Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n

JÄSENEDUT
HYÖDYNNÄ EDUT,

osallistu toimintaan, vaikuta ja menesty!

EDUNVALVONTA

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

ALUEOSASTOT

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

JÄSENMATKAT
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STUL järjestää jäsenilleen vuosittain kesäkokousmatkan,
joka suuntautuu johonkin Euroopan kohteeseen. Muutaman vuoden välein järjestetään lisäksi pitkä opintomatka,
joka suuntautuu kaukokohteeseen. Vuonna 2021 kesäkokousmatka tehdään Prahaan ja pitkä opintomatka
Hawaijille.

NEUVONTA

Käytettävissäsi on suuri joukko asiantuntijoita, joiden
puoleen voit kääntyä erilaisissa arkipäivän ongelmatilanteissa. Hyödynnä etu ja muista, että jos olet epävarma
siitä, miten kussakin tilanteessa kannattaa toimia, soita
STULin neuvontaan!
Lakineuvonta, työsuhdeneuvonta: 

4 lakimiestä

Sähkö- ja teletekninen neuvonta:  15 teknistä asiantuntijaa
Yleisneuvonta: 	 3 järjestöpäällikköä
Toisen asteen ammatilliseen
koulutukseen ja työssäoppimiseen
liittyvä neuvonta:
1 koulutusasiantuntija
Liiketaloudellinen,
markkinoinnillinen neuvonta: 	

3 asiantuntijaa

Lisäksi liiton jäsenenä saat tarvittaessa ilmaista puhelinneuvontaa veroasioissa Tuokko Tilintarkastus Oy:stä ja
voit myös tilata jäsenhintaan Suomen Yrittäjien palvelupaketteja.
TUKIPALVELUT

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

PERINTÄPALVELUT

Lowell Suomi Oy ja STUL ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Lowell Suomi huolehtii
STULin jäsenten laskujen tehokkaasta maksumuistuttamisesta ja perinnästä alennettuun hintaan ilman aloitus- ja
vuosimaksuja. Tee palvelusopimus, ja voit jatkossa siirtää
kaikki erääntyneet laskusi perinnän ammattilaiselle.
Halutessasi voit liittää perintäpalveluun myös muistutuspalvelun, jolloin Lowell Suomi muistuttaa asiakastasi
maksamattomasta laskusta heti eräpäivän jälkeen.

VAKUUTUS

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

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

SEVERI

Ammattikirjallisuuden avulla pidät osaamisesi ajan tasalla
ja hankit uusiakin valmiuksia. Päivitettävät tietokansiot ja
ST-kortisto sisältävät alan säädökset ja viranomaistiedotteet, tekniset suunnittelu-, asennus- ja ylläpito-ohjeet ja
kattavan määrän työssä tarvittavia lomakkeita.
Myös kansiotuotteet on hinnoiteltu jäsenille edullisiksi.
Hanki pääsy Severi-palvelun kautta tarvitsemaasi tietosisältöön sopivalla lisenssillä: Tarjolla ovat PK-lisenssi,
TT-lisenssi, RAU-lisenssi ja Superlisenssi.
Tutustu koulutus- ja tietotuotetarjontaan osoitteessa
www.sahkoinfo.fi.

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT

Varsinaisen jäsenyrityksen yksi edustaja voi osallistua
maksutta syksyisin Sähköurakoitsijapäivän seminaariin.
Etu sisältää ohjelman ja tarjoilut, ml. illallisen. Etu ei
sisällä matka- ja majoituskuluja.

TIEDOTTEET

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

AMMATTILEHDET

Saat jäsenetuna kuukausittain alan ajankohtaisia asioita
uutisoivan Sähkömaailman ja viisi kertaa vuodessa teknisiin
asioihin pureutuvan Sähkömaailma Extran. Jäsenet saavat
20 %:n alennuksen lisäkappaleiden tilaushinnasta.
Sähkömaailma-lehti kannattaa tilata henkilöstölle
kotiosoitteisiin, sillä saat niistä huomattavan alennuksen.
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TUKEA MARKKINOINTIIN
JA MYYNTIIN

Löydä sähkömies -palvelu
STUL ylläpitää www.loydasahkomies.fi -sivustoa, josta
sähköasennuspalveluja tarvitseva henkilö voi hakea
urakoitsijoiden yhteystietoja. Kaikki STULin varsinaiset
jäsenet saavat halutessaan yhteystietonsa tähän palveluun suoritettuaan verkkokurssina tarjolla olevan Löydä
sähkömies -palveluvalmennuksen. Palvelun puitteissa
mm. viestitään kuluttajille kodin sähköistyksien kohentamisesta ja energiatehokkuuden, asumismukavuuden ja
sähköturvallisuuden parantamisesta.
Rakentajamessut
STUL on päättänyt olla osallistumatta kuluttajille suunnatuille rakennusmessuille koronaepidemian takia kevään
2021 aikana. Kun messuosallistuminen on jälleen turvallista, myös STUL varaa useilla paikkakunnilla rakennusmessuilta näyttelyosastot jäsenistönsä käytettäviksi.

Zeckit.com
Luotettava kumppani -palvelu
Liitto tukee jäsentensä markkinointia ja tekee jäseniään
tunnetuksi sekä kuluttajien että kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten keskuudessa.
Saat yrityksesi tiedot Vastuu Group Oy:n ylläpitämiin
Zeckit.com- ja Luotettava kumppani -palveluihin.
STUL ry on osaomistajana Vastuu Group Oy:ssä, jolla
on tarjolla laaja kirjo palveluja mm. tilaajavastuulain ja
rakentamisen ilmoitusvelvollisuuden mukaisten velvotteiden hoitamiseen. Liitto maksaa varsinaisten jäsentensä
näkyvyyden Luotettava kumppani -palvelussa.
Jotta saat yrityksesi maksuvelvoitteiden hoitamista koskevat tiedot näkyviin tässä ohjelmassa, toimita Vastuu Group
Oy:lle valtakirja. Ohjeet löydät www.tilaajavastuu.fi-kotisivulta. Saat käyttöösi Luotettava Kumppani -tunnuksen,
jonka niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaatkin tunnistavat
merkkinä luotettavasta toiminnasta.
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JÄSENMERKKI

Sähkön merkki on liiton ja sen jäsenten yhteinen tunnus.
Käytä jäsenmerkkiä sidosryhmäviestinnässäsi ja wwwsivuillasi osoituksena STUL-jäsenyydestä.

ASIANTUNTIJARYHMÄT

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

JÄSENTEN
VERKKOPALVELU
www.stul.fi/jasensivut

Jäsensivuilla on käytettävissäsi runsaasti hyödyllistä
tietoa. Sieltä löydät myös yksityiskohtaiset tiedot jäseneduista.
Sähköpostiosoitteesi on samalla myös henkilökohtainen
jäsensivujen käyttäjätunnus. Yrityksesi kaikki työntekijät
voivat saada omat käyttäjätunnukset jäsensivulle, joten
ilmoitathan heidän sähköpostiosoitteensa liittoon.
Salasana tilataan www.stul.fi-sivulla olevan Kirjaudu
jäsensivuille -linkin kautta. Avautuvalla sivulla on punainen
Hae salasanaa -painike. Klikkaa painiketta ja anna avautuvaan kenttään sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiisi
linkin, jonka kautta voit määritellä itsellesi salasanan.
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STUL-jäsenyys on
maksunsa arvoinen
– ja paljon enemmän

Sähköurakoitsija saa jäsenmaksun vastineeksi runsaasti
rahanarvoisia etuja. Jäsenmaksun saa usein katettua jo
pelkästään muutamalla jäsenhintaisella koulutuksella.
Jokaisen sähköasentajan on lain mukaan käytävä määrävälein sähkö- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksessa.
Alan nopean kehittymisen vuoksi muukin jatkuva kouluttautuminen on välttämätöntä, sillä osaaminen on
urakoitsijan tärkein pääoma. Jäsen saa koulutukset ja
tietotuotteet alennettuun hintaan.

Joidenkin jäsenmaksuun sisältyvien muiden etujen arvo 		
Sähkömaailma-lehden vuosikerta	
99 €
Sähköurakoitsijapäivien osallistuminen 	
295 €
Luotettava kumppani -vuosimaksu	
115 €
Yhteensä			
509 €

1. Esimerkki yrityksestä, jonka liikevaihto on noin 200 000
euroa vuodessa ja jolla on palveluksessaan 2 asentajaa.
Jäsenmaksu on (ilman alennusta) 470 € / vuosi.
Jäsen
	Ei-jäsen
Ylläpitokoulutukset uusista säädök- 
sistä, määräyksistä ja tekniikoista,  	
320 €
510 €
esimerkiksi Pätevyyspäivä.		
Työmaahenkilöstön sähkötyöturvallisuuskoulutus, koulutus joka viides  	
159 €
vuosi.

305 €

PK-lisenssi, josta ohjeet töiden dokumentointiin ja standardien mukaiseen
 	
338 €
tekemiseen, 1 käyttäjän lisenssi.

499 €

D1 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, yksityiskohtaiset ohjeet kes
keisimmästä asennusstandardista.
Yhteensä




98 €

 	
891 € 1 412 €
Jäsenen säästö 521 euroa

Esimerkkiyrityksen edut yhteensä 
10

74 € 

1 030 €

2. Esimerkki yrityksestä, jonka liikevaihto on noin 1,5 milj
euroa vuodessa ja jolla on palveluksessaan 10 asentajaa
Jäsenmaksu on (ilman alennusta) 1100 € / vuosi.
Jäsen
	Ei-jäsen
Ylläpitokoulutukset uusista säädök- 
sistä, määräyksistä ja tekniikoista,   320 €
510 €
esimerkiksi Pätevyyspäivä
Työmaahenkilöstön sähkötyöturvallisuuskoulutus, keskimäärin
2 suoritusta / vuosi		



 318 €

609 €

PK-lisenssi, josta ohjeet töiden dokumentointiin ja standardien mukaiseen
tekemiseen, 4 käyttäjän lisenssi

 421 €

743 €

D1 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, yksityiskohtaiset ohjeet 
keskeisimmästä asennusstandardista

 74 €

98 €

Yhteensä

1133

€

1 960 €





Jäsenen säästö 827 euroa

Esimerkkiyrityksen edut yhteensä

1 336 €

JF 11/2020

Hyvät neuvot ovat kultaakin kalliimpia
Jäsenyrityksellä on käytettävissään jäsenmaksuun sisältyvänä etuna alan tarpeisiin ja ongelmiin perehtynyt asiantuntijajoukko lakimiehiä, teknisiä asiantuntijoita ja muita
mm. urakointisopimuksiin ja työsuhdeasioihin käytännön
tilanteissa perehtyneitä konkareita. Yksittäisen neuvon
arvo oikeasta toimintatavasta tärkeässä neuvottelu- tai
ongelmatilanteessa voi olla taloudellisesti kymmeniä
tuhansia euroja.
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YHTEYSTIEDOT
Puhelinvaihteemme numero on 09 547 610 ja siihen vastataan arkisin klo 9.00–15.00.
Sähköpostin yleisosoite on stul@stul.fi ja henkilöillä etunimi.sukunimi@stul.fi.
Voit ottaa yhteyttä liiton edustajiin www.stul.fi sivuston Yhteystiedot-välilehden
Ota yhteyttä -toiminnon kautta.

