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Johdanto 

Toimintavuosi 2023 on KRI rakennusmestarit ja insinöörit ry:n 77. toimintavuosi. 
 

Edunvalvonta ja sopimustoiminta 
Edunvalvonta- ja sopimustoimintaan liittomme KRI ry osallistuu JUKO/KTN TS-sopimusvaliokuntien, 
hallinnon ja -työryhmien kautta ja osallistumalla aktiivisesti KTN ry:n paikallisyhdistyksien toimin-
taan sekä hankkimalla paikallisesti pääluottamusmiehiksi ja luottamusmiehiksi ammattikuntamme 
jäseniä. KRI ry kuuluu jäsenenä Tekniikka ja Terveys KTN ry:een, mikä edustaa JUKO:n kautta mm. 
kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa ja/tai esimiesasemassa olevia sekä teknisen koulutuksen 
saaneita teknisiä toimihenkilöitä. JUKO ry:n jäsenjärjestöksi KTN liittyi 1.6.2014. JUKO on yksi kol-
mesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä. Se neuvottelee ja tekee keskustason virka- ja työehtosopi-
muksia yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen sekä Kuntatyön-antajat KT:n kanssa. 

 
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Voimassa oleva sopi-
mus tuo kunta-alalle 1.6.2023 1,5 prosentin yleiskorotuksen sekä paikallisen järjestelyvaraerän 
0,4%. Sopimukseen sisältyy myös verrokkialoihin liittyvä perälauta, jonka kustannusvaikutuspro-
sentista neuvotellaan 28.2.2023 mennessä. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.  

Talous 
KRI rakennusmestarit ja insinöörit ry:n jäsenmaksu on edelleen 0,18 % palkkasummasta. Varat toi-
mintaan saadaan pääosin jäsenmaksuilla ja loppuosa korko- ja osinkotuotoista sekä lomamajojen ja 
julkaisutoiminnan tuotoista. Jäsenten maksama kokonaisjäsenmaksu muodostuu KTK ry:n jäsen-
maksusta (1,0%) johon sisältyy Jukon ja KTN ry:n jäsenmaksut ja työttömyyskassa Aarian maksu, 
sekä liiton 0,18 % osuus ja lisäksi mahdollisesta paikallisyhdistyksen jäsenmaksusta. Työttömyys-
kassamaksun osuus jäsenmaksusta on 7 euroa/kk. 
 
Liitto avustaa sääntöjensä ja vuosittaisten talousarvioiden puitteissa jäsenyhdistyksien järjestämiä 
koulutustilaisuuksia, opinto- ja virkistysmatkoja.  

 
Järjestötoiminta 

KRI rakennusmestarit ja insinöörit ry tekee järjestöpoliittista edunvalvontatyötä KTK ry:n, KTN ry:n 
hallinnossa sekä paikallistasolla. Osa jäsenistä osallistuu Rakennusmestarit ja – insinöörit AMK RKL 
ry:n toimintaan. Jäsenhankinta ja jäsenpito ovat avainasemassa liiton toiminnassa v. 2023  
 
Hallitus kokoontuu toimintavuotena 2023 vähintään kolme kertaa järjestäytymiskokous mukaan lu-
kien. Hallituksen kokouksiin kutsutaan myös seniorikerhon edustaja. KRI ry:n työvaliokunta, johon 
kuuluvat puheenjohtajien lisäksi sihteeri ja rahastonhoitaja, kokoontuu tarpeen mukaan hoitamaan 
käytännön asioita ja valmistelemaan hallitukselle esityksiä.  
 
Hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset voidaan toteuttaa etäyhteyksin liittokokouksen 2021 hy-
väksymän sääntömuutoksen mukaisesti. 
      
Hallitus ja valintapiirien edustajat pitävät toimintavuoden aikana työehtosopimus- ja järjestöpoliit-
tisen seminaarin, mikäli se pandemiatilanteen aikana on mahdollista. Perinteinen vuosittainen 
opintomatka ja järjestöpoliittinen seminaari voidaan yhdistää samanaikaiseksi tapahtumaksi. 
  

Huomionosoitukset 
Liiton kultainen ja hopeinen ansiomerkki myönnetään hakemuksesta ansiokkaille järjestötyöhön 
osallistujille ansiomerkkiohjesäännön mukaisesti. 



 
Liiton edustajat käyvät esittämässä onnittelut merkkipäiviään viettäville, liiton hallinnossa toimi-
neille ja toimiville jäsenille. Merkkivuosiaan juhlivia liittoja ja yhdistyksiä muistetaan ja paikallisyh-
distyksiä voidaan anomuksesta avustaa tulevana toimintavuonna talousarvion puitteissa. 

 
Tiedotus 

Liiton toiminta ja hallituksen tiedotus jatkavat pääosin sähköisessä muodossa toimivaa tiedotusta. 
KRI ry:n (www.kri.fi) jäsensivuille pyritään saamaan liiton toiminnasta lisätietoa ja sivuilla myös il-
moitetaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Hallituksen jäsenet välittävät tiedotteet paikal-
lisyhdistyksiin. Koko jäsenkunnalle lähetettävän tiedotuslehden toimittamista pyritään uudelleen 
käynnistämään, mikäli kustannustehokas tapa järjestyy.  
 

Jäsenedut 
Liiton lomatoimintaa jatketaan vuokraamalla jäsenten käyttöön KRI ry:n omistamia lomakohteita: 
Kuerlomaa, Kotaporttia ja Ruka-majaa. Lomamajojen verkkovarausjärjestelmän käyttöönottoa sel-
vitetään edelleen. Jäsenten aktiivista toimintaa paikallistasolla tuetaan opintomatkastipendeillä, 
stressilomatoiminnalla sekä jäsenyhdistyksille virkistysmäärärahoista myönnettävillä avustuksilla 
talousarvion sallimissa puitteissa. 

 
 KRI rakennusmestarit ja insinöörit ry 
 Hallitus 18.11.2022 
 

http://www.kri.fi/
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