Rakennusteollisuus RT
edustaa laajasti
koko rakennusalaa

Rakennusteollisuus RT ry
• Rakennusteollisuus RT ry edustaa rakennusalan yrityksiä
elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa

• RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja kuusi toimialaa:
Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Talotekniikka,
LVI-tekninen urakointi ja Pinta
• RT on yksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suurimmista
jäsenjärjestöistä
• RT:n jäseninä ovat kaikki keskeiset talonrakennustoimintaa,
rakennustuoteteollisuutta ja erikoisurakointia harjoittavien yritysten
järjestöt
• Noin 2600 jäsenyritystä, joiden palveluksessa noin 60 000 henkilöä.
Jäsenten liikevaihto on yhtensä 16 miljardia euroa.
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Rakennusteollisuus RT -liittoyhteisön rakenne
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Rakennusteollisuus RT ry
(Yhteensä 2 661 jäsenyritystä)

Talonrakennusteollisuus ry
6 aluetoimistoa
(9 piiriyhdistystä)
• Uusimaa
• Lounais-Suomi
• Satakunta
• Lahti-Kymi
• Sisä-Suomi
• Pohjanmaa
• Itä-Suomi
• Pohjois-Suomi
• Lappi
450 jäsenyritystä
(31.12.2017)
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Rakennustuoteteollisuus
RTT ry
4 jaostoa
• Rakennusmateriaalit- jaosto
• Betoniteollisuus
ry
•Pientaloteollisuus
PTT ry
•Teräsrakenneyhdistys ry

102 jäsenyritystä
(31.12.2017)

INFRA ry

LVI-Tekniset
Urakoitsijat ry
(LVI-TU)

7 aluetoimistoa
(9 piiriyhdistystä)

• Pintaurakoitsijat ry
ja 16 jäsenyhdistystä
• Kattoliitto ry
• Lattian- ja
seinänpäällysteliitto ry
•Teollisuuden
Muurausurakoitsijat ry

• Uusimaa
• Länsi-Suomi
•Kaakkois-Suomi
• Häme
• Keski-Suomi
• Pohjanmaa
• Pohjois-Savo
• Pohjois-Karjala
• Pohjoinen
1 459 jäsenyritystä
(31.12.2017)

Pinta

Talotekniikkateollisuus
Talotekninen
teollisuus ja
kauppa ry
(fuusioitunut:
Talotekniikkateollisuus ry *)+
LVI-Teknisen
Kaupan liitto ry**))
LVI-Numero Oy

288 jäsenyritystä
(31.12.2017)

320 jäsenyritystä
(31.12.2017)

*)39 +**) 3 =>
42 jäsenyritystä
(31.12.2017)
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Edunvalvonnan periaatteet
• RT osallistuu lainsäädännön ja erilaisten määräysten ja
ohjeiden valmisteluun
• RT seuraa taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista
hallintoa ja tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä sekä
antaa lausuntoja
• RT pitää aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin, poliittisiin
päättäjiin, koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä
tiedotusvälineisiin
• RT edistää yhteistoimintaa sekä jäsenyritystensä ja
jäsenliittojensa kesken että ulkopuolisten sidosryhmien
kanssa
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RT:n tehtävät ja strategiset painopisteet 2017–2022
MISSIO: Rakennamme yhteisvoimin Suomen tietä menestykseen.
Työtä

KASVU

TYÖELÄMÄ

KEHITYS

Rakentamisen markkinat,
toteutusmallit, rakentamista
ohjaava lainsäädäntö ja
viranomaisprosessit
•

Tekijöitä

Tehoa

RT luo edellytykset kasvulle,
kannattavuudelle ja
ennakoitavuudelle

Tuottavuuden ja laadun
edellytykset, määräykset, ohjeet ja
standardit, ympäristö ja energia
•

Rakentamisen tuottavuus
ja laatu paranevat sekä
elinkaarikustannukset ja
ympäristövaikutukset
vähenevät

Työmarkkinat ja työehtosopimukset,
osaaminen ja henkilöstö,
työhyvinvointi ja työturvallisuus,
harmaan talouden torjunta
•

Aito paikallinen sopiminen ja
joustavat työehdot, osaavan
työvoiman riittävyys sekä
terveet työskentely- ja
kilpailuolosuhteet lisäävät
kilpailukykyä

VAIKUTTAMINEN
Yhteiskuntasuhteet, tieto, viestintä
• RT:llä on vahva asema tietolähteenä ja mielipidejohtajana rakennusalan kysymyksissä

VISIO: Uudistumme yhdessä ja ylitämme odotukset.
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Tavoitteiden TOP10 2018
KEHITYS

KASVU
1

Kira-alan näkemysten
huomiointi MRL:n
kokonaisuudistuksen
valmistelussa

2

MAL-sopimuskauden
2020–2023
pohjustaminen

3

Liikenneinfraan
vaihtoehtoisia uusia
rahoitusmalleja

4

Urakoinnin ja
materiaalitoimittajien
sisäiset pelisäännöt
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5

6

Digitalisaatiota ja
tuottavuutta
parantavien
hankkeiden tehokas
lähivienti
Materiaalineutraalit
menetelmät kestävän
rakentamisen ja
rakentamisen
hiilijalanjäljen
arviointiin

TYÖELÄMÄ
7

8

9

Toimintaohjelma
osaavan työvoiman
riittävyyden
varmistamiseksi
Tuottavuutta ja
paikallista sopimista
edistävien tessien
solmiminen ja
työrauhan ylläpito

VAIKUTTAMINEN
10

Rakennusteollisuuden
tavoitteiden
asettaminen
hallitusohjelmaan
2019–2023 ja niiden
vieminen läpi
poliitikoille

Tapaturmataajuus
tasolla 15 ja vakavien
tapaturmien
vähentäminen
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