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Liittokokouksen linjaukset toimintaan

Pidät käsissäsi Rakennusliiton 23. liittokokouksen hyväksymää liittokokousasiakirjaa, 
jolla viitoitetaan liiton keskeisiä suuntaviivoja seuraavaksi neljäksi vuodeksi. 
Asiakirja kuvaa muuttuvaa ja kansainvälistyvää Suomea. Tässä muutoksessa ammattitai-
toisilla rakentajilla pitää olla keskeinen rooli. Me rakennamme tulevaisuuden Suomen.
Asiakirjassa perustelemme miksi rakentamiseen investoiminen on järkevää yhteiskun-
nan kannalta.  Tuomme näkökulmia miten rakentamisen laatua voi parantaa ja työtur-
vallisuutta kehittää.  Linjaamme liiton työehtosopimustoimintaa sekä edunvalvonta-, 
että järjestötoiminnan kehittämistä. 
Useassa liittokokouspuheenvuorossa nousi esille näkökulma, ettei asiakirja saa jäädä 
pölyttymään osastojen mappeihin tai aluetoimistojen hyllyille. Samalla toivottiin, että 
asiakirjasta nostettaisiin konkreettisia muutosesityksiä työelämän kehittämiseen työ-
paikoilla luottamushenkilöiden toimesta ja paikallistasolla osastojen toimesta.

Toiminnallisin terveisin,
Juhani Lohikoski
Liittokokous asiakirjatyöryhmän puheenjohtaja





1. PITKÄSTÄ TAANTUMASTA UUTEEN ALKUUN

Olemme eläneet yhtä Suomen historian pisintä taloustaantuman kautta. Yhdysvalloista vuonna 2007 
käynnistynyt finanssikriisi syveni eurooppalaiseksi talouskriisiksi vuoden 2008 aikana. 
Hallitukset eri puolilla Eurooppaa ovat vastanneet kriisiin talouskuripolitiikalla. Kilpailukyvyn pa-
rantamisen nimissä on vaadittu työntekijöitä jäädyttämään palkkansa, tai jopa laskemaan niitä, on 
alennettu yritysten verotusta, vaadittu eläkeiän nostoa, luotu painetta työsuojelukriteerien löyhen-
tämiselle ja heikennetty sosiaalietuuksia. Vaatimuksia on perusteltu uskottavuuden säilyttämisel-
lä luottoluokittajille. Talouskuripolitiikalla on luvattu ratkaista eurokriisi. Todellisuudessa on käynyt 
päinvastoin. Monien maiden julkinen velka on kasvanut talouskuripolitiikan seurauksena. Samalla 
kotimainen kysyntä on tyrehtynyt tavallisten ihmisten ostovoiman heikentyessä. 
Talouskuripolitiikka on vahvistanut puheita, joissa ollaan haastamassa ammattiyhdistysliike yhteis-
kunnallisena toimijana. Suomessakin on kyseenalaistettu liittojen rooli yleissitovien työehtosopi-
muksien neuvottelijana luoden painetta yrityskohtaiselle ja paikalliselle sopimiselle. Samalla on käyty 
kriittistä keskustelua työtaistelutoimista ja ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeudesta.
Meille rakentajille talouskriisi on näyttäytynyt pitkään jatkuneena suurtyöttömyytenä, kun raken-
taminen on polkenut paikallaan vuosia. Rakennusliitto on useita kertoja vaatinut hallituksilta teko-
ja asuntorakentamisen vauhdittamiseksi sekä työllisyyden vahvistamiseksi. Ainoastaan työllistävän  
elvytyksen kautta voidaan selättää taantuma.
Pitkittynyt taantuma on asettanut vakavia kysymyksiä rakennusalalle. Miksi alalla näyttää olevan  
vallalla asenne, että tärkeää on rakentaa mahdollisimman halvalla ja nopeasti? Miksi ei varmisteta, 
että työ olisi korkealaatuista ja sen tekijä olisi ammattilainen? On selvää, ettei nykyinen toimintata-
pa ole edes taloudellisesti järkevää. Huonosti tehtyä kun joutuu pian paikkaamaan. Rakennuttajien 
taloudellinen voitontavoittelu hutiloimalla antaa yhteiskuntamme keskiössä olevasta alasta väärän-
laisen kuvan. 
Harmaan talouden vastaisessa työssä on edetty rakennusalalla merkittävästi viime vuosina, ja  
uskomme sen heijastuvan myös rakentamisen laatuun. Paljon on vielä kuitenkin tehtävää. Rakenta-
minen on yksi yhteiskuntamme keskeisempiä toimialoja. Se ansaitsee arvonnoston. 
Liittokokousasiakirjassa katsomme muuttuvaa yhteiskuntaamme rakentamisen näkökulmasta ja  
linjaamme Rakennusliiton liittokokouskauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet.



2. MUUTTUVA SUOMI TARVITSEE RAKENTAJANSA

- Rakentamista kannattaa julkisesti tukea. Se työllistää ja luo pohjan uudelle kasvulle
- Kaupunkien tiivistäminen ja joukkoliikenteen kehittäminen ovat keinoja  
 ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
- Rakentamisen pitää palvella paremmin ja kestävämmin asuin- ja työympäristöä
- Korjausrakentamisen rooli korostuu tulevana vuosikymmenenä

Suomalaisten muuttoliike kasvukeskuksiin on voimistunut koko 2000-luvun. Pohjois- ja Itä-Suomes-
sa on suljettu suuria teollisuuslaitoksia ja työntekijät ovat muuttaneet muualle leivän perässä. Tämä 
on vähentänyt näillä alueilla rakentamista lisäten rakentajien työttömyyttä. Muuttoliikkeen arvioi-
daan jatkuvan vähintään samansuuruisena tulevina vuosina. Väki pakkautuu kasvukeskuksiin, joissa 
lisääntyy rakentaminen. 

Infrarakentaminen kaupunkeja tiivistämässä ja joukkoliikennettä  
kehittämässä
Suomessa rakennetaan vuodessa keskimäärin noin 520 000 henkilötyövuoden verran eli työllisestä 
työvoimasta joka viides rakentaa tai osallistuu rakennetun ympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon. 
Rakentamisen arvo on keskimäärin 30 miljardia euroa jakaantuen kolmeen lähes yhtä suureen, mutta 
sisällöltään erityyppiseen markkinaan: uudis-, korjaus- ja infrarakentamiseen. 
Tiivistyvä yhteiskuntarakentaminen vaatii yhä enemmän infrarakentamista, jota on muun muassa 
siltojen, teiden, ratojen, satamarakenteiden, jätevedenpuhdistamoiden ja energialaitosten rakenta-
minen. 
Suurkaupunkialueiden seuraavien vuosikymmenten merkittävin infrahanke on joukkoliikenneyh-
teyksien kehittäminen toimivammiksi ja laajemmaksi. Se tarkoittaa rakentajien lisäksi työtä myös  
monille muille. Toimivammat liikenneyhteydet helpottavat työntekijöiden arkea, ja ovat vastaus  
ilmastonmuutokseen, kun liikenteen energiankulutusta saadaan laskettua. 
Sen lisäksi, että tiivistämme kaupunkeja, on tärkeää rakentaa uusia kerrostaloasuinalueita parane-
vien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Laajalla energiatehokkaalla asumisrakentamisella pystytään 
laskemaan asumisen hintaa alaspäin ja parantamaan energiatehokkuutta. 



Suuri osa infrarakentamisesta tehdään julkisilla varoilla. On ensiarvoisen tärkeätä, että kunnat ottavat 
kaikissa rakennuskilpailutuksissa huomioon laadulliset kriteerit halvimman hinnan sijasta. Se varmis-
taa, että rakentaminen tapahtuu ammattitaitoisella työvoimalla.

Korjausrakentaminen kasvaa 
Korjausrakentamisen osuus rakentamisesta on lisääntynyt merkittävästi ja yhä suurempi osa  
siitä tehdään ammattilaisten voimin. Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen ovat eriytymässä  
vaatien erityyppistä osaamista. Korjausrakentamisessa korostuu ennen muuta ympäristö- ja energia-
osaaminen. 



Suuri osa Suomen asuintaloista kaipaa peruskorjausta tulevina vuosikymmeninä. On arvioitu, että 
putkiremonttien määrä on ylimmillään vuosina 2020-2030. Suomessa käytetään korjausrakentami-
seen tulevaisuudessa yli 60 prosenttia talonrakentamiseen käytetystä rahamäärästä. Korjausraken-
taminen huomioi ympäristön ja on työllistävää, siksi sitä on kannattava tukea myös julkisin varoin. 
Korjausrakentamisen yksi tärkeä osa ovat vaativat home- ja kosteusvauriokorjaukset. Ne edellyttävät 
yhä enemmän osaavia rakentajia. Siksi vahvan ammattitaidon hankkineiden, ikääntyneiden rakenta-
jien osaaminen olisi saatava entistä paremmin käyttöön. 

Ympäristön vaatimukset otettava paremmin  
huomioon 
Rakentamisella on kauaskantoisia ympäristövaikutuksia. Liikenne- 
yhteyksien ja uusien asuinalueiden rakentaminen ja energia-  
tai tuotantolaitoksen pystyttäminen muuttaa aina ympäröivää 
luontoa. Tavoitteena täytyy olla, että rakentaminen toteutetaan  
ekologisesti ja energiatehokkaasti luoden toimivia, terveellisiä  
ja viihtyisiä asuin-, oppimis- ja työympäristöjä.  



Oikeanlaisella energiapolitiikalla on Suomeen luotavissa vuoteen 2020 mennessä 30 000 uutta työ-
paikkaa. Niitä on arvioitu syntyvän alkuvaiheessa ennen kaikkea energiatehokkuushankkeisiin, ja 
myös paikalliseen uusiutuvaan energiantuotantoon. On arvioitu, että Suomessa on valtava määrä 
hyödyttömiä mahdollisuuksia energiatehokkuuden osalta. Merkittävä energiasäästö olisi saavutet-
tavissa remonteilla ja uuden teknologian käyttöönotolla kiinteistöissä sekä teollisuudessa.
 
Ympäristöosaaminen ja työssä oppiminen koulutuksen keskeiseksi osaksi
Rakennusalan ammateissa korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän energia- ja ympäristötietous. 
Koulutuksen avulla rakentajista yhä suurempi osa voi olla tulevaisuudessa kielitaitoisia, teknologia- 
ja ympäristöosaamisen ammattilaisia. 
Rakennusliitto kannattaa nuorten rakennusalan ammattikoulutuksessa 2+1 -koulutusmallia, jossa 
nuori pääsee konkreettisesti työssä oppimaan viimeisen koulutusvuoden ajan työmaalla kokeneem-
man ammattiosaajan työssä ohjauksessa. Näin siirtyy tärkeää hiljaista tietoa kokeneelta työntekijältä 
uusien sukupolvien käyttöön. Nuorelle 2+1 -malli tarjoaa myös tärkeän mahdollisuuden työllistyä 
heti valmistumisensa jälkeen. 

3. TEHTÄVÄNÄ ANSIOTASON PARANTAMINEN

- Työntekijän on tultava palkallaan toimeen. Ansiokehitystä on selkeästi parannettava  
 seuraavan liittokokouskauden aikana.
- Yleissitovat työehtosopimukset ovat rakennusalan sopimisen ydin. Niitä kehitetään  
 asiantuntevalla ja vahvalla organisaatiolla sekä jäsenten joukkovoimalla.

Rakennusliiton solmimilla työehtosopimuksilla turvataan työntekijöiden palkkojen ja työehtojen 
vähimmäistaso. Työehtosopimukset ilmentävät liittomme neuvottelu- ja painostusvoimaa. Liiton 
solmimat sopimukset ovat perinteisesti kestäneet vertailun teollisuus- ja palvelualoihin nähden. 
Huolimatta alaamme vaivaavista jyrkistä suhdanne-vaihteluista olemme pystyneet sopimaan työeh-
tosopimukset vähintään tyydyttävän tasoisesti. Ilman vahvaa liitto-organisaatiota ja jäsenten jouk-
kovoimaan nojaamista se ei olisi ollut mahdollista.
Rakentaminen on suurimmalta osin kotimaista työtä jonka tuotteina rakennukset, tiet, sillat, satamat, 
ylipäänsä koko rakennettu ympäristömme hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Ilman rakennusalo-
jen ammattilaisten jatkuvaa työtä Suomen kansantalous sukeltaisi syvälle. Yhteiskunnan kannalta 
keskeisen toimialan työntekijöiden palkka-tasolla ja ansiokehityksellä on merkittävä osuus talouden 



pyörien pyörimisessä. Ostovoiman parantaminen palkkoja korottamalla on valtion ja kuntien talou-
den kannalta kestävämpää kuin verojen alentaminen ja tulee olemaan siten liittomme keskeisenä 
tehtävänä työehtosopimuksia sovittaessa.
Ei ole yhdentekevää pystyykö ammattiinsa harjaantunut rakentajanuori palkkatuloillaan kustanta-
maan oman tai perheensä asumisen ja lisäksi viettämään täysipainoisesti vapaa-aikaansa. Työssä-
käyvän on tultava palkallaan toimeen, muuten työnteolta puuttuu mielekkyys. Rakentajan vuosiansio 
muodostuu yhä useimmiten lyhyehköistä työmaa- tai työkohdekohtaisista pätkätyöansioista. Lo-
mautusten ja määräaikaisuuksien katkomat työurat edellyttävät sellaisia työehtoja ja palkkoja, että 
vuosiansiot ovat kohtuulliset. 
Rakennusalalla palkkausmuotoina aika-, palkkio-, ja urakkapalkka ovat vallitsevia. Asiallisesti sovittu 
työkuntamuotoisella urakkatyöllä hankittu ansio on ollut toimiva tapa tienata leivän päälle lisuketta, 
se on myös vaikuttanut myönteisesti työn tuottavuuteen. Urakkasopimukset on tehtävä kirjallisesti, 
joilla vältetään suullisen sopimisen aiheuttamat tarpeettomat riidat. Työehtosopimusten vähimmäis-
tason turvaavat urakkahinnoittelut ovat olleet perustana työpaikkakohtaiselle sopimiselle työkau-
poista neuvoteltaessa. Työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen ajanmukaisuudesta huolehtiminen 
on liiton keskeisenä tehtävänä myös jatkossa. Rakennusliitto järjestää urakkalaskentakursseja pereh-
dyttäen uusia rakentajia urakoiden hallintaan. Ansiotasoa parantavan urakkatyön esteitä työpaikolla 
raivataan parhaiten kehittämällä osapuolten valmiuksia urakkatyön sopimiseen, työnohjaukseen, to-
teutukseen, seurantaan ja mittaukseen.
Työn teko aikapalkalla tai urakkapalkalla eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja vaan täyden-
tävät toisiaan. Kohtuullisen suuri urakkatyön osuus tehdystä työajasta vaikuttaa kohottavasti käy-
tännön aikapalkkojen tasoon. Suuri osa rakentajista työskentelee aikapalkalla ja niin myös jatkossa. 
Ajanmukaisilla työehtosopimusten aikapalkkataulukoilla ja -määräyksillä turvataan kaikille raken-
nusaloilla työtä tekeville oikeudenmukainen vähimmäispalkkataso, riippumatta sukupuolesta, iästä 
tai kansallisuudesta. Työehtosopimusten määräysten on myös oltava perusteena ammattitaidon ja 
työtehtävien mukaiseen kunnolliseen käytännön aikapalkkaan. Työehtosopimusten sosiaalisia mää-
räyksiä kehittämällä pyrimme entistä kattavammin korvaamaan sairastumisen tai perhevapaiden 
johdosta syntyvää ansionmenetystä.



4. LAADUKASTA RAKENTAMISTA

- Laatu paranee pitkiä aliurakointiketjuja  
 lyhentämällä.
- Kiristyviin rakentamisen laatuvaatimuksiin on 
 vastattava ammattitaitoisen työvoiman käytöllä 
 ja sen osaamisen kehittämisellä.
- Perehdytys on jokaisen työntekijän perusoikeus.

Laadukkaan rakennustuotannon edellytykset ovat 
olleet pahasti vaarannettuna jo usean vuoden ajan. 
Lähes vallitsevaksi toteutustavaksi rakennustyömaille 
pesiytynyt ”hajota ja yritä hallita” menetelmä on joh-
tanut rakennusten laatutason heikkenemiseen. 
Rakennusalan pääurakoitsijoiden kasvava halu toteut-
taa työkohteet ilman omaa osaavaa ammattitaitoista 
työväkeä on johtanut mm. aliurakoiden liitos- ja sau-
makohtien toistuviin vesivuotokatastrofeihin.  
Työntekijöitä aliurakkaketjuihin on haalittu ulkomais-
ta halpatyövoimaa käyttävien vuokrafirmojen kautta 
välittämättä työssä tarvittavasta ammattitaidosta. 
Tavoitteena on ollut yritys karsia kustannuksia halpa-
työvoimaa käyttäen, ja kotiuttaa voitot lopputuotteen 
laadusta välittämättä. Rakennusalan ammattilaisten, 
asukkaiden ja rakennusten käyttäjien nostattama 
paine asiantilan korjaamiseksi on hieman jarrutta-
nut huonoa kehitystä. Käyttöön otetut veronumero, 
verottajalle lähetettävät työmaan aliurakka- ja työn-
tekijätiedot ja käännetty arvonlisävero ovat osaltaan 
vaikuttaneet myönteisesti. Lisäksi lisääntyneet vi-
ranomaisten työmaatarkastukset ovat vaikeuttaneet 
harmaantalouden yritystä valloittaa rakennustyömaat.



Nykyisten ja tulevaisuudessa kiristyvien rakennusten energiatehokkuus määräysten mukaiset eris-
tepaksuudet edellyttävät täysin virheetöntä runkorakennus ammattitaitoa pyrittäessä välttymään 
ilmavuotojen aiheuttamilta kosteus ja homevaurioilta mm. paksujen seinä- ja yläpohja rakenteiden 
sisällä. 
Laadukas rakentaminen lähtee siitä, että hanke suunnitellaan ja aikataulutetaan realistisesti. Työn 
toteuttavat ammattitaitoiset rakentajat turvallisesti viranomaismääräysten mukaisesti osaavan työn-
johdon valvonnan alaisena. Vallitseva työmaan työvaiheiden pilkkominen lyhyisiin aliurakoihin ja 
vuokratyövoiman käyttö on jättänyt suurimman osan rakennusalan työntekijöistä työnantajan järjes-
tämän ammattitaidon kehittämiskoulutuksen ulkopuolelle. Kehittyvät rakennusmateriaalit, koneet, 
laitteet ja työmenetelmät edellyttävät yritysten huolehtivan työntekijöidensä tietojen ja taitojen jat-
kuvasta päivittämisestä.
Laadukas rakentaminen edellyttää ammattiylpeyttä, jossa kokeneemmilla ammattilaisilla on mah-
dollisuus kartuttaa tiedoillaan ja taidoillaan nuorempien ammattimiesten ja -naisten osaamista.  
Jokaisen uuden työntekijän oikea aikainen ja kattava perehdytys työmaan olosuhteisiin ja työtehtä-
viin on työntekijän perusoikeus, joka liian usein jätetään tekemättä urakoitsijaketjujen työntekijöille.
Kunnon palkat, ammattitaitoiset työntekijät ja työnjohtajat, kunnon tuotto yritykselle, vastuullinen 
laadunvalvonta ja toteutuskelpoinen aikataulu luovat edellytykset laadukkaaseen ja turvalliseen  
rakentamiseen.   

5. TURVALLISESTA TYÖSTÄ TERVEENÄ ELÄKKEELLE 

-  Rakennusalan tapaturmia vähennetään kehittämällä yhdessä työpaikkoja turvallisemmaksi.  
   Työturvallisuusmääräyksiä ei pidä purkaa.
-  Työterveyshuolto on järjestettävä kaikille työntekijöille tasapuolisesti, laajasti ja kattavasti.
-  Eläkejärjestelmän on oltava oikeudenmukainen rakentajille.
Rakennusalat ovat riskialttiita. Rakentajille työssä ja työmatkoilla sattuneet tapaturmat ja onnetto-
muudet sekä ammattitaudit johtavat synkkiä tilastoja. 2000-luvulla on työturvallisuuteen ja työssä 
jaksamiseen kiinnitetty yhä enemmän huomiota; henkilökohtaiset suojavälineet ja vaatetus edusta-
vat teknistä huippua, apuvälineitä kuormituksen vähentämiseksi keksitään koko ajan, yhteiskunta 
tarjoaa työkyvyn menettämisen uhan alla oleville kuntoutusta ja ennaltaehkäiseviä malleja käytetään 
yrityksissä. Silti joka vuosi yli 20 000 rakentajaa vammautuu työpaikallaan tai altistuu yhä esim. as-
bestille tai muille kemikaaleille. Työmailla altistutaan myös muulle pölylle, etenkin saneeraustyömail-
la. Myös sosiaalitilat puuttuvat usein kokonaan. 





Vuosittain rakennusalojen työntekijöitä joutuu  
jättämään työelämän ennenaikaisesti työkyvyt-

tömänä. Tälle kierteelle on laitettava piste. 
Rakennusalalle hakeutuvilla on oikeus jäädä 

turvallisesta työstä terveenä eläkkeelle nauttien 
elämänsä ehkä parhaasta ajasta kohtuullisen 

eläkkeen turvin. Jos työt loppuvat ennen kuin 
eläkeikä on saavutettu, tulee toimeentulo taata 

työttömyysturvan kautta.
Rakennus-, tie- ja maanrakennustyömaiden tai 

rakennustuoteteollisuuslaitosten on  
oltava turvallisia ja innostavia työpaikkoja. Tä-

män saamme aikaiseksi vain yritysten johdon ja 
työntekijöiden yhteistyöllä työolojen ja työyh-

teisön kehittämiseen. Näin lisätään työyhteisön 
sitoutumista ja edistetään hyvinvointia ja tätä 

kautta myös tuottavuutta. Pitkä työura ja ajatus 
työuran jatkamisesta toteutuvat vain, jos ikään-
tyneet työntekijät ovat työkykyisiä ja halukkaita 

jatkamaan töissä ja heille on tarjolla sopivaa 
työtä. 

Raskaisiin työvaiheisiin sekä rakennusmateriaa-
lien ja – osien kuljettamiseen sekä siirtoihin on 
olemassa koneet ja laitteet, joilla vähennetään 

fyysistä rasitusta ja edistetään työssä jaksamista 
ja työn tuottavuutta. Työtä helpottavia ja tehos-
tavia innovaatioita kehitellään lisäksi koko ajan. 
Siksi on väärin, että etenkin taloudellisen taan-

tuman oloissa säästöjä haetaan hölmöläisten 
tavoin jättämällä rakennushissit pystyttämättä 

taikka olemalla käyttämättä nostureita, joilla 
kuljetus- ja siirtotehtävät tehostuvat ja jotka 

osaltaan avittavat työkunnon ylläpitämisessä.
Rakennusliitto toimii rakennusteollisuuden työ-
paikkojen työsuojeluyhteistyön kehittämiseksi 



niin, että työn raskautta vähentävät apuvälineet ovat käytössä ja niitä edelleen kehitetään alan työ-
paikoilla.
Työmaiden siisteys on erittäin tärkeää työn sujumiselle, mutta ennen kaikkea työmaalla työskentele-
vien ihmisten terveydelle. Siivoamattomat ja raivaamattomat työmaat aiheuttavat tapaturmavaaran, 
joka vähenee siisteyteen panostamalla. Paras ja tuottavin tapa on palkata työmaille rakennussiivoo-
jat unohtamatta kunkin urakoitsijan ja työntekijän omaa vastuuta työpaikan siisteydestä. Raken-
nussiivoojan ammattirooli on huolehtia nykyaikaisilla työkaluilla ja riittävillä valtuuksilla työmaan 
siisteyden ylläpitämisestä ja pölynhallinnasta, joita myös yhä useammat loppukäyttäjät edellyttävät 
myös työmaavaiheessa. Rakennussiivooja on ammattilainen, jonka työtä ei voi korvata valitettavan 
yleisellä käytännöllä, jossa pihi tilaaja ja pääurakoitsija aiheuttavat vahinkoa jättämällä roskat ja pö-
lyn urakoitsijoiden ja näiden työntekijöiden levitettäviksi.
Työterveydenhoidon ja terveystarkastusten merkitys on suuri. Jos työntekijöiden kuormitusta tai ter-
veydentilaa ei kukaan seuraa, on mahdotonta puuttua tarpeeksi ajoissa työkyvyttömyyden uhkaan, 
ammattitautialtistukseen tai kuntoutuksen tarpeeseen. Tarkastusten yhteydessä työterveyshuollon 
asiantuntijoiden on tehtävä työnantajalle esityksiä, joilla edistetään työssä selviytymistä. Työterveys-
huolto onkin järjestettävä yrityksissä kaikille työntekijöille tasapuolisesti, laajasti ja kattavasti. Työter-
veyshuoltosopimuksiin on kiinnitettävä jatkossa huomiota niin, että ne mahdollistavat laajemmat 
terveyspalvelut työntekijöille yrityksen koosta riippumatta.
Ikääntymisen myötä tarve työajan lyhentämiseen lisääntyy hiljalleen. Fyysinen kuormitus vaatii ikään-
tyneillä pitemmän palautumisajan ja toisaalta työkuormitus voi pahentaa olemassa olevaa sairautta 
niin, että se johtaa työkyvyttömyyteen. Rakennusaloilla työn keventämistä voidaan tehdä palautta-
malla vanha mestari-kisälli ajatus. Samalla voidaan sitouttaa uusia, nuoria rakentajia ja siirtää heille 
hiljaista tietoa työnteon lomassa.

Oikeus turvalliseen työhön
Työturvallisuusmääräyksiä halutaan purkaa ja helpottaa yritystoiminnan nimeen. Rakennusliiton mie-
lestä tällainen politiikka ei vastaa nykyaikaa. Työturvallisuuskysymykset ovat, oli kyseessä suuri tai 
pieni yritys, tärkein yhteinen asia. Nykylainsäädäntö on työntekijän turvallisuudeksi laadittu eikä sitä 
tule purkaa mil-lään tasolla. Luottamushenkilöiden roolia näissä asioissa tulee edelleenkin nostaa 
ja panostaa siihen, että työturvallisuuteen liittyvät käytännön asiat voidaan ratkaista työmaatasolla 
yhteisesti keskustellen. Tällaisen dialogin avulla voimme saavuttaa uuden tason työturvallisuudessa. 
Tämä taso pohjaa asenteisiin ja niiden muuttamiseen. Ilman molempien osapuolten sitoutumista ei 
voida parantaa työturvallisuutta. Päivittäistä työturvallisuustoimintaa tulee jatkossa suunnata työta-
paturmien ehkäisemisen lisäksi ammattitauteja aiheuttavien työolosuhteiden korjaamiseen.



Työturvallisuuslakiin kuuluvien asioiden parantamiseksi luot-
tamushenkilöille tulee antaa valta puuttua ja tehdä päätös 
asian pikaisesta korjaamisesta niin yrityksessä kuin työpaikal-
la. Näin työturvallisuuteen liittyvät käytännön asiat voidaan 
ratkaista työpaikalla yhteisesti keskustelemalla sekä nopeasti 
parantaa työturvallisuutta.

Oikeus hyvinvointiin
Monet rakentajat eivät saavuta Työntekijän eläkelain mukais-
ta eläkeikää, vaan joutuvat saneeratuksi taloudellisin syin. 
Hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkona on toiminut lisäpäi-
väjärjestelmä, joka antaa ikääntyvälle työttömälle taloudel-
lisen tuen ennen eläkkeelle jäämistään. Tämä järjestelmä on 
erittäin tärkeä rakentajille, joita suhdanteet muutenkin heit-
televät työttömyyden ja pätkätöiden meressä. Rakennusliit-
to vaatii, ettei lisäpäiväjärjestelmää romauteta ja ikääntyvien 
työttömien elämää vaikeuteta lisää. On kohtuutonta että yli 
neljäkymmentä vuotta työtä tehneet viettävät työuran pää-
tyttyä vanhuuttaan köyhyysloukussa.

Oikeus kuntoutukseen
Raskasta työtä tekevien keho rasittuu ja jatkuva stressi-
tila kuormittaa henkistä jaksamista. Kuntoutuksen avulla  
pystytään lisäämään työurien pituutta vain, jos kuntoutus 
on oikein ajoitettu. Valmiiksi kaikkensa antanutta, tuki- ja  
liikuntaelinsairauksista kärsivää ja verenpainetaudin kanssa 
tasapainottelevaa 63-vuotiasta ei ole järkevä kouluttaa täysin 
uuteen ammattiin ja vaatia häntä vaihtamaa alaa. Toisaalta 
40-vuotias, jatkuvista iskiassäryistä ja sairauslomista kärsivä 
työntekijä, hyötyy uudesta urasta ja työtavoista. Yhteiskun-
nan kustantama kuntoutus vaatii tuekseen toimivan työter-
veyshoitojärjestelmän, joka ohjaa ja tukee kuntoutusta.



6. MEIDÄN RAKENNUSLIITTO

- Laaja järjestäytyminen takaa yleissitovuuden ja reilut pelisäännöt mestoilla.
- Edunvalvonnan pitää olla toimivaa ja tehokasta. Tavoitteena on luottamusmies ja   
 työsuojeluvaltuutettu kaikilla Suomen työmailla. 
- Koulutus on keskeinen osa edunvalvontaa.
- Nuoret yhä keskeisemmin mukaan edunvalvontaan työpaikoilla ja osastoissa.
Rakennusliiton voima puolustaa ja kehittää rakennusalan työntekijöiden työolosuhteita pohjautuu 
jäsenistön joukkovoimaan. Rakennusliiton tavoite on vuosille 2015 - 2019, että Rakennusliitto on ja 
säilyy yli 80 000 jäsenen ammattiliittona sekä yhtenä vahvimmista ammattiliitoista ammattiliittojen 
joukossa. Työvoiman liikkuvuus, lyhyet työsuhteet ja pitkät alihankintaketjut työpaikoilla nostavat 
vaatimustasoa liiton toiminnalle. 
Laajalla järjestäytymisellä pidetään yllä työehtosopimusten yleissitovuutta ja valvotaan, että sopi-
muksien ja asetusten sisällöistä pidetään kiinni yrityksissä ja työpaikoilla. Me-henki tuo ammattiyl-
peyttä mestoille, panostaa työsuojeluun sekä työympäristön kehittämiseen. 

Edunvalvontaverkostoa vahvistettava
Ulkomaalainen työvoima on tullut vahvasti rakennusalalle 2000-luvun aikana. Rakennusliitto on sys-
temaattisesti linjannut, että kaikille työntekijöille kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet. Olemme 
vastustaneet työntekijöiden palkkojen ja muiden työoikeuksien polkemista. Rakennusliiton työtä on 
arvostettu Suomeen asumaan jääneiden rakentajien parissa. Liiton ulkomaalaistaustaisten jäsenten 
määrä on kasvanut selkeästi viime vuosina. Uskomme, että nämäkin uudet jäsenemme tulevat näyt-
telemään tärkeää osaa sekä osasto- ja liiton edunvalvonnassa. 
Rakennusliiton luottamus mitataan päivittäin. Edunvalvonnan täytyy olla toimivaa ja tehokasta. Lii-
ton keskeisin verkosto muodostuu luottamushenkilöistä, joiden tukena on motivoitunut ja ammat-
titaitoinen henkilöstö, jolle järjestetään ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Tuhannet ja tuhannet 
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut neuvottelevat viikoittain työnantajan kanssa jäsentemme 
eduista eri puolilla maata. Rakennusliiton tavoitteena on rakentaa mahdollisimman laaja ja osaava 
luottamushenkilöverkosto. Jokaisessa yrityksessä ja työmaalla pitäisi olla liiton silmät ja korvat puo-
lustamassa työntekijöitä ja rakentamassa reilumpaa yritystä sekä työmaata. Rakennusliiton tavoit-
teena on vahvistaa luottamushenkilöiden työsuhdeturvaa. 



On tärkeää, että liitolla on osaava henkilökunta, kattava luottamushenkilöverkosto ja ammattialakoh-
taiset työryhmät puolustamassa ja parantamassa jäsentensä palkka- ja työehtoja, sekä kehittämässä 
rakennusalan työympäristöä. Liiton palveluverkosto toimistoineen ja työntekijöineen on valjastettu 
auttamaan luottamushenkilöverkoston laajentamisessa ja kehittämisessä. Aluetoimitsijat perehdyt-
tävät uudet luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kertoen liiton tuesta luottamushenkilöille ja 
ohjaten heidät tehtäväkohtaiseen koulutukseen.



Poliittisista ryhmistä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
Rakennusliitto on luopunut poliittisista ryhmistä ammattiliiton sisällä. Näemme tärkeäksi sen, että 
kaikki jäsenemme pystyvät osallistumaan liiton toimintaan ilman, että heidän pitäisi valita jonkun 
puolueen jäsenkirja, tai pahimmillaan keskittyä kamppailemaan toisten lähellä olevien ryhmittymien 
kanssa sen sijaan, että ajettaisiin yhdessä rakentajien tavoitteita keskeisempään rooliin yhteiskun-
nassa. 
Poliittisista ryhmistä luopuminen ei tarkoita, että rakentajat olisivat hylänneet yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen. Päinvastoin. Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin aina Brysselistä kotikuntatasolle. Kannus-
tamme jäseniämme yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen myös liiton ulkopuolella.

Ammattiosastot
Jäsenet kuuluvat Rakennusliittoon ammattiosastojen kautta. Jäsenmaksujärjestelmän kehittyminen, 
työssäkäyntialueiden laajentuminen sekä työmaiden ja yritysten tehokas edunvalvonta ovat omalta 
osaltaan vähentäneet yhteydenottoja ja toimintaan osallistumista jäsenten omissa osastoissa. Se ei 
ole kuitenkaan poistanut osastotoiminnan tarvetta. 
Parhaimmillaan osastot ovat luonteva osa edunvalvontaa. Tavoitteena pitäisi olla alueen yritysten 
ja työmaiden luottamushenkilöiden kokoaminen osaston hallitukseen. Niin ikään on varmistettava 
nuoren jäsenistön mukaantulo osastotoimintaan. 
Osastotyössä kannattaa kehittää verkostoja niin, että pystytään jakamaan toimivia edunvalvon-
tamalleja osastolta toiselle. Toiminnassa on kyettävä hakemaan uusia muotoja hyödyntäen tieto-
yhteiskunnan avaamia mahdollisuuksia. Liiton nykyinen verkkopohjainen jäsenrekisteri antaa am-
mattiosastoille mahdollisuuden päivittäiseen jäsenhuoltoon vähentäen tarvetta postittaa paperisia 
jäsenlistoja. Hallitustyöskentelyssä pitäisi miettiä keinoja saada koko jäsenistöä mukaan, matalan 
kynnyksen toiminnalla. Vahvistetaan rakentajien yhteyksiä osaston alueella toimiviin oppilaitoksiin, 
toisten liittojen ammattiosastoihin sekä kuntapäättäjiin. Sitä kautta varmistetaan, että rakentajien 
näkökulmat huomioidaan paremmin yhteiskunnassa

Kansainvälinen edunvalvonta
Rakennusliitto on osa kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä. Vaikutamme ja kampanjoimme työn-
tekijöiden oikeuksien puolesta rakennus- ja puutyöväen kansainvälisen järjestön, BWI:n jäsenenä. 
Tuemme muun muassa järjestön hankkeita kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n tapahtumien yh-
teydessä yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen kanssa. Kampanjoiden  





tavoitteena on vahvistaa maiden ammattiyhdistysliikkeitä ja 
parantaa työntekijöiden oikeuksia. 
Euroopan (EFBWW) ja Pohjoismaiden (NBTF) tasolla vaiku-
tamme kansainvälisten järjestömme hallinto- ja työelinten 
kautta. Niin ikään rakennusalaa ja laajemmin ammattiyhdis-
tysliikettä koskevissa EU-asioissa vaikutamme niin SAK:n kuin 
myös itse suoraan ministeriöiden suuntaan. 

Koulutuksesta voimaa verkostoihin
Luottamushenkilökoulutus on keskeinen osa Rakennusliiton 
edunvalvontaa. Se suunnitellaan ja toteutetaan liiton tar-
peiden mukaan tavoitteena vahvistaa valtakunnallista luot-
tamushenkilöverkostoa. Koulutuksen kehittämistä jatketaan 
vastaten työelämän muuttuviin haasteisiin. Koulutuksen pi-
tää olla aina tavoitteellista perusperiaatteena antaa luotta-
mushenkilöille välineitä toimia tehokkaammin luottamus-
miehenä tai työsuojeluvaltuutettuna työmaalla, tehtaassa ja 
yrityksessä. 
Koulutuksella on tärkeä osa luottamushenkilöiden ammatti-
ala- ja yrityskohtaisten verkostojen rakentamisessa. Raken-
nusliitto kannustaa aktiivejaan luomaan vertaisverkostoja. 
Järjestökoulutuksen tehtävä on kehittää liiton aktiivien osaa-
mista ja vahvistaa koulutuksellisesti järjestötoiminnan edun-
valvonnallista vahvuutta. 
Liiton kursseille pitää voida osallistua vaivattomasti. Koulu-
tusta pyritäänkin järjestämään lähempänä kurssilaisia ja sopi-
van kokoisiksi jaettuina kokonaisuuksina.  



                      Nuoret muuttamaan liittoa

        Yhteiskunnallisessa keskustelussa on 
       ainoana totuutena esitetty ammattiyhdistysliike  
     auringonlaskun liikkeenä, jossa jäsenistö harmaantuu,  
    eivätkä nuoret ole kiinnostuneita jäsenyydestä. Rakennusliitto on  
   toiminnallaan osoittanut tuon väitteen vääräksi. Liitto on panostanut  
  merkittävästi nuorisotoiminnan kehittämiseen. Ammattikoulujen ahkera  
    kiertäminen on kymmenkertaistanut liiton opiskelijajäsenten määrän. Aktiivisen työn  
 seurauksena Rakennusliiton jäsenrakenne on muuttunut niin, että suuri osa jäsenistä  
       on alle 30-vuotiaita. 
         
 Raksanuorten toiminta sitouttaa hyvin nuoria ammattiliittoon. On tärkeää panostaa 
   siihen, ettei nuorten ja liiton muun toiminnan välille nouse turhia raja-aitoja. Siellä  
     missä rakennusliittolaiset luottamushenkilöt kokoontuvat on aina hyvä olla  
       myös nuoria  mukana. Valitaan aktiivisia nuoria ammattiosastojen  
  hallituksiin, luottamusmiehiksi ja työsuojeluvaltuutetuiksi. 

   Annetaan nuorten muuttaa liitto vastamaan paremmin  
     tämän päivän haasteisiin.





Rakennusliitto


