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8.30 Löydä sähkömies –
palvelun esittely 
  
9.00 Kuluttajan kanssa 
toimiminen   
  
11.15 Lounas 
 
12.00 Markkinointi ja 
mainontatavat 
 
13.00 Laadukas Koti - 
myyntikonsepti 

13.45 Kahvitauko 

14.00 Urakoitsijan tekemän 

sähkötestin ja siihen 

liittyvän aineiston läpikäynti 

14.50 Hintatiedon merkitys 

15.10 Kuluttajakaupan 

pelisäännöt 

15.40 Loppukeskustelu ja 

tilaisuuden päätös 

 



• Osaa hyödyntää kampanjamateriaalia 

• Ymmärtää kuluttaja-asiakkaiden kanssa toimimista paremmin 

• Tietää mitä yksinkertaisia keinoja on tehdä itse markkinointia 

• Omat valmiudet myyntiin ovat kehittyneet 

• Tietää millaisia hinnoitteluvaihtoehtoja mm. Sähkötestin tekemiseen on  

• Ymmärtää mikä merkitys kuluttajalle on hintatiedolla 

• Tiedostaa, minkälaisia tuotepakettiratkaisuja kuluttajille voi tarjota 

• On selvillä siitä mitä sopimuksia kuluttajakaupassa noudatetaan 

• Osaa tehdä Sähkötestin 

• Saa käyttää Löydä sähkömies- kampanjatunnisteita omassa mainonnassaan 

• Saa käyttöönsä koulutusaineiston 

• Saa todistuksen  koulutuksen suorittamisesta 

• Saa käyttöönsä useita valmiita markkinointiaineistomalleja 

• Saa yrityksensä tiedot loydasahkomies.fi yhteystietohakuun 

• On osana laajaa markkinointipanostusta (mm. radiomainokset) 

../markkinointimateriaalit Löydä sähkömies/Yrityksen yhteystiedot nettisivuille.docx


2005: Sähköala.fi – sivusto 

Sähköala.fi sivusto tavoittaa vuositasolla lähes 200 000 kävijää  

2006: SähköalaKoti- lehti 
SähköalaKoti-lehden n. 50 000kpl painosta jaellaan suoraan myös pienrakentajille 

2007: Rakentajamessut 
Vuosittain noin 8 messut, joissa  lähes 170 000 kävijää 

2010: Sähkötreffit käynnistyy 
Sähkömiehille koulutusta ja markkinointimateriaalia, kuluttajille mainontaa ja tietopalvelua 

 

2015: Sähkötreffeistä Löydä sähkömies - palveluksi 
Nimen ja ilmeen ajanmukaistaminen, sama toimiva palvelumalli 



 

• Sähkötreffit palvelu lanseerattu 2011, uudistus 2015 

• Sähköistysalan yhteinen projekti, koordinoidaan Hyvinvointia 
Sähköllä – Visio 2030 –toiminnan kanssa 
 

• Noin 400 urakoitsijaa koulutettu, heidän yhteystietonsa ovat 
”Löydä sähkömies” -haussa 

• Runsaasti yhteistyökumppaneita, laaja kontakti- ja 
viestintäverkosto: järjestöjä, yrityksiä jne. Uusimpana 
Finanssialan Keskusliitto, jonka intressit sähköturvallisuuden 
kohenemisessa tämän toiminnan myötä 

• Ohjausryhmässä STUL, STEK, STK, ET, Tukes, NSS + 
viestintäkonsultti 

• Budjetti 2015 noin 300 000 €; STEK 50 000, STK 20 000, 
Laitevalmistajat messukumppaneina n 30 000, Sähköinfo ja 
SETI loput + oma työ  

 



 

• Kuluttajamarkkinointia: mm. messut, radio, 

internet 

• Urakoitsijoiden koulutusta: myynti- ja 

markkinointitaidot, asiakaspalvelu, Sähkötesti 

• Kontaktista kartoitukseen, kartoituksesta 

kaupankäyntiin 

• Tavoitteena asiakkaan ja sähkömiehen 

kohtaaminen+kodin kohentaminen tai uusi 

parempi varustelutaso 

 



 

• 3 teemaa: energiatehokkuus, 
sähköturvallisuus, asumismukavuus 

 

• Fokus: olemassa olevien kuluttajakiinteistöjen 
ja huoneistojen sähköistyksien uudistaminen, 
korjaaminen, remontointi MUTTA myös uusien 
rakennusten sähköistyksen tason nosto 
 

• Suuri potentiaali: Valtaosa taloista rakennettu 
vähintään 30 vuotta sitten ja niissä on 
rakennusajankohdan aikainen sähköistys 



ALUSTA ALKAEN KÄYTÖSSÄ OLLEET, JATKUVAT: 

 

Lehdistötiedottaminen, artikkelipalvelu, uutissyötteet, aktiivisessa käytössä 

 

Tapahtumayhteistyö; PRKK:n remontti- ja rakentamiskoulut, Taloyhtiöillat 

 

Nettimainonta; Bannereita, adwordseja, rakentaja.fi –kansio & uutiskirjeet 

 

Kyselyt, tutkimukset; Teetetty ja teetetään; ovat arvokkaita tietolähteitä palvelun 

kehittämiseen ja viestien argumenteiksi, toimivat myös markkinointina 

 

Radiomainonta; Eniten käytetty sähköinen, paikallisesti ja valtakunnallisesti 

(hieman myös TV-mainontaa käytetty) 

 

Messut; Vuosittain mukana 8-10 messutapahtumassa, kevätkierros + Vantaa 

syksy 2015 



 

UUSIA KANAVIA 

• Sosiaalinen media: Facebook, Twitter 

– On käytetty, ei vielä laajamittaista kokemusta 

• Sosiaalinen media: Bloggari-yhteistyö 

– Erittäin hyvin onnistunut konsepti 

• Aikakaus- ja sanomalehtiyhteistyö 

– Toimii hyvin, Meidän Talo lukijakilpailu ja mm. kesän 
Lehtiyhtymä-yhteistyön tulos huikea, 33 printtiartikkelia + 
verkkolehdet 

• Radio-ohjelmayhteistyö 

– Hyvät kokemukset Suomipopin Aamulypsyn kanssa syksyltä 
2014; tarinoita, arvontoja, palkintoja -> vastaavaa tulossa 
jonkun kanavan kanssa syksy 2015 

• Ulkomainonta 

– Mahdollista esim. Ohjelmayhteistyön ajaksi 



 

• 10 % aikuisväestöstä tuntee brändin ”Sähkötreffit”  
(= noin 400 000 suomalaista15-65 vuotiasta) 

• 1 % on joskus käynyt sivulla www.sähkötreffit.fi 

• 13 % ei ole koskaan tarvinnut kotonaan 
sähkömiestä 

• 21 % kertoo, että sähkömiehen käynnistä on 
vähintään 4 vuotta 

• 27 % suunnittelee sähköistyksen uudistamista / 
korjauksia lähivuosina 

• 71 % on kiinnostunut parantamaan kotinsa 
energiatehokkuutta 

 

http://www.sähkötreffit.fi/


• Sähkötreffit-brändin tunnettuus  

2014->2015 laski 10 % -> 7 % 

• Palvelu tunnetaan paremmin miesten kuin naisten 

keskuudessa 

• Aikeita on, 25 % vastanneista aikoo teettää uusia tai 

korjauttaa kuntoon vanhoja sähköistyksiä 

• Eniten kiinnostusta ikäryhmässä 25-49 vuotiaat 36 %, 

lapsiperheet 34 % 

• Sähkömiehen yhteystietoja etsitään googlaamalla 57 

%, tiedossa on jo tuttu tekijä 56 %, kysytään tuttavilta 

47 % 

 

 

 



• 11 % vastaa, ettei kotona ole koskaan käynyt 

sähkömies; 23 %:lla visiitistä on aikaa yli neljä vuotta 

• Kuluttajat tietävät hyvin, ketkä saavat tehdä 

sähköasennuksia 

• Eniten kiinnostaa sähkön säästäminen 82 %, sähkön 

turvallinen käyttäminen 74 %, arjen sujuvuuden ja 

asumismukavuuden parantaminen 47 % (sähköistys ei 

kiinnosta minua, 6 %) 

• Sähkötöiden teettämisestä huolehtii isä 8 %, äiti 2 % -> 

75 % mies 

 

 

 



• Eniten harmittaa kodin sähköistyksessä: lattialla lojuvat 

jatkojohdot, liian vähän valoa ja rikkinäiset valokytkimet 

 

• 21 %:a vastaajista kiinnostaa hankkia käyttöönsä sähköauto 

tai ladattava hybyriauto seuraavien 5 vuoden aikana 

 

• 42 %:a kiinnostaa itse tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla 

 

 

 



• Palvelun uusiminen jo muutenkin agendalla, 

tarve saada mm. nettisivustosta kehittyneempi 

versio, enemmän tietoa ja esimerkkejä 

• Tarve saada hakukoneystävällinen nimi 

• Tarve saada mobiiliin skaalautuva sivusto 

• www.sähkötreffit.fi kävijämäärät koko ajan 

pienet 

• Vastauksista ilmeni ettei nimestä enää pidetä 

tai sitä ei tunnisteta ammattilaispalveluksi 

 

 

 

http://www.sähkötreffit.fi/


 

• Tieto on pirstaloitunutta 

• Tekninen asia on vaikeaa 

• Ei tunneta mahdollisuuksia 

• Kuulopuheet huonosti toimivista 

sähkömiehistä 



Kuluttajille mm. 

• Radiomainontaa 

• Nettimainontaa 

• Messut 

• Suoramainontaa  (esim. 

isännöitsijöiden kautta) 

• Sähköala Koti – lehti 

• Sähkö ja Rakentaminen tiedote 

• Lehdistötiedotteet 

 

Yhteistyökumppaneille 

• Lehtiartikkelit 

• Valmistajat ja tukkurit mukaan 

Urakoitsijoille mm. 

• Lisää koulutuksia / uudet 

koulutuspaikkakunnat 

• Materiaaleja extranetissä 

• Apua omien materiaalien 

ideoinnissa 

• Sähkömieshausta kontakteja 

 

Urakoitsijoiden omat aktiviteetit 

paikallisesti 

 



Omat mediat 

 

Alan ammattilehdet 

 

Tiedotus 

 

Yhteistyömediat 

 



 

• Koulutuksia urakoitsijoille peruskurssi+ täsmäkursseja verkon yli 

• Markkinointia suoraan kuluttajille jatketaan, radio, messut jne. 

• Yleistä tietoisuutta lisätään laajan kumppaniverkoston kautta, uusia kumppaneita 

haetaan ja kutsutaan mukaan 

• Vakuutusyhtiöyhteistyö jatkuu 

• Tiedottamista alan sisällä jatketaan tapahtumissa, omissa lehdissä ja 

kumppaneiden medioissa 

• Lehdistötiedottamista jatketaan 

• Nettiaktivointia: blogit, kilpailut 

• Verkko-, hakusana-, ja yhteisömainontaa jatketaan 

• Tuotepaketteja tuotteistetaan edelleen kumppanuuspaketeiksi 

• Lisää näkyvyyttä tarvitaan, yhteistyö lifestyle ohjelmat, 

• sisustussuunnittelijat, arkkitehdit, koko muu rakentamisala 



Mukana: 

Sähkötreffien koulutetut sähkömiehet 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry               

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK     

Sähköteknisen kaupan liitto STK 

Sähkösuunnittelijat NSS ry 

Sähköinfo Oy     

Sähkötieto ry     

Turvatekniikan keskus Tukes 

Rexel  

Schneider Electric  

ABB 

Ensto 

Fennia 
SGS Fimko 
Tyco Thermal Controls 
Airam 

 

Näkyy ja kuuluu: 

Koulutukset 

Lehdistötiedotus 

Alustukset tilaisuuksissa 

Laaja verkosto, mm. KIRA 

Messut 

Radiomainonta 

Nettimainonta 

Remppakoulut 

Lehtiartikkelit 

Ajankohtaistilaisuudet 

Paikallinen markkinointi 

Tuoteratkaisut 

Kilpailut ja arvonnat 

Jäsentiedotus 


