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SÄHKÖSUUNNITTELIJAT NSS ry 

Takomotie 8, 00380 HELSINKI, 
sähköposti: webmaster@nssoy.fi, kotisivu: www.nssoy.fi 

 
 
 

Liity Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäseneksi! 
 
 

 

NSS:n tehtävänä on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa sekä toimia suunnittelijoiden ja 

sähköalan ammatillisena yhdyssiteenä. NSS on mukana sähköalan työryhmissä ja kehittämis-

hankkeissa. Toimintaan kuuluvat sähkösuunnittelijoiden edunvalvonta, jäsenistön kouluttami-

nen sekä verkostoituminen muiden sähköalan toimijoiden kanssa.  

 

Jäsenyydestämme on selvää hyötyä. Edullinen jäsenmaksu tulee takaisin hyvinä etuina nope-

asti. Tätä kaikkea voit saada liittymällä jäseneksemme:  

 

Koulutus ja tiedotus 

 

o Maksutonta alueellista koulutusta yhteistyössä yhteistoimintayritystemme kanssa 

o Merkittävän alennuksen maksullisiin koulutustilaisuuksiin kuten Sähkösuunnittelijan oi-

kopolku -täydennyskoulutus ja Projektipäällikkökoulutus 

o Tietoa alan suhdannekehityksestä jäsentoimistoillemme kaksi kertaa vuodessa 

o Sähköpostitiedotteet ajankohtaisista aiheista 

 

 

Verkostoituminen 

 

o Messumatkoillamme tutustut edulliseen hintaan kansainvälisiin uutuuksiin, paikkoihin ja 

ihmisiin. 

o Seminaareissamme tutustut yhteistyöyritystemme toimintaan ja henkilöihin. 

o Mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen yhdistyksen eri työryhmissä 

o Mahdollisuuden vaikuttaa alan kehitykseen sidosryhmissämme NSS:n edustajana 

o Liikunnallisia tapahtumia mm. hiihdon ja golfin parissa 

o Jäsentilaisuuksissa ja kokouksissa saat kontakteja muihin alan ihmisiin 

o Toimistojäsenten yhteystiedot ja linkki omalle kotisivullenne yhdistyksen kotisivulta 

 

 

Julkaisut 

 

o Plaani-lehti neljä kertaa vuodessa  

 

 

 

Miten liitytään henkilö- tai ehdokasjäseneksi? 

 

Henkilöjäseneksi voi liittyä sähköteknisellä alalla suunnittelu-, tutkimus-, valvonta-, opetus- tai 

tarkastustoimintaa suorittava henkilö joka omaa riittävän kokemuksen ja ammattitaidon sekä 

koulutuksen ja näyttöä alalta suoritetusta työstä vähintään kahden vuoden ajalta. 

 

Ehdokasjäseneksi voi liittyä henkilö, jolla pätevyysvaatimusten mukainen opiskelu on vielä 

kesken, tai jolla ei ole vielä kahden vuoden kokemusta alalla suoritetusta työstä. 
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Liittymismaksu 0 € 

Henkilöjäsenmaksu 90 €/a 
Toimistojäsenmaksut   1-2 hlöä 175 €/a 

   3-5 hlöä 365 €/a 
 6-10 hlöä 535 €/a 

                                11–20 hlöä 850 €/a 

                                21–40 hlöä 1215 €/a 
yli 40 hlöä 1640 €/a 

 

Olenko henkilöjäsen, kun työnantajani on jo NSS:n toimistojäsen? 

 

Et ole, vaan henkilöjäseneksi rekisteröidytään jäsenhakemuskäsittelyn kautta. Kaikkien rekis-

terissämme olevien suunnittelijoiden on täytettävä jäsenvaatimukset. Jäsenhakemus täytetään 

netissä. Jäsenmaksu sisältyy vuosittaiseen toimistojäsenmaksuun. Uuden jäsenen liittymis-

maksu on 0 €. 

 

Olen henkilöjäsen ja haluan liittyä toimistojäseneksi: 

 

Jäsenhakemus täytetään netissä. Toimistojäseneksi voi liittyä alalla yhtäjaksoisesti vähintään 

kaksi vuotta toiminut pääsääntöisesti sähköteknistä suunnittelutoimintaa harjoittava yritys tai 

suunnittelualan yritys, jossa on sähköteknistä suunnittelutoimintaa päätoimisesti harjoittava 

yksikkö/osasto. Toimistojäsenmaksu määräytyy yrityksessä olevien sähkö-, tele ja turvasuun-

nittelijoiden määrän mukaan. Liittymällä toimistojäseneksi saat edulliset hinnat tapahtumiin ja 

koulutuksiin kaikille yrityksenne toimihenkilöille.  

 

Mitä jäsenyys maksaa?  

 

Huom! Toimistojäsenmaksun henkilö-

määrä tarkoittaa sähkö- tele- ja turva-

suunnittelijoiden määrää, ei muuta 

henkilöstöä. Jäsentoimiston henkilö-

kunta saa henkilöjäsenen edut koulu-

tustapahtumien kustannuksissa.  

 

 

 

 

 

Jäsenhakemuslomakkeet löytyvät sivun http://nssoy.fi/index.php/jasenet vasemmasta  

reunasta. 

 

NSS ry:n jäsenenä tutustut muihin sähköalalla toimiviin ja saat tietoa ja hyötyä työhösi!  

Pääset edullisesti mukaan matkoille, seminaareihin, messuille ja muihin mukaviin tapahtumiin! 

Saat viestisi kuulumaan ja pääset vaikuttamaan!  

 

 

Markku Säkö 

Toimitusjohtaja 

Sähkösuunnittelijat NSS ry,  

puh. 0452232428, markku.sako@nssoy.fi 

kotisivu www.nssoy.fi 
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