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Valtias
Valtteri Lindholm pukeutuu pelkästään firmassaan myytäviin vaatteisiin.

Mies päätti olla hyvien puolella. Hän otti mallia Ikeasta ja rakensi
tyhjästä menestyvän armeijatavaranettikaupan.
Teksti: Maija Ulmanen
Kuvat: Kalle Kervinen

”E

letään vuotta 2003. Olin juuri päässyt
sisälle Helsingin yliopistoon ja tähtäimessä oli valmistua äidinkielenopettajaksi. Opintoni yliopistossa loppuivat ennen kuin
edes alkoivat. Kulutin opinahjon penkkejä kolme
kuukautta, kunnes perustamani armeijatavaranettikauppa työllisti minut täyspäiväisesti.
Minua on aina, ehkä hieman poikamaisesti,
kiinnostanut sotahistoria ja armeijatavara. Maiden eri armeijoilla on ollut aina hyvin tarkkaa se,
mitä sotilaat laittavat päälle missäkin tilanteessa.
Lisäksi tavarat ovat armeijalle pitkään käytössä,
kunnes ne hallitusti poistetaan. Sen takia mielestäni armeijavarusteet ovat mielenkiintoisempia ja
niillä on paljon enemmän sanottavaa, kuin normaaleilla varusteilla. Niihin sisältyy paljon tarinoita ja sielukkuutta.
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nössä pelkkää armeijatavaraa. Tämä kertoo mielestäni jotain suomalaisesta miehestä. Missään
muussa maassa ei ole yhtä suurta armeijatavarakauppaa suhteessa väestölukuun, kuin Suomessa.

Suomalaiset miehet ja armeijakama

Erikoinen tapa myydä

–Olin kerran Postin järjestämässä seminaarissa,
jossa kerrottiin tutkimuksesta, jonka tulos kertoi
asiakkaiden odottavan nettikaupasta parempaa tavaraa kuin kivijalasta, lisäksi vielä halvemmalla.
Silloin päässäni kipinöi. ”Tätä minä juuri teen”,
muistan ajatelleeni. Parempaa halvemmalla on
tunnuslauseeni.
Silloin kun perustin tämän firman, olin tottunut vaatimattomaan elämään. Olin jo aikaisemmin ostanut armeijatavaraa muista kaupoista, saihan niistä hyvää tavaraa pilkkahintaan. Silloin armeijatavarakauppoja ei Suomessa juurikaan ollut, tai jos oli, niin ne olivat aika paskoja. Mietin,
että tässä saattaisi olla markkinarako. Miten sitten kävikään? Omituisen matkailijabisneksen tai
uusnatsien pikkujutun sijaan loinkin Suomen suurimman miestenvaatekaupan.
Hauskinta on, että kauppahan myy käytän-

Varusteleka on ollut viime aikoina paljon tapetilla
siitä, että myymme erikoista kamaa, erikoisella tavalla. Tapamme tehdä bisnestä on erilainen kuin
mihin ollaan perinteisesti totuttu.
En voi olla myöntämättä, ettenkö olisi perfektionisti. Olen aina ollut hyvä siinä, mihin olen jaksanut panostaa. Ainoat esteeni elämässä ovat olleet ajan ja viitseliäisyyden resurssit. Koska koen
olevani ylivertainen, koen myös, että minulla on
velvollisuus saada sillä hyvää aikaiseksi. Jos perustan nettikaupan, on se sitten oltava helvetin
hyvä nettikauppa.

Puskaradio-periaate
Juuri valmistuneen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat, että kaikki nettiä käyttävät suomalaiset nuoret miehet tietävät Varustelekan. Mies, joka käyttää nettiä pelkästään kasi-

RAKENTAJA 12/2014

PäällElIImattu altEr Ego
MiTä KirjoiTTaa miehestä, joka sanoo

olevansa vittumainen ja ylivertainen ihminen? Eikö tuollainen asenne ole perin epäsuomalainen? Eihän suomalaiseen mentaliteettiin kuulu sanoa, varsinkaan ääneen,
olevansa parempi kuin muut. Vittumaisuudesta en sano mitään, sehän on osa suomalaisuutta, vai mitä?
Tavatessani Varustelekan perustajan
Valtteri Lindholmin ensimmäisen kerran
Konalan myymälässä, en osannut tiukan
kädenpuristuksen jälkeen arvata, mitä hän
aikoisi itsestään puhua. Päälleliimattu alter ego paistoi haastattelun ajan miehestä.
Loppupäivästä ja tekemisen kautta hän
kuitenkin rentoutui ja silloin näin todellisen Lindholmin. Miehen, joka välittää hänen kanssaan työskentelevistä ihmisistä
ja maailmasta. Ja joka on lämmin ja inhimillinen. Jokaisella meistä on erilaisia
rooleja eri tilanteissa. Mitä tästä opimme?
Ehkä ensivaikutelma ei ole aina se todellinen minä.

”Minua on aina ärsyttänyt ihmisten tekopyhyys”.

noon tai pornoon, ei meitä tiedä. Mutta jos tapana
on yhtään ostaa vaatteita netistä, tietää mies silloin meidät.
On muistettava, että olemme yksin ja ainoastaan nettikauppa ja Helsingin Konalassa, teollisuusalueella, sijaitseva fyysinen kauppa, on vain
netin jatke. Tästä kertoo myös se, ettemme ole
juuri koskaan tehneet paperillisia katalogeja tai
mainostaneet itseämme missään muualla kuin
netissä.
Muutenkin markkinointimme perustuu siihen, että teemme asiat niin hyvin, että markkinointi hoituu puskaradio-periaatteella. Tyytyväinen asiakas kertoo tulevalle asiakkaalle kaupasta.
Esimerkiksi silloin kuin perustin Varustelekan, en
ostanut mainostilaa kolmena ensimmäisenä vuotena milliäkään.

VaruStElEkan
joululahjalISta
• Skrama – veitsi, joka on Valtiaalla toimistossa pahojen tilanteiden varalle.
• Särmä Rynnäkköreppu – “Hiton hyvä
reppu. Meidän omaa tuotantoa”.
• Panssarivaunumiehistön infrapunakiikarinakkipipo – “Hitti. Pitäisi etsiä
vielä malli, joka suostuu pitämään
sitä päällä ilman paitaa, näin ollen
suosio mainoksissa olisi taattu”.
• Ihan aito Suomi-konepistooli, lupavapaaksi deaktivoitu – ”Konepistooleita oli sodassa sen verran vähän,
että on enemmän kuin todennäköistä, että jokainen meidän myymä
yksilö on nähnyt tositoimia.”
• Herrasmiehen viiksivaha – ”Tämä
tekee viiksille sen, minkä viagra
tekee nakkimakkaralle.”
Varustelekan joululahjalista löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta varusteleka.fi.

Ihmisten tekopyhyys
Teemme paljon myös sellaista toimintaa, joka ei
ole suoranaisesti liitoksissa rahantekoon. Suuri
osa asiakkaistamme ostaa meiltä vain kerran pari
vuodessa, mutta he käyvät kaikesta huolimatta
melkein päivittäin sivuillamme.

”Työnteon syy ei ole
fyrkka vaan se, että
saan tehdä jotain
mistä olen oikeasti
ylpeä”
Olemme onnistuneet luomaan juuri nettisivustamme taideteoksen. Nokkelat, tiiviit tekstin ja hyvät kuvat ovat meidän vahvuuksia. Ennen kaikkea juuri tuoteselosteet, nokkelat riimittelyt, ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä. Suuri
osa nettisivuilla olevista teksteistä ovat minun kirjoittamia, vaikka nykyisin en kerkeäkään kirjoittamaan niin paljon kuin haluaisin.

Minua on aina ärsyttänyt ihmisten tekopyhyys. Minua yököttää se tapa, jolla yleensä asioita
myydään. Kyllä tuotteista pitää pystyä kertomaan
rehellisesti, mitä ne ovat ja mitä eivät. Aluksi nettisivuilla ei ollut kuvia ollenkaan, vaan pelkästään
tekstit. Teksteissä kerrotaan kaikki tuotteesta, eikä
luoteta siihen, että asiakas ottaa jostain muualta
selvää. Tästä johtuen olemme esimerkiksi netissä
kenkien plankkauksessa paras tiedonlähde – jaksamme kirjoittaa asian auki.

Suomen armeija ja suuri viisaus
En ole koskaan tehnyt mitään varsinaista sotasuunnitelmaa tulevaisuuden varalle. En muutenkaan juuri suunnittele. Ikinä en miettinyt, että firmastani voisi tulla näin iso. Aikaisemmin työkaverini vinkuivat minulta, että pitäisi antaa visio
viiden vuoden päähän. Jo pelkkä visio-sana saa
karvat pystyyn. Vihaan sitä sanaa. Sitten työntekijäni keksivät sen puolestani – olemme maailman paras kauppa ja jokainen työntekijä tekee
parhaansa. Simppeliä, vai mitä?
Jos jotain käytännönjuttuja pitää mainita, niin
selkeä tavoite olisi kauppataseen tasaaminen.
Suomen armeija, suuressa viisaudessaan, ei myy
meille tavaraa, joten myymme pelkästään muiden
maiden armeijakampetta. Toisin sanoin tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaille pitäisi mennä ja saada
sieltä paljon rahaa, tai ainakin sen verran, mitä
saamme Suomesta.
Suunnitteilla on perustaa ruotsinkielinen nettikauppa ja siltä pohjalta päästä valloittamaan muita
maita. Onneksi EU on ystävämme. Tavaran tuominen ja vieminen on suhteellisen helppoa.
Ristiriitaista tässä kaikessa yrityksen toiminnan kasvattamisessa on se, että en oikein pidä
ajatuksesta. Haluaisin pitää firman tässä mittakaavassa. Mietin usein, että mahdammeko pysyä
kasassa, jos laajennumme liikaa. Sydäntäni kuitenkin lämmittää se, että pystyn työllistämään 55
työntekijää, se on mageeta. Vielä mageenpaa olisi,
jos pystyisin työllistämään sata ihmistä. Toisaalta
olen tällä hetkellä onnellisempi kuin koskaan, joten ei kai sitä tulevaisuutta kannata pelätäkään.” n
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Kirveelle on edelleen töitä
on terveellistä käydä jossain kauempana nähdäkseen lähelle. Vietin viime
kuussa hetken Mosambikissa, jossa Rakennusliitto tekee yhdessä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen kanssa työtä vahvistaakseen
paikallisia ammattiliittoja. Mosambikissa mellastaa melko lailla pitelemättömästi joukko kansainvälisiä yrityksiä, jotka eivät varsinaisesti pidä
työntekijöitään hyvänä.
Kävimme paikallisittain ihan asiallisella portugalilaisen Teixera Duarte -konsernin asuin- ja
toimistorakennustyömaalla, jossa työntekijöillä
oli kohtuulliset suojavarusteet ja jossa paikallinen
ammattiliitto on neuvotellut työehtosopimuksen.
Sitten paljastui, että lähes jokaisen seinän eristeenä käytettiin asbestia. Ei varsinaisesti vaikutAinA silloin tällöin

tanut siltä, että työntekijät olisivat olleet tietoisia
asbestin vaaroista tai siitä, että sen käyttö on kielletty Mosambikissakin jo vuonna 2010.
Toimisiko eurooppalainen yritys tällä tavoin
kotimaassaan tai Euroopan alueella? Tuskin, sillä
meillä ihmisten työoloja ja yritysten toimintaa
valvotaan. Sitä tekevät viranomaiset, mutta myös
ammattiliitot. Afrikka vain sattuu olemaan sellainen kätevä takapiha, jolla voi puuhastella ihan
mitä vain. Tämä kertoo mielestäni paljon enemmän suuryritysten todellisista toimintatavoista,
kuin ne kauniit vastuullisuusraportit, joita kotimaan kansalaisille esitellään.
Ja tämä työmaa oli aidosti sieltä parhaimmasta päästä. Kiinalaisten yritysten työmaille
ei ole ammattiliitoilla tai viranomaisilla mitään

asiaa. Kukaan ei tiedä, mitä niillä tapahtuu. Työehtosopimuksia ei päästä neuvottelemaan, sillä
yht’äkkiä kukaan yrityksen johdosta ei puhukaan
englantia.
Tilanne alleviivaa sitä seikkaa, että moni asia,
joka Suomessa on hyvin, on sen ansiota, että työntekijöillä on yhdessä voimaa, jolla pystytään painostamaan sekä lainsäätäjiä että työnantajia. Mikään ei ole tullut ilmaiseksi tai ilman vääntöä.
Siksi meneillään olevissa neuvotteluissa työnantajien ja työntekijäpuolen välillä neuvottelujärjestelmän uudistamiseksi ei pidä antaa piiruakaan periksi. Joukkovoimaa ja myös sitä inhottavaa lakkoasetta tarvitaan edelleen.
Vihatkoon, kunhan pelkäävät. n

Mycket arbete återstår
sunt att åka lite längre
bort för att se det som finns nära. Jag var förra månaden en tid i Moçambique, där Byggnads tillsammans med Finlands fackförbunds solidaritetscentral arbetar för att förstärka de lokala fackförbunden. En mängd internationella företag huserar rätt
så vilt i Moçambique och de behandlar inte sina
arbetare bra.
Vi besökte den lokalt sätt sakliga portugisiska
Teixera Duarte koncernens bostads- och kontorsbygge, där arbetstagarna hade rätt bra skydd och
där det lokala fackförbundet hade förhandlat fram
ett kollektivavtal. Sedan blev det klart att man i så
gott som alla väggar använde asbest som isolering.
Det verkade inte som om arbetstagarna kände till

Det är AlltiD Då och Då

farorna med asbest eller att asbest är förbjudet i
Moçambique sedan 2010.
Fungerar ett europeiskt företag på det här sättet i sitt hemland eller inom Europa? Knappast, för
hos oss övervakas folks arbetsförhållanden och företagens verksamhet. Det arbetet utförs av myndigheter, men också av fackförbund. Afrika råkar
nu bara vara en sådan där lämplig bakgård, där
man kan göra vad som helst. Det här tycker jag
att berättar mer om storföretagens verkliga handlingssätt än de vackra ansvarsrapporterna som
man presenterar för medborgarna i hemlandet.
Och det här bygget var helt ärligt ett av de
bättre. På de kinesiska byggena har varken fackförbunden eller myndigheterna något att göra.

Ingen vet vad som händer där. Man kan inte förhandla om kollektivavtal, för plötsligt kan ingen i
företagens ledning tala engelska.
Läget visar tydligt på det faktum att många
saker som är bra i Finland uttryckligen är det för
att arbetstagarna har en samlad styrka, med vars
hjälp de kan påverka såväl lagstiftare som arbetsgivare. Vi har inte fått något gratis eller utan armbrytning. Därför bör vi inte ge efter en enda centimeter i förhandlingarna mellan arbetsgivarna och
arbetstagarparten om att förnya förhandlingssystemet. Masskraften och det så föraktade strejkvapnet behövs fortsättningsvis.
Låt dem hata oss, bara de förstår att vara
rädda. n

Kenen leipää syöt...

N
Kyösti Suokas
II puheenjohtaja
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ordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju vaatii palkkojen alentamista ja lomarahojen poistoa.
Palkansaajat ovat Nordean suurin asiakasryhmä
tileineen ja asuntolainoineen. On erikoista, että pankin edustaja hyökkää toistuvasti asiakkaitaan vastaan.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:in
ylijohtajana toimineen Kangasharjun puheet myös ymmärtää. Hän toistaa Nordean hallituksen puheenjohtajan, hyperrikkaan Björn Wahlroosin ajatuksia. Pankit
ovat tuulisia työpaikkoja jopa vihreällä oksalla istuville. Paras on olla enemmän samaa mieltä kuin suurin johtaja itse.
VATT:in nykyisen ylijohtajan Juhana Vartiaisen
puheita on sen sijaan vaikeampi käsittää. Demaritaustaiseksi tituleerattu Vartiainen latelee keskitysleirin komendantin empatialla madonlukuja suomalaisille työtä
tekeville. Rajat auki halpamiesten tulla ja lisää reikiä
kotimaisiin nälkävöihin.
Poliittiset virkanimitykset ovat keskeinen osa suomalaista korruptiota. Erityisesti demarit, kokoomus
ja keskusta ovat viimeiset vuosikymmenet jakaneet
kaikki merkittävät julkishallinnon johtajanvirat keskenään. Ammattiyhdistysliikkeessä täydellinen nimitysmonopoli on ollut demareilla ja maataloushallinnossa
keskustalla.
Perinne on lähtöisin jo kaukaisesta historiasta. Kuninkaat jakoivat uskollisille alamaisilleen maata, johon liittyi verotusoikeus. Nykyisin alamaiset eivät

saa maata eivätkä voi kantaa veroa, mutta työpaikka
tai jopa suojatyöpaikka kustannetaan aina muiden rahoilla, usein verovaroin.
Anni Sinnemäen (vihr) nimitys Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi oli viimeisin huomiota herättänyt
poliittinen virkanimitys, joka lisäsi kansalaisten epäluottamusta politiikkaan ja edustukselliseen demokratiaan. Sinnemäki tosin sanoi olevansa pätevä tehtävään,
johon hänellä ei ole koulutusta tai työkokemusta, mutta
harva tätä todesta ottaa.
Aikanaan politiikassa oli imua ja puolueissa toimi
paljon päteviä parhaassa iskussa olevia ihmisiä. Kukaan tuskin väittää, etteikö puoluetoiminnan kautta
ammattiyhdistysliikkeeseen ja sieltä aina presidentiksi
asti noussut Tarja Halonen olisi ollut pätevä.
Nyt puolueiden jäsenet alkavat olla sen ikäisiä, että
eniten heitä kiinnostaa menneiden muistelu ja suolen
toiminta, niin kuin muitakin seniorikansalaisia. Poliittisissa nuorisojärjestöissä taas on vähän väkeä ja siellä
hautuvat monet varttuneempien politiikkojen jälkeläiset siltä varalta, että koulu ei maita tai kapitalistilla ei
pystytä olemaan töissä.
Poliittiset virkanimitykset jatkuvat Suomessa vielä
sen jälkeenkin, kun meikäläinen kasvaa koiranputkea.
Silti erityisesti demareille esittäisin toivomuksen. Jos
mandaattivirkaanne ei löydy parempaa henkilöä kuin
Vartiainen, antakaa valintavuoro kokoomukselle tai
keskustalle.
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Miltä maailma näytti rakentajan
vinkkelistä 50 vuotta sitten?
Julkaisija

Rakennusliitto ry
vt. päätoimittaja

Johanna Hellsten
UlkomAillA

3. joulukuuta poliisi pidätti
800 nuorta Kaliforniassa,
koska he olivat osallistuneet
Berkeleyn yliopiston rauhanomaiseen valtaukseen.
10. joulukuuta Martin Luther King Jr. sai Norjan Oslossa Nobelin rauhanpalkinnon.
13. joulukuuta Meksikon presidentti Diaz Ordaz systytti
räjähteen, jolla siirrettiin Rio
Grande -joen uomaa. Sillä
muutettiin Yhdysvaltain ja
Meksikon rajalinjaa.
15. joulukuuta Kanada otti
käyttöön vaahteranlehti-lippunsa.
19. joulukuuta ensi-iltaan saapui James Bond – Kultasormi.
kotimAAssA

1. joulukuuta Maailman suurimpiin kuuluva matkustajaja autolautta Finnhansa laskettiin vesille Helsingissä.
5. joulukuuta Hufvudstadsbladet täytti sata vuotta
8. joulukuuta Puolustusvoimien omistama yhteysalus
K-8 oli tuomassa 38 nuorta
naista Kuuskajaskarin linnakkeelle siellä järjestettäviin alokastanssiaisiin, kun siihen tör-

toimittaja/toimitussihteeri

mäsi hinaaja Rauma II. Kuljetusvene upposi ja 41 veneessä
olleesta ihmisestä 28 hukkui.

Maija Ulmanen
Heikki Korhonen
taitto

9. joulukuuta professori Olavi
Erämetsä onnistui ensimmäisenä tiedemiehenä maailmassa löytämään luonnosta
alkuainetta n:o 61, luonnonprometiumia.

Aste Helsinki Oy
tiedottaja

Eeva Pulkkinen
toimituksen sihteeri

Soile Ahremaa-Luttinen

12. joulukuuta näyttelijälakko
päättyi radiossa ja televisiossa.

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Postiosoite: PL 307, 00530 Helsinki
Puhelin, vaihde 020 774 003
Fax 020 774 3061
Toimituksen s-postiosoitteet
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi

14. joulukuuta eduskunta hyväksyi äänin 81–80 kolmannessa käsittelyssä olleen lain
työntekijäin sairausvakuutusmaksun korottamisesta 0,50
pennistä 0,75 penniin veroäyriltä.

Ilmoitusmyynti

MikaMainos Oy
s-posti: info@mikamainos.fi
netti: www.mikamainos.fi
Puhelin (02) 235 1371

17.joulukuuta 19 kokoomuksen kansanedustajaa teki
sukupuolikuria ja siveellisyyttä loukkaavaa ja jumalanpilkkaa sisältävää kirjallisuutta koskevan eduskuntakyselyn.
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21. joulukuuta Neuvostoliiton
presidentti Anastas Mikojan
saapui vierailulle Suomeen.
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Nuoret rakentajat
työllistyneet huonosti

Rakentajia työttömänä
viime vuotta enemmän

kolmasosa rakennusalalle valmistuneista nuorista työllistyi tänä vuonna omaan ammattiinsa. Tämä selviää Rakennusliiton
tekemästä nuorisotutkimuksesta, johon vastasi lähes 2 000 nuorta.
Kaikista rakennusaloille valmistuneista oli oman alansa töissä tutkimusta tehtäessä vain 35%. Työllistyminen vaihteli aloittain. Sisustajista
oli töissä vain 22%, mutta talotekniikan taitajista 52%. Talonrakentajiksi
valmistuneista nuorista oli päässyt
oman alansa töihin 34%. Loput olivat työllistyneet muihin töihin, jatkoivat opiskelua tai suorittivat asepalvelusta.
Maanrakentajanuorista oli oman
alan töissä 52% ja lattianpäällystäjistä 57%.

Johanna Hellsten

Vain noin

Ansiot tippuneet
Tutkimuksen perusteella näyttää
siltä, että nuorten palkat ovat tippuneet hieman edellisvuodesta. Pudotus on ollut lähes kautta linjan noin
20–30 senttiä tunnilta. Alalle valmistuneiden miesten keskituntiansio
on noin 11,30 euroa ja naisten 11,20
eli rakennusalalla ”naisen euro” on
99,11 senttiä. Rakennusalan tilanne
on siis monia muita aloja parempi.

Parhaiten tienattiin maanrakennuspuolella, jossa keskituntiansio
oli 11,84 euroa. Talonrakennuksessa
päästiin 11,31 euroon.
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet ovat lisääntyneet vuoden aikana selvästi ja määräaikaiset vastaavasti vähentyneet. Vuosi sitten
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 23% vastaajista, tänä
vuonna jo 43%.
Lähes kaikki rakennusalalle valmistuneet nuoret olivat käyneet kolmivuotisen koulutuksen. Suuri osa
nuorista (42%) haluaisi kuitenkin,
että rakennusalalla olisi käytössään
2+1 -vuotinen koulutus tai laajempi
oppisopimusjärjestelmä. Monet vastaajat moittivat sitä, että varsinkin
kolmas vuosi on oppilaitoksissa tehotonta ajan kuluttamista. Nuoret
opiskelisivat mieluummin vähemmän aikaa tehokkaasti ja menisivät
sitten työelämään vaikka oppisopimuksella. Rakennusliitto on puhunut
tällaisen mallin puolesta jo pitkään.
Tänä vuonna ammattioppilaitoksista valmistui rakennusaloille 3 836
nuorta, joista Rakennusliitto tavoitti
tutkimukseensa 2 413 eli 63%. n
Heikki Korhonen

Toivotamme jäsenille ja yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja
rakentavaa vuotta 2015

Rakennusliiton jäsenistä oli marraskuussa 2014 työttömänä 15,7
prosenttia prosenttia. Vuoden 2013
marraskuussa työttömänä oli yhteensä 14,8 prosenttia. Työttömyys
on siis noussut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,9 prosenttiyksikköä.
Kovinta työttömyys oli vuoden
2014 marraskuussa kivenjalostusalalla (26,4%), tiiliteollisuudessa
(22,9%), maalausalalla (20,0%) ja
talonrakennuksessa (17,6%). Vähiten työttömiä oli putki- ja putkieris-

Liittoon oikeusjuttuja
vanhaan malliin
Johanna Hellsten

keskustoimistoon saapuneita uusia oikeusjuttuja
kirjattiin vuoden 2014 marraskuuhun mennessä 331 kappaletta. Koko
vuonna 2013 oikeusjuttuja kirjattiin
363 kappaletta, eli melko tasaiseen
tahtiin mentiin tänäkin vuonna.
Eniten oikeusjuttuja aiheuttivat työsuhdesaatavat (92 kpl), toiseksi eniten työtapaturmat (65 kpl)
ja kolmantena eläkkeeseen liittyvät
asiat (62 kpl).
Korkeimpaan oikeuteen tehtävien valitusten määrä nousi selvästi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Vuonna 2014 näitä tapauksia oli 27, kun vuonna 2013
korkeimpaan oikeuteen tehtäviä valituksia oli 18 kappaletta.

Rakennusliiton

Trendeissä hyvää ja huonoa

Kotimaisten ja ulkomaisten joulutervehdysten sijaan
Rakennusliitto tukee tänä vuonna Hyvä Joulumieli –keräystä.
Keräys tuo ruokaa kotimaan vähävaraisten
lapsiperheiden joulupöytiin.

tysalalla (8,4%).
Myös viime vuonna vastaavaan
aikaan eniten työttömiä oli kivenjalostusalalla (24,6%), maalausalalla
(20,7%) ja tiiliteollisuusalalla
(16,8%). Alin työttömyysluku oli
putki- ja putkieristysalalla (5,6%).
Alueellisesti työttömyys jakaantuu kuten ennenkin. Eniten työttömiä rakentajia oli vuonna 2014 marraskuussa Kainuun alueella (29,5%)
kun vuoden 2013 marraskuussa vastaava luku oli 28,6%. Alhaisinta
työttömyys oli vuoden 2014 marraskuussa Uudellamaalla (10,3%)
kun luku vuotta aiemmin oli 9,8%. n

Rakennusliiton vastaava lakimies
Jyrki Ojanen kertoo, että viime
vuosina oikeuden ratkaisuissa on ollut nähtävissä pari työntekijän kannalta huonoa trendiä.
– Aikaisemmin työntekijän ja
työantajan välisissä jutuissa on oikeudessa noudatettu niin sanottua
työntekijän suojelun -periaatetta. Eli
on katsottu, että työnantaja on enemmän vastuussa sekavassa tilanteessa
kuin työntekijä. Nyt viime vuosina
ollut nähtävissä tämän kääntymistä
toiseen suuntaan, Ojanen sanoo huolestuneena.
Esimerkkinä tästä Ojanen pitää muun muassa ratkaisua, jossa
26 vuotta vastentahtoisesti osa-aikatyötä tehnyt kaupan myyjä hävisi

oikeusjutun Keskoa vastaan. Oikeus
katsoi, että Keskolla oli liikkeenjohdollinen syy aina uusien osa-aikaisten palkkaamiseen eikä se rikkonut
velvollisuutta lisätyön tarjoamiseen.
Tuomio tuli työnantajan hyväksi
myös sairaanhoitopiirissä, jossa hoitajalla oli 64 peräkkäistä pätkätyösuhdetta 17 vuoden aikana.
– Yhteistä näissä on ajatus siitä,
että epätyypillisiä työsuhteita koskevissa jutuissa oikeus on ymmärtänyt
enemmän työantajan huolia, ja ratkaisuissa on tehty päätöksiä työnantajan suojelemiseksi.
Toinen huolestuttava trendi on
työntekijän vastuun ja osaamisen
korostaminen työturvallisuusrikosjutuissa.
– Oikeuden ratkaisuissa työtapaturmatapauksissa vastuuta työmaan turvallisuuskulttuurista on palautettu työntekijän päätyyn, Ojanen
toteaa.
Onko mitään työntekijän kannalta myönteistä kehitystä tapahtumassa?
– Suomeen on viimeiset kymmenen vuotta tuotu työelämän keskeisiä normeja implementoimalla
EU-tuomioistuimien päätöksiä. Aymaailmassakin on herätty tähän ja
Sähköliitto ja AKT ovat nyt vieneet
kaksi juttua EU-tuomioistuimeen.
On siis havahduttu siihen, että EUtuomioistuin on se paikka, missä tapahtuu.
– Nyt pitääkin kysyä, osaako ayliike kohdistaa huomionsa sellaisiin
juttuihin EU-tasolla, joilla voitaisiin
parantaa työntelijän asemaa täällä
Suomessa, Ojanen jatkaa. n

Oikaisuja
kuin viime lehden Juhlatuulella-palstalla väitettiin,Liiton työntekijät, puheenjohtaja Matti Harjuniemi ja aluepäällikkö Jouni Ruotsalainen eivät saaneet Turun aluetoisin
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järjestön 90-vuotisjuhlassa liiton
kultaista ansiomerkkiä. Ansiomerkkiä ei anneta aktiivisesti liiton palveluksessa oleville henkilöille. n
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Kansanliike
nollasopimuksia vastaan
Metallin nuoret valmistelevat kansalaisaloitetta
nollatuntisopimusten kieltämiseksi lailla.
teksti: Maija ulmanen
kuva: operaatio Vakiduuni
nollatuntisopiMukset ovat olleet viime päivien kuuma puheenaihe. Operaatio Vakiduuni on Metallin nuorten aloittama kampanja,
jonka tavoitteena on herättää kansanliike nollatuntisopimusten kieltämiseksi. Kampanja kokoaa yhteen ihmiset, jotka haluavat parantaa pätkätyöläisten asemaa yhteiskunnassa. Kampanjan tarkoituksena on tarjota kaikille halukkaille
väylä vaikuttaa epäkohtien ratkaisemiseksi.
Nollatuntisopimukset ovat yksi
pätkätöiden ja epätyypillisten työsuhteiden muoto. Nollatuntisopimuksilla tarkoitetaan työsopimuksia, joilla työntekijä sitoutuu olemaan työnantajan käytettävissä tarvittaessa. Työnantaja sitoutuu tarjoamaan työtä nollasta täysiin tunteihin
viikossa.

Operaation tavoitteena on kerätä kansalaisaloitteeseen vähintään
50 000 allekirjoitusta. Nimienkeruu
alkaa tammikuun puolivälissä ja sen
yhteydessä operaatio järjestää myös
tapahtumia kaduilla ja toreilla. Tapahtumissa suuri yleisö saa tietoa ja
pääsee osallistumaan kampanjaan.
Nimen kansanaloitteeseen voi kirjoittaa myös internetissä.
Operaatio on herättänyt syksyn
aikana kiivasta keskustelua nollasopimuksista ja työntekijän oikeuksista. Kampanja nähdään myös ayliikettä yhdistäväksi tekijäksi.
Nollasopimusten käyttö Rakennusliiton sopimusaloilla on estetty
siten, että työntekijän työsopimus
pitää laatia niin, että kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit ovat etukäteen tiedossa. Sopimuksia, joissa työaika on avoin
jollakin vaihteluvälillä, ei enää voi
käyttää. n
Lisätietoa: operaatiovakiduuni.fi

Vaihda paperinen jäsenmaksulasku
vaivattomaan e-laskuun!
nyt Voit VaiHtaa paperisen laskun sähköiseen e-laskuun, jonka saat jatkossa

suoraan omaan verkkopankkiisi. Toimi näin:

1. Kirjaudu verkkopankkiisi
2. Valitse E-laskut ja lisää laskuttajaksi ”RAKENNUSLIITTO” ja kirjaa
yksilöintitiedoksi henkilötunnuksesi
3. Valmis!
E-lasku tulee verkkopankkiisi kerran kuussa summalla 0 €. Laske e-laskusta
löytyvän linkin avulla oikea jäsenmaksu ja muuta se e-laskulle. Muutoin elaskulla on valmiina kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot. Summan muuttamisen jälkeen e-lasku tarvitsee ainoastaan tarkistaa ja hyväksyä maksettavaksi. Lisätietoja e-laskusopimuksen tekemisestä saat omasta pankistasi. n

Byt pappersräkning för medlemsavgiften till behändig e-faktura!
nu kan du byta ut fakturan i pappersform till elektronisk e-faktura, som du
i fortsättningen får direkt till din egen webbank. Gör så här:

1. Logga in på din webbank
2. Välj E-fakturor och skriv in som fakturerare ”RAKENNUSLIITTO”
och skriv din personbeteckning som dina individuella uppgifter
3. Färdigt!
E-fakturan kommer till din webbank en gång i månaden på summan 0 €.
Räkna med hjälp av länken i e-fakturan ut den rätta medlemsavgiften och
ändra den i e-fakturan. I övrigt har e-fakturan alla de uppgifter som behövs
färdigt ifyllda. När du har ändrat summan behöver du bara granska e-fakturan och godkänna att den betalas. Du får mer uppgifter om hur du ingår avtal om e-faktura av din egen bank. n

TIETO- JA MITTAUSTEKNIIKAN
LINJA 2015
7.1.- 29.5.2015
Talonrakennusalan erikoisammattitutkintoon
tähtäävä koulutus.
Opetus on pääasiassa kokopäiväistä. Koulutuksen
alussa kartoitetaan kunkin oppilaan lähtötaso,
jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma (HOPS).
Kurssin sisältö: Rakennusmittauksen perusteet,
Tietokoneen käyttäjän A-ajokortti, mittauslaskenta, työmaan mittaukset takymetriä käyttäen,
tiedonsiirto- ja CAD-tekniikka.
Koulutuksen hinta 590,00€.
Ilmoittautumiset 17.12.2014 mennessä:
kurssit@kio.fi
09 2762 251
Lisätietoja koulutuksesta löydät
verkkosivuiltamme!

Kotorannantie 49, 05250 Kiljava, p. (09) 276 251
kurssit@kio.fi, www.kio.fi
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Työmaan pErusTiEdoT:
Lappia-talo on Alvar Aallon viimeisimpiä töitä.

Alvar Aalto työllistää
Rovaniemellä
Lappia-taloa remontoidaan erikoisella
kokoonpanolla; kaupungin tilakeskus toimii
rakennusfirmana.
Johanna Hellsten

A

lvar Aallon suunnittelema
Lappia-talo Rovaniemen keskustassa rakennettiin aikoinaan sekä teatteriksi että konferenssitaloksi. Tyypilliseen tapaan se ei
ole toiminut täydellisesti kummassakaan tarkoituksessa. Nyt nelikymppistä taloa remontoidaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Uusiksi menevät talotekniikka, sähköt,
lavatekniikka, pinnat ja samalla talon
akustiikkaa parannetaan. Teatteri saa
myös lisää tilaa.

8

Työmaan vastaavan mestarin,
Jarmo Posion mukaan talo itsessään on rakenteellisesti ihan hyvässä
kunnossa. Mitään varsinaisia ”pommeja” ei ole löytynyt.
– Suurin yllätys on ollut se, miten vähän on tiedetty siitä, mitä täällä
pitäisi tehdä.
Projekti on nyt aikataulusta jäljessä parisen kuukautta, pääosin
suunnittelun ja toisaalta kaupungin vaatiman päätöksentekoprosessin hitauden takia. Jokainen asia pitää kilpailuttaa, kun julkisesta toimijasta on kyse.

Rakennuttaja: Rovaniemen
kaupungin tilaliikelaitos
Päätoteuttaja: Rovaniemen
kaupungin tilaliikelaitos
Pääsuunnittelu: A-Konsultit Oy
Lappia-talossa on kolme salia:
110-paikkainen Kero-sali, 300-paikkainen Saivo-sali sekä 419-paikkainen Tieva-sali
Kustannukset: noin 18,6 miljoonaa euroa
Arvioitu valmistumisaika: kesä
2015

Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitos päätyi erikoiseen ratkaisuun
remontin toteutuksessa. Se toimii
itse tilaajana, rakennuttajana ja
päätoteuttajana. Kaupunki palkkasi omille listoilleen rakentamisen
ammattilaisia, kuten työmaan vastaavan mestarin ja viisi rakennusmiestä. Loppuhomma hoituu sivuurakoina ja aliurakoina. Suurimpia
sivu-urakoita ovat talotekniikka ja
sprinklerit (LVI-Lämsä oy), teatteritekniikka (Insta-Automation Oy)
sekä sähköurakka (EMC-Talotekniikka Oy).
Työvoimasta 99 prosenttia on
Lapista ja heistäkin suurin osa Rovaniemeltä. Paria virolaista telineasentajaa lukuun ottamatta työmaalla ei
pahemmin ulkomaista työvoimaa
näy.
Työmaan työsuojeluvaltuutettuna
ja yhteysmiehenä toimiva Kyösti
Ruokamo on ensimmäistä kertaa
kaupungin kuukausipalkkalaisena.
Hän on yksi viidestä tätä projektia
varten palkatusta työntekijästä. Ruokamon edellinen työpaikka oli Lapin
Laaturakennus Oy.
– Kaipasin vaihtelua ja soitin
kaupungille, kun paikka tuli hakuun.
Tämä on hauska työmaa, työ on niin
vaihtelevaa. En toki ole ensimmäistä
kertaa remonttityömaalla, sillä 30
vuoteeni rakennusalalla mahtuu monenlaista, Ruokamo kertoo.
– Minut valittiin työsuojeluvaltuutetuksi jo työmaan alusta lähtien.
Kaupungin on kuitenkin ollut vaikea
ymmärtää normaalia rakennustyömaan organisaatiota; minun korvauksistani liiton edustajana piti vääntää

Tällä hetkellä työmaan vahvuus
on noin sata miestä ja siellä tehdään
kaikkea purkamisen ja kasaamisen
väliltä.

Erikoinen viritys
Rovaniemi lähetti remontin tarjouspyynnöt puolitoista vuotta sitten,
eikä saanut kuin yhden tarjouksen
ja sekin oli liian kallis. Lieneekö
syynä vähäiseen tarjoushalukkuuteen se, että projekti ei ole siitä helpoimmasta päästä; saneerausta vahtivat sekä Museovirasto että Alvar
Aalto Museo. Mitään ei saa muuttaa. Se, että 150 miestä on painanut
hulluna hommia talon julkisivun takana, ei saa näkyä lopputuloksessa
päällepäin. Aallon kädenjäljen on
pysyttävä muuttumattomana.

Työmaan työsuojeluvaltuutettu
ja yhteysmies Kyösti Ruokamo
kiittelee useammassa yhteydessä
rakennussiivoojien työtä työmaan siisteyden ylläpidossa.

RAKENTAJA 12/2014
aluksi kättä, Ruokamo sanoo.
Ruokamo kiittelee työmaan turvallisuuden tasoa. Yksi tapaturma
on sattunut, kun vesikattoasentaja
naulasi naulapyssyllä osan hanskastaan ja kädestään kattoon kiinni.
Siitä seurasi yksi sairaslomapäivä.
TR-mittausten taso on pyörinyt yli
90 hujakoilla koko ajan.
– Työmaa on mielestäni poikkeuksellisen siisti. Se ei olisi mahdollista ilman rakennussiivoojia,
jotka ovat koko ajan työmaalla, Ruokamo kiittelee.
Rakennussiivoojien työehtosopimusten kohdalla oli pientä vääntöä kaupungin kanssa. He olivat alun
perin Palvelualojen sopimuksella,
mutta nyt heidät on neuvoteltu mukaan rakennusalan tessiin, kuten kuuluukin.
– Nyt väännetään vielä SOL:n
kanssa siivojille takautuvasti kuuluvista rahoista, Rakennusliiton Rovaniemen aluetoimitsija Jarmo Alatarvas kertoo.

Kaikki lähti talotekniikasta
Lappia-talon remontin tarve lähti
talotekniikasta. Se oli tähän päivään asti valmistumisvuotensa 1975
mukaista; koneellinen poistoilmanvaihto ja ikkunat auki. Pieniä ilmanvaihtokoneita oli valtavat määrät ja
ne oli sijoiteltu 17 eri konehuoneeseen. Nyt konehuoneiden määrä on
saatu tiputettua seitsemään. Alun perin yksi suuri konehuone oli tarkoitus rakentaa maan alle, mutta kus-

tannukset olisivat nousseet liikaa.
Ilmanvaihdon lisäksi uusiksi
menevät myös viemärit ja käyttövesiputkistot. Sekä ilmanvaihdon
että muun talotekniikan asennusten
haasteena ovat rajatut tilat; kun mitään ei saa näkyä pinnalle, joudutaan
uutta tekniikka tunkemaan vanhoihin nousuihin, eikä se aina käy ihan
helposti, sillä esimerkiksi ilmanvaihtohormeja on enemmän ja ne
ovat suurempia kuin ennen.
– Kaikki mahdolliset paikat on
pitänyt roilottaa auki. Täällä on porattu lähemmäs pari tuhatta uutta
reikää seiniin, Posio kertoo.
Pintavetoja ei voida tehdä juuri
missään, sillä kaikki pinnat on palautettava ennalleen. Pintojen suojaamisessakin oli oma hommansa
ja vanereita nakuteltiin paikoilleen
useampi kuukausi. Muun muassa
koko taloa peittävä marmorilattia
piti suojata kunnolla, samoin seinäpinnat.
Talotekniikkaan on liittynyt
suunnittelusta johtuvia omia hankaluuksiaan.
– Tämä tehdään kokonaan tuntitöinä, sillä aina välillä homma pysähtyy kuin seinään. Suunnittelu on
pettänyt aika raskaasti, putkiasentaja Tapani Juusola LVI-Lämsästä
kertoo.
Juuri tänään huomattiin yhden
läpiviennin kohdalla mineriittilevyä.
Siihen pitäisi saada uudelle tekniikalle isompi aukko, mutta mineriittiä ei voi ruveta tuosta vain sahaa-

Lappia-talon teatterinäyttämö on kuin telinemetsä.

maan asbestin takia.
– Nyt siihen pitää hoitaa asbestinpurkufirma tekemään työ ja meidän pitää siirtyä tekemään jotain
muuta, Juusola kertoo.
Juusolan mukaan näitä pysähdyksiä on tullut pitkin taloa vaikka
kuinka monta.
– On monta kohtaa, jotka on jouduttu jättämään kesken ja aloittamaan muuta hommaa toisessa kohdassa. Ei tämä oikein ole mennyt
niin kuin Strömsössä.
Lappia-talossa toimii vielä pieni

porukka Yleisradion väkeä. He eivät
ole halunneet muuttaa pois remontin alta, joten kaikenlaiset isommat
poraukset ja piikkaukset on jouduttu aikatauluttamaan siten, että
siitä ei ole haittaa radio- tai tv-toiminnalle.
– Kaikki kovaääniset työt on tehtävä viiden jälkeen illalla tai ennen
puolta seitsemää aamulla. Lisäksi
Ylen takia on pitänyt vetää vaihtoehtoisia lämpö- vesi- ja viemärilinjoja väliaikaiseen käyttöön, Juusola
sanoo. n

Merkillisen reilu.

Alkometri
Korkealuokkaisella polttokennosensorilla varustettu alkometri, joka ilmoittaa hengityksen
alkoholipitoisuuden erittäin tarkasti. Mukana
vaihdettavat suukappaleet (10 kpl).

DEFA Termina 1200 W
sisätilanlämmitin
D430012
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Akkuporakone + LED-valaisin
12 V 1,2 Ah NiCd
- Akkuporakoneessa työvalo
- 2 nopeusaluetta: 0-350 ja 0-1200 r/min
- Akkuporakoneen paino: 1,4 kg

Varaudu talv

Vakiovarusteet:
- 2 akkua
- Latauslaite
- 9 kpl ruuvauskärkiä
- Magneettipidin
- Kangaslaukku

een!

Philips ColorVision
+ 60 % -polttimot

59

90

29

00
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H7

35

8900

UUTUUS

Taittuva 2,5 tuuman LCD-näyttö.
Sisäänrakennettu mikrofoni ja
kaiutin. Infrapuna-videotallennus
liikkeentunnistimella.
880-DVR

Lampaantalja
H4

859-F16

Ajoneuvotallennin
+ 8 Gt SD-kortti

236-1011

60 % enemmän tehoa vastaavaan
tavalliseen H-polttimoon verrattuna.
Väriefekti sininen, vihreä, violetti tai
keltainen. E-hyväksytty.

Tekniset tiedot:
- Mittausalue 0.0 – 4.0 % BAC
- Tarkkuus +/- 0.05 % BAC
- Käyttölämpötila 10 - 40 °C
- Toimii 2 x AA-paristoilla (ei sis.)

Aitoa lampaanvillaa.

90

942-6092

/pr

Maan laajin varaosaketju!

69

Autojen varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden, työkalujen ja autonhoitotuotteiden jakeluun ja asennukseen erikoistunut, itsenäisten yrittäjien
Fixus-ketju on palveluksessasi kautta maan.

90

3490
fixus.fi

Tarjoukset voimassa 31.12.2014 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.
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Apua kulumien
kuluttamille?
Monelle rakentajalle on tuttua nivelten aamuinen
jäykkyys tai kipuvihlaisu. Syy voi olla nivelrikko
eli artroosi, tuttavallisesti kuluma. Hoitamaton
nivelrikko voi olla este työlle.

Teksti: Eeva Vänskä
Kuvat: Eeva Vänskä

N

ivelrikko tarkoittaa nivelessä
olevien rustopintojen kulumista. Ortopedi Jari Syrjänen Ortonin tekonivelosastolta kertoo, että oireena on kivun lisäksi jäykistyminen ja virheasennot.
– Kun nivelrikko menee tarpeeksi pitkälle, koko rustopinta kuluu pois, ja jäljellä on vain luiden
pinnat. Siinä kohtaa turvaudutaan
leikkaushoitoon.
Vaikka koko rusto ei olisi vielä
hävinnyt, leikkaukseen pääsee jos
kivut sitä edellyttävät.
– Kipu on luotettava ja tärkein
nivelrikon mittari. Jos kivun kanssa
ei pärjää, tarvitaan leikkausta.

Useita tekijöitä
Nivelrikon saaminen on todennä-
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köisempää iän myötä, mutta läheskään kaikki eivät koskaan saa tautia. Miksi?
– Aika iso tekijä ovat geneettiset
syyt.Toisilla vain rusto kuluu nopeammin kuin toisilla.
Syrjänen kertoo esimerkin, että
jollain ihmisellä diagnoosin saamisesta kuluu vain pari kuukautta siihen, että koko rusto on kulunut pois.
Toiset taas voivat hyvin sinnitellä
yli kymmenenkin vuotta kulumansa
kanssa. Eikä leikkausta aina tarvita.
– Myös ylipaino vaikuttaa. Jos
nivelrikko on jo kehittymässä, painonpudotus yleensä kannattaa.
Erään tutkimuksen mukaan jo
viiden kilon painonpudotuksella
puolet kulumien aiheuttamista oireista katoaa. Voiko nivelrikko estää
työn tekemisen?
– Hoitamattomana kyllä, mutta
hoidettuna yleensä ei.

Kaksi eri tyyppiä

NivelriKKo

Nivelrikosta on kahta muotoa: primaaria ja sekundaaria.
– Primaariartroosissa rusto kuluu ilman ulkoista syytä. Suurin osa
diagnooseista on tällaisia.
Sekundaarisessa muodossa tautiin on jokin ulkoinen syy tai laukaiseva tekijä, esimerkiksi vamma.
Voiko työ olla tällainen ulkoinen
syy?
– Periaatteessa kyllä, kova kuormitus voi olla syynä, vaikka nykyään raskaat sekatyöt ovatkin vähentyneet.
Miten arvioit rakennusalan kuormittavuutta tästä näkökulmasta?
– Jos niveleen tulee vammoja, se
voi olla nivelrikon laukaiseva tekijä.
Esimerkiksi polven vääntövammat
rakennusalalla ovat yleisiä.
Miten sitten nivelistä voi huolehtia?

• ei parantavaa lääkettä,
mutta oireita voidaan
helpottaa
• jos ei pärjää säryn kanssa,
tai rusto on kokonaan
kulunut pois, hoitona on
leikkaus
• leikkaus vie kivun
• älä pitkitä tutkimukseen
hakeutumista!

– Luin erään työmaan aamujumppahetkestä. Sellaista suosittelen joka työpaikalle. Lämmittely
ennaltaehkäisee akuutteja vammoja.
Lääkärillä on terveisiä myös
työnantajille:
– Tapaturmariskien vähentäminen on tärkeää. Kaatumisten ehkäisemisellä, esimerkiksi työmaan
siisteydellä, on suuri merkitys.
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Hae apua, sitä saa
Ehkä yleisimpiä oireilevia niveliä
ovat polvet sekä lonkat. Periaatteessa
nivelrikko voi tulla mihin niveleen tahansa, ja melkein mikä tahansa nivel
voidaan korvata tekonivelellä.
Milloin pitäisi hakeutua lääkäriin?
– Jos oireet ovat uusia, niin on
syytä käydä hakemassa diagnoosi.
Jos kysymys on nivelrikosta, sen
hoitoon saa ohjeet ja lääkkeet. Jos ei
senkään jälkeen pärjää, pitää käydä
uudestaan lääkärissä.
Diagnoosin tekemiseen paras
tapa on perinteinen röntgenkuva.
– Se näyttää parhaiten luiset rakenteet ja ruston ohenemisen.
Lääkkeitä on kahdenlaisia: suun
kautta otettavia ja pistoksia. Pillerimuodossa on glukosamiinia ja
kondroitiinisulfaattia. Pistoksina voi
saada hylaania ja hyaluronaattia.
Onko jotain sellaista, mitä potilas voi itse tehdä olonsa helpottamiseksi?

Ortopedi Jari
Syrjänen
suosittelee
aamujumppaa
ennen työpäivän alkua.
Lämmittely
ennaltaehkäisee akuutteja
vammoja

– Painonpudotuksen lisäksi on
tärkeää pitää itsensä liikkeellä. Omaa
liikkumista voi muokata niin, että se
ei tee kipeää. Esimerkiksi juoksun
voi vaihtaa uintiin tai pyöräilyyn.
Entä jos joutuu leikkaukseen,
miten siitä toipuu?
– Käytännössä toipumisaika on
noin kahdesta kuuteen kuukauteen.
Sen jälkeen ihmisen annetaan palata
entiselle liikkumistasolleen.

elämää ilman kipua
Tekonivelen kanssa voi periaatteessa harrastaa samoja asioita kuin
ennenkin, tietysti itseä kuunnellen.
– Ehkä pahin virhe on se, että
hoitoon hakeutumista pitkitetään
liian kauan. Moni on sanonut leikkauksen jälkeen, että miksen tullut
aikaisemmin.
Tilanne ennen operaatiota voi
olla se, että ei saa nukuttua edes kipulääkkeiden avulla, eikä saa sukkaa jalkaan.
– Kun hoitoon menoa pitkittää,

syntyy jäykkyyttä, virheasentoja ja
liikelaajuus huononee. Silloin leikkauksesta toipuminenkin on työläämpää, sillä surkastuneiden lihasten kuntoutuminen vie aikaa.
Leikkauksen jälkeen kipu on
kuitenkin poissa, ja jäykkyys on vä-

hentynyt.
Tekonivel ei ole ikuinen. Noin
20 prosentilla tekonivelpotilaista nivel joudutaan vaihtamaan 20 vuoden
seurannassa. Mutta ajatelkaa: miten
pitkä aika ilman kipua ja voi liikkua
lähes kuten ennen. n

Hannu Palonen:

Polvet olivat kovilla nosturihommissa
Tamperelainen Hannu Palonen on menossa
lähiaikoina korjauttamaan molemmat polvensa.

H

annu Palonen on ollut osasto
kympin mies vuodesta 1965.
Hän on ollut jo kymmenisen vuotta
sairaseläkkeellä, mutta osastohommat jatkuvat.
Palosen uraan mahtuu talojen
pystytyksiä puolen Suomen alueella, mutta suurin osa urakoista oli
Tampereen seudulla.
– Pääasiassa tein töitä nosturissa.
Kokosin ja purin niitä myös. Ensimmäinen työ oli Hannulan rakennusliikkeessä, ja viimeinen YIT:llä.
Missä vaiheessa aloit saada polvioireita?
– Se oli vuonna 1989 taikka
1990. Olin Naantalissa tekemässä
viljavarastoja, kun polvet vaivasivat
niin että piti mennä lääkäriin.
Palonen laski kerran huvikseen,
montako kertaa menee työpäivän ai-

kana polvilleen.
– Olin silloin rakentamassa Nokian renkaiden lisäsiipeä. Sinä päivänä oli 52 kyykkyä. Se oli ihan keskivertopäivä, ei edes pahimmasta
päästä.

Särkylääkkeet rankkoja
Lääkäri sanoi Paloselle, että vielä
näillä polvilla mennään pitkän
matkaa ja määräsi särkylääkettä.
Vuonna 1992 Palonen joutui kuitenkin polvikuviin.
– Silloin todettiin pahat kulumat.
Olin kuitenkin tämän jälkeen töissä
vielä reilut kymmenen vuotta.
Polvia ei siis ole vieläkään leikattu, mutta rajoilla mennään. Ylilääkärin terveiset ovat, että hän leikkaa milloin tahansa.
– Olen pärjännyt inkivää-

Hannu Palosella on niksi, jonka
avulla hän on pärjännyt kipujen
kanssa: inkivääriteekuuri.

rin avulla. Leikkaan palasen ihan
ohuiksi siivuiksi, ja kaadan kuumaa
vettä päälle. Inkivääriteekuuri on
vienyt kivun pois. Mutta nyt on viimeiset keinot käytössä.

Palonen kertoo, että vatsa ei
tahdo kestää jatkuvaa särkylääkkeiden käyttöä.
– Päiväsäryn vielä kestää, mutta
kun kipuun heräilee öisin, niin se alkaa olla vaikeaa.
Palosen suvussa ei ole muilla nivelrikkoa.
– Kyllä ne polvet ovat työstä vaivautuneet.
Mitä sanoisit neuvoksi kollegoille, jotka kärsivät nivelkivuista?
– Kokeilkaa inkivääriä. Särky pitää saada pois, mutta kipulääkkeiden
orjaksi ei kannata ryhtyä. Leikkaus
on hyvä vaihtoehto.
Eli: ota kipu vakavasti ja hankkiudu ”kipujumpsutuksesta” eroon.
– Jatkuva kiputila muuttaa elämänasennetta. Ei kannata antaa sen
jatkua liian kauan.
Vapaa-aikanaan Hannu ulkoiluttaa koiraa ja kalastaa sekä ravustaa.
Ei muuta kuin uusilla polvilla hyviä
harrastuksia jatkamaan. n

Mauri Nora kävelee uudella lonkalla

K

uusikymppinen lahtelainen Mauri
Nora työskentelee NCC:llä mittakirvesmiehenä uudella lonkalla. Uraa
on firmassa takana jo 26 vuotta.
– Teimme muutama vuosi sitten isopohjaista myymälähallia, ja
lonkka alkoi tosissaan vaivata. Vuoden 2011 syksyllä tilanne kärjistyi.
Kului toista vuotta niin, että
Nora joutui käyttämään joka päivä
särkylääkkeitä. Eivätkä nekään enää
auttaneet. Hän heräili yöllä kipuun.
– Työterveyslääkäri laittoi vetämään osa-aikaeläkepaperit, ja ne
menivät läpi nopeasti.

leikkaus ja liikuntaa
Keskussairaalasta oltiin sitä mieltä,
että lonkan nivelrikkoon saadaan tämän vaiheen paras apu leikkauksella. Mikä on oma kokemuksesi
leikkauksesta?
– Toipuminen oli tosi nopeaa,
pari viikkoa sauvoilla. Olin kolme
kuukautta sairaslomalla, sitten palasin töihin.
Nora kertoo, että hän sai uuden
pinnoitenivelen. Nivelrikon kehittymisen osasyynä oli synnynnäinen
lonkan rakenne.
Noralta on tähystetty polvi jo

vuosia sitten, mutta sen kanssa hän
on pärjännyt.
– Pitää osata välttää huonoja
asentoja, esimerkiksi kyykkimistä.
Iso osa pärjäämisestä tulee liikunnasta, että on hyvä lihaskunto.
Noralla on kotona kuntopyörä
sekä puntteja. Takana on myös jakso
TYKY-kuntoutusta.
– Sain sieltä hyviä liikuntaneuvoja. Lämmittely ja venyttely ovat
tärkeitä asioita, ja että paino pysyy
normaalina.
Nora tekee neljän päivän työviikkoa. Hän sai työnantajaltaan

myös työnkeventämissuunnitelman.
Yhdessä leikkaus ja työn keventäminen ovat muuttaneet arjen hyväksi.
Vuoden päästä edessä on kokopäiväinen eläke.
– Jos kärsii nivelkivuista, niin
kannattaa hakeutua työterveyslääkärille. Jos asia ei etene sitä kautta,
niin oman paikkakunnan terveysasemalle vain. Kun saa arvion nivelrikosta, voi yhdessä lääkärin
kanssa miettiä, miten kauan voi sinnitellä. n
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Rakentajien
TALVIPÄIVÄT
21.–22.3.2015
Tahkolla
Talvipäivillä juontajana toimii Martti `never heard` Kahelin ja savolaista huumoria viljelee Stand up koomikko
Antti Heikkinen.
Tarjolla hyvää seuraa, mukavia juttuja ja rentoa menoa. Lumikenkäkävely, napakelkkailu, rekiajelu, raksan
murtsikkalenkki, keilailu ja span ilot kuuluvat ohjelmaan,
unohtamatta tietenkään Tahkon rinteiden kutsua.
Ilta vierähtää Ravintola Piazzassa iloisessa seurassa
- liiton johto jututettavana
- iltabileitä tarhdittavat Ressu ja Jussi
- karaoke toiminnassa koko illan

TERVETULOA TALVIPÄIVILLE viihtymään ja tapaamaan rakentajia
eri puolilta Suomea.
Soita ja varaa majoitus!
Erikoishintaisista majoituksista on
sovittu allaolevien hotellien kanssa:
Break Sokos Hotel Tahko, varaukset
010 762 9550 tai
sales.tahkovuori@sokoshotels.fi
Tahko Chalets, varaukset 017 483 200
tai myynti@tahkochalet.fi
Tahko Spa Hotel, varaukset
0600 550 147 tai sales@tahkospa.fi

Tahko - Kaikkea paitsi tylsää
Tiedustelut: talvipaivat@rakennusliitto.fi 020 774 3076
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Ei itkeä saa, ei meluta saa...

N

äin ennen joulua eletään vahvasti uskomusten, hyvien tekojen, toiveiden ja tonttujen aikaa. Me olemme eläneet koko vuoden vahvasti eläkeuudistuksen
tuomien uskomusten ja toiveiden aikaa. Nyt tämä
aika on kulutettu loppuun ja meille on annettu uusi lahjapaketti eläkeuudistuksen muodossa. Ja vielä hyvissä ajoin ennen joulua. Onkin siis aika repäistä tämä paketti auki ja kurkistaa ennakkoon sen sisältöä ja uudistuksia, jotka otetaan
käyttöön vuoden 2017 vaihtumisen jälkeen.
Ensimmäisenä esille ponnahtaa vanhuuseläkkeen ikärajan nostaminen 65-vuoteen portaittain. Jos olet syntynyt
vuonna 1962 – onnittelut. Sinun ikäluokkasi on ensimmäinen, jolla uusi vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Portaittain siis mennään eli sitä ennen syntyneille on myös luvassa ylläreitä.
Toisena kääritään lahjapaketista työuraeläke: se tarjoaa
Sinulle raskasta, fyysistä tai psyykkistä, työtä yli 38 vuotta tehneelle mahdollisuuden jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana!
Hmm, mitä työtä tämä raskas ja kuormittava työ voisi olla?
Ehkäpä kylmässä ja hämärässä työskentelevä, raskaita
taakkoja kannatteleva ja käsiään tärinäkoneilla kuormittava
kirvesmies? Tai helteellä asfaltin levityskonetta kuljettava, kuumassa ajoneuvossa ja pientuoksuissa kyllästetty asfalttimies? Tai kenties raskaita maalipurkkeja kantava, kiikkerillä telineillä kattoon kurkottava maalarinainen? Tämä selviää ensi vuoden aikana, kun lakia aletaan
kirjoittaa. Jotain jännää siis on luvassa
ensi vuodellekin.

Laatikosta löytyy myös, suuri kiitos siitä, edelleen työkyvyttömyyseläke. Täytyy vain toivoa, että sen myöntämistä ei kiristetä edelleen. Tämä eläkemuoto on tarjonnut hyvin monelle rakentajalle kunniallisen väylän päästä kaiken
antaneena eläkkeelle. Isompi homma on yrittää saada nostettua eläkkeen määrä edes kestettävälle tasolle.
Ja nyt nuoriso hereille. Vuoden 2017 alusta lähtien alkaa eläkettä kertyä jo 17-vuoden iästä lähtien. Ainut huono
puoli on se, että sitä työtäkin pitäisi löytyä. Muuten eläkettä ei kerry. Mutta uskotaan tulevaisuuteen ja nousuun. Kyllä tontutkin asuntoja ja työpajoja tarvitsevat!
Lisäpotkua saadaan sitten kertymästä. Jos jaksaa tehdä
jatkossa hommia yli 65 vuoden, saa lykkäyskorotusta. Vähän kuin korkoa pankkitalletukselle.
Kun tongin oikein syvälle, niin aika paljon erilaisia lukuja eläkeuudistussopimuksesta löytyy; prosentteja, vuosia
ja euroja. Tässä on vielä paljon selvitettävää.
Laatikon pohjalta löytyy se isoin lahja eli työttömyysturvan lisäpäivät. Ne ovat säilyneet – vielä. Mutta nyt meidän
tonttujen marssin täytyy jatkua ja taistella myös jatkossa tämän ikääntyneiden, työttömien työntekijöiden arvokas siirtymistie eläkkeelle. Siinä meille haastetta ja tavoitetta seuraavaan pakettien aukaisuun! n

Tiina Nurmi-Kokko
sosiaalisihteeri
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Oulun sataman laajennustyömaalla on käsitelty kiviä ja maata noin kaksi miljoonaa tonnia. Kiveä ajetaan keskustan alle rakennettavasta
pysäköintiluolasta.

Oulun sataman töitä johtaa
Paavo Oikarinen
”Tittelistä huolimatta liiton vaihtoon ei ole
tarvetta, vaan pysyn Rakennusliiton jäsenenä.”
Teksti: Seppo Korhonen
Kuvat: Seppo Korhonen

L

emminkäisen työnjohtajalla
Paavo Oikarisella on mielenkiintoinen ja vaihteleva työmaa, Oritkarin satama. Oulun keskustasta vain muutaman kilometrin päässä sijaitseva satama on tuttu
paikka, sillä hän on ollut rakentamassa aluetta jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien.
– Olin silloin täällä maanrakennus Jaara Oy:llä konemiehenä tekemässä laituria, Oikarinen kertoo.
Oikarinen on ollut rakentamassa
satamaan myös imuruoppausaltaita.
– Sataman kehitys on ollut valtaisaa. Ei sitä olisi 30 vuotta sitten
voinut kuvitellakaan, miltä tämä
näyttää nyt, hän sanoo satamaan
ajetun 22 metriä korkean kivikasan
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päällä ja esittelee sieltä näkyviä maisemia.
Oikarisen selän takana siintää
kolme imuruoppausallasta. Niihin
läjitetään merestä ruopattavat massat, jotta laajennukselle saadaan
maata myöhemmin rakennettaville
konttikentille.
Kaukaa katsoen altaat näyttävät pieniltä lämpäreiltä, mutta oikean käsityksen niiden koosta saa,
kun Oikarinen kertoo, että läjitysaltaiden penkereiden yhteispituus on
noin kaksi kilometriä.

Kaksi työmaata yhtä aikaa
Oulun satama on siis taas myllerryksen kourissa, jolla mereltä vallataan entistä enemmän tilaa uudelle
satama-alueelle. Sataman rantaviiva
siirtyy 200 metriä merelle päin.
Laajennuksen taustalla on sata-

maliikenteen kasvu, jonka seurauksena liikennemäärät satamaan ovat
viime vuosina lisääntyneet.
Tällä kertaa Paavo Oikarinen on
mukana rakennustöissä Lemminkäisen palveluksessa.
– Tulin Lemminkäiselle vuonna
2011, hän kertoo.
Lemminkäisellä on Oulussa menossa kaksi isoa maansiirtoon liittyvää työmaata, 2012 alkaneet parkkiluolan rakentaminen keskustan alle
ja sataman laajennus.
Sataman laajennus mahdollisti
sen, että maan alta kaivetulle kivelle
ei ole pahemmin tarvinnut paikkoja
keksiä.
– Maan alta on tullut tänne tähän
mennessä toista miljonaa tonnia kiveä. Osa siitä murskataan satamassa
ja viedään takaisin maan alle, Oikarinen kertoo.
Parhaimmillaan kiveä on ajettu
satamaan seitsemän kuorma-auton
voimin jopa 300 kuormaa vuorokaudessa.

Tittelistään huolimatta työnjohtaja Paavo Oikarinen ei aio vaihtaa
liittoa, vaan pysyy Rakennusliiton
jäsenenä. Hän sanoo turvautuneensa liiton apuun kerran. – Olin
1990-luvun lamavuosina kuukauden pakkolomalla, ja päivärahat
tulivat liitolta, hän kertoo.
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Haastattelupäivän aamuna Oikarinen kuuli, että kiven yöajot todennäköisesti loppuvat.
Jos ovat kivimäärät suuria, ovat
mittavia myös ajetut kilometritkin.
– Yksi kuljettaja kertoi, että hän
on ajanut parkkiluolan ja sataman
väliä edestakaisin pitkälle toista sataa tuhatta kilometriä, Oikarinen
sanoo.
Työmaata satamassa riittää myös
infra- ja rakennusalan yritykselle
Destia Oy:lle, joka urakoi laituria.
Mittaa sille kertyy 320 metriä.
Ruoppausta tekee yli 50 maassa
toimiva hollantilainen Van Oord
Dredging and Marine Contractors
BV. Satama on sillekin tuttu paikka,
sillä se on ruopannut Perämeren
pohjaa Oulun edustalla ennenkin.
Paavo Oikariselle satamassa
työskentelevät Destian miehet ovat
tuttuja Jaara Oy:n ajoilta. Jaara nimenä on historiaa, sillä Destia (ent.
Tieliikelaitos) osti maanrakennusfirman vuonna 2008.

Liiton vaihtoon
ei ole tarvetta

– Kaikkiaan täällä on käsitelty
maata ja kiveä noin kaksi miljoonaa
tonnia, Oikarinen selvittää.
Luolasta ajettavaa kiveä ja moreenia käytetään myös läjitysaltaiden suojaverhoukseen.

Uusi sisääntulotie
Sataman laajennus alkoi uuden sisääntulotien rakentamisella. Sitä
varten parkkiluolasta on myös tuotu
louhittua kalliota, joka on ajettu mereen tienpohjapenkereeksi.
Koska merenpohja on alueella
löyhää, penkan annetaan painua tarpeeksi kauan, että varsinaiseen tien
rakentamiseen päästään.
– Tietä on liittymien kanssa kaikkiaan pari kilometriä. Uuden tien
vuoksi sataman sisääntuloportin
paikkakin muuttuu, Oikarinen selvittää.
Uuden tien rakentaminen todettiin halvemmaksi käyttämällä pysäköintiluolasta tuotavaa kiveä kuin
jos työhön tarvittava materiaali olisi
tuotu muualta.

Laajennus työllistänyt
Satamatyömaa on matkan varrella
Oikarisen mukaan työllistänyt useita
kymmeniä ihmisiä.
– Täällä on ollut aliurakoitsijat
mukaan lukien noin 30 miestä, seitsemää kiviautoa on ajettu kolmella
kuljettajalla, kolmessa vuorossa
oleva murskaustoiminta on työllistänyt kymmenkunta miestä.

Oikarinen toimi työnjohtajana jo
Jaaran aikana. Hän kertoo ikään
kuin ajautuneensa siihen.
– Minua pyydettiin tehtävään,
mutta mielestäni tittelillä ei ole
näissä töissä mitään merkitystä, hän
sanoo.
Oikarinen on tarvittaessa tarttunut satamassa fyysisiinkin töihin.
– Olen kiireapulaisena ajanut konetta täällä, jos joku on ollut sairaslomalla, hän selvittää.
Rakennusliittoon Oikarinen liittyi 1970–80-lukujen vaihteessa,
mentyään Jaaralle. Liitto on pysynyt tittelistä huolimatta samana.
– En ole liittoa vaihtanut, kun
sille ei ole ollut tarvetta, hän kertoo.

Kuukauden
pakkoloma
Liiton apuun hän on turvautunut
kerran, 1990-luvun lamavuosien aikaan.
– Olin silloin yhden kuukauden
pakkolomalla ja päivärahat tulivat
liitolta, hän kertoo.
Pakkoloma onkin ollut Oikarisen uralla ainoa laatuaan. Työtä on
riittänyt niin satamassa kuin muuallakin.
– Etelästä aina Norjan puolelle.
Koneita olen ajanut myös Venäjällä,
jossa olin Petroskoissa yhden talven,
ja Ruotsin Kiirunassa ja Swappavaarassa, jossa tehtiin ja korjattiin teitä,
hän kertoo.
Näissä töissä sujahti kymmenkunta vuotta. Oulussa asuva Oikarinen on tyytyväinen, että satama on
ollut pysyvä kohde pari viimeistä
vuotta. Kotiin ei ole pitkä matka.
Entä mitä sitten, kun sataman
laajennus on joskus ensi vuoden
puolella valmis? Onko tietoa seuraavasta työmaasta?
– Ei, enkä halua edes kuulla, hän
räjähtää nauramaan.
Oikarinen epäili kuitenkin, että
todennäköisesti lähtö tulee jonnekin
muualle.
Mutta minne, se jää nähtäväksi,
kuten tavataan sanoa. n

TYK

kuntoutus
Rakennusliiton jäsenten
valtakunnallinen
TYK-kuntoutus
Kuntoutus koskee maalareita, muurareita, rakennustyöntekijöitä, kirvesmiehiä, raudoittajia, rakennussiivoojia, vesieristäjiä ja LVI-asentajia. Kuntoutukseen
voi hakeutua, mikäli olet vakituisessa tai määräaikaisessa
työsuhteessa (myös lomautetut voivat hakea).
TYK-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on
olennaisesti heikentynyt.
TYK-kuntoutuksen tavoitteena on
heike
ensisijaisesti mahdollistaa se, että kuntoutuja jatkaa työssään.
Mikäli olet halukas panostamaan oman työkykysi ylläpitoon
ja olet valmis sitoutumaan noin kahden vuoden mittaiseen
kuntoutusprosessiin – tule mukaan.
Ota yhteyttä työterveydenhuoltoon. Kurssi on osallistujille
maksuton ja Kela maksaa kuntoutusjakson ajalta kriteeriensä
mukaisesti
kuntoutusrahaa.
mu

Kurssin 54762 ajankohdat:
Selvitysjakso osa l
ll - valmennusjakso
ll - valmennusjakso
Päätösjakso

13. - 24.4.2015
12. - 16.10.2015
7. - 11.3.2016
29.8. - 7.9.2016

Lomakkeet saat työterveyshuollosta, Kelan toimistosta
tai nettisivuilta www.kela... Toimita hakemus 9.2.2015
mennessä osoitteeseen: Härmämedi Oy, tth Tanja Saukko,
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä.
Lisätietoja TYK- kuntoutuksesta antaa:
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin
asiantuntija:
Sami Sarsama
asia
puh. 040- 505 7468
sami.sarsama@harmankuntokeskus...

www.harmankuntokeskus..
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RaTe-hanke
RaKennusalan TeRveys

-hankkeessa (1/2013–5/2014)
kartoitettiin keinoja työhyvinvoinnin parantamiseen.
Yhtenä tavoitteena oli laatia yksinkertainen sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä, joka hyödyntää alan
yritysten henkilöstöhallinnon
olemassa olevia tietojärjestelmiä.
Työhyvinvoinnin edistämiskäytännöistä koottiin tarjotin, josta yritykset voivat
valita sopivimmat tavat edistää ja ylläpitää henkilöstön
työhyvinvointia.

Sairaana omalla
ilmoituksella
Ei enää lääkäriin
peruslentsun takia.
Teksti: Jaakko Jaskari
Kuvat: Jaakko Jaskari

S

kanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen kertoo miten RATE-hankkeessa
suositeltu, lyhyitä sairauspoissaoloja varten luotu omailmoitusjärjestelmä on vaikuttanut yhtiössä.
– Omailmoitusjärjestelmä otettiin myös kenttätyöntekijöiden käyttöön jo 2011. Aiemmin vain toimihenkilöt saivat olla 1–3 vuorokautta
sairaslomalla omalla ilmoituksella.
Aloite muutokseen tuli talon sisältä.
Kahdenlainen käytäntö ei ollut tasaarvoinen, Pekkanen painottaa.
Pilottina vuonna 2010 toteutettu kokeilu laski sairauspoissaolojen määrää hieman. Tarkkaa tietoa
ilmiön syistä ei pystytty selvittämään. Palaute on ollut kaikin puolin
myönteistä; lentsun takia ei enää tarvitse raahautua lääkäriin, joka ei lepoa kummempaa määrää. Työnantajakin säästää. Myös terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat kiitelleet
palvelujensa tarkoituksenmukaistumista.
– Epäilijätkin totesivat, että homma toimii. Työntekijä ilmoittaa esimiehelleen sairauspoissaolon. Kolmen päivän jälkeen toki tarvitaan
lääkärintodistus. Sairauden jatkuessa lääkäristäkin on oikeasti hyötyä,
Pekkanen muistuttaa.
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Omailmoituksessa esimies merkitsee poissaolon tuntilistalle. Palkkahallinto siirtää tiedot työterveyshuoltoon. Järjestelmästä löytyvät
myös muualla kirjatut sairaspoissaolot. Skanskassa sairaan lapsen
osalta tarvitaan lyhyestä poissaolosta terveydenhoitajan todistus. Todistusta toisen vanhemman työssäolosta ei tarvita.
– Työterveyshuolto saa myös
esimerkiksi sairaalahoidosta tiedon
ja pystyy siten tukemaan työhön paluuta, jota osataan suunnitella eli tarvittaessa keventää työtä.
– RaTe hanke toi mielestäni kaivatun foorumin hyvien toimintamallien jakamiselle. Vaikka omailmoitusjärjestelmä alkaa olla jo käytäntöä isommissa firmoissa, ovat käytännöt edelleen kirjavat ja asiat edistyvät usein eri tahtiin eri yhtiöissä,
Pekkanen arvioi.

yrityksensä, jossa työsuojelu paranee, kun sitä aletaan johtaa organisaatiossa ylhäältä asti. Skanskan
kohteissa on otettu käyttöön työterveys- ja turvallisuus aloituspalaveri, johon myös työterveydenhuolto osallistuu. Tämä on mukana Rate-hankkeessa hyvänä ratkaisuna Skanskan toimintamallina. Kehitettävää riittää Skanskallakin, sillä
työmaaolosuhteet vaihtelevat luonnostaan paljon. On haastavaa saada
kaikki toteutumaan jokaisella työmaalla tasaisen varmasti.

Työkykyä pitäisi johtaa
Ennaltaehkäisy on työhyvinvoinnin
edistämisen kannalta ensiarvoista. Työkykyjohtamisessa tarvitaan
hyvää työterveyskumppanuutta ja
asiantuntemusta. Pekkasen aloittaessa työterveyshuollossa vuonna
1990, poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus liikkui välillä
60–80 miljoonaa työtuntia kohden,
per vuosi per firma.
– Skanskalla luku oli viime
vuonna 4,3. Aiemmin ajateltiin, ettei
tuollaisiin lukuihin koskaan päästä,
Pekkanen iloitsee.
Jokainen työmaa on kuin oma

Skanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen kertoo, että
talon sisäinen palaute omailmoitusjärjestelmästä on ollut
myönteinen.

– Toivomme työmaalta suoraa
palautetta, jonka perusteella voimme kehittää asioita toivottuun suuntaan.
Esimiehet osaavat nykyään paremmin ennakoida työterveyteen
liittyviä tekijöitä. Myös rakennustyöntekijät osaavat tuoda esille työhön liittyviä rasitustekijöitä. Sairauspoissaolojen lisääntyessä esimies
keskustelee asianomaisen kanssa,
löytyykö työstä sairastumisen riskiä
lisääviä tekijöitä. Tarvittaessa selvitetään miten työvälineitä ja ergonomiaa voitaisiin parantaa.
– Nämä ovat yksityisasioita ja
työntekijöitä lähestytään hienotunteisesti. Oli kyseessä sitten esimies
tai työntekijä, ongelmista puhuminen kannattaa aina. Muuten jää apukin saamatta, Pekkanen muistuttaa.
Yksi keskeinen tekijä on juuri
työergonomia eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy.
Työntekijöiltä tulleen palautteen
perusteella hyvin suunniteltuna työ
kevenee aivan olennaisesti. Huonolla suunnittelulla työnteko tuntuu heti kropassa. Parasta Pekkasen mukaan olisi, jos työn toteutusta voitaisiin suunnitella jo projektisuunnittelusta alkaen myös ergonomisista näkökulmista.
– Esimerkiksi Tanskassa edellytetään kapeamman ja kevyemmän kipsilevyn käyttöä työn fyysisen kuormituksen vähentämiseksi.
Ruotsissa on myös tarkemmin määritelty terveydelle vahingollisten kemikaalien korvaaminen. Suomessakin saisi olla enemmän koko rakennusalan terveellisyyttä ja turvallisuutta ohjaavia säädöksiä. Meillä
olisi opittavaa tässä suhteessa.
Aikoinaan koko rakennusala oli
vakuutettuna samassa työeläkeyhtiössä, jossa oli terveystarkastusten sähköinen seurantajärjestelmä.
Yhtiön sähköisessä rekisterissä terveystarkastukset olivat seurannassa.
Työeläkekentän muututtua käytäntö poistui. Nykyään jokaisella tulee
olla mukana työmaalla työterveyskortti, johon on merkitty edellinen
ja seuraava terveystarkastuspäivämäärä.
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– Omailmoitusjärjestelmän ulottaminen Skanskassa myös kenttätyöntekijöihin vuonna 2011 lisäsi tasa-arvoisuuden tuntua. Joissain
isommissa firmoissa tämä oli jo aiemmin käytössä. En ole huomannut
mitään väärinkäyttöä ja jos sitä olisi ilmennyt, niin käytäntö olisi jo
lopetettu.

– Millään muulla alalla ei ole
tällaista korttiseurantajärjestelmää.
Tarkastusten määrällinen seuranta
ei toki kerro kaikkea mutta tämä on
yksi tapa valvoa, että lakisääteinen
työterveyshuolto on järjestetty. Viimeksi eilen työterveyshuollon palaverissa tivattiin, että saahan jokainen
tarkastuksen käynyt varmasti kortin,
Pekkanen hehkuttaa.
Valveutuneet tilaajat ja pääurakoitsijat varmistavat, että aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit ovat
huolehtineet myös lakisääteisestä
velvoitteestaan järjestää työterveys-

huolto työntekijöilleen. Tämä parantaa koko rakennusalan työturvallisuutta ja työhyvinvointia.
– Kaiken kaikkiaan toivoisin
Rate-hankeen työhyvinvointitarjottimeen koottujen hyvien ratkaisujen
tulevan laajasti koko rakennusalan
käyttöön. Hyvien käytäntöjen kehittäminen edelleen on tärkeää. Erityisen hyvänä näen, että työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
ovat hankkeessa nähty laaja-alaisena tosiaan tukevana kokonaisuutena,
Pekkanen iloitsee. n

Vaihtelevia käytäntöjä

P

eabin turvallisuuspäällikkö ja Rakennusteollisuuden turvallisuusryhmän
puheenjohtaja Marko Kilpeläinen ei ole havainnut RaTe-hankkeen jalkautuneen kentälle. Hän muistelee kuulleensa aiheesta puhuttavan lähinnä
joissain seminaareissa. Kilpeläinen kertoo yhtiöllä olevan paljon työkaluja
työhyvinvoinnin ylläpitoon. Myös uusia toimintatapoja kehitetään. Peab on
saanut muun muassa Eteran työhyvinvoinnin palkinnon.
– Kaikkien työntekijöidemme tulee antaa lääkärintodistus ensimmäisestä päivästä lähtien. Konsernissamme tehtyjen tutkimusten jälkeen päädyttiin
nykyiseen käytäntöön, eli selvitämme aina sairauden laadun.
Kohtuuttoman pitkä matka työterveydenhuoltoon sallii kotiin jäämisen
tarvittaessa. Sairaanhoitajat voivat myös kirjoitella lyhyitä poissaolotodistuksia. Peabin sairaspoissaolot ja tapaturmataajuus ovat Kilpeläisen mukaan
todella alhaisella tasolla. Ongelmat hoidetaan tapauskohtaisesti.
– Olen kuullut omailmoituskäytännön hieman vähentäneen poissaoloja
joissain yhtiöissä. Toisaalta ei tarvitse kuin kertoa yt-neuvottelusta, niin poissaolot vähenevät saman tien.

SRV laajensi vihdoin työntekijöihin
SRV:n laatupäällikkö Liisa Mäkinen kertoo omailmoitusjärjestelmän olleen
SRV:n toimihenkilöillä käytössä jo vuosia. Viime kesänä yhtiö aloitti kokeilun rajatulla ryhmällä tuntipalkkalaisia. Kaikki sujui hyvin, joten käytäntö
laajennettiin viimeisen kvartaalin alkaessa koskemaan kaikkia tuntipalkkalaisia. Järjestelmään ilmoitetaan onko sairaana itse vai lapsi.
– Omailmoitusjärjestelmä on järkevä käytäntö, joka vähentää kyräilyn
tunnetta. Väärinkäytöksistä en ole kuullut. Sairaslomanlapun saa joka tapauksessa hakemalla, jos haluaa väärinkäyttää järjestelmää, Mäkinen kuittaa.

Lemminkäisellä oma ilmoitus riittää
Lemminkäisen työvoima- ja turvallisuuspäällikö Eero Lahtinen kertoo
omailmoitusjärjestelmä olevan yhtiössä käytössä. Pilotti toteutettiin 2006
ensimmäisten joukossa Suomessa. Väärinkäyttöä ei ole havaittu.
– Lemminkäinen on myös aktiivisesti mukana Telinetorstai-toimintapäivässä. Koemme tärkeäksi opastaa alalle tulevia nuoria työturvallisuuden
sisäistämiseen.n

Nyt uusi city -malli! Kysy lisää 0400 645 475 Jussi
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Mikä on Palkkaus.fi?
Muurari Jarmo
Järvinen testasi uutta
Palkkaus.fi-palvelua.
Minkälaisen tuomion
palvelu saakaan
ammattilaiselta?
Teksti: Maija Ulmanen
Kuva: Johanna Hellsten

K

uinka pitkään olet testaillut
Palkkaus.fi -palvelua?
Olen hoitanut vasta yhden työn
palkanmaksun palvelun kautta. Lisäksi kävin aikaisemmin syksyllä
testaamassa palvelua sen kehittäjien
kanssa.
Mitkä olivat ajatukset ennen
testausta? Entä kuinka mietteet
muuttuivat testauksen kuluessa?
Olin muutaman kerran kuullut
palvelusta ennen testausta ja oletin
että kyseessä on Palkka.fi:n yksinkertaisempi versio, jolla työnantaja
maksaa palkan ja sivukulut. Testauksen aikana selvisi, että palvelu on
paljon monipuolisempi. Palvelun

kautta myös työntekijä voi lähettää
palkkalaskelman työnantajalle. Se
toimii myös paikkana, josta työnantaja voi löytää tekijän työlleen.
Mikä on lopullinen tuomio
palvelulle?
Erittäin tervetullut helpotus
työntekijän palkkaamiseen ja palkanmaksuun.
Palkkaus.fi-palvelun miinukset?
Vielä en ole mitään miinuksia
palvelusta löytänyt ja palvelunkehittäjät kyllä kuuntelevat kehitysideoita, jos niitä tulee.
Kenelle suosittelisit palvelua?
Kaikille työntekijöille ja työnantajille, jotka tekevät/teettävät töitä
kotitalouksilla.
Aiotko käyttää tulevaisuudessa palvelua?
Kyllä, otan palvelun käyttöön.
Todennäköisesti kaikki tulevat työni
hoituvat tätä kautta.

Sana on vapaa
Työntekijän palkkaaminen yksityishenkilölle on ollut aiemmin kohtuuttoman hankalaa. Erityisesti palkan sivukulujen maksaminen on ol-

lut työlästä, jos ne eivät ole olleet ennestään tuttuja asioita. Uskoisin, että
tämä helpotus tuo lisää töitä rakentajille. Kotitalouksilla on tarvetta rakennus- ja remonttitöihin. Työntarve
kotitalouksilla korostuu näin taantuma-aikana. n

Jarmo Järvinen uskoo, että
Palkkaus.fi:llä asiakkaiden on
helpompi hoitaa palkat ja muut
asiaankuuluvat velvoitteet.

PalkkauS.fi
Palkkaus.fi on kotitalouden palkanmaksupalvelu, jonka avulla
yksityishenkilö voi vaivattomasti ja edullisesti hoitaa kaiken
palkkaamiseen liittyvän yhdessä paikassa.
Palkkaus.fi-palvelulla kaikki palkkaamiseen liittyvä hoituu
yhdestä paikasta:
•
•
•
•

Palvelu auttaa työsopimuksen laatimisessa
Lakisääteiset vakuutukset saa suoraan palvelun kautta
Palkan maksaminen onnistuu yhdellä verkkopankkimaksulla.
Palvelu tekee automaattisesti työnantajalta vaadittavat ilmoitukset, tilitykset ja maksut eri tahoille oikea-aikaisesti, esimerkiksi Verohallinnolle, työeläkeyhtiöille ja vakuutusyhtiöille.
Lähde: Palkkaus.fi

Who the

is
Dustcontrol?
Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!
Se tarkoittaa sitä, että olet
ammattilainen, joka asettaa kovat
vaatimukset pölynpoistolaitteille. Me
Dustcontrolilla olemme työskennelleet
pölynhallinnan eteen jo yli 40 vuotta
ja tiedämme lähes kaiken pölystä. Siksi
kaikki Dustcontrolin rakennusimurit ja
ilmanpuhdistimet ovat varustettu HEPA
H13 suodattimilla, jotka suodattavat
myös kaikkein pienimmätkin ja
vaarallisimmat hiukkaset.
Välitä keuhkoistasi - valitse Dustcontrol.
DC 3900 L Twin
Varustettu
esierottimella

Dustcontrol Fin Oy, Puhelin 09-682 4330, www.dustcontrol.fi
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Kouluttautumalla

Ilmoittaudu
viimeistään
5.1.

verkostoitumista
varmuutta
voimaa

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS, Nokia, Kylpylähotelli Eden
Yhteysmieskurssi
26.– 27.1.
Luottamusmiesten peruskurssi osa 1
26.– 28.1.
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 1
26.– 28.1.
Luottamusmiesten peruskurssi osa 2
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 2

16.– 17.2.
16.– 17.2.

4.– 6.2. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Kirkkonummi Siikaranta

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JATKOKOULUTUS, Kirkkonummi Siikaranta
Luottamusmiesten jatkokurssi osa 1
9.– 11.2.
Ilmoittaudu
Työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi osa 1
9.– 13.2.
viimeistään
Luottamusmiesten jatkokurssi osa 2
Työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi osa 2
Ilmoittaudu
viimeistään
6.2.

9.– 11.3.
9.– 13.3.

19.1

28.2.-1.3. OSASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISPÄIVÄT, Kirkkonummi, Siikaranta
- yhteistyötä, viestintää, toimintaa

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS, Kirkkonummi Siikaranta
Yhteysmieskurssi
2.-3.3.
Ilmoittaudu
Luottamusmiesten peruskurssi osa 1
2.-4.3.
viimeistään
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 1
2.-4.3.
9.3
Luottamusmiesten peruskurssi osa 2
23.-24.3.
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 2
23.-24.3.
Toimita kurssihakemuksesi viimeistään 3 viikkoa ennen joko koulutus@rakennusliitto.fi tai
Rakennusliitto/ kurssisihteeri, PL 307, 00531 Helsinki. Pyydäthän työnantajaltasi
allekirjoituksen lisäksi merkinnät niihin kurssihakemuksen kohtiin, jotka käsittelevät
ansionmenetystä ja opintovapaata. Kaksiosaisten kurssien eri osille riittää yksi hakemus,
merkitse siihen kurssien ajankohdat.
Lisätietoja:
koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076
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– Ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvaa rasismia ja häirintää ei ole havaittu YIT:n työmailla. YIT:n Venäjän maajohtaja Teemu Helppolainen
kertoo. Kuvassa YIT:n rakennustyömaa Moskovassa. Kuva:YIT

Kuuliaisuus on
työturvallisuusriski Venäjällä
Suomalaiset rakennusyritykset ovat oppineet
näkemään puhtaiden tapaturmatilastojen läpi
naapurissa.
Teksti: Riitta Malve-Tamminen
Kuvat: Riitta Malve-Tamminen, YIT

V

enäjä on työturvallisuuden ja
sosiaalisen vastuun kannalta
vaativa ympäristö suomalaisille rakennusyrityksille.
– Venäjällä raportoidaan vain
noin kymmenen prosenttia työtapaturmista, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston neuvotteleva
virkamies Wiking Husberg kertoo. Hän toimi YK:n kansainvälisen
työjärjestön, ILO:n työturvallisuusasiantuntijana Moskovassa vuosina
2000–2012.
– Koska työtapaturmien raportointi on monimutkaista ja korvaukset ovat pieniä, työnantajat ja tapaturman uhri sopivat asian keskenään. Harmaassa taloudessa tapaturmia sattuu enemmän, mutta niitä
ei ilmoiteta. Venäjällä se on paljon
yleisempää kuin EU:ssa, Husberg
selittää.
ILO arvioi, että Venäjällä sattuu
vuosittain noin 5,3 miljoona työtapaturmaa, jotka johtavat yli kolmen
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päivän sairaslomaan. Viralliset tilastot kertovat hieman alle 100 000 työtapaturmasta vuodessa.
YIT:n työturvallisuuspäällikkö
Ville Sivunen tietää, ettei konsernin Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden tapaturmataajuus vastaa todellisuutta.
– Kannustamme työmaita raportoimaan sekä työtapaturmista että
läheltä piti -tilanteista ilman pelkoa
rangaistuksesta. Mutta paikalliset
johtajat ovat ymmärtäneet nolla tapaturmaa -ohjelman liian tavoitteellisesti. Sen seurauksen tilastot loistavat pahimmillaan ilman tapaturmia, Sivunen kertoo.
TR- mittauksissa tytäryhtiöt häviävät Suomen työmaille. Mutta Sivunen uskoo, että niiden työmailla
työturvallisuus on parempaa kuin
venäläisillä.

Hyvä työturvallisuus
houkuttelee osaajia
Husberg on vakuuttunut, että venäläisten rakennusyritysten on nostettava työturvallisuusosaamistaan, jos

– Tallentavilla videokameroilla seurataan, ketä työmailla liikkuu ja miten
työtunteja kerääntyy. Se tehostaa valvontaa etenkin pimeään aikaa, jos
töitä tehdään vuorotyönä, Lemminkäisen Venäjän toimintojen
liiketoimintasegmentin johtaja Maaret Heiskari kertoo. Kuva: Riitta
Malve-Tamminen.

ne haluavat kilpailla suomalaisten
ja monikansallisten yritysten kanssa työvoimasta.
– Tiukat työturvallisuussäännöt karkottavat joskus urakoitsijoita. Mutta heidän työntekijöitään tu-

lee meille töihin, koska paikallisilla työmailla joutuu pelkäämään henkensä puolesta. Olen ohi kulkiessani
toistuvasti havainnut, ettei niillä ole
kaiteita, suojaimia eikä sosiaalitiloja, Sivunen kertoo Pietarista.
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– Turvallisuus tarkoittaa eri asioita eri kulttuureissa. Sen seurauksena
riskeihin suhtautuminen vaihtelee. YIT:llä on hyviä kokemuksia
koulutuksessa eri kielellä selostetuista työturvallisuuselokuvista,
työturvallisuusasiantuntija Jukka Pietilä YIT:ltä kertoo. Kuva: Riitta
Malve-Tamminen.

YIT:n ja Lemminkäisen työmailla kaikkien on osallistuttava yrityksen järjestämään työturvallisuuskoulutukseen ja työmailla on käytettävä samoja henkilönsuojaimia
kuin Suomessa.
Lakien ja käytäntöjen erot kuitenkin aiheuttavat ongelmia.
Esimerkiksi henkilönsuojainten
CE-merkinnöillä ei ole merkitystä Venäjällä, vaan Sievin turvajalkine pitää hyväksyä myös venäläiseen
Gost-standardiin.
Suurempi haaste on yritysten
pakollinen turvallisuusorganisaatio, joka vastaan työturvallisuuden
suunnittelusta ja valvonnasta, mutta
on etäällä työmaiden arjesta.
– Siksi olemme pyrkineet uudistamaan työnjohdon roolia työturvallisuuden organisoinnissa suomalaisen käytännön mukaan, Venäjällä pitkään työskennellyt YIT:n työturvallisuusasiantuntija Jukka Pietilä selostaa.
Lemminkäisellä myös yrityksen
johtoryhmä käy itse kohteissa ja havainnoi turvallisuutta suoraan.
– Mutta on muistettava, että viranomaiset valvovat turvallisuusmääräyksiä tiukasti, etenkin ulkomaalaisten yritysten kohdalla, vaikka käytäntö vaihtelee paljon Venäjän eri alueilla, Lemminkäisen Venäjän toimintojen liiketoimintasegmentin johtaja Maaret Heiskari
toteaa.

Työperäisiin sairauksiin
kiinnitetään vähän huomiota
Työmaamestarin liiallinen kunnioitus voi koitua turmaksi.
– Esimiehen käskyjä ei kyseenalaisteta venäläisessä kulttuurissa.
Kerran eräs työntekijä kiinnitti valjaat väärin paikkoihin mestarin mää-

räyksellä, vaikka huomasi virheen.
Siksi kannustamme kaikkia keskustelemaan vaaratilanteesta heti, kun
huomaa sellaisen, Pietilä kertoo.
Pöly ja melu ovat pahimmat
työperäisten sairauksien aiheuttajat
myös Venäjällä.
– Muutamilla YIT:n työmailla
käytetään jo imureita pölyntorjunnassa. Työperäisiin sairauksiin kuitenkin kiinnitetään vähemmän huomiota Venäjällä, Pietilä huomauttaa.
Työterveyshuollosta vastaa maan
käytännön mukaan julkinen terveydenhoito, joka laskuttaa siitä yritystä. Ainakin Lemminkäinen on ottanut ylimääräisen vakuutuksen rakennustyöntekijöilleen, jotka saavat
näin hoitoa myös yksityisklinikalla.

Kontrolli vähentää
hyväksikäyttöä
Rakennusteollisuudessa Venäjällä työskentelee paljon ulkomaalaisia etenkin Uzbekistanista, Tadzikistanista ja Kazakstanista. Sama
tilanne on suomalaisyritysten työmailla, joilla ulkomaalaiset ovat joko pääurakoitsijan tai aliurakoitsijoiden palkkaamia.
Husbergin mukaan vähintään
puolet vierastyöläisistä on maassa laittomasti, mikä altistaa hyväksikäytölle. Heidän työskentelyolosuhteensa ovat vaarallisimpia, heille
sattuu eniten tapaturmia eikä heillä
ole sairaanhoitoa. Asunnot ovat monesti täyteen ahdettuja, kurjia parakkeja ilman mukavuuksia.
– Osa päätyy suoranaiseen orjatyöhön, jossa passit otetaan pois ja
palkkaa ei makseta. Harva uskaltaa
pyytää viranomaisilta apua. ILO:n
kyselyn mukaan he pelkäävät eniten
poliisia ja toiseksi työsuojelutarkastajaa, Husberg raportoi.

Suomalaisissa rakennusyrityksissä ei ole havaintoja venäläisten eikä ulkomaalaisten rakennustyöntekijöiden räikeästä työperäisestä hyväksikäytöstä.
– Aamuisin venäläisten rakennustyömaiden ulkopuolella seisoo
henkilöitä, jotka tarjoutuvat tekemään tilapäistä työtä. Lemminkäisen porteilla heitä ei näy, koska edellytämme kaikilta työntekijöiltä kirjallista ammattitutkintotodistusta ja
työskentelylupaa Venäjällä, Heiskari vakuuttaa.
Sähköinen kulunvalvonta, vartijat ja tallentavat valvontakamerat kontrolloivat Lemminkäisen ja
YIT:n rakennustyömaita. Kulkuluvan saamiseen tarkistetaan työturvallisuuskortti, henkilö- ja pätevyystiedot sekä työlupa kirjallista työsopimusta solmittaessa.
– Harmaan talouden torjunta alkaa laillisesta tonttien hankinnasta,
YIT:n Venäjä-liiketoiminta-alueen
johtaja Teemu Helppolainen kertoo.
– Meillä työskentelee 25 omaa
juristia, jotka tarkastavat tarjottujen
rakennustonttien omistusten taustoja ja muita juridisia seikkoja. Se on
tarpeellista, koska meille tarjotuista
50 tontista, jotka ovat hintansa ja sijaintinsa puolesta hyviä, vain keskimäärin yksi täyttää laillisuusehdot.
Jos loputkin olisi ostettu, kasvaisi
riski, että korruptio astuu esiin, johtaja selvittää.
YIT kilpailee taitavista tekijöistä työturvallisuuden lisäksi palkalla,

mutta aliurakoitsijoiden maksamista palkoista Helppolainen ei ole tietoinen.
– Varmasti aliurakoinnissa tapahtuu jossain määrin työntekijöiden oikeuksien polkemista, johtaja
arvioi. Aliurakointi kuitenkin katkaistaan, jos ilmenee virheitä laadussa tai työturvallisuutta ei noudateta.

Nolla tapaturmaa -periaate ja
FIFA-laki
Monimutkaisen työturvallisuustyön
selkeyttäminen sekä riskien tunnistaminen ovat Husbergin lääkkeitä työturvallisuuden parantamiseksi yleisesti Venäjällä.
Pietarin nolla tapaturmaa -seminaari suosio yllätti äskettäin tapahtumaa järjestäneen Husbergin.
Nyt hän toivoo, että maa ottaisi
oppia Lontoon kokemuksista, kun se
rakentaa jalkapallon MM-kilpailuja
vuodeksi 2018.
– Lontoon rakennustyömaat toimivat nolla tapaturmaa -periaatteella, joka toteutettiin mallikkaasti. Ei
ole varmasti yhdellekään urheilijalle mukavaa kilpailla stadionilla, joka on rakennettu kuolleiden työntekijöiden toimesta, Husberg miettii.
Toiveen toteutumista mutkistaa
Venäjän niin sanottu FIFA-laki, joka edistää kisapaikkojen valmistumista madaltamalla työturvallisuusmääräyksiä ja helpottamalla ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista. n

SAK kulttuurirahaston

KULTTUURIAPURAHAT
2015haettavana

SAK:n kulttuuriapurahat on tarkoitettu ensisijaisesti taidepainotteisten kulttuuriharrastusten tukemiseen.Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.

SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston yhteydessä erikoisrahastona. Jos hakijan ammattiliitolla on oma rahasto KSR:ssä käsitellään hakemus
myös sen apurahoja jaettaessa ilman eri hakemusta.
Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät 1.11.2014 alkaen Kansan Sivistysrahaston (KSR) osoitteesta www.sivistysrahasto.fi. Internetissä täytetty, tulostettu ja
allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2014 mennessä osoitteella:
Rakennusliitto, Sissi Kähkönen, PL 307, 00531 Helsinki.

Apurahojen saajien nimet julkaistaan SAK:n kotisivuilla (www.sak.fi) huhtikuun
puoliessa välissä. Päätös apurahasta ilmoitetaan saajalle myös henkilökohtaisesti.
Lisätietoja: Lisätietoja: Merja Lehmussaari puh 040 504 2152 (merja.lehmussaari@sak.fi) tai Tarja Kaukovaara 040-578 1208 (tarja.kaukovaara@sak.fi)
sekä Rakennusliitossa Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076 (sissi.kahkonen@
rakennusliitto.fi).

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
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Hyvä rakennusmateriaali
on kaiken perusta
Piparkakulla on pitkä historia ja siihen liittyy monenlaisia
uskomuksia. Nyt piparkakuista nauttivat kaikki, mutta varhaisina
aikoina arvokkain maustein leivottu piparkakku oli vain herrojen
herkkua.

S

e on yli kuusi metriä korkea ja pinta-alaa on
noin 234 neliötä. Se sisältää 7 200 kananmunaa, 816 kiloa voita, 1 360 kiloa sokeria, 3 266
kiloa jauhoja ja 36 miljoonaa kaloria. Mikä se on?
Se on maailman suurin piparkakkutalo. Amerikassa, tietenkin, siellähän kaikki on suurempaa. Tuo
aidon talon kokoinen, sisään astuttava piparkakkutalo rakennettiin viime jouluksi Teksasiin. Ennätykset on tehty rikottavaksi ja piparkakut syötäväksi,
mutta vielä ei ole kuulunut massiivisemmista kilpakumppaneista. Niinpä Teksasin talo saanee pitää
ennätystä nimissään tänäkin jouluna monen lahjapaketista löytyvässä Guinnesin ennätysten kirjassa.

Puhtia piparkakuista
Piparkakku on kulkenut pitkän tien Teksasin talon
rakennustyömaalle. Jo ristiretkien aikaan soturit söivät maustettuja kakkusia, piparkakkuja. Eivät pelkästään maun tähden, vaan niiden uskottiin tuovan
syöjilleen voimaa. Mausteet olivat kalliita ja piparkakut arvossaan. Tavallinen kansa sai vain haaveilla
mausteisten kakkujen ihanuudesta.
Piparkakkujen sisältämän inkiväärin uskottiin
poistavan ummetusta ja hammassärkyä. Pippurin
ajateltiin auttavan niin koleraan kuin ripuliin. Pippuriset kakut paransivat uskomusten mukaan myös
mieskuntoa. Onhan pippuripihvikin aika miehinen
annos – liekö nykymieskin saa pippurista voimaa?
Nykyaikanakin puhutaan monen piparkakkumausteen terveysvaikutuksista. Inkiväärin sanotaan
parantavan ruoansulatusta ja lievittävän tulehduksia. Kaneli alentaa verensokeria ja verenpainetta ja
mausteneilikka lievittää ilmavaivoja sekä helpottaa
flunssaa ja kipuja. Piparkakut ovat kyllä sen verran
rasvaista herkkua, että niiden maustehyödyt saattavat kumoutua voikeon alle.
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Piparkakkujen juuret ovat todennäköisesti ristiretkiä vielä paljon kauempana historiassa. Sokerin sijasta piparkakkumaisten kakkujen leivonnassa
käytettiin aiemmin hunajaa, ja esimerkiksi Raamatussa puhutaan hunajakakuista. Hunajakakuista on
paljon sitäkin varhaisempia merkkejä, faarao Ramseksen ajoilta 1500 eKr.

Irma kIertää
Irma Capiten on toimittaja, jolla on
kaksi reipasta poikaa ja remontoi
mista rakastava aviomies. Vapaa
ajalla Irman saattaa tavoittaa hiih
tämästä, kahvakuulan varresta, tai
denäyttelystä, järvestä tai reissaa
masta. Tällä palstalla Irma kiertää
ihailemassa kaiken maailman ra
kennuksia. Jos sinulla on mielessä
rakennus, josta haluaisit tehtävän
lehtijutun, vinkkaa osoitteeseen
irma@rakennusliitto.fi

Kaikessa voi kilpailla, myös piparkakku
talojen rakentamisessa. Tässä muutama
taidonnäyte Pirkanmaalta: Tredun opiskeli
jat ovat sommitelleet Ideapark Lempää
lään piparkkakkuisen joulumaan, jossa on
kilpasilla yli sata asiakkaiden leipomaa
taloa.

Leipuri leipoi taloa, piparia ja karkkia
Pohjoismaiden oletettavasti vanhin piparkakkuresepti on Tanskan hovista 1490-luvulta ja suomalaisiin joulupöytiin piparkakut matkasivat Saksasta Tanskan ja Ruotsin kautta. Ensimmäiset piparkakkutalot leivottiin kaiketi Saksassa 1800-luvun loppupuolella.
Piparkakkutaloista on kirjoitettu tietysti myös
kirjoja. Sirkkaliisa ja Jari Jetsosen opuksessa
Arkkitehtien piparkakkutalot arkkitehdit ovat panneet ranttaliksi ja taiteilleet melkoisia luomuksia.
Kirjassa on ohjeet esimerkiksi Taj Mahalin ja Hvitträskin malliin leivotuille piparkakkutaloille. Ylva
Normanin ja Eva Granen kirjassa Piparkakkutalot puolestaan on mallit esimerkiksi renessanssihuvilaan, ulkohuussiin ja majakkaan.
Lopuksi Piparkakkutalot-kirjasta ohjeistusta,
joka taitaa sopia kaikkeen rakentamiseen:
Hyvä rakennusmateriaali on kaikkien talojen
perusta. Kaiken on täsmättävä. Värin tulee olla sopiva, samoin kestävyyden. Huolehdi siitä, että kaikkia osia on oikea määrä, sillä yhtäkään osaa ei saa
puuttua taloa koottaessa. Se, jos mikä, saa rakentamisinnon lopahtamaan!
Nyt on aika toivottaa mielenkiintoisia piparkakkutalon rakennusprojekteja ja hyvää joulua! n

PIParkakkuakan
ja -ukon LemPeä
Mikä on piparkakku-ukon ja -akan
lempibiisi?
Sugar sugar, oh, honey, honey, you are my
candy girl.
Minkä kohteliaisuuden piparkakkuukko lausuu akalleen?
Kultaseni, olet syötävän hyvän näköinen.
Millä hellittelynimellä piparkakku-ukko
ja -akka kutsuvat toisiaan, kun ovat
oikein kovasti halailleet?
Muruseni.
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Aluehallituksien puheenjohtajien keskuudessa vallitsee hyvä ryhmähenki.

Suoraa puhetta
Rakennusliiton aluehallitusten puheenjohtajat
ja varapuheenjohtajat kokoontuivat
marraskuussa Siikarannassa.
Teksti: Maija Ulmanen
Kuvat: Maija Ulmanen

H

otelli Siikarannan kokoushuoneesta kuuluu iloinen
puheensorina. Rakennusliiton aluehallituksien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat kokoontuneet jo perinteeksi muodostuneille puheenjohtajapäiville. Päi-

vän aikana kuultiin Rakennusliiton
varapuheenjohtaja Kyösti Suokkaan mietteitä liiton tulevaisuudesta ja rakenteesta. Suokas painotti puheenvuorossaan, ettei liiton
toiminta koostu vain pelkkien sääntöjen noudattamisesta, vaan liitossa
ymmärretään myös elävää elämää.
Vapaan keskustelun huolenaiheeksi
nousi muun muassa valtuuston roo-

li ja sen vahvistaminen. Myös paljon tapetilla ollut eläkekeskustelu
nousi esille
– Paskasta ei saa konvehtia,
vaikka kuinka suklaalla kuorruttaisi, Suokas kiteytti eläkekeskustelua.
Puheenjohtajat kyselivät Suokkaan mietteitä tulevasta neljästä vuodesta ja siitä, kuinka liiton toimintaa
aiotaan kehittää tulevina vuosina.
Kakkospuheenjohtajan vastaus oli
tyhjentävä.
– Ympärillämme tapahtuu paljon. Optimaalista olisi, jos toimintamme ei huononisi piiruakaan ja

menisimme parhaimmassa tapauksessa hieman eteenpäin.
Tilaisuudessa kävivät puhumassa myös SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila, Rakennusliiton kvsihteeri Nina Kreutzman ja järjestösihteeri Jukka Asikainen ja sekä
SASK:n ohjelmasuunnittelija Laura Ekholm. Tilaisuudessa käytiin
erittäin mielenkiintoista keskustelua siitä, kuinka toimintaa kuuluisi
kehittää ja miten jäseniä aktivoitaisiin toimintaan. Sanoja ei säästelty
ja puhe oli suoraa. n

”Sydän on Rakennusliitossa”

S

iikarantaan oli saapunut myös naiskauneutta. Tapahtuman ainoana naisvieraana oli Sirpa Ek, joka
on Turun aluehallituksen varapuheenjohtaja, pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Hartelassa. Ek valittiin
aluehallituksen varapuheenjohtajaksi tänä vuonna. Liiton toimintaan mukaan Ekin sai houkuteltua työkaveri.
– Minulla on aina ollut tahtotila toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Sydän on Rakennusliitossa, Ek sanoo.
Nainen oli erityisen iloinen päivän vapaamuotoisesta keskustelusta. Hän on vakuuttunut siitä, että keskustelun kautta kehitystä voi jossain vaiheessa tapahtua. Myös
päivän esitykset olivat varapuheenjohtajan mieleen.

– SASK:n Laura Ekholmin esitys oli silmiä avaava. Hän kertoi hankkeista ulkomailla. Esityksen jälkeen
tuli sellainen fiilis, että meillä on kuitenkin asiat täällä aika hyvin. Verrattuna muihin maihin, joissa työolot
ovat alkeelliset ja ay-toimijat saavat pelätä henkensä
puolesta.
Turun alueen työllisyystilanteesta Ek on hyvin huolissaan. Alueen työttömyys on edelleen nousussa. Asuntorakentaminen ja julkiset hankkeet junnaavat paikoillaan.
– Taloudellisen tilanteen lisäksi työllä on myös voimakas sosiaalinen merkitys. Toivon todella, että rakennusalan työllisyystilanne parantuisi pian, Ek sanoo. n

Oikeudenmukaisuuden puolesta.
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Oululaisten
idänvalloitus
Rakennusliittolaisen Jarmo Luttisen perustama bändi
Zarthas teki kiertueen Kiinassa. Maa herätti mietteitä
bändin kosketinsoittajassa, Sanni Luttisessa.
Teksti: Sanni Luttinen
Kuvat: Sanni Luttinen

O

ululainen elektronista rock-musiikkia soittava Zarthas sai kunnian vierailla seitsemän keikan kiertueella Kiinassa paikallisen managerin siipien suojassa. Tämän seikkailun
päätteeksi paluu koti-Suomeen tuntui kolkolta. Ei
siksi, ettei olisi ollut ikävä läheisiä, vaan siksi, että
jokin tuon itäisen maan kulttuurissa sai sydämen
kääntymään rinnassa.

Meillä on paljon opittavaa kiinalaisesta mielenlaadusta; pyyteettömästä avuliaisuudesta, jollaista näkee vähemmän täällä lintukodossa. Matkan päätteeksi mielessä jylläsi runsaasti pohtimisen arvoisia ajatuksia musiikillisesta riemusta
vielä syvemmille vesille. Kuten siihen, miten kerran saapui Kiinaan valkoinen mies. Aivan kuten
saapui aikoinaan Amerikkaan ja Afrikkaankin.
Vei väkiluvultaan maailman kookkaimpaan maahan eurooppalaisen hyvinvoinnin. Perusti tehtaita
ja toi työtä. Tämän halvan työvoiman kannattele-

mana eurooppalainen talouskasvu oli valmis räjähtämään käsiin.
Länsimaisen hyvinvoinnin hedelmiä itsekin
haistelimme kulkiessamme Tianjinin katuja tuskin eteemme nähden, hengittäen saastetta niin että
kurkkuun sattui. Tämäkö on meidän perintömme
tuolle sydämelliselle kansalle, joka kohtelee suurella kunnioituksella niin meitä kuin toinen toistansa.
Oli mieletöntä huomata kaduilla ja junissa,
kuinka solidaarisia ihmiset ovat. Tuntui, että kaikki
kiinalaiset tunsivat toisensa ja katsoivat toisiaan
ylöspäin. Kaikkialla tuntui olevan rauha suuresta
ihmismäärästä huolimatta. Ei ainuttakaan hortoilevaa narkkaria juna-asemilla, ei väkivaltaa eikä
juopuneita. Vain ihmisiä tulossa jostain, menossa
jonnekin.
Näimme paljon ihmisiä työssään. He ajoivat
taksia, rakensivat pilvenpiirtäjiä, myivät vihanneksia, lakaisivat katuja, kastelivat kukkapenkkejä tai ohjasivat liikennettä. Kukaan ei maleksinut tyhjän panttina. Vähän väliä mielen valtasi
tunne siitä, että heillä kaikilla oli tarkoitus elämässään. Tietoisuus siitä, kuka olen ja minne olen
menossa. Jokin kuvasta puuttui. Se oli ehkä tyhjyyden tunteessa harhailu tai jatkuva kelloon katsominen, kateus, ahneus, itseriittoisuus tai teennäisyys?
Valtio pitää kansaa kurissa ja nuhteessa. Sääntöjä tietysti on ja sanktiot ovat ankarat. Mutta järjen käyttö on onneksi vielä sallittua. Tilanteen tullen kiinalainen lukee toista kiinalaista siinä missä
suomalainen lukee sääntökirjaa, soveltaen sitä
omiin tarpeisiinsa sopivimmalla tavalla. Meidän
on helpompi sortua ajattelemaan omaa napaa kuin
ottaa vastuuta lähimmäisestä. Jälleen yksi itsetutkiskelun paikka.
Pitäisikö kansan vapautua kommunistisista
kahleistaan ja länsimaistua? Tarkoittaisiko se vuosituhansien takaisten perinteiden lopullista katoamista? Onko tuo rauhaa rakastava elämänasenne
tulos herran pelosta, vai onko se ominaisuus joka
peritään äidinmaidosta?
Ja siihen musiikilliseen riemuun. Kiinalalaisessa yleisössä kiteytyi kaikki se, mitä koimme
muutenkin reissun aikana: Kunnioitus, rauha, ilo
ja solidaarisuus. On antoisaa soittaa yleisölle, joka
nauttii musiikista vapautuneesti ja täydellä antaumuksella. n

Zarthas
Jani Vahera: Rummut
Lauri Huovinen: Kitara, laulu
Sanni Luttinen: Koskettimet
Pekka Junttila: Basso
Jarmo Luttinen: Akustinen kitara
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Tosielämän trilleri
Declan Hill: Maksetut maalit – Jalkapallo ja järjestäytynyt rikollisuus. Into Kustannus 2014.
Teksti: Maija Ulmanen

J

os ihminen yhtään seuraa jalkapalloa, hän tietää, että tähän kuninkaalliseen lajiin kuuluu järjestäytynyt rikollisuus – sopupeli. Declan Hillin kirjoittama kirja, Maksetut maalit – jalkapallo ja järjestäytynyt rikollisuus, on mielenkiintoinen matka jalkapallon sopupelimaailmaan.
Niin kuin Ranskan joukkueen
keskikenttäpelaaja Emmanuel Petit
luonnehtii, kertoo kirja hyvän taistelusta kansainvälisen jalkapalloon
peseytynyttä pahaa vastaan. Tutkivan journalismin toimittaja Hill
haastatteli reilua kahtasataa ammattivedonlyöjää, mafian ammattitap-

pajaa, futaajaa ja tuomaria saadakseen kattavan otannan kirjaansa.
Perusteellinen pohjatyö näkyy
kirjan sivuilla. Kirja tempaisee mukaansa maailmaan, josta harva lopulta tietää kunnolla. Ja kuka olisi
osannut uskoa, että iso myrsky nouseekin Aasiasta.
Kirjalla on kuitenkin varsin onnellinen loppu. Vuoden 2007 aikana
FIFA, Afrikan jalkapalloliitto ja
muut kansainväliset jalkapalloviranomaiset puuttuivat asioihin ja tekivät sen, mitä niiden odotetaan tekevän: auttoivat taistelemaan lahjontaa
ja muita lieveilmiöitä vastaan. Järjestöt saivat ihmiset neuvottelupöytään, jossa viisaat päät lyötiin yhteen ja nyt Munro on lopultakin tur-

vassa, Mathare United pelaa jälleen
liigassa ja lahjonta alkaa hävitä kenialaisesta jalkapallosta.
Kirja sopii mainiosti joululuettavaksi, vaikka jalkapallo ei olisikaan
lähimpänä sydäntä. Teksti on helppolukuista ja hyvin kirjoitettua, joten sen ahmaisee kitusiinsa parissa
illassa. Kirjan lukeminen takaa hyvän yleissivistyksen urheilukorruptiosta.
Kiitämme: Tosielämään pohjautuva rikostarina. Kattava lähdeluettelo.
Moitimme: Olisiko kirjan kuitenkin voinut tiivistää alle neljäänsataan sivuun? Pieniä käännöllisiä
ongelmakohtia.

Kaameimmat joululaulut
Rakentajan toimitus

K

osk’ joulu on, siis kuluttakaamme.
Taas helkkää joulun kellot, tontut
piinaavat ja sika on hyvää. Rakentajan toimituksessa päätettiin ottaa poroa sarvista ja antaa lukijoillemme
parhaat vinkit joululevyjen ostoon.
Olemme tehneet lukemisen helpottamiseksi ranking-systeemin:
Voi jotenkin sietää ainakin
lyhyellä ajomatkalla

Sopii hyvin työkavereiden
rääkkäämiseen kun itsellä
on kuulosuojaimet.
Lahjaksi anopille tai
ex-puolisolle.

Suvi Teräsniska
– Joulun henki
Ei ärsytä yhtään niin paljon kuin Jipun levy! Tätähän pystyy melkein
kuuntelemaan ilman, että hikikarpalot ja kuvitteellinen rakkauden valtikka ilmestyvät otsaan. Se on kyllä
sanottava, että levyn nimi johtaa pahasti harhaan – joulun henki –, jos
tämä luo sinun joulusi hengen, niin
silloin kannattaa vakavissaan harkita terapiaistuntoa naapurin keittiöpsykologin kanssa. Teräsniska on
onnistunut kaikesta huolimatta tekemään suhteellisen kuuntelukelpoisen joululevyn. Kyllä tätä hetken
autossa kuuntelisi, ennemmin kuin
selkäänsä ottaisi.
Tuomio:

Jippu – Rakkauden joulu
Päästä ottaa jo ensimmäisen biisin
kohdalla ja levyn lopussa on valmis
tunnustamaan yhteytensä Al Qaidaan ja IRA:han. Mitä tahansa, jotta
tuska loppuisi. Äiti, auta. Kaikki sovitukset joulun uskonnollisempaan
päätyyn kuuluvista kappaleista on
tehty ylenmäärin laahaavina ja lässyinä versioina. Tekee mieli pikakelata. Siinä vaiheessa, kun päästään
artistin näkemykseen Oi jouluyö
-kappaleesta, herää ihmetys, miten
niin komeasta biisistä on voitukin
saada aikaan niin munaton versio.
Pääosa levystä kuulostaa siltä, että
kappaleet on tehty yhteistyössä Tallinnan risteilyllä esiintyvän mies ja
syna -kokoonpanon kanssa. Halpaahan se on ja siltä se myös kuulostaa.
Jipun henkäily ja äänen väri voi olla
ihan siedettävää, kun se yhdistyy artistin omiin biiseihin, mutta näissä
joululauluissa lisähunaja saa aikaan
vain vakavan fyysisen reaktion.
Tuomio:
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Lauri Tähkä – Jouluni laulut
Voi Erkki-Petteri ja sen pikkuhousut.
Nyt on kyllä semmoista sontaa levysoittimessa ja housussa. Kyllähän
tämän osasin aavistaa, mutta Lauri
hyvä, miksi teet tämmöistä kuraa?
Jo pelkästään levyn kannet ovat niin
siirappiset, ettei niitä pysty katsomaan ilman, että yökkä lentää kaaressa. Tähkä tulkitsee levyllä kaikki
perinteiset joululaulut ja koko kuuntelusession ajan päässäni takoo –
MIKSI? Ei näin, sanon minä. Pitäisikö Tähkän ja Jipun tehdä yhteisalbumi? Sitä voisi käyttää sitten maailman pahimpana kidutuskeinona.
Tuomio: 1000 x
(ei edes pahimmalle vihamiehelle)

Jarkko Ahola – Suojelusenkeli
Joulun klassikot 2
Mmmm, tästähän minä jopa pidän.
Hetkinen, hetkinen, voiko se olla
mahdollista? Teräsbetonin keulakuva kiekuu sen verran vakuutta-

vasti, että eihän siinä voi muuta kuin
sulkea suunsa ja kuunnella. Miehen
ääni on rauhoittava ja samaan aikaan
mahtipontinen. Ahola lukeutuu Suomen miesartisteissa ehdottomaan
kärkikaartiin. Sen verran kelpo laulutekniikka ja ääni miehellä on. Varsinkin levyn biisi Oi jouluyö on varsin vaikuttava tempaisu. Mutta mitäs
hittoa suomenkielinen versio Hallelujah-biisistä tekee levyllä? Saanen
myös kysyä, mentiinkö aavistuksen
liian pitkälle, kun levylle iskettiin
myös Senze Luce italiankielisenä?
Kiitän kuitenkin nöyrästi Aholaa
siitä, että hän pelasti toimituksen
joululevyraadin. Cheers.
Tuomio:
Vois paskempikin olla,
kelpo huussimusaa.

Various – Raskasta joulua 2
Olen toiveikas. Edellinen Raskasta
joulua oli varsin viihdyttävää joulu-

kuunneltavaa. Kakkoslevylle on valikoitunut hiukan tuntemattomampia joululauluja. Täysin tasapaksun
alun jälkeen tuo Jaakko Löytyn Ilouutinen Sonata Arctican Tony Kakon laulamana uutta pöhinää tötteröön. Toinen ilahduttava veto on Ensimmäinen joulu Tuomas Wäinölän ja Ari Koivusen tulkitsemina.
Voi, kuinka herrain enkelikuorolaisten äänet soivatkaan kauniisti. Tältäkin levyltä löytyy versio Oi jouluyö
-kappaleesta. Vili Ollilan versiointi
ei kyllä pärjää Jarkko Aholan syvältä
munaskuista lähtevälle messulle. En
uskoisi sanovani tätä, mutta levy on
aika tylsä. Varsinaisen levyn kylkiäisenä tulee live-DVD viime vuoden
kulttuuritalon keikalta. Siinä on sentään kunnon meininki.
Tuomio: Yhdentekevä, vaikka pari
valopilkkua löytyykin. Ei pääkalloja.
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Jukka Nousiaisen levy on kuin suomi-rockin klassikko
Jukka Nousiainen: Huonoa seuraa. Äänetön.
Jyri Vasamaa

R

ajuista keikoistaan tunnetun Räjäyttäjät-yhtyeen Jukka Nousiaisen ensimmäinen soolo julkaistiin kasettina jo keväällä. Kun tämä
Huonoa seuraa ilmestyi viimein tämän syksyn lopuksi LP:nä ja CD:nä,
sen ensimmäinen painos myytiin
hetkessä loppuun. Eikä ihme. Levy
on täynnä hittejä, ainakin minun makuuni. Soundimaailma on ihan
omanlaisensa. Se on luonnosmainen, kuin Joann Sfar:in sarjakuvaromaanit. Levy on malliesimerkki
siitä, mitä itse pidän rockissa tärkeimpänä. Se ei ole pelkkä sanat ja
sävel, vaan myös esitystapa on yhtä
tärkeä. Kokonaisuuden pitää näyttää
ja tulla suoraan tekijältään.
Levy alkaa humoristisella pohdinnalla, Meneehän se aika tässäkin, joka on kuin olisi sekoitettu
Hurriganesia ja varhaispsykedee-

listä vuoden 1965 brittipoppia. Toisena kuultava Hatanpäässä taas
päästään vanhan kunnon rock´n
´rollin makuun. Urkusoundikin on
justiinsa hauskasti kohdillaan, ja
soolon alussa kuullaan asiaan kuuluva karjahdus. Nimikappale Huonoa
seuraa on taas pohdiskelevampaa
materiaalia. Miljoonan känniviestin
mies paljastaa tekstissään, ettei kyseessä ole mikään Love Recordsin
varaston kätköistä löytynyt levy,
vaan se on tiukasti tässä ajassa.
Roskalavojen rokkitähti soisi
varmaan toisenlaisella tuotannolla
joka tuutissa. A-puolen kruunaa
Rolling Stonesin kulta-ajan, 70-luvun alun mieleen elävästi tuova, ja
ensimmäisen puoliskon päättävä
Viis vuota sitten tänään. Kappale on
kaikin puolin niin hyvä, että voisi olla hyvin Rollareidenkin levyllä.
B-puolella mennään parissa kappaleessa ihan suoraan sanotusti is-

kelmän puolelle. Ilman sua en elää
vois, sekä Soitan murheet pois voisivat olla hyvin jonkun tanssilavoja
kiertävän artistin ohjelmistossa. Jälkimmäinen näistä sopisi vaikkapa
Eija Kantolan ohjelmistoon.
Tulin tänne, enkä aio jäädä olemaan -kappaleen jälkeen Mikko
Nousiainen antaa itselleen aplodit,
jonka jälkeen kuullaan encorena levyn parhaat kappaleet Muista viedä
roskat, sekä Jytäkesä-76. Muista
viedä roskat kilpailee kaikkien aikojen kovimman rock´n´roll kappaleen
arvonimestä Hurriganesin Get On:in
kanssa. Äänitys ja miksaus tukevat
esityksen rockraivoa täydellisesti.
Täysin toisesta maailmasta taas on
päätöskappaleena kuultava Jytäkesä-76, jonka loppupuolelle lauletaan
vuoden 2014 jytäkesästä. Äärimmäisen tarttuva popralli, jonka tekstissä kiteytyy koko levyn sanoma.
”Vaikka tietokoneet maatuu, ja hal-

litukset kaatuu, silti sammaloidu ei
koskaan Rolling Stones”.
Kiitämme: Omaperäinen levy,
joka on täynnä tarttuvia kappaleita.
Moitimme: Levyn soundi voi olla
kaupallisille radiokanaville liian
raisu.

Nuorillekin mahdollisuus vaikuttaa

O

nko meistä nuorista kantamaan vastuu nyt
ja tulevaisuudessa? Totta helvetissä on!
Tässä asiassa on vain yksi iso mutta...
Meille nuorille keltanokille ei uskalleta antaa
harteille taakkaa, jota kantaisimme. ”Eihän kukaan ole seppä syntyessään” -kuuluu sanontakin.
Liian usein kuulee toreilla sanottavan, että mitä
tuokin tuosta tietää. Aivan, mistäs me mitään tiedetään, jos ei anneta edes mahdollisuutta oppia!
Rakennusliiton liittovaalit lähestyvät huimaa
vauhtia ja meitä nuoria on kannustettu mukaan
toimintaan. Kehotetaan lähtemään ehdolle vaaleihin, jotta saataisiin nuoria sisään päättämään tulevaisuuden asioista, koska meissä se tulevaisuus
on. Mutta tie ei ole meille helppo. Vanhemman sukupolven rakentajat eri osastoilta panevat kapuloita rattaisiin. Miksi? Koska heidän mielestään
meillä nuorilla on liian vähän kokemusta ja tietoa
rakennusalalta sekä Rakennusliiton historiasta.
Miksi tänä päivänä vieläkin vatvotaan sitä,
mitä on tapahtunut 60- tai 70-luvulla? Tottahan
se on, että meillä ei olisi näin hyvä olla tänään,
jos silloin aikanaan ei olisi taisteltu. Uskomme ja

toivomme, että nuoret tiedostavat tämän. Nyt eletään kuitenkin 2010-lukua! Elämä on hyvinkin
erilaista kuin silloin 70-luvulla.
Me nuoret olemme paremmin ajan hermoilla,
kiitos nykytekniikan. On tietokonetta, puhelinta,
sosiaalista mediaa jne. Nykytekniikka mahdollistaa tiedon tai asian nopean liikkuvuuden ja selvittämisen. Nykynuoret haluavat tietää aiempaa
enemmän, mutta tieto hankitaan vain eri kautta
kuin ennen. Ennen tieto saatiin siltä kävelevältä
tietopankilta työmaalla. Tänään sama tieto, päivitettynä versiona, hankitaan esimerkiksi kännykällä Googlesta.
Miksi meille nuorille ei anneta mahdollisuutta
näyttää, että mekin osaamme? Meillä nuorilla on
tahtoa päästä vaikuttamaan! Meillä nuorilla on
rohkeutta sanoa omat mielipiteemme! Ja meillä
nuorilla on rohkeutta seistä omien sanojemme ja
mielipiteidemme takana leuka pystyssä!
Rakennusliiton liittovaalien kautta olisi monella nuorella mahdollisuus päästä vaikuttamaan
tulevaisuuteen. Rakennusliiton historia on hieno,
sitä emme kiistä missään nimessä. Mutta miksi

katsoa historiaa, kun tarkoitus on katsoa tulevaisuuteen.
Sanotaan, että nuoria kannustetaan liittymään
ay-toimintaan. Sanotaan, että nuoria tuetaan kaikin keinoin, koska meissä on se tulevaisuus. Aivan, mutta onko tukemista sellainen, että haukutaan kokemattomaksi ja todetaan, ettei sinusta ole
tähän? Mielestämme tukeminen on jotain aivan
muuta. Entä miksi nuoria ei saada enempää aytoimintaan? No juuri tämän takia! Kommentteja
ei saisi ottaa henkilökohtaisesti, vanhempia rakentajia kuuluu kunnioittaa. Mutta kunnioitus nuorten silmissä laskee yhtä nopeasti kuin vanhempi
sukupolvi vetää maton jalkojen alta sanoilla ”olet
liian nuori ja kokematon”.
Olisiko siis jo aika miettiä nykypäivää ja katsoa tulevaisuuteen? Olisiko aika antaa meille nuorille se vastuu? Meissä kun on se tulevaisuus!

Kirjoittanut:
Sami Tenhonen ja Elli-Ilona Mäkelä

Totta helvetissä on!

M

oni aktiivi-raksanuori varmasti jakaa Samin ja Elli-Ilonan mielipiteen, mitä tulee vanhempien ammattiosastotoimijoiden suhtautumiseen nuoriin jäseniin. Yhtälailla
voidaan sanoa myös niin, että varsin monet vähän vanhemmat aktiivit kokevat nuorille maistuvan niin sanotun hilipatipippan ja näkyvyyden,
mutta järjestötyön/edunvalvonnan arki ei suuremmalti kiinnosta.
Me kaikki jäsenet kuulumme Rakennusliittoon oman osastomme kautta. Osaston tulevan
vuoden toiminnasta päätetään sääntömääräisissä
syyskokouksissa. Näissä kokouksissa myös valitaan osastolle puheenjohtaja ja muut hallituksen
jäsenet toimintaa johtamaan.
Liitto kuulee perusyhdistyksinä toimivia ammattiosastojaan valmistauduttaessa työehtosopi-

muskierrokseen pyytäen neuvottelutavoitteita ja
kutsuen osastojen edustajia maakokoukseen kertomaan oman paikkakunnan rakennusalan ammattilaisten tuntoja neuvottelujen lähtökohdista.
Parhaillaan ammattiosastoilla on käsittelyssä liittokokousasiakirjaluonnos. Kommentit luonnokseen ja viralliset liittokokousaloitteet tulee toimittaa liiton hallitukselle 22.2.2015 mennessä. Tähän
arkiseen järjestötyöhön toivoisin henkilökohtaisestikin nuorten osallistuvan aktiivisemmin. Samalla toimintatapoja saataisiin uudistettua.
Panostamme liittona paljon nuorisotoimintaan. Panostus tuottaa myös tulosta. Alalle opiskelevat nuoret ovat kattavasti liiton oppilasjäseninä. Valmistuttuaan ja työllistyttyään nuoret jäsenet ovat myös ottaneet rohkeasti vastaan yritysja työmaatason luottamustehtäviä. Moni nuori on

myös vastannut haasteeseen ja lupautunut ehdokkaaksi tulevissa liittokokousvaaleissa. Valitettavasti tämä heikko kosketuspinta nuorten aktiivijäsenten ja ammattiosaston välillä on aiheuttanut
ongelmia useallakin paikkakunnalla. Tämä on oikeastaan ymmärrettävääkin. Kaikki halukkaat on
kuitenkin ehdokkaaksi asetettu, mikäli vaalijärjestyksen mukainen ehdokaskelpoisuus on ollut
kunnossa.
Haastetta järjestötoiminnan uudistamisessa
on. Kaikille Tule Rakentamaan liittoa -henkisille
löytyy tässä työssä kyllä tilaa.
Jukkis – vanhempi Ay-jyrsijä
Jukka Asikainen
järjestösihteeri
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RATKAISUT










Niko Seppänen
Nuorisotoimitsija

Työmaiden
arjen sankarit

T

ulin juuri kolmepäiväiseltä luottamushenkilöiden peruskurssilta
ja jatkokurssi on vielä edessä. Halusin osallistua kurssille, jotta ymmärtäisin paremmin asioita ja tilanteita
joihin luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut törmäävät työmailla.
Täytyy kyllä todeta heti alkuun,
että helppoa heidän työnsä ei varmasti ole. On työsopimus-, työaika-, työturvallisuus-, työehtosopimus-, yhteistoiminta- ja esimerkiksi
tasa-arvolakeja. Tähän päälle vielä
mainittakoon paikalliset sopimukset
ja tietenkin oman alan työehtosopimus. Näillä raapaistaan vasta pintaa,
mutta päästään hyvin jo alkuun.
Paljon on siis asiaa, joka täytyy sisäistää. Vielä kun yhdistetään
taito oppia kohtaamaan hyvin erilaisia ihmisiä ja tulla heidän kanssa toimeen niin, että asiat saadaan sovittua hyvässä hengessä, on soppa valmis. Varsinkin uuden, luottamustaipaleen alussa olevan toimijan pää on
varmasti vähemmästäkin sekaisin.
Väkisinkin tulee mieleen kysymys, ”mihin tulikaan lähdettyä?”.
No, tähän ajatukseen auttaa varmasti taas vastaus, ”ei kukaan ole
seppä syntyessään!”. Luottamushenkilön toimiin opitaan kuitenkin
lopulta käytännön ja kokemuksen
kautta. Jokainen luultavasti muistaa sen hetken, kun sai lankkukasan ja äänisahan ensimmäistä kertaa
eteensä. Alapa siitä nyt sitten veistämään. Vähän sama fiilis oli hetkittäin kurssilla, niin paljon tuli uutta
asiaa ja sitä sitten pitäisi vielä soveltaa käytännön tilanteisiin, huh. Lopulta ryhmätehtävien ja selkeyttä-
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vien kysymysten pohjalta moni asia
kuitenkin selkeytyi ja tuntui taas järkeenkäyvältä. Kurssin kouluttajalle
täytyy kyllä nostaa myös hattua; todella laaja tietotaito, aina löytyi vastaus asiaan kuin asiaan.
Muistan itse, kuinka ensimmäisellä työmaalla sain tietoon kahden
viikon kuluessa, että yksi henkilö on
luottamusmies. Okei, selvä, mitäs
sitten? Onko se kaveri siis semmoinen, että jos on huolia ja murheita,
niin sille voi ripittäytyä, ilman, että
muut kuulee, eikä sitten pikkujouluissa naureskele? No, ehkä niinkin.
Tosiasia on kuitenkin se, etten sen
vajaan kolmen kuukauden aikana
saanut selville, mitä luottamusmies
tekee, tai varsinkaan sitä, että luottamusmiehellä on jotain tekemistä Rakennusliiton kanssa. Olin tuolloin jo
liiton jäsenkin.
Miten luottamusmies sitten selviää uusista työmaalle tulevista, varsinkin nuorista tyypeistä? Esittäytykää mahdollisimman nopeasti! Uutena työntekijänä, etenkin nuorena,
on todella suuri kynnys tulla juttelemaan kenellekään. Kunhan työmaan uusi tekijä tuntee itsensä tervetulleeksi, voidaan yhdessä lähteä
selvittämään sitten perusasiat, lähtien jäsenyydestä ja niin edelleen.
Rauhaisaa joulun ja uudenvuoden
odotusta! n
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Ammattiosastojen syyskokoukset
Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä:
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteystietosi!
Toimitus muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille tulevaa materiaalia.
Ilmoitussivuille tarkoitettujen tekstien tulee olla lyhyitä.

TapahTumaT
Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Tammikuun kuukausikokous ti
13.1.2015 klo 14 poikkeuksellisesti
loppiaisen vuoksi. Paikkana KeskiSuomen aluetoimisto, Yrjönkatu
30, Jyväskylä. Tervetuloa!

Turun rakennusveteraanit

Kokoukset keväällä 2015 ovat
joka kuukauden toisena tiistaina
klo 10, Turun aluetoimiston tilat,
Uudenmaankatu 6a, Turku. Seuraavasti: 13.1. 10.2., 10.3.,14.4., 12.5.

Os. 002, Helsingin maalarit

KHL:n huippumatsi Jokerit–
Moskovan–TsSKA su 18.1.2015
klo 16, Hartwall Arena. Osasto tarjoaa yhdessä Tikkurila Oy:n kanssa
värikkään elämyksen koko perheelle. Tarjolla 58 lippua. Niitä voi varata pe 9.1.2015 asti tai niin kauan
kuin riittää. Ilmoittautumiset
Johanna Elonen p. 050 571 8447
tai johanna.elonen@gmail.com.
Toimi nopeasti! Liput jaetaan klo
15 Meeting Point:ssa, ylätasolla.
Hallitus

Os. 003, Helsinki

Veteraanitapaamiset jatkuvat
alkuvuodesta. Seuraava tapaaminen
ma 12.1.2015 klo 11, Uudenmaan
aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4,
katutaso, Helsinki. Tervetuloa
mukaan toimintaan! Vetäjä Aarre
Hana p. 044 273 7615.

Os. 010, Tampere

Veteraanien kokoukset 2015 ovat
joka kuukauden toisena torstaina,
paitsi toukokuussa helatorstain
takia ensimmäisenä. Kokoukset
alkavat klo 11, osaston kokoustilat,
Sorinkatu 4 A, Tampere. Muiden
osastojen rakentajaveteraanit ovat
myös tervetulleita! Lisätietoja
puheenjohtaja Annikki Ruissalolta
p. 050 323 3925.

Os. 032, Kitee

Pikkujoulut la 20.12. klo 17.30,
Pajarinhovi, Pajarinniementie 1,
Puhos, Kitee. Kokoontuminen klo
17.30, ruokailu alkaa klo 18. Esiintyjänä Heikki Koskelo. Orkesteri
aloittaa soittamisen klo 20. Mahdollisuudet kyytiin Kerimäeltä sekä

Kesälahdelta. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 15.12., puheenjohtaja Ami Nenonen p. 044
987 1040 tai Joel Laaksonen p. 050
466 1808. Tervetuloa jäsenet puolisoineen!
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Toimihenkilöt 2015. Puheenjohtaja Pauli Nousiainen p. 040 827
8924. Hallituksen muut jäsenet:
sihteeri Pertti Pekkarinen, vara Vilho Korpela, taloudenhoitaja Matti
Ihanus, vara Jorma Suur-Hamari,
Mikko Taskila, vara Martti Päivinen, Mikko Tervonen, vara Arvo
Nurmela.
Hallitus

Os. 048, Kyyjärvi
Osaston joululahja jäsenille on tänä
vuonna juhlakinkku. Kinkun voi
lunastaa Kyyjärven Salesta esittämällä vuoden 2014 tai 2015 jäsenkortin. Myymälässä on jäsenluettelo. Henkilöllisyys todistettava
tarvittaessa. Tarjous on voimassa
15.12. saakka.
Hallitus

Os. 069, Riihimäki

Jäsenhuoltopäivystys 2015, osaston toimitila, Kauppakuja 5 A, 3
krs, Majakka, Riihimäki. p. (019)
735 256 lauantaisin klo 13-14 seuraavasti: 7.2., 11.4., 27.6., 15.8.,
10.10., 12.12. Rakennusliiton valtakunnalliset palvelunumerot:
jäsenasiat 020 690 231,
työehtoasiat 020 690 232,
työttömyyskassa 020 690 230.
Rauhalista joulua ja
hyvää vuotta 2015.
Hallitus

Lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa:
a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine varaedustajineen aluejärjestön edustajakokoukseen;

f) valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja
hänen varamiehensä;
g) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
h) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi;
i) ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työtömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset);
j) käsitellään muut mahdolliset asiat

Os. 104, Helsingin asfalttija pikimiehet

Vilkman Marko Kalevi
Osastomme jäsen Marko Kalevi
Vilkman kuoli 8.10.2014. Hän oli
syntynyt 9.7.1968 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 12.5.1999.
Muistoa kunnioittaen
Os. 039, Helsingin matto- ja
parkettiasentajat

Os. 123, R7auma

Väkeväinen Veikko
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Veikko Väkeväinen kuoli
8.11.2014. Hän oli syntynyt
28.1.1923 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.7.1957.
Muistoa kunnioittaen
Os. 601, Helsingin muurarit

Kevätmatka 16.–19.4.2015 Bratislavaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään su 25.1.2015
Matti Sartesuo p. 044 020 3768 tai
sarmat@kolumbus.fi.
Hallitus
Syyskokous su 14.12. klo 14,
hotelli Cumulus, Aittakarinkatu 9,
Rauma. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous ma 15.12. klo 18,
hotelli Cumulus Hämeenlinna, 2.
kerroksen kokoustilat, Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015)
sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

onnea
80 vuotta

Houni Alpo Kari Samuli 30.11.,
Riitiala.
Os. 010, Tampere

Os. 076, Pietarsaari

Syyskokous la 13.12. klo 13
Toimitalolla, Ahlströminkatu 10,
Pietarsaari. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna

Perhepikkujoulut su 14.12.
klo 14, Eräs Teatteri, Aulangontie 1,
Hämeenlinna. Puuro- ja kahvitarjoilu. Lapsille ohjelmaa. Joulupukki
vierailee juhlassa. Tervetuloa!
Hallitus

KuolleiTa
Hukkanen Yrjö
Osastomme jäsen Yrjö Paavali
Hukkanen kuoli 28.10.2014.
Hän oli syntynyt 3.10.1931 ja
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.11.1959.
Muistoa kunnioittaen
Os. 349, Matinkylä

SaarroT
RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkatja-tes/liiton-julistamat-saarrot/
VOIMASSAOLEVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aiari Grupp Oü
AJE Ehitüs Oü
Alfaport Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
”Artexx” Steplewski Artur
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü
Carinaland Oü
Concord Group Oü
DED Kompanii Oü
Dedas Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Enta Ehitus Grupp Ou
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
EU Finnes
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU ”PM-BUD”
Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harald Power
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Kalma Ehitus
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Link Star Grupp Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Ou
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Rimatex Oy
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Sia Intertech
Siivous-Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Sven Trading Ltd
Targe Ehitus
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
T-Tarvike Oy
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Vartix
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS
VR Track Oy

alueToimiSToT TieDoTTaVaT

Joulukinkkutarjoilu Porin toimistolla!
ma 15.12. klo 8.30–12

Liisankatu 18, Pori

Satakunnan aluetoimisto ja
porilaiset osastot: 043, 101, 404, 613

Jouluglögitarjoilu Tampereen toimistolla!
ma 15.12. klo 8.30–15

Sorinkatu 4, Tampere
Tervetuloa!

Turun toimistolla Jouluateriaa kahvin
ja joulutortun kera!
ma 15.12. klo 9–16

Uudenmaankatu 6 a, Turku
Lämpimästi Tervetuloa!

Jouluglögitarjoilu Uudenmaan toimistolla!
ma–ti 22.–23.12. klo 9–12 ja 13–15
Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki

alueToimiSToT TieDoTTaVaT

Lämpimästi Tervetuloa!

Itäinen toiminta-alue tarjoaa jouluglögit!
ma 15.12. klo 8.30–12 ja 13–16.30
ti 16.12. klo 8.30–12 ja 13–16.30
Toimipisteet:

Kuopio
Joensuu
Mikkeli
Kouvola

Kirkkokatu 1
Torikatu 30
Vuorikatu 11 A 6
Salpausselänkatu 60 C

Lämpimästi tervetuloa!

TapahTumia

Muurareiden talvipäivät
Aika:
7.–8.3.2015
Paikka: Kuntoutuskeskus Apila, Reumantie 6, Kangasala

Tervetulokahvit klo 8-10

Ohjelma: Lauantai

Joulukahvit Hämeenlinnan toimistolla!

klo 11.30
klo 11.30
klo 15.30

ma 15.12. klo 8.30–15

Sunnutai

Birger Jaarlin katu 18 B, Hämeenlinna
Tervetuloa!

Hiihdot
Pilkkiviestit
Neuvottelukokous

klo 8.30-11 Pilkkikilpailut
Ilmoittautumiset eri sarjoihin paikan päällä.
Hinnat: Majoitus kahden hengen huoneessa 53 €/hlö ja yhden hengen huone 79 €.
Saatavilla myös edullisempia perhemajoituksia ja soluasuntoja, kysy Apilasta.
Ruokailut buffetillallinen 30 €/hlö ja päättäjäislounas 16 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään su 15.2.2015 suoraan Apilaan p. (03) 271 611.

Tampereen muurarit toivottavat muurarit perheineen tervetulleiksi viettä
mään mukavaa viikonloppua hiihtäen ja pilkkien!
Os. 608, Tampereen muurarit
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lomia

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2015
Lomakeskus Huhmari

HYVINVOINTILOMIEN LAPSIPERHEIDEN
LOMAJAKSOT 2015
Lomakeskus Huhmari

83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
Vintiöviikko

7.–12.4.2015
Joululoma

22.–7.12.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

31.12.2014

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

11.9.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Salosaaren lomakylä

Halkoniementie 88, 17200 Vääksy, p. 044 076 6961
www.salonsaari.com
Salosaaren Lomakylä sijaitsee Asikkalan kunnassa Päijänteen rannalla.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
Vekaraviikko

29.6.–4.7.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

20.3.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Urheiluopisto Kisakeskus

Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
www.kisakeskus.fi
Kisakeskus on luonnonläheistä liikuntaa monipuolisesti tarjoava urheiluopisto LänsiUudellamaalla, Raaseporin kaupungissa, Pohjan alueella. Kisakeskus sijaitsee kauniin
luonnon keskellä, Kullaanjärven rannalla.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
Liikuntaviikko

27.7.–1.8.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

30.4.2015

83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja
lomaohjauksen.
Lomajaksot

23.–28.3.2015 Virkeyttä vedestä
13.–18.4.2015 Täydellä sydämellä
14.–19.9.2015 Oloneuvokset lomalla
7.–12.12.2015 Tanssien hyvälle mielelle

Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö

12.12.2014
31.3.2015
5.6.2015
31.8.2015

100 €
100 €
100 €
100 €

Lomakoti Lomapirtti

Uistinkuja 6, 76100 Pieksämäki, p. 040 731 9062
www.lomapirtti.fi
Lomapirtti sijaitsee Pieksämäen kaupungissa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen,
lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. Lomalaisilta edellytetään omatoimista selviytymistä ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta ja lääkkeiden ottamisesta.
Virkistysviikko

Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö

1.–6.6.2015

27.2.2015

90 €

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella,
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Merkitse hakukaavakkeeseen seikat, jotka toivot
huomioitavan lomakohteessa (pyörätuoli, rollaattori jne.).
Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös Hyvinvointilomien kotisivujen kautta
www.hyvinvointilomat.fi
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella,
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Huom! Myös lasten henkilötunnus on oltava
hakemuksessa täydellisesti. Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös Hyvinvointilomien kotisivujen kautta www.hyvinvointilomat.fi
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
PUHTIA ARKEEN -LOMAJAKSOT 2015
Lomakeskus Huhmari

83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.

LIITON VETERAANILOMAT 2015
Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain. Lomat on
kiintiöity alueittain ja ne järjestetään Härmän Kylpylässä ja Hotelli Siikarannassa.
Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille
eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet.
Hakukaavakkeen saat aluetoimistosta, lomavastaavalta p. 020 774 3012 tai liiton
nettisivuilta.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.

Lomajakso

4.–9.5.2015
5.–10.10.2015
2.– 7.11.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu aikuiselta

30.1.2015
12.6.2015
24.7.2015

50 €/hlö
50 €/hlö
50 €/hlö

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella,
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös
Hyvinvointilomien kotisivujen kautta www.hyvinvointilomat.fi
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Palautus osoitteella:

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki
Härmän Kylpylä 6.–12.4.2015

Lomalle voivat hakea Keski-Suomen, Hämeen, Itä-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun,
Lapin ja Oulun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan
tuleva puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 320 €. Matkakuluista vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 28.2.2015.

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksolle – SAL-lomat tukee!

Hotelli Siikaranta 25.–31.5.2015

Mikäli osallistut 1.askel perheille -jaksolle,

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Itä-Suomen, Kymen,
Satakunnan ja Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton.
Mukaan tuleva puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 370 €. Matkakuluista
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 28.3.2015.
Hotelli Siikaranta 7.–13.9.2015

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Kymen, Satakunnan ja
Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva
puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 370 €. Matkakuluista vastaa jokainen
lomalainen itse. Hakuaika päättyy 31.7.2015.

Mikäli osallistut 1.askel aikuisille -seurantajaksolle,

SAL-lomat maksaa sinulle takaisin omavastuun 60 euroa.
SAL-lomat maksaa perheellesi takaisin 50 euroa.

Toimi näin: Kun olet osallistunut, laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden

jaksolla, nimesi, ammattiliittosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net
Lisätietoja voit kysellä Pasi Ylitalolta sähköpostilla: pasi.ylitalo@salry.net.
SAL-lomat maksaa avustukset joka kuukauden 1. viikolla. Kesäkuussa haetut
avustukset maksetaan elokuussa.
Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi

Etu koskee vain SAK:n jäsenliittojen jäseniä ja on voimassa hyvinvointijaksoilla 2014.
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Rakennusliitto ry

Toimistojen yhteystiedot:

Siltasaarenkatu 4,
PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde: 020 774 003
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
Keskustoimisto avoinna:
ma-to
8.30–16.00
pe
8.30–15.30
Jäsenrekisteriin toimitettavien
asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020
020
020
020

690
690
690
690

231
232
230
250

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja pe klo 9.00–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa
liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Häme/03

Lappi/13

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B,
13100 Hämeenlinna
Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli
Kuopion toimisto
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Kainuu/10

Turku/09

Keski-Suomi/02

Uusimaa/01

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Kouvolan toimisto
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

Toimistot avoinna:
maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Kymi/06

Aluetoimistot

Pohjanmaa/05

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti

Uudenmaan toimisto avoinna:
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe 8.30–12.00 ja 13.00–15.30

Palvelunumerot:

Rakennusalan
työttömyyskassa

Siltasaarenkatu 4,
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennuskassa.fi
Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 Kuopio

Työttömyyskassa
020 690 230
Takaisinperintä
020 690 250
Jäsenasiat
020 690 231
Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja
pe klo 9.00–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespalvelusta tai
muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoimistoon tai ammattiosastosi jäsenasioidenhoitajalle oheinen allekirjoitettu ilmoitus jäsenmaksun vapautusta varten.
Voit myös toimittaa vapaamerkinnät Rakennusliiton eAsiointipalvelun verkkopalvelun kautta.
Kotisivu: www.rakennusliitto.fi etusivulta Jäsenyysasioiden kautta tai Työttömyyskassan sivuilta.
Kirjautuminen vaatii jäseneltä henkilökohtaiset Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Tapiola,
S-Pankki, Handelsbanken, Aktia, Säästöpankki tai Pop.

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN
Nimi / Namn

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuksesi ja liittää siihen tarvittavat selvitykset.
Hakemuksesi kirjautuu saapuneeksi kassaan sen
lähetettyäsi. eAsioinnissa voit myös tarkastella
päivärahan hakemiseesi liittyviä asioita ja muokata
liiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietojasi.

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

Om du får arbetsmarknadsstöd, studerar, är sjuk, utför värnplikt eller annars är berättigad till befrielse från medlemsavgiften ska du fylla i bifogade blankett och lämna
den på närmaste kretskontor eller till den person som har hand om medlemskapsärenden i din fackavdelning. Du kan också sända frianteckningarna via Byggnads etjänst. Förbundets hemsida: www.rakennusliitto.fi och gå till Jäsenyys eller via a-kassans sidor. För att kunna logga in krävs personliga bankkoder i Nordea, Danske Bank,
Osuuspankki, Tapiola, S-Pankki, Handelsbanken, Aktia, Säästöpankki eller Pop.

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

Osoite (jos on muuttunut)/ Adress (om den har ändrats)__________________________________________________________________________
Puhelin / Telefon ______________________
Olen ollut ajalla / Jag har under tiden varit
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____________________________
Päiväys / Datum

TYÖTÖN (ei oikeutta ansiosidonnaiseen pvrahaan) / ARBETSLÖS (inte rätt till inkomstdagpenning)
SAIRAS / SJUK
OPISKELIJA / STUDERANDE
ASEVELVOLLINEN / VÄRNPLIKT
ÄITIYSLOMALLA / MODERSKAPSLEDIG
ISYYSLOMALLA / FADERSKAPSLEDIG
HOITOVAPAALLA / VÅRDLEDIG
OMAISHOITAJANA /NÄRSTÅENDEVÅRDARE
MUU SYY__________________________ / ANNAN ORSAK__________________________

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi–maaliskuu, huhti–kesäkuu, heinä–syyskuu, loka–joulukuu)
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.
SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december)
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-toimistoon
työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain
ajalta, jolloin olet ollut työttömänä työnhakijana TEtoimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti
työttömyyskassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt
työssäoloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna
oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työttömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on maksettu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään
18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan
työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kertyä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista
edeltäneen, 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Lisäksi edellytetään, että työstä maksettu
palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei
alalla ole työehtosopimusta, palkan on oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 154 euroa kuukaudessa.
• Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, kun henkilö on
ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Myös se, jos henkilö toimii palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päivärahahakemuksen
toimittaessaan annettava työttömyyskassalle selvitys työttömyyttä edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan
sekä työssäolosta että mahdollisesta työmarkkinoilta
poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodistuksilla, joista

on käytävä ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työnantajan y-tunnus. Myös kopiot irtisanomistai lomautusilmoituksista tulee toimittaa työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi viimeisen
vuoden aikana, palkkatiedot tarvitaan silloin tämän
lomautuksen jälkeiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vähemmän kuin
18 tuntia, tulee palkkatodistuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssäoloehtoon eikä palkanmääritykseen.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saat TE-toimistosta tai liiton aluetoimistosta. Ansiopäivärahan ensihakemuksen että jatkohakemuksen voit tehdä myös
sähköisesti eAsiointi-palvelumme kautta. eAsioinnin
kautta voit toimittaa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan työttömyyskassan kotisivujen, www.rakennuskassa.fi,
tai Rakennusliiton kotisivujen, www.rakennusliitto.
fi, kautta. Lisäksi jatkohakemuksen voi toimittaa puhelimitse puheentunnistuspalvelun kautta, mikäli olet
kokonaan työtön tai kokonaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta
haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska
lapsitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot
ja sosiaalietuudet ja liitettävä näistä todistukset mu-

kaan. Maatalous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

Päivärahan hakeminen
• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon
jaksoissa jälkikäteen. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyttää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä sunnuntaihin. Suotavaa on, että
täysiä kalenteriviikkoja on jo kertynyt kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä noudatetaan silloinkin, kun työttömänä ollessa tekee satunnaisia lyhyitä
työjaksoja, jotka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän
viikon jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi viikkoa kestävä
kokoaikatyö jatkuu yli kyseisen neljän viikon jakson,
voi hakemuksen päättää työn aloittamista edeltävään
päivään. Lisäksi hakemukseen merkitään milloin yli
kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palkkaa kuukauden
jaksoissa, hae päivärahaa kuukauden jaksoissa ja liitä
mukaan palkkatodistus.
– Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti, jotta niitä ei jouduta palauttamaan täydennettäviksi. Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen (3)
kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan
maksettavaksi. Postitse toimitetut hakemukset lähetetään työttömyyskassan osoitteeseen:
RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja
joillakin paikkakunnilla osaston taloudenhoitajalle.

Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast när du blir arbetslös på TE-byrån
som arbetssökande. Kassan kan betala inkomstdagpenning bara för de dagar då du har varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en sådan medlem i
arbetslöshetskassan, som utan avbrott har varit försäkrad i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor före
arbetslösheten och som uppfyllt arbetsvillkoret under den tid han eller hon har varit försäkrad. Att vara
försäkrad i arbetslöshetskassan betyder att personen
är medlem i arbetslöshetskassan och har betalat sina
medlemsavgifter.
• Arbetsvillkoret uppfylls då personen under sin medlemstid på 26 kalenderveckor har haft lönearbete, där
arbetstiden under respektive kalendervecka är minst
18 timmar. Arbetet behöver inte ha pågått utan avbrott, utan man kan samla veckor till arbetsvillkoret
under en granskningstid på 28 månader innan man anmäler sig som arbetslös arbetssökande. Dessutom förutsätts att lönen för arbetet betalats enligt kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom
branschen, ska lönen i heltidsarbete vara minst 1 154
euro i månaden.
• Arbetsvillkoret gäller inte längre när personen har
varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader
utan godtagbar orsak. Arbetslöshetskassan kan betala
ut förmåner först då personen har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt. Om en person under den tid han eller
hon är medlem i en löntagarkassa arbetar som företagare i över 18 månader leder det till avbrott i giltighetstiden för arbetsvillkoret.
• Den som blir arbetslös ska alltid då han eller hon lämnar in sin ansökan om dagpenning ge arbetslöshetskassan en utredning över tiden före arbetslösheten. Vi
behöver uppgifter om såväl tid i arbete som eventuell
frånvaro från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av vilka det
framgår när anställningsförhållandet började och slu-

tade. Det vore bra att alltid i löneintygen också få
uppgift om den semester man hållit. Arbetsgivarens
FO-nummer ska finnas på löneintyget. Du ska också
skicka in kopior av meddelandet om uppsägning eller permittering till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt arbete under
det senaste året behöver vi löneuppgifterna för tiden
efter denna permittering.
– Du ska separat uppge antalet arbetstimmar och lönen för dem för de arbetsveckor då du har arbetat mindre än 18 timmar. Dessa veckor räknas inte med i arbetsvillkoret eller då lönen definieras.

Så här fyller du i ansökan
• Du ansöker om dagpenning på blanketten för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Du får blanketter på TE-byrån eller förbundets kretskontor. Du
kan göra den första ansökan om inkomstdagpenning
och även de fortsatta ansökningarna elektroniskt via
vår tjänst eAsiointi. Via eAsiointi kan du skicka in
bilagor till din ansökan. Du kommer in på tjänsten
eAsiointi genom att logga in via arbetslöshetskassans
hemsidor, www.rakennuskassa.fieller via Byggnadsförbundets hemsidor www.rakennusliitto.fi. Du kan
också skicka in din fortsatta ansökan per telefon via
röstidentifieringstjänsten, om du är helt arbetslös eller helt permitterad.
• Du behöver inte skicka in några skatteuppgifter till
kassan, ifall du inte har ansökt om ändringar eller du
har fått ett graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn under 18 år
genom att i din ansökan uppge barnens födelsetid.
Det behövs vanligtvis inga intyg över barnen, eftersom vi får uppgifter om barnen via Befolkningsregistret.
• Du ska i ansökan uppge eventuella biinkomster och
sociala förmåner och bifoga intyg över dessa. Om
du har jordbruks- eller företagarinkomster ska du bi-

foga en utredning över den senast fastställda beskattningen.

Så här ansöker du om dagpenning
• Du ansöker normalt om dagpenning i perioder på fyra
kalenderveckor i efterskott. Ansökan ska sluta på en
söndag.
– Den som blir arbetslös kan dock fylla i den första
ansökan för en kortare tid. Också då ska ansökan sluta på en söndag. Vi rekommenderar att du har samlat
på dig tre fulla kalenderveckor.
– Den normala rytmen på fyra veckor följs också då
du som arbetslös har tillfälliga korta perioder med arbete som börjar och slutar under denna fyraveckorsperiod.
– Om ett heltidsarbete på över två veckor har börjat under betalningsperioden och fortsätter över fyraveckorsperioden kan ansökan avslutas den sista
arbetslöshetsdagen. Dessutom ska du i ansökan anteckna att du har påbörjat ett heltidsarbete på över
två veckor.
– Om du har deltidsarbete, för vilket du får lön per
månad, ska du ansöka om dagpenning per månad och
bifoga löneintyg.
– Du ska noggrant fylla i alla punkter i ansökan, så
att vi inte blir tvungna att returnera dem till dig för
komplettering. Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning inom tre (3) månader från den dag då du vill
ha dagpenningen. Ansökningar per post skickas till
arbetslöshetskassan på adressen:
BYGGNADSBRANSCHENS
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan på kretskontoren
och på vissa orter till avdelningens kassör.
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Rakennusalan työttömyyskassa tiedottaa:

Pakkaspäivistä johtuvat lomautuspäivät
Pakkaspäivät maksetaan täytenä ansiopäivärahana, jos muut edellytykset täyttyvät.

O

sittainenkin palkanmaksu tai muu vastike
estää päivärahan saamisen pakkaspäiviltä.
Palkan osalta on huomattava, että jo kahden
tunnin ajalta maksettu odotusajan palkka vie oikeuden työttömyyspäivärahaan kyseiseltä päivältä.
Olisi hyvä, että pakkaspäivien toteaminen voitaisiin sopia siten, että turhat työpaikalle tulemiset
pakkaspäivinä voitaisiin välttää.
Jos taas työn suorittaminen rakennusalalla estyy vaikkapa sateen tai myrskyn vuoksi, henkilön
oikeus työttömyysturvaan määräytyy työttömyyspäivärahan saamisen edellytysten mukaan ilman
sääesteistä johtuvia poikkeuksia. Näissä tilanteissa
henkilö saattaa tulla oikeutetuksi työttömyyspäivärahaan lomautusta koskevien säännösten perusteella edellyttäen, että kyseessä on työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu lomautus tuotannollisilla ja taloudellisilla
syillä.

Työvoimapoliittinen lausunto
Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen:
Kaikkien tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti ensimmäisenä pakkaspäivänä paikalliseen TE-toimistoon. Ensisijaisesti ilmoittautumisen voi hoitaa
sähköisesti TE-toimistojen verkkosivujen kautta

(www.te-palvelut.fi). Ilmoituksen voi tehdä myös
soittamalla valtakunnalliseen Työlinjan palvelunumeroon. Tämän lisäksi ilmoittautuminen on mahdollista paikallisessa TE-toimistossa. Aina kannattaa kuitenkin soittaa ja sopia TE-toimiston kanssa
menettelystä, koska ilmoittautumisessa on toimittava paikallisen TE-toimiston määräämällä tavalla.
TE-toimisto antaa jokaiselle pakkaspäiväläiselle
oman työvoimapoliittisen lausuntonsa, jossa ilmoitetaan pakkaspäivät työttömyyskassalle.

Päivärahan hakeminen
kassalta pakkaspäiviltä
Pakkaspäivähakemus tehdään samalle ajanjaksolle, jolle on annettu työvoimapoliittinen lausunto, noudattaen kuitenkin kalenteriviikoittaista
hakurytmiä.
On täytettävä kassan eAsioinnin kautta sähköinen hakemus tai postitse iso valkoinen päivärahahakemus normaalisti kaikilta osin. Pieni jatkohakemuskaavake ei käy. Hakemus tulee täyttää myös
muilta päiviltä kuin pakkaspäiviltä sekä viikonloppujen osalta. Viikonlopputöistä on huomioitava, että työ-, omavastuu- ja työttömyysetupäivien lukumäärä kalenteriviikossa ei saa mennä yli
viiden.

Palkkatodistus on toimitettava aina pakkaspäiviä edeltävältä ajalta, koska työttömyyskassan on
seurattava, milloin uusi työssäoloehto, (26 viikkoa
28 kalenterikuukauden aikana, täyttyy). Lisäksi on
toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta olevilta työpäiviltä.

Omavastuuaika
Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkaspäiviä, tehdään palkanmääritys ja silloin päivien
nollauksen lisäksi otetaan omavastuuaika, joka on
viiden päivän mittainen. Omavastuuaika voidaan
ottaa kuitenkin enintään kerran vuodessa.
Jos omavastuuaikaa kerätään pakkaspäivistä,
viisi päivää on mahduttava kahdeksaan kalenteriviikkoon.

Päivärahahakemusten
toimittaminen
Päivärahahakemukset toimitetaan joko kassan
eAsioinnin (www.rakennuskassa.fi) kautta tai
osoitteella: Rakennusalan työttömyyskassa, PL
135, 70101 KUOPIO tai toimitetaan entiseen tapaan lähimpään aluetoimistoon. Luottamusmies
voi myös toimittaa yhteisesti kaikkien työmaan
pakkaspäivärahakemukset. n

Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa informerar:

Kölddagar som leder till permittering
Kölddagarna betalas som full inkomstdagpenning, om övriga villkor är uppfyllda.

O

ckså en delvis lönebetalning eller annat
vederlag förhindrar utbetalning av dagpenning för kölddagar. När det gäller lönen bör
du beakta att redan lön för två timmars väntetid gör
att du förlorar rätten till arbetslöshetsdagpenning
för dagen i fråga. Det vore bra om parterna kan
komma överens om att man konstaterar att det är
kölddag så att man kan undvika att arbetarna i onödan kommer till arbetsplatsen.
Om det igen inte går att utföra arbetet på ett
bygge på grund av regn eller storm, bestäms din
rätt till arbetslöshetsskydd enligt förutsättningarna
för arbetslöshetsdagpenning utan de undantag som
väderförhinder utgör. I dessa fall kan du få rätt till
arbetslöshetsdagpenning enligt bestämmelserna
om permittering om det är fråga om en permittering av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker enligt 1 kapitlet 5 § 1 momentet i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande
Anmälan på arbets- och näringsbyrån:
Var och en ska den första kölddagen personligen
anmäla sig på den lokala TE-byrån. Anmälan kan i
första hand ske elektroniskt via TE-byråernas hemsidor (www.te-palvelut.fi). Man kan också göra an-
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mälan genom att ringa den riksomfattande Jobblinjens telefonnummer. Dessutom är det möjligt att
anmäla sig på den lokala TE-byrån. Det lönar sig
alltid att ringa och komma överens med den lokala
TE-byrån om hur man ska göra, för man ska göra
anmälan på det sätt som den lokala TE-byrån bestämmer. TE-byrån ger var och en som permitteras på grund av kölddag ett eget arbetskraftspolitiskt utlåtande, där man meddelar arbetslöshetskassan om kölddagar.

Så här ansöker du om dagpenning
för kölddagar från kassan
Kölddagpenningsansökan görs för samma tidsperiod som det arbetskraftspolitiska utlåtandet gäller, dock så att du följer ansökningsrytmen om kalenderveckor.
Du ska på normalt sätt till alla delar fylla i den
den stora vita dagpenningsansökan elektroniska
ansökan via kassans eTjänsten eller per post. Du
ska inte använda den lilla blanketten för fortsatt ansökan. Du ska också fylla i ansökan för de andra
dagarna, inte bara för kölddagarna, också för veckoslutet. När det gäller veckoslutsarbete ska du beakta att antalet arbets-, självrisk- och arbetslöshetsförmånsdagar inte får vara fler än fem.

Du ska alltid skicka in löneintyg för tiden före
kölddagarna, eftersom arbetslöshetskassan måste
följa med när ett nytt arbetsvillkor (26 veckor under 28 kalendermånader) uppfylls. Dessutom ska
du skicka med löneuträkningen för arbetsdagarna
under ansökningsperioden.

Självrisktid
Om arbetsvillkoret har uppfyllts före kölddagarna,
fastställer kassan lönen och utöver nollställning av
dagarna tas en självrisktid, som är fem dagar lång.
Självrisktid kan dock tas bara en gång per år.
Om du samlar in självrisktid med kölddagarna,
ska de fem dagarna rymmas inom åtta kalenderveckor.

Så här skickar du
dagpenningsansökningarna
Du ska skicka in dagpenningsansökningarna till
kassan antingen via eTjänsten (www.rakennuskassa.fi) eller på adress: Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa, PB 135, 70101 KUOPIO eller på
gammalt sätt till närmaste kretskontor. Förtroendemannen kan också gemensamt skicka in alla arbetsplatsens kölddagsansökningar. n

RAKENTAJA 12/2014

Työttömyysturvaan Ändringar i arbetsmuutoksia
löshetsskyddet från
vuodenvaihteessa
årsskiftet
T

ulevan vuodenvaihteen lakimuutokset työttömyysturvassa koskevat päivärahan suuruutta ja sen laskentaperusteita . Työttömyysturvan edellytyksiin tai rajoituksiin ei ole tulossa muutoksia.

L

SUURIMPIEN ANSIOPÄIVÄRAHOJEN TASO LASKEE VUODENVAIHTEESTA ALKAEN

NIVÅN PÅ DE HÖGSTA INKOMSTDAGPENNINGARNA SJUNKER
FRÅN ÅRSSKIFTET

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksen mukaan muutetaan ansiopäivärahan laskentasääntöä siten,
että ansiopäiväraha laskee yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaa niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om att ändra lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelsen om hur man räknar ut inkomstdagpenningen ändras så att inkomstdagpenningen minskas för dem som förtjänar
över 3 115 euro och för dem som får förhöjd dagpenning. Förändringen påverkar dagpenningen för dem vilkas arbetsvillkor uppfylls 1.1.2015 eller efter det
och vilkas inkomstdagpenning därför räknas ut för första gången eller på nytt.

Ansiopäivärahan taitekohta 3 115 euroon

Inkomstdagpenningens brytpunkt 3 115 euro

Ansiopäivärahan taitekohdalla tarkoitetaan sitä palkkasummaa, jonka ylittävä
osa kerryttää ansiopäivärahaa pienemmällä korvausprosentilla.
Esityksen mukaan ansiopäivärahan taitekohtaa alennetaan. Nykyinen
taitekohta on yhtä suuri kuin 105-kertainen peruspäiväraha 3 443 € vuonna
2015). Uusi taitekohta olisi 95-kertaisen peruspäivärahan suuruinen (3 115 €
vuonna 2015)

Med inkomstdagpenningens brytpunkt avses den lönesumma, där man samlar inkomstdagpenning med en lägre ersättningsprocent för den överstigande
delen.
Propositionen går ut på att brytpunkten för inkomstdagpenningen sänks.
Den nuvarande brytpunkten är lika stor som grunddagpenningen gånger 105,
(dvs. 3 443 € år 2015). Den nya brytpunkten föreslås vara 95 gånger grunddagpenningen (3 115 € år 2015)

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta:

agändringarna i arbetslöshetsskyddet från årsskiftet gäller dagpenningen
och hur den räknas ut. Det blir inga ändringar i förutsättningarna för och
begränsningarna av skyddet.

Exempel på effekten av ändringen:

Työttömyyttä
edeltänyt palkka

Päiväraha nyky
tilanteen mukaan
vuonna 2015

Ehdotuksen mukainen
päiväraha vuonna 2015

Vaikutus

2 000 € / kk

1 249 € / kk

1 249 € / kk



2 000 € / mån

3 000 € / kk

1 680 € / kk

1 680 € / kk



3 000 € / mån

4 000 € / kk

2 014 € / kk

1 932 € / kk

– 82 € / kk

4 000 € / mån

5 000 € / kk

2 205 € / kk

2 123 € / kk

– 82 € / kk

5 000 € / mån

Lönen före
arbetslösheten

Dagpenningen
enligt läget år 2015

Dagpenningen enligt
förslaget år 2015

Effekt

1 249 € / mån

1 249 € / mån



1 680 € / mån

1 680 € / mån



2 014 € / mån

1 932 € / mån

– 82 € / mån

2 205 € / mån

2 123 € / mån

– 82 € / mån

Lähde HE: 151/2014

Källa HE: 151/2014

Korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskee

Ersättningsprocenten för förhöjd dagpenning sjunker

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna pitkän työhistorian perusteella
tai työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
Esityksen mukaan korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskee taitekohtaan 65 prosentista 58 prosenttiin ja taitekohdan ylittävältä osalta 37,5
prosentista 35 prosenttiin.

Förhöjd inkomstdagpenning kan betalas på grund av lång arbetshistoria eller
för den tid den sökande får sysselsättningsfrämjande tjänst.
Enligt propositionen sjunker brytpunkten för ersättningsprocenten för inkomstdagpenningen från 65 till 58 procent och för den del som överstiger
brytpunkten från 37,5 till 35 procent.

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta:

Exempel på effekten av ändringen:

Työttömyyttä
edeltänyt palkka

Korotettu päivä
raha nykytilanteen
mukaan vuonna
2015

Ehdotuksen mukainen
korotettu päiväraha
vuonna 2015

Vaikutus

2 000 € / kk

1 491 € / kk

1 400 € / kk

– 91 € / kk

3 000 € / kk

2 113 € / kk

1 950 € / kk

– 163 € / kk

4 000 € / kk

2 629 € / kk

2 340 € / kk

– 289 € / kk

5 000 € / kk

2 988 € / kk

2 675 € / kk

– 313 € / kk

Lönen före
arbetslösheten

Förhöjd dagpen
ning enligt läget
i dag år 2015

Förhöjd dagpenning
enligt propositionen
år 2015

Effekt

2 000 € / mån

1 491 € / mån

1 400 € / mån

– 91 € / mån

3 000 € / mån

2 113 € / mån

1 950 € / mån

– 163 € / mån

4 000 € / mån

2 629 € / mån

2 340 € / mån

– 289 € / mån

5 000 € / mån

2 988 € / mån

2 675 € / mån

– 313 € / mån

Tabellen beaktar också den föreslagna ändringen av brytpunkten.

Taulukossa on huomioitu myös esitetty taitekohdan muutos.

Esityksen tavoitteet
Esityksen tavoitteena on säästää 50 miljoonaa euroa valtion työttömyyspäivärahamenoista siten, että säästöt kohdistuvat korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin.

Målet med propositionen
Målet för propositionen är att spara 50 miljoner euro av statens arbetslöshetsdagpenningar så att inbesparingarna drabbar dem som får de hösta dagpenningarna.

ANSIOPÄIVÄRAHAN PERUSOSA JA LAPSIKOROTUKSET NOUSEVAT

INKOMSTDAGPENNINGENS GRUNDDEL OCH BARNFÖRJNINGARNA STIGER

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen kansaneläkeindeksin tasosta
vuodelle 2015. Esityksen mukaan ansiopäivärahan perusosa ja lapsikorotukset nousisivat vuodenvaihteessa 0,4 %.

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om nivån på folkpensionsindex år 2015. Enligt propositionen höjs inkomstdagpenningens grunddel och
barnförhöjningen med 0,4 procent från årsskiftet.

Perusosa ja lapsikorotukset vuonna 2015:

Grunddelen och barnförhöjningarna år 2015:

Ansiopäivärahan perusosa: 32,80 €
Lapsikorotus yhdestä lapsesta: 5,29 €
Lapsikorotus kahdesta lapsesta: 7,77 €
Lapsikorotus kolmesta tai useammasta lapsesta: 10,02 €

Inkomstdagpenningens grunddel: 32,80 €
Barnförhöjning för ett barn: 5,29 €
Barnförhöjning för två barn: 7,77 €
Barnförhöjning för tre eller fler barn: 10,02 €
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Vuoden vaihteessa on palkallisia arkipyhiä
Jouluna ja vuodenvaihteessa on jälleen tänä vuonna arkipyhiä,
joiden korvaaminen vaihtelee eri työehtosopimuksissa.
Rakennus-, maalaus- ja
lattianpäällystysala
Työajan lyhennyksestä ja arkipyhistä maksetaan
kaikille työntekijöille erillistä 7,7 prosentin palkanosaa jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä.
Palkanosa maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville, sitä ei voi sisällyttää työntekijän
aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Palkanosa on
aina eriteltävä palkkalaskelmassa. Mikäli työntekijä on töissä arkipyhänä, maksetaan hänelle palkka kuten sunnuntaityöstä.
Itsenäisyyspäivän palkan maksua koskee laki
itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja
vapaapäivänä. Tänä vuonna 6. joulukuuta ajoittui
lauantaiksi.

Talotekniikka-ala
Talotekniikka-alalla korvattavia arkipyhiä ovat
jouluaatto, ensimmäinen ja toinen joulupäivä, uudenvuoden päivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja juhannusaatto.
Korvausperusteena käytetään työehtosopimuksen tarkoittamaa keskituntiansiota. Korvaus
maksetaan, mikäli edellä mainitut päivät osuvat
työpäiville. Vapaapäiville osuvilta arkipyhiltä ei
korvausta makseta.
Korvausta ei kuitenkaan makseta seuraavissa
tilanteissa:
• Työsuhde on kestänyt alle 6 viikkoa ennen
arkipyhää.
• Työntekijä on luvatta poissa arkipyhää edeltävänä tai lähinnä seuraavana työpäivänä.
• Arkipyhä sijoittuu lauantaille tai sunnuntaille.
• Arkipyhä sijoittuu vanhempain-, perhe tai kuntoutusvapaan sisään.
• Arkipyhä sijoittuu lomautusta seuranneen kahden ensimmäisen viikon ulkopuolelle.

Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivä sattuu tänä vuonna lauantaille.
Talotekniikka-alan työehtosopimuksen mukaan
itsenäisyyspäivältä maksetaan palkka, mikäli se
sattuu työpäivälle. Näin ollen tänä vuonna itsenäisyyspäivältä ei saa palkkaa, ellei lauantai
6.12.2014 olisi ollut työpäivä.

Maa- ja vesirakennusala
Maa- ja vesirakennusalalla vuodenvaihteen arkipyhät korvataan, mikäli ne olisivat olleet työpäiviä.
Jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen maksetaan, mikäli työsuhde on kestänyt vähintään kuusi viikkoa. Palkka on ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa ja
neljännessä palkkaryhmän mukainen palkka.
Muissa palkkaryhmissä maksetaan neljännen
palkkaryhmän palkka.

Asfaltti
Arkipyhäkorvauksen piirissä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto,

36

jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä sekä tapaninpäivä.
Arkipyhäkorvaus on aikapalkan taulukkopalkan mukainen tuntipalkka ilman henkilökohtaista
palkanosaa ja ilman ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintolisää, työntekijän työtuntijärjestelmän mukaisilta säännöllisiltä työtunneilta.
Arkipyhäkorvauksen ehtona on työsuhteen
jatkuminen yhtäjaksoisesti vähintään kuusi viikkoa ennen kyseistä arkipyhää.
Itsenäisyyspäivältä maksetaan palkka lain mukaisesti. Mikäli työntekijällä ei ole oikeutta sairautensa vuoksi itsenäisyyspäivän palkkaan, maksetaan hänelle siltä päivältä palkkaa sairausajan
palkkamääräysten mukaisesti

Vedeneristys
Arkipyhäkorvauksen piirissä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto ja ensimmäinen joulupäivä.
Arkipyhäkorvaus maksetaan palkkaryhmä 2:n
mukaan.
Arkipyhäkorvauksen ehtona on, että työsuhde
on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään kuusi viikkoa ennen kyseistä arkipyhää.

Rakennustuote
Tänä vuonna itsenäisyyspäivä 6.12.2014 on
lauantai.
Laissa itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä säädetään, että itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäiväksi työt on keskeytettävä, kuten sunnuntaina. Töiden keskeyttämisestä huolimatta työntekijälle maksetaan itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä,
täyttä työpäivää vastaava palkka. Edellytyksenä
on, että työntekijän työsuhde on jatkunut ennen itsenäisyyspäivää kuusi päivää ja jatkuu edelleen itsenäisyyspäivänä.
Mikäli itsenäisyyspäivä on työntekijän työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä, työt tulee
keskeyttää ja työntekijälle tulee maksaa itsenäisyyspäivän palkkana täyttä työpäivää vastaava
palkka.
Keskeytymättömässä 3-vuorotyössä työtä ei
kuitenkaan keskeytetä ja työssä oleville maksetaan normaalin palkan lisäksi sunnuntaityökorvaus. Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen 19 §:n mukaisesti maksetaan itsenäisyyspäivältä keskeytymätöntä 3-vuorotyötä tekevälle
työntekijälle kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan myös silloin, jos itsenäisyyspäivä
sattuu työntekijän työvuorojärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi.
RTT ry:n ja Rakennusliiton yhteisen kannan
mukaan työntekijälle tulee maksaa itsenäisyyspäivän johdosta arkipyhäkorvaus, jos itsenäisyyspäivä on työtuntijärjestelmän mukaan työntekijän vapaapäivä, mikäli työntekijän työsuhde on ennen itsenäisyyspäivää kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään kolme kuukautta.
Sairastuneelle tai lomautetulle työntekijälle ei
lähtökohtaisesti makseta itsenäisyyspäivän palkkaa.
Itsenäisyyspäivältä maksetaan kuitenkin arkipyhäkorvaus työehtosopimuksen perusteella, jos

sairaus ei ole kestänyt yli 3 kuukautta ennen itsenäisyyspäivää, työntekijä on lakisääteisellä äitiys-,
isyys-, tai vanhempainvapaalla tai vuosilomalla
tai työntekijä on lomautettuna, eikä lomautus ole
kestänyt yli 2 viikkoa ennen itsenäisyyspäivää.
Vuodenvaihteen arkipyhät
Jouluaatolta (keskiviikko 24.12.2014), joulupäivältä (torstai 25.12.2014), tapaninpäivältä (perjantai
26.12.2014) ja uudenvuodenpäivältä (torstai
1.1.2015) maksetaan TES:n mukaan arkipyhäkorvaus riippumatta siitä, mille viikonpäivälle kyseinen arkipyhä sattuu.
Arkipyhäkorvauksen suuruus on työntekijän
säännöllistä päivittäistä työaikaa vastaava palkka
keskituntiansion mukaan laskettuna.
Loppiaiselta (tiistai 6.1.2015) maksetaan menetettyä ansiota vastaava korvaus arkipyhäkorvausta koskevien määräysten mukaisesti. Jos loppiaisena ollaan työssä, maksetaan palkan lisäksi
sunnuntaityökorvaus.
Mikäli yritykselle ei ole laadittu työtuntijärjestelmää, arkipyhäviikolla viikkotyöaika on 40
tuntia – arkipyhät (8 tuntia/arkipäivä). Arkipyhäviikolla viikkoylityötä on alennetun viikkotuntimäärän ylittävä osuus. Kyseessä on kuitenkin ns.
tes-ylityö, jota ei 40 todelliseen viikkotyötuntiin
saakka tarvitse kirjata ylityönä työaikakirjanpitoon.
Arkipyhäkorvausta ei kuitenkaan menetetä,
vaikka työntekijä on poissa työstä arkipyhää edeltävänä ja sitä seuraavana työpäivänä, jos poissaolo
johtuu:
• Sairaudesta, joka ei ole jatkunut yli 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää
• Lakisääteisestä äitiys-, isyys tai vanhempainvapaasta taikka vuosilomasta
• Taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuneesta lomautuksesta, joka ei ole kestänyt yli
2 viikkoa ennen ko. arkipyhää
• Työntekijöiden palkanmaksun osalta on muistettava työntekijöiden työehtosopimuksen 27
§:n 3. kohta, jonka mukaan silloin kun palkanmaksupäivä siirtyy joulunpyhien vuoksi
pyhien jälkeiseen arkipäivään, tilikatkopäivä
määritellään normaalia aikaisemmaksi, niin että palkan normaali laskenta-aika huomioon ottaen tili on työntekijän nostettavissa joulunpyhiä edeltävänä arkipäivänä.
Lomautettujen työntekijöiden
arkipyhäkorvaukset
Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen 19 §:ssä on säännös arkipyhä-korvauksen maksamisesta lomautetulle työntekijälle. Kuten edellä kohdassa 2. on todettu, arkipyhäkorvausta ei menetetä, vaikka työntekijä on poissa työstä arkipyhää edeltävänä ja sitä seuraavana
työpäivänä, jos poissaolo johtuu taloudellisista ja
tuotannollisista syistä tapahtuneesta lomautuksesta, joka ei ole kestänyt yli kaksi viikkoa ennen
kyseistä arkipyhää. Tämä säännös koskee arkipyhäkorvauksen maksamista kokoaikaisesti lomautetulle työntekijälle. Jos lomautus on toteutettu
vuorolomautuksena tai lyhennettynä työviikkona, edellä mainittu säännös ei sovellu sellaisiin tapauksiin. n
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Söckenhelger med lön kring årsskiftet
Under jul och kring årsskiftet infaller det igen i år söckenhelger,
som ersätts på lite olika sätt beroende på kollektivavtal.
Byggnads-, målnings- och
golvläggningsbranschen
En separat lönedel på 7,7 procent betalas vid varje regelbunden löneutbetalning till alla arbetstagare som arbetstidsförkortning och för söckenhelgerna.
Lönedelen betalas också till dem som arbetar
förkortad arbetsdag, och den kan inte bakas in i arbetstagarens tid-, ackords- eller resultatlön. Lönedelen ska alltid klart framgå av lönespecifikationen. Om arbetstagaren arbetar en söckenhelg betalas lön som för söndagsarbete.
Lönen för självständighetsdagen bestäms av
lagen om att självständighetsdagen firas som allmän helg- och fridag. I år inföll självständighetsdagen på en lördag.

Husbyggnadsbranschen
De söckenhelger som ersätts inom husteknikbranschen är julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag
påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommaraftonen.
Ersättningsgrunden är den i kollektivavtalet
avsedda medeltiminkomsten. Ersättningen betalas
om ovan nämnda dagar infaller på en arbetsdag.
Ersättning betalas inte för söckenhelger som infaller på en ledig dag.
Ersättning betalas dock inte om:
• Anställningsförhållandet har pågått under 6
veckor före söckenhelgen.
• Arbetstagaren är borta utan lov dagen före
söckenhelgen eller närmast följande arbetsdag.
• Söckenhelgen infaller en lördag eller söndag
• Söckenhelgen infaller under föräldra-, familjeeller rehabiliteringsledighet
• Söckenhelgen infaller efter de två första veckorna efter en permittering

Självständighetsdagen
Självständighetsdagen infaller i år på en lördag.
Enligt kollektivavtalet för husteknikbranschen betalas lön för självständighetsdagen, om den infaller en arbetsdag. Därmed betalas i år ingen lön för
självständighetsdagen utom om lördagen
6.12.2014 hade varit arbetsdag.

Jord- och vattenbyggnadsbranschen
Inom jord- och vattenbyggnadsbranschen ersätts
söckenhelgerna kring årsskiftet, om de hade varit
arbetsdagar.
Julafton, juldagen, nyårsdagen och trettondagen betalas om anställningen har pågått i minst sex
veckor. Lönen är i första, andra, tredje och fjärde
lönegruppen lön enligt lönegruppen. I övriga lönegrupper betalas lön enligt fjärde lönegruppen.

Asfalt
Söckenhelgsersättningen gäller nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första
maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton,
julafton, juldagen och annandag jul.
Söckenhelgsersättningen är timlönen enligt
tabellönen för tidlön utan personlig lönedel och

utan tillägg för yrkesexamen eller specialyrkesexamen och ersättningen betalas för regelbundna arbetstimmar enligt arbetstagarens arbetstimsystem.
Förutsättningen för söckenhelgsersättningen
är att anställningsförhållandet har pågått i minst
sex veckor utan avbrott före söckenhelgen.
För självständighetsdagen betalas lön enligt
lagen. Om arbetstagaren på grund av sjukdom inte har rätt till lön för självständighetsdagen betalas till honom för den dagen lön enligt bestämmelserna om lön för sjuktid.

Vattenisolering
Söckenhelgsersättningen gäller nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första
maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommaraftonen,
julaftonen och juldagen.
Söckenhelgsersättningen betalas enligt lönegrupp 2.
Förutsättningen för söckenhelgsersättningen
är att anställningsförhållandet har pågått i minst
sex veckor före söckenhelgen.

Byggnadsprodukt
I år är självständighetsdagen 6.12.2014 en lördag.
I lagen om att självständighetsdagen firas som
allmän helg- och fridag stadgas att arbetet, då självständighetsdagen infaller på en vardag, ska avbrytas på samma sätt som på söndag. Trots att arbetet
har avbrutits betalas lön som motsvarar full arbetsdag för självständighetsdagen, om det i annat fall
hade varit arbetsdag, förutsatt att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått sex dagar före
självständighetsdagen och fortsätter efter den.
Om självständighetsdagen råkar vara arbetsdag enligt arbetstagarens arbetstimsystem, ska arbetet avbrytas och arbetstagaren ska få en lön som
motsvarar full lön för självständighetsdagen.
I kontinuerligt treskiftsarbete avbryts dock inte arbetet och de som arbetar då ersätts enligt lagen om självständighetsdagen med normal lön
samt ersättning för söndagsarbete. Enligt 19 § i
kollektivavtalet för byggnadsproduktindustrin betalas till arbetstagare i kontinuerligt treskiftsarbete lön för åtta timmar enligt medeltiminkomsten
också då självständighetsdagen råkar vara fridag i
arbetstagarens arbetsskiftssystem.
Enligt RTT ry:s och Byggnads gemensamma
ställningstagande ska arbetstagaren få söckenhelgsersättning på grund av självständighetsdagen, om självständighetsdagen är fridag i arbetstagarens arbetstimsystem, om arbetstagarens anställningsförhållande före självständighetsdagen
utan avbrott har pågått i tre månader.
Utgångspunkten är att lön för självständighetsdagen inte betalas till en sjuk eller permitterad arbetstagare.
Söckenhelgsersättning för självständighetsdagen betalas dock enligt kollektivavtalet, om sjukdomen inte har pågått över tre månader före självständighetsdagen, om arbetstagaren har lagstadgad moderskaps-, faderskaps- eller familjeledighet eller semester eller om arbetstagaren är permitterad och permitteringen inte har pågått över 2
veckor före självständighetsdagen.

Söckenhelgerna kring årsskiftet
Ersättning för julaftonen (onsdagen 24.12.2014),
juldagen (torsdagen 25.12.2014), annandag jul
(fredagen 26.12.2014) och nyårsdagen (torsdagen
1.1.2015) betalas enligt kollektivavtalet oberoende av vilken veckodag dessa dagar infaller.
Söckenhelgsersättningen är arbetstagarens
medeltiminkomst räknad enligt lönen för regelbunden daglig arbetstid.
För trettondagen (tisdagen 6.1.2014) betalas
söckenhelgsersättning enligt bestämmelserna om
förlorad inkomst. Om man arbetar på trettondagen
betalas utöver lönen en ersättning för söndagsarbete.
Om företaget inte har ett arbetstimsystem, är
veckoarbetstiden 40 timmar under söckenhelgsveckan –söckenhelgerna (8 timmar/vardag). Under söckenhelgsveckan är veckoövertiden den tid
som överstiger det sänkta antalet veckoarbetstimmar. Det är dock fråga om en s.k. avtalsövertid,
som inte behöver skrivas in som övertid i arbetstidsbokföringen förrän övertiden överskrider 40
timmar.
Arbetstagaren förlorar dock inte söckenhelgsersättningen om hen är borta dagen före söckenhelgen eller följande arbetsdag efter söckenhelgen
om det beror på:
• Sjukdom, som inte har pågått i över 3 månader
före söckenhelgen
• Lagstadgad moderskaps-, faderskaps- eller familjeledighet eller semester
• En permittering på grund av ekonomiska eller
produktionsmässiga orsaker och den inte har
pågått över 2 veckor före söckenhelgen.
• När det gäller löneutbetalningen gäller det att
minnas 27 § 3 punkten i arbetstagarnas kollektivavtal, som stadgar att då lönebetalningsdagen flyttas på grund av julhelgerna så att den
infaller första vardagen efter helgerna, ska löneavbrottsdagen fastställas tidigare än normalt, så att lönen med beaktande av den normala tiden för uträkning av lönen finns på arbetstagarens konto sista vardagen före julhelgerna.
Söckenhelgsersättningar till
permitterade arbetstagare
I 19 § i kollektivavtalet för byggnadsproduktindustrins arbetstagare finns en bestämmelse om
hur söckenhelgsersättningen betalas till permitterade arbetstagare. Såsom ovan i punkt 2 konstateras, förlorar arbetstagaren inte söckenhelgsersättningen om hen är borta från arbetet arbetsdagen före eller efter söckenhelgen, om frånvaron
beror på en permittering av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker och om permitteringen
inte har pågått över två veckor före söckenhelgen.
Denna bestämmelse gäller betalning av söckenhelgsersättning till arbetstagare som är permitterade på heltid. Om permitteringen genomförs
som skiftpermittering eller förkortad arbetsvecka,
tillämpas ovan nämnda bestämmelse inte på sådana fall. n
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Tommi Pietarinen

Teeveen tulevaa ohjelmistoa:

TV1 22.00 lauantai 13.12.

Nuori Morse

Nuori Morse palaa TV1:n ohjelmistoon neljällä uudella jaksolla. Eletään
vuotta 1966, kun Oxfordissa järjestetään missikisat ja täytevaalit, joiden osallistujia Morse epäilee likaisesta pelistä. Huolta lisää, että on kulunut tasan
900 vuotta Hastingsin taistelusta, jonka voittaja Vilhelm Valloittaja muistetaan Englannin ensimmäisenä normannikuninkaana. Näitä asioita puntaroidessaan Morsen on poikettava aika ajoin pubiin.

TV1 18.45 sunnuntai 21.12.

Neiti Marple: Lomahotellin murhat

Vanha Marple palaa TV1:n ohjelmistoon kolmella uudella jaksolla. Eletään
vuotta 1964, kun Karibian lomahotellissa järjestetään juhlat, joissa Marple
kuuntelee majuri Palgraven höpinöitä zombeista ja sarjamurhaajista. Yöllä
majuri kuolee sydänkohtaukseen ja tarina voisi päättyä siihen, ellei Marple
epäilisi likaista peliä. Hän istahtaa aurinkotuoliin, kaivaa kassistaan kutimet
ja päättelee murhaajan henkilöllisyyden.

Teeveen menevää ohjelmistoa:

Sub 21.00 maanantai 22.12.

Inception

Christopher Nolanin ohjaustyöt ovat niin monikerroksisia, että niiden nimien kääntäminen suomeksi on ylivoimaista kaikkein älykkäimmällekin elokuvalevittäjälle. Batmanien, Mementon, Insomnian, The Prestigen ja Inter
stellarin ohella Nolan on ohjannut Inceptionin, jossa tunkeudutaan ihmisten
uniin, istutetaan niihin uusia unia ja katsellaan samalla omia painajaisia. Kärryillä pysyäkseen katsojan on pysyttävä hereillä.

Nelonen 0.00 lauantai 20.12.

+ Kiitämme
Kohut
1. Tissikohu.
2. Erokohu.
3. Viskikohu.
4. Lastenvaunukohu.
5. Lörtsykohu.

post-apokalyptisessä
maailmassa:
• Pahin on jo takana.
• Tieteiselokuvamaista
maisemaa.
• Liikenteen päästöt vähenevät.
• Suomella on saumoja
jalkapalloilun arvokisoihin.
• Heikki Harma pääsee eetteriin.

6. Muhammad-kohu.
7. Kohudosenttikohu.
8. Levi Ski Resort -kohu.
9. Komento- ja huoltojoukkue.
10. Vesa Keskinen.
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– moitimme

post-apokalyptisessä
maailmassa:
• Kuntauudistus jää puolitiehen.
• Romanttisilta komedioilta
katoaa uskottavuus.
• Ravintolapäivä raaistuu.
• Missikisojen taso laskee.
• Paavo Väyrynen hallitsee.

Lihakirves

Tämänkertainen Lee Marvin -leffa koskettaa syvältä niin seksistejä, eläinaktivisteja kuin ihmiskaupan vastustajiakin. Lee näyttelee chicagolaista gangsteria, joka lähtee järkeistämään Kansas Cityä. Sikäläinen teurastamotoiminta
ei vastaa nykyvaatimuksia, sillä karjahuutokaupoissa myydään paitsi nautoja
myös naisia. Psykologian harrastajia askarruttaa myös, miksi Gene Hackmanin esittämä sika on nimetty Mary Anniksi?

Nuoria ei kiinnosta
SAK:laisten ja STTK:laisten liittojen yhdistyminen on lähempänä kuin koskaan.
Liiton johtoon kaavailtu Antti Palola
pohdiskeli Suomen Kuvalehdessä, millä
tavoin liittojen pitäisi toimia, jotta nuoret saataisiin mukaan. Nuoret haluaisivat tietää, mitä ammattiyhdistysliike on
konkreettisesti tehnyt heidän hyväkseen.
Palolan viesti oli hiukan lohduton.
Hän arvelee, että nuorille on kerrottu,
mitä kaikkea on yritetty tehdä, mutta
kysyy samalla, onko yritystä ollut riittävästi, kun nuorille on kuitenkin jäänyt
sellainen kuva, että ay-liike ei aja heidän
asioitaan.
Suomen Kuvalehti 5.12.2014

RAKENTAJA 12/2014

Lunta tupaan

K

ulunut syksy on syleillyt työvoimapolitiikkaa jäätävästi. Vaikuttaa siltä, että hallituksen työvoimapolitiikan ydin on ihmisen liike. Sillä ei ole väliä, onko se kannattavaa tai järkevää, kunhan ihminen liikkuu työn takia,
työtä kohti tai muuten vaan puuhastelee työntapaista.
Hallitus esittää pakollisen työssäkäyntialueen kasvattamista kilometri- ja aikamittarein. Pääkaupunkiseudun
ruuhkissa tämä tarkoittaisi reaaliajassa noin kaksikymmentä kilometriä työmatkaa suuntaansa, ajassa etenemä on
vähän päälle tunti. Laveammilla seuduilla työmatka olisi
hallituksen esityksen mukaan kahdeksankymmentä kilometriä tai kolme tuntia. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkijat Olli Lehtonen ja Olli Wuori sekä
Oulun yliopiston professori Toivo Muilu päätyivät tutkimuksissaan (Taloussanomat 13.10.2014) siihen, että neljäkymmentäviisi kilometriä on järkevyyden ehdoton rajapyykki pienituloiselle.
Hallituksen kädestä suuhun elämiseen kannustava työvoimapolitiikka on järjetöntä. Kun pienituloinen elää taloudellisesti jo muutoinkin riskirajalla, kasvavat työmatkakustannukset saattavat talouden kriisitilaan. Tämä lisää
työläisten köyhyysloukkuun putoamisen riskiä. Hallituksen kyvyttömyys nähdä ihminen laajemmalla perspektiivillä, kuin vain liikkeen vuoksi liikkuvana orjatyöläisenä,
vahvistaa edelleen käsitystä hallituksen työvoimapolitiikan
suunnasta historiassa kauas taaksepäin. Hallituksen työvoimapolitiikka elää todeksi tarinaa hullusta miehestä Huittisissa, joka söi enemmän kuin tienasi.
Kuntouttavaksi työtoiminnaksi naamioitu orjatyö nousee työvoimapolitiikan keskiöön myös reaali-Huittisissa,

tosin hulluus on nyt jossain muualla kuin orjuutetuissa miehissä. Kunta kuntouttaa pitkäaikaistyöttömiä naulapyssyn
hallintaa opettamalla ja esineiden siirtelyllä. Työnteon laboratoriona toimii paikallinen yritys, jolle esineitä siirrellään. Epäselväksi Ajankohtaisen Kakkosen (18.11.2014)
jutussa jäi se, että millä tavoin esineiden siirtely kuntouttaa ja edesauttaa pitkäaikaistyötöntä siirtymään normaaleille työmarkkinoille. Mutta kuten alussa todettiin – tärkeintä on työväen lihasliike.
Kansanedustajat Anna Kontula (vas.) ja Aino-Kaisa
Pekonen (vas.) ovat pyytäneet selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Rädyltä (kok.) kuntien toiminnan lainmukaisuudesta hankittaessa kuntouttavaa työtoimintaa yrityksiltä. Tällä kysymyksellä ja siihen mahdollisesti saatavalla
vastauksella piirretään kuntouttavan työtoiminnan rajaviivat työmarkkinoiden harmaalle alueelle. Pitkäaikaistyöttömän ongelma on se, että ei ole työtä mitä ihminen tekisi.
Tämä ei tee työttömästä kyvytöntä työhön vaan palkkatyön
puutteesta kärsivän ihmisen. Merkille pantavaa on myös se,
että pitkäaikaistyöttömyys medikalisoidaan kyvyttömyyssyndroomaksi. Työn puute on siis epäselvällä tavalla
diagnosoitu tauti, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnan alaisuuteen, eikä kuten kuvitella saattaisi
työministeriön hallintoalueelle.
Hallituksen huoli kestävyysvajeesta on aiheellinen. Mitään kestämätön työvoimapolitiikka rapauttaa hyvinvointivaltion ydinajatuksen ihmisarvosta ja oikeudesta säälliseen
elämään ja työhön. Ensilumi tuli tällä hallituskaudella tupaan jo ennen juhannusta. n

Kati Rantanen
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