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Sisältö



Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi vuonna 2021 kaik-
kien aikojen suurimpiin lukemiin. Sekä uudis- että korjausrakentamisessa 
tarvittiin ja hyödynnettiin laajasti ratkaisuja, jotka edistävät energiatehok-
kuutta ja kiinteistöautomaatiota. 

Vaikutimme aktiivisesti kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, joissa avai-
nasioita ovat hiilineutraalius sekä fossiiliton liikenne. Näin turvaamme 
alamme yritysten toimintamahdollisuuksia. Pandemiavuotta leimasi 
myös sähköajoneuvojen yleistyminen. Latauslaitteiden myynti lisääntyi 
vauhdikkaasti, ja aloimme tilastoida laitteiden myyntimääriä. Kaupallises-
ti myönteistä vuotta varjosti tieto tulevaisuuden työvoimapulasta. Työm-
me tilanteen parantamiseksi jatkui yhteistyössä alan muiden toimijoiden 
kanssa. Sekä kansalliset että kansainväliset verkostomme osoittivat voi-
mansa tärkeiden tavoitteidemme edistämisessä.

Etätyöaika haastoi meidät löytämään paljon uutta. 90-vuotisjuhlavuo-
temme aikana jäsenkuntamme kasvoi, ja meillä on nyt 92 jäsenyritystä. 
Saimme uuden toimitusjohtajan, työtapamme tehostuivat, tarjosimme 
laadukasta koulutusta ja edunvalvontatyömme vahvistui entisestään. 

Ilmassa on sähköä.

MARTTI FORSS
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan katsaus
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Koronapandemiasta huolimatta sähköteknisten tuot-
teiden tukkumyynnin arvo vuonna 2021 oli 1 145 mil-
joonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen kasvu ylsi 
jopa 15,9 prosenttia paremmaksi kuin vuosi sitten. 
Suhdannevaihtelutkin huomioiden myynnin arvo on 
kasvanut niin, että se on nyt noin 50 prosenttia suu-
rempi kuin viisitoista vuotta sitten.

Laajaa kiinnostusta herätti tilastomme, johon aloimme 
koota sähköajoneuvojen latauslaitteiden myyntimää-
riä. Kiinteistöihin asennettavien sähköajoneuvojen 
latauslaitteiden myynti kehittyi tasaisesti noin 10 000 
latauspisteen kvartaalivauhdilla. Vuoden aikana laite-
myynti kattoi 43 365 latauspistettä.

Työtä työvoiman saamiseksi

Aktiivisen ja kaupallisesti myönteisen vuoden jälkeen 
tulevaisuudessa pullonkaulaksi voi muodostua osaa-
van työvoiman puute. Siihen toimialamme odottaa 
koulutusjärjestelmältämme ja työperäisen maahan-
muuton sääntelyltä aktiivisia parannuksia. Toimimme 
työvoimatavoitteen eteen myös itse: aloitimme syksyl-
lä 2021 kolmen järjestön yhteishankkeena Näkymätön 

voima -kampanjan yhdessä Sähkötekniikan ja energia-
tehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n sekä Sähkö- 
ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kanssa. 

Näkymätön voima -kampanja näyttää nuorille ja alan-
vaihtajille, millaista työ sähköalalla on ja millaisia eri 
uramahdollisuuksia se tarjoaa. Esimerkiksi meidän 
jäsenyrityksissämme tuonti-, vienti- ja tukkukaupas-
sa on hyvin monipuolisia tehtäviä tarjolla sen kenties 
monelle ennestään tutumman sähköasentamisen ja 
-urakoinnin lisäksi. Useampivuotisella kampanjalla 
pyrimme varmistamaan, että meille sähköistymisen 
alalla riittää osaavia ja motivoituneita työkavereita tu-
levaisuudessakin.

Uutta virtaa edunvalvontaan

STK juhli 90-vuotista taivaltaan syksyllä 2021. Onnek-
kaasti koronatilanne salli yhteisen kokoontumisen 
sekä liiton merkkipäivänä Olympiastadionin tiloissa 
että Sähkönumerot-tuotetietopalvelun 50-vuotisiltana.

Yhdistyksen toimintaa kaksi vuosikymmentä koordi-
noinut Tarja Hailikari jäi helmikuussa 2021 ansaitulle 

eläkkeelle – yhdistyksen kunniajäsenenä. Toivotimme 
tervetulleeksi uuden toimitusjohtajamme Sallamaari 
Muhosen, jonka valinta ilmentää toimialamme tarvet-
ta panostaa edunvalvontaan yhä enemmän. 

Ilmastonmuutoksen myötä kansallisessa ja EU-lain-
säädännössä tapahtuu paljon, mikä liittyy alamme yri-
tysten toimintamahdollisuuksiin ja mihin haluamme 
yhdessä vaikuttaa.

Jäsenkunta kasvaa ja laajenee

Saimme runsaasti uusia jäseniä vuoden 2021 aikana: 
Oy Merilux Ab, Purso Oy, SG Armaturen Oy, Tele-Tuk-
ku Oy, Wiha Werkzeuge ovat tervetulleita vaikuttavaan 
joukkoomme.

MARTTI FORSS
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan katsaus
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Vuoden 2021       
   tärkeät teemat



Akkudirektiivin päivitys. Laadimme lausunnon EU:n 
akkuasetuksesta toimialamme kattojärjestön EUEW:n 
kautta. Europarlamentaarikko Elsi Katainen järjesti 
akkuasetuksesta verkossa suomalaisille etujärjestöille 
keskustelutilaisuuden, johon STK puheenvuorollaan 
osallistui. Kommentoimme asetusehdotusta myös 
sen edetessä europarlamentaarikko Kataisen tiimille.

Puhtaat ajoneuvot. Annoimme lausuntomme EU:n 
puhtaiden ajoneuvojen hankintadirektiivistä (Clean 
Vehicle Directive) jo sen valmisteluvaiheessa liiken-
ne- ja viestintäministeriölle. Kun laki tuli voimaan 
elokuussa 2021, laadimme aiheesta useita mielipide-
kirjoituksia alueellisiin ykköslehtiin. Näin kiinnitimme 
kuntapäättäjien huomion lain tavoitteiden toteut-
tamiseksi tarvittavan latausinfran suunnitteluun ja 
hankintoihin. Järjestimme aiheesta myös Kuntaliiton 
edustajien kanssa keskusteluhetken, jonka sisältö 
huomioitiin Kuntaliiton yleiskirjeessä. 

Sähköautoilun merkitys. Laadimme vuoden mittaan 
useita mielipidekirjoituksia sähköautoilun merkityk-
sestä päästöttömien kilometrien kasvulle. Kirjoituksia 
julkaistiin muun muassa Helsingin Sanomissa ja Ta-
louselämässä.

Kesän 2021 kuntavaalit. Teimme kuntavaaleja varten 
viiden kärjen vaalitavoitteet, jotka saatoimme kunta-

vaaliehdokkaiden tiedoksi yli puoluerajojen sekä puo-
luetoimistojen kautta että netti- ja somejulkaisuilla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus. Pitkään 
valmisteltu uudistus tuli lausunnoille kaavoitus- ja 
rakennuslakiehdotuksena (KRL). Korostimme lausun-
nossamme digitaalisuutta ja tuotetietoa koskevaa 
osuutta. Saimme mediassa julki parikin mielipide-
kirjoitusta otsikoilla Sähköiset tuotetiedot digiraken-
tamisen perustana sekä Automaatiolla digivihreitä 
kiinteistöjä.

Asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä. Teimme 
ympäristöministeriölle lausunnon rakennuksen ilmas-
toselvityksestä annettuun asetusehdotukseen. 

Fossiilittoman liikenteen tiekartta. Otimme kantaa 
kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseen, kun liikenne- ja viestintäministeriö esit-
teli ns. fossiilittoman liikenteen tiekartan.

Energiatehokkuus ja hiilineutraali raken ta minen. 
Osallistuimme vaikuttamistyöhön yhteis-
toimintajäsenyyden kautta yhdessä Sähköläm-
mitysfoorumin (SLÄMF) kanssa ja kerroimme 
ympäristöministeriön asiantuntijoille alamme nä-
kemykset energiatehokkuudesta ja hiilineutraalista 
rakentamisesta. Tapasimme verkossa sekä ympäris-

töministerin avustajia että ministeriön valmistelevia 
asiantuntijoita ja keskustelimme rakennusten energia-
tehokkuusmääräysten uusinnasta sekä luonnoksesta 
valtioneuvoston asetukseksi öljylämmityksestä luopu-
misen avustuksista pientaloille.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitys. 
Euroopan komissio julkaisi joulukuussa EPBD-ehdo-
tuksensa eli rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
päivitysehdotuksen. Järjestimme tuoreeltaan keskus-
telutilaisuuden ympäristöministeriön asiantuntijoiden 
kanssa ja toimme esiin toimialamme näkökulmat ko-
mission ehdotukseen.

Tuotetiedon merkitys kiertotaloudelle. Vaikutimme 
toimialamme Euroopan-kattojärjestön EUEW:n kautta 
laatimalla artikkelin tuotetiedon merkityksestä kierto-
taloudelle. Artikkeli otsikko oli “The circular economy 
can be built on existing databases and standardized 
product data”, ja se julkaistiin EUEW:n nettisivuilla ja 
uutiskirjeesssä. Samasta teemasta toimitusjohtamme 
kutsuttiin edustamaan EUEW:tä Eurocommercen jär-
jestämän verkkoseminaarin ”Wholesale day 3.6.2021” 
paneelikeskusteluun kansainväliselle yleisölle. STK:n 
toimitusjohtaja kutsuttiin paneelikeskustelijaksi myös 
EUEW:n vuosikokouksen yhteydessä Barcelonassa 
marraskuussa järjestettyyn seminaaripäivään aihees-
ta ”Sustainability and leadership”.

Vuoden 2021 tärkeät teemat
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Valoa työllisyysnäkymiin 2021



Aloimme kerätä vuonna 2021 tietoa jäsenyritystemme 
työvoiman saannin tilanteesta, eläköitymisistä sekä 
esimerkiksi kesätyöpaikkojen tarjonnasta. Vastauksis-
ta kävi ilmi jo kevään kyselykierroksella, että työvoi-
man tarve on kova nyt ja tulevaisuudessa. Seuraamme 
tilannetta puolivuosittaisella kyselyllä. 

Puhutteleva kampanja nuorille 

Haluamme myös vaikuttaa työvoiman saantiin. Käyn-
nistimme yhteistyössä STEKin ja STULin kanssa syk-
syllä kampanjan yläasteikäisten puhuttelemiseksi. 
#Näkymätön voima -kampanjan kasvoiksi seulottiin 
toimialan halukkaiden ammattilaisten joukosta neljä 

Sähköinen talotekniikka on bisnestä 
-koulutus, kevät (29.4.2021)

OHJELMA JA LUENNOITSIJAT 
 � Tukkukaupan rooli toimitusketjussa – Toimitusjohta-
ja Martti Forss, Onninen Oy

 � Urapolku kaupan alalla – Digitaalisten palveluiden 
johtaja Elina Savolainen, Onninen Oy

 � Valmistajan rooli toimitusketjussa – Markkinointijoh-
taja Juha Majamäki, Prysmian Group Finland Oy

 � Maahantuojan rooli toimitusketjussa – Toimitusjoh-
taja Olli Heinonen, UTU Oy

 � Mitä ja mikä on STUL? – Myynti- ja markkinointijoh-
taja Satu Vallden, STUL Ry

 � Urakoitsijan rooli, mitä kaikkea urakoitsijan työhön 
kuuluukaan – Liiketoimintajohtaja Jarmo Töyräs, 
LSK Oy

OSALLISTUJAT (TEAMS) 45 OPISKELIJAA
 � Metropolia, Helsinki ja Vantaa
 � TAMK, Tampere
 � SAMK, Pori

Sähköinen talotekniikka on bisnestä 
-koulutus, syksy (10.11.2021)

OHJELMA JA LUENNOITSIJAT 
 � Kaupan rooli - Lasse Kalmi, toimitusjohtaja, Rexel 
Finland Oy

 � Valmistajan rooli - Simo Kettunen, myyntipäällikkö, 
Katko Oy

 � Maahantuojan rooli - Mikael Lukka, toimitusjohtaja, 
SG Armaturen Oy

 � Suunnittelijan rooli - Tuomas Hormu, sähkösuunnit-
telija, Sitowise Group Oyj

 � Urakoitsijan rooli – Pekka Huhta, toimitusjohtaja, 
Sähkö-Huhta Oy

OSALLISTUJAT (TEAMS) 46 OPISKELIJAA
 � Metropolia, Helsinki ja Vantaa
 � TAMK, Tampere
 � SAMK, Pori

Olemme myös julkaisseet verkkosivuillamme harjoitusma-
teriaaleja sähköalan opiskelijoita varten Sähkönumerot-jär-
jestelmän käyttämisestä osana asentajan ammattityötä.

henkilöä, jotka esiintyvät niin TikTokissa, Instagramis-
sa kuin nuorten tapahtumissakin. Syyskaudella on-
nistuimme koronasuositusten salliessa kohtaamaan 
nuoria Studia-tapahtumassa Helsingin Messukeskuk-
sessa omalla osastollamme. 

Kampanja on tarkoitettu useampivuotiseksi, ja sen ra-
hoitus jatkuu ainakin vuoden 2022 ajan.

Koulutuspäiviä opiskelijoille

Järjestimme sekä keväällä että syksyllä 2021 Sähköi-
nen talotekniikka on bisnestä -koulutuspäivät ammat-
tikorkeakouluopiskelijoille. 

59 %

34 %

7 %

Työvoiman tarvearvio (vastausprosentti 64)

Ennallaan            Kasvaa            Vähenee

Valoa työllisyysnäkymiin 2021
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Lahjoitus Aalto-yliopistolle

STK sitoutui useampivuotiseen lahjoitukseen Aalto-yli-
opiston älykkään talotekniikan ja älyrakennusten ope-
tuksen ja tutkimuksen kehittämistyöhön. Järjestöjen 
yhteensä miljoonan euron lahjoituksella Aalto-yliopis-
tossa saadaan alan työelämäprofessuuri ja peruste-
taan älyrakennusten tutkijakoulu.

Monipuolista koulutusta jäsenille

Järjestimme vuoden aikana kuukausittaisia ja ve-
loituksettomia puolen päivän perehdyttämisiä Säh-
könumerot.fi- ja ETIM-tuotetiedon päivittämiseen ja 
hyödyntämiseen, kaikkiaan 20 kertaa. Näistä 18 toteu-
tettiin Teamsin välityksellä.

 � Sähkönumerot.fi-perehdytys 10 kertaa, osallistu-
jia 55

 � ETIM-perehdytys 10 kertaa, osallistujia 44

Yritysperehdytyksiä jäsenyrityksillemme järjestimme 
kolme:

 � ABB, osallistujia noin 30
 � SLO, osallistujia noin 20
 � Hedtec ja Hedengren, osallistujia noin 10

Lisäksi toteutimme verkon välityksellä tarpeen mukai-
sia perehdytyksiä yrityksille: PMFlex (Ruotsi), 3M (Puo-
la, Ruotsi), Gewiss (Italia), Fluke (Puola, Englanti).

Markkinoimme jäsenillemme myös Teknisen kaupan 
liiton soveltuvaa kurssitarjontaa.

STK järjesti yhdessä Tukesin ja SGS Fimkon kanssa 
helmikuussa CE-merkintä sähkötuotteilla -webinaarin, 
joka perehdytti sähköalan eri rooleissa toimivat tahot 
CE-merkinnän saloihin.

Valoa työllisyysnäkymiin 2021
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Sytyttävää digituotetietoa



Ainutlaatuinen tuotetietokanta

Sähköteknisen kaupan alalla koko toimitusketju 
– valmistajien, maahantuojien, tukkuliikkeiden ja 
sähköurakoitsijoiden – käyttää yhteistä digitaalista 
tuotenumerointijärjestelmää, jota ylläpitää yleishyö-
dyllisen STK ry:n kokonaan omistama STK-Tietopalve-
lut Oy. 

Sähkönumerot.fi on tuotetietojen valtaväylä, jonne 
syötetty tuotetieto virtaa automaattisesti kiinteistö- 
ja rakentamisen alalla kaikkialle, missä sitä halutaan 
hyödyntää.

Sähkötuotetieto Valmistaja / 
Maahantuoja 

Suunnittelija 

Kiinteistötekniset 
palvelut 

Sähkötekninen 
kauppa 

Urakoitsija / 
Sähköasentaja 

Rakennuttaja / 
Kiinteistönomistaja 

Kierrätys / Purku 

Tuotetiedon valtaväylä 
30 000 ammattilaiselle

Tähän liittyen suunnittelimme ja järjestimme yh-
teistyössä Taltekan kanssa keväällä kolmiosai-
sen Rakennusalan tuotetieto -webinaarisarjan, 
jonka toteuttamista tuki ympäristöministeriö. Sar-
jassa kuultiin muun muassa kiinteistöjen omistajien 
sekä kiinteistöhuollon ammattilaisten odotuksia ja 
kokemuksia tuotetiedon hyödyntämisestä. Sarjan 
avasi puheenvuorollaan ympäristö- ja ilmastominis-
teri Krista Mikkonen.

KRISTA MIKKONEN
Ympäristö- ja ilmastoministeri

Sytyttävää digituotetietoa
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Esimerkillinen tuotetietojen päivittäjä 2021 -tittelin sai 
vuonna 2021 Meka Pro Oy.

Aktiivista tilastointia

Puolivuosittaisen tukkutilaston lisäksi vuonna 2021 
aloimme kerätä tietoa sähköajoneuvojen latauslait-
teistojen myynnistä. Koostimme tilaston kaikkiaan 
15 sähköteknisen alan valmistaja- ja maahantuojayri-
tyksen myyntiluvuista. Tilasto täydentää julkisten 
latauspisteiden tilastoa ja kertoo etenkin koti- ja työ-
paikkalatauksen kehityksestä.

MEKA PRO OY

Sytyttävää digituotetietoa
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Vaikuttavia 
   verkostoja 2021



Yhteistyöryhmät linjaavat toimintaa

Liittomme piirissä toimi useampia yhteistyöryhmiä, 
joissa jäsenyritykset ovat edustettuina. Yhteistyöryh-
mät linjaavat toimialan kantoja ajankohtaisiin kysy-
myksiin liiton toimiston toimeenpantaviksi.

Tuotetiedon hallinnan ohjausryhmä kokoontui kaksi 
kertaa vuoden aikana, 29.4.2021 ja 7.10.2021. Kum-
mallakin kerralla mukana oli edustajat 8 jäsenyrityk-
sestä sekä liiton toimiston asiantuntijat.

Kaapeliryhmä ei kokoontunut vuoden aikana, koska 
tekeillä ei ollut sellaisia tuotetietonimikkeistön muu-
toksia, jotka olisivat edellyttäneet toimialan kannan 
muodostusta.  

Valaistusryhmä kokoontui kerran, 11.5.2021. Verkko-
kokoukseen osallistuivat 19 jäsenyrityksen edustajat 
ja liiton toimiston asiantuntijat.

Sähköistysalan edunvalvontatyöryhmään, jota mo-
deroimme, kuuluu myös järjestö- ja oppilaitosedusta-
jia, ja se kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Monipuolista yhteistyötä kotimaassa

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön hallituksessa 
STK:ta edusti liiton toimitusjohtaja. Building Smart 

Finlandin rakennustuotteiden nimikkeistökehitystä 
koskevassa webinaarissa toimitusjohtajamme piti esi-
merkkipuheenvuoron Sähkönumerot-nimikkeistöstä 
ja verkkopalvelun toiminnasta.

Teknisen kaupan liitto toimi koronavuonna aktiivisesti 
ja piti keväällä viikoittain ja syksyllä kaksi kertaa kuu-
kaudessa edunvalvojiensa verkkokeskustelun ja tilan-
nekatsauksen.

Rasi ry:n, LVI-Infon ja Pientaloteollisuus ry:n edusta-
jien kesken pidimme kvartaaleittain vapaamuotoisen 
ajankohtaiskeskustelun verkossa. Taltekan kanssa 
järjestimme rakennustuotteiden tuotetiedosta ja sen 
hyödyntämisestä kolmiosaisen webinaarisarjan ke-
vätkaudella.

Tukesin ja SGS Fimkon kanssa järjestimme CE-mer-
kintä sähkötuotteilla -webinaarin, joka perehdytti 
sähköalan eri rooleissa toimivat tahot CE-merkinnän 
saloihin. Sähkölämmitysfoorumi (SLÄMF) aktivoitui 
uuden asiamiehen valinnan myötä, ja STK toimi aktii-
visesti yhteistyössä SLÄMF:n kera järjestäen keskuste-
luja ympäristöministeriön asiantuntijoiden kanssa.

KNX Finland kutsui toimitusjohtajamme vuosikokouk-
seensa pitämään puheen viestinnästä.

Vilkasta kansainvälistä vaikuttamista

Sähkötukkualan eurooppalainen kattojärjestö EUEW 
kokoontui kevätkaudella verkossa, ja syksyn vuosi-
kokous pystyttiin järjestämään tapahtumana. EUEW 
piti ajankohtaisista edunvalvonnan teemoista joka 
kuukausi advocacy call -verkkoinfon. Lisäksi EUEW:n 
puheenjohtaja kuuli jäsenliittojaan kerran keväällä ja 
kerran syksyllä one-on-one-puhelinkeskusteluissa.

ETIM International -järjestön tekninen komitea ko-
koontui virtuaalisesti kevätkaudella. Järjestön vuosi-
kokous pidettiin syksyllä Barcelonassa.

Pohjoismaisten sisarjärjestöjen edustajien kanssa ta-
pasimme virtuaalisesti keväällä ja neuvottelupäivässä 
Tukholmassa marraskuussa 2021.

Vaikuttavia verkostoja
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Vastuullista 
   edunvalvontaa



Liitto ja sen hallinto

STK ry:llä oli vuoden päättyessä yhteensä 92 jäsentä. 
Uusina jäseninä mukaan liittyivät vuoden 2021 aika-
na Merilux, Purso, SG Armaturen, Tele-Tukku ja Wiha 
Werkzeuge. Liitosta erosi Sähkö-Lahti.

Hallituksemme jäseninä toimivat puheenjohtaja Mart-
ti Forssin (Onninen Oy) lisäksi varapuheenjohtajat Mik-
ko Mäkäräinen ja Tomi Muurinen sekä Olli Heinonen, 
Markus Eronen, Isto Lehmusvuori, Jani Vahvanen, 
Mika Höijer, Lasse Kalmi ja Juha Majamäki.

Heistä valittiin syyskokouksessa uudelle kolmivuotis-
kaudelle erovuorossa olleet Mikko Mäkäräinen, Mika 
Höijer, Juha Majamäki ja Tomi Muurinen. Lisäksi Mar-
kus Eronen jätti hallitustyön vuoden 2021 lopussa, ja 
hänen tilalleen syyskokous valitsi Boreo Oyj:n Janne 
Silvennoisen jäljellä olleeksi vuodeksi 2023.

STK ry:n vuosikokouksista jouduimme järjestämään 
kevätkokouksen virtuaalisena. Puhujavieraana kokous-
lähetyksessä oli liikejuridiikkatoimisto HPP:n asiantun-
tija Tuomas Saraste aiheenaan kilpailulainsäädäntö. 
Kevätkokouksessa kutsuttiin yhdistyksen kunniajäse-
neksi juuri eläköitynyt toimitusjohtaja Tarja Hailikari. 

Yhdistyksen uutena toimitusjohtajana aloitti Salla-
maari Muhonen. Liiton toimistolla – tai vuonna 2021 
pääosin etätöissä – työskenteli toimitusjohtajan lisäksi 
kaksi asiantuntijaa: Katri Huhtinen ja Jarmo Raninen.

Syyskokouksen pystyimme pitämään juhlakokoukse-
na liiton 90-vuotisjuhlan kunniaksi Olympiastadionilla. 
Kokouksen ja juhlan puhujavieras oli Suomen Pankin 
pääjohtaja Olli Rehn, joka antoi ajankohtaiskatsauk-
sen taloustilanteesta.  

OLLI REHN
Suomen Pankin pääjohtaja
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Syyskokous päätti, että vuoden 2022 jäsenmaksu on 
kaikenkokoisille jäsenyrityksille sama 1700 euroa ja 
että liittymismaksua ei peritä.

Yhdistyksen sijoitusomaisuuden varainhoitajina toimi-
vat vuoden 2021 lopulle Seligson ja Ålandsbanken.

STK RY:N KUNNIAJÄSENET 2021

 � Teollisuusneuvos Johan Granberg
 � Kauppaneuvos Tapio Jouhki
 � DI Timo Luukkainen
 � Insinööri Christian Nordman 
 � Merkonomi Hendry Nystén
 � DI Mauri Saarinen
 � Kamarineuvos Pekka Sallinen
 � DI Markku Siivola
 � OTK, KTM Tarja Hailikari         

Vastuullista edunvalvontaa
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Hyvinvointia sähköllä – visio 2030
Hyvinvointia sähköllä – visio 2030 on hanke, jonka on 
allekirjoittanut viisi sähköistysalan järjestöä: STK, NSS, 
STUL, Sesko ja STEK sekä lukuisat yritystukijat toimi-
alalta. Kokoonnuimme vuoden mittaan kolme kertaa 
luomaan sähköistysalalle seuraavaa visiota, sillä yhdes-
sä totesimme alkuperäiset visiotavoitteet lähestulkoon 
saavutetuiksi hankkeen 12 toimintavuoden aikana.

Koronatilanteen vuoksi perinteinen kevättapahtuma 
toteutettiin verkkoseminaarina. Se keräsi lähes audito-
riollisen yleisön linjoille kuulemaan muun muassa eu-
roparlamentaarikko Ville Niinistöä ja Helen Ventures 
-sijoitusyhtiön johtaja Terhi Vapolaa. Aamupäiväsemi-
naarin verkkolähetyksen juonsi Mervi Kallio.

Viestintä uudistui ja tehostui 

STK:n hallituksen jäsenyritysten edustajista koostuva 
viestintäyhteistyöryhmä kokoontui neljä kertaa virtu-
aalisesti tai hybridinä. Viestintäyhteistyöryhmä kuuli 
kokouksissaan eri asiantuntijoita: 

4.5. vieraileva puhuja oli mediatoimisto Omnicomin 
Kari Tervonen, joka kertoi b2b-markkinoijan media-
ympäristöstä.
17.8. vierailijana oli Third Rock -yhtiön vastuullisuus-
viestintäkonsultti Sari Kuvaja aiheenaan vastuulli-
suustoiminnan aloittaminen yrityksissä.
4.11. vierailijana johtava asiantuntija Irmeli Mikkonen 
Motiva Oy:stä käsitteli rakentamisen kalvomuovien vä-
hentämiseen tähtäävää GreenDealiä. 

Uudistimme liiton nettisivuston ja uutiskirjeen sekä 
Sähkönumerot-uutiskirjeen keväällä 2021, jotta tieto 
kulkee entistä vilkkaammin. Vuoden aikana koko-
simme ja lähetimme 11 uutiskirjettä jäsenillemme ja 
kirjeen tilaajille. Uutiskirjeen tilausmahdollisuudesta 
alettiin viestiä syksyllä laajemminkin jäsenyhtiöiden 
henkilöstölle.

Tuotimme 9 Sähkönumerot.fi-uutiskirjettä, joista osa 
oli suunnattu vain itsepalvelukäyttäjien tarpeisiin ja 
osa toimitettiin laajemmin markkinointijakelulla.  

Sähköistysalan ammattilaisten käyttämässä Sähkönu-
merot.fi-tuotetietopalvelussa oli käytössä 10–12 etusi-
vun mainospaikkaa ns. karusellissa. Mainospaikkojen 
näyttöjä oli keskimäärin yli 80 000 kertaa kuukaudessa, 
ja klikkauksia eri mainoksille kertyi parhaimmillaan yli 
1 000 ja keskimäärin 250 kuukaudessa. Jäsenyrityk-
semme saavat jäsenetuna 50 %:n alennuksen mainos-
paikan hinnasta.

Asiakas- ja kuluttajaviestinnän puolella STK tuki talou-
dellisesti STUL:n vetämää Löydä sähkömies -hanketta.
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