4

SYYSKUU 2016

Liitot seuraavat jäsentensä kannattavuutta
Pohjoismaiden sähköurakointijärjestöjen talousvastaavat kokoontuivat
11. - 12.8. Osloon keskustelemaan sähköurakoinnista ja sen kannattavuudesta,
joka on vaihdellut vuodesta toiseen.
Kannattavuustutkimuksia on
tehty kaikissa Pohjoismaissa
jo kymmeniä vuosia.
Kuluneiden 10 vuoden aikana pohjoismaisten sähköurakointiyritysten kannattavuus
on vaihdellut paljon. Kannattavuudeltaan Suomen ja
Norjan sähköurakoitsijat ovat
olleet kärjessä, mutta menneen kolmen vuoden aikana
kehitys on ollut erisuuntaista. Vuosina 2008-2009 Norja ylitti jopa 10 prosentin tuloslukuja ja nyt käyrä osoittaa
jälleen ylöspäin huolimatta

Norjan talouteen vaikuttavista
seikoista, kuten alhaisesta öljynhinnasta, öljyinvestointien
vähenemisestä ja työttömyyden lisääntymisestä.
STULin ohjeellinen tulostavoite tälle tulos ennen veroja -tunnusluvulle on kuusi prosenttia. Ruotsissa on
käynnissä EIOn lanseeraama
Guldpengen-projekti, jolla
tavoitellaan 10 prosentin tulostasoa tarjoamalla jäsenyrityksille valmennusta muun
muassa kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen, asia-

kointijärjestöjen talousryhmässä on edustettuna myös
markkinointi- ja kehitystoiminnot ja nyt pidetyn kokouksen myötä ryhmä osittain
uudelleenorganisoi toimintaansa. Ryhmä keskittyy tulevaisuudessa kannattavuusvertailun ja markkinoiden
analyysien lisäksi muun muassa tuotekehitys-, markkinointi- ja tietojärjestelmäideoiden ja ajatusten vaihtoon
niin järjestöjen toiminnan kehittämisessä kuin jäsenyritysten liiketoiminnan tukemisessakin.

kashallintaan ja toiminnanohjaukseen. Tanskassa kaivataan Suomen tapaan talouden
vetoapua, vaikka kehitys on
tulosmittarilla mitattuna ollut
oikeansuuntaista.
Omavaraisuusaste on Suomessa ja Ruotsissa korkein.
Oheisessa taulukossa näkyy
eräitä avainlukuja jäsenyrityksistä maittain. Muissa sisarjärjestöissä tutkimukseen
osallistuminen on pakollista
ja se näkyy selvästi osallistujamäärässä.
Pohjoismaiden sähköura-

SAMI PILKKIKANGAS
Teksti, taulukko ja graafit

Vuosi 2015

STUL

EIO
(Ruotsi)

NELFO
(Norja)

TEKNIQ
(Tanska)

Yrityksiä mukana

193

1 510

774

1 500

LV, mediaani (1 000 €)

1 140

1 589

4 076

1 610

Tulos- %, mediaani

5,0

5,6

9,0

5,0

Omavaraisuus-%, mediaani

55

47

35

40

Taulukossa on esitetty eräitä avainlukuja jäsenyrityksistä maittain.

Tuloskehitys (mediaanitulos ennen veroja) pohjoismaisissa
jäsenyrityksissä.

Löydä sähkömies -messukiertue jatkuu lokakuussa Vantaalla
Vuoden 2016 messukierros
jatkuu. Seuraavana paikkakuntana on Vantaan Myyrmäki. Messuosasto on kevään
messuilta tuttu, tänä vuonna
nimeltään
ja
ilmeeltään
uusittu, Löydä sähkömies.
Osaston ulkonäkö ja värimaailma ovat Löydä sähkömies
-toimintamallin mukaiset, ja
sen suunnittelussa on otettu
huomioon myös urakoitsijoilta messupalautteissa saatuja
toivomuksia ja kommentteja.
Uusi ulkonäkö ja osaston nimi, Löydä sähkömies,
viestii selvästi, että ammattilaiset ovat paikan päällä
ja sieltä voi jopa tilata sähkömiehen kotiin. Osastolla on Sähköklinikka, jossa
messuvieraat saavat ensiapua

sähkövaivoihinsa ja voivat
kysellä sähköasioista. Samalla osastolla kävijöitä voidaan
muistuttaa sähkötöiden vaativuudesta ja siitä, että ne on
aina jätettävä ammattilaisten
tehtäviksi.
Liitto yhteistyökumppaneineen tukee urakoitsijoiden
markkinointia vuosittain huomattavalla summalla. Vuonna 2015 panostus messuihin
oli reilut 90 000 euroa, mikä tekee yli 1 600 euroa jokaista messuille osallistunutta sähköurakointiyritystä kohden. Kyseinen summa vastaa
yli seitsemän miljoonan euron liikevaihtoa tekevän yrityksen jäsenmaksua – tuki on
siis todella merkittävä, eikä sitä kannata jättää käyttämättä.

Eila Hilpi

Sähköurakoitsijoiden vuoden 2016 messukiertue huipentuu Vantaan Omakotimessuihin 28.–30. lokakuuta. Nämä uudis- ja korjausrakentamisen erikoismessut
järjestetään nyt 22. kerran.
Ilmoittaudu siis messuille nyt.
Messuilla ovat mukana vanhat tutut yhteistyökumppanit Oy Airam Electric Ab, Oy
Merilux Ab, Naps Solar Systems Oy, Optiwatti ja Pentair
Thermal Management.
Messuorganisaatio markkinoi Vantaan Omakoti-messuja laajalti niin printissä, televisiossa, radiossa kuin lukemattomissa
bannerinäytöissäkin Internetissä. Lisätietoja messuista ja ilmoittautuminen: Johannes Finne,
johannes.finne@sahkoinfo.
fi, puhelin 09 5476 1327 tai
040 922 0973.
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Sähkömaailma julkaisee tällä
palstallaan alalla toimivien arvioita ja mielipiteitä ajankohtaisista ja tärkeistä asioista, ilmiöistä,
tapahtumista ja kehitystrendeistä.
Heiltä kysellään myös yritykseen
tai vastaajan henkilökohtaiseen
elämään liittyvistä asioista.
Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
STULin jäseniltä kyseltiin muun
muassa, minkälaiset valmiudet
toisen asteen oppilaitoksista valmistuneilla on, mitä valmistuneet
pystyvät käytännössä tekemään ja
mitä asioita ammatillisesta opetuksesta tulisi vähentää.
Kysely lähetettiin yhteensä
1535:lle jäsenelle, joista 92 vastasi. Vastausprosentiksi muodostui siten 6.
Kyselyn tulokset näkyvät oheisista graafeista.

16

72

60
50

70
60

77

72

80 %
70
80 %

2

valinnaisia aineita
ammatillisia
aineita
yleissivistäviä
valinnaisia aineita
aineita
ulkopuolisia
asiantuntijoita
yleissivistäviä
aineita

53

16
40

2

40
10

alanulkopuolisia
pelisääntöjen
tuntemusta
asiantuntijoita
muuta
alan pelisääntöjen tuntemusta
muuta

53
16

51
51

7 10
7

16

0

10

16

0

10

20

30

40

50

60 %

20

30

40

50

60 %

3. Mielestäni
toisen
asteen
ammatillista
oppilaitoksista
3. Mielestäni
toisen
asteen
ammatillista
oppilaitoksista
valmistuneilla
pitää
olla
voimassa
oleva
valmistuneilla pitää olla voimassa oleva

4-5.indd 4

sähkötyöturvallisuuskoulutus
sähkötyöturvallisuuskoulutus
yleinen työturvallisuuskortti
yleinen työturvallisuuskortti
tulityökortti
tulityökortti
SFS 6002:n mukainen ensiapukoulutus
SFS 6002:n mukainen ensiapukoulutus

98
95
76

76
95

98
95

95

12.9.2016 9:46:04

