa kerrotaan esimerkiksi lehden tärkeimmät artikkelit ja listataan kuukauden tärkeimmät uutiset. Palvelussa on julkaistu lehden kaikki numerot vuodesta
2005 lähtien.

Sähkö- ja telealan palveluhakemisto
Sähköinfo oy:n tuotteita ja palveluita esittelevä Sähkö- ja telealan palveluhakemisto
julkaistaan vuoden 2020 tammikuussa ja elokuussa. Palveluhakemistossa esitellään
Sähköinfon koko palvelutarjonta kirjoista kursseihin ja verkkotuotteisiin. Lyhyitä esittelyitä täydennetään ajankohtaisimmista ja kiinnostavimmista aiheista kirjoitettavilla
pidemmillä artikkeleilla.

Sähkömaailma
Sähkömaailma on sähköalan uutis- ja ajankohtaislehti, jonka liiton jäsenet saavat
jäsenetuna. Jäsenet saavat lisäksi lehden liitteenä 4-8-sivuisen jäsentiedotteen. Sähkömaailma julkaistaan 11 kertaa (kaksoisnumero kesä-heinäkuussa) vuodessa.
Lehdessä tuodaan ajankohtaisten uutisten lisäksi vahvasti esille myös liiton vuoden
teemoihin liittyviä asioita.
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Tavoitteena on pitää Sähkömaailman levikki noin 4 500 kappaleen tasolla.
Vuonna 2020 Sähkömaailmaa jaetaan virallisena näyttelylehtenä helmikuisilla
Jyväskylän Sähkömessuilla.

www-sivustot
Sähköala.fi
Sähköala.fi on sähköalan ammattilaisille ja kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisille suunnattu sähköalan yleisportaali, joka seuraa aktiivisesti sähkö- ja teleurakointialan tapahtumia ja ajankohtaisia kuulumisia.
Sivuilla on oma opiskeluosio sähköalan opiskelumahdollisuuksista kiinnostuneille
nuorille. Uutisten lisäksi sivuilla julkaistaan esimerkiksi Sähköala- ja Sähkömaailma-lehtien artikkeleita, tuoteuutuuksia sekä sähköalan opiskelusta kertovia juttuja.
Myös Sähköalan uutiskirje julkaistaan sivulla kuukausittain aina painetun lehden
ilmestyttyä.
Tammi-elokuuussa 2019 Google analytics tilastoi sivuille yhteensä 434 312 katselukertaa, mikä vastaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukua. Vuonna 2020
sivujen aktiivista ylläpitoa jatketaan runsaan kävijävirran ja kiinnostuksen ylläpitämiseksi.
Sähköalan Facebook-sivuilla www.facebook.com/sahkoala.fi on reilut 6 000 seuraajaa. Kaikille avoimella sivulla seurataan sähköalan uutisia ja julkaistaan linkkejä Sähköala.fi-sivujen artikkeleihin ja opiskelijajuttuihin. Lisäksi sivuilla julkaistaan linkki
Sähköalan uutiskirjeeseen aina lehden ilmestymisen jälkeen.
Sähköalan opiskelumahdollisuuksia esittelevät Sähköalan Instagram-sivut
www.instagram.com/sahkoala avattiin elokuussa 2018. Sivujen aktiivista päivitystyötä jatketaan vuonna 2020 kanavan tunnetuksi tekemiseksi.
Lisäksi sähköalan opiskelumahdollisuuksien esittelyä tullaan laajentamaan myös
muihin nuorison suosimiin sosiaalisen median kanaviin.
stul.fi
WordPress alustalla sivuston käytettävyyttä ja ulkoasua kehitetään visuaalisen
ilmeen kokonaisuudistuksen myötä. Sivustolla julkaistaan keskeisille sidosryhmille
suunnattua ajankohtaista informaatiota.
STUL:n LinkedIn ja Twitter -tilit
Sivustoilla nostetaan esiin liiton ajankohtaisia tapahtumia ja aikaansaannoksia
sekä linkitetään kävijöitä omien sisältöjen ääreen. Tavoitteena on lisätä some-julkaisemisen aktiivisuutta.
löydäsähkömies.fi
WordPress alustalle siirrettyä palvelua kehitetään niin käytettävyyden kuin ilmeen
osalta. Sivustolla julkaistaan kuluttajia innostavaa ja valistavaa informaatiota
koskien mm. kullekin vuodenajalle ajankohtaisia sähköistysratkaisuja.
facebook.com/loydasahkomies
sivustolla julkaistaan kommentteja ja linkkejä niin kuluttajia kuin urakoitsjoitakin
kiinnostaviin ajankohtaisiin sisältöihin. Tavoitteena on kasvattaa tykkääjien määrää
ja päivittää sivustoa vähintään kerran viikossa.
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stta.fi
Myös tämä sivusto on siirretty WordPress alustalle ja sillä julkaistaan pääasiassa
STTA:n jäsenistölle ja työmarkkinaryhmälle suunnattua sisältöä.
sahkoinfo.fi
Sivustolla julkaistaan Sähköinfon koko tuotetarjonta nostaen esiin uutuustuotteita ja
ajankohtaisia tapahtumia.

YHTIÖT JA HALLINTO
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköinfo Oy, Henkilö- ja yritysarviointi SETI
Oy ja Kiinteistö Oy Leppävaaran Sähkötalo muodostavat STUL-konsernin.
STUL ry:n ja Sähköinfo Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.10.2019 alkaen on
nimitetty Kai Puustinen. Olli-Heikki Kyllönen jatkaa samasta päivämäärästä alkaen
hallituksen erityistehtävissä neuvonantajana eläköitymiseensä 31.3.2020 asti.
SETI Oy:n toimitusjohtajana toimii Olli Vitikka.
Liitto ja yhtiöt toimivat liittotoimistossa Espoon Leppävaarassa.
STUL ry on osakkaana HeadPower Oy:ssä (41 %) ja Suomen Tilaajavastuu Oy:ssä
(22 %).
Liiton ja sen yhtiöiden palveluksessa on vuoden 2020 alkaessa* 52 työntekijää, joista kaksi on osa-aikaisesti työskenteleviä sähköistysalan opiskelijoita. Kaikista työntekijöistä naisia on 21 ja miehiä 31. Vuoden 2020 aikana STUL-konsernista jäänee
eläkkeelle neljä henkilöä.
(* ennakko lokakuu 2019)
Toimintavuoden aikana jatketaan työyhteisövalmiuksien ja työhyvinvoinnin kehittämistä.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
SETI on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin nimeämä puolueeton ja riippumaton sähköturvallisuuslakien mukaisten sähköpätevyystodistusten arvioija, jonka
toimintaa valvoo FINAS.
SETI myöntää sähkötöiden- tai käytön johtajan tehtäviin tarvittavat sähköturvallisuuslaissa määritellyt pätevyystodistukset ja sähköalan ammattilaisen kelpoisuustodistuksen sekä hissiturvallisuuslaissa määritellyn hissitöiden johtajan tehtäviin
tarvittavan pätevyystodistuksen. Näiden edellä mainittujen lakisääteisten pätevyyksien lisäksi SETI:n valikoimasta löytyy vapaaehtoisia pätevyyttä osoittavia todistuksia
kriteerit täyttäville kuntotutkijoille, EX-, tele-, turva- ja rakennusautomaatioalalle sekä
sähkölaitteistojen lämpökuvaajille.
SETI myöntää yrityshyväksyntöjä kriteerit täyttäville kunnossapito-, tele- ja rakennusautomaatiourakoitsijoille sekä lämpökuvaus- ja kuntotutkijapalveluja tarjoaville
yrityksille. Lisäksi SETI sertifioi FINASin akkreditoimana turva- ja talotekniikka-alalla
toimivia yrityksiä. SETI ylläpitää erikoisosaamisensa todentaneista yrityksistä julkista
SETIPro-rekisteriä.
SETI hyväksyy sähkötyöturvallisuuskoulutusta antavia henkilöitä ja sähkötyöturvallisuuskoulutukseen verkkokursseja. SETI:n auktorisoimien kouluttajien kurssin ja
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hyväksytyn verkkokurssin suorittaneet voivat tilata SETI:n sähkötyöturvallisuuskortin.
SETI varmentaa auktorisoimien kouluttajien kautta sähkötyöturvallisuuskortin saaneiden pätevyyden eri palveluntuottajien rekisterien pitäjille, kun henkilö on hyväksynyt
koulutustietonsa tallentamisen sähkötyöturvallisuuskoulutusrekisteriin.
SETI järjestää sähköpätevyystodistukseen vaadittavia Tukesin sähköturvallisuustutkintoja, lämpökuvauspätevyyden saamiseksi LK-tutkintoja sekä räjähdysvaarallisiin
tiloihin sähkötöitä tai sähkösuunnittelua tekeville henkilöille EX-tutkintoja, jossa
todennetaan räjähdysvaarallisissa tiloissa sähköasennuksissa noudatettavien standardien tuntemus.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö
Säätiö myöntää vuonna 2020 sähkö- ja telealan kehittämispalkinnon ja koulutuspalkinnon. Muita jaettavia stipendejä ovat sähkö- ja teleurakointiin liittyvät hyväopinnäytetyöt, sähköisen talotekniikan yliopistostipendi sekä turvajärjestelmäasentajan
stipendit.
Sähköturvallisuusmääräysten suositusryhmä ja paloilmoitinsuositusryhmä jatkavat
toimintaansa edellisien vuosien tapaan.
Säätiön asiamiehenä toimii liiton lakimies. Säätiön toiminnasta kerrotaan tarkemmin
säätiön kotisivulla www.skt-saatio.fi

Sähköseniorit
Sähköseniorit, joka on perustettu 26.11.1995 ja joka toimii rekisteröimättömänä
yhdistyksenä, jatkaa perinteistä toimintaansa myös vuonna 2020. Toimintavuosia on
kertynyt jo 25 ja sitä aiotaan jotenkin juhlistaa syyskokouksen yhteydessä.
Yhdistyksellä on 140 jäsentä ja jäsenmäärän odotetaan kasvavan edelleen. Jäseninä
yhdistyksessä on entisiä sähköurakoitsijoita, tukkukaupan johtajia, sähkösuunnittelijoita, sähköteollisuuden johtajia, sähkölaitosjohtajia sekä STUL:n organisaatiossa
työskennelleitä henkilöitä.
Kevätkauden alkajaisiksi yhdistys tekee golfmatkan Tunisian Hammametiin 21.–
28.2.2020. Lisäksi kevään ohjelmaan kuuluvat teatterikäynti sekä yritys- tai kulttuurivierailu. Joko keväällä tai syksyllä toteutetaan perinteinen ulkomaanmatka myöhemmin määriteltävään kohteeseen.
Vuonna 2019 alkanutta kuntokoulua jatketaan Ruoholahden Motivuksella. Parempi
nimi tälle olisi senioreiden liikuntatunti, jossa osanottajien koordinaatiota ja lihasten
sekä nivelten liikkuvuutta edistetään.
Kesä avataan sähkösenioreiden golfmestaruuskilpailulla, joka pidetään kesäkuun 5.
päivänä Pickalan Seaside-kentällä. Kesään kuuluvat tuttuun tapaan kesäkokous ja
rapuillallinen. Sähköseniorit osallistuvat myös joukolla Sähkögolfiin, joka pidetään
elokuun 6.–7. päivinä Pickalan Park-kentällä.
Sähkösenioreiden syksyn suunnitelmiin sisältyy teatteri-ilta, golfmatka, keilauksen
mestaruuskisa sekä joululounas. Ohjelmassa on myös osallistuminen Sähköurakoitsijapäiville ja sen yhteydessä pidettävä vuosikokous.
STUL tukee taloudellisesti Sähkösenioreiden toimintaa. Muiden etujen lisäksi jäsenet
saavat subventoituun hintaan Sähkömaailma- ja Sähköala -lehtien vuosikerrat sekä
osallistumisen Sähköurakoitsijapäiville.
Sähköseniorit-ryhmää vetää edelleen Pekka Sallinen.

