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LAKKO-ORGANISAATIO 
 

1.  Valtakunnallinen organisaatio ja tehtävät 

Hallitus johtaa liiton toimintaa ja on päätösvaltainen kaikissa niissä asioissa, jotka ei-
vät sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuulu liittovaltuuston tai liittokokouksen päätet-
täviin. Tilanteen niin vaatiessa hallitus kutsuu koolle valtuuston ylimääräiseen ko-
koukseen. Päähuomio hallituksen työskentelyssä on lähinnä lakon tavoitteiden mää-
rittelyssä ja periaatteellisten työtaistelutoimintaa ohjaavien päätösten teossa. 

 

2.  Keskuslakkotoimikunta 

Työtaistelun käytännöllisen toiminnan ylimpänä johtoelimenä on hallituksen ni-
meämä keskuslakkotoimikunta ja sen alaisuudessa toimiva ”töpinä”. Keskuslakkotoi-
mikunta/töpinä antaa hallituksen päätösten edellyttämiä ohjeita ja tulkintoja alueelli-
sille lakkotoimikunnille kaikista työtaistelun aikana esiin nousevista toiminnallisista 
kysymyksistä. Keskuslakkotoimikunta/töpinä tiedottaa laajempaa ja periaatteellista 
merkitystä olevista päätöksistä mahdollisimman tehokkaasti myös suoraan jäsenistöl-
le kehittyneen viestintäjärjestelmänsä kautta. 

 

3.  Aluejärjestön lakkotoimikunta 

Aluejärjestön hallitus nimeää alueellisen lakkotoimikunnan. Valintaa suoritettaessa on 
huomioitava se, että käytännön työtä johtava elin on mahdollisimman joustava. Tä-
män vuoksi alueellinen lakkotoimikunta voi olla lähes kokonaisuudessaan toimitsijois-
ta koostuva. Niillä aluetoimistoalueilla, joissa on vain 1-2 toimitsijaa, lakkotoimikunta 
muodostetaan siten, että toimitsijoiden lisäksi käytetään aluejärjestöjen keskuspaik-
kakunnalta olevia aluehallituksen jäseniä tai lakonalaisen sopimusalan aktiiveja, joista 
muodostetaan vähintään 4-6 henkeä käsittävä lakkotoimikunta.  

Alueellisen organisaation tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin tarvittavien alue-, osas-
to-, yritys ja työpaikkakohtaisten työtaisteluelinten perustamiseksi. Alueellinen lakko-
toimikunta ohjaa alaistensa taisteluelinten toimintaa. 

Alueellista organisaatiota luotaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin riittävän ajoissa. 
Vastuu toimikunnan muodostamisesta on aluepäälliköllä. Aluepäällikkö toimii aluejär-
jestön lakkotoimikunnan puheenjohtajana ja vastaa tiedotustoiminnasta. 

Alueellisen lakko-organisaation tehtävänä on: 

 toimeenpanna liiton keskuslakkotoimikunnan päätökset 

 suorittaa kartoitus työpaikoista, eritellä työnantajat, työkohteiden valmiusvaihe, 
työntekijäin määrä, aliurakoitsijat jne. 

 ohjeistaa ammattiosastojen ja työpaikkojen lakkotoimikunnan tehtävät 

 



4.  Paikalliset lakkotoimikunnat 

Aluejärjestön lakkotoimikunta vastaa siitä, että aluejärjestön alueella ryhdytään en-
nen sopimuksettoman tilan alkua toimenpiteisiin tarvittavien paikallisten työtaistelu-
organisaatioiden perustamiseksi. Paikallisten lakkotoimikuntien päätehtävänä on toi-
mia yhdessä aluejärjestön lakkotoimikunnan kanssa työtaisteluihin liittyvien valmius-
töiden toteuttamiseksi.  

Paikalliset lakkotoimikunnat vastaavat pääosin lakkolaisluetteloiden laatimisesta, sekä 
riittävän lakkovahtiverkoston luomisesta paikkakunnalle. Paikallisten lakkotoimikun-
tien muista tehtävistä antaa yksityiskohtaisempia ohjeita aluejärjestön lakkotoimikun-
ta. Paikalliset lakkotoimikunnat järjestävät tarvittaessa tiedotustilaisuuksia ja muita 
työtaisteluhenkeä kohottavia tapahtumia. 

 

5.  Työpaikkojen lakkovahdit ja kiertävät lakkovahdit 

Aluejärjestön lakkotoimikunnan ja paikallisten lakkotoimikuntien on yhteisesti huo-
lehdittava siitä, että suuremmille työpaikoille organisoidaan hyvissä ajoin toimiva lak-
kovahtiverkosto. Työpaikkakohtaista lakkovahtiverkostoa täydentävät kiertävät lakko-
vahdit. Ohjeet lakkovahdeille on niin ikään annettava yksityiskohtaisesti.  

 

6.  Lakkolaisluettelo 

Työtaistelun alettua laaditaan sen piiriin kuuluvista työntekijöistä luettelo.  Erikseen 
luetteloidaan ne henkilöt, jotka ovat muiden SAK:n liittojen jäseniä. 

Tehty lakkolaisluettelo toimitetaan viipymättä liiton talousosastolle, joka suorittaa 
lakkoavustuksen maksun lakossa olevan jäsenen pankkitilille. 

 

TYÖTAISTELUAVUSTUKSET 
 

1.  Työtaisteluavustukset ja omavastuuaika 

Avustusta maksetaan työtaistelun alusta lukien. Työtaisteluavustuksen suuruudesta 
(100 €) päättää keskuslakkotoimikunta. Avustusta maksetaan niiltä lakkopäiviltä, jotka 
työtuntijärjestelmän mukaisesti olisivat olleet työntekijän työpäiviä. Päättäessään 
työtaistelusta hallitus päättää myös mahdollisesta työtaisteluavustuksen omavastuus-
ta.   

Työtaisteluavustusta maksetaan myös muiden SAK-laisten liittojen jäsenille, jos asian-
omainen liitto on sopinut Rakennusliiton kanssa menettelystä. 



2.  Uusien jäsenten lakkoavustus 

Työtaistelun piiriin kuuluva työntekijä on oikeutettu työtaisteluavustukseen, mikäli 
hän on liittynyt Rakennusliiton jäseneksi ennen keskuslakkotoimikunnan ilmoittamaa 
määräaikaa (1.4.). Järjestäytymättömille ei suoriteta avustusta.  

 

3.  Työtaisteluavustukset muiden liittojen työtaisteluissa oleville jäsenille 

Jos Rakennusliiton jäseniä on toisen liiton työtaistelussa, on heidän ilmoittauduttava 
ao. lakko-organisaatiolle työtaistelussa mukana oleviksi. 

Lakossa oleva liitto maksaa myös heidän työtaisteluavustuksensa omien lakkoavustus-
periaatteittensa mukaisesti. Myöhemmässä vaiheessa lakossa ollut liitto perii maksa-
mansa työtaisteluavustukset Rakennusliiton jäsenten osalta Rakennusliitolta. Tästä 
menettelystä on sovittava liittojen kesken. 

Menettely on samanlainen, jos Rakennusliiton työtaistelussa on mukana jonkun muun 
ammattiliiton jäseniä. 

 

LAKKOTOIMIKUNTIEN JÄSENILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET 

Lakkotoimikuntien jäsenille korvataan lakkotoimikuntien kokouksesta 10,40 euroa 
ruokailukustannuksia päivältä. 

Matkakulut korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen paitsi, jos lakkotoimi-
kunnassa on päätetty auton käytöstä työtaistelutoimenpiteen selvittämisessä. Oman 
auton käytöstä maksetaan korvausta valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.  

Liitto ei korvaa muita lakkotoimikunnan kustannuksia, kuten ilmoittelua, vuokria, ym., 
vaan ne jäävät lakkotoimikuntaan kuuluvien osastojen kustannettaviksi. 

 

TYÖTTÖMYYSKASSA JA TYÖTAISTELUT 

Työttömyysturvalain mukaisesti Rakennusalan työttömyyskassa ei maksa työttömyys-
päivärahaa jäsenelleen: 

 joka välittömästi työlakon tai työsulun takia on joutunut työttömäksi sekä 

 joka välillisesti työlakon tai työsulun takia on joutunut työttömäksi, ja jos voidaan 
päätellä, että työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös hänen työ- 
ja palkkasuhteisiinsa. 

Työttömyyspäivärahan maksamista jatketaan normaalisti niille, jotka ovat olleet työt-
tömänä ennen lakon tai työsulun alkamista. 

Toisen sopimusalan työriidan vuoksi lomautetulle, jos työriidalla ei voida katsoa ole-
van välillistäkään yhteyttä lomautetun jäsenen työehtoihin, voidaan työttömyyspäivä-
rahaa maksaa siltä osin kuin on todettu, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoi-



tetta. Tällaiset tilanteet edellyttävät aina tapauskohtaista selvittelyä ja niistä anne-
taan erillisiä ohjeita. Työvoimatoimistoon ilmoittautuminen on näissäkin tapauksissa 
syytä tehdä välittömästi. 

 

LAKKORAJAT 
 

1.  Lakkorajat 

Työriitojen sovittelusta annetun lain 7 § määrää, että työnseisauksesta tai sen laajen-
tamisesta on ilmoitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen valtakunnansovittelijan 
toimistolle ja vastapuolelle. Ilmoitus on annettava kirjallisesti. Työnseisauksen, sen 
laajentamisen syyt, alkamishetki ja laajuus on mainittava kyseisessä ilmoituksessa. Il-
moituksen tekijä voi vain vastapuolen suostumuksella siirtää aiotun työtaistelun aloit-
tamisen tai laajentamisen myöhempään ajankohtaan tai rajoittaa sen suppeammaksi 
kuin ilmoituksessa on mainittu.  

Tästä seuraa, että aina silloin kun hallitus esittää työkiistaa koskevan uhkavaatimuk-
sen, on lakkorajat yms. seikat määriteltävä yksityiskohtaisesti. Sama koskee myös 
aluejärjestön tai osaston julistamia uhkavaatimuksia. 

 

2.  Keskusjärjestön julistama lakko 

Keskusjärjestön julistaman lakon toteuttamisesta päättää hallitus tai liittovaltuusto lii-
ton sääntöjen 20 §:n edellyttämällä tavalla. Keskusjärjestön antaman yleisohjeen 
ohella noudatetaan liiton keskuslakkotoimikunnan antamia ohjeita lakkorajoista. Täs-
sä yhteydessä keskuslakkotoimikunta määrittelee myös ne tehtävät, jotka eivät tule 
työnseisauksen piiriin sekä ilmoittaa ne tiedoksi työnantajalle, keskusjärjestölle, alue-
järjestöille ja ammattiosastoille. 

 

SOPIMUKSETON TILA JA TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET 
 

1.  Sopimukseton tila 

Työehtosopimuksen jälkivaikutus ns. vanhoissa työsuhteissa 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että työehtosopimuksettoman tilan aikana noudate-
taan sellaisissa työsuhteissa, jotka ovat alkaneet työehtosopimuksen voimassa ollessa, 
edelleen lakanneen työehtosopimuksen mukaisia työsuhteen ehtoja. Tätä nimitetään 
työehtosopimuksen jälkivaikutukseksi. 

Työlainsäädäntöön sisältyvät jäljempänä mainittavan kaltaiset pakottavat lainsäädök-
set voivat muodostaa edellä sanottuun poikkeuksen. On nimittäin olemassa joitakin 
sellaisia pakottavia lainsäännöksiä, joista voidaan työehtosopimuksella työntekijän 
tappioksi poiketa. Esimerkkinä mainittakoon työsopimuslain säännös työntekijän oi-
keudesta sairausajan palkkaan. 



Oikeuskäytännössä on katsottu, että työntekijällä on työehtosopimuksen jälkivaiku-
tuksen estämättä joka tapauksessa oikeus vähintään työsopimuslain mukaan määräy-
tyvään sairausajan palkkaan tilanteessa, jossa pelkästään työehtosopimuksen jälkivai-
kutusta soveltaen päädyttäisiin työntekijän kannalta epäedullisempaan lopputulok-
seen. Sairausajan palkan osalta viimeksi sanottu pitää paikkansa, sillä edellytyksellä, 
ettei työnantajan ja työntekijän kesken ole sopimuksettoman tilan varalle erikseen 
sovittu lakanneen työehtosopimuksen noudattamisesta. Järjestäytyneiden yritysten 
osalta liittojen kesken on yleensä erikseen edellä sanotusta poiketen sovittu, että so-
pimuksettoman tilan aikana toimitaan viimeksi voimassa olleen työehtosopimuksen 
mukaisesti.  

 

TYÖTAISTELUT SOPIMUKSETTOMAN TILAN AIKANA 
 

1.  Lakko  

Lakossa on kysymys työntekijäpuolen työtaistelutoimenpiteistä, jossa työntekijät yh-
teisen joukkoluonteisen (so. kollektiivisen) päätöksen perusteella kieltäytyvät työnte-
osta. 

Työehtosopimuksettoman tilan aikana työrauhavelvoite ei ole voimassa. Tällöin aino-
astaan työriitojen sovittelusta annetun lain määräykset sääntelevät työtaistelutoi-
menpiteiden toimeenpanoa.  Työntekijäpuolella on sanotun lain mukaan velvollisuus 
ilmoittaa työnantajalle ja työriitojen sovittelijalle työriidan johdosta toimeenpanta-
vasta työnseisauksesta 14 päivää aikaisemmin. 

Mikäli kyseessä on muusta syystä kuin työriidan johdosta toimeenpantava työnsei-
saus (esim. solidaarisuustoimenpide tai poliittinen työtaistelu), on ilmoitus siitä tehtä-
vä valtakunnansovittelijalle ja asianomaiselle työnantajaliitolle mahdollisuuksien mu-
kaan vähintään neljä päivää aikaisemmin. 

 

2.  Saarto  

Saarto työoikeudessa yleisemmin käytetyssä merkityksessään on työntekijäpuolen 
työtaistelutoimenpide, jolla estetään tai pyritään estämään uusien työsuhteiden syn-
tyminen (hakusaarto). Saarto esiintyy usein yhdistyneenä johonkin toiseen työtaiste-
lutoimenpiteeseen, mutta se saattaa esiintyä myös itsenäisenä. 

 

3.  Oikeus palkkaan 

3.1 Lakko 
Lakkoon ryhtyneille työntekijöille työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa, koska työn-
tekijät eivät ole työnantajan käytettävissä. 

3.2 Työstä pidättäytyminen erotettava lakosta 
Asia erikseen ovat tilanteet, joissa työntekijä vakavan vaaran vuoksi työtur-
vallisuuslain 9 d §:n mukaisesti pidättäytyy työstä tai työsuojeluvaltuutettu työsuoje-



lun valvonnasta annetun lain 11 a §:n nojalla keskeyttää työn. Tällaisessa tapauksessa 
palkka on maksettava myös työn keskeytyksen ajalta. 

3.3 Erääntyneet palkat 
Erääntyneet työsuhteesta johtuvat palkka- ym. saatavat maksetaan työtaistelun aika-
na normaaleina palkanmaksupäivinä (so. silloin, kun ne olisi kuulunut maksaa, vaikkei 
työtaistelua olisi ollutkaan). 

3.4 Sairasloma ja sairausajan palkka 
Lakon ja sairausloman ajalta noudatetaan seuraavia periaatteita: 

Kahden yhtäjaksoisen poissaolon perusteen vaikutukset otetaan huomioon aikajärjes-
tyksen (ns. aikaprioriteetin) pohjalta. Tällöin ensiksi alkanut poissaoloperuste ratkai-
see sen, katsotaanko työntekijän olevan sairaslomalla vai lakossa. 

a) Jos työntekijä sairastuu tai tulee työkyvyttömäksi ennen lakon alkamista, katsotaan 
poissaolo sairaudesta johtuvaksi koko sairasloman ajan. 

b) Jos työntekijä sairastuu tai tulee työkyvyttömäksi vasta lakon alkamisen jälkeen, ei 
työntekijällä ole oikeutta sairausajan palkkaan niiltä työkyvyttömyyspäiviltä, jotka sat-
tuvat päällekkäin lakon kanssa. 

 

4.  Työnseisaus ja vuosiloma 

4.1 Vuosiloma alkaa ennen työnseisauksen alkamista 

Mikäli vuosiloma sen ajankohtaa koskevan ilmoituksen mukaisesti alkaa ennen työn-
seisauksen aloittamista, maksetaan lomapalkka normaalisti lakon alkaessa. Lakon al-
kaminen ei keskeytä aloitettua vuosilomaa. 

4.2 Työnseisaus alkaa ennen kuin vuosiloman oli määrä alkaa 

Jos työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti toimeenpantu työnseisaus alkaa 
loman ajankohtaa koskeneen ilmoituksen antamisen jälkeen, mutta ennen loman al-
kamista, ei työntekijä ole vuosilomalla sinä aikana, jolloin työnteko on lakon johdosta 
keskeytyneenä. Näin ollen lakossa olevalle työntekijälle ei makseta myöskään loma-
palkkaa. 

Loman ajankohtaa koskeva ilmoitus tulee jälleen voimaan lakon päättymistä seuraa-
vana päivänä.  Työntekijä saa siis vuosilomana ajan, joka alkaa työnseisauksen päät-
tymistä seuraavana päivänä ja loppuu sinä päivänä, jona se olisi alkuperäisen vuosi-
lomailmoituksen mukaan loppunut, jos työnseisausta ei olisi lainkaan ollut. Mikäli lak-
ko on kestänyt koko sen ajan, joka alun perin oli ilmoitettu vuosiloma-ajaksi, on koko 
vuosiloma katsottu peruuntuneeksi. 

Vuosiloman tai sen osan, joka lakon vuoksi on peruuntunut, tilalle annetaan myö-
hemmin lomakautena työnantajan määräämänä ajankohtana palkallinen vuosiloma 
tai alan edellyttämissä tapauksissa lomakorvaus. Työnantajan on noudatettava loman 
ilmoittamisessa ja määräämisessä näissäkin tapauksissa normaaleja vuosilomalaissa 
säädettyjä menettelytapoja. 



4.3 Työriitojen sovittelulakia noudattamatta toimeenpantu työnseisaus 

Jos työnseisaus on pantu toimeen noudattamatta työriitojen sovittelusta annetun lain 
säännöksiä, työntekijän on katsottava olevan normaalisti vuosilomalla siinäkin tapauk-
sessa, että vuosiloma oli määrätty alkavaksi vasta työnseisauksen alkamisen jälkeen. 

4.4 Työssäolopäivien veroiset päivät 

Työstä poissaoloa lakon vuoksi ei lueta vuosilomalain 3 §:n mukaiseksi työssäolon ve-
roiseksi ajaksi laskettaessa seuraavan vuoden vuosilomaa. 

Mikäli työntekijä työtaisteluun ryhtymisen jälkeen sairastuu, ei sairauspäiviä lueta 
työssäolon veroisiksi vuosiloman pituutta laskettaessa. 

Mikäli työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt työstä ja työntekijät tä-
män jälkeen ryhtyvät työtaisteluun, joka koskisi myös työkyvyttömänä olevaa työnte-
kijää, pidetään työnseisauksen aikaisia työkyvyttömyydestä johtuvia poissaolopäiviä 
työssäolon veroisina päivinä vuosiloman pituutta laskettaessa. 

4.5 Lomaltapaluuraha 

Mikäli lomaltapaluurahan saaminen työehtosopimuksen mukaan edellyttää välitöntä 
vuosilomalta palaamista, ei sellaisella työntekijällä, joka jää suoraan vuosilomalta lak-
koon, ole oikeutta lomaltapaluurahaan, jollei siitä erikseen esim. lakon lopettamisen 
yhteydessä sovita. 

 

5.  Toisten työntekijäin työtaistelutoimenpiteet ja työnhaluiset  
työntekijät 

Mikäli lakon ulkopuolella oleva työntekijä todella olemassa olevien, sanotusta lakosta 
johtuvien syiden vuoksi estyy lakon vuoksi työtä tekemästä, voi hänellä silti työsopi-
muslain 2. luvun 12 §:n 2 momentin nojalla olla oikeus palkkaan työstä estymisestä 
lukien ensimmäisen seitsemän päivän ajalta. 

 

6.  Työsopimuksen irtisanomis- ja purkamisoikeus 

Työsopimuslain 7. luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla työntekijän työsopimusta 
ei voida irtisanoa työntekijän lakkoon tai muuhun työtaisteluun osallistumisen vuoksi. 

Purkamisoikeuden osalta pätee lähtökohtaisesti sama sääntö. Työnantajalla ei ole 
purkamisoikeutta. Mikäli kyseessä kuitenkin on sopimuksettoman tilan aikana työrii-
tojen sovittelusta annetun lain vastaisesti, tai työehtosopimuksen voimassa ollessa 
mahdollisesti myös työehtosopimuslain tai työehtosopimuksen määräyksen vastaises-
ti toimeenpantu työtaistelutoimenpide, joka ei perustu ammattijärjestön tekemään 
päätökseen, työnantajalla voi joissakin tapauksissa olla oikeus työsopimuksen purka-
miseen. 

 



7.  Työnantajan sulkutoimet 

7.1 Sulku työtaistelutoimenpiteenä 

Sulku on työnantajapuolen työtaistelutoimenpide, jolla on tarkoitus painostaa työn-
tekijäpuolta.  Sulun kohteeksi joutuneiden työntekijöiden työnteko on estetty ja pal-
kanmaksu keskeytetty.   

Sulusta ja siihen liittyvistä työnantajapuolen vaatimuksista työnantajan on ilmoitetta-
va työntekijäpuolelle ja työriitojen sovittelijalle työriitojen sovittelusta annetun lain 
mukaan 14 päivää ennen sulun alkamista. 

7.2 Niin sanottu laiton sulku 

Mikäli työnantajapuoli panee toimeen joko koko työalaa koskevan tai yhtä yritystä tai 
yhtä työmaata koskevan työsulun noudattamatta työriitojen sovittelusta annetun lain 
säätämää ilmoitusmenettelyä on kyseessä ns. laiton sulku, josta työantaja voidaan 
tuomita sakkoon yleisessä alioikeudessa.  Työnantajan toteuttaessa laittoman sulun 
työntekijöiden on ilmoitettava olevansa käytettävissä ja vaadittava palkkaa sulun ajal-
ta. 

Työnantajapuoli saattaa toteuttaa käytännössä työsuluksi katsottavan toimenpiteen, 
vaikka työnantaja itse ei menettelyään suluksi nimittäisikään (työnantaja voi nimittää 
toimenpidettään esimerkiksi "jalkautukseksi"). Kyseessä on sulku, jos työnantaja pai-
nostustarkoituksessa sulkee työhaluiset työntekijät työstä ja keskeyttää heidän pal-
kanmaksunsa ilman, että työnantajalla olisi toimenpiteelleen asiallista ja todella ole-
massa oleviin tosiasioihin perustuvaa syytä (esim. työn estyminen energian saamisen 
tai raaka- ja tarveaineiden toimituksen katkeamisen vuoksi). 

Työnantaja saattaa suorittaa työsulkua läheisesti muistuttavan toimenpiteen myös 
suorittamalla työntekijöiden pakkolomautuksen niin, että lomautusilmoitusaikaa 
noudatetaan, mutta lomautuksella ei ole riittäviä perusteita. Tällöin on kyseessä pe-
rusteeton lomautus, josta työantaja voi sekä työsopimuslain että irtisanomissopimuk-
sen nojalla joutua vahingonkorvausvastuuseen. 

7.3 Laillinen sulku ja vuosiloma 

Työnantajan ns. laillisen sulun oikeusvaikutuksesta mainittakoon mm. se työneuvos-
ton omaksuma tulkinta, ettei työnantajan antamalla työntekijän vuosiloman pitämistä 
koskevalla ilmoituksella (kun vuosiloma sattuu kokonaan sulun ajaksi) ole vaikutusta, 
vaikkei työnantaja olisi vuosiloman pitämisilmoitustaan edes peruuttanut. Ilmoitus on 
vaikutukseton eikä työnantaja ole siis velvollinen maksamaan vuosilomapalkkaa.  Työ-
antajan on annettava peruuntuneen vuosiloman tilalle laillisen vuosilomakauden ai-
kana sulun päätyttyä asianmukainen palkallinen vuosiloma. 

Jos ainoastaan osa ilmoitetusta vuosilomasta on sattunut sulun ajaksi, vain tämä osa 
vuosilomasta katsotaan peruuntuneeksi, ja sen osan kohdalta, joka sattuu sulun päät-
tymisen jälkeiselle ajalle, menetellään samoin kuin edellä on selvitetty asiaa lakon 
osalta. Vuosiloma, joka on ehtinyt alkaa ennen sulun alkua, ei peruunnu miltään osin. 

Työneuvoston tulkinta heijastelee sitä näkemystä, että laillinen sulku merkitsee kai-
ken työsuhteeseen normaalisti kuuluvan toiminnan keskeytymistä. 

 



8.  Ylityökielto 

8.1 Kollektiivinen kieltäytyminen 

Järjestön tekemän päätöksen nojalla tai muutoin joukkoluonteisesti (so. kollektiivises-
ti) toimeenpantu kieltäytyminen ylityöstä työnantajapuolen taivuttamiseksi johonkin 
täyttää työtaistelutoimenpiteen tunnusmerkistön. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole 
työnseisaus, ei vaadita työriitojen sovittelusta annetun lain mukaista ilmoitusta työrii-
tojen sovittelijalle ja vastapuolelle. 

Ylityökiellon toimeenpaneminen sopimuksettoman tilan aikana on sellainen asia, että 
mahdollinen päätös siitä tehdään liiton päättävien elinten toimesta. Näin ollen myös 
tarkemmat ohjeet tällaisen toimenpiteen toteuttamisesta, sen laajuudesta ja muo-
dosta joudutaan harkitsemaan tilanteen mukaan kussakin tapauksessa erikseen. 

8.2 Yksilökohtainen kieltäytyminen 

Työntekijän yksilökohtainen suhtautuminen ylitöiden tekemiseen tai tekemät-
tömyyteen on eri asia kuin työnantajapuolen painostamiseksi toimeenpantu joukko-
luonteinen ylitöistä kieltäytyminen.  Yksilötasolla ylitöiden tekemiseen vaaditaan sekä 
työehtosopimuksen voimassa ollessa, että työehtosopimuksettomana kautena työn-
tekijän suostumusta. 

 

9.  Urakkatyösopimukset sopimuksettoman tilan ja lakon aikana 

Urakkasopimuksen tekeminen tai tekemättä jättäminen on periaatteessa ao. työnte-
kijän tai työntekijöiden ja toisaalta työantajan välinen asia. Sopimus syntyy, kun sen 
ehdoista ja solmimisesta päästään työsuhteen osapuolten kesken yksimielisyyteen. 

9.1 Urakkatyösopimusten teosta kieltäytyminen 

Mahdollinen työntekijöiden tai heidän järjestönsä kollektiivinen päätös kieltäytyä 
työehtosopimuksettomana kautena urakkatyösopimusten teosta on yleensä tarkoi-
tettu painostustoimenpiteeksi työnantajapuolta kohtaan esim. työehtosopimusneu-
vottelujen vauhdittamiseksi. Se on siis eräs työtaistelumuoto. Koska kyseessä ei ole 
työnseisaus, ei työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan ole tarpeen tehdä sano-
tun lain tarkoittamaa ilmoitusta työriitojen sovittelijalle tai työnantajalle. 

Päätös kieltäytyä kollektiivisesti urakkatyösopimusten teosta on luonteeltaan sellai-
nen toimenpide, joka kuuluu liiton päättävien elinten ratkaistaviin asioihin. Sen toi-
meenpanosta, muodosta ja laajuudesta annetaan kussakin tapauksessa erikseen oh-
jeet jäsenistölle. 

9.2 Voimassa olevat urakkatyösopimukset ja lakko 

Mahdollisen lakon aikana jo voimassa olevien urakkatyösopimusten osalta ei sinänsä 
synny mitään erityisiä ongelmia. Jos urakkatyötä suorittava työntekijä kuuluu lakon 
piiriin, ei työtä tehdä eikä palkkaa makseta. Lakon loputtua urakan tekemistä jatke-
taan normaalisti siitä, mihin ennen lakkoa oli jääty. 

Jos urakkatyösopimuksen nojalla työskentelevä työntekijä ei ole lakon piirissä, hän 
jatkaa tavalliseen tapaan työntekoaan. 



  

10.  Erillissopimukset 

10.1 Työrauhavelvollisuus ja työehtosopimusten noudattaminen 

Rakennusliiton solmimien valtakunnallisten työehtosopimusten voimassaolon lakat-
tua niihin työehtosopimuslain nojalla liittyvät velvoitteet eivät enää ole voimassa. 
Työntekijäpuolella enempää kuin työnantajapuolellakaan ei ole työehtosopimuslakiin 
perustuvaa työrauhavelvoitetta eivätkä työehtosopimusten normit sellaisenaan enää 
sido enempää työnantajapuolta kuin työntekijäpuoltakaan. 

Kuten aikaisemmin on selvitetty, työehtosopimusten ns. jälkivaikutus jo ennen työeh-
tosopimusten voimassaolon lakkaamista alkaneissa työsuhteissa voi tietyin poikkeuk-
sin merkitä sitä, että lakanneen työehtosopimuksen työnormeja edelleen noudate-
taan yksityisten työsuhteiden tasolla. 

10.2 Työehtosopimuskelpoisuus 

Rakennusliiton, aluejärjestön ja osaston sääntöjen mukaan kaikilla näillä järjestöillä on 
kelpoisuus solmia työehtosopimus. Tämä merkitsee sitä, että niillä on teoriassa oikeus 
tehdä mm. yrityskohtainen työehtosopimus (ns. erillissopimus) työnantajan kanssa. 
Käytännössä erillissopimuksen allekirjoittajana työntekijäpuolelta on joko asianomai-
nen aluejärjestö tai Rakennusliitto ry. 

10.3 Erillissopimuksesta annetaan ohjeet 

Erillissopimuksen (so. paikallisen yrityskohtaisen työehtosopimuksen) solmiminen so-
pimuksettoman tilan aikana on pitkälle tarkoituksenmukaisuuskysymys. Aluejärjestö-
jen ja osastojen on sekä liiton että ao. järjestöjen omien sääntöjen mukaan toiminnas-
saan noudatettava hallituksen ja liittovaltuuston ohjeita. 

Sen vuoksi on sen harkitseminen, onko millä ehdoilla ja miten laajasti kussakin tilan-
teessa syytä solmia erillissopimuksia kullakin työehtosopimuskierroksella, ensisijaises-
ti hallituksen ja tarvittaessa liittovaltuuston asia. Nämä liiton ylimmät päättävät eli-
met antavat asiasta kulloinkin tarvittavat ohjeet. 

10.4 Erillissopimuksen oikeusvaikutukset 

Jos erillissopimus solmitaan, se tuo tavalliseen tapaan mukanaan ao. työehtosopimuk-
sen solmineelle työntekijäjärjestölle työrauhavelvoitteen ja työnantajalle velvollisuu-
den noudattaa vähintään erillissopimuksessa sovittuja ehtoja. 

10.5 Erillissopimukset järjestäytymättömien työnantajien kanssa 

Luku sinänsä ovat sellaiset erillissopimukset (erityisesti järjestäytymättömien työnan-
tajien kanssa solmitut), jotka on tehty ennen valtakunnallisten työehtosopimusten 
lakkaamista. Se, ovatko ne edelleen ns. valtakunnallisen työehtosopimuksettoman ti-
lan aikana voimassa, riippuu ao. erillissopimuksen voimassaoloa koskevien määräys-
ten sisällöstä ja luonnollisesti myös siitä, onko ao. työehtosopimus, mikäli se on ollut 
tarpeellista, asianmukaisesti irtisanottu. 

Yleensä on todettava, että erillissopimuksia solmittaessa on kiinnitettävä huomiota 
siihen, miten kauan niiden halutaan olevan voimassa ja otettava tästä sopimukseen 
tarvittavat voimassaolomääräykset. 
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