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Arvoisa yritysjohtaja 
 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n jäseneksi 

 
Oletteko kiinnostunut Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyydestä? 
 
Yrityksenne on todennäköisesti vakiinnuttanut markkina-asemansa Uudellamaalla ja kuu-
luu yritysryhmään, joka panostaa myös toimintansa jatkuvuuteen. Rakennustyön tilaajalle 
onkin tärkeää, että urakoitsijana on vastuullisesti toimiva yritys, joka kehittää tietotasoaan 
ja osaamistaan.  
 
Yrityksen jäsenyys Talonrakennusteollisuus ry:ssä viestittää sen asiakkaille, että töistä vas-
taa luotettava, työnantajavelvoitteensa hoitava yhteistyökumppani. Tätä vahvuuttaan yri-
tys voi hyödyntää mm. omassa markkinoinnissaan tullakseen asiakkaiden tuntemaksi hy-
vämaineisena ja vastuunsa hoitavana sopimuskumppanina. Talonrakennusteollisuus ry:n 
jäsenille tämä on tärkeätä. 
 
Talonrakennusteollisuus ry on rakennustoimintaa harjoittavien yritysten valtakunnallinen 
etujärjestö, joka on Rakennusteollisuus RT ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. 
Talonrakennusteollisuus ry yhdessä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa valvoo rakennusalan 
ja yritysten etuja, harjoittaa työmarkkina- ja elinkeinopolitiikkaa ja solmii alan työehtosopi-
mukset. 
 
Yrityksen jäsenyys Talonrakennusteollisuus ry:ssä toteutuu piiriyhdistyksen kautta. Piiriyh-
distyksiä on yhteensä yhdeksän. 
 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry ylläpitää ja parantaa jäsenyritystensä toi-
mintaedellytyksiä ja kilpailukykyä Uudenmaan alueella. Yrityspalvelumme perustuu jäse-
nistön tarpeisiin ja koskee ennen kaikkea elinkeino- ja työmarkkina-asioita.  
 
Annamme mielellämme lisätietoja jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä sekä jäseneksi ha-
keutumisessa. Ohessa lähetämme perustiedot harkintaanne varten. 
 
Kunnioittavasti 
 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 

 
Hannu J. Mäkinen 
aluepäällikkö 
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Jäsenyys Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:ssä 
 
 
Jäsenpalvelut 
 

Piiri organisoi jäsenpalvelut käyttämällä tarvittaessa hyväkseen Rakennusteollisuus RT ry:n 
ja Talonrakennusteollisuus ry:n muiden yksiköiden asiantuntemusta. Piirillä on välittömän 
jäsenkontaktinsa ansiosta vahva käytännön näkökulma Talonrakennusteollisuus ry:n toi-
mialaa koskeviin asioihin. Se valvoo jäsenistönsä alueellisia etuja ja työrauhaa sekä välittää 
jäsenistönsä tarpeet ja näkemykset liittoyhteisön muille yksiköille. Piiri on vastuussa siitä, 
että sen toiminta vahvistaa  
Rakennusteollisuus RT ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n toimintaa. 
 
Tärkeimmät palvelumuotomme ovat: 
 

• Tiedottaminen • Välitön neuvonta 

• Kouluttaminen • Jäsenistö tarpeista tiedottaminen keskusliittoon 

• Yrityskohtainen konsultointi 
 

Jäsenpalveluiden ohella harjoitamme alueellamme jäsenistön edunvalvontaa joko itse tai 
keskusliiton kautta. 

 
Jäsenkelpoinen yritys 
 

Jäsenyyttä hakevan yrityksen tulee selvästi olla rakennusalan yritys. 
Suotavaa on, että yritys on toiminut talonrakennusalalla 1 - 3 vuoden ajan. Poikkeuksen 
muodostaa yritys, jonka toimitusjohtaja tai omistaja(t) on toiminut jäsenyritystemme pii-
rissä ja jonka tunnemme hänen edellisen toimintansa ajalta. 

 
Jäsenyys 
 

Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n hallitus hyväksyy yritykset jäseneksi. Yri-
tys sitoutuu jäseneksi tullessaan noudattamaan alan työehtosopimuksia ja järjestöjen sään-
töjä sekä sääntöjensä puitteissa tekemiä päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä.  

 
Jäsenyritystä sitovat säännöt ja sopimukset: 

 
Rakennusteollisuus RT ry:n säännöt 
Talonrakennusteollisuus ry:n säännöt 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n säännöt 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n säännöt 
Toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset 
Rakennusalan työehtosopimus 
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Jäsenmaksut 2018 
 

Uusi jäsenyritys suorittaa ensimmäisenä jäsenvuotenaan jäsenmaksua vain niiltä kuukau-
silta, joina se on kuulunut liittoon. 

 
Rakennusteollisuus RT ry 
 

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Ra-
kennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista seuraavista viidestä toimia-
lasta: 

• Talonrakennus 

• Tuoteteollisuus 

• Infra 

• Pinta  

• Tekninen urakointi 
 
Edellä mainittujen viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on yli 55 
000 henkilöä. Yritysten yhteinen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.  
 

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 
 

Opetusviranomaisten hyväksymä, RT:n omistama erikoisoppilaitos, joka antaa rakennus-
alan ammatillista ja ammatillisiin tutkintoihin johtavaa koulutusta. 
 


