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RIL juhlii 80. toimintavuottaan vuonna 2014 

 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorgani-

saatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja ra-

kennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa. 

Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu liki 6 600 rakennus-, yhdyskunta-, ympä-

ristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkaris-

ta. Vuonna 2014 vietetään RILin 80-vuotisjuhlavuotta. Vuoden teemana on osaaminen ja sen 

kehittäminen.  

Jäsenorganisaatio koostuu seitsemästä tekniikkaryhmästä, hallituksen nimeämistä teema-

ryhmistä ja toimikunnista sekä alueellisista osastoista, senioreista ja nuorten ryhmistä. Tek-

niikkaryhmät ovat oman alansa asiantuntijoiden yhteistoimintaryhmiä ja RILin toiminnalle tär-

keä ammattilaisten verkosto. Sosiaalisesta ja virkistystoiminnan järjestämisestä vastaa RIL 

Klubi. 

 

RIL on rakennetun ympäristön ja sen asiantuntijoiden edunvalvoja 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:llä on sekä yhteisöllinen että yhteiskunnallinen teh-

tävä. Järjestön tavoitteena on edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa ke-

hittymistä sekä kestävän elinympäristön rakentamista ja ylläpitoa. 

Tavoitteensa mukaisesti RIL toimii rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplo-

mi-insinöörejä ja teekkareita yhdistävänä ja palvelevana henkilöjärjestönä. Se ylläpitää moni-

puolista toiminta-alustaa, jossa asiantuntijat voivat verkottua laajasti, kehittyä ammatillisesti ja 

verkottua sosiaalisesti. RIL tarjoaa jäsenilleen hyödyllisiä etuja ja palveluja uran ja arjen tar-

peisiin.  

RILin haluaa myös kehittää rakennusalan toimintaympäristöä ja jäsenkuntansa toimintaedelly-

tyksiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Rakentamis- ja kiinteistöala tuottaa vuosittain noin 25 000 uutta asuntoa noin 65 000 suoma-

laiselle. Ala työllistää suoraan noin 300 000 työntekijää. Alan liikevaihto on 27 miljardia, vienti 

noin 3 miljardia ja tutkimus- ja kehityspanokset noin 350 miljoonaa euroa vuodessa. Se on 

tuottanut rakennetun omaisuuden, jonka osuus koko kansanvarallisuudestamme on 74 % 

(609 miljardia euroa).  

Julkaisu- ja koulutustoiminta muodostavat RILin asiantuntijuustoiminnan ytimen. Niiden rinnal-

la RIL palkitsee säännöllisesti toimialan esimerkillisiä kohteita ja henkilöitä sekä tarjoaa tilaaji-

en käyttöön insinööritaitokilpailut -konseptin. Lisäksi RIL vaikuttaa alan kehityssuuntiin aloit-

tein ja kannanotoin sekä kehitysprojektein. Muiden alan organisaatioiden johtamia kehitys-

hankkeita tuetaan lausunnoin ja osallistumisin. 
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MISSIO, VISIO JA ARVOT 

RILin missio, visio, arvot ja strategia on laadittu yhteistyössä hallituksen, jäsenorganisaation 

edustajien ja toimiston henkilöstön kanssa. Ne on tarkistettu vuonna 2012.  

 

RILin arvot muodostavat järjestön toimintakulttuurin perustan. Niiden tehtävänä on ohjata RI-

Lin henkilöstön ja RILin piirissä toimivien käyttäytymistä ja toimintaa. Lisäksi ne auttavat meitä 

saavuttamaan tavoitteemme muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Asiantuntevuus tarkoittaa, että arvostamme muiden ammattitaitoa ja olemme ylpeitä omas-

tamme. Kehitämme ammattitaitoamme jatkuvasti. Otamme myös huomioon eri näkökulmat, 

mutta olemme riippumattomia. Kantamme on aina perusteltu. Emme lausu, jos emme tiedä, ja 

teemme, mitä lupaamme. Viimeistelemme työmme ja esitämme asiamme ymmärrettävästi. 

Pitkäjänteisyys tarkoittaa, että asetamme toiminnallemme tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi 

suunnittelemme työmme ja teemme mitä suunnittelimme. Tiedämme työmme tarkoituksen. 

Teemme asiat laadukkaasti ja tuloksellisesti. Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja kilpai-

lukykyämme. Ennakoimme ympäristömme muuttuvat tarpeet. Vaalimme hyviä perinteitä. Siir-

rämme kokemustamme nuoremmille.  

Yhteistyö tarkoittaa, että toimimme toistemme ja koko alan etua ajatellen. Käymme avointa 

keskustelua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Haemme yhteistyöstä voimaa toimintaam-

me. Koemme, että kun annamme, niin saamme. Olemme luotettava kumppani. 

Riippumattomuus tarkoittaa, että edustamme tasapuolisesti kaikkia rakennetun ympäristön 

asiantuntijoita. Varmistamme monialaisuudella asioiden tarkastelun eri näkökulmista.  

Osaamme antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta. Päätöksentekomme on 

avointa ja osallistava toimintatapamme takaavat puolueettoman päätöksenteon. 
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Jatkuva kehittyminen tarkoittaa, että organisaatiomme asiantuntemus kehittyy kattamaan ko-

ko toimialan. Olemme hallitusti innovatiivisia. Henkilöstömme on motivoitunutta ja sen kompe-

tenssit vastaavat toiminnan tavoitteita. Tasapainoinen talous mahdollistaa kehityksen. Strate-

giamme ovat selkeitä ja ohjaavat hyvin operatiivista toimintaa. Keräämme ja hyödynnämme 

palautteen.  

 

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VUOSINA 2013 – 2015 

 

 

 

 

 

Perustelut 

Jäsenet muodostavat ammatillisen henkilöjärjestön ytimen – RIL on olemassa jäseniään var-

ten. Toimintaan sitoutuneet jäsenet ja luottamushenkilöt luovat edellytykset järjestön toimin-

nalle. Lisäksi on tärkeää, että jäsenistö edustaa laajasti ja kattavasti alan diplomi-insinöörejä 

ja teekkareita.  

RILin eräs perustehtävä on parantaa rakennusalan diplomi-insinöörien arvostusta tuomalla 

esiin ammatillisen osaamisen tärkeyttä hyvän elinympäristön suunnittelussa, rakentamisessa, 

ylläpidossa, korjaamisessa ja kehittämisessä. RIL huolehtii alan diplomi-insinöörien asemasta 

yhteiskunnassa sekä omalla vaikuttamisellaan että yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

Samalla RIL korostaa opetuksen ja tutkimuksen vahvaa roolia alan osaamisen rakentajana. 

Uudistusten myötä rakennusalan korkein opetus ja tutkimus muuttuvat merkittävästi. RILin ta-

voitteena on olla mukana kehittämässä laadukasta, alan tarpeisiin vastaavaa yliopistokoulu-

tusta yhdessä oppilaitosten kanssa.   

Vaikuttamistoiminnan perustehtäviin kuuluu myös yhteydenpito poliittisiin ja muihin päättäjiin, 

kannanottojen ja lausuntojen antaminen sekä RILiä edustavien asiantuntijoiden nimeäminen 

eri työryhmiin.  

RILin liiketoimintalähtöiset tuotteet ja palvelut nojaavat vahvasti jäsenistön ja kumppaneiden 

asiantuntemukseen. Tutkimusten mukaan RIL-brändi tunnetaan keskeisissä asiakas- ja sidos-

ryhmissä erittäin hyvin. RILin julkaisu- ja täydennyskoulutustuotteita sekä projekteja arvoste-

taan ajankohtaisuudesta ja korkeasta laadusta. 

 

 

RILin toiminnan painopiste vuosina 2013 – 2015 on jäsentoiminnan ja osaamisen 
kehittämisessä. Toiminnassa asettuvat etusijalle jäsenistön ammatillisen osaamisen ja 
identiteetin sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen yhdessä alan yliopistollisen koulutuksen 
edistämisen ja muun yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanssa. 

RILin asiantuntijuustoiminnassa tavoitellaan kasvua siten, että tuotteiden korkea asi-
antuntijalaatu säilyy. Kasvu perustuu uusien asiakasryhmien ja tuotteiden tunnistamiseen 
sekä tuotantotapojen tehostamiseen ja jakelukanavien laajentamiseen. 
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PROSESSIKOHTAISET TAVOITTEET JA SUUNNITELMAT 

I Jäsenyyden edistäminen 

 

Jäsenyystoiminnan strategiset tavoitteet vuosille 2013 – 2015 ovat: 

 Uudistaa jäsenpalveluita ja -etuja, jotta jäsentyytyväisyys paranee  

 Laajentaa jäsenpohjaa, jotta jäsenmäärä ja järjestäytymisaste kasvavat 

 Edistää kansainvälistymistä, jotta ulkomaiset opiskelijat ja ammattilaiset liittyvät RILiin 

 Monipuolistaa jäsenviestintää, jotta vuorovaikutteisuus kasvaa ja yhteisöllisyys vahvistuu 

Toimintasuunnitelma 2014: 

RILin jäsenyysprosessi jatkaa vuonna 2014 budjetin mukaisesti perustehtäviensä (jäsentoi-

minnan järjestäminen, jäsenpalveluiden ja -etujen hallinnointi, jäsenviestintä sekä uusjäsen-

hankinta) hoitoa. Samaan aikaan uudistetaan RILin säännöt kahden yleiskokouksen kautta. 

Jäsentoimintaan kuuluvat tekniikkaryhmien, alueosastojen, ikäryhmien sekä toimikuntien toi-

minta ja yleiskokousten, ammatillisten jäsentilaisuuksien, ekskursioiden sekä virkistystapah-

tumien järjestäminen. Uusia toimintamuotoja pilotoidaan, ja vuonna 2014 jäsenryhmien keski-

näistä vuorovaikutusta vahvistetaan edelleen kahdella puheenjohtajatapaamisella sekä RILin 

toimiston ja hallituksen vierailuina ryhmissä ja alueilla. 

Jäsenpalveluiden ja -etujen hallinnointi kattaa jäsenrekisterin ylläpidon, oikeusturva- ja vas-

tuuvakuutuksen, oikeudellisen neuvontapalvelun, jäsenetulehdet sekä työttömyysturvan tar-

joamisen. Vuonna 2014 jatketaan jäsenrekisteriyhteistyötä Arts&Minds Oy:n kanssa, hanki-

taan järjestövakuutukset vakuutusyhtiö iFin kautta ja juridinen neuvontapalvelu asianajotoi-

misto Reims&co:n kautta. RIL hoitaa palkansaajajäsentensä työttömyysturvan IAET-kassan 

kautta. 

Jäseneduista arvostetuimpia ovat uniikit, jäsenistön osaamista ja kokemuksia kartoittavat tut-

kimukset ja niihin nojautuvat tilastot. Vuonna 2014 kyselyitä ovat ainakin huhtikuussa teekka-

reiden opintokysely, syyskuussa teekkareiden kesätyökysely sekä lokakuussa TEKin kanssa 

toteutettava työmarkkinakysely. Vuotuinen jäsentyytyväisyyskysely toteutetaan joulukuussa 

2014.  

Jäsenedut tarkastellaan uudelleen yliopistojen uusia tutkintorakenteita ja RILin uudistuvia 

sääntöjä vasten. Etuja kehitetään yhteistyössä jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

Jäsenyyden visio vuoteen 2020: 

RIL on rakennetun ympäristön arvostetuin ja jäseniään parhaiten palveleva henkilöjärjestö, joka innostaa 

toimimaan aktiivisesti vuorovaikutteisessa jäsenverkostossa. 
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Jäsenviestinnällä vahvistetaan nykyisten jäsenten jäsenidentiteettiä ja samalla lisätään RILin 

houkuttelevuutta muille jäsenkelpoisille alan ammattilaisille. Viestinnän sisällössä korostetaan 

RILin nykyistä ja tulevaa toimintaa sekä jäsenyyden etuja. Jäsenyyttä markkinoidaan myös 

kampanjaluonteisesti ilmoituksin esimerkiksi Tekniikka&Talous -lehdessä, Rakennuslehdessä, 

Rakennustekniikka-lehdessä sekä RILin verkkosivuilla. 

Uusjäsenhankinnan ensisijaisena tavoitteena on saada rakennetun ympäristön akateemiset 

opiskelijat RILin jäseniksi kaikissa teknillisissä yliopistoissa jo opintojen alkuvaiheessa. Vuon-

na 2014 kehitetään edelleen ja vakiinnutetaan opiskelijajäsenten hankinnan käytäntöjä var-

sinkin Aallossa, jossa insinööritieteiden korkeakoulun tutkinto-ohjelmien rakenne on uudistu-

nut. Hankinnassa tehdään yhteistyötä TEKin kanssa. Uusia toimintamuotoja ja käytäntöjä ke-

hitetään yhdessä kiltojen, ammattiainekerhojen ja RIL-Nuorten kanssa. 

Samalla jatketaan toimenpiteitä ja järjestetään tapahtumia, joilla vahvistetaan RILin tunnet-

tuutta kiinteistötalouden, energiatalouden sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan opiskelijoi-

den piirissä. Myös potentiaaliset ulkomaiset jäsenet pyritään tavoittamaan perinteisten opiske-

lijatapaamisten puitteissa. Kansainvälistä jäsenrekrytointia varten päivitetään myös RILin eng-

lanninkielinen esittelymateriaali. Lisäksi varmistetaan, että jäsenpalveluita (puhelin- ja neuvon-

tapalvelut, jäsenviestintä ja lehdet) on saatavilla myös englanniksi. 

Jäsenhankinnan tavoitteena on kasvattaa erityisesti varsinaisten jäsenten määrää. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tulee varmistaa jäsenyyden jatkuminen valmistumisvaiheessa sekä panostaa 

palaavien jäsenten rekrytointiin. Vuonna 2014 jatketaan valmistuville suunnattujen uratilai-

suuksien järjestämistä, mentoroinnin jalkauttamista tekniikkaryhmiin ja alueosastoihin sekä 

käynnistetään uusimuotoinen Young Executives -ohjelma yhteistyössä RYM Oy:n kanssa. 

Jäsentoiminnan kehityshankkeet ja kampanjat 2014: 

 Tarjotaan jäsenille parhaat jäsenedut 
– Nuorille luodaan Young Executives -ohjelma ja mentorointia jalkautetaan edelleen 
– Varsinaisille jäsenille vahvistetaan ja laajennetaan jäsenetulehtien tarjoomaa 

 Vahvistetaan toiminnan perustaa 
– Uudistuneet säännöt vahvistetaan yleiskokouksissa keväällä ja syksyllä 2014 
– Jäsenten yhteystiedot tarkistetaan projektina keväällä 2014 
– Laaditaan suunnitelma jäsenryhmien palveluiden järjestämisestä vuoden 2015 alusta 

 Rakennetaan valmiuksia kansainvälisten jäsenten rekrytointiin ja palveluihin 
– Toteutetaan tarvittava englanninkielinen materiaali 

 Toteutetaan 80-vuotisjuhlavuoden tapahtumat 
 

Jäsentoiminnan seurantamittarit 2014: 

 Jäsenmäärä  

 Tekniikkaryhmien jäsenmäärä 

 Liittyneiden jäsenten määrä (varsinaiset ja opiskelijat) 

 Jäsentilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä 

 Jäsentyytyväisyys 

 Extranet-käynnit 
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II Vaikuttamisen vahvistaminen  

 

Vaikuttamistoiminnan strategiset tavoitteet vuosille 2013 – 2015 ovat: 

 Kasvattaa ROTI-perhettä ennakointiin 

 Kehittää taustoittavaa vaikuttajaviestintää ROTIn pohjalta 

 Vakiinnuttaa kumppaniverkoston yhteistyö 

 Edistää alan oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä vuorovaikutusta 

 Edistää kilpailutoimintaa ammattilaisille ja nuorille 

Toimintasuunnitelma 2014: 

RILin vaikuttamisprosessi jatkaa vuonna 2014 budjetin mukaisesti perustehtäviensä hoitoa. 

Näitä tehtäviä ovat alan yhteisten kehitysprojektien toteuttaminen, jäsenistön avulla luotavan 

uuden tiedon tuottaminen, kilpailutoiminta, sidosryhmäyhteistyöhön osallistuminen sekä kan-

nanottojen ja lausuntojen laatiminen. Uutta tietoa kokoavat käytännön hankkeet ja esiintymi-

set luovat RILille edellytykset toimialan, median, suuren yleisön ja poliittisten päättäjien arvos-

tukselle. 

Alan yhteisten kehitysprojektien tunnistamisessa, koordinoinnissa ja toteutuksessa RILillä on 

aktiivinen ja keskeinen rooli. Joka toinen vuosi toteutettava Rakennetun omaisuuden tila ROTI 

-hanke antaa erinomaisen pohjan vaikuttamistoiminnalle ja siihen perustuvalle viestinnälle. 

Keväällä 2014 kartoitetaan yhteistyökumppaneiden kanssa vaihtoehtoiset tavat toteuttaa seu-

raava kierros, jonka tavoitteena on luoda syötteitä eduskuntavaalien alla käytävään keskuste-

luun. Hankkeen toteutus aloitetaan syksyllä 2014 ja tulokset julkistetaan helmikuussa 2015. 

Samalla sidosryhmäyhteistyön kautta pyritään tunnistamaan uusia aihioita kehityshankkeiksi. 

Jäsenistön avulla luotavan uuden tiedon tuottaminen sisältää mm. opiskelija- ja palkkakyselyt. 

Opiskelijakyselyitä kehitetään palvelemaan paremmin alan yliopistojen vertailtavuutta ja palk-

kakyselyillä selvitetään myös uraan ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Vuonna 2014 kyselyi-

den tuloksia tuotteistetaan pitemmälle jäsenten ja sidosryhmien joustaviksi työkaluiksi. 

Kilpailutoiminnassa RIL tarjoaa tilaajille ja rakennuttajille yleissuunnittelun työkaluksi insinööri-

taitokilpailut -konseptin. RIL auttaa tilaajaa kilpailuohjelman laatimisessa ja nimeää palkinto-

lautakuntaan riippumattomia teknisiä asiantuntijoita. Samasta konseptista on myös kehitetty 

kevyempi, oppilaitoksille ja opiskelijoille suunnattu kilpailumalli. Ne toimivat alan opetuksen ja 

sidosryhmäviestinnän työkaluina. Vuonna 2014 molempiin kilpailumuotoihin toteutetaan 

markkinointikampanja.  

Sidosryhmäyhteistyössä RILillä on vakiintunut yhteistyö- ja kumppaniverkosto, joka kattaa 

alan keskeiset kotimaiset ja kansainväliset organisaatiot. Jatkuvaa järjestö-, koulutus-, julkai-

su- ja hankeyhteystyötä RIL tekee muun muassa Lämpöinsinööriyhdistys LIVIn, Suomen Ark-

 
Vaikuttamisen visio vuoteen 2020: 
 
RIL-yhteisö on paras rakennetun ympäristön kehittäjä ja siihen liittyvien asiantuntijaratkaisujen tuottaja. 
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kitehtiliitto SAFAn, Rakennusmestarit ja -insinöörit RKL ry:n, Suomen Geoteknillinen yhdistys 

SGY ry:n, Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry:n sekä Kiinteistö- ja rakentamisfoo-

rumi KIRAn kanssa. Vuonna 2014 pilotoidaan keinoja tuottaa laajalle sidosryhmäjoukolle lisä-

arvoa varsinaisten sopimusvelvoitteiden lisäksi. 

Kansainvälisistä yhteyksistä tärkeimpiä ovat European Council of Civil Engineers ECCE, ra-

kennusalan innovaatio- ja tutkimusorganisaatioiden maailmanjärjestö CIB sekä valitut kansal-

liset rakennusinsinöörijärjestöt. Vuonna 2014 yhteistyösopimukset päivitetään Yhdysvaltain 

(ASCE), Ison-Britannian (ICE) ja Viron (EEL) kanssa. 

Vuonna 2014 jatketaan uusien yhteistyökumppaneiden tunnistamista alalta, hallinnosta sekä 

luottamuselimistä. Osana tätä ohjelmoidaan ja toteutetaan taustoittavien vaikuttajatapaamis-

ten sarja. Erityisesti yhteyttä yliopistoihin vahvistetaan edelleen rakentavassa hengessä.  

Kannanotot ja lausunnot sekä RILiä edustavien asiantuntijoiden nimeäminen eri työryhmiin 

kuuluvat edelleen vaikuttamistoiminnan perustehtäviin. Vuonna 2014 odotettavissa on mm. 

maankäyttö- ja rakennuslakiin, rakentamismääräyskokoelmaan sekä hankintadirektiiviin ja -

lakiin liittyviä lausuntopyyntöjä. 

 

Vaikuttamistoiminnan kehityshankkeet 2014:  

 Käynnistetään ROTI 2015 

– Tunnistetaan sopivin toteutusmuoto yhteistyökumppaneiden kanssa 

– Sitoutetaan osapuolet ja toteutetaan valtaosin vuoden 2014 aikana 

 Markkinoita etsitään ja luodaan 

- Toteutetaan markkinointikampanjat molemmista kilpailumuodoista 

- Parannetaan jäsentutkimuksista saatavan tiedon käytettävyyttä tuotteistamalla 

 

 Sidosryhmäyhteistyötä kehitetään 

– Ohjelmoidaan ja toteutetaan taustoittavien vaikuttajatapaamisten sarja 

– Pilotoidaan keinoja tuottaa läheisille kumppaneille lisäarvoa  

Vaikuttamistoiminnan seurantamittarit 2014: 

 Vuoden aikana käynnistettyjen projektien ja kilpailujen määrä  

 Tiedotuslähtöjen määrä 

 Medianäkyvyys 

 Jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyt 
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III Liiketoimintalähtöinen asiantuntijuuden kasvattaminen 

 

Asiantuntijuuden kasvattamisen strategiset tavoitteet vuosille 2013 – 2015 ovat: 

 Vakiinnuttaa sähköisen koulutus- ja julkaisutuotteet osaksi tarjontaa, jotta tuotteiden ja 

palveluiden saatavuus ja käytettävyys paranevat  

 Kehittää aktiivisesti uusia tuotteita, jotta RILin tuotteet ja palvelut saavuttavat uusia asia-

kasryhmiä 

 Lisätä koulutus- ja julkaisutuotteiden yhteismarkkinointia, jotta RILin tuotteiden ja palve-

luiden kysyntä kasvaa  

 Laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, 

jotta parannetaan jäsenten kilpailukykyä työmarkkinoilla 

 Kasvattaa kansainvälisten konferenssien volyymiä, jotta uusin asiantuntijatieto voidaan 

tarjota KIRA-alan ammattilaisille Suomessa 

Toimintasuunnitelma 2014: 

RILin asiantuntijuusprosessi jakautuu julkaisu- ja koulutustoimintaan, joita toteutetaan liike-

toimintalähtöisesti. Prosessin tuloksena syntyvät tuotteet ovat asiantuntevia, ajankohtaisia ja 

laadukkaita. Asiantuntijuuden kasvattamiseen kuuluu myös pätevyyksien toteamistoiminnassa 

sihteerijärjestönä toimiminen.  

Julkaisutoiminnan päätuoteryhmät ovat ohjeet ja käsikirjat, verkkojulkaisut ja muut julkaisut. 

Koulutustoiminnan päätuoteryhmät ovat ammatillinen täydennyskoulutus, ajankohtaispäivät ja 

kansainväliset konferenssit. 

Liiketoimintalähtöisen asiantuntijatoiminnan kannattava kasvu on tärkeää, koska se luo edelly-

tyksiä yleishyödyllisten jäsen- ja vaikuttamistoimintojen vahvistamiselle. Kannattava kasvu 

vaatii jatkuvasti uusia tuotteita, joten aktiivinen tuotekehitys tulee olemaan painopisteenä 

vuonna 2014. Uusia, asiakastarpeiden mukaisia julkaisu- ja koulutusaiheita pyritään tunnista-

maan ja tuotteistamaan entistä nopeammin oman ennakointi- ja luotaustyön avulla. Markki-

noinnissa tullaan hakemaan uusia kohderyhmiä. 

Mahdollisuudet hyödyntää sähköistä toimintaympäristöä julkaisu- ja koulutustuotteissa on 

kasvanut merkittävästi, mutta sovellusten kysyntä on vasta kasvussa. Vuoden 2014 aikana 

sähköisten julkaisujen myyntiä aktivoidaan mm. jäsenedunkampanjan sekä sähköisen ja pai-

 

Asiantuntijuuden visio vuoteen 2020: 

RIL on ensisijainen ammatillisen täydennys- ja pätevöitymiskoulutuksen kanava sekä uusimman asiantunti-

jatiedon lähde kansainvälistyvillä markkinoilla. 
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netun julkaisun yhteismyynnillä. Koulutuspuolella jatketaan edelleen verkkokoulutuksen tar-

joamista. 

Julkaisutoiminnan uudet julkaisut kattavat mm. rakennusfysiikkaa, pohja- ja maarakentamista, 

akustiikkaa, puurakentamista ja ”lähes nollaenergia”-rakentamista. 

RIL jatkaa kansainvälisten konferenssien järjestämistä kansainvälisten ja kotimaisten kump-

paneiden kanssa. Vuonna 2014 järjestetään kaksi kansainvälistä työpaja, joista toinen IAB-

SEn ja toinen ICPMAn kanssa. Valmistellaan myös tulevien vuosien kansainvälisiä tapahtu-

mia World Building Congress (WBC 2016) ja International Symposium on Automation and 

Robotics in Construction (ISARC 2015).  

RIL on osakkaana ja toimii aktiivisesti Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FI-

SE Oy:ssä. RIL vastaa sihteerijärjestönä vanhemman rakennuttajan RAPS, rakennuttajan 

RAP, kalliorakennesuunnittelijan, kalliorakennustöiden työnjohtajan, pohjarakenteiden suun-

nittelijan, pohjarakennustöiden työnjohtajan, puurakenteiden suunnittelijan, puurakenteiden 

työnjohtajan, rakennusfysiikan suunnittelijan ja paloturvallisuussuunnittelijan pätevyysjärjes-

telmistä.  

Asiantuntijuuden kasvattamisen kehityshankkeet 2014:  

 Parannetaan tuotteiden ja palveluiden innovointi- ja tuotantoprosessia 

– Parannetaan tuotekehitysprosessia hyödyntämällä luotaustoiminnan tuloksia 

– Pilotoidaan julkaisutuotannon vaihtoehtoisia tuotantomalleja 

 Kehitetään sähköisiä tuotteita ja palveluita 

– Lisätään jäsenten kokemuksia eKirjoista tarjoamalla vuosimaksun helmikuussa suorit-
taneille jäsenille RILin eKirja veloituksetta  

– Tarjotaan edelleen sähköisiä koulutustuotteita 

 Kehitetään tuotteita ja palveluita uusille asiakasryhmille ja uusista aihepiireistä 

– Projektiyhteistyö 

 Kehitetään ja vahvistetaan toimintamuotoja yhteistyökumppaneiden kanssa 

– Koulutus- ja julkaisuyhteistyö 

 Selvitetään kansainvälisen kirjallisuuden tarve ja markkinointimahdollisuuksia 

 

 Valmistellaan kansainvälisiä konferensseja 

– International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2015) 

– World Building Congress WBC 2016, Helsinki 

Asiantuntijuustoiminnan seurantamittarit 2013: 

 Talous 

 Julkaisujen myynti 

 Koulutuksien osallistujapäivät 

 Asiakastyytyväisyys 
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IV Viestintä ja RIL 80-vuotta 

Viestinnän tavoitteet vuosille 2013 – 2015 ovat: 

 Tukea RILin ydinprosessien viestinnällisten tavoitteiden toteutumista: 

- tuottamalla monipuolista jäsenviestintää, joka kasvattaa vuorovaikutteisuutta ja 

vahvistaa yhteisöllisyyttä 

- lisäämällä RILin tunnettuutta ja vaikuttavuutta sidosryhmien keskuudessa 

- parantaa RILin tuotteiden ja palveluiden markkinointia niiden kysynnän kasvat-

tamiseksi 

 Valmistella ja toteuttaa RILin digitaalisen viestinnän kokonaisuudistus 

 Kehittää Rakennustekniikka-lehdestä KIRA-alan johtava digitaalinen erikoisaikakauslehti 

 Toteuttaa RILin 80-vuotisjuhlavuoden suunnitelma. 

Toimintasuunnitelma 2014: 

RILin jäsenviestintä kattaa verkkosivut www.ril.fi, extranet-palvelut jäsenille, omat uutiskirjeet 

alueosastoille, senioreille, nuorille, tekniikkaryhmille ja koko jäsenkunnalle. Jäsenetulehtinä 

jatkavat ilmestymistään viikoittain Rakennuslehti ja Tekniikka ja Talous, sekä 8 kertaa vuo-

dessa ilmestyvä sähköinen eRakennusinsinööri ja neljästi vuodessa julkaistava painettu Ra-

kennustekniikka-lehti.  

Viestinnässä painopiste on siirtymässä vahvasti digitaalisten medioiden käyttöön. RILillä on 

verkkosivujen rinnalla ollut jo pitkään käytössä Facebook-profiili sekä esimerkiksi tapahtuma- 

ja ryhmäkohtaisia LinkedIn-ryhmiä. Vuonna 2014 sosiaalisten medioiden käyttöä on tarkoitus 

edelleen vahvistaa siten, että RILin verkkosivuille lisätään blogi-kirjoituksia ja RILille peruste-

taan oma Twitter-tili.  

Vuoden aikana valmistellaan verkkosivuston teknistä ja sisällöllistä päivitystä kartoittamalla 

jäsenten toiveet sekä tekemällä tarvittavat määrittelyt. Englanninkieliset verkkosivut ja RIL-

Sovittelun verkkosivujen sisältö päivitetään.  

Vuosi 2014 on Rakennustekniikka-lehden 70. ilmestymisvuosi. Juhlavuosi huomioidaan RILin 

80-vuotistapahtumien yhteydessä. Lehden sisältö ja taitto tuotetaan RILin toimistolla. Aiheita 

ja sisältöä pyritään saamaan mahdollisimman runsaasti myös jäsenistöltä, RIL-Säätiön apu-

rahojen saajilta sekä alan opinnäytteistä ja tutkimushankkeista. Lisäksi selvitetään mahdolli-

suuksia yhdistää Rakennustekniikka ja sähköinen eRakennusinsinööri kerran kuukaudessa 

ilmestyväksi digilehdeksi. Samalla selvitetään lehden jakelun muuttamista aplikaatiopohjai-

seksi.  

Digitalisoituminen edellyttää RILiln tietotekniikkainfrastruktuurin päivittämistä. Päivitystyö aloi-

tetaan vuonna 2014 kilpailuttamalla toimiston IT-leasingsopimukset sekä määrittelemällä  tar-

vittavat ohjelmistot ja rajapinnat. Tavoitteena on kilpailuttaa verkkouudistuksen toteutuskump-

pani vuoden lopussa siten, että toteutus voidaan aloittaa heti vuoden 2015 alussa. 

Vuosi 2014 on RIL ry:n 80. toimintavuosi. Tasavuosia juhlitaan ja huomioidaan koko vuoden 

ajan erityisesti jäsentoiminnassa ja vaikuttamisen puitteissa. Vuoden teemaksi on valittu 

osaaminen ja sen kehittäminen. Juhlavuodesta laaditaan erillinen suunnitelma ja budjetti. 
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Viestinnän kehityshankkeet 2014:  

 RILin tietotekniikkainfrastruktuurin päivittäminen 

– Verkkoalustan uudistamishanke (määrittelyvaihe) 

– Toimiston IT-laitteiden päättyvien leasingsopimusten kilpailuttaminen ja laitteiden uu-

siminen 

 RILin verkkosisältöjen ja näkyvyyden päivittäminen 

– Uusien internetsivujen rakenteen ja sisällön määrittely 

 Digitaalisten jäsenlehtien kehittäminen 

– Selvitys digilehtialustoista ja applikaatioista   

– Digitaalisen Rakennustekniikan pilotointi 

 Vakiinnutetaan RILin läsnäolo sosiaalisissa medioissa 

– Laajennetaan RILin LinkedIn-profiilit (emo-RIL, RIL-Nuoret ja tapahtumat) 

– Perustetaan RIL-blogit 

– Perustetaan RILin Twitter-tili 

Viestinnän seurantamittarit 2014: 

 Talous 

 Viestinnän vaikuttavuus (mediaosumien määrä ja tiedotteiden läpimeno) 

 Kehityshankkeiden ja erillisprojektien suunnitelmien mukainen toteutus 


