
 

 
 
 
RT:N TURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTASÄÄNNÖT 
 
 
Rakennusteollisuus RT ry:hyn on perustettu erillinen turvallisuusryhmä alalla toimivien jäsenyritysten 
turvallisuusasioiden kehittämiseksi, yhteisten työturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen luomiseksi ja 
viranomaisyhteistyön ylläpitäjäksi. Turvallisuusryhmän tehtävänä on muun muassa:   
 

- toimialan yleisen työturvallisuuden ja turvallisten työmenetelmien kehittäminen 
- jäsenyritysten työturvallisuusvalmiuksien parantaminen ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen 

levittäminen jäsenkenttään 
- lainsäädäntömuutosten vaikutusten seuraaminen sekä EU:n että Suomen tasolla RT:n 

toimiston valmistelun pohjalta 
- lausuntojen ja kannanottojen antaminen käytännön työturvallisuuskysymysten osalta  
- aktiivisen viranomaisyhteistyön ylläpitäminen   

 
Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenkunta koostuu rakennusalan yrityksistä kaikista kokoluokista. Näin ollen 
turvallisuusryhmän tulee ottaa huomioon tasapuolisesti jäsenyritysten erilaiset tarpeet ja toimintaympäristöt.  
 
Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus nimittää turvallisuusryhmän jäsenet kunkin toimialan esityksen perusteella. 
Turvallisuusryhmässä tulee olla edustettuina yrityksiä tasapuolisesti kaikista yrityskokoluokista. 
Rakennusteollisuus RT ry:n eri liittojen toimihenkilöt osallistuvat matriisivastuidensa perusteella 
turvallisuusryhmän kokouksiin. Turvallisuusryhmä voi tarvittaessa myös kuulla eri alojen asiantuntijoita 
kokouksessaan. 

Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus nimeää turvallisuusryhmän puheenjohtajan, jonka toimikausi on 
kaksivuotinen. Turvallisuusryhmä valitsee keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa 
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimikausien määrää ei ole rajoitettu. 
 
Turvallisuusryhmä kokoontuu kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Rakennusteollisuus RT ry vastaa ryhmän 
kokoon kutsumisesta, kokousvalmisteluista ja ryhmän sihteerin tehtävistä.  

Turvallisuusryhmän toiminta voidaan lakkauttaa joko turvallisuusryhmän itsensä tai Rakennusteollisuus RT:n 
toimitusjohtajan esityksestä Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen päätöksellä. 
 
Turvallisuusryhmän kokouksissa ja toiminnassa noudatetaan RT:n ja sen toimialayhteisöjen käyttöön 12.4.2012 
laadittua ohjetta kilpailulainsäädännön noudattamisesta. Ohjeen sisältö käsitellään vuosittain 
turvallisuusryhmässä.  
 
Kokouksissa ei ole sallittua käsitellä asioita, joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan hinta- ja 
markkinakäyttäytymiseen. Tällaisia aiheita ovat yritysten luottamukselliset tiedot, kuten esimerkiksi: 
 

- hinnat tai tiedot, joista hintoja voidaan päätellä 
- ostoalueet 
- myyntialueet 
- tuotantotavoitteet 
- markkinaosuustiedot 
- tulevat investoinnit  
- liikevaihtotiedot 
- myynnin volyymit 
- kustannusrakenteet 
- tiedot asiakkaista ja niiden ostoista, ja  
- liikesalaisuuksiin luokiteltavat tekniset ja kaupalliset asiat. 

 
 



Turvallisuusryhmä tekee esityksiä toimialojen hallituksille ja antaa tarvittaessa lausuntoja työturvallisuuteen 
liittyen huomioiden päätöksenteossaan yritysten toimintatarpeet ja toimintamuodot. Turvallisuusryhmän 
esitykset tehdään joko yksimielisesti tai äänestämällä niin, että yhdellä jäsenyrityksellä voi olla vain yksi ääni, 
vaikka jäsenyrityksen edustajia turvallisuusryhmässä olisikin useampi. Äänestämällä tehtävien esitysten tulee 
olla sellaisia, että ne kohtelevat kaikkia Rakennusteollisuus RT ry:n jäseniä vähintään pitkällä aikavälillä 
tarkasteluna tasapuolisesti. Mikäli turvallisuusryhmä tekee äänestämällä esityksen, joka turvallisuusryhmän 
jonkin jäsenen mielestä loukkaa merkittävästi edellä mainittua tasapuolisuusperiaatetta, se voi alistaa asian 
Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen uudelleen päätettäväksi. 

Turvallisuusryhmän pöytäkirjat toimitetaan Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen jäsenille tiedoksi 
puolivuosittain. 

Näitä sääntöjä voi muuttaa Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus järjestön normaalissa 
päätöksentekojärjestyksessä. 


