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MP2 Itella Oyj

Pirkko Innanen esittelee valokuvaa Martti Innasesta (oik.) ja Gunnar-pässistä.

Yleisö ei aina tajua, mutta ei se mitään
Martti Innanen on taiteilijauransa aikana seikkaillut niin
Rasilian satemetsissä kuin Gunnar-pässin kanssa keikoilla.
Siinä sivussa on tullut Billboard-pystiä ja naivistisen kuvataiteen palkintoja ulkomailta.
Jukka Nissinen, teksti
Mauri Ratilainen, kuvat
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Urjalan sällien riita Albert Einsteinin syntymävuodesta.
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aiteilija Martti Innasen mielestä joulun vietto kertoo paljon
suomalaisten sivistystasosta.
– Pohjoismaissa on juhlittu 5 000
vuotta ennen Kristuksen syntymää
valon juhlaa, sillä ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa, Innanen
napauttaa.
– Sitä paitsi Jeesus syntyi syyskuussa eikä joulukuussa.
Kulttuurielämän moniottelija
Martti Innanen, 82, on viime vuosikymmeninä tehnyt laajan tuotannon naivistisia maalauksia. Innasen
laskelmien mukaan teoksia on syntynyt lähemmäs tuhat.
– Jotkut haastattelijat ovat
soittaneet minulle ja kysyneet,
vieläkö sinä maalaat. Olen esittänyt siihen vastakysymyksen, miksi olisin lopettanut.
Innanen muistuttaa, että esimerkiksi Grandma Moses, Yhdysvaltojen yksi
tunnetuimmista naivistisista taidemaalareista, aloitti vasta 76-vuotiaana. Sii-

tä huolimatta hän ehti tehdä tauluja satavuotiaaksi asti ja ansaita myyntituloja
koko suvun tarpeiksi.
Martti Innanen on tarkka siitä kenelle hän taulunsa myy.
– Pyydän usein taulua ostavaa avioparia käymään luonani. En halua, että
mies ostaa taulun ja kotona vaimo huutaa, että taulu ei ikinä tule meidän seinälle.
Innaselle on käynyt myös toisin päin
eli oma työ on jäänyt myymättä palkinnoista huolimatta.
– Voitin kansainvälisen naivistisen
maalauskilpailun Sveitsin Morgesissa
vuonna 1995. Kilpailuun osallistui taiteilijoita Australiaa ja Etelä-Amerikkaa
myöten. Taulu tuli kuitenkin minulle takaisin, sillä kukaan ei ostanut sitä. Yleisö ei sitä tajunnut, mutta kriitikot ymmärsivät.
Etelän aurinkoon ja sitä kautta räikeämpään värimaailmaan tottuneet taiteen harrastajat eivät pystyneet omaksumaan synkän suomalaisen kuutamon ja ruskan luomia sävyjä. Sveitsiin
ei siis kannattanut lähteä rahtaamaan
isomman näyttelyn tarveaineita. Saat-
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Kuka Martti Innanen?
• Martti Innanen on syntynyt Helsingissä
vuonna 1931.
• humoristinen iskelmälaulaja, kirjailija
ja taidemaalari.
• tunnettuja kappaleita: Elsa, kohtalon
lapsi, Urjalan taikayö, Gunnar vierasmaalainen, Kumiteräsaappaat
• Innanen on toistaiseksi ainoa suomalainen, jolle yhdysvaltalainen Billboardlehti on myöntänyt vuotuisen tunnustuspalkintonsa vuonna 1968
• Innanen on myös tehnyt ohjelmia
Yleisradiolle, kirjoittanut kirjoja ja
pitänyt taidenäyttelyitä.
• tauluja on syntynyt vajaa tuhat kappaletta
• Innasen tauluihin voi nyt tutustua Naivistit Iittalassa -säätiön talvinäyttelyssä
5. tammikuuta asti
• studioalbumit: Rakkauden ja onnen
satumaan täysivaltainen suurlähetti
läs, Martti Innanen, Päreitä kaina
lossa, Kissantervaaja
• puhenäytelmiä: Joe Smith Rasilian satemetsässä, Horolan Elinan ihmeelliset
seikkailut, Soi sirkkain viulut Uhtuan
kesäyössä
• kirjoja: Seikkailu viitakossa, Lippa
vinossa, Frank armoton

Martti Innasella on kolmisenkymmentä ideaa, joita hän varioi laajassa tuotannossaan. Yksi tärkeä
innoittaja on pöljyys.

taa myös olla, että suomalaisille luonteenomainen nenänkaivuu ja rappusilta pihamaalle kuseminen olisivat saattaneet olla liikaa keskieurooppalaiselle yleisölle.

Kansansuosio ei kiinnosta
Martti Innanen ei ole koskaan pyrkinyt miellyttämään suurten kansanjoukkojen esteettistä silmää.
– Kun täytin 75 vuotta, minusta tehtiin Helsingin Sanomiin iso juttu. Totesin haastattelussa,
että on lottovoitto syntyä Suomeen, sillä saa elää
ja asua sellaisen kansan keskuudessa, joka rakastaa yli kaiken Matti Nykästä.
Muutamaa päivää myöhemmin Innanen oli
lähikaupassa ostoksilla.
– Siinä hyllyjen välissä vastaan tuli viiskymppinen mies: ”Ai Innanen päivää. Oli kiva kuulla,
että tekin tykkäätte kovasti Nykäsestä”. No, minä
siihen, että hyvää päivänjatkoa.

Tangoparodia meni täydestä

Nilsiän ihmissudet lyövät venttiä korvessa.
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Ennen kuvataiteilijan hommia Martti Innanen ehti tehdä muusikon uran ja sen päälle päivätyön kolumnistina ja kirjailijana.
– Voi jopa sanoa, että en muista mihin lehteen en ole kirjoittanut. Mitä tahansa olen elämässäni tehnyt, minulle syttyy soihtu, joka palaa

ja vie mennessään, Innanen kuvaa heittäytymistään kaikkeen tekemiseen.
Muusikonura lähti liikkeelle 19-vuotiaana,
kun Innanen ryhtyi esiintymään ihmisille rumpujen kanssa.
– Rumpujen soitto ei kiinnostanut minua ja
ryhdyin opiskelemaan kitaraa. Se innosti ja vei
minut mennessään. Ensimmäisen oman bändin
perustin vuonna 1954, Innanen kertaa ammattimuusikkouransa alkua.
Kymmenen vuotta omaa bändiä pyöritettyään
Innanen lähti Åke Sjöblomin orkesteriin. Sjöblom osasi keikkamyynnin paremmin ja töitä riitti soittajille.
– Sitten minulla pamahti kusi päähän ja päätin tehdä laululevyn, Innanen nauraa rätkättää.
Tangomusiikkia parodiowiva Rakkauden ja
onnensatumaan täysivaltainen suurlähettiläs
-levy oli myyntimenestys. Nähtävästi osalle yleisöä esimerkiksi Elsa, kohtalon lapsi -kappaleen
huumori meni täysin ohi. Innaselle vuoden 1967
menestys toi ainoana suomalaisena muusikkona
arvostetun yhdysvaltalaisen Billboard-lehden palkinnon.
– Olimme kevättalvella keikalla Haminassa.
Päivällä otettiin kundien kanssa vähän paukkuja
ja lyötiin korttia. Radio oli auki ja yhtäkkiä siellä
kerrotaan, että ainoana suomalaisena Martti Innanen on voittanut Billboard-palkinnon.
Sen jälkeen maakuntalehden keikkailmoituksessa saattoi lukea, että orkesterin laulusolistina
Martti Innanen, joka on voittanut maailman parhaan laulajan palkinnon. Menestys tutustutti Innasen myös erittäin pätevään keikkakumppaniin.
– Gunnar-pässi oli paras työtoverini halki
vuosikymmenten, Innanen kehuu Gunnar vierasmaalainen -kappaleen taustaesiintyjää.
– Meille tuli samanlainen suhde kuin miehelle ja koiralle. Gunnar tykkäsi minusta ja odotimme yhdessä lavan takahuoneessa esiintymisvuoroamme. Gunnaria piti tietenkin kävelyttää välillä. Niin me menimme ympäri Suomea.
Menestys keikkarintamalla haihtui kuitenkin
nopeasti muutaman vuoden jälkeen. Se ei Innasta
paljoakaan hetkauttanut.
– Pimahdin, että saatana, nyt loppuu keikoilla käynti. Ärsyttävintä siinä työssä oli se, että jouduin kilpailemaan kusipäiden suosiosta kusipäisten iskelmälaulajien kanssa.
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Pääkirjoitus

Helsinki 13.12.2013
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Nakerrepaketti
Jyrki Kataisen (kok.) hallitus sai pakerrettua kasaan päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Se on 26-sivuinen moniste, josta
löytyy lista päätetyistä asioista. Tosin Toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin -termi toistuu suunnilleen joka toisessa rakennekorjauksen
alakohdassa.
Rakentajille tärkeimmät kohdat löytyivät harmaan talouden torjuntaohjelmasta sekä tilaajavastuun laajentamisesta. Näissä hankkeissa on luvassa pientä etenemistä, mutta mitään uutta ja mullistavaa ei ole luvassa.
Asuntomarkkinat oli nostettu omaksi liittee-

seen rakennepoliittisessa ohjelmassa. Ei olisi tarvinnut. Liitteeseen on kirjattu hurskaita toiveita
kaavoituksen nopeuttamisesta ja Helsingin seudun metropolialueen asuntorakentamisen lisäämisestä. Narulla on hankala työntää asuntorakentamista kiihkeämpään naulaustahtiin.
Asunnot ovat pääkaupunkiseudulla pullonkaula ihmisten työllistymisessä. Töitä olisi, mutta ihmisillä ei ole varaa asua edes lähikunnissa.
Työeläkeyhtiöille on mahdollisesti tulossa
mahdollisuuksia sijoittaa vuokra-asuntotuotantoon. Yleishyödyllisille vuokra-asuntoyhtiöille rakennellaan 20-vuotista korkotukimallia. Uutta

vierasta pääomaa voi olla hankala saada asuntorakentamiseen. Perinteiset vuokra-asuntojen rakennuttajat VVO ja Sato ovat ilmoittaneet, etteivät
ne lähde tarjotulla korkotukimallilla rakentamaan
yhtään vuokra-asuntoa. Yleishyödyllisyys sitoisi vuokra-asuntojen rakentamisen liian tiukkaan
liekaan, mikä estäisi yritysten omaisuusmassan
käytön vakuuksina tulevissa rakennushankkeissa.
Joulun alla olisi mukava jakaa kivoja joulupaketteja ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Kataisen
hallituksesta on valitettavasti pakko sanoa, että se
on tehnyt mahdollisesti huonointa asuntopolitiikkaa miesmuistiin.

det strukturpolitiska programmet. Det hade inte varit nödvändigt. I bilagan har man skrivit ner
fromma förhoppningar om snabbare planläggning
och om ökat bostadsbyggande i Helsingforsregionens metropolområde. Det är svårt att öka hammarslagstakten i bostadsbyggandet med snöre.
Bostäderna är en flaskhals för att folk ska
kunna sysselsättas inom huvudstadsregionen. Det
finns jobb, men folk har inte råd att bo ens i närkommunerna.
Arbetspensionsbolagen kommer eventuellt att
få möjligheter att investera i hyresbostadsproduktion. Man håller på att bygga upp en 20-årig räntestödsmodell för allmännyttiga hyresbostadsbo-

lag. Det kan vara besvärligt att få nytt främmande kapital för bostadsbyggande. De traditionella
hyresbostadsbyggarna VVO och Sato har meddelat de inte med den räntestödsmodell som erbjuds
kommer att börja bygga en enda hyresbostad. Allmännyttigheten skulle binda byggandet av hyresbostäder med ett alltför spänt snöre, vilket skulle
förhindra att företagens egendomsmassa används
som säkerhet vid kommande byggnadsprojekt.
Det vore roligt att inför julen få dela ut trevliga julklappar och önska alla ett gott nytt år. Vad
gäller Katainens regering är jag tyvärr tvungen att
säga att den har bedrivit den eventuellt sämsta bostadspolitiken i mannaminne.

Knapert paket
Jyrki Katainens (Saml.) regering lyckades få
ihop ett paket med beslut om hur det strukturpolitiska programmet ska genomföras. Det är ett duplikat på 26 sidor med en förteckning över vad
man beslutat om. Å andra sidan upprepas uttrycket ”Tidtabellen för verkställandet preciseras senare” i stort sett vid varannan underpunkt som kräver strukturkorrigering.
De för byggarna viktigaste punkterna hittar
vi i programmet för avvärjande av den grå ekonomin samt i utvidgningen av beställaransvaret.
Smärre framsteg utlovas i dessa projekt, men något nytt och omstörtande är inte att vänta.
Bostadsmarknaden fick en helt egen bilaga i

Hupeneva etujoukko
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aannoisessa SAK:n valtuustossa eräs arvostamani eläkeasiantuntija totesi, että työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelujen on
onnistuttava, jotta asia ei siirry poliitikoille. Homma ei ole todellisuudessa ihan näin. Poliitikot tekevät päätökset joka tapauksessa.
SAK:ssa ja valtaosassa sen jäsenliittoja on vallanpitäjinä ollut aina kaksi poliittista ryhmää, demariryhmä ja vasemmistoryhmä (aiemmin kommunistit ja kansandemokraatit).
Sosiaalidemokraattien kannatus työväestön
keskuudessa on huvennut pariinkymmeneen prosenttiin ja Vasemmistoliiton muuttunut liki marginaaliseksi. Valtarakennelmat eivät silti ole uhattuna.
Valta säilyy, koska vaalityössä välttämättömät liiton palkatut työntekijät valitaan poliittisin
perustein ja ryhmät määrittelevät itse säännöt, joiden mukaan vaalit käydään. Kaiken varmistaa jäsenten passiivisuus. Ay-toiminta ei herätä ihmisissä intohimoa. Mihinkään liittoon ei synny sellaista
satojen tai tuhansien jäsenten massaa, joka kyseenalaistaisi vanhat rakennelmat ja vaikuttaisi liittovaalien tulokseen.
Ryhmätoiminnassa noudatetaan yhä vuosikymmenten takaisia periaatteita. Kokoukset ovat
ulkopuolisilta suljettuja eikä niistä julkaista pöytäkirjaa. Ryhmän jäsenet ovat velvollisia noudattamaan ryhmän kantaa varsinaisen hallintoelimen,
kuten esimerkiksi liiton hallituksen, kokouksessa.
Liki kaikkien päätösten tekoon riittää yksinkertainen enemmistö, joten poliittisen enemmistöryhmän päätös on käytännössä todellinen päätös ja virallinen hallituksen päätös usein pelkkää teatteria.
Rakennusliitossa pelattiin samaa poliittista
peliä vuosikymmeniä. Vasemmistoryhmä kellotti
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80 prosentin vaalituloksia ja trendi oli jopa nouseva. Monella meistä alkoi lyödä suonta otsaan.
Elimmekö Suomi-nimisessä Neuvostoliitossa, jossa itse itseään täydentävä pieni poliittinen eliitti julisti olevansa työläisten etujoukko ja kielsi poliittiset oikeudet muilta?
Rakennusliitossa luovuttiin puoluepolitiikasta. Jouduimme jättämään SAK:n ryhmätoiminnan ja meidät heitettiin ulos keskusjärjestön hallituksen työvaliokunnasta. Mutta silti kannatti.
Nyt jokainen Rakennusliiton jäsen on poliittisesta mielipiteestään riippumatta tasa-arvoinen, voi
osallistua toimintaan ja päätöksentekoon kaikilla liiton tasoilla ja päästä liittoon töihin. Työpaikat Rakennusliitossa ovat nykyisin aidosti avoinna kaikille eivätkä kiintiöityjä minkään jäsenkirjan haltijoille.
SAK ja muut sen jäsenliitot eivät seuranneet
Rakennusliittoa. Päinvastoin. Vasemmistoryhmä
julisti meidän olevan väärässä ja demariryhmä ilmoitti tiivistävänsä ryhmätoimintaansa. Totuutta asiassa ei varmastikaan ole. Ihmiset näkevät ja
kokevat hyvin eri tavoin demokratian ja oikeudenmukaisuuden.
Totta kuitenkin on, että seuraava eläkeratkaisu on poliittinen, vaikka sopijoina olisivat työmarkkinajärjestöt. Elinkeinoelämän Keskusliiton toimitusjohtaja ex-kokoomusministeri Jyri
Häkämies saa kaiken tarvitsemansa tuen porvaripuolueilta. Palkansaajien puolelta ratkaisevan SAK:n kannan päättää viime kädessä
SAK:n demariryhmä.
Kyösti Suokas
2. puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry

Ulkomailla
1. joulukuuta Länsi-Saksan liittokansleri Ludwig Erhard ja
Berliinin pormestari Willy
Brandt varoittivat Yhdysvaltoja vähentämästä joukkuja Euroopasta.
3. joulukuuta Varsovassa kokoontunut Maailman rauhanneuvosto suhtautui kielteisesti
Kiinan kovaan länsi-politikkaan.
16. joulukuuta Kenia ja Sansibar hyväksyttiin YK:n jäsenmaiksi.
23. joulukuuta jouluristeilyllä ollut kreikkalaisalus Lakonia syttyi tuleen Atlantilla.
Onnettomuudessa
kuoli 19 matkustajaa.
24. joulukuuta Kyproksella alkoi lyhyt
sisällissota turkkilaisten ja kreikkalaisten välillä.
26. joulukuuta aselepo Kyproksella
28. joulukuuta
länsiberliiniläiset
pääsivät ensimmäistä kertaa 28
kuukauteen vierailla itäberliiniläisten sukulaisten

ja tuttavien luona.
31. joulukuuta Rhodesian ja
Njassamaan Keski-Afrikan liittovaltio purkautui.
Kotimaassa
2. joulukuuta Suomi valittiin
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n neuvoston jäseneksi.
12. joulukuuta valtiovarainministeri Osmo P. Karttunen erosi hallituksesta.

17. joulukuuta SKDL:n kansanedustaja Yrjö Murto kuoli. Presidentti Urho Kekkonen myönsi eron Ahti Karjalaisen hallitukselle...
18. joulukuuta ...ja nimitti kansliapäällikkö Reino Lehdon
muodostaman virkamieshallituksen.
Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä Milloin 1965 ja
Wikipedia.
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Onteloelementtien nostotyön
turvallisuutta parannettava
Rakennusliiton Sosiaalija työsuojeluryhmä vaatii
ontelosaksien käytön
lopettamista nostotyössä.
Johanna Hellsten

R

akennusliiton Sosiaali- ja
työsuojelutyöryhmä käsitteli
kokouksessaan marraskuun
lopulla onteloelementtien ja niiden
asennustyön turvallisuutta. Paikalla
olleiden luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen mielestä onteloelementtien nosto on vaarallista
ontelosaksilla. Onteloelementtien
nostotyön turvallisuudessa ei ole tapahtunut kehitystä parempaan.
– Työmailla on tullut ontelosaksien leukoja päähän tai rintaan ja
kuorma-autojen lavoilta on tapahtunut putoamisia, ryhmän puheenjohtaja, Hartelan työsuojeluvaltuutettu
Janne Gren kertoo.
– Jokainen tapaturma on aivan
turha. Ne voidaan ennaltaehkäistä ja
työt suunnitella niin, ettei tapaturmia satu, työsuojeluvaltuutettuna Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla toimiva Timo Fagerdahl muistuttaa.
Myös aineelliset vahingot voivat olla todella kovia. Ontelolaattojen reunat ovat murtumisherkkiä,

Rakennusliiton Sosiaali- ja työsuojeluryhmä vaatii onteloelementteihin valmiita nostopisteitä.

joten ontelosakset vapautuvat suurella voimalla reunamurtuman sattuessa.
Rakennusteollisuus ry ja Betoniteollisuus ry pitivät 2012 keväällä
seminaarin, jossa käsiteltiin onteloelementtien nostotyön turvallisuutta ja miten onteloelementtien
nostotyön turvallisuus pystytään
hoitamaan paremmin.
Järjestöt ehdottivat, että ennen
ontelolaatan valmistusta siihen suunnitellaan nostopaikat jo elementtiteh-

taalla. Nostopaikat tehdään valuun
upotettuna nostopisteenä. Ne parantaisivat merkittävästi nostotyön turvallisuutta ja lisäksi nostokohdat tarjoaisivat elementtiasentajille onteloasennuskentällä putoamisen estävien
valjaiden kiinnityspisteitä.
– Vaadimme, että nyt siirrytään
sanoista tekoihin eli parantamaan
onteloelementtien nostotyön ja asentajien työturvallisuutta. Jatkossa onteloelementtien nostotyössä ei tule
käyttää ontelosaksia, eikä trukki-

piikki-nostoapuväline -innovaatiovirityksellä, joka on tällä hetkellä
kehitteillä, Sosiaali- ja työsuojeluryhmä vaatii.
Ryhmän mukaan nostot tulee
tehdä onteloelementissä olevista
upotetuista nostopisteistä.
– Tämä on konkreettinen esitys,
joka toteutuessaan johtaa työturvallisuuden paranemiseen työmailla ja
työpaikoilla. Yhteinen tavoite on tapaturmattomat työmaat vuoteen
2020 mennessä.

Neuvottelutavoitteet täsmentyvät

Rakennusliiton neuvottelijoita evästettiin tiiviisti Helsingissä pidetyssä
ammattialojen työryhmien tapaamisessa.

Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n väliset
neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta pyörähtävät
virallisesti käyntiin tammikuun puolivälissä.
Heikki Korhonen

R

akennusliitto on täsmentänyt
omia tavoitteitaan sekä Jyväskylän maakokouksessa
että sen jälkeen pidetyissä ammattialojen työryhmätapaamisissa. Myös
liiton hallitus on käsitellyt tulevia
neuvotteluja kokouksissaan.
Kaikki Rakennusliiton solmimat työehtosopimukset päättyvät
helmikuun lopussa. Liittokokous-
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päätösten mukaisesti liiton täytyy
tavoitella ostovoimaa lisääviä ja rakennusteollisuuden työntekijöiden
työoloja parantavia sopimuksia.
Jos uutta sopimusta ei ole solmittu maaliskuun alkuun mennessä,
alkaa sopimukseton tila.
Rakentajat ovat käsitelleet neuvottelutavoitteita laajasti Jyväskylässä pidetyssä suuressa maakokouksessa. Sen jälkeen pidettiin Helsingissä ammattialatyöryhmien kokouk-

set, joissa käytiin yksityiskohtaisempien tavoitteiden kimppuun.
Tämän lisäksi liiton hallitus ja
johto ovat saaneet eräiden ammattiosastojen ja aluejärjestöjen esityksiä, joita käytetään niitäkin hyväksi
tavoitteita asetettaessa.
Liiton hallitus käy neuvottelutilannetta lävitse jokaisen kokouksen
yhteydessä.
Varsinaiset neuvottelukosketukset alkanevat tammikuun puolivälissä ja jatkuvat helmikuun loppupuolelle asti.

Mieluummin sopimalla
kuin tappelemalla
Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT solmivat kahdeksan yleissitovaa työehtosopimusta.
Rakennusliitto pyrkii omalta
osaltaan saamaan aikaiseksi hyvän
sopimuksen neuvottelemalla. Tavoitteena ei ole työtaistelu vaan sopimus.
Myös tällä sopimuskierroksella
kaikki ammattialat kulkevat rinta
rinnan eli kaikille aloille tehdään
sopimukset yhtä aikaa.
Kun neuvottelutulos saavutetaan, se käsitellään välittömästi liiton hallituksessa. Jos tilanne on erityisen vaikea tai sitä halutaan pohtia

laajemmin, voidaan kutsua koolle
myös liiton valtuusto.
Varsinaisia euromääräisiä tai
prosentuaalisia korotustavoitteita ei
ole vielä esitetty.
Jos neuvottelut eivät näytä johtavan tulokseen, liitto voi julistaa
esimerkiksi ylityökiellon. Seuraava
kovempi toimenpide on lakkovaroitus. Sen ei kuitenkaan tarvitse koskea kaikkia rakennusaloja vaan se
voi olla alueellinen tai kohdistua joihinkin avainyrityksiin.

Sovitut asiat kerrotaan
Rakennusliitto tiedottaa koko neuvottelujen ajan avoimesti kaikesta
siitä, mistä on päästy sopimukseen
työnantajien kanssa. Sen sijaan neuvottelupöydissä olevien keskeneräisten asioiden osalta annetaan neuvottelijoille täysi rauha vaikeassa työssään.
Yleensä sopimukset ovat kokonaisuuksia eli ne elävät viime hetkeen asti. Kun yksikin asia on sopimatta, on koko sopimus avoinna.
Rakennusliitto pyrkii siihen, että
sopimukset olisivat kaikki kasassa
viimeistään maaliskuun alussa.
Neuvottelutilannetta voi seurata
parhaiten liiton verkkosivuilla osoitteessa www.rakennusliitto.fi.
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Rakennustyömaan
pakkasrajat

V

iimeistään nyt on syytä palauttaa mieleen työehtosopimuksen määräykset työmaakohtaisen pakkasrajan asettamisesta. Turhien työmatkojen välttämiseksi rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti on tarpeen
määritellä pakkasraja, jolloin työmaalle ei tarvitse mennä. Rajaa
määritettäessä pitää ottaa huomioon
työvaiheet ja olosuhteet.
Rakennuksen runkovaiheessa
kova pakkanen voi estää työnteon tilapäisesti.
Työmaan ja eri työtehtävien
pakkasrajoista päätettäessä on syytä
huomioida alueen ilmasto-olot kuten tuulisuus. Erot voivat olla suuria
rannikon, sisämaan ja pohjoisen välillä. Ne työkohteet, joissa pakkasrajat on määritelty asianmukaisesti jo
hyvissä ajoin syksyllä, ovat yleensä
asettaneet rajat -15 C ja -20 Celsiusasteen haarukkaan. Työtehtäväkoh-

Rakennusliitto ja Kansan Arkisto keräävät

muistoja työolosuhteista

taisesti raja voi olla huomattavasti
alhaisempikin, esimerkiksi julkisivurappauksessa ja muurauksessa,
jolloin käytettävät materiaalit asettavat käyttölämpötilan vähimmäisrajat.
Pakkasen ja tuulen yhteisvaikutus voi yllättää. Tuulen vaikutus
pakkasen purevuuteen on melkoinen ja sen huomioiminen turhien paleltumavammojen ehkäisemiseksi
on rakennustyömaalla syytä ottaa
vakavasti. Tuulen vaikutuksen pakkasen purevuuteen voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta.
Epäedulliset sääolot, kuten kova
pakkanen, eivät ole eduksi myöskään urakkatyölle. Työskentely liian
kylmässä vie taatusti urakan keskituntiansiota turhaan alaspäin.
Kari Lamberg
Jukka Suokas
työehtotoimitsijat

Kouluttautumalla
verkostoitumista
varmuutta
voimaa
Luottamushenkilöiden peruskoulutus,
Rantasipi Eden Nokia
20.- 21.1. Yhteysmieskoulutus
20.- 22.1. LM peruskurssi, osa 1
20.- 22.1. TSV peruskurssi, osa 1
Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja
on rajoitetusti!
5.-7.2. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi,
Siikaranta
Luottamushenkilöiden peruskoulutus,
Rantasipi Eden Nokia
10-11.2. LM peruskurssi, osa 2
10.-11.2. TSV peruskurssi, osa 2
Lisää koulutuksia: Rakennusliitto.fi/koulutus

Ilmoittautumiset viimeistään 3 viikkoa ennen kurssia skannattuna
ay-koulutushakemuksella: koulutus@rakennusliitto.fi
tai: RL/koulutus, PL 307, 00531 Helsinki
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Päivähoitopula näkyy Käpylän vanhainkodin rakennustyömaalla 2.9.1950.
Kuva: Yrjö Lintunen

Rakennusliitto täyttää 90 vuotta
vuonna 2014. Juhlan kunniaksi
rakennetaan Rakennusliiton kesäpäiville Savonlinnaan 7.- 8.6.2014
näyttely, joka esittelee rakentajien
työolosuhteita ja niiden muutoksia.

Nyt onkin aika kerätä omakohtaisia muistoja aihepiiristä. Keruussa
syntyneet muistelmat talletetaan
Kansan Arkistoon myöhempää
tutkimusta varten.

Muistoja toivotaan erityisesti näistä aihepiireistä:
Työolosuhteet ja työhyvinvointi:
Millaista oli rakentajan työ urasi
alkuaikoina ja kuinka olosuhteet
ovat muuttuneet? Millaisia olivat
esimerkiksi työmaat ja parakit,
työvälineet,
työpaikkaruokailu,
reissutyöt, virkistystoiminta ja
työtaistelut. Onko jokin asia mennyt parempaan suuntaan tai huonommaksi?

Niitä käytetään myös mahdollisuuksien mukaan kesäpäivien näyttelyssä. Näyttely kiertää Työturvallisuus ja työsuojelu:
myös muissa tapahtumissa.
Kuinka työturvallisuus on muutMuistelmia toivotaan niin van- tunut vuosien varrella? Aihepiirehemman kuin nuoremmankin jä mm. suojavarusteet ja -ohjeet,
polven rakentajilta. Myös uudem- työtapaturmat, vaaralliset aineet
mat 2000-luvun kokemukset kiin- (esim. maalit, liuottimet, asbesti).
nostavat kovasti.

Muistelukset voi voi lähettää 31.1.2014 mennessä osoitteeseen:
Rakennusliitto, Sissi Kähkönen, PL 307, 00531 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona (.doc, .docx, .rtf tai .pdf –muodossa) osoitteeseen
sissi.kahkonen@rakennusliitto.fi
Mukaan liitetään nimi ja yhteystiedot sekä muistelijan syntymävuosi ja
ammatti sekä mielellään puhelinnumero. Lisäksi on mainittava, mikäli
kertojan nimeä ei saa käyttää Rakennusliiton 90-vuotisnäyttelyn yhteydessä. Kaikkien kirjoituksia lähettäneiden kesken arvotaan mukavia
palkintoja.
Lisätietoja: reetta.laitinen@kansanarkisto.fi, 044 721 030 2,
Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki

7

Viktor Fedotov (vas.), Miika Karhapää ja Marko Makkonen muottia kasaamassa.

Kiteen elementtitehtaalla riittää töitä
Ruduksen Kiteen elementtitehdasta työllistävät
Etelä-Suomen rakennuskohteet.
Jukka Nissinen

K

itee ei ole päässyt viime aikoina myönteisten talousuutisten otsikoihin. Vuosi sitten valtionvarainministeriö julisti Kiteen kaupungin kriisikunnaksi. Kaupungin taloutta paikataan
ensi vuonna nostamalla veroäyri 22,5 prosenttiin, mikä tekee Kiteestä Suomen raskaimmin verotetun paikkakunnan.
Ruduksen teollisuustontilla on
kuitenkin täysi tohina päällä.
– Teemme tällä hetkellä elementtejä Etelä-Suomen työmaille. Pari
kohdetta on myös Joensuussa. Tilauksia on tammikuun loppuun asti, pääluottamusmies Ossi Turunen listaa
tämän hetken varmoja toimituksia.
Turunen uskoo, että elementtitehtaan työporukalle riittää jatkos-
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sakin töitä. Elementtitehtaan lisäksi
tontilla on sora- ja betoniasema. Rudus työllistää lähes 40 työntekijää.
Rudus on palkannut myös tuoreita,
juuri koulusta valmistuneita rakennusmiehiä tehtaalle.
– Onneksi Skanska ja YIT ovat
olleet tyytyväisiä meidän laatuumme. Paikallisilla töillä tämä tehdas
pyörisi viikon tai pari vuodessa.
Ruduksen Kiteen elementtitehtaan historia yltää 1970-luvun
puoliväliin asti. Omistajat ovat tehtaalla vaihtuneet puolenkymmentä
kertaa, viimeksi tehdas siirtyi tämän vuoden alussa Lemminkäiseltä Rudukselle isomman toimialajärjestelyn yhteydessä. Turunen on
tullut tontille tekemään aluksi kunnallistekniikan valutöitä vuonna
1983. Rakennusalan hommat alkoivat nuorella miehellä vuonna 1975.

Kuvia on osattava lukea ja pystyttävä kuvittelemaan mielessään osat myös
ylösalaisin, Tapio Jormanainen muistuttaa kolmiulotteisen hahmottamisen
tarpeesta.

– Täällä tehtaalla on tullut tehtyä kaikenlaista. Tätä nykyä olen elementtien jälkikäsittelyssä. Puramme

elementit lähtökuntoon. Olemme ruvenneet tekemään myös rappauskiviä, niitä meillä ei ole aikaisemmin
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Ruduksen Kiteen
elementtitehtaalla
raudoitukset tehdään
omassa työpisteessään.
Ari Härkänen antaa
teräkselle valohoitoa.

ollut tuotannossa, Turunen kertoo.
Kiteellä raudoittajat tulevat työvuoroonsa puoli kuudelta. Elementtejä siirtävä työporukka tulee kuuteen.
– Kivien ajoon menee neljällä
nosturilla suunnilleen tunti. Muottitimpurit tulevat seitsemäksi töihin, valumiehet yhdeksältä, Turunen kertaa päivittäistä työrytmiä.

Räntäsateella
katosta on hyötyä
Kiteen elementtitehtaan työsuhteet
ovat pitkiä, moni on tullut tontille
työntekoon jo 1970–1980-lukujen
vaihteessa.
– Rakennusalalla näillä seuduilla ei ole paljon vaihtoehtoja. Talvella olisimme kaikki kortistossa muista rakennushommista, kirvesmies,
vara työsuojeluvaltuutettu Tapio
Jormanainen muistuttaa.
– Tämä tehdas on ollut hyvä
työllistäjä. Meillä ei ole ollut lomautuksia kovinkaan usein, Turunen toteaa.
Kirvesmies, työsuojeluvaltuutettu Timo Halttunen on tullut töihin elementtitehtaalle ensimmäisen
kerran jo vuonna 1983.
– Olen tullut viisi kertaa tähän
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– Kuusvitosena eläkkeelle jäämisestä voi vain haaveilla,
Timo Halttunen toteaa.

taloon töihin. Olen välillä käynyt
muualla töissä, emännän perässä parilla paikkakunnalla. On hyvä nähdä vähän muutakin välillä. Jokaisessa paikassa on hyvät ja huonot
puolensa. Täällä on hyvää se, ettei
tarvitse olla sateessa ja kiipeillä tikapuilla pitkin seiniä. Räntäsateella arvostaa tuota kattoa ja työvaloja,
Halttunen vertailee.
Ruduksen tehtaan työntekijöitä
viime aikoina käyty keskustelu eläkeiän nostamisesta ihmetyttää melkoisesti.
– Tässä pitäisi vielä 15 vuotta
pyöriä. On aivan varmaa, että paikat
eivät kestä niin pitkään. Sen verran
on jo kremppoja, että kuusvitosena
eläkkeelle jäämisestä voi vain haaveilla, Halttunen napauttaa.
– Jokainen saa tulla kokeilemaan mitä nuo elementtien topparit painavat. Olen näitä hommia tehnyt jo 30 vuotta. Minua pari vuotta

Valumiehet tulevat työvuoroon aamuyhdeksältä.
Valuhommissa Jyrki Väistö.

nuorempi kaveri on Niiralan tullissa passintarkastuksessa töissä. Hän
pääsee helmikuussa eläkkeelle, Jormanainen heittää esimerkin tuttavapiiristä.

Tessistä turhat
tulkinnanvarat pois
Ossi Turunen on ollut luottamusmiehenä paria kautta lukuun ottamatta vuodesta 1983 lähtien. Yleisesti ottaen asiat sujuvat työnantajan
kanssa asiallisesti, mutta välillä on
ollut sellaisiakin vääntöjä, jotka ovat
ole ratkenneet kuin arpajaisissa.
– Työpaikalla sopimiset pitää
saada pois. Tes-kirjassa on oltava
niin hyvät ohjeet, ettei täällä tarvitse sopia, Turunen sanoo.
– Tessistä pitää saada mahdollisimman selkeälukuinen, etteivät tulkinnat mene aivan sirkukseksi.
Turunen muistelee lämmöllä

vanhaa työnantajaansa Arvo Taskista tessin tulkinnan osalta.
– Arssi sanoi, että mennään
tuon sinisen kirjan mukaan, niin
kummallakaan ei ole sen kummempaa erimielisyyttä.
Keskuskonttoreiden väkeä tai
lakimiehiä ei tarvittu selkeää tekstiä sotkemaan.
Lomien pidentäminen poistamalla lauantait lomapäivien laskennasta olisi asiallisen väännön paikka.
– Se olisi pitänyt tehdä jo kymmeniä vuosia sitten, Turunen kirittää.
Ruduksen työporukka haluaisi
yhtenäistää rakennusalan tessejä ja
tuoda myös ruokarahan rakennustuotteen puolelle.
– Joudumme täällä tehtaalla syömään omia eväitä aivan kuin
muillakin rakennustyömailla. Tessien yhtenäistäminen olisi hyvä asia,
samassa Rakennusliitossahan tässä
ollaan, Turunen perustelee.
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Naisporukassa vietettiin aamupäivää riehakkaissa tunnelmissa.

Tupa
täynnä
naisia

Uudenmaan rakentajanaisten ensimmäisillä treffeillä
kokeiltiin stukkomaalausta, foliotapetointia ja räkätettiin kunnolla.
Johanna Hellsten

V

iime kesän maalarien kesäpäiviltä lähtenyt idea ammattirajat ylittävästä, paikallisesta naisverkostosta sai tulta
alleen marraskuisena viikonloppuna Helsingissä. Uudellamaalla toimivia naisrakentajia on kokoontunut
Viidennelle linjalle Helsingin maalareiden ja putkimiesten tiloihin tapaamaan toisiaan sekä saamaan oppia stukkomaalauksesta ja foliotapetoinnista.
Tapahtuman koollekutsuja, Helsingin Maalarien puheenjohtaja Johanna Elonen myhäilee tyytyväisenä osanottajamäärästä ja tunnelmasta.
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– Olen tosi iloinen, että tänne
on saatu hyvä porukka kasaan ja
myös useita ulkomaalaisia naisrakentajia. Heidätkin pitää saada mukaan Rakennusliiton toimintaan,
Elonen sanoo.
Tapahtumaan on ilmoittautunut mukaan lähes kolmekymmentä naista. Pääosa väestä on maalareita, mutta on mukaan uskaltautunut rakennusnaisia ja yksi ympäristövastaavakin.

Stukkomaalaus on
arvokasta lystiä
Tapaamisen varsinaisena ohjelmanumerona yhdessäolon lisäksi on helmiäisstukkomaalauksen ja foliotape-

Pirjo Perkiökangas näyttää, miten stukkoseinä syntyy.
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toinnin harjoittelu maalari Pirjo Perkiökankaan varmassa ohjauksessa.
Perkiökankaalla on pitkä kokemus
vaativien stukkotöiden tekemisessä.
Foliotapetointi taas on Perkiökankaan oma kehitelmä, jolla saa aikaan
todella näyttäviä huomioseiniä.
– Olen tehnyt stukkomaalausta
18 vuotta. Käytän modernia stukkotekniikkaa, en hallitse vanhaa, perinteistä menetelmää. Tekniikka on
hiukan tänäkin aikana muuttunut.
Silloin 18 vuotta sitten pohjastukko oli rakeisempaa ja pinta taas hienompaa, Perkiökangas kertoo.
Stukkomaalit ovat työstettynä erittäin emäksisiä, joten pintaa
tehdessä on käytettävä ehdottomasti käsineitä.
– Hiuksetkin olisi hyvä suojata,
sillä tämä kuivattaa ihoa ja hiuksia.
Ja jos tätä tavaraa menee silmiin, on
heti lähdettävä lääkäriin.
Ottocento on notkea stukko,
jonka pohja tehdään rissalla. Sen
voi tehdä tasoitepinnalle ja lateksipinnalle, mutta pohjan on oltava
hyvä. Pohja nimittäin näkyy stukkomaalauksen läpi, koska maali on
niin ohutta.
Kerroksia tehdään yhteensä kolme. Kakkoskerrokseen tehdään vahaus ja kolmanteen kiillotus. Kiillotus on raskasta puuhaa isoilla pinnoilla. Lisäksi aikaan vaikuttaa se,
minkälaista stukkokuviota tehdään;
se voidaan tehdä isolla, 20-senttisellä lastalla tai niin sanotulla japsilastalla, joka on hyvin pieni ja jolla aikaa kuluu enemmän.
– Stukkopintaa tehdessä sen pitää mennä kuin apinalle olisi annettu lasta käteen; mitä epäsymmetrisempää sen parempi, Perkiökangas
neuvoo.
Kovin usein stukkoa ei pääse
tekemään. Stukkomaalaus on aikaa
vievää ja arvokasta puuhaa. Kuuteen neliöön menee noin kaksi tuntia maalikerrosta kohden.

Foliotapetointi on tarkkaa puuhaa, jossa joutuu koko
ajan varomaan, ettei herkkä materiaali repeä.

– Isoin stukkoprojekti oli 1 500
neliömetrin tekeminen eduskunnan
lisärakennukseen. Joinakin vuosina tulee tehtyä tuhat neliötä, toisina ei yhtään. Stukkopintoja tehdään
yleensä arvokohteisiin. Esimerkiksi
arkkitehtitoimisto Pekka Helinin
kohteissa tätä käytetään usein, Perkiökangas kertoo.
Perkiökangas ei yleisesti opeta stukkotekniikkaa, mutta järjestää joskus kursseja aiheesta. Itse hän
joutui opettelemaan homman papereista.

Foliotapetointi on
kärsivällisen ihmisen puuhaa
Perkiökangas sai idean käyttää tavallista alumiinifoliota seinän tapetoinnissa nähtyään sisustuslehdessä
kuvan keittiön kaapinovista, jotka

joku oli päällystänyt foliolla. Hän
testasi ajatusta ensin lampulla, sitten
lipastolla ja viimeiseksi koekaniiniksi pääsi Perkiökankaan pojan
vessan seinä.
Foliorullasta leikataan pitkäkärkisillä, terävillä saksilla tasakokoisia neliöitä. Neliöiden reunan on
oltava tasainen ja suora, jotta seinästä tulee kaunis.
Raksanaiset leikkaavat neliöitä
talkootyönä. Kun neliö on leikattu,
se rypistetään ja suoristetaan uudestaan. Tällöin pinnasta saa hauskan,
patinoituneen näköisen, jossa valo
välkkyy eri tavoin.
– Minä käytän mieluiten folion mattapintaa ulospäin, mutta voi
kiiltävääkin pintaa käyttää, Perkiökangas sanoo.
Seinään sivellään ensin tapettilastalla ohut kerros Lino-liimaa.

Folioneliö kiinnitetään pintaan siten, että saumat tulevat yli, sillä puskusaumaa on lähes mahdoton saada
ohueen folioon kauniisti. Toisella,
puhtaalla lastalla poistetaan ilmakuplat niin, että pinnasta tulee tasainen.
– Pintaa on vaikea korjata siinä
vaiheessa, kun se on kuivunut, Perkiökangas kertoo.
Foliopinnan päälle vedetään räsyllä pastamaalia toivotussa värisävyssä ja lopullinen pinta saadaan aikaan lakalla.
Tapahtuman osallistujat kiipeilevät tikkailla kiinnittämään folioruutuja. Perkiökangas seuraa silmä
kovana sivusta ja antaa ohjeita. Perfektionistiksi Perkiökankaan tunnistaa siitä, että hän käy kaikki neliöt muiden jäljiltä vielä lastalla läpi;
pikkutarkasti ja huolella.

”Sopeutuminen on itsestä kiinni”
Johanna Hellsten

V

irosta yhdeksän vuotta sitten Suomeen tullut Katrin Jalugin viihtyi tapahtumassa
silminnähden hyvin. Jalugin on työskennellyt
Skanska Talonrakennuksen palveluksessa seitsemän vuotta, joista viime ajat uudessa ympäristövastaavan pestissä. Maalauskokemusta ei
pahemmin ole tullut aiemmin, mutta hän aikoi
ehdottomasti kokeilla sekä stukkomaalausta
että foliotapetointia
– Ainoa juttu, jota olen aiemmin maalannut, on siskon tuoli kesämökillämme Virossa.
Hän on hyvin tarkka ihminen, mutta uskalsi
antaa minulle pensselin kouraan, Jalugin kertoo naurahtaen.
Jalugin päätyi rakennusalalle sattumalta ja
on viihtynyt alalla hyvin.
– Pidän alan ihmisistä, tästä porukasta. Ja
Skanska on ollut hyvä paikka tehdä töitä. Siellä on paljon kouluttautumismahdollisuuksia.
Joka päivä viihdyn paremmin.
Jalugininin mukaan hän ei ole kohdannut työmailla ennakkoluuloja ulkomaalaisena.
– Voin ihan suoraan sanoa, että sopeutuminen on itsestä kiinni. On opeteltava kieli ja
kunnioitettava ihmisiä ja tätä maata. Silloin
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suomalaiset ottavat hyvin vastaan. Hirveästi kuulee turhaa valittamista. Minulla on vain
hyviä kokemuksia suomalaisista.

Ympäristövastaava kotoa lähtien

Katrin Jalugin
on viihtynyt
sekä Suomessa
että rakennusalalla paremmin kuin hyvin.

Skanska on kouluttanut Jaluginista työmaan
ympäristövastaavan. Kyseessä on uudenlainen
homma, jonka ydintehtäviin kuuluu työmaan
ylijäämä- ja pakkausmateriaalin kierrätys sekä
siihen liittyvä logistiikka. Lisäksi työhön voi
sisältyä esimerkiksi pölynhallinnan, siisteyden
sekä järjestyksen ylläpidon ja materiaalien suojauksen tehtäviä.
– Minä toimin nyt Skanskan Niittymaan
isolla asuinrakennustyömaalla. Sinne rakennetaan vuokra- ja omistusasuntoja ja se on Skanskan isoin käynnissä oleva työmaa tällä hetkellä. Olen tykännyt ympäristövastaavan työstä,
vaikka onhan tässä omat vääntönsä. Työmailla on aina kiire, joten siisteyden ja järjestyksen
hallinta on haastavaa.
Jalugin kertoo, että jätelakiin on tulossa
ensi vuonna muutos.
– Laki kiristyy huomattavasti. Työmailta
saa tulla yhä vähemmän sekajätettä. Lajittelusta tulee paljon tiukempaa.

Jalugin lajittelee kotona jätteensä samalla
periaatteella kuin työmaallakin.
– Paperi, pahvi, biojäte, metalli, lasi ja
energiajäte menevät ihan luonnollisesti eri
paikkoihin. Ei se ole vaikeaa tai tuo ylimääräistä vaivaa. Tulevaisuuden näkökulmasta on
tärkeää, että yritetään pelastaa tämä maapallo.
Rakennusliittoon Jalugin liittyi vasta elokuussa. Kollega, myöskin ympäristövastaavana toimiva Johanna Pakarinen houkutteli naisen mukaan.
– Ajattelin että tämä on kiva juttu. Esimerkiksi tällaiset tapahtumat ovat hyviä. Tämä on
ensimmäinen tapahtuma, jossa olen mukana.
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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 perjantaiksi, joten
useimmille rakentajille se korvataan
täydellä palkalla. Edellytyksenä on,
että työntekijä on ollut työnantajan
työssä yhdenjaksoisesti vähintään
kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää ja itsenäisyyspäivä
muuten olisi ollut työpäivä.

Talotekniikka-ala
Talotekniikka-alalla korvattavia arkipyhiä ovat jouluaatto, ensimmäinen ja toinen joulupäivä, uudenvuoden päivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja juhannusaatto.
Myös itsenäisyyspäivä on palkallinen.
Korvausperusteena käytetään
työehtosopimuksen tarkoittamaa
keskituntiansiota. Korvaus maksetaan, mikäli edellä mainitut päivät
osuvat työpäiville. Vapaapäiville
osuvilta arkipyhiltä ei korvausta
makseta.
Muut edellytykset
Korvaus maksetaan työntekijälle,
jonka työsuhde on kestänyt ennen
arkipyhää vähintään kuusi viikkoa.
Lisäksi edellytetään, että työntekijä
on ollut työssä viimeisenä arkipyhää
edeltävänä ja myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä tai toisena näistä päivistä, jos poissaolo on
johtunut työnantajan luvasta tai
poissaolo on perustunut työehtosopimuksen sisältämiin palkallisiin
poissaoloihin.
Arkipyhäkorvaukseen muuten oikeutetulle työntekijälle maksetaan
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arkipyhäkorvaus myös:
• sellaiseen ajanjaksoon sisältyvältä
arkipyhältä, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa
• arkipyhältä, jota välittömästi lähinnä edeltävä tai lähinnä seuraava on vuosilomapäivä tai arkipyhä
sijoittuu vuosiloman sisään
• arkipyhältä, jota välittömästi edeltävä ja lähinnä seuraava työvuoroluettelon mukainen työpäivä on
työntekijän työajan lyhennysvapaapäivä
• taloudellisista tai tuotannollisista
syistä toimeenpannun lomautuksen alkamista seuranneen kahden
ensimmäisen viikon ajalle sisältyvältä arkipyhältä.
Mikäli työntekijä on arkipyhänä
työssä, maksetaan hänelle palkka
samoin perustein kuin sunnuntaityöstä, eikä arkipyhäkorvausta suoriteta.
Itsenäisyyspäivän palkka
Työpäiväksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä maksetaan lain mukaisin
perustein määräytyvä palkka, jolloin palkanmääräytymisperusteena
sovelletaan keskituntiansiota.
Kun itsenäisyyspäivä sattuu
työntekijän sairasloman sisään sille ajalle, jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus, maksetaan
työntekijälle työpäiväksi sattuvalta
itsenäisyyspäivältä palkka.

Maa- ja vesirakennusala
Maa- ja vesirakennusalalla vuodenvaihteen arkipyhät korvataan, mikäli ne olisivat olleet työpäiviä.
Jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä 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, jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä sekä tapaninpäivä.
Arkipyhäkorvaus on aikapalkan taulukkopalkan mukainen tun-

tipalkka 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.

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
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 sattuu
olemaan työntekijän työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä, työt tulee keskeyttää ja työntekijälle tulee
maksaa itsenäisyyspäivän palkkana täyttä työpäivää vastaava palkka.
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä työtä ei kuitenkaan keskeytetä ja itsenäisyyspäivälain mukaan työssä oleville maksetaan normaalin palkan lisäksi sunnuntaityökorvaus. Rakennustuoteteollisuuden
työehtosopimuksen 19 §:n mukaisesti maksetaan itsenäisyyspäivältä keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevälle työntekijälle kahdeksan
tunnin palkka keskituntiansion mukaan myös silloin, kun itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työvuorojärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi.

Vuodenvaihteen arkipyhät
Arkipyhäkorvauksia koskevat määräykset ovat työehtosopimuksen 19
§:ssä.
Jouluaatolta (tiistai 24.12.), joulupäivältä (keskiviikko 25.12.), tapaninpäivältä (torstai 26.12.) ja uudenvuodenpäivältä (keskiviikko 1.1.)
maksetaan arkipyhäkorvaus riippumatta siitä, mille viikonpäivälle kyseinen arkipyhä sattuu.
Arkipyhäkorvauksen suuruus
on työntekijän keskituntiansion mukaan laskettu säännöllistä päivittäistä työaikaa vastaava palkka.
Loppiainen ajoittuu vuonna
2014 maanantaille 6. tammikuuta.
Jos loppiaisena ollaan työssä, maksetaan palkan lisäksi sunnuntaityökorvaus.
Arkipyhäkorvauksen maksamisen
edellytyksenä on:
1. Työntekijän työsuhde on ennen arkipyhää kestänyt yhtäjaksoisesti
vähintään kolme kuukautta.
2. Työntekijä on ollut työssä työtuntijärjestelmän mukaisesti viimeisenä arkipyhää edeltävänä ja myös
sen jälkeen lähinnä seuraavana
työpäivänä.
3. Jos työntekijä on työssä toisena
näistä päivistä ja jos poissaolo on
johtunut hyväksyttävästä syystä,
esimerkiksi työnantajan luvasta
tai työntekijän sairaudesta, maksetaan arkipyhäkorvaus.
4. Jos työntekijä ei ole ollut työssä
ennen eikä jälkeen arkipyhän tai
jos poissaololle ennen arkipyhää
tai arkipyhän jälkeen ei ole hyväksyttävää syytä, arkipyhäkorvausta ei makseta.
Arkipyhäkorvausta ei kuitenkaan
menetetä, vaikka työntekijä on poissa työstä arkipyhää edeltävänä ja sitä seuraavana työpäivänä, jos poissaolo johtuu:
1. Sairaudesta, joka ei ole jatkunut
yli kolmea kuukautta ennen kyseistä arkipyhää.
2. Lakisääteisestä äitiys-, isyys- tai
vanhempainvapaasta taikka vuosilomasta.
3. Taloudellisista tai tuotannollisista
syistä tapahtuneesta lomautuksesta, joka ei ole kestänyt yli kahta
viikkoa ennen kyseistä arkipyhää.
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Söckenhelger med lön
kring årsskiftet
Också i år finns det under julen och kring nyår 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 en lön som för söndagsarbete.
Lönen för självständighetsdagen bestäms av lagen om att självständighetsdagen firas som allmän
helg- och fridag. I år infaller självständighetsdagen en fredag, så de
flesta byggare får ersättning för den
med full lön. Förutsatt att arbetstagaren har varit anställd av samma
arbetsgivare utan avbrott i minst sex
arbetsdagar före självständighetsdagen och att självständighetsdagen i
annat fall hade varit arbetsdag.

Husteknikbranschen
De söckenhelger som ersätts inom
husteknikbranschen är julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen,
trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommaraftonen. Också självständighetsdagen är
avlönad.
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.
Andra förutsättningar
Ersättningen betalas till arbetstagare, vars anställningsförhållande har
pågått i minst sex veckor före söckenhelgen. Dessutom förutsätts att
arbetstagaren har arbetat den sista
arbetsdagen före söckenhelgen och
den första arbetsdagen eller den andra arbetsdagen efter söckenhelgen
om arbetsgivaren har gett tillåtelse
till frånvaron eller om frånvaron baserar sig på frånvaro med lön enligt
bestämmelserna i kollektivavtalet.
Till arbetstagare som i övrigt
har rätt till ersättning för söcken-
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helgen betalas söckenhelgsersättning också:
• för en söckenhelg under en sådan
period, då arbetsgivaren betalar
lön för sjuktid.
• för söckenhelg då arbetsdagen
omedelbart före och omedelbart
efter söckenhelgen enligt arbetsturlistan är en dag då arbetstagaren
har arbetstidsförkortningsledigt
• en söckenhelg som infaller under
de två första veckorna under en
permittering av ekonomiska och
produktionsmässiga orsaker.
Om arbetstagaren arbetar under
söckenhelgen får han lön på samma
grunder som för söndagsarbete och
någon ersättning för söckenhelg betalas inte.
Lönen för självständighetsdagen
För självständighetsdag som infaller
på en arbetsdag betalas lön enligt lagen, varvid lönegrunden utgörs av
medeltiminkomsten.
När självständighetsdagen infaller under arbetstagarens sjukledighet och den tid, för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön, betalas lön för självständighetsdagen.

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

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 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.

gen 26.12) och nyårsdagen (onsdagen 1.1) betalas oberoende av vilken
veckodag dessa dagar infaller.
Söckenhelgsersättningen är arbetstagarens medeltiminkomst räknad enligt lönen för regelbunden
daglig arbetstid.
Trettondagen infaller 2014 på en
måndag, den 6 januari. Om man arbetar på trettondagen betalas utöver lönen en ersättning för söndagsarbete.
Förutsättningen för utbetalning av
söckenhelgsersättning är:
1. Arbetstagarens anställningsförhållande har före söckenhelgen
pågått utan avbrott i tre månader.
2. Arbetstagaren har enligt arbetstimsystemet arbetat den sista dagen före och också den första dagen efter söckenhelgen.
3. Om arbetstagaren arbetar den ena
av dessa två dagar och om frånvaron har godtagbara skäl, t.ex. lov
av arbetsgivaren eller arbetstagaren har varit sjuk, betalas söckenhelgsersättning.
4. Om arbetstagaren inte har arbetat
före eller efter söckenhelgen eller
om det inte finns en godtagbar orsak till frånvaron före eller efter
söckenhelgen, betalas ingen söckenhelgsersättning.
Arbetstagaren förlorar dock inte
söckenhelgsersättningen, även om
han är borta arbetsdagen före och
efter söckenhelgen, om frånvaron
beror på:
1. Sjukdom, som inte har pågått över
tre månader före söckenhelgen.
2. Lagstadgad moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller
semester.
3. Permittering av ekonomiska eller
produktionsmässiga orsaker och
som inte har pågått över två veckor före söckenhelgen.

Söckenhelgerna kring årsskiftet
Bestämmelserna om söckenhelgsersättningarna finns i kollektivavtalets
19 §.
Ersättning för julaftonen (tisdagen 24.12), juldagen (onsdagen 25.12), annandag jul (torsda-
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Siivooja Satu Nieminen on vetänyt aamutreenejä NCC:n työmailla Oulussa vuodesta 2009. Kaikki, jotka hän on saanut houkuteltua mukaan, ovat olleet tyytyväisiä.

Satu Nieminen jaksaa
innostaa treenaamaan
Kiinnostus aamujump
paan työmailla vaihtelee.
Kaikkia ei vartalon
kääntely ja vääntely
kiinnosta.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

S

iivooja Satu Nieminen kerää
joukon rakentajia treenaa
maan työmaan pihalle NCC:n
palvelutalotyömaalla Oulun Tuiras
sa. Valokuvausta varten hän saa ko
koon kaksi kokenutta rakennusalan
konkaria. Loput ujostelevat, he eivät
halua vääntelehtiä kameran edessä.
Tämän työmaan 15 työntekijäs
tä lihaksiaan lämmittelee ja vetreyt
tää työpäivän aluksi kolmannes.
Määrä ei ole järin suuri, mutta se ei
Niemistä haittaa, vaikka ihanteelli
sinta olisi, että koko jengi venyttelisi
ja taivuttelisi ennen raadantaa.
– Minä vedän treenit loppuun
vaikka yksin, Satu Nieminen sanoo.
– Kaikkiahan ei voi enkä ole
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edes yrittänyt pakottaa mukaan. Ne,
jotka ovat lähteneet mukaan, pitävät
tätä hyvänä työkyvyn kannalta, hän
sanoo.

Naurujumppaa
ei tarvita
Nieminen on vetänyt aamutreenejä
NCC:n Oulun työmailla vuodesta
2009.
– Teemme 5–10 minuuttia eri
laisia liikkeitä, venytyksiä ja taivu
tuksia, jotta kaikki lihasryhmät saa
daan vetreiksi kokonaisvaltaisesti,
Nieminen kertoo.
Aamujumppa on samalla sosiaa
linen tapahtuma. Jutuista ei ole pulaa.
– Huumoria on myös, sillä ei tä
mä ole vakavaa hommaa. Nykyisin
niin trendikästä naurujumppaa ei
tarvita, Satu Nieminen toteaa iloi
sesti nauraen.

Treenausta vain
yhdellä työmaalla
Niemisen jumppaporukka on tällä
hetkellä ainoa NCC:n Oulun työ

mailla. Eikä firmalla niitä työmaita
kaan kovin monta ole. Tuiran työ
maan työnjohtajan Keijo Rasmuksen mukaan Oulussa on tällä hetkel
lä vain neljä kohdetta.
– Vähiin ovat työt käyneet, hän
murehtii.
Aamutreeneihin ovat tervetul
leet myös mestarit ja pomot. Rasmus
kertoo lämmitelleensä lihaksiaan
erityisesti silloin, kun treenejä aloi
teltiin Oulussa muutama vuosi sitten.
Rasmuksen mukaan muutama
vuosi sitten treeneihin saattoi ottaa
osaa jopa 70 prosenttia työntekijöis
tä, mutta sen jälkeen kiinnostus nii
hin on hiipunut.
Rasmus tunnustaa, että hän on
itsekin sittemmin livennyt joukoista.
– Tällä työmaalla olen osallistu
nut hävettävän vähän, vain joitakin
kertoja, hän kertoo.

Jumppaamista ei
tilastoida kunnolla
NCC aloitti aamutreenit Suomen
työmailla syksyllä 2007. Malli otet
tiin Ruotsista, missä niistä oli saatu

Satu Nieminen on tyytyväinen, että
työnantaja on mahdollistanut
aamutreenit työajalla. – Muutama
minuutti ei ole pois tehokkaasta
työajasta, hän sanoo.
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Rakennusmies Kari Kaikkonen on
ollut aamutreeneissä aina, kun niille
on löytynyt vetäjä. Hän liikkuu
muutenkin. – Käyn uimassa ja
lenkillekin lähden, jos saan
emännän liikkeelle, hän hörähtää.

Aika kuluu
hupaisasti

hyvät kokemukset. Esimerkiksi sai
rauspoissaolot olivat vähentyneet
merkittävästi.
Omat treeninsä aloitti pari vuot
ta aikaisemmin Skanska kymmen
kunnalla työmaalla eri puolilla Suo
mea. Kahdesti viikossa pidettävät
työmaatreenit suunniteltiin yhteis
työssä eläkevakuutusyhtiö Eteran
kanssa. Se oli suunnittelemassa
myös NCC:n treenejä.
Kunnianhimoisia tavoitteita
laadittiin. NCC ilmoitti, että vuonna
2009 noin puolet firman työmaista
treenaisi. Yhtiöstä ei löytynyt hen
kilöä, joka olisi kertonut, oliko ta
voitteeseen päästy ja mikä on tämän
päivän tilanne.
Kattava tieto puuttuu myös
muilta suomalaisten rakennusliik
keiden työmailta. Tiedossa ei ole siis
sekään, kuinka kauan väki on jaksa
nut treenata ja lopettanut puuhan
kesken.
– Kuinka laajaa tai milloin asiat
onnistuvat tai mihin kaatuvat ei tie
tääkseni seuraa kukaan jatkuvasti,
Työterveyslaitoksen ylilääkäri Panu
Oksa kertoo.
Samaa sanoo myös Oksan työ
toveri, TTL:n erikoistutkija Minna
Savinainen.
– Meillä ei ole tietoja siitä,
kuinka monella työmaalla aamut
reenejä toteutetaan. Joissakin ra
kennusalan yrityksissä niitä toteute
taan, mutta ei sielläkään säännön
mukaisesti jokaisella työmaalla,
hän kertoo.

Pomon tyly
lausunto vei innon
Savinaisen mukaan treenien toteu
tuminen on kiinni työntekijöistä ja
heidän innokkuudestaan.
Muutama vuosi sitten eräällä
NCC:n työmaalla Oulussa treeneis
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sä oli mukana toistakymmentä inno
kasta rakentajaa. Treenit saivat tylyn
lopun, kun mestari ilmoitti, ettei
täällä ole aikaa jumpata.
– Väki veti herneen nenäänsä,
eikä ole sen jälkeen treenannut juuri
millään muullakaan työmaalla, eräs
treeneihin osallistunut rakentaja
kertoo.
Pomo oli ilmeisesti unohtanut
vuonna 2012 eläkkeelle jääneen
NCC:n toimitusjohtaja Timo U.
Korhosen lausunnon aamutreeneistä
vuonna 2007:
– Jos urheilija lähtisi suorituk
seen ilman lämmittelyä, lihakset ja
nivelet paukkuisivat ja seurauksena
voisi olla vammautuminen. Sama ti
lanne on fyysisesti raskaassa raken
nustyössä.

Vetäjien innostus
ratkaisee pitkälle
Työterveyslaitos tekee parhaillaan
tutkimusta työhyvinvoinnista Ra
kennusliiton ja Rakennusteollisuus
RT:n kanssa. Mukana on kymme
nen yritystä. Rakennusalan terveys
hankkeessa kerätään tietoa hyvistä
käytännöistä työhyvinvoinnin edis
tämisessä.
– Aamutreenien vaikutusta hy
vinvointiin siinä ei seurata. Valitet
tavasti, Minna Savinainen harmitte
lee.
Treenien merkityksestä on kui
tenkin puhuttu. Panu Oksa tapasi
taannoin NCC:n ja Skanskan työter
veys ja työsuojeluväkeä, jotka otti
vat asian puheeksi.
– Tärkein seikka heidän mieles
tään tuntui olevan vetäjien koulutus
ja heidän innostuksensa, hän kertoo.
NCC:n Tuiran työmaan aamut
reenien vetäjällä intoa ja virtaa riit
tää yhä.
– Kyllä, teen tätä niin kauan kuin

minun annetaan tehdä. On hyvä, että
tätä saa tehdä työajalla. Muutama
minuutti ei ole myöskään pois tehok
kaasta työajasta, Satu Nieminen
muistuttaa.

Nieminen on pannut liikkeelle mui
den mukana myös rakennusmies
Kari Kaikkosen. Hän on treenan
nut vuodesta 2008.
– Olen osallistunut treeneihin
aina, kun on löytynyt vetäjä. Aamui
sin on mukava verrytellä, ettei tar
vitse kylmiltään alkaa töihin. Sa
malla siinä kuluu aika hupaisasti,
1980luvun alussa rakennusalalle
tullut Kaikkonen kertoo.
Kaikkosen mukaan häntä ei tar
vinnut houkutella mukaan. Liikku
minen on olennainen osa elämää
myös vapaaajalla.
– Käyn pari kertaa uimassa ja
lenkillekin lähden, jos saan emän
nän liikkeelle, hän sanoo.
Neljäkymmentä vuotta muu
raustöitä tehnyt Matti Mustonen on
myös tyytyväinen mieltä ja lihaksia
lämmittävään aamujumppaan.
– Aina olen ollut mukana, kun
on vetäjä ollut, hän kertoo.
Mustonen sanoo olevansa hy
vässä kunnossa muutenkin. Polvis
sakaan ei ole vikaa, mutta kädet tah
tovat olla välillä turtana ja selkä
jäykkänä.
– Kyllä se sitten taipuu, kun pää
see vauhtiin, hän selvittää aamutree
nien hyötyjä.

SAK kulttuurirahaston

KULTTUURIAPURAHAT
haettavana

2014

Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen jäsenet ja
harrastajaryhmät. Kulttuuriapurahojen myönnetään taidepainotteiseen kulttuuriharrastukseen (ei ammattimaiseen taiteen tekemiseen, opiskeluun tai urheiluun). Myönnettävät apurahat ovat n. 200-1000 euroa/hakija. Jos hankkeen
kustannusarvio tai haettu summa on kovin suuri ja muuta rahoitusta ei ole,
arvioidaan, toteutuuko hanke todella apurahan turvin.
Hakemuksessa kannattaa eritellä mahdollisimman tarkasti mahdollisen apurahan käyttötarkoitus. Mukana voi lähettää myös liitteitä, jos ne selkeyttävät
hakemusta.

Hakusovellus ja hakuohjeet löytyvät 1.11.2013 alkaen Kansan Sivistysrahaston
(KSR) osoitteesta www.sivistysrahasto.fi. Internetissä täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2013 mennessä osoitteella:
Rakennusliitto, Sissi Kähkönen, PL 307, 00531 Helsinki.
Apurahojen saajien nimet julkaistaan SAK:n kotisivuilla (www.sak.fi) sekä Palkkatyöläisessä ja Löntagarenissa maaliskuun loppuun mennessä. Päätös apurahasta ilmoitetaan saajalle myös henkilökohtaisesti.
Lisätietoja: Merja Lehmussaari, puh 040 504 2152 (merja.lehmussaari@
sak.fi), tai Tarja Kaukovaara, puh. 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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Pyhäjoen ydinvoimala
pitää Raahen seutua
yhä jännityksessä
Pientä rakentamista ja
remppaa siellä täällä,
rakentajia lomautettuna.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Y

dinvoimalan rakentamisen
aloitusta odotellaan yhä jännityksellä Raahessa ja ympäristökunnissa. Jännitystä on
tuonut osakkaiden hupeneminen
Fennovoiman joukosta. Pari vuotta
sitten, kun ydinvoimalan sijoituspaikka ratkesi, uskottiin vielä rakentamisen lähtevän pian käyntiin.
Varsinkin rakentajat ovat odotelleet lopullista päätöstä rakennustöiden aloituksesta mielenkiinnolla.
Toiveet ovat välillä olleet korkealla, mutta marraskuun lopulla tilanne tuntui siltä, että eipä se ydinmylly taidakaan tulla.
– Se on ollut sellaista kyttäystä
ja katselemista, mitä tapahtuu. Rakentamisessa on ollut aika hiljaista,

kovin monia työmaita ei ole. Kaupungin asuinalueiden kaavoituksetkin ovat jäissä valituksien vuoksi, Rakennusliiton Raahen osasto
222:n puheenjohtaja Reino Honka
murehtii.
Hiljaiselon vuoksi lomautuksilta ei ole vältytty. Muun muassa
Raahen Rakennuskolmio Oy:n 22
rakentajasta oli marraskuussa lomautettuna yhdeksän.
Kun päätös vuonna 2011 Pyhäjoen valinnasta ydinvoimalan sijoituspaikaksi tuli, Raaheen alettiin
suunnitella runsaasti uusia asuntoja
ja kauppakeskuksia.
Sittemmin into on laantunut,
kun osakkaita alkoi livetä Fennovoimasta. Suurin paukku oli saksalaisen E.onin vetäytyminen yhtiöstä
syksyllä 2012.
Laitetoimittajan vaihtuminen
oli oma lukunsa. Alun perin mukana kisassa olivat japanilainen Toshiba ja ranskalainen, surullisen kuuluisa Areva.

Tilalle tuli venäläinen Rosatom,
jonka kanssa Fennovoima sopi syksyllä 1 200 megawatin reaktorin toimittamisesta. Rosatomin on määrä
tulla mukaan myös omistajana.
Rakentajia tieto helpotti siinä
mielessä, että ainakaan Olkiluodon
työmaalla vähemmän mairittelevia
tuloksia aikaan saanut Areva ei ole
enää mukana kuvioissa.

”Seurataan katseella
ja toivotaan parasta”
Fennovoiman mukaan lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä
vuoden 2013 loppuun mennessä.
Varsinaisten rakennustöidenkin pitäisi pikku hiljaa alkaa. Voimala-alueelle johtavan tien rakentaminen
aloitetaan Fennovoiman ilmoituksen
mukaan vuonna 2014. Sähköä myllyn pitäisi alkaa jauhaa vuonna 2024.
Rosatomin mukaantuloon suhtaudutaan ristiriitaisin tuntein. Fennovoiman tekemän mielipidemitRaahen kirjaston remontti ja
laajennus (etualalla) työllistää
rakennusliike Miilukankaan työntekijöitä ensi kesään. Kirjaston takana YIT
rakentaa myös ensi kesänä valmistuvaa kerrostaloa. Sen takana on valmis
talo, jossa ovat jo asukkaat.

tauksen mukaan 67 prosenttia pyhäjokisista ja 65 prosenttia lähialueen
ihmisistä suhtautuu tästä huolimatta
myönteisesti ydinvoimalan tuloon.
Taloustutkimuksen viime kesänä tekemän kyselyn mukaan 60 prosenttia haastatelluista ei hyväksynyt
Rosatomia ydinvoimalan omistajana.
Rakentajan Rosatomin rooli panee mietteliääksi.
– Ei tässä voi muuta kuin seurata katseella ja toivoa parasta, raahelaisen rakennusliike Miilukankaan
kirvesmies Matti Salmo hymähtää
Raahen kirjastotalon saneeraustyömaalla.
Hänen mielestään aikaisemmista ehdokkaista japanilainen Toshiba
olisi ollut varteenotettava vaihtoehto.

”Hanat auki”
YIT:n kirvesmies Esko Mattila Vihannista sanoo, että työn perässä on lähdettävä sinne, missä on leipää tarjolla.
– Tämän työmaan mestari on tarjonnut sitä ainakin ensi kesään asti, hän hymähtää.
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Mittamies-työnjohtaja Jukka Tohola pitäisi ihmeenä, jos ydinvoimala
jäisi rakentamatta. Sitäkään pelkoa
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ei hänen mielestään ole, että Pyhäjoen myllystä tulisi niin kallis kuin
maailman kalleimmaksi työmaaksi
sanotusta Olkiluodon voimalasta.
– Kaipa venäläiset osaavat tehdä ydinvoimalan siinä kuin muutkin. Jos rakentaminen alkaa, se aukaisee hanat Raahessa ja ympäristökunnissa, Tohola uskoo.

– Siellä ei ole moneen vuoteen
ollut näin hiljaista, Miilukankaan
kirvesmies Janne Kaikkonen kertoo.
Viime kesänä alkoi Raahen kirjaston saneeraus- ja laajennustyö. Se
valmistuu elokuussa 2014.
– Kirvestöitä ei kuitenkaan riitä
sinne asti, Matti Salmo huomauttaa.

Tarjouspyynnöt
vähenivät syksyllä

Liiketalo kolme
vuotta jäissä

Miilukankaan rakennusliikkeessä
ydinvoimalan odottaminen on näkynyt selvästi. Kun usko on ollut
korkeimmillaan, on työtäkin ollut.
Epätoivon vallatessa alaa töiden
määrä on ollut hiipumaan päin.
Esimerkiksi viime kesän jälkeen firmaan tulleiden tarjouspyyntöjen määrä laski.
– Yleensä hiljaista on ollut joulun jälkeen, Jukka Tohola ihmettelee.
Hiljaista on ollut myös Rautaruukin Raahen terästehtaalla, joka
on ollut Miilukankaalle iso työllistäjä masuuniremonttien ansiosta.
Syksyn aikana työtä tehtaalla antoivat enää paloaseman lattian ja koksaamorakennuksen vesikaton korjaukset.

Vihannissa Miilukankaalla on menossa SOS-lapsikylän laajennus ja
saneeraus sekä rivitalon pätkän rakentaminen.
Raahen keskustassa alkoi kesällä yhdeksän asunnon talon rakentaminen Granlundin tontilla.
Sovionkadun ja Reiponkadun
kulmassa on odottanut kolme vuotta vuoroaan 9 000 neliön liike-, toimisto- ja asuinkerrostalon työmaa.
Töihin ei ole päästy, sillä yrittäjät
eivät ole varanneet talosta liiketilaa.
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YIT ei rynnistänyt
Rakennustöihin kärkkyivät paikallisten lisäksi valtakunnallisetkin rakennusliikkeet, kuten YIT ja Lem-

minkäinen, jotka kiinnostuivat Raahesta myönteisen ydinvoimalapäätöksen seurauksena.
Sittemmin niidenkin into on vähentynyt.
Lemminkäinen on omat työmaansa saanut valmiiksi, eikä uutta ole aivan heti luvassa. Lemminkäinen ilmoitti syksyllä yt-neuvottelujen päätteeksi, että talosta saa
kenkää 265 henkilöä.
Myös YIT on ollut varovainen.
Kirjastotalon työmaan läheisyyteen
valmistui As Oy Merihelmi viime
kesänä. Silloin alkoi YIT:n toisen
kohteen, As Oy Merisimpukan rakentaminen.
24 asunnon kohde työllisti marraskuussa 12 YIT:n työntekijää sekä kymmenkunta aliurakoitsijoiden
työntekijää.
– Työmaa loppuu ensi kesänä,
uutta ei sen jälkeen ole tiedossa, vastaava mestari Janne Kittilä kertoo.
YIT:n leivissä kolme vuotta ollut kirvesmies ja työmaan luottamusmies-työsuojeluvaltuutettu Esko Mattila sanoo myös panneensa
merkille, että firma ei ole Raahen
kulmilla kovin paljon rakennellut.
Yli 20 vuotta rakennustöitä
tehnyt Mattila käy Raahessa päivit-

– Ei tässä voi muuta kuin seurata
katseella ja toivoa parasta, rakennusliike Miilukankaan kirvesmies
Matti Salmo toteaa venäläisen
Rosatomin tulosta Fennovoiman
ydinvoimalaprojektiin.

täin töissä 70 kilometrin päästä Vihannista. Sieltä hän on ajanut työn
perässä myös Kalajoelle, Ouluun,
Reisjärvelle ja Ylivieskaan.
– Se on lähdettävä sinne, missä on leipää tarjolla. Mestari on tarjonnut sitä ainakin ensi kesään asti.
Jatkosta ei ole tietoa, hän hymähtää.
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Pohjois-Suomen turvapuistoon valmistuu työturvallisuuden koulutusrata,
jonka varrella olevilla rasteilla havainnollistetaan mallinukkeja apuna
käyttäen oikeita ja turvallisia työtapoja.

Pohjois-Suomen turvapuisto
avataan keväällä Oulussa
Rakennusliitto järjestää
puistossa TR-mittausharjoituksia ja toivottaa
ammattikoulusta valmistuvat tervetulleeksi
työelämään.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

O

uluun on rakenteilla turvapuisto, jossa opetetaan havaitsemaan työmailla vaanivat vaarat ja tekemään työtä turvallisesti todellisen kaltaisessa työympäristössä. Keväällä avattavan turvapuiston takana on yli 60 yritystä
ja yhteisöä. Kohderyhmänä ovat oppilaat ja työelämässä olevat johtoportaasta työntekijöihin.
Mukana on myös Rakennusliitto, joka järjestää puistossa omille
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kurssilaisilleen, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille, käytännön harjoituksia.
– Tarkoitus on treenata TRmittauksia omalla puistoon tulevalla rastillaan. Koulutus helpottaa mittauksien tekemistä oikeilla rakennustyömailla, Rakennusliiton Oulun toimitsija Esa Niskanen kertoo.
Liitto suunnittelee pitävänsä
puistossa myös rakennusalalle valmistuville opiskelijoille Tervetuloa
työelämään -tilaisuuksia, joita on
perinteisesti järjestetty oppilaitoksissa.
Mukana olevat yritykset ja yhteisöt kouluttavat henkilöitä, jotka sitten opettavat työntekijöitään
vetämään opetuskierroksia turvapuistossa. Rakennusliiton Oulun toimistosta koulutuksen tehtävään saavat Niskanen ja Seppo
Lopakka.

Nuket kehiin
Puistoa varten perustetun PohjoisSuomen turvapuisto ry:n projektipäällikkö Olli Airaksinen kertoo,
että puistoon tulevilla koulutusradoilla esitellään konkreettisia esimerkkejä vahinkotapahtumista. Eri
pisteissä olevat mallinuket havainnollistavat oikeita työtapoja.
– Runsaan hehtaarin alueelle
valmistuu talven aikana noin 20 rastipistettä, Airaksinen sanoo.
Turvapuistossa koulutetaan kerrallaan 10–20 henkilön ryhmiä, jotka saavat ajan tasalla olevaa tietoa
työturvallisuudesta ja viimeisimmästä työturvallisuustekniikasta.

Pientalon rakennuttaja
ottaa suuren riskin
Airaksinen nostaa esimerkkikohteeksi pientalotyömaata kuvaavan

rastin. Pientalotyömaat ovat tätä nykyä heikosti valvottuja kohteita. Niiden työturvallisuuden valvonta ei
ole niin tarkassa syynissä kuin suuremmilla työmailla.
– Rakennuttajat eivät aina tajua,
millaisen riskin he ottavat, jos timpurille sattuu työkyvyttömyyden aiheuttava tapaturma, eivätkä asiat ole
kunnossa. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän vastuissa ei ole eroa pienrakentajan ja ammattirakentajan välillä, Airaksinen kertoo.
Airaksinen muistuttaa, että tärkeintä tapaturmien torjunnassa on
aina estää niistä aiheutuvat henkiset
ja ruumiilliset kärsimykset.

Tavoitteena nolla
tapaturmaa 2020
Suomessa sattuu vuosittain 120 000
työtapaturmaa, joista 15 000 pelkästään rakennusteollisuudessa. Yhden
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Näin tehdään pölyntorjuntaa oikeaoppisesti Oulun turvapuistossa.

tatavaksi, minkä vuoksi niitä asioita
aletaan opiskella heti ensimmäisinä
opiskelupäivinä, Oulun seudun ammattiopiston rakennusalan osastonjohtaja Leo Leinonen kertoo.
Leinonen odottaa turvapuiston
koulutusradan valmistumista innolla.
– Eri työvaiheiden opiskelun
yhteydessä voidaan käydä läpi turvallisuusasioita oikeassa työympäristössä. Aloitteleva nuori opiskelija, jolla ei ole juurikaan tietoa eikä
näkemystä työturvallisuusasioista,
voi saada jo ensi käynnillään oikean
kokonaiskuvan esimerkiksi rakentajan henkilökohtaisesta suojavarustuksesta, Leinonen sanoo.
tapaturman keskimääräinen kustannus on 8 000 euroa.
Airaksisen mielestä Oulun Takalaanilaan nouseva turvapuisto on
merkittävä yhteinen satsaus työturvallisuuden parantamiseksi. Puiston
sloganiksi onkin valittu ”Yhdessä
ennakoiden turvallisesti”.
Rakennusalalla tavoitteeksi on
otettu nolla tapaturmaa. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset ovat
sitoutuneet siihen, että vuoteen
2020 mennessä työmailla ja tehtaissa ei sattuisi yhtään tapaturmaa.
Oulun turvapuisto on RT:n mukaan tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä asemassa. Jos tavoitteeseen
päästään, työ ei Airaksisen mielestä
mene hukkaan.

Nuorelle oikea
kuva opiskelun alussa
Puiston kehittämisessä on ollut mukana useita oppilaitoksia, joten opiskelijat tulevatkin olemaan turvapuiston yksi tärkein vierailijajoukko. Se palvelee monen ammattialan
opiskelijoita, niin rakennusalaa kuin
muitakin. Työturvallisuuden oppiminen on syytä aloittaa jo opiskeluaikana.
– Työturvallisuuskäytännöt on
saatava nuorille luontaiseksi toimin-
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Malli Espoon turvapuistosta
Pohjois-Suomen turvapuiston malli
on otettu Espoosta, jonne Rudus Oy
perusti Euroopan ensimmäisen rakennusturvallisuuden koulutusradan vuonna 2009. Oulun puistossa
hyödynnetään Espoon rasteja ja kokemuksia.
Espoon turvapuistossa käy vuosittain harjoittelemassa lähes 7 000

ihmistä. Joukossa on mukana niin
työtekijöitä, opiskelijoita kuin viranomaisiakin.
Ruduksen mukaan turvapuisto on vaikuttanut merkittävästi yrityksen omaan työturvallisuuteen.
Turvallisuuspäällikkö Kari Lohva
kertoo, että Ruduksen oman henkilöstön ja aliurakoitsijoiden tapaturmien määrä on vähentynyt yli
95 prosentilla 2000-luvun aikana.

Rastit pysäyttävät
miettimään riskejä
Turvapuiston rasteilla opiskelijat oppivat havaitsemaan vaaratekijät ja
niiden torjumiseksi tarvittavat välineet ja menetelmät.
– Radalle tulevat ja mallinnetut vahinkotapahtumat saavat opiskelijat pysähtymään ja ajattelemaan
omakohtaisesti riskien ottamista.
Heille voidaan kertoa rastiin liittyen
todellisista vahinkotapauksista ja siitä, miten ne ovat vältettävissä, Leinonen sanoo.
Opiskelussa turvapuistoa voidaan Leinosen mukaan hyödyntää
monella tavalla.
– Voidaan lähteä liikkeelle kokonaisuuksista tai yksityiskohdista, voidaan tehdä lyhyempiä tai pitempiä käyntejä, johonkin työvaiheeseen liittyen voidaan käydä oppimassa siihen liittyvät työturvallisuusasiat, Leinonen luettelee mahdollisuuksia.
Turvapuiston kokoustilaa voidaan käyttää erilaisiin koulutustilaisuuksiin, esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutukseen.
Leinosen mielestä Oulun turvapuisto tavoittaa muutkin Pohjois- ja
Keski-Suomenkin eri alojen oppilaitokset. Niille se sopii erinomaisesti esimerkiksi luokkaretkikohteeksi.

Pohjois-Suomen turvapuisto ry:n projektipäällikkö Olli Airaksinen kertoo, että
puistossa koulutetaan kerrallaan 10–20 henkilön ryhmiä, jotka saavat ajantasaista tietoa työturvallisuudesta ja viimeisimmästä työturvallisuustekniikasta.
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Kestävän kehityksen yhdistäminen ay-toimintaan ei ollut kurssille osallistujille itsestään selvää.

Kannattaako ammattiliiton välittää
kestävästä kehityksestä?
Johanna Hellsten

V

iitisentoista ammattiliiton
työntekijää ympäri Eurooppaa paneutui marraskuun lopulla Lissabonissa siihen, millä tavalla ay-liike voi edistää kestävän
kehityksen periaatteita omissa maissaan ja yhteisesti Euroopassa.
European Trade Union Institute
ETUI:n järjestämällä kurssilla vastausta mietittiin monelta kantilta.
Vaikka sellaista ihmisistä on tällä
hetkellä vaikea löytää, joka ei olisi
sitä mieltä, että kestävä kehitys on
tärkeää, pitävät liitot ympäri Eurooppaa ydintoimintonaan kuitenkin jäsenten etujen ajamista.
– Tällä hetkellä me keskitymme
pääasiassa työntekijöiden ongelmiin
sekä julkisten palveluiden yksityistämisen estämiseen, Jesús Pérez
Gómez Espanjan suurimmasta ammattiliitosta ISTAS:ta totesi.
– Tiukkoina taloudellisina aikoina on ylipäätäänkin vaikea viedä
eteenpäin vihreitä ajatuksia ay-liikkeessä ja jäsenistössä. Valtiokin
leikkaa ensimmäiseksi juuri ympäristöprojekteista, Keith Hatch IsoBritannian ammattiliittojen keskusjärjestöstä TUC:stä kertoi.

Solidaarisuus ja
tulevat jäsenet
European Trade Union Confederation ETUC:n neuvonantaja Benjamin
Denisin mukaan ammattiliittojen
on oltava mukana ympäristöön ja
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kestävään kehitykseen liittyvässä
keskustelussa. Ympäristösyistä tehdään nyt koko ajan merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat myös työntekijöiden asemaan Euroopassa.
– Kestävän kehityksen kysymykset liittyvät myös kilpailukykyyn globalisoituvassa maailmassa.
Tiedän hyvin, että vaikka ammattiliitot tiedostavat ympäristön tärkeyden, eivät ympäristöasiat ole millään tavalla niiden toiminnan keskiössä. Olemme kiinnostuneita työpaikoista ja palkoista, lyhyen aikavälin tavoitteista. Se on kuitenkin
strateginen virhe.
Miksi ammattiyhdistysliikkeen
pitäisi välittää kestävästä kehityksestä? Denisin mukaan kahdesta
syystä.
– Ensimmäinen on solidaarisuus ja toinen on ammattiliittotoiminnan houkuttelevuus nuoremmille sukupolville.
Solidaarisuus-näkökulma liittyy siihen, että tulevat sukupolvet
kärsivät niistä päätöksistä, joita nyt
tehdään tai ei tehdä.
– Alueet, joilla ilmaston lämpenemisen seuraukset näkyvät pahimmin, ovat niitä kaikkein köyhimpiä
maita. Meidän on jo ihan solidaarisuudesta näitä ihmisiä kohtaan tehtävä jotain. Toisaalta meidän pitäisi
tuntea solidaarisuutta myös tulevia
sukupolvia kohtaan. He maksavat
niistä virheistä, joita me nyt teemme, Denis totesi.
Toinen näkökulma eli ammattiliittojen houkuttelevuus nuoremmil-

le työntekijöille liittyy siihen, että
ympäristökysymykset ja kestävä kehitys ovat asioita, jotka kiinnostavat
tulevia liittojen jäseniä.
– Se ei näytä hirveän hyvältä
ammattiliittojen tulevien jäsenten
silmiin, jos ammattiliitot istuvat poteroissaan hiiliteollisuuden puolella.
Denis muistuttaa siitä, että jo
nyt yli 50 prosenttia Euroopan maiden käyttämästä energiasta ostetaan
Euroopan ulkopuolelta. On arvioitu,
että vuoteen 2035 mennessä osuus
on yli 90 prosenttia.
– Sillä on valtavia taloudellisia
seurauksia, jos Euroopan maat joutuvat ostamaan pääosan energiastaan kiristyviltä kansainvälisiltä
energiamarkkinoilta. Se vaikuttaa
suoraan työntekijöidenkin asemaan
Euroopassa, Denis muistutti.

Iso-Britanniassa ammattiyhdistykset
ovat ottaneet aktiivisen linjan
kestävän kehityksen edistäjinä.

Esimerkki Iso-Britanniasta
Mikäli ammattiliitto lähtee edistämään kestävää kehitystä, on mukana
oltava kaikki kestävän kehityksen
osa-alueet, ei vain ympäristö. Silloin
kun mukaan saadaan myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä, on siinä järkeä myös liiton toiminnan kannalta.
Hyvä esimerkki on Lontoossa jo
jonkin aikaa käynnissä ollut Green
Skills Partnership -hanke. Hankkeessa eri liitot, työnantajat, koulutusorganisaatiot, kunnat ja erilaiset
kolmannen sektorin järjestöt kouluttavat yhdessä työttömiä ja kouluttamattomia nuoria niin sanotuissa

”vihreissä taidoissa” eri aloille.
Yksi hankekokonaisuuden menestyksekkäimmistä osista on ollut
ekotehokkaan rakentamisen projekti. Siinä rakennusalan ammattiliitto
UCATT, alan työnantajaliitto, yritykset ja paikalliset koulutusorganisaatiot kouluttavat nuoria remontoimaan kunnan omistamista vanhoista rakennuksista ekotehokkaampia.
Näin nuorista saadaan vihreän rakentamisen osaajia.
– Ohjelma on osoittautunut todelliseksi menestykseksi kaikille
hankkeen osapuolille, Keith Hatch
kertoi.
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Kriisimaiden ammattiliitoissa yritetään uskoa tulevaisuuteen
Portugalin ja Espanjan
ay-väki jaksaa vielä
nousta barrikadeillekin.
Johanna Hellsten
Lissabon, Portugali

P

ortugalin pääkaupungissa,
Lissabonissa, on soitettu lakkotorvia jo monta kertaa kuluneen syksyn aikana. Viimeisin suurmielenosoitus ja yleislakko järjestettiin maan pääkaupungissa marraskuun loppupuolella. Yli 10 000 ihmistä marssi parlamenttitalolle
osoittamaan mieltään hallituksen
kokoonkeittämää budjettia vastaan.
Pääorganisoijina mielenosoituksissa ovat toimineet ammattiliitot, samoin kuin Espanjassa. Siellä
mielenosoitukset kiihtyivät tämän
vuoden alkupuolella väkivaltaisiksi.
Nyt syksyllä on ollut hiljaisempaa.
Sekä Portugalissa että Espanjassa taloustilanne ja sitä seurannut
työttömyysaalto sekä säästöt ovat
koetelleet erityisesti nuoria.
– Noin puolet nuorista on työttöminä ja he ovat olleet sitä kriisin
alusta lähtien. Ne nuoret, joilla on
koulutusta, lähtevät maasta. Ne, joilla koulutusta ei ole, eivät saa aloitettua elämäänsä kunnolla. He asuvat
yhä vanhempiensa luona, eivätkä he
voi perustaa perhettä. Työtä on yk-

sinkertaisesti mahdoton saada,
Jesús Pérez Gómez Espanjan suurimman ammattiliiton ISTAS:n työsujeluosastolta sanoo.
– Nuoria on hyvin vaikea saada
mukaan ammattiliittojen toimintaan. He saattavat olla ideologisesti
samalla puolella meidän kanssamme, mutta heillä ei ole varaa liiton
jäsenyyteen, Jóse Janela Portugalin
suurimmasta ammattiliitosta CGPTIN:stä toteaa.

Ammattiliitot vaikeuksissa
Portugalin työttömyysaste on Eurostatin mukaan tällä hetkellä 16,3
prosenttia. Espanjassa se on peräti
26,9 prosenttia. Korkeat työttömyysluvut ovat heikentäneet ihmisten sitoutumista ammattiliittoihin.
– Työttömyys on nousussa, ja
silloin linkki ammattiliittoon katkeaa helposti. Myös palkat ovat laskeneet selvästi. Monilla ihmisillä ei
yksinkertaisesti ole varaa ammattiliittojen jäsenyysmaksuihin, joten
jäsenten määrä on laskenut talouskriisin aikana selvästi, Janela sanoo.
Portugalissa ammattiliitot ovat
joutuneet tekemään erilaisia uudelleenjärjestelyjä rahapulan vuoksi.
Ihmisiä on jouduttu panemaan pihalle.
– Joissakin kaupungeissa useat
eri liitot ovat säästäneet siten, että ne
ovat siirtyneet liittorajojen yli yhden

Jesús Pérez Gómez pelkää, että
Espanjan oikeistohallitus pyrkii
jakamaan kansan kahteen kastiin;
niihin, joilla on töitä ja rahaa ja
niihin, joilla ei ole mitään.

Jóse Janelan mukaan Portugalissa
on vielä melko helppoa saada
ihmiset mukaan suurmielenosoituksiin.

katon alle. Säästötoimet eivät kuitenkaan vieläkään ole riittäviä,
Janela kertoo.
Espanjassa jäsenyystilanne ei
ole juuri Portugalia parempi. Valtava
työttömyys on vaikuttanut selvästi.
– Espanjassa, Andalucian
alueella on myös aloitettu mustamaalauskampanjoita ammattiliittoja
vastaan, Gómez kertoo.
Gómez näkee jo kuitenkin valoa tunnelin päässä.
– Viimeisimmässä mielenosoituksessa alkoi eri yhteiskunnan
alueilta tulla muun muassa kannus-

tusviestejä Twitteriin. Vielä aiemmin tänä vuonna marssijoille huudeltiin ”mene töihin siitä!” Tämä kehitys luo uskoa taisteluun.
Portugalissa ammattiliitot yrittävät taistella nykyhallituksen laajoja yksityistämissuunnitelmia vastaan. Yksityistämisuhan alla on lähes kaikki kouluista jätehuoltoon.
Janela toivoo tulevista vaaleista
vedenjakajaa.
– Oikeistohallitus hävisi juuri
kunnallisvaalit. Voi olla, että seuraavissa parlamenttivaaleissa tapahtuu samoin.

Merkillisen reilu.

Sisätilalämmitin
SlimLine 1400 W

Dremel 3000 monitoimityökalu
+ 25 tarviketta
Ihanteellinen työkalu käyttäjille, jotka haluavat tehdä
tarkkoja töitä, kuten leikkauksia, hiomista, kaiverrusta
jne. säännöllisesti tai silloin tällöin.

930-1768030

Vakiovarusteet: 25 tarviketta,
tarkkuuskädensija,
kangaslaukku
238-3000125H

Ainutlaatuinen
tukijalka
Ei vaadi asennusta
auton verhoiluun

Hankook akku
55 Ah
Varmat startit
Hankookilla!

Täyssynteettinen
moottoriöljy 5W-40
5 litran kanisteri. API SN SM/CF,
ACEA A3/B4.
114-9540-5
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936-55559

90 5990
4,18 /l

Maan laajin varaosaketju!

Autojen varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden, työkalujen ja autonhoitotuotteiden jakeluun ja asennukseen erikoistunut, itsenäisten yrittäjien
Fixus-ketju on palveluksessasi kautta maan.
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6600

6990

Istuinlämmitin
12 V savukkeensytytinliitäntä,
säädettävä lämmitysteho.

1490

942-12

Teleskooppiharja
Tele-Is
Jääraapalla ja alumiinivarrella.
Harjan pituus 77-105 cm.
923-6109

11

90

Jääkaavin Mid-Is
Tukeva ja laadukas jääkaavin kuudella
käännettävä raaputuspinta.
923-5568

295

fixus.fi

Tarjoukset voimassa 31.12.2013 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.
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Yrittäjien mielestä ammattitaitoisista rakentajista on pulaa Mosambikissa.

Mosambikissa luokkaerot voi haistaa
Mitä tulee kun laitetaan 15 toisilleen täysin tuntematonta ihmistä vain hakukaavakkeiden pisteiden
pohjalta kahdeksi viikoksi yhteiselle matkalle?
SASKin ikimuistoinen talkooreissu!
Lassi Kosonen

S

ASK järjesti tänä syksynä ensimmäinen talkoomatka Mosambikiin. Mukana oli eri alojen kokeneita ja kokemattomia ayasioista kiinnostuneita ihmisiä eri
puolilta Suomea.
Lentomatka Helsingistä Mosambikin pääkaupunkiin Maputoon
kesti vaatimattomat 20 tuntia. Vastassa lentokentällä odotti pikkubussi, joka kuljetti meidät hökkelikylien läpi kaupungin keskustaan. Meille varattu yöpymispaikka oli entinen
bordellihotelli, joka sijaitsi vilkasliikenteisen pääkadun varrella.
Ensimmäisen viikon ohjelma sisälsi tapaamisia eri alojen ay-väen
kanssa, työpajoja sekä työpaikkavierailuja. Mukaan mahtui myös pari vapaapäivää, jolloin pakkasimme uikkarit reppuun ja suuntasimme rantalomalle Gazan maakuntaan Bileneen.
Perjantaina pikkubussimme teki retken Swazimaan rajalle ja ehdimme käydä ihastelemassa myös
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putouksia ja patoa. Paikalliset kalamarkkinat ja käsityöläistorit tarjosivat eksoottisia elämyksiä pohjoisen
pallonpuoliskon kansalaisille.
Itse lähdin tutkimusmatkalle
paikalliseen parturiin. Selitin asiani englanniksi ja vanha mies nyökkäili ymmärtämisen merkiksi. Kaapu päälle, vaahtoa leukaan. Mitä ihmettä? Sain parranajon aidolla partaveitsellä 40 meticalialla eli yhdellä eurolla. Hyvältä näytti ja tuntui.

Tukea ay-väelle
Matkan tärkein tarkoitus oli paikallisten ay-aktiivien tapaaminen. Millaisten ongelmien kanssa painitaan
ay-rintamalla Mosambikissa? Verkostoituminen mosambikilaisten
kanssa sekä henkisen tuen antaminen olivat pääosassa. Paikallisten
ay-aktiivien työ on tärkeää tulevien
työntekijäsukupolvien kannalta.
Työssäkäyvien tavallisten mosambikilaisten ihmisten elämäntilanne ei meidän käyntimme poh-

Teixeira Duartella panostetaan työturvallisuuteen.

jalta tietenkään korjaantunut, mutta loimme varmasti solidaarista ilmapiiriä. Myös meillä ollaan kiinnostuneita köyhien maiden ihmisten
auttamisesta.
Mosambikissa riittää luonnonrikkauksia. Alhainen jalostusaste
sekä halpa energia yhdistettynä runsaaseen työvoimaan entisessä sisällissodan ja tulvien runtelemassa
maassa antaa pohjan ihmisoikeuksien riistolle ja ulkomaisten yritysten
rikastumiselle.

Mukaan mahtuu hyviäkin tekoja, kuten alumiinitehdas Mozalin perustamat koulut lukutaidon lisäämiseksi tai Teixeira Duarte -rakennusyrityksen henkilöstön kisällitoiminta.

Rakennusfirma kouluttaa
omat työntekijät
Pääsimme vierailemaan sata vuotta
vanhan portugalilaisten omistaman
Teixeira Duarte -rakennusyrityksen
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Mikä SASK?
Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK on
ammattiyhdistysliikkeen oma
kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö, jonka tehtävänä
on auttaa köyhien maiden ihmisiä järjestäytymään ja vaatimaan perusoikeuksia. Alueellisten ja globaalien hankkeiden lisäksi SASK on mukana kehitysyhteistyössä sekä
kampanjoi oikeudenmukaisuuden puolesta. Ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä
palkka ovat pääteemoja kampanjoinnissa.
Helpoin tapa tukea työtä
oikeudenmukaisemman maailman puolesta on liittyä SASKin
kannatusjäseneksi:
www.sask.fi
Mosambikin pääkaupungissa Maputossa on tilaa rakennustyömaille.

Jätehuolto toimii Mosambikissa
omalla painovoimallaan.

kolmella eri työmaalla. Yhteistä
kaikille oli siisteys ja hämmästyttävän hyvä työturvallisuuden taso.
Maputossa liikkuessa näimme myös
kiinalaisten sekä pienten yritysten
rakennustyömaita, joissa oli vielä
TR-mittauksille tilausta.
Isoimmat ongelmat työnantajan
mukaan ovat työmaajuopottelu sekä varastelu työmailta. Varkaudet
rakennustyömailla ovat kyseisessä
yrityksessä vähentyneet 25 prosentista alle viiteen viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Osaavan ja ammattitaitoisen
työvoiman saanti on ongelmallista.
Teixeira Duartella on oma työssäop-

pimisjärjestelmä, jonka kautta henkilöstö pätevöityy 2–4 vuoden aikana yrityksen tarpeen mukaisiksi ammattilaisiksi.
Yritys maksaa omille työntekijöilleen minimipalkan 2,5-kertaisena, mutta samalla työmaalla olevat aliurakoitsijan työntekijät jäävät
korotusten ulkopuolelle. Tasaveroiseen ihmisten kohteluun on siis vielä matkaa. Emme päässeet itse haastattelemaan rakennustyöntekijöitä,
joten työnantajan antama kuva jäi
siten ainoaksi.

Katujen roskaisuus oli jotain aivan käsittämätöntä, sillä toimivaa
jätteidenkeruujärjestelmää ei ole.
Kaikki moska kipataan takapihalle
tai kadulle. Lasinsiruja, muovia ja
kaikenlaista jätettä löytyi joka paikasta, oli sitten rannalla, luonnossa
tai kaupungilla.
Vierailimme Polanan viiden
tähden hotellissa paikallisen hotellija ravintola-alan ammattiyhdistyksen opastuksella. Kylpylää, puutar-

haa kukkaistutuksineen, merimaisemaa: aivan kuin eri planeetalta.
Vain 300 euroa vuorokaudelta, puolen vuoden keskituloisen mosambikilaisen palkka.
Ruuhkaa ei ollut, sillä lomakausi oli vasta alkamassa. Hotellin
käyttöaste on hinnasta huolimatta yli 80 prosenttia. Vierailijat ovat
pääasiassa eteläafrikkalaisia sekä
Mosambikin rikkaita.

Viiden tähden hotelleja
ja peltimajoja
Rikkauden ja köyhyyden erot Mosambikissa näkyvät ja sen pystyy jopa haistamaan. Viimeistään vierailu
bussinkuljettajamme asuinalueelle
kertoi karua kieltä siitä, miten ihmiset kaupungin ulkopuolella asuvat ja
elävät. Peltikattoisia, harmaita tiilimajoja vieri vieressä.
Lapset leikkivät kepeillä, tölkeillä, pulloilla ja renkailla. Ei tietoakaan pelikonsoleista tai tietokoneista. Silti hymy kasvoilla ja iloisuus, joka tarttui helposti.

HÄMEENLINNA 8.–9.2.2014

Retki globaalin tuotannooilnle.
tehdassaleihin ja takapih
GERARDO
ILARI JOHANSSON zAD
LI
IGLESIAS ARMAN A
pA
TARJA HALONEN SIR SSÄÄ
Ä
pIETIKÄINEN NELJÄ
JyRKI RAINA
SAID IqbAL…

Joukkoliikennettä Maputossa.
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ILMOITTAUDU HETI! SASK.FI
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PALLISTI
ja
JALLISTI

Vladimir Putin, kunnianarvoisa
presidentti, oli KRP:n epäilyrekisterissä ilmeisen turhaan. Hivenen
epäilyttävää on tosin se, että hän
kielsi olympialaisten työntekijöiltä
uuden vuoden ja joulun vieton.
Kuva: Mauri Ratilainen

P

Vladimir I Suuren
mahtavat talvikarkelot

allisti: En olisi nuorena pojanjolppina uskonut, että talviolympialaiset järjestetään
palmuille otollisessa maaperässä.
Tämäkin on kuitenkin mahdollista
tänä ilmastomuutoksen aikakautena, kun Venäjän mahtimies Vladimir Putin pullisti hauistaan saaden
Mustanmeren rannalle Sotshiin nämä väännöt.
Jallisti: Kun propagandamylly
on kertonut itänaapurin ihmeellisestä osaamisesta, tavallista työläistä on kyykytetty kisapaikkoja
kovalla vauhdilla pykätessä. Työolosuhteet ovat olleet toissijaisia juttuja
ja korruptio on vain kukoistanut.
Pallisti: Noh, tuleehan samoilla
tulilla Venäjälle ikioma F1-rata.
Passaa brömistellä Sotshissa sitten
ensi vuonna. Jo suureen ja mahtavan Neuvostoliittoon piti jo 1980-luvulla omat formulakisat saada,
mutta vasta nyt homma hoidetaan
kuntoon.
Jallisti: Kuntoon ja kuntoon.
Mutta Sotshiin saapunee varma
talvi, vaikka avajaisissa saattaa meren rannalla olla parisenkymmentä
astetta lämmintä. Hiihtokisat ja alppilajit järjestetään kyllä sisämaan
suunnan vuoristossa, mutta viime
talven lumia on silti jemmattu niitä
varten satojatuhansia kuutioita. Tarpeen tullen Venäjän ilmavoimat voi-
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nevat tiputtaa tarvittavia kemikaaleja pilviin, jos lumimyräkät valtaavat turhan isolla suhinalla Kaukasian. Tämä konsti on monessa sotilasparaatissa testattu.
Pallisti: Joku olympiasoihdun kantajista on tainnut ilkeyksissään kostuttaa kapistuksen lumella,
koska olympiasoihtu on sammunut
useaan otteeseen itsekseen. Jopa
Vladimir I Suuren luovuttaessa
sitä edelleen lokakuussa tuli nuupahti. Toisaalta soihtu on sytyttänyt eräänkin kelkkailijan takin tuleen, joten ongelmia on piisannut.
Avaruudessakin olympiasoihtu ehti
käymään ollen tosin siellä ihan tarkoituksella sammutettu. Eikä karannut kosmokseen kosmonautin
kädestä, se kun remmillä oli kädessä avaruuskävelyn ajan. Ja ehtii olympiasoihtu vielä käväisemään
Baikal-järven pohjassa. Kiirettä piisaa.
Jallisti: Pieni pulma on olympiasoihtukikkailun ohella myös kisabudjetin moninkertaistuminen
alun perin kaavaillusta viidestä miljardista eurosta. Saattaa olla, että
itänaapurissa joudutaan maksamaan
urheilunäytelmästä yhden Suomen
valtion vuosibudjetin verran yli 50
miljardia euroa. Vaikka liki jokainen kisojen vaatima hyppytorni,
kelkkailurata ja jäähalli on pitänyt

rakentaa olympialaisia varten, osoittaa mittakaava sitä, ettei järkevien
ihmisten kannata meille mitään talviolympialaisia haaveilla. Vai täytettäisiinkö olympiakrääsän myynnillä tuo kestävyysvaje?
Pallisti: Toisen rajan takana on
kruunuja ilmeisen hulppeasti, koska
Tukholmalla ja Årella on vireillä
yhteishanke olympialaisten saamiseksi Ruotsiin vuodelle 2022. Mutta
sitä ennen svenssoneilla on selitettävää siinä, että nämä olympialaiset eivät näy ilmaiskanavilta laisinkaan. Tätä ongelmaa meillä Suomessa ei ole, koska Yle-vero on niin
siunattu juttu.
Jallisti: Rahareikiä Suomessa
on silti kivasti. Tosin taitaisi olla Venäjällä syytä pohtia öljyruplien syytämisosoitetta, mutta pitäähän leijonankesyttämistä ja paidatta poseeraamista valokuvaajille vapaa-ajallaan harrastavan Vladimir Vladimirovitsin päästä olympiatulta sytyttelemään. Ja onhan Sotshi kiva
paikka, tosin Putin asuu siellä itse
vain kesäisin.
Pallisti: Toivottavasti judoka
Putin tyrmää tarvittaessa myös terroristit. Sotshi kun on kohtuullisen
tulenarassa paikassa Kaukasiassa,
jossa on viime vuosikymmeninä
liekehtinyt erinäisiä sotia. Ruudinkäryiseen Abhasiaan esimerkiksi

on kaupungista vain 20 kilometriä
matkaa.
Jallisti: Noh, onneksi Äiti Venäjä antaa mitalistilleen kivoja ruplanippuja. Olympiakullasta kuittaa
neljä miljoonaa ruplaa eli 90 000 euroa. Kun viime talviolympialaisissa
Venäjä oli mitalitilastossa vasta yhdestoista viisitoista mitalia napattuaan, kelpaa idän mahtimaalle vain
yksi kehityssuunta.
Pallisti: Onhan nyt vielä se ulkourheilullinen juttu, että kisoja on
vaadittu boikottiin muun muassa
isäntämaan homopropagandalain
takia. Venäjällä kun esimerkiksi
Pride-kulkueet on kielletty.
Jallisti: Vapauksia siis rajoitellaan, vaikka kuinka Putin olisi toivottanut homotkin Sotshiin tervetulleeksi. Ainoastaan raha tuo vapauden Venäjällä. Ja vaikka terrorismi
on maailman pahimpia asioita, on
jokseenkin hämmentävää, että Venäjän tuoreen lain mukaan omaiset
voivat joutua korvaamaan terroristien tekosia.
Pallisti: Ei kuulosta oikeusvaltiomeiningiltä. Siinä sitten vaan
hyppäämään mäkeä, sivakoimaan
laduilla ja pelaamaan lätkää Putinin
propagandatuokioon.
Olli Kohonen

25

Ulkona paistaa kevätaurinko, mutta Raksanuoret-lehteä painetaan kasaan pimeässä kammiossa. Kuva: Tapio Vainikainen.

Räheesti raksalla ja vapaa-ajalla
Raksanuori on tutkitusti
joukkuepelaaja niin
työmaalla kuin lehden
teossakin.
Jukka Nissinen

R

aksanuoretlehden toimitus
sihteeri Emilia Kukkala
jaksaa ihmetellä lehdenteki
jöiden keskittymiskykyä.
– Mietin ensimmäisellä kerralla
miten pystyn tekemään töitä tässä
porukassa. Isossa, vähän avokontto
rin tapaisessa luokassa joku kuunte
li musiikkia, toiset heittivät läppää
ja siinä hirveässä hälinässä kaikki
silti tekivät koko ajan lehtihommia.
Sitten mietin miten raksalla tehdään
töitä. Ei siellä sanota, että menehän
siitä mekkaloimasta, jotta saan teh
tyä omat hommani.
Kukkala tajusi olevansa tekemi
sissä taustahälyn asiantuntijoiden
kanssa.
Emilia Kukkala ei puhu Raksa
nuoretlehdestä pelkästään mutu
tuntumalla. Hänen Tampereen yli
opiston tiedotusopin laitokselle te
kemänsä Sellanen rähee lopputyön
aineistona olivat Raksanuoretlehti
ja sen tekijät. Kukkala on ollut mu
kana tekemässä Raksanuoretlehteä
alusta lähtien eli vuodenvaihteesta
2008–2009.
– Tällä porukalla on ollut hui
kea motivaatio tehdä lehteä. Lehteä
tekemässä on vielä sellaisia, jotka
ovat olleet alusta lähtien. Olen huo
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mannut, että kokeneemmat neuvo
vat jo toisia, Kukkala kertoo.

Raksanuoret syntyy
ihan omin käsin
Raksanuoretlehti ilmestyi ensim
mäisen kerran vuoden 2009 alussa
ja se korvasi Arvolehden, joka oli
SAK:n nuorille jäsenille toimittama
lehti. Arvo ei oikein osunut maaliin
sa ja se jäi Rakennusliiton nuorille
jäsenille tuntemattomaksi.
– Lähdimme heti alusta lähtien
tekemään raksanuorille oman nä
köistä lehteä. Olemme saaneet myös
täysin vapaat kädet tehdä lehteä
omalla porukalla.
Raksanuorilehti syntyy kah
desti vuodessa Siikarannassa järjes
tettävällä lehdentekokurssilla. Pää
toimittajan tehtävät kuuluvat nuo
risotyöryhmän puheenjohtajalle.
Toimitussihteerin töihin kuuluu pi
tää kokonaisuus kasassa. Se pitää si
sällään muun muassa kirjoittajien
opastamista jutunteossa ja ideoiden
jalostamista valmiiden juttujen
suuntaan.
– Olen herätellyt porukkaa me
diakriittisyyteen. Raksanuoret tosin
ovat skarppeja ikäisikseen ja heillä
on työkaluja mediakriittisyyteen.
On hauskaa, kun joku tulee sano
maan, että on katsellut vähän eri sil
min uutisia. Homma toimii molem
piin suuntiin. Olen oppinut raksa
nuorilta sellaista, mihin en ole aikai
semmin kiinnittänyt huomiota,
Kukkala toteaa.
Raksanuoretlehti on otettu hy

vin vastaan, sillä yhdeksän kymme
nestä Rakennusliiton alle 35vuoti
aasta jäsenestä tuntee lehden hyvin.
Emilia Kukkalalla on myös omia
näköhavaintoja lehden kiinnosta
vuudesta.
– Olin Valkeakosken ammatti
koululla äidinkielen opettajan sijai
sena ja livautin tunnilla lehtiä näy
tille. Prätkäaukeama oli jäänyt
useimmin opiskelijoilta auki.
Raksanuoria kiinnostavat kai
kenlaiset menopelit, etenkin jos nii
tä on viritetty vielä menevimmiksi.

Tämä porukka
ei jahkaile
Omassa tutkielmassaan Kukkala
hahmotteli millainen keskiverto
raksanuori on Raksanuoretlehden
juttujen perusteella.
– Raksanuori on hyvin skarppi
ja jämpti työntekijä. Työ ja vapaa
aika erotetaan selkeästi toisistaan.
Hän pitää itseään enemmän käsityö
läisenä kuin teollisuustyöntekijänä,
Kukkala luonnehtii.
Käsityötä arvostetaan niin töis
sä kuin vapaaajallakin, oli sitten
kyseessä auton tuunaaminen tai ta
tuoinnin suunnittelu. Raksanuori
haluaa kehittyä paremmaksi teki
jäksi kaikessa mihin ryhtyy.
– Parhaiten raksanuoria kuvaa
räheys: mennään eikä meinata ja asi
at tehdään kerralla kunnolla. Asial
liset hommat hoidetaan.
Kukkalan mielestä raksanuoril
ta löytyy selvästi kykyä ottaa vas
tuuta myös muista. Hyviä ayaktii

Emilia Kukkalan mukaan räheä sopii
hyvin kuvaamaan raksanuorta:
ääntä piisaa, meininkiä löytyy ja
virtaa riittää.

veja ja luottamusmiehiä löytyy joka
firmaan jatkossakin.
– Raksanuorille ei riitä se, että
työssä liikutaan. Vapaaajalla ur
heillaan paljon ja intohimoisesti.
Moni kuvaa sitä, kuinka liikunnasta
saa voimaa ja virtaa. Kroppakin py
syy kunnossa, Kukkala huomauttaa.
Raksanuoret ovat tiimipelaajia
niin työssään kuin vapaaaikanaan
kin. Kaikenlaiset joukkuelajit sopi
vat raksanuorten harrastusten jouk
koon enempiä sovittelematta.
Emilia Kukkala jatkaa Raksa
nuoretlehden vetämistä myös mais
terin paperit saatuaan.
– Lopetan sitten, kun olen ihan
kalkkis ja käpy, Kukkala lupaa.
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Statiivi

SIEVI

U
UUT

US!

STAR
ROLLER

CTC

CTC

Star Roller+ S3

Star Roller XL+ S3

43-52761-312-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

49-52761-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

VA ATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN
Uutuus Star Roller vastaa vaativimpiinkin haasteisiin. Nilkkavammojen ehkäisemiseksi varren nilkkaosa on tuettu viskoelastisella Memory foam -pehmusteella, joka on kehitetty toimimaan Sievin muista malleista tutun Boa®-kiristysmekanismin kanssa. Nauhojen kiristys säädetään rullaa pyörittämällä, jolloin nauhamekanismi sulkee jalkineet tasaisesti ja kohdistaa tuen oikeaan kohtaan. Uudistettu FlexStep®-pohja säilyttää joustavuutensa entistäkin paremmin myös pakkasolosuhteissa, minkä ansiosta pohjan pito paranee. Turvallisuutta parantavat heijastimet, joiden avulla näyt myös pimeässä.
Star Rollerin metalliton varvassuoja, paksu vuori ja lämpöpohjalliset pitävät jalkasi lämpiminä. Teräksinen naulaanastumissuoja antaa parhaan turvan teräviä esineitä vastaan.
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Rakkaudesta
lenkkiin
Johanna Hellsten

H

K:n Sininen Lenkki täytti juuri huimat 50
vuotta. Synttäreiden kunniaksi suomalaisten rakastama ja inhoama makkara on
saanut oman keittokirjansa, jossa maamme huippukokit ovat tuunanneet lenkin uuteen uskoon.
Mikäpä olisi parempi tapa tehdä kirja-arviota
kuin testata jotakin kirjan kymmenistä ohjeista.
Testiin päätyy muun muassa kiitosta keränneen
ravintola Farangin perustajan, Tomi Björkin ohje
Char siu -lenkki. Tämä kiinalaiseen tapaan tehtävä makkarapaistos lepäilee voimakkaasti maustetulla kaalipedillä. Ja ei kun kokkaamaan.
Ainekset:
1 HK Sininen Lenkki
1 dl hoisin-kastiketta
0,5 dl hunajaa
2 rkl soijaa
1 rkl valkoviiniä
0,5 tl mustapippuria
ripaus kanelia
Lisuke:
4 paksoita
2 rkl rypsiöljyä
1 pala inkivääriä silputtuna
1 chilipalko suikaloituna
3 rkl soijaa
1 rkl ruokosokeria
5 rkl tofua murskattuna
4 rkl vettä
1 punainen chili hienonnettuna
No enhän minä Helsingin keskustan hyvistä valikoimistakaan mitään paksoita eli pinaattikiinankaalia onnistu löytämään. Googletan, millä sen
voisi korvata ja ehdottavat kiinankaalia. Otan siis
sitä. Muut ainekset saa kätevästi Hakaniemen lähiseudun itämaisista kaupoista, muta kyllä Hoisin-kastiketta saa nykyään myös ihan tavallisesta
S-marketista.
Kuori ne makkarat.
Teen virheen siinä, että en lue koko ohjetta jo
hyvissä ajoin ennen ruuanlaiton aloittamista.
Maininta siitä, että makkarapötkylöitä pitäisi marinoida neljä tuntia tai yön yli (!) jää kiireiseltä
kokkaajalta täysin huomiotta. Noh, puolisen tuntia saa riittää.
Ja tässäpä onkin ensimmäinen kritiikin kohde; HK:n Blöö on perinteisesti ollut kätevää ruokaa kiireessä. Onhan sitä työmaillakin kypsennetty lenkki sähköjohtojen välissä ja siinä ei ole
kauaa nokka tuhissut. Siksi on hiukan hankalaa,
että gurmeeta tehdessä aikaa pitäisi varata huomattavasti enemmän kuin sitä noin yleensä on.
Muistithan kuoria ne makkarat?
Makkaran lisukkeena tarjottava kaalihässäkkä on helppo valmistaa ja se tuoksuu hyvältä. Valmistan sen samalla kun HK:t kypsyvät uunissa.
Käskystä huolimatta en jaksanut pyyhkiä kaikkea
marinadia pois niiden pinnasta, mutta eipä tuo
näytät haittaavan.
Kun makkaroita on kypsytelty vartin verran,
ne otetaan pois uunista ja viipaloidaan johonkin
sopivaan, uuninkestävään vuokaan.
Jos et muistanut kuoria makkaroita, on uuni
täynnä räjähtynyttä mössöä. Pese uuni ja aloita
alusta.
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Tähteeksi jäänyt marinadi kaadetaan HK-viipaleiden päälle ja koko setti heitetään uuniin vielä muutamaksi minuutiksi. Sitten makkaraviipaleet kasataan nätisti vihannesten päälle ja viedään
pöytään.
Hyväähän tämä on. Mutta jestas, miten suolaista! Makkarassa itsessään on jo melkoinen
määrä suolaa ja kun siihen lisää soijaa, on kyllä
aamulla silmät turvoksissa. Hyvin silti maittaa.
Aviomieskin tyhjentää lautasensa vauhdikkaasti

ja kehuu yllättävänkin maukkaaksi ateriaksi.
Täytyy kokeilla muitakin ohjeita. Ei tosin kovin usein, sillä mitään kovin terveellistä ruokaa ei
klassikosta saa.
Kiitämme: Sinistä kuningasta.
Moitimme: Monikaan ohje
ei sovi kiireiselle kokille.

Tällainen siitä sitten tuli.
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Mitä myönteistä ilmastonmuutoksesta on rakentajalle?
Jänisjahti on tuottoisampaa, kun rusakosta saa
isomman paistin jänikseen verrattuna.
Nastarenkaita ei jatkossa tarvita, samoilla
kumeilla voi ajella ympäri vuoden.
Lumityöt vähenevät, eikä kukaan tipu katolta.

Avio-onni paranee, kun vaimon kanssa
pohditaan parisuhdetta pilkkimisen sijaan.
Kohta saadaan villisiat viihtymään myös
Virosta pohjoiseen. Nam.
Vaatemenot pienenevät.
Lasten kidutus
luistimilla vähenee.

Tupakkapaikalla tarkenee paremmin ja kulutus
lisääntyy.
Autoa ei tarvitse roikottaa sähköjohdon päässä
ja energiaa säästyy.
Sieniä löytyy enemmän, myös seinistä.
Ei tarvitse porata avantoa, kun voi kalastaa
veneestä.

Lakot loppuvat, kun kenenkään ei tarvitse
hommata pilkkilomaa.
Kumisaapasfetissit saavat kävellä enemmän
kaatosateissa.
Etelä-Suomessa voi viljellä viiniä. Chateau
Porvoo kuulostaisi hyvältä.
Kyllä kaatosade aina lumityöt voittaa.
Kettutytöille tulee onnenpäivät, kun kukaan ei
viitsi käyttää turkkia kymmenen asteen
tammisäässä.

Rankemman huumorin klassikko
Jari Halonen: Joulubileet. VL-Media Oy
Jyri Vasamaa

Rankemman huumorin ystävien suosikki, Jari
Halosen ohjaama Joulubileet, on nyt sitten viimein saatavana DVD:nä. Tämä johtunee siitä, että nyt teattereissa pyörii Halosen uusin Kalevala
– Uusi aika -elokuva. Joulubileet on julkaistu yhdessä muiden Halosen elokuvien kanssa. Saatavana on myös Back to the USSR, Lipton Cockton
(in the shadows of sodoma) sekä Aleksis Kiven
elämä.
Joulubileet oli silloin jo pitkän linjan näyttelijän Oiva Lohtanderin uran taitekohta. Lohtander
nappasi elokuvasta parhaan miessivuosa -Jussin ja
hänen uransa lähti jyrkkään nousuun. Elokuvasta
napsahti myös toinen Jussi. Paras miespääosa -Jussin sai Jorma Tommila Bonan roolistaan.
Elokuva sijoittuu alamaailmaan, joka vielä
1980-luvun alussa oli hyvin harrastelijamaista, ja
rikoksetkin tuli yleensä tehtyä päihteiden vauhdittamina. Joulubileet perustuu käsikirjoittaja/ohjaaja Halosen mukaan tositapahtumiin, joita on siistitty tätä elokuvaa varten. Todellisuus on ollut siis
vielä elokuvaa rankempaa.
Eletään kesäaikaa. Bonan (Jorma Tommila)
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veli Mike (Antti Reini) pääsee vankilasta ja Bona on päättänyt järjestää sen kunniaksi juhlat.
Juhlista tehdään jouluiset, koska Mikellä on jäänyt niin monta joulua väliin. Juhlia varten pitää
varastaa ensin porsas, jouluherkut sekä kuusi. Uskoon tullut rikoskumppani Hämäläinen (Oiva
Lohtander) rupeaa joulupukiksi.
Kun varsinaiset joulubileet alkavat, lähtee
myös elokuva kunnolla käyntiin. Elävää sikaa ei
uskalleta tappaa, vaan se laitetaan elävänä uuniin.
Joulusauna viritetään vaatekomeroon, jonne kiuas
väsätään vanhasta sähkögrillistä. Pornovideoista
pitämätön ahtaanpaikankammoinen JoulupukkiHämäläinen teljetään vessaan, jonne tämä pyytää
apua vanhan Kakolasta opitun konstin turvin. Hän
kauhoo vessanpöntöstä vesilukon pois, ja puhuu
sen kautta. Uskovainen kun on, hän ei malta olla
puhumasta myös Herran sanaa ja niin alkaa varsinainen pönttösaarna.
Filmin huumori on tavallista rankempaa, joten jos munasillaan tappelu, paskantaminen ja
virtsaaminen joulupöydässä häiritsevät, en voi
suositella tätä. Jari Halosen itsensä esittämä naapurin setä on mainio sekoitus mykän elokuvan aikaista pahista ja rumia puhuvaa nykyihmistä.

Mainioita ovat myös elokuvan veljesten alakerrassa asuva pariskunta, jotka saavat seksi-intoa konnien bileistä. Elokuvan loppupuolella on todellinen yllätys, jonka jätän paljastamatta.
Kiitämme: Halosella on kyky tehdä yllätyksellistä ja omintakeista elokuvaa.
Moitimme: Tosikot eivät varmasti ymmärrä
kaikkea paska-, kusi- ja spermahuumoria.
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Jorma Säynäväjärvi 1955–2013

K

un YIT Rakennuksen
pääluottamusmies Jari
Jääskeläinen kertoi meidän molempien pitkään tunteman
kirvesmies Jorma Säynäväjärven äkillisestä poismenosta, tuli
vuosien varrelta mieleeni ne lukuisat toimet, jotka kuvaavat Jormaa työssä, työväenliikkeessä ja
ammatillisessa liikkeessä.
Tutustuin Jormaan 1980-luvulla. Olimme saman rakennusyrityksen töissä 1990-luvun alkuvuodet, jolloin rakentaminen mateli melkoisessa aallonpohjassa.
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut pitivät YIT:llä yhteyksiä yllä ja Jorma ei voinut olla tulematta tutuksi meidän kaikkien
kanssa. Huumoria Tampereen
alueen miehellä oli. Se höystettiin omalla murteella.
Jorma oli luottomies monessa kohdassa. Poliittinen vaikuttaminen oli alkanut varhain. Nuorena miehenä Jorma johti Ylöjärven Sosialistinuoria, osallistui
sosialidemokraattien nuorisojärjestön Tampereen piirin toimintaan, oli luottamustoimissa puolueen kunnallisjärjestössä ja vaikutti kunnan hallinnossa. Tampereelle muuton jälkeen alkoi tulla hommia myös uuden kotikaupungin tehtävissä.
Jorma oli työläisten puolustaja ja rakennusteollisuus oli pelikenttä. Työsuojelu oli Jorman leipälaji, jossa hän kouliintuikin ko-

vaksi tekijäksi. Työsuojelun viimeaikainen hyvä kehitys on pitkälti Jorman kaltaisten järjellä ja
tunteella toimivien rakentajien ansiota. Työtä pitää jatkaa ja tekemiseen pitää luottaa. Pitää uskaltaa
sanoa ja toimia. Muuten emme
pääse irti turhasta riskinoton kulttuurista rakennusteollisuudessa.
Yrityksissä nämä miehet ovat arvokkaita linkkejä johdon sekä työmiesten ja -naisten välillä.
Jorma toimikin YIT:n aluetyösuojeluvaltuutettuna. Työtoverien luottamus piti Jorman myös
koko YIT Rakennuksen va. pääluottamusmiehenä. Rakennusliiton Ylöjärven ja Tampereen osastoissa sekä Hämeen aluejärjestössä Jorma vaikutti niin ikään tarmokkaasti. Hän oli edustajana
viidessä liittokokouksessa ja toimi vuosien mittaan useissa liiton
jaostoissa. Rakennusliiton hallituksessa Jorma vaikutti vuodesta
2007 alkaen.
Jorma ei pitänyt vapaamatkustajista. Työmaalla saatiin
kuulla isoilla kirjaimilla, että vastenmielisintä työläisten keskuudessa on järjestäytymättömyys.
Se oli Jorman mielestä pikkusieluisuutta ja nuljuutta. Järjestäytynyt väki osallistuu työolojen parantamiseen ja sivustakatsojat arvostelevat tai lymyävät nurkissa.
Edut kuitenkin kelpaavat.
Kirvesmies Säynäväjärvi oli
myös lukumies. Jo poikasena oli

Säynäväjärven Jormalle Jyväskylän maakokous jäi viimeiseksi
Rakennusliiton tilaisuudeksi.

jäänyt päälle tiedonjano, jota yliopisto- opinnot ja Voionmaan
opiston kurssit vauhdittivat.
Etenkin historiassa tietämys oli
kovaa luokkaa. Monen rakentajan tavoin Jorma oli myös erästä-

jä. Etenkin kalastus oli hallussa,
mikä tuli selväksi myös kalajuttujen myötä.
Matti Harjuniemi

Työajan lyhennnys helpottaisi työttömyyttä

T

yömarkkinajärjestöt ovat yhdessä kirkon kanssa aloittaneet neuvottelut loppiaisen ja
helatorstain siirtämisestä lauantaille.
Vaikka kannatankin siirtymistä kohti sekulaaria yhteiskuntaa, on vuosittaisen työajan lisääminen täysin vääränlainen toimenpide. Mielestäni
kaikki kirkolliset arkipyhät voitaisiin
poistaa ja vaihtaa vapaasti sovittaviksi työajanlyhennyspäiviksi.
Tämän lisäksi työehtosopimusneuvotteluissa tulisi pyrkiä lyhentämään vuosittaista työaikaa esimerkiksi kahdella prosentilla vuosittain
vuosiansioiden taso säilyttäen, myös
useassa maakokouspuheenvuorossa
esitetty lisälomaviikko on hyvä tavoite. Pyrkimyksenä voisi olla Saksan ja Hollannin noin 1 400 vuosityötunnin saavuttaminen.
Työajan lyhentäminen olisi tehokas keino vallitsevan synkän työttömyystilanteen lievittämiseksi.
Vaikka käytännössä kaikki tahot
ovat luopuneet pyrkimyksestä täystyöllisyyteen jopa juhlapuheissaan,
voisi ammattiyhdistysliike edelleen
siihen pyrkiä, sillä korkealla työttömyysasteella on taipumus painaa
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palkkoja alaspäin.
Viime aikoina poliittiset voimasuhteet ovat suosineet työnantajaleiriä. Työnantajien hyökkäykset työntekijöiden saavuttamia oikeuksia
kohtaan ovat käyneet koko ajan voimakkaammiksi. Eläkeiän nostoa,
työajan pidentämistä, irtisanomissuojan heikentämistä ja palkkojen
alentamista pääomapiirit perustelevat kilpailukyvyllä, kestävyysvajeella, rakenteiden jäykkyydellä ja
muulla tyhjänpäiväisellä höpinällä.
On selvää, että tulevaisuudessa
joudumme taistelemaan oikeuksistamme entistä tiukemmin. Siksi rakennusliittolaisten tulee panostaa
ammatillisen järjestäytymisen ylläpitoon ja lisäämiseen.
Minulta on työmailla kysytty
monenlaisia kysymyksiä, mutta
kahdeksan vuotta meni siihen, kunnes minulta kysyttiin olenko liiton
jäsen. Siksi toivonkin, että työmailla
käytäisiin enemmän keskustelua
järjestäytymisen tärkeydestä.
Aki Haapanen
osasto 346
Turku
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JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

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 Nordean, Sammon, S-pankin,
Tapiolan tai Osuuspankin pankkitunnukset.

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 e-tjänst.
Förbundets hemsida: www.rakennusliitto.fi och gå till Jäsenyys eller via a-kassans sidor.
För att kunna logga in krävs personliga bankkoder i Nordea, Sampo, S-banken,
Tapiola eller Andelsbanken.

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn

______________________________________________ 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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Rakennusalan
työttömyyskassa

Palvelunumerot:

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

Työttömyyskassa
Takaisinperintä

Jäsenasiat

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.

Siltasaarenkatu 4,
PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde: 020 774 003
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi

Jäsenrekisteriin toimitettavien
asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134
70101 Kuopio

Palvelunumerot:
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.

Aluetoimistot
Toimistot

avoinna:
maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30
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
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Häme/03

Lappi/13

Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu

Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

Pohjanmaa/05

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B,
13100 Hämeenlinna

Keskustoimisto avoinna:
ma-to
8.30–16.00
pe
8.30–15.30

020
020
020
020

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.

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusliitto ry

Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250
020 690 231

Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio

Kainuu/10

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Turku/09

Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Keski-Suomi/02
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Kymi/06

Kouvolan toimisto
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

Uusimaa/01
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
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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

Turun rakennusveteraanit

Kokoukset keväällä 2014, joka kuukauden toinen tiistai klo 10, Turun
aluetoimiston kokoustilat, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Seuraavasti:
14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6.
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Ensi vuonna EUparlamenttivaalit ja kunnallispolitiikka koskettavat meitä jokaista.

Os. 020, Hyrylä

Syyskokous la 14.12. klo 12, ravintola Kerho, Tykkitie 1, Hyrylä. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Syyskokous to 19.12. klo 18, kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Hyvää joulua jäsenille ja heidän läheisilleen!
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Toimihenkilöt vuodelle 2014. puheenjohtaja Pauli Nousiainen p. 040
827 8924, sihteeri Pertti Pekkarinen
p. 040 834 1746, taloudenhoitaja
Matti Ihanus p. 040 510 5654.
Hallituksen jäsenet: Pertti Pekkarinen
vara Vilho Korpela, Matti Ihanus
vara Jorma Suur-Hamari, Mikko
Taskila vara Martti Päivinen, Mikko
Tervonen vara Arvo Nurmela.
Pikkujoulut la 21.12. klo 17
Järjestötalolla, Munckinkatu 49,
Hyvinkää. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari

Syyskokous su 15.12. klo 13, Toimitalo, Ahlströminkatu 10, Pietarsaari.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 316, Jokioinen

Syyskokous to 19.12. klo 18, Kunnanviraston takkahuoneella, käynti
takapihalta, Keskuskatu 29, Jokioinen. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Rakentaja 12/2013

Os. 331, Vilppula

Jouluateria ke 18.12. klo 12–15
noutopöydästä, ravintola Isabella,
Keskuskatu 7, Vilppula. Jäsenet
puolisoineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 365, Rautavaara

Syyskokous pe 13.12. klo 18, hotelli
Tiilikka, Kuusitie 2, Rautavaara.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu. Jäsenet puolisoineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 548, Kouvolan maansiirto

Risteilymatka 15.–16.2.2014 (la–su)
Tallinnaan, Tallink Silja Europalla.
Varattu 15 paikkaa. Matkan hinta
50 €/jäsen, sisältäen: bussikuljetukset, buffet illallisen ja meriaamiaisen.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
su 22.12., Mikolle p. 045 131 6722.
Hallitus

ONNEA

90 vuotta

Aitto-Oja Väinö Armas 23.11.,
Vantaa.
Os. 349, Matinkylä

80 vuotta

Lehtinen Taisto Toivo 7.11.,
Järvenpää.
Os. 055, Järvenpää
Parttimaa Martti 30.12., Vantaa.
Os. 349, Matinkylä

65 vuotta

Vainikka Mauri 22.12., Helsinki.
Os. 349, Matinkylä

KUOLLEITA
Färlin Taisto Olavi
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Taisto Olavi Färlin kuoli 5.11.2013.
Hän oli syntynyt 1.1.1932 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.3.1968.
Muistoa kunnioittaen
Os.154, Loviisa

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) käsitellään muut mahdolliset asiat.

Jokinen Oiva Antero
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Oiva Antero (Antti) Jokinen kuoli
25.10.2013. Hän oli syntynyt
27.5.1932 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.10.1954.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet ja
-eristäjät
Vuorela Helvi Helena
Osastomme vanhin jäsen 101-vuotias
Helvi Helena Vuorela kuoli
22.10.2013. Hän oli syntynyt
29.6.1912 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.1.1970.
Muistoa kunnioittaen
Os.100, Hämeenlinna

SAARROT

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-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
• egtab Oü
• Detroit Oü
• Edmonton Oü
• Efira Invest Oü
• Egerton Oü
• Ehiter Arendus Oü
• Eikner Oü
• Elkotek Oy
• Enner Ehitus Oü
• Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
• EU Finnes Oy
• Eurobuild Group Oü
• Europe Ehitüs Oü
• Eu Steinbau Oy
• 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
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Link Star Grupp Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
Naabob Ehitus Oü
4 Naela 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
PU Eristys Oy
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
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 Oü
Tasokas Oü
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Uudenmaan toimistolla Joulukahvit!

•
•
•
•
•
•
•

Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
Triaad Grupp Oü
T-Tarvike Oy /rakentaminen
Ultraserv Oü

•
•
•
•
•
•

Unimaster Oü
Vahotek Oy
Vartix Oü
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS

to–pe 19.–20.12. klo 8.30–15.30
Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki
Lämpimästi Tervetuloa!

RAKENNUSLIITON
MIKKELIN TOIMISTO ON MUUTTANUT!
Uusi osoite on Vuorikatu 11 A 6, 50100 Mikkeli.

Toimisto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 8.30–12.00 ja 13.00–16.30.

ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

Rakennusliiton Mikkelin toimisto
On hanget korkeat nietokset, vaan joulu,
joulu on meillä...

Pohjois-Suomen toiminta-alue tarjoaa
joulukahvit ma 16.12. seuraavasti:
Kajaanin toimisto, Pohjolankatu 28 A
Kemin toimisto, Keskuspuistokatu 50
Oulun toimisto, Rautatienkatu 40
Rovaniemen toimisto, Maakuntakatu 15

AIKUISKOULUTUSTA

klo 9–16
klo 9–16
klo 9–16
klo 9–16

MENESTYS SYNTYY
OSAAMISESTA

Lämpimästi Tervetuloa!

aitoasi!

ään ammattit

m
Lähde kehittä

Talonrakennusalan ammattitutkinto
Hämeenlinnan toimistolla Joulukahvit!
ma 16.12. klo 8.30–15
Birger Jaarlin katu 18 B, Hämeenlinna
Lämpimästi Tervetuloa!

Lahden toimistolla Joulukahvit!
ti 17.12. klo 8.30–16.30
ma 23.12. klo 8.30–14
Hämeenkatu 32, Lahti

y Onko sinulla työelämän kautta kertynyttä osaamista? Talonrakennusala
tarjoaa uudisrakentamisen lisäksi mielenkiintoista ja haastavaa työtä
rakennusten peruskorjauskohteissa. Laajentunut ammattiosaaminen
parantaa työn saanti- ja ansiomahdollisuuksia.
y Koulutus sopii kaikille talonrakennusalalla työskenteleville, joilla on työkokemusta rakennusalalta.

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

y Koulutus antaa valmiudet hallita tavanomaisten rakennusprosessien lisäksi
myös alan vaativimmat työt. Lisäksi voit toimia myös työkunnan etumiestehtävissä.
y Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on alan ammattitutkinto tai sitä
vastaavat tiedot ja taidot sekä vankka työkokemus.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn
ohessa. OPH:lle tilitettävät tutkintomaksu on 58 €, muutoin koulutus on
maksutonta. Hae koulutukseen: www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri
y Lisätietoja: Ari Hassinen, p. 0500 881 465
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
PL 199 (Kaislakatu 3), 80101 Joensuu
www.pkky.fi/aiko

Lämpimästi Tervetuloa!

Joulukahvitus Porin toimistolla!
ma 16.12. klo 8.30–12
Liisankatu 18, Pori
Satakunnan aluetoimisto ja
porilaiset osastot 043, 101, 404, 613

Tampereen toimistolla Joulukahvit!
ma 16.12. klo 8.30–15
Sorinkatu 4, Tampere
Lämpimästi Tervetuloa!

34

TYÖTÄ VASTAAVAA
KOULUTUSTA
Katso ajankohtainen
koulutustarjonta netistä
www.faktia.fi/koulutukset

Perkiöntie 9, 30300 Forssa
puh. 040 347 4000
asiakaspalvelu@faktia.fi
yrityspalvelut@faktia.fi
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HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014

LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT
2014
Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito, yksilöidyt lomaohjelmat.
Aikuisten omavastuu lomajaksosta 110 € ja lapset lapset alle 16-vuotta maksutta.
Lisäksi matkakulut. Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
www.kisakeskus.fi
Liikuntaviikko 14.–19.7.2014

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Huhmarissa on erilliset
loma-asunnot kooltaan noin 37 m². Asunnoissa on makuuhuone, oleskelutila, keittomahdollisuus ja välineistö, suihku/wc ja iso kuisti. Päärakennuksessa sijaitsevat ravintola, vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä liikuntatilaa.
Luontoliikuntaviikko 5.–10.5.2014

Luontoliikuntaviikon aikana tehdään luontopolkuretkiä ja mm. seurataan lintujen pesimistouhuja. Omavastuu täysihoidolla 110 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.3.2014

Kisakeskus on monipuolinen liikunnan, elämänilon ja hyvinvoinnin keskus.
Vinkkejä liikunnan ja ravinnon merkityksestä koko perheen päivittäiseen hyvinvointiin.

Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com

Hakuaika päättyy pe 31.10.2014

Hakuaika päättyy 23.5.2014

Vekaraviikko 9.–14.6.2014

Kesäjakso vietetään perheen ja lasten ehdoilla unohtamatta aikuisten omia liikunta- ja
vapaahetkiä. Ohjelmassa mm. luontopolkuretki, perherastirata, letunpaistoa, kahvinuotioretki jne.
Hakuaika päättyy 31.3.2014

Syyslomaviikko 20.–25.10.2014

Hengähdystauko syksyyn koko perheelle. Lomajakson ohjelmassa mm. syyslomakuvia,
katukorista, lyhtybingo-liikuntaa, makkaranpaistoretki, vesi- ja keppijumppaa, lapset
aarteen jäljillä.
Hakuaika päättyy 29.8.2014

Vekaraviikko 22.–27.12.2014

Lomajakso jolloin joulupukki vierailee lomakeskuksessa. Ohjelmassa mm. koko
perheen olympialaiset, moottorikelkka-ajelua lapsille, askartelua, kuusen- ja joulupipareiden koristelua, joulusaunat, soihtumäenlaskua.

Virtaa ja voimaa arkeen, mietitään elämän arvoja, uusia kokemuksia sekä kerätään
hyvää mieltä liikunnasta ja luonnosta.
Omavastuu täysihoidolla 90 €/lomajakso ja matkakulut.
Lomakoti Lomapirtti
Uistinkuja 6
76100 Pieksämäki
p. 040 731 9062
www.lomapirtti.fi
Virkistysviikko 9.–14.6.2014

Irtaudu arjesta ja suuntaa Vangasjärven rannalle luonnon rauhaan. Ystävällinen
henkilökunta ja lämminhenkinen tunnelma luovat hyvän pohjan onnistuneelle lomalle.
Lomapirtillä voit hemmotella itseäsi erilaisilla maksullisilla hoidoilla. Tilat soveltuvat
liikuntarajoitteisille. Omavastuu täysihoidolla on 110 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy ke 30.4.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

Hakuaika päättyy 31.10.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
LOMAJAKSOT 2014
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Omavastuu 50 €/lomajakso ja lapset alle 16-vuotta maksutta. Lisäksi matkakulut.
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Harppaus hyvälle tuulelle

Jaksoilla painotus on mielen ja kehon hyvinvoinnissa.
Ohjelmassa luentoja, tietoiskuja ja liikuntaa.
18.–23.5.2014
15.–20.9.2014

Hakuaika päättyy 28.3.2014
Hakuaika päättyy 25.7.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

LIITON VETERAANILOMAT
2014
Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain.
Lomat on kiintiöity alueittain ja ne järjestetään kolmessa kohteessa Härmän Kylpylässä,
Kylpylähotelli Rauhalahdessa 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 osiosta: Jäsenasiat > Loma-asiat > Eläkeläisten lomat.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Härmän kuntokeskus 21.–27.4.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Pohjanmaan,
Satakunnan, Turun, Kainuun, Lapin ja Oulun alueen veteraanijäsenet.
Veteraanille lomaviikko on maksuton, matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso
maksaa lomasta 320 € ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.2.2014

Kylpylähotelli Rauhalahti 12.–18.5.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Itä-Suomen, Kymen,
Satakunnan, Turun ja Kainuun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on
maksuton, matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso maksaa lomasta 390 €
ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.3.2014

Hotelli Siikaranta 15.–21.9.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Kymen,
Satakunnan ja Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton,
matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso maksaa lomasta 360 € ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 25.7.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki
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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 ilmoittautumiskäytäntöön on tapahtunut muutos 1.7.2013 alkaen.

Kaikkien tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti
ensimmäisenä pakkaspäivänä paikallisessa TEtoimistossa. Jos ei voi käydä, niin kannattaa kuitenkin soittaa ja sopia TE-toimiston kanssa menettelystä. Seuraavien päivien kohdalla riittää
yleensä soittaminen. Aina on kuitenkin 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, (34

viikkoa 28 kalenterikuukauden aikana täyttyy).
Lisäksi on toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta olevilta työpäiviltä.

Omavastuuaika
Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkaspäiviä, tehdään palkanmääritys ja silloin aina päivien nollauksen lisäksi otetaan seitsemän päivän
omavastuuaika.
Jos omavastuuaikaa kerätään pakkaspäivistä,
seitsemän 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.
Tiedoksi: Vuodenvaihteeseen ajoitetut lakimuutokset tuovat työssäoloehtoon ja omavastuuaikaan
muutoksia. Vuoden 2014 lakimuutosten voimaantullessa työssäoloehto lyhenee 26 viikkoon sekä
omavastuuaika viiteen päivään.

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa
Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan
edellytykset voivat täyttyä kuudessa
kuukaudessa
Palkansaajan ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt ennen työttömyyden alkamista määrätyn ajan. Näitä edellytyksiä kutsutaan jäsenyys- ja työssäoloehdoksi.
Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto lyhenee vuoden alussa 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan
26 viikon jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.
Lyhyempi 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henkilöitä, jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon ajan.

leen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen
välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.
Ansiopäivärahan määrä lasketaan vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran vuodessa.

Omavastuuaika lyhenee ja asetetaan
enintään kerran vuodessa
Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika,
jonka ajalta ei makseta etuutta.
Omavastuuaika asetetaan myös silloin, kun
26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn
tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.
Omavastuuaika lyhenee vuodenvaihteessa
seitsemästä arkipäivästä (maanantai–perjantai)
viiteen arkipäivään. Tämän lisäksi omavastuuaika asetetaan vuodenvaihteen jälkeen enintään
kerran vuodessa.

Työhistoria ja kieltäytyminen työllistymistä
edistävästä palvelusta vaikuttavat ansioosan enimmäismaksuaikaan
Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansioihin perustuvasta ansioosasta.
Ansio-osan 500 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään jatkossa 100 päivää, jos henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria.
Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös silloin, jos henkilö kieltäytyy ensimmäisen 250 työttömyyspäivärahapäivän aikana
työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttää palvelun.
Vähennystä ei tehdä palvelusta kieltäytymisen
ja palvelun keskeyttämisen perusteella, jos henkilö osallistuu palveluun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana vähintään 40 päivän
ajan ja saa tältä ajalta korotettua ansio-osaa.
Silloin kun ansio-osan enimmäismaksuaikaa
on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahan peruspäivärahan suuruisena viimeisen
100 tai 200 päivän ajalta. Muutos koskee niitä
henkilöitä, joiden päivärahan maksamisen enimmäismaksuaika alkaa lakimuutoksen jälkeen.

Päiväraha lasketaan enintään
kerran vuodessa
Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä
edeltäneiden ansioiden perusteella työttömyyden
alkaessa.
Ansiopäivärahan määrä lasketaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudel-

Työtuloille suojaosa
Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos henkilö on työllistynyt osittain. Tämä tarkoittaa, että
täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet
ansaitusta työtulosta.
Vuodenvaihteen jälkeen alle 300 euron työtulot eivät vaikuta ansiopäivärahan määrään.
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300 euron ylittävät tulot sovitellaan.
Päivärahan ja työtulon yhteissumma ei kuitenkaan voi olla suurempi, kuin se palkka, jonka
perusteella päiväraha on määritelty. Tästä syystä
myös alle 300 euron työtulo voi joissain tilanteissa vaikuttaa päivärahan määrään.

Korotusosiin muutoksia
Ansiopäiväraha voidaan maksaa korkeammalla
tasolla, jos henkilölle on kertynyt riittävä työhistoria tai jos hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun.
Lakimuutoksen myötä työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettava muutosturvan
ansio-osa poistuu ja korotetun ansio-osan taso
nostetaan muutosturvan ansio-osan tasolle. Palvelujen ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivän ajalta.
20 vuoden työhistorian perusteella maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 90 päivän
ajan aikaisemman 100 päivän sijasta. Kolmen
vuoden työhistorian perusteella ei enää makseta
korotettua ansio-osaa 20 päivän ajalta.
Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee
Ikääntyville pitkäaikatyöttömille voidaan maksaa
ansiopäiväraha 500 päivän enimmäisajan jälkeen
lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona
henkilö täyttää 65 vuotta.
Lisäpäiväoikeuden ikäraja on jatkossa 61
vuotta niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen. Vuosina 1950–
1954 syntyneillä ikäraja on edelleen 59 vuotta ja
vuosina 1955–1956 syntyneillä 60 vuotta.
Ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä
edellyttää, että henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
Lähde: TYJ

Rakentaja 12/2013

Työttömyysturvaan muutoksia vuodenvaihteessa
Eduskunnalla on käsittelyssä kaksi esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta.
Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeisimmät ansioturvan saajaan vaikuttavat muutokset,
jotka tulevat esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta.
HE 90/2013 ja 176/2013

Ennen

Jälkeen

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehdon pituus on 34 viikkoa.
Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa
aikaisintaan 8 kuukauden jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehdon pituus on 26 viikkoa.
Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa
aikaisintaan 6 kuukauden jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta aina,
kun 34 viikon mittainen työssäoloehto täyttyy.

Ansiopäivärahan 400 tai 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta
aina, kun 26 viikon mittainen työssäoloehto täyttyy.

Ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa asetetaan
omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on
seitsemän arkipäivän (maanantai-perjantai) mittainen.

Ansiopäivärahan 400 tai 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika
on viiden arkipäivän (maanantai-perjantai) mittainen.
Omavastuuaika asetetaan enintään kerran vuodessa.

Päiväraha määritellään 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa.

Päiväraha määritellään 400 tai 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa, kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Täyttä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan.

Täyttä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 päivän ajan.
Kestoon vaikuttavat työhistoria (yli/alle 3 vuotta) ja kieltäytyminen
TE-toimiston esittämistä työllistymistä edistävistä palveluista tai
palvelun keskeyttäminen.

Jos henkilö saa tuloa työstä, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna.
Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet
ansaitusta työtulosta.

Alle 300 euron työtulo kuukaudessa ei vaikuta päivärahan määrään.

Kaikki työtulo vaikuttaa päivärahaan.

300 euron ylittävä työtulo vaikuttaa niin, että ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta
vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää 300 euron.

Soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään yhtä suuri
kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa maksettaessa soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään yhtä suuri
kuin päivärahan perusteena oleva palkka.
Ansiopäivärahaan voidaan maksaa korotettu ansio-osa (57,5 % / 35 %)
tai hieman korkeampi muutosturvan ansio-osa (65 % / 37,5 %).

Ansiopäivärahaan voidaan maksaa korotettu ansio-osa (65 % / 37,5 %).

Kolmen vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua
ansio-osaa 20 päivältä. 20 vuoden työhistorian perusteella voidaan
maksaa korotettua ansio-osaa 100 päivältä.

20 vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansioosaa 90 päivältä.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa korotettua
ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa enintään 200 päivältä.

Työllistämistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa korotettua
ansio-osaa enintään 200 päivältä.

Vuosina 1950–1954 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän
lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana
hän täyttää 65 vuotta, jos hän täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen 500
päivän enimmäisaikansa täyttyy ja on työskennellyt vähintään 5 vuotta
viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuosina 1950–1954 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän
lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana
hän täyttää 65 vuotta, jos hän täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen 500
päivän enimmäisaikansa täyttyy ja on työskennellyt vähintään 5 vuotta
viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa
500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän täyttää
60 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja on
työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuosina 1955–1956 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän
lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän
täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500
päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 61
vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja on
työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Yrittäjän ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 18 kuukaudessa.

Yrittäjän ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 15 kuukaudessa.
HUOM. voimaantulo 1.1.2015.

Kahdesta tai useammasta työstä saatu palkka luetaan vakiintuneena pidettävään palkkatuloon alan enimmäistyöaikaan, kuitenkin enintään
40 tuntiin kalenteriviikossa.

Kahdesta tai useammasta työstä saatu palkka luetaan vakiintuneena
pidettävään palkkatuloon ilman enimmäistuntirajoitetta.
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Byggbranschens arbetslöshetskassa informerar:

Permittering på grund av kölddagar
Kölddagarna ersätts som full
inkomstsdagpenning, om övriga
förutsättningar uppfylls.

O

m lönen betalas delvis eller om annat vederlag ersätts betalas ingen dagpenning för
kölddagarna. Lägg märke att redan två
timmars lön för väntetid gör att du förlorar rätten
till inkomstdagpenning för den dagen. Det vore
bra om man kan avtala om att man konstaterar att
det är kölddag så att arbetstagarna inte i onödan
tar sig till arbetsplatsen.
Om arbetet inom byggbranschen inte kan utföras på grund av regn eller storm, fastställs personens rätt till arbetslöshetsskydd enligt förutsättningarna för att få arbetslöshetsdagpenning utan
undantag av väderhinder. I dessa fall kan en person få rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt bestämmelserna för permittering förutsatt att det är
en sådan permittering enligt produktionsmässiga
och ekonomiska orsaker som avses i 1 kapitlet 5
paragrafen 1 momentet 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande
En ändring i anmälan till arbets- och näringsbyrån infördes från 1.7.2013. Alla ska personligen

anmäla sig på TE-byrån den första kölddagen. Om
man inte kan besöka byrån lönar det sig att ringa
och komma överens med TE-byrån om hur man
ska förfara. För de följande dagarna räcker det i
allmänhet med ett telefonsamtal. Du bör dock alltid göra så som din lokala TE-byrå bestämmer.
TE-byrån ger för varje person med kölddag ett
eget arbetskraftspolitiskt utlåtande, där kölddagen
anmäls till arbetslöshetskassan.

Ansökan om dagpenning
från kassan för kölddagar
Kölddagpenningsansökan görs för samma period
som du har fått arbetskraftspolitiskt utlåtnade,
men dock så att du följer ansökningsrytmen om
kalenderveckor.
Du ska på normalt sätt till alla delar fylla i den
elektroniska ansökan via eAsiointi eller per post
med den stora vita dagpenningsansökan. Det går
inte att göra ansökan på den lilla blanketten för
fortsatt anstökan. Du ska också fylla i ansökan för
andra än kölddagarna samt för veckosluten. Om
du har veckoslutsarbeten ska du beakta att antalet
arbets-, självrisk- eller dagar med arbetslöshetsförmåner inte får överskrida fem under en kalendervecka.
Du ska alltid bifoga löneintyg för tiden före
kölddagarna, eftersom arbetslöshetskassan måste
följa med när ett nytt arbetsvillkor (34 veckor un-

der 28 kalendermånader) uppfylls. Dessutom ska
du skicka löneuträkningen för arbetsdagarna under ansökningsperioden.

Självrisktid
Om arbetsvillkoren uppfylldes före kölddagarna,
fastställs lönen och då tas utöver nollningen av dagarna alltid en självrisktid på sju dagar.
Om du samlar självrisktid med kölddagarna,
ska de sju dagarna rymmas inom åtta kalenderveckor.

Så skickar du dagpenningansökan
Du skickar in ansökan om dagpenning antingen
via kassans eAsiointi (www.rakennuskassa.fi) eller på adressen: Byggbranschens arbetslöshetskassa, PB 135, 70101 KUOPIO, eller på gammalt
sätt till närmaste kretskontor. Förtroendemannen
kan också samla in alla ansökningar om kölddagpenningar på bygget och skicka in dem samtidigt.
För kännedom: De lagändringar som träder i
kraft vid årsskiftet ändrar arbetsvillkoret och
självrisktiden. När lagändringarna träder i kraft
2014 förkortas arbetsvillkoret till 26 veckor och
självrisktiden till fem dagar.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras från början av året
Förutsättningarna för inkomstrelaterad
arbetslöshetsdagpenning kan uppfyllas på
sex månader
En förutsättning för att inkomstdagpenning betalas till en löntagare är att han eller hon före arbetslösheten har varit medlem i arbetslöshetskassan
och arbetat en viss tid. Dessa förutsättningar kalllas medlemskaps- och arbetsvillkor.
Löntagarens medlemskaps- och arbetsvillkor
förkortas från början av året från 34 till 26 kalenderveckor. Det innebär att en medlem i kassan kan
få inkomstdagpenning tidigast efter 26 veckor
som medlem och i arbete.
Det kortare medlemskaps- och arbetsvillkoret gäller de personer, som efter 29.12.2013 har arbetat under minst en vecka som uppfyller arbetsvillkoret.
Självrisktiden blir kortare och räknas
högst en gång per år
När arbetslösheten börjar införs en självrisktid,
under vilken inga förmåner betalas.
Självrisktiden införs också då ett 26 veckors
arbetsvillkor uppfylls på nytt till exempel på basis av deltidsarbete, arbete mellan permitteringsperioder eller visstidsanställningar.
Självrisktiden förkortas vid årsskiftet från sju
till fem vardagar (måndag-fredag). Dessutom räknas självrisktiden efter årsskiftet ut bara en gång
om året.
Dagpenningen räknas ut högst
en gång om året
Beloppet på inkomstdagpenningen räknas ut utgående från inkomsterna före tiden för arbetslösheten.
Beloppet på inkomstdagpenningen räknas
också ut då arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls
på nytt till exempel på basis av deltidsarbete, ar-
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bete mellan permitteringsperioder eller visstidsanställningar.
Beloppet på inkomstdagpenningen räknas efter årsskiftet ut högst en gång per år.

Arbetshistorien och vägran att delta i
sysselsättningsfrämjande service
påverkar den maximitid under vilken
inkomstdagpenning betalas
Inkomstdagpenningen består av en grunddel som
är lika stor som grunddagpenningen och en inkomstdel som baserar sig på lönen.
De 500 dagar under vilken inkomstdelen betalas minskas i fortsättningen med 100 dagar om
personen har en arbetshistoria på under tre år.
Maximibetalningstiden minskas med 100
dagar också då personen under de 250 första dagarna med arbetslöshetsdagpenning vägrar att
delta i sysselsättningsfrämjande service eller avbryter servicen.
Någon minskning görs inte på grund av vägran eller avbruten service om personen under de
250 första dagarna med arbetslöshetsdagpenning
deltar under minst 40 dagar och får förhöjd inkomstdel för denna tid.
Då tiden för betalning av inkomstdelen har
sänkts betalar arbetslöshetskassan inkomstdagpenning till samma belopp som grunddagpenningen
för de sista 100 eller 200 dagarna. Förändringen
gäller de personer, för vilka maximitiden för utbetalning av dagpenning börjar efter lagändringen.
Skyddsdel på inkomster
Dagpenningen är jämkad om en person är delvis
sysselsatt. Det innebär att hälften av den intjänade arbetsinkomsten dras av den fulla inkomstdagpenningen.
Efter årsskiftet inverkar arbetsinkomster på
under 300 euro inte på beloppet på inkomstdag-

penningen. De inkomster som överstiger 300 euro
jämkas.
Den sammanlagda summan av dagpenningen
och arbetsinkomsten får dock inte vara högre än
den lön som utgör grunden för dagpenningen.
Därför kan en arbetsinkomst på under 300 euro i
några fall inverka på dagpenningsbeloppet.

Ändringar i förhöjningsdelarna
Inkomstdagpenningen kan vara högre, om personen har tillräckligt lång arbetshistoria eller om
han deltar i sysselsättningsfrämjande service.
Lagändringen leder till att den omställningsskyddsdel som betalas för sysselsättningsfrämjande service slopas och att nivån på den förhöjda inkomstdelen höjs till omställningsskyddets nivå.
Den förhöjda inkomstdelen betalas för tiden för
sysselsättningsfrämjande service under högst 200
dagar.
En förhöjd inkomstdel betalas om personen
har en 20 års arbetshistoria, men efter årsskiftet
betalas den för högst 90 mot tidigare 100 dagar.
Någon förhöjd inkomstdel under 20 dagar betalas
inte längre för en arbetshistoria på över tre år.
Åldersgränsen för rätten till
tilläggsdagar höjs
Till äldre långtidsarbetslösa kan man betala extra
dagar efter maximitiden på 500 dagar till slutet av
den kalendermånad då personen fyller 65 år.
Åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar är
i fortsättningen 61 års ålder för personer födda
1957 eller senare. För dem som är födda 19501954 är åldersgränsen fortsättningsvis 59 år och
för dem som är födda 1955-1956 är den 60 år.
En förutsättning för att inkomstdagpenning
för extra dagar ska betalas är att personen har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.
Källa: TYJ

Rakentaja 12/2013

Ändringar i arbetslöshetsskyddet vid årsskiftet
Regeringen behandlar två propositioner om att ändra lagen om utkomststöd för arbetslösa.
I tabellen nedan har vi samlat de viktigaste ändringarna som berör dem som får inkomstskydd
och som enligt förslaget träder i kraft från början av år 2014.
HE 90/2013 ja 176/2013

Före

Efter

Längden på löntagarens medlemskaps- och arbetsvillkor är 34 veckor.
Det innebär att kassan kan börja betala inkomstdagpenning till en medlem tidigast 8 månader efter att medlemskapet och arbetet har börjat.

Längden på löntagarens medlemskaps- och arbetsvillkor är 26 veckor.
Det innebär att kassan kan börja betala inkomstdagpenning till en medlem tidigast 6 månader efter att medlemskapet och arbetet har börjat.

Maximibetalningstiden för inkomstdagpenningen på 500 dagar börjar
alltid från början, då arbetsvillkoret på 34 veckor har uppfyllts.

Maximibetalningstiden för inkomstdagpenningen på 400 eller 500
dagar börjar alltid från början, då arbetsvillkoret på 26 veckor har
uppfyllts.

Då maximibetalningstiden på 500 inkomstdagpenningar börjar ges en
självrisktid, under vilken det inte betalas några förmåner. Självrisktiden
är sju vardagar (måndag-fredag).

Då maximibetalningstiden på 400 eller 500 inkomstdagpenningar börjar ges en självrisktid, under vilken det inte betalas några förmåner.
Självrisktiden är fem vardagar (måndag-fredag).
Självrisktiden ges högst en gång om året.

Dagpenningen fastställs då maximibetalningstiden på 500 dagar börjar.

Dagpenningen fastställs då maximibetalningstiden på 400 eller 500 dagar börjar, dock högst en gång om året.

Full inkomstdagpenning betalas för högst 500 dagar.

Full inkomstdagpenning betalas för högst 300, 400 eller 500 dagar.
Längden påverkas av arbetshistorien (under/över tre år) och vägran att
delta i sysselsättningsfrämjande service som TE-byrån föreslår eller avbruten service.

Om en person får inkomster betalas jämkad inkomstdagpenning.
Det innebär att hälften av den intjänade arbetsinkomsten dras av från
den fulla inkomstdagpenningen.

En arbetsinkomst på under 300 euro i månaden påverkar inte dagpenningsbeloppet.

All arbetsinkomst påverkar dagpenningen.

En arbetsinkomst på över 300 euro inverkar då jämkad inkomstdagpenning betalas. Det innebär att hälften av den intjänade arbetsinkomst,
som överstiger 300 euro, dras av från den fulla inkomstdagpenningen.

Den jämnade dagpenningen kan tillsammans med arbetsinkomsten uppgå till högst 90 procent av den lön som dagpenningen baserar sig på.

Den jämkade dagpenningen kan tillsammans med arbetsinkomsten
vara högst lika stor som den lön som dagpenning baserar sig på.

Då förhöjd inkomstdel eller omställningsskyddsdel betalas kan den
jämkade dagpenningen tillsammans med arbetsinkomsten vara högst
lika stor som den lön som dagpenningen baserar sig på.
En förhöjningsdel (57,5 % / 35 %) eller en lite högre omställningsskyddsdel (65 % / 37,5 %) kan betalas till inkomstdagpenningen

En förhöjd inkomstdel (65 % / 37,5 %) kan betalas till inkomstdagpenningen.

Om arbetshistorien är tre år kan en förhöjd inkomstdel betalas för 20
dagar. Om arbetshistorien är 20 år, kan en förhöjd inkomstdel betalas
för 100 dagar.

Om arbetshistorien är 20 år kan en förhöjd inkomstsdel betalas för 90
dagar.

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjd inkomstdel eller omställningsskyddsdel betalas för högst 200 dagar.
Till en person född 1950–1954 kan utöver de 200 dagarna betalas inkomstdagpenning till utgången av den kalendermånad då han eller hon
fyller 65 år, om han eller hon
fyller 59 år innan maximitiden på 500 dagar uppfylls och
har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.
Till en person född 1955 eller efter det kan utöver de 500 dagarna betalas inkomstdagpenning tills han eller hon fyller 65 år om han eller hon
fyller 60 år innan maximitiden på 500 dagar uppfylls och
har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjningsdel
betalas för högst 200.
Till en person född 1950–1954 kan utöver de 200 dagarna betalas inkomstdagpenning till utgången av den kalendermånad då han eller hon
fyller 65 år, om han eller hon fyller 59 år innan maximitiden på 500 dagar uppfylls och har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.
Till en person född 1955–1956 kan utöver de 500 dagarna betalas inkomstdagar tills han eller hon fyller 65 år om han eller hon
fyller 60 år innan maximitiden på 500 dagar uppfylls och
har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.
Till en person som är född 1957 eller senare kan utöver de 500 dagarna
betalas inkomstdagpenning tills han eller hon fyller 65 år, om han eller
hon fyller 61 år innan maximitiden på 500 dagar uppfylls och
har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.

Förutsättningarna för inkomstdagpenning för företagare kan uppfyllas
på 18 månader.

Förutsättningarna för inkomstdagpenning för företagare kan uppfyllas
på 15 månader. OBS! träder i kraft 1.1.2015.

Lönen för två eller flera arbeten räknas som gängse löneinkomst för
maximiarbetstiden inom branschen, dock högst för 40 timmar per kalendervecka.

Lönen för två eller flera arbeten räknas till den gängse löneinkomsten
utan begränsning av antalet timmar.
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi
työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäi
värahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin
olet ollut työttömänä työnhakijana työvoima
toimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttö
myyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuu
tettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa
vähintään 34 työttömyyttä edeltävää viikkoa
ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssä
oloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna
oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työt
tömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on mak
settu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on
ollut jäsenyysaikana 34 kalenteriviikkoa
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin ka
lenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia.
Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan
työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerä
tä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi il
moittautumista 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 1 103 euroa kuu
kaudessa.
• 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 uu
delleen. Myös se, jos henkilö toimii palkansaa
jakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjä
nä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon
voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päiväraha
hakemuksen toimittaessaan annettava työttö
myyskassalle selvitys työttömyyttä edeltä
neestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä työssä
olosta että mahdollisesta työmarkkinoilta
poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodis
tuksilla, joista on käytävä ilmi työsuhteen al
kamis ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin
olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilo
mista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työn
antajan ytunnus. Myös kopiot irtisanomis
tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa
työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi
viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot tarvi
taan silloin tämän lomautuksen jälkeiseltä
ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vä
hemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkatodis
tuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja pal
kat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssä
oloehtoon eikä palkanmääritykseen.
– Useita töitä rinnakkain tehtäessä, on
palkkatodistuksessa ilmoitettava työtuntien
määrä viikoittain, koska näissä tilanteissa
palkanmäärittelyyn voi ottaa enintään vain
40 tunnin palkan.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päi

värahahakemuslomakkeella. Hakemuslo
makkeita saat työvoimatoimistosta ja liiton
aluetoimistosta. Jatkohakemuslomakkeita
lähetetään maksuilmoituksen mukana. Jat
kohakemuksen voit toimittaa kassalle myös
sähköisesti Rakennusliiton eAsiointipalve
lun kautta. Lisäksi hakemuksen voi toimit
taa puhelimitse puheentunnistuspalvelun
kautta, mikäli olet kokonaan työtön tai ko
konaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoit
taa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai
ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18vuotiaista huollettavista lap
sista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla
hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavalli
sesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lap
sitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen
kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mah
dolliset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitettä
vä näistä todistukset mukaan. Maatalous tai
yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys
vahvistetusta verotuksesta.

Päivärahan hakeminen
• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän

kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Hake
muksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyt
tää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä
ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä
sunnuntaihin. Suotavaa on, että täysiä kalen
teriviikkoja on jo kertynyt kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä nouda
tetaan silloinkin kun työttömänä ollessa te
kee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka alka
vat ja päättyvät kyseisen neljän viikon jakson
aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi
viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli ky
seisen neljän viikon jakson, voi hakemuksen
päättää työn aloittamista edeltävään päivään.
Lisäksi hakemukseen merkitään milloin yli
kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on aloi
tettu.
– Jos teet osaaikatyötä, josta saat palk
kaa kuukauden jaksoissa, hae päivärahaa
kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan palkka
todistus.
– Osaaikatyön palkasta on muistettava
maksaa jäsenmaksu, jos osaaikatyöstä ker
tyy työssäoloviikkoja. 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
työttömyyskassaan osoitteeseen:

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA,
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja joillakin
paikkakunnilla osaston taloudenhoitajalle.
Rakennusalan työttömyyskassa
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Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast som arbetssökande
på arbetskraftsbyrån då du blir arbetslös.
Kassan kan betala inkomstdagpenning bara
för den tid då du varit arbetslös arbetssökan
de hos arbetskraftsbyrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en
medlem i arbetslöshetskassan som har varit
försäkrad i kassan utan avbrott i minst 34
veckor före arbetslösheten och som under
den tid han varit försäkrad har uppfyllt ar
betsvillkoret. Att vara försäkrad i arbetslös
hetskassan innebär att man är medlem i ar
betslöshetskassan och har betalat medlems
avgifterna.
• Arbetsvillkoret fylls när personen un
der sin tid som medlem har varit i lönearbe
te i 34 kalenderveckor så att arbetstiden un
der varje vecka har varit minst 18 timmar.
Medlemmen behöver inte ha arbetat utan av
brott, utan man kan samla veckor som fyller
arbetsvillkoret under en granskningsperiod
på 28 månader omedelbart innan man anmä
ler sig som arbetslös arbetssökande. Dessut
om förutsätts att man har fått kollektivavtal
senlig lön för arbetet. Om det inte finns nå
got kollektivavtal inom branschen ska lönen
för heltidsarbete vara minst 1 103 euro i må
naden.
• Arbetsvillkoren upphör att gälla när
personen har varit borta från arbetsmarkna
den över sex månader utan godtagbar orsak.
Arbetslöshetskassan kan betala förmåner
först då personen på nytt uppfyllt arbetsvill
koret. Arbetsvillkoret bryts också för en per
son som medan han är medlem i en löntagar
kassa fungerar som företagare i huvudsyssla
i över 18 månader.
• En medlem som blir arbetslös ska alltid
då han lämnar in sin ansökan om dagpenning
ge arbetslöshetskassan en utredning över ti
den före arbetslösheten. Vi behöver uppgifter
om såväl tid i arbete som eventuellt frånvaro
från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas genom löneintyg,
av vilka det ska framgå när anställningen
började och slutade. Det vore bra om lönein
tyget alltid har uppgifter om uttagen semes
ter. Arbetsgivarens FOnummer ska finnas på
löneintyget. Också kopior av meddelanden
om uppsägning eller permittering ska skickas
till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt
arbete under det senaste året behövs löneupp
gifter för tiden efter denna permittering
– Löneintyget bör ha uppgifter om ar
betstimmar och löner för de arbetsveckor då
du har arbetat färre än 18 timmar. Dessa
veckor tas inte med i arbetsvillkoret eller då
lönen fastställs.
– Då du har flera arbeten parallellt bör
det av löneintyget framgå antalet timmar per
vecka, eftersom vi i dylika fall kan beakta lö
nen för högst 40 timmar.

Så här fyller du i ansökan
• Du ansöker om dagpenning på blanket

ten för ansökan om inkomstdagpenning.
Dessa blanketter finns på arbetskraftsbyrån
och förbundets kretskontor. Vi skickar blan
ketter för fortsatt ansökan tillsammans med
meddelandet om betalning. Du kan skicka in
din fortsatta ansökan även elektroniskt via
Byggnadsförbundets eAsiointipalvelu. Du
kan också skicka in ansökan per telefon via
telefonidentifieringstjänsten, om du är helt ar
betslös eller helt permitterad.
• Du behöver inte meddela kassan skatte
uppgifter, utom om du har ansökt om ändring
ar eller om du har fått ett graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn
under 18 år som du försörjer genom att i din
ansökan uppge barnens födelsetid. Vanligtvis
behövs inga intyg över barnen, eftersom vi får
uppgifterna om den via Befolkningsregister
centralen.
• Du ska i ansökan uppge eventuella bi
inkomster och sociala förmåner och bifoga
intyg över dem. Om du har jordbruks eller
företagarinkomster ska du bifoga utredning
över senast fastställda beskattning.

Så här ansöker du om
dagpenning
• Normalt ansöker man om dagpennning

för fyra veckors perioder i efterskott. Ansö
kan ska sluta på en söndag.
– En person som blir arbetslös kan dock
fylla i sin första ansökan för en kortare tid.
Också då ska ansökan sluta på en söndag. Vi
rekommenderar att du i alla fall har tre hela
kalenderveckor som arbetslös.
– Den normala rytmen på fyra veckor följs
också då du medan du är arbetslös har tillfäl
liga korta perioder med arbete, som börjar och
slutar under denna fyra veckors period.
– Om du har börjat ett arbete som pågår
över två veckor och arbetet fortsätter efter fy
raveckorsperioden, kan du sluta din ansökan
dagen innan du började arbeta. Dessutom ska
du i ansökan anteckna när du börjat ett arbe
te som pågår över två veckor.
– Om du har deltidsarbete, där du får lö
nen per månad, ska du ansöka om dagpen
ning i perioder på en månad och bifoga ditt
löneintyg.
– Du ska komma ihåg att betala medlems
avgift för deltidsarbetet, om deltidsarbetet gör
att du samlar arbetsvillkor. Du ska fylla i alla
punkter i ansökan noggrant så att vi inte be
höver skicka dem tillbaks för komplettering.
Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpen
ning inom tre (3) månader från den dag du
vill att den utbetalas.
Ansökningar per post skickas till arbetslöshetskassans kontor på adressen:

BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
PB 135, 70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan på kretskontoren och på en
del orter även till avdelningens kassör.
Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa
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TV:n tulevaa ohjelmistoa:

TV:n menevää ohjelmistoa:

Emmerdale

MTV3 18.00 ti 17.12.
Joistakin ohjelmatiedoista poiketen Emmerdale ei sijoitu Hämeeseen vaan
Englantiin, missä sarja on aiheuttanut saippuariippuvuutta vuodesta 1972.
Juuri nyt kylän raitilla kysellään, miksi Moira Barton vaarantaa täydellisen
avioliittonsa antautumalla Cain Dinglen (Jeff Hordley, kuvassa oik.) kaltai
selle hunsvotille. John Barton (James Thornton, vas.) ei tiedä vaimonsa pe
lehtimisestä, mutta kun Cain tulee kuittailemaan aiheesta, mainostauko on
paikallaan.

Emmerdale

MTV3 18.00 to 19.12.
Kaksi päivää on vierähtänyt, mutta aika tuntuu pysähtyneen Thorntonin far
milla, missä John ja Cain jatkavat tuijotuskisaansa, joka vie onnistuessaan
molemmat kunniapaikalle Guinnessin ennätystenkirjaan. Bartonien tytär
Holly (Sophie Bowles, kuvassa kesk.) seuraa aitiopaikalta, kun Cain latelee
Johnille yksityiskohtia tämän vaimon anatomiasta. Tiettävästi kilpailua seu
rataan herpaantumatta myös Buckinghamin palatsissa, joka sijaitsee aitio
paikalla Lontoossa.

Tulilinjalla
Nelonen 21.00 sunnuntai 29.12.
Mediakriittinen jännityselokuva näyttää, miten stressaavaa elämää julkisuu
den henkilöt viettävät Amerikassa. Paikalliset presidentit käyvät töissä hen
kensä kaupalla ja heitä siipeilevät filmitähdet joutuvat tinkimään elintasos
taan vältellessään lehdistöä sekä tunkeilevia ihailijoita. Kuvaava on kohtaus,
jossa Clint Eastwoodin (kuvassa) kiihkeä fani onnistuu kättelemään ido
liaan, vaikka tämä on kätkenyt julkisuudelta kaikki muut ruumiinosansa
paitsi sormet.

Happening
Sub 21.00 lauantai 21.12.
M. Night Shyamalan on ohjannut yliluonnollisen jännärin, jossa Mark
Wahlberg (kuvassa oik.) nähdään lempipuuhassaan bongailemassa papa
razzeja. Zooey Deschanel (vas.) puolestaan näyttelee naista, jolla on yliluon
nollisen suuret silmät. Elokuvassa kaikki ihmiset käyttäytyvät oudosti, ja se
littämätöntä on myös se, että samalla kun Mark todistaa Clint Eastwoodin
tukalaa tilannetta hän näkee räystäspääskyn, vaikka linnun levinneisyysalue
ei ulotu Amerikkaan.
Tommi Pietarinen

Tiedenurkka
Suomen Kulttuurirahaston tutkimuksen mu
kaan kuusi prosenttia suomalaisista kuluttaa
kulttuuria aktiivisesti. Luku kertoo nimen
omaan kodin ulkopuolella tapahtuvasta kult
tuurin harrastamisesta.
Melkein puolet eli 44 prosenttia kansasta
kuluttaa kulttuuria passiivisesti. Tätä ryhmää
leimaa maaseudulla asuminen.
Suomen riistakeskuksen tilastojen mu
kaan noin kuusi prosenttia suomalaista met
sästää. Luku kertoo nimenomaan kodin ulko
puolella tapahtuvasta metsästämisestä.
Vuonna 2012 kaadettiin 40 000 hirveä,
22 100 valkohäntäpeuraa ja 3 600 metsäkau
rista. Myös saalista leimaa metsän liepeillä
asuminen.
Pohdittavaa: Pitäisikö metsästystä rahoittaa veikkausvaroin?
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Top 10
asuntoedut:
1. Asunnossa ei palellu
hankeen.
2. Seinille voi ripustaa kuvia.
3. Parvekkeella saa
tupakoida.
4. Keittiössä hurisee
jääkaappi.
5. Naapuri lainaa maitoa.
6. Sängyssä saa unen päästä
kiinni.
7. Lukko suojelee
kaupustelijoilta.
8. Ei tarvitse jonottaa
vessaan.
9. Voi syljeskellä kattoon.
10. On paikka, jota siivota.
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Entäs nyt?

R

akennusalan työttömyysprosentit jatka
vat jyrkkää kasvua. Ennuste povaa jää
tävää talvea joka neljännelle rakentajal
le. Suurin osa rakentajista tipahtanee ansiosi
donnaiselle päivärahalle. Kun toimeentulo lä
hes puolittuu, niin taloudellisesti tulee ole
maan tiukkaa puhumattakaan pipon kiristy
misestä pään ympärille.
Rakennusalan työttömyyttä on selitetty
luontaisella kausityöttömyydellä, työvoiman
muutoksilla ja hallituksen politiikalla. Raken
tajan kannalta syy on yhdentekevää. Tilillä on
vähemmän katetta ja päivät toimettomana pit
kiä.
Tehtaiden alasajojen myötä kunnat ajau
tuivat elinkeinokriisiin. Oli luotettu siihen, et
tä paikkakunnan yksi iso yritys on ja pysyy
kantaen yhteiskuntavastuunsa kuntalaisten lä
hes ainoana elättäjänä. Mikään ei ole ikuista.
Yritys siirsi toimintansa muualle ja kuntaan jäi
tehtaan mentävä tulokolo.
Samoin on työläisen kohdalla. Työmark
kinoilla yksillä korteilla pelaaminen on riski
altista. Kun hanskat ja kypärä on jätetty nau
lakkoon keräämään hämähäkinseittiä, niin on
aika katsoa peiliin ja ympärilleen. Miettiä, en
täs nyt?
1. Aktivoimistoimenpide
Hoida heti kaikki mahdolliset ja mahdottomil
ta näyttävät tositteet, jotka millään tapaa liit
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tyvät opiskeluihisi ja työhösi työvoimaviran
omaiselle. Ota eväät, viihdettä ja lehmän her
mot mukaan, sillä työvoimaviranomaisen ensi
kohtaaminen vie useimmiten tolkuttomasti ai
kaa. Vaadi kuittaus työvoimaviranomaiselta
toimitetuista tositteista. Kun byrokratia on hoi
dettu, on aika keskittyä olennaiseen: itseensä.
2. Aktivoimistoimenpide
Itseään on hyvä miettiä ensin yksin. Suomalai
sen luonteen luotaus tapahtuu parhaiten met
sässä, jonne voi myös Jukolan hengessä purkaa
isoimmat patoumat ja turhautumisen. Paini
siis kivien kanssa ja halaa puita.
Kun turhaumat on purettu, istahda kannon
nokkaan ja tutkiskele mitä voisit tehdä työkse
si. Maailmassa on järjettömän paljon vaihto
ehtoja hankkia toimeentulo tai uusia taitoja.
Katso maailmaa oman hiekkalaatikon ulko
puolelta. Rakentaminen on opettanut monia
taitoja, joita voi hyödyntää muissa töissä.
3. Aktivoimistoimenpide
Kun olet keksinyt vähintään viisi eri vaihto
ehtoa toimeentulon hankkimiseksi, alkaa sin
nikkyyden testaus. Tässä kohtaa kannattaa
laittaa päälle äärimmäinen tahtotilamoodi.
Varaudu jonottamaan erilaisten puhelinvaih
teiden kanssa, toistamaan asiaasi loputtomiin
ja saamaan yllättäviä ehdotuksia. Tärkeintä
on nyt painaa vaan päälle ja hankkia halua

mansa toimeentulo tai taito. Päätä, että teet
sen mitä haluat.
Ihminen on harvinaisen monipuolinen
olio taidoiltaan ja oppimaan uutta. Historiansa
aikana ihminen on oppinut lentämään, teke
mään tulta ja käyttämään Windowspohjaisia
tuotteita. Tämän jälkeen kaikki muu onkin
pelkkää soveltamista.
Ota siis vuoteesi ja kävele selkä suorana
kohti uusia haasteita. Maailma on tehty meitä
varten.

Kati Rantanen
sekatyöläinen
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