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Kaikki muu on turhaa
– paitsi rakentaminen
ON HUVITTAVAA, että Suomessa puhutaan, kuinka
keväällä oli koronan takia lockdown eli täyssulku. Ei
ollut. Kaupat olivat auki ja monia töitä tehtiin läpi
koko kevään. Ei rakennustyö mihinkään loppunut.
PITKIN VUOTTA ympäri maailman on kehotettu

ihmisiä etätöihin, suljettu ravintolat, kirjastot,
koulut ja museot. Kykitty vapaa-aika kotona oman
perheen kanssa. Monessa maassa rakennustyömaat
ovat kuitenkin pyörineet koko vuoden, pandemiasta riippumatta. Esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat
luokitelleet alan elintärkeiden toimintojen piiriin.
Se piiri on haluttu pitää pyörimässä, vaikka kaikesta muusta on tingitty.

TÄMÄ VUOSI ei ole ollut rakentajille helppo. Joku

on sairastunut töissä, moni joutunut karanteeniin.
Aikatauluja on rukattu uusiksi, kun yksittäisiä työmaita on suljettu tartuntaketjujen vuoksi. Työkaveriin on pidetty etäisyyttä, kahvit juotu ulkona ja
käsiä hinkattu verille asti. Sellaisissakin firmoissa,
joissa työ on ollut ennen varmaa, on lomautettu
väkeä. Aika on ollut epävarmuuksia täynnä.
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SILTI ASUNTOJA, liikenneväyliä ja julkisia rakennuksia on rakennettu ja niitä on myös valmistunut. Ja niitä rakennetaan ensi vuonnakin. Rakennusteollisuus RT:n arvio ensi vuodelle on synkkä.
Toisaalta RT:n viisaat ovat koko tämän vuoden
arvanneet väärin; alalla on mennyt jatkuvasti
paremmin kuin on ennustettu. Tällä kertaa myös
merkittävän asuntorahoittajan, Hypo-pankin
pääekonomistinkin mielestä viimeisin ennuste on
liian mustanpuhuva.
MUTTA TOKI, rakennuslupia on haettu asumiseen ja

liikerakentamiseen selvästi vähemmän kuin viime
vuonna. Rakentajia on työttömänä ja lomautettuna huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten ja
näyttää siltä, että työttömyyden nousuprosentti
vain kasvaa kuukausi kuukaudelta.

ON KUITENKIN NIIN, että rakentaminen on yksi

talouden elpymisen tärkeimmistä moottoreista ja
valtiovallan kannattaa ohjata paukkuja tänne. Jos
rakentaminen romahtaa, syöksyy alaspäin koko
Suomi. ¶

Harmaa talous
ei ole kadonnut
rakennusalalta.

”Sakki
kannattaa
oppivelvollisuuden
pidentämistä
18 ikävuoteen
asti.”

20

ESA TUOMINEN

EEVA VÄNSKÄ

– SAKKI RY:N PUHEENJOHTAJA JUTTA VIHONEN

KIMMO BRANDT

10

JOHANNA HELLSTEN

→ Tässä numerossa

16

VAKIOT
2
4
9
14
32
41
42
44

Pääkirjoitus
Ajankohtaista ja 		
puheenjohtajan palsta
Liiton hommissa
Rakentajan terveys
Laki ja oikeus
Talouskolumni
Kulttuuri
Kevyttä

KANNEN KUVA: ANTTI KIRVES

JUKKA NISSINEN

YIT:n puuelementtitehtaalla on ollut
kaikkien aikojen
paras vuosi.

22

Maskin käyttö ei
maistu rakentajalle –
työtehtävissä.
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55-vuotiaat saivat
uudessa tessissä lisälomaviikon. Kuinka se on
otettu käyttöön?
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Aalto-yliopisto tutkii:

Hukan vähentäminen on kaikkien etu työmaalla
Paljonko työmaan LVI- ja sähkötöissä esiintyy hukkaa, mistä
se johtuu ja millä keinoilla sitä
pystyttäisiin vähentämään?
Vähennyskeinojen löytäminen
on kaikkien rakennusalalla
työskentelevien etu.
AALTO-YLIOPISTON rakennusteknii-

kan laitoksen tekeillä oleva tutkimus
keskittyy hukkaan ja sen vähentämiseen nimenomaan LVI- ja sähkötöissä.
Hukan tutkimiseksi on aiemmin
kehitetty menetelmiä, mutta keskiössä eivät ole olleet talotekniset
työt, vaikka niissä hukka-aika voi olla
suurempi.
Ennakko-oletusten mukaan hukkaa esiintyy erityisesti, kun työmaan
eri toimijat kohtaavat. Suunnitelmia
ei ole sovitettu yhteen, jolloin aikaa
kuluu selvittämiseen ja jopa jo tehtyjen töiden purkamisiin. Aikataulujen
yhteensovittaminen saattaa olla hankalaa, jos pääurakoitsijalla ei ole tarkkaa ymmärrystä siitä, mitä taloteknisten töiden aloittaminen edellyttää
muilta töiltä. Työjärjestyksen muuttaminen vaikuttaa kaikkien muiden työmaalla työskentelevien töihin. Jos tieto
ei kulje eri toimijoiden välillä, jotkut
joutuvat odottamaan ja työvaiheita
tehdään väärässä järjestyksessä.

Tutkimusoletus on, että työntekijöillä on paras ymmärrys hukkaa
aiheuttavista tekijöistä ja myös asiantuntevia ehdotuksia niiden korjaamiseksi.
Vaikka Rakennusliitto ja Sähköliitto eivät varsinaisesti osallistu
tutkimukseen, ne pitävät sitä tarpeellisena. Mahdollisimman laajan
tutkimusaineiston varmistamiseksi ja
rakennusalan kehittämiseksi jäsenten
on hyvä pohtia, voisivatko he antaa

panoksensa osallistumalla tutkimuksen tekemiseen.
Hukka LVI- ja sähkötöissä -tutkimuksen vastuullinen tutkija on rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen Aalto-yliopistosta.
Tutkimusryhmä etsii parhaillaan
työmaita, joissa mittauksia ja haastatteluita voidaan tehdä. ¶
Lisätietoja tutkimuksesta ja vastuullisesta
tutkijasta: research.aalto.fi

Rakennusliiton työnvälitys – käy tekemässä oma profiili
AJAT OVAT HAASTAVAT, mutta edelleen

monet rakennusyritykset rekrytoivat.
Käy tekemässä oma työnhaun profiilisi
Rakennusliiton työnvälityksessä ja tule
löydetyksi. Työnantajat etsivät jatkuvasti
työntekijöitä selaamalla avoimia profiileja palvelussa. Vaikka avoimia työpaikkoja
palvelussa on rajallisesti, työllistyy liiton
jäseniä palvelun kautta siitä huolimatta.
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Työnhaun profiili on helppo ja nopea
tehdä. Kirjaat siihen oman osaamisesi, aikaisemman kokemuksesi ja lyhyen
kuvauksen itsestäsi. Järjestelmä ohjaa
sinua eteenpäin.
Helppokäyttöinen digitaalinen alusta mahdollistaa, että työnhakijat ja työpaikat kohtaavat. Voit lisäksi tehdä
paikkavahdin, joka ilmoittaa sinulle so-

pivista avoimista työpaikoista. Käyttö tapahtuu tietokoneelta eAsioinnin
kautta ja älypuhelimella helposti mobiilijäsenkortin kautta. Palvelu on käyttäjilleen maksuton.
Tutustu palveluun:
urapalvelut.rakennusliitto.fi

→ Varapuheenjohtajalta

Kolme palvelupistettä suljetaan

Sähköinen
asiointi
nopeuttaa
palvelua
VUODEN VAIHTEESSA suljetaan ovet

Rakennusliiton Kajaanin, Kemin ja
Hämeenlinnan palvelupisteissä. Jäsenten palvelu tapahtuu sähköisissä kanavissa, mikä nopeuttaa muun
muassa työttömyyskorvausten käsittelyä.
Jatkossa pohjoisella palvelualueella toimistopalveluja tarjotaan Rovaniemellä, Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa. Palvelupisteet
ovat avoinna maanantaisin kello
8.30–12.00 ja 13.00–16.30.
Hämeenlinnaa lähinnä sijaitsee Tampereen palvelupiste, joka on
avoinna maanantaisin kello 8.30–
16.30.
Rakennusliiton palvelunumerot
auttavat jäseniä helposti ja vaivattomasti, soitatpa sitten työmaalta
tai kotisohvalta. Liiton toimitsijat tekevät työmaakäyntejä ja tapaavat
jäseniä henkilökohtaisesti.
•
•
•

Jäsenyysasioissa voit soittaa
numeroon 020 690 231
(ma–pe 9–15),
Työehtoasiaoissa 020 690 232
(ma–to 8.30–16.30 ja
pe 8.30–15.30).
Rakennusalan työttömyyskassa palvelee numerossa
020 690 230
(ma–ti 9–15 sekä to–pe 9–15).

Ansiopäivärahahakemukset pyydetään toimittamaan eAsioinnin kautta
– näin saat korvauksen tilillesi mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa voit lähettää hakemuksen myös
postitse osoitteeseen:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 Kuopio

Kimmo Palonen
on Rakennusliiton
varapuheenjohtaja

Palkkarikos vai hallintomaksu
AIKA AJOIN julkisuudessa käsitellään

mitä törkeämpiä työ- ja palkkaehtojen laiminlyöntejä. Rakennusliiton
toimitsijoille nämä alipalkkausasiat
ovat valitettavan tuttuja ja jokaviikkoista mutapainia. Kaikki ovat herttaisen yksimielisiä siitä, että jotain
tarttis tehdä.
Maan hallitus on sitoutunut
ohjelmassaan puuttumaan alipalkkaukseen. Keinovalikoimana on
esitetty alipalkkauksen säätämistä
rikoslailla rangaistavaksi teoksi.
Toisena vaihtoehtona on väläytelty
hallintomaksua, jonka määräisivät
työsuojeluviranomaiset. Ministerit
Haatainen ja Henriksson ottivat
vahvasti kantaa hallintomaksun
puolesta Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla.
Jos alipalkkaukseen halutaan
tosissaan puuttua, tulisi se säätää
rikokseksi. Kriminalisoinnin vastustajat näkevät tässä monenlaisia
mörköjä. Ei ole resursseja tai osaamista eikä juttuja kuitenkaan paljastuisi, vaikka alipalkkaus rikokseksi
säädettäisiinkin. Minusta selitykset
ontuvat. Samalla logiikalla voitaisiin
todeta minkä tahansa rikoksen olevan
turhaan sanktioitu rikoslaissa, sillä
kaikki rikokset eivät aina paljastu.
Ministerit ovat oikeassa todetessaan, että jo nykyiselläänkin rikoslaissa on sanktioitu työsyrjintä ja
kiskonnantapainen työsyrjintä.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut,
että vasta yli 40 prosentin työ- ja
palkkaehtojen loukkaukset johtavat
syytteisiin. Meillä on siis tilanne,
jossa ainakin hiljaisesti hyväksytään

erittäin suuria työehtosopimusten
ehtojen alituksia ilman mitään seuraamuksia. Siviilikanteen voi toki
nostaa, mutta ilman ammattiliiton
jäsenyyttä ja sen suomaa juristiapua
rima on todella korkealla jutun nostamiseen käräjäoikeudessa.
Usein perusteluna käytetään
rajan vetämisen vaikeutta – missä
sitten kulkisi rikoksen raja? On
esitetty pelkoja siitä, että työehtosopimusten kiemuraiset pykälät ja
niiden osittainenkin noudattamatta
jättäminen johtaisivat rikosseuraamukseen. Ei kai kukaan tätä halua.
Selkeät rajat kyllä löydetään, jos
siihen on aitoa halua. Vähemmälle
keskustelulle on jäänyt se seikka,
että myös hallintomaksumenettelyä
varten jouduttaisiin vetämään rajat.
Kokemus kertoo, että lähes aina
räikeimmät alipalkkaustapaukset
liittyvät jo muutoinkin heikossa
työmarkkina-asemassa oleviin, usein
lähetettyihin ulkomaisiin työntekijöihin. Kyse on paitsi oikeudenmukaisuudesta myös yritysten välisestä
kilpailusta ja sen epäreiluudesta. On
mahdotonta pärjätä urakkakilpailussa, kun toiset pelaavat aivan eri
säännöillä.
Kun toistaiseksi vaikuttaa siltä,
ettei rakennusalalta löydy riittävää moraalia tarvittaviin tekoihin
epäkohtien poistamiseen niin laitan
toivoni lainsäätäjään. Nyt vihdoin
olisi tekojen aika sen sijaan, että valitetaan kuinka vaikeaa ja hankalaa
vääryyksiin on puuttua.
Kimmo Palonen
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Vuoden vaihteessa on palkallisia arkipyhiä
Jouluna ja vuodenvaihteessa on arkipyhiä, joiden korvaaminen
vaihtelee eri työehtosopimuksissa. Itsenäisyyspäivän palkan
maksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä
juhla- ja vapaapäivänä.
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. Mikäli työntekijä on
töissä arkipyhänä, maksetaan hänelle
palkka kuten sunnuntaityöstä.

TALOTEKNIIKKA-ALA
Talotekniikka-alalla korvattavia arkipyhiä ovat jouluaatto, ensimmäinen ja
toinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä,
loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja
juhannusaatto.
Korvausperuste on keskituntiansio.
Korvaus maksetaan, mikäli edellä mainitut päivät osuvat työpäiville. Vapaa-

päiville osuvilta arkipyhiltä ei korvausta makseta.
Kun itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän sairausloman sisään sille ajalle,
jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus, maksetaan työntekijälle työpäiväksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä palkka.
Korvausta ei makseta seuraavissa
tilanteissa:
• Työsuhde on kestänyt alle 6 viikkoa
ennen arkipyhää.
• Työntekijä on luvatta poissa
arkipyhää edeltävänä tai lähinnä
seuraavana työpäivänä.
• Arkipyhä sijoittuu lauantaille tai
sunnuntaille.
• Arkipyhä sijoittuu vanhempain-,
perhe- tai kuntoutusvapaan sisään.
• Arkipyhä sijoittuu lomautusta
seuranneen kahden ensimmäisen
viikon ulkopuolelle.
Mikäli työntekijä on mainittuna arkipyhänä työssä, maksetaan hänelle palkka samojen perusteiden mukaan kuin
sunnuntaityöltä eikä arkipyhäkorvausta suoriteta.

INFRA-ALA
infra-alalla vuodenvaihteen arkipyhät
korvataan, mikäli ne olisivat olleet työpäiviä.
Jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen
maksetaan, mikäli työsuhde on kestänyt vähintään 6 viikkoa. Palkka on ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa ja
neljännessä palkkaryhmässä palkkaryhmän mukainen palkka. Muissa palkkaryhmissä maksetaan neljännen palkkaryhmän palkka.

ASFALTTIALA
Arkipyhäkorvauksen piirissä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto,
jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä
sekä tapaninpäivä.
Arkipyhäkorvaus on aikapalkan taulukkopalkan mukainen tuntipalkka työntekijän työtuntijärjestelmän mukaisilta
säännöllisiltä työtunneilta ilman henkilökohtaista palkanosaa ja ilman ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintolisää.
Arkipyhäkorvauksen ehtona on työsuhteen jatkuminen yhtäjaksoisesti vähintään 6 viikkoa ennen kyseistä arkipyhää.

Nauti Holiday Club jäseneduista!
Rakennusliitolla varattavissa tasokkaita Holiday Club loma-asuntoja
edulliseen jäsenhintaan (työelämän käytettävissä oleville
työssäkäyville ja työttömille jäsenille).
Lomanvaraussivut: www.holidayclubresorts.com/fi/yrityspalvelu/
Käyttäjätunnus: Rakennusliitto Salasana: mukavaloma
Katso sivuilta yhä vapaana olevat liiton lomakohteet viikkoon 22/2021
asti ja tiesithän, että 14 vuorokauden sisällä alkavat liiton lomat vain
puoleen hintaan äkkilähtönä!

Ihan Suomessa.
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Kirjaudu ja varaa oma lomasi! Lisätiedot: Holiday Club Yrityspalvelu,
puh. 0300 870 903 (ma – pe 9–15), yrityspalvelu@holidayclub.fi
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Toivotamme jäsenillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Mikäli työntekijällä ei ole oikeutta
sairautensa vuoksi itsenäisyyspäivän
palkkaan, maksetaan hänelle siltä päivältä palkkaa sairausajan palkkamääräysten mukaisesti

VEDENERISTYSALA
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 6 viikkoa ennen kyseistä arkipyhää.

hyvää joulua
ja onnellista
vuotta 2021!

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS
Itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäiväksi työt on keskeytettävä kuten sunnuntaina.
Itsenäisyyspäivältä maksetaan
täyttä työpäivää vastaava palkka, jos
se olisi ollut työpäivä.
Edellytyksenä on, että työntekijän
työsuhde on jatkunut ennen itsenäisyyspäivää 6 päivää ja jatkuu edelleen
itsenäisyyspäivänä.
Itsenäisyyspäivän sattuessa viikonlopulle tai työtuntijärjestelmän mukaiselle vapaapäivälle, siitä maksetaan
arkipyhäkorvaus, mikäli työsuhde on
kestänyt vähintään 3 kuukautta.
Keskeytymättömässä 3-vuorotyössä työtä ei keskeytetä ja työssä oleville maksetaan normaalin palkan lisäksi
sunnuntaityökorvaus. Itsenäisyyspäivältä maksetaan keskeytymätöntä
3-vuorotyötä tekevälle työntekijälle 8
tunnin palkka keskituntiansion mukaan
myös silloin, kun itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän vapaapäivälle.
Jouluaatolta, joulupäivältä, tapaninpäivältä ja uudenvuodenpäivältä maksetaan arkipyhäkorvaus, kun työsuhde
on ennen arkipyhää kestänyt vähintään
3 kuukautta.
Arkipyhäkorvauksen suuruus on
työntekijän säännöllistä päivittäistä
työaikaa vastaava palkka keskituntiansion mukaan laskettuna.

Tänäkin vuonna tuemme Hyvä joulumieli -keräystä.
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TEKSTI: TIINA NURMI-KOKKO KUVAT: TESSA KOKKO

Eläkkeelle valmennuksen kautta
Rajattu joukko rakentajia osallistui Oulussa Rakennusliiton, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n ja Eläkeläiset ry:n kanssa yhdessä järjestettyyn
tilaisuuteen. Valmennus oli suunnattu Oulun palvelualueen jäsenille, joilla
eläkkeelle jääminen lähestyy muutaman vuoden sisällä.

T

ILAISUUDESSA järjestöpäällikkö

Petra Toivonen (EKL ry) kertoi,
miten viimeisten työvuosien ja
työkavereiden merkitys korostuu eläköitymisessä.
– Sosiaaliset suhteet ja harrastukset on äärimmäisten tärkeitä vapaaajan lisääntyessä, Toivonen sanoi.
Anu Mäki, Eläkeläiset ry:n
järjestötyöntekijä, kertoi siitä, miten
yhteiskunta tukee ja mitä palveluja
tarjotaan ikääntyneille.
– Ikääntyessä tärkeätä on toimintakyvyn säilyttäminen ja ylläpito,
arjessa pärjääminen ja tasapainoinen

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua
eläkeputken tulevaisuudesta ja raskaan
työn kuormituksesta.

gradia.fi

ja itsenäinen elämä. Vaikeaa voi olla
eläkkeelle siirryttäessä uudenlaisen
arjen perusrytmin löytäminen ja säilyttäminen, Mäki totesi.
Molemmat järjestöt toimivat
aktiivisesti eläkkeellä olevien edunvalvonnassa ja harrastustoiminnan
järjestämisessä.

Pitkältä työuralta
eläkkeelle
Kuusamolainen Vesa Turunen on
tehnyt pitkän uran rakentajana.
Työuraan mahtuu Kostamuksen
kerrostalojen rakentamisesta Keilalahden Nokian pääkonttorin tekemiseen. Työttömyysjaksoja ei työuraan
ole juurikaan mahtunut, siitä huolen
on pitänyt hyvä urakkaporukka. Ja
tämän porukan kanssa monta taloa
onkin tehty ja korjattu.
Nykyisin Turunen on Pölkky
Oy:n palveluksessa sahan kunnossapitotehtävissä. Nyt mietteissä on ollut
vauhdin hidastaminen ensi vuonna.
Turunen on jo tehnyt tuntityötä
kevennetysti.
Mahdollisuuksia on vuorotteluvapaasta osittaisen vanhuuseläkkeeseen.
Vaikka työvuosia on ollut reilusti,
Turunen on välttynyt tapaturmilta.

GRADIA
JYVÄSKYLÄ

Vesa Turusen mietteissä on ollut
vauhdin hidastaminen ensi vuonna.

– Hurjia tilanteita olen kyllä nähnyt, Kostamuksessa parveke-elementit
kaatuivat, mutta onneksi kukaan ei
jäänyt alle, Turunen toteaa.
Turusella on monta vaihtoehtoa
lisääntyvään vapaa-aikaan.
– Kalastus on lähellä sydäntä
kesällä ja talvella sekä tietysti metsästys linnuista hirveen.
Turusen harrastusta tukee myös
koiraharrastus eli Suomen pystykorvakennel, jota hän on pitänyt
työnsä ohella. Kesällä karavaanaritoiminta vie aikaa ja intohimona
ovat myös pappa-tunturimopot, joita
hän rakentaa ja korjaa rompetoreilta
hankituilla moponosilla. Merilapin
mopokerho Los Dementitos järjestää
kokoontumisajoja, joihin Turunen
osallistuu.
Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua eläkeputken tulevaisuudesta
ja raskaan työn kuormituksesta. Edessä
eläkevuodet -valmennus on osa Rakennusliiton uutta palvelutarjontaa ja
suunnitelmissa on toteuttaa samanlaisia tilaisuuksia eri paikkakunnilla. ¶

KIINNOSTAAKO
MAARAKENNUSALA?
Kouluttaudu meillä maarakennuskoneenkuljettajaksi!
Saat vastuuta, ja alalla tarvitaan jatkuvasti uusia
kuljettajia.
Työskenteletkö jo alalla? Tutustu jatkuvassa haussa
oleviin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihimme, jotka
voit suorittaa joustavasti esimerkiksi oppisopimuksella.

Astetta enemmän

Lisätiedot
gradia.fi

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Liiton hommissa

Neuvottelupäällikkö ja
tes-toimitsija Matti Korhonen
Maarakentajat ovat tunnettuja
tiukoista mielipiteistään.

– Alalla on aktiiveja, jotka tietävät mitä tessiltä
haluavat. He ovat tiukasti ajamiensa sopimusehtojen
takana. Neuvottelut ovat samanlaista jauhamista
kuin muissakin tes-pöydissä. Hiljaa hyvä tulee.
Mikä on ollut työurasi paras tesneuvottelukierros?

– Vuoden 2008 tes-kierros on ollut paras koko rakennusalalle. Infrapuolella taulukot nousivat merkittävästi ja saimme muutaman uuden lisän tessiin.
– Yleensä tes-neuvottelut eivät ole mitään loistavia
suorituksia. Tärkeintä on mennä edes vähän eteenpäin
työehtojen kehittämisessä muutoinkin kuin palkkojen
osalta. Olemme esimerkiksi lyhentäneet sairausajan
yhden päivän karenssia 2 vuodesta puoleen vuoteen.
Yhtenäistyvätkö eri alojen tessit
tulevaisuudessa?

Matti, mitä teet työksesi?

– Neuvottelupäällikkönä olen työehtotoimitsijoiden esimies. Tes-neuvotteluihin valmistauduttaessa
selvitän sopimustilannetta puheenjohtajiston kanssa.
Olen mukana erilaisissa SAK:n työryhmissä.
– Olen myös tes-toimitsija. Vastuullani on infraja maanrakennusala.
Milloin aloitetaan valmistautuminen
seuraavaan tes-kierrokseen?

– Keskustoimistolla valmistautuminen on jo aloitettu. Jokaisella neuvottelukierroksella jotain jää aina
saamatta. Työehtosopimusta on kehitettävä koko
ajan ja se työ pyörii meillä taustalla.
– Varsinainen höyry pannaan päälle ensi syksynä. Koronan takia emme vielä tiedä, miten jäsenistön kokoontumisia voidaan järjestää. Maakokous
on kuitenkin tarkoitus pitää ensi vuonna. Nettikyselyjä on tehty aikaisemminkin, se ainakin toteutuu.
Kartoitamme tavoitteita ja selvitämme toteutunutta
palkkatasoa.

– Siihen pyritään koko ajan, mutta huomioimme sen,
miten hyvin tessin määräykset sopivat eri aloille. Se
helpottaisi työntekijöiden edunvalvontaa. Palkkausjärjestelmäkin alkaa jo olla samanlainen eri aloilla.
Millä rakennusalan palkkatasoa
voitaisiin parantaa?

– Jos saisimme urakkatyön osuutta nostettua,
saisimme palkkatason nousemaan.
Milloin tulit töihin Rakennusliittoon?

– Tulin vakituiseksi vuonna 1997. Sitä ennen olin
ollut liittotoimikunnan puheenjohtajana vuosina
1991–1995 ja yhden kauden liittovaltuuston puheenjohtajana ennen Rakennusliittoon tuloani.
Miten päädyit mukaan ay-toimintaan?

– Olin mukana Ylikiimingin kunnallispolitiikassa.
Työmailla päädyin luottamusmieheksi. Palavereissa
en osannut pitää suutani kiinni. Sitä kautta sotkeuduin näihin ay-asioihin. ¶
Liiton hommissa -palstalla esittelemme erilaisia liiton
tehtäviä niiden ihmisten kautta, jotka näitä hommia
hoitavat.
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

→ Harmaa talous

Harmaa talous ei
katoa rakennusalalta

Vaikka aktiivisilla torjuntakeinoilla on merkitystä, löytävät
rikolliset toimijat aina uusia tapoja kiertää yhteisiä sääntöjä.

R

AKENNUSALAAN liittyvät edelleen tyypil-

liset talousrikoslajit kuten veropetokset,
joihin voi kuulua kuittikauppaa tai perusteettomia alv-palautuksia.
– Nämä yleensä aiheuttavat oheisrikoksena
myös kirjanpitoon liittyviä rikosepäilyjä, eli kirjanpidon laatimista suoranaisesti laiminlyödään
tai se laaditaan vääränsisältöisenä. Myös työeläkevakuutusmaksupetokset ovat tyypillisiä, Keskusrikospoliisin talousrikosyksikön johtaja Mikko
Kiiski kertoo.
Kiiskin mukaan veropetokset voivat toimia
myös esirikoksina rahanpesulle. Rahanpesurikok-
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sissa poliisi on saanut havaintoja kryptovaluuttojen käytöstä. Kiiski arvelee ilmiön yleistyvän
samalla, kun virtuaalivaluuttojen käyttö lisääntyy
muutenkin. Etuna rikolliselle kryptovaluuttojen
käytössä on, että ne eivät ole niin helposti esimeriksi talousrikostutkijoiden jäljitettävissä.
– Nämä kaikki trendit eivät näy pelkästään
rakennusalalla, mutta ovat tyypillisiä talousrikollisuudessa, Kiiski toteaa.
Työperäinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa
voidaan myös laskea talousrikollisuudeksi. Ilmiö
on noussut otsikoihin viime kuukausina ja toimenpiteisiin on ryhdytty.

"Rikollisetkin pyrkivät kehittämään toimintaansa, etsivät uusi kanavia,
kun viranomaiset paikkaavat aukkoja. Se on sellaista kissa ja hiiri -leikkiä."

– Ihmiskauppa on talousrikollisuuden alalla
törkeimmästä päästä, sillä siinä puututaan ihmisten henkeen terveyteen ja pyritään saamaan sillä
oikeudetonta hyötyä, Kiiski sanoo.
– Työperäisen ihmiskaupan motiivit ovat taloudelliset ja sen voidaan katsoa olevan talousrikollisuutta. Ihmiskauppajuttujen selvittämiseen tarvitaan osaamista talousrikollisuudesta ja riittäviä
resursseja, Kiiski jatkaa.
Alipalkkaus on työperäisen hyväksikäytön
muoto, jonka esiintymismuodot vaihtelevat. Alipalkkaus on välillistä harmaata taloutta ja sitä
ilmenee myös rakennusalalla ulkomaisen työvoiman myötä.
– Veroja ja maksuja jää yhteiskunnalta saamatta, kun veropohja jää alipalkkauksen takia liian
matalaksi. Uudessa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelmassa selvitetään
uusia keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita
puuttua tahalliseen tai törkeän huolimattomaan
alipalkkaukseen. Itse olen näiden kannalla, Verohallinnon harmaan talouden yksikön johtaja
Janne Marttinen toteaa.

Urakoiden ketjutus
voi altistaa rikoksille
Kesällä ilmi tuli parikin isompaa rakennusalan
talousrikosvyyhtiä. Miten poliisi pääsee näihin
kiinni?
– Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen. Näitä
tulee ilmi paljon oman työmme kautta analyysien
ja muiden ennalta estävien työkalujen avulla.
Mutta kuten aina harmaan talouden torjunnassa,
viranomaisyhteistyö on kriittisen tärkeää. Tietoa
kertyy pienistä jyväsistä aina valmiiseen materiaaliin esimerkiksi verotarkastuksista tai Aveilta. Me
tarkastelemme saatuja tietoja sitten rikosoikeudellisesta näkökulmasta, Kiiski kuvaa.
Rakennusala on pirstaleinen ja urakoita ketjutetaan pitkiinkin ketjuihin. Altistaako alan rakenne talousrikollisuudelle?
– Se riippuu toimijoiden tarkoitusperästä. Kunhan esimerkiksi tilaajavastuulain mukaiset toimenpiteet hoidetaan ja valvotaan, että koko ketjun osalta täyttyvät viranomaisvelvoitteet sekä muut asiaan
kuuluvat maksut, se on perusteltua, Kiiski toteaa.

Kolikon toinen puoli ovat toimijat, joiden tarkoitusperät ovat rikollisia.
– Ketjutus on kiistatta yksi tapa, jota on hyödynnetty vääriin tarkoituksiin. Ketjutuksella pyritään vaikeuttamaan rikosepäilyn selvittämistä. Yritetään piilottaa rahavirrat ja se, kuka tosiasiallisesti
on vastuussa. Harjoitetaan mahdollisesti pimeää
palkanmaksua tai pimeän ulkomaisen työvoiman
käyttöä. Työmarkkinat globalisoituvat ja se näkyy
myös rakennusalalla. Suunta on vahvistunut entisestään, Kiiski toteaa.

Toimenpiteillä
on merkitystä
Valtioneuvosto on hyväksynyt uuden harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian
ja toimenpideohjelman tämän vuoden kesäkuussa
vuosille 2020–2023.
Rakennusalan harmaata taloutta on pyritty kitkemään viimeisen 10 vuoden aikana muun
muassa käänteisellä alv:llä, veronumeron käyttöönotolla sekä laajennetulla työntekijöitä ja
aliurakointitietoa koskevalla ilmoitusmenettelyllä.
Myös tilaajavastuulaki on aikanaan säädetty harmaan talouden torjumiseksi.
– Käänteisen arvonlisäveron vaikutus vuositasolla on noin 75 miljoonaa euroa vuodessa ja veronumeron ja ilmoitusvelvollisuuden yhteisvaikutus
on tuonut palkkatuloja näkyväksi 300 miljoonaa
euron edestä, josta veroja maksetaan noin 100 miljoonaa euroa. Nämä uudistukset ovat muuttaneet
tilannetta rakennusalalla parempaan suuntaan,
mutta eivät ole poistaneet harmaata taloutta kokonaan, Marttinen kertoo.
Verohallinto toteutti vuoden 2019 huhtikuussa laajan kyselyn eri viranomaisille, yrityksille ja
työntekijäpuolen edustajille siitä, miten harmaa
talous on kehittynyt.
– Harmaa talous elää ajan mukana. Esimerkiksi uudet työntekemisen muodot kuten
alustatalous näkyvät myös harmaan talouden
muodoissa. Siksi tarvitaan edelleen toimenpiteitä
sekä ajantasaisia toimivaltuuksia viranomaisille
esimerkiksi tietojensaannin ja -vaihdon osalta,
Marttinen sanoo.
– Rikollisetkin pyrkivät kehittämään toimintaansa, etsivät uusi kanavia, kun viranomaiset

→
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paikkaavat aukkoja. Se on sellaista kissa ja hiiri
-leikkiä. Meidän on oltava kehityksen hermolla
koko ajan. Käyttöön otetut keinot ovat toimineet,
mutta emme voi tuudittautua siihen, kun aina
löytyy uusia tekotapoja. Eli takaavatko nyt
käytössä olevat keinot tulevaisuudessa menestystä
harmaan taloudun torjunnassa, sitä ei pysty
lupaamaan, Kiiski toteaa.
Rakennusalan kannalta on kiinnostava meneillään oleva hanke (osana harmaan talouden
toimenpideohjelmaa), jossa selvitetään mahdollisuutta laajentaa velvoitteidenhoitoa koskevia
tietoja ja muista viranomaisrekistereiden tietoja
julkisessa YTJ- järjestelmässä nykyistä laajemmin. Tällöin yrityksillä olisi mahdollisuus valita
yhteistyökumppaninsa sen mukaan, miten ne ovat
hoitaneet velvoitteitaan.
– On vaikeampi kiertää velvoitteita, jos ne ovat
julkista tietoa, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan myös kirjanpitovelvoitetta
olisi tarkoitus laajentaa koskemaan ulkomaisia yrityksiä, kun niillä on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Korona tuo oman osansa
Sekä Marttinen että Kiiski näkevät korona-ajan
väliaikaisen konkurssilainsäädännön näkyvän ensi
vuonna omassa työssään, kun väliaikainen velallisen suoja päättyy.
– Konkurssien määrä saattaa kasvaa ja niihin
voi liittyä harmaan talouden ilmiöitä. Myös korona-aikana annettujen yritystukien osalta voi tulla
ilmi väärinkäytöksiä, Marttinen sanoo.
Kiiski näkee yhtenä mahdollisuutena esimerkiksi velallisten rikokset, jossa konkreettisissa
maksuvaikeuksissa olevien yhtiöiden varallisuutta
on siirretty pois yhtiöstä viime hetkillä ilman hyväksyttävää syytä.

Rikosuhripäivystyksessä
rakennusala näkyy
– Rakennusala eroaa hiukan näistä muista
siten, että rakennusalan ulkomaiset työntekijät
eivät usein tavoittele jäämistä Suomeen. Heillä on
perhe kotimaassa ja he haluavat palata sinne, mutta he haluaisivat palkkasaatavansa pois ennen sitä,
Marttila kuvaa.

Rahat jäävät saamatta

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS RIKU tarjoaa rikoksen uhriksi

joutuneille, heidän läheiselleen tai rikosasiassa
todistavalle tukea ja neuvontaa. RIKU:n erityisasiantuntija Pia Marttila kertoo, että heidän palveluihinsa tulee eniten yhteydenottoja ravintola- ja
siivousaloilta ja rakennusala on 3. sijalla yhdessä
maatalouden kanssa.
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Tyypillinen tapaus rakennusalalta on sellainen,
että pieni ryhmä esimerkiksi ukrainalaisia työntekijöitä on tullut Suomeen töihin. He ovat asuneet
talven kylmässä parakissa, eikä palkkoja ole varsinkaan urakan loppuvaiheessa maksettu.
– Välikäsi tai työnantaja saattaa syyttää heitä
loppuvaiheessa virheistä tai suorastaan urakan
sabotoimisesta eikä suostu maksamaan saatavia,
Marttila kertoo.
Aivan viime aikoina myös vakavamman sävyiset yhteydenotot ovat yleistyneet.
– Työntekijöille on sanottu, että jos puhut
jollekin, sinulle käy huonosti. On ollut suoranaista
väkivallan uhkaa. Ihmiset ovat aidosti peloissaan.
Marttila kertoo, että Rakennusliitosta on ollut
apua sellaisissakin tilanteissa, joissa uhrit eivät kuulu liittoon. Vaikka liittoon kuulumattomat eivät saa

– Nämä mahdolliset vaikutukset eivät varmasti tule konkretisoituessaan rajoittumaan vain rakennusalalle, mutta asiaa seurataan ja poliisi sekä
viranomaisyhteistyökumppanimme laativat asiaan
liittyen säännöllisesti toimintaympäristöanalyysejä, Kiiski toteaa.
– Toteutimme kyselytutkimuksen harmaan
talouden torjuntaviranomaisille. Koronan takia valvonnan keinoja on jouduttu muuttamaan
muun muassa etätarkastuksiksi useissa eri viranomaisissa. Kyselytutkimukseen saadut vastaukset viittaavat siihen, että valvonnan tehokkuus
etätarkastusten lisääntymisen myötä on saattanut
heiketä. Lisäksi voidaan arvioida, että koronasta
aiheutuvat työtehtävät todennäköisesti lisääntyvät seuraavien 1–3 vuoden aikana torjuntatyössä,
sanoo Marttinen. ¶

Kaipaatko
kuntoutusta?
varsinaista oikeusapua, liitto on auttanut tilanteen
selvittämisessä esimerkiksi olemalla yhteydessä pääurakoitsijaan niissä tapauksissa, kun hyväksikäyttö
on tapahtunut aliurakoitsijan toimesta ja asiakkaan
tavoitteena on ollut vain saada palkkasaatavansa.
– Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä niissä tilanteissa, joissa pääurakoitsijat ovat ottaneet asian
tosissaan eivätkä yrittäneet vaieta ongelmasta
peläten mainehaittoja.

Prosessi kestää
Työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät rikosprosessit ovat tällä hetkellä hyvin hitaita. Esimerkiksi
vuonna 2017 alkaneiden prosessien tuloksesta ei
usein vielä pysty sanomaan mitään. Esitutkinnat
voivat olla todella pitkiä.
– Se ei kuitenkaan estä rikosilmoituksen
tekemistä sellaistenkin ihmisten kohdalla, jotka
palaavat kotimaahansa. Sen jälkeen kun heitä on
kuultu, he voivat lähteä takaisin kotiin odottamaan oikeudenkäyntiä, Marttila kertoo.
Tilanteeseen saattaa tuoda helpotusta Helsingin poliisin alle perustettava valtakunnallinen
ihmiskaupparikoksia tutkiva ryhmä, jonka rekrytointi on jo aloitettu. ¶

MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS ON

LOISTAVA MAHDOLLISUUS
Moniammatillinen yksilökuntoutus on Kelan
kustantamaa ja voit hakea siihen ympäri vuoden.

KENELLE?

Voit hakea kuntoutukseen jos sairaus alentaa sinun toiminta- ja
työkykyäsi työssä ja vapaa-aikana.

TOTEUTUS

Yksilökuntoutus on Kelan kustantamaa ja toteutetaan
2-3 jaksossa, maksimissaan 16 vrk.

MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA

Kuntoutuksessa keskitymme sairauksien ja oireiden vuoksi
alentuneen työ– ja toimintakyvyn edistämiseen.
suunni
Ohjelma suunnitellaan
yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa
vastaamaan juuri Sinun kuntoutustarpeitasi.

LISÄTIETOJA:

Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asinatuntija
Riitta Puumala
puh. 050 371 4712 | riitta.puumala@harmankuntokeskus..
Härmän Kuntokeskus, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
ww
www.harmankuntokeskus..
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→ Rakentajan terveys

Sisulla aina
uudestaan ylös
Ammatillinen kuntoutus voi mahdollistaa työelämään paluun
vakavankin tapaturman jälkeen, mutta sen suunnittelu on tehtävä
kunnolla, lääkäreiden ohjauksessa. Simo Kurkelalla tie oli pitkä.

O

LI VUOSI 2008. Luonnonkivijulkisivumuurien asentaja Simo
Kurkela työskenteli Levin
uudessa hotellikohteessa. Vuosi oli Lapissa kiireistä aikaa, taloja nousi pitkin
tuntureita kuin sieniä sateella.
– Työmaalla oli hirveä kiire. Piti
saada nostettua 450-kiloinen I-palkki
ja yritin sanoa, että kurotin tulee 1,5
tunnin kuluttua, Kurkela kertoo.
Miehet alkoivat nostaa palkkia
käsin ylös telineille. Kurkela ei lähtenyt kiipeilemään, vaan ohjasti maan
päältä toisia. Palkki lipesi miesten käsistä. Kurkela nappasi palkista oikealla kädellä kiinni ja hänen ranteensa
pyörähti väärin päin.
– Runttasin ranteen takaisin
paikalleen ja muurasin vielä 2 varvia.
Sitten lähdin Kittilän terveysasemalle
ja käsi kipsattiin, Kurkela muistelee.
Ranne on tähän mennessä leikattu 5 kertaa. Viimeisellä kerralla
se jäykistettiin ja siinä on nykyään
titaanilevy. Puristusvoima on käytännössä mennyt ja erityisesti viileä ilma
heikentää ranteen toimivuutta.
– En pysty nostamaan mitään
painavaa ja se on rakennuksilla aika
huono homma.

"Kokkaan lounasta ja
pyöritän pitsaa. Se on
sopinut minulle hyvin."

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: MIKKO TÖRMÄNEN

Kaivoskouluun
ja mittamieheksi
Vuonna 2009 aloitettiin uudelleenkoulutuksen suunnittelu yhdessä
vakuutusyhtiö Ifin ja työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukevan asiantuntijatahon kanssa.
– Suunnittelussa selvitetään
kaikki mahdollinen, mitä on aiemmin
tehnyt ja mitä osaa. Ensin miettivät,
voisinko kouluttautua mestariksi. Minulta puuttuivat kaikki vieraat kielet,
koska niitä ei vielä vaadittu rakennusalan opinnoissa, kun minä olin nuori.
Minut määrättiin kaivoskouluun,
vaikka vähän epäilin, miten se onnistuu ranteen kanssa, Kurkela kertoo.
Koulutus kesti 3 vuotta. Käsi
aiheutti jatkuvasti ongelmia. Siitä
kuului rutinaa koko ajan, sillä kaikki
pehmytkudos oli mennyttä.
– Kun koulu oli käyty, tulikin
vakuutusyhtiöltä paperit, joissa ilmoitettiin, että yhtiö oli tehnyt virheen
lähettäessään minut kaivoskouluun.
En ollut siihen työhön kykeneväinen.
Sitten otettiin toinen kierros ja eväät
alkoivat olla aika vähissä. Lopulta pääsin oppisopimuskoulutukseen Mittamies Oy:hyn.
Tarina ei päättynyt vielä tässä vaiheessa onnellisesti. Mittamiehen työt
osoittautuivat aivan mahdottomiksi,
sillä Kurkelan käsi ei kestänyt kylmää
lainkaan.
Kurkela ryhtyi laattamieheksi,
mutta siinäkään ei käynyt hyvin: hän
nosti työmaalla palotorjuntalaitteiston
mattomiehelle auton takaa. Se ei ollut
hyvä idea.
– Tein yhtä aikaa nosto- ja kiertoliikettä ja selkäranka sanoi 3 kertaa
poks. Oli aika selvää, että en pysty
enää rakennusalalle.
Vakuutusyhtiö ei ymmärrettävästi
enää lähtenyt uudelleenkoulutuksen
kolmannelle kierrokselle, mutta onni
onnettomuudessa oli siinä, että Kurkela oli toiminut vuosia pitsa-kokkina
yhdessä vaiheessa työuraansa. Tuttu
ravintoloitsija pyysi töihin Oulun Teboil Kaakkurinhoviin.

Ammatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu henkilölle, jonka työkyky
on heikentynyt ja joka ei ole täyttänyt vielä vanhuuseläkeikää.
Työkyvyn heikentymisellä tarkoitetaan sitä, ettei henkilö suoriudu enää työstään terveydentilassaan tapahtuneen muutoksen vuoksi. Esimerkiksi liikunta- ja tukielinsairaudet ovat yleinen
syy. Myös työtapaturma voi olla syy työkyvyn heikentymiseen.
Ammatillisen kuntoutuksen edellytyksenä on lääkärin toteama työkyvyttömyyden uhka.
Vakuutusyhtiöt huolehtivat työntekijöiden toimeentulosta ja
koulutuksen kustannuksista esimerkiksi työtapaturman jälkeen.

– Kokkaan lounasta ja pyöritän
pitsaa. Se on sopinut minulle hyvin. Jos jotain raskasta pitää nostaa,
pyydän apua. Ja Voltarenia selkään,
53-vuotias Kurkela kertoo.

Tarkempaa selvitystä
tarvitaan
Kurkela on ollut kaikesta huolimatta
tyytyväinen vakuutusyhtiön toimintaan.
– Homma on pelannut hyvin sen
kanssa, Kurkela toteaa.
Sen sijaan kuntoutuksen asiantuntijana toiminut taho saa pyyhkeitä.
– Siellä pohdittiin vaihtoehtoja
vähän turhan löyhin perustein. Ensin
kaikista yritetään tehdä mestareita. Eivät ne hommat sovi kaikille. Arvioinnissa pitäisi myös olla mukana paljon
enemmän asiantuntijalääkäreitä. Esimerkiksi sen kaivoskoulun osalta olisi
pitänyt tajuta, ettei tuolla ranteella
pystytä tekemään niitä töitä.
Kurkelan mukaan myös ihmisten
mentaalista puolta pitäisi selvittää
paljon paremmin.
– Jollekin vakava tapaturma voi
laukaista rankan masennuksen, eikä
sellaisesta ihmisestä ole enää töihin.
Kurkela on onnistunut säilyttämään sisunsa ja elämänasenteensa rankoista vuosista huolimatta. Päivääkään
ei ole ollut 13 vuoteen ilman kipuja.

Ranne on tähän mennessä leikattu 5
kertaa. Viimeisellä kerralla se jäykistettiin
ja siinä on nykyään titaanilevy.

– Kotoa olen oppinut jo pienestä
pitäen tekemään töitä. Silloin lähdettiin auttamaan töihin heti kun
kynnelle kykeni. Minulla oli ala-asteellakin ihan oikeat perunannosto- ja
puimalomat. Metsätöissä kierrettiin
isän kanssa. Eikä perheellinen voi heittäytyä olemaan, vaikka joskus tuntuisi
siltä, ettei jaksaisikaan. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

→ Rakennusteollisuus

Puuelementtejä
joka lähtöön
Hämeenlinnassa sijaitsee YIT:n puuelementtitehdas,
jolla riittää töitä. Marraskuussa vuodesta 2020 vaikutti
muodostuvan ennätysliikevaihdon vuosi.

Riku Laitinen tekee
seinäelementin ulkopintaa.
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YIT

SUOMI OY:N elementtitehtaalla

paiskitaan töitä 4 tuotantolinjalla
pareittain. Työntekijöitä on parikymmentä ja toimihenkilöiden kanssa noin 30.
Yrityksen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Simo Koivumäki kertoo, että työaika alkaa
seitsemältä aamulla ja kestää puoli neljään.
– Alussa porrastimme työn alkamista koronan
takia, mutta siirryimme niin sanottuun luonnolliseen porrastukseen, eli katsomme, ettei kerralla
kasaannu ihmisiä samaan tilaan. Lisäksi meillä
on kaksi sosiaalitilaa, yksi tehtaan yhteydessä ja
toinen kahdessa kontissa pihalla.
Tähän mennessä kaikki on sujunut koronan
suhteen hyvin, yhtään tartuntaa ei tehtaan väellä
ole ollut. Myös sosiaalitilojen siisteyteen kiinnitetään huomiota ja pinnat desinfioidaan joka päivä.
– Meillä nämä järjestelyt ovat toimineet hyvin.
Aina välillä myös muistuttelen asiasta, esimerkiksi
turvaväleistä.
Koivumäki on itse työskennellyt tehtaalla yhtämittaisesti vuodesta 1998 asti, ja aloitti seinäelementtien tekijänä. Hän oli myös melkein alusta
saakka ensin yhteysmiehenä ja sen jälkeen luottamusmiehenä.
Työsuojeluvaltuutetun pestiäkin on takana yli
10 vuotta. Simo Koivumäki on myös torninosturinkuljettaja, mutta nosturihommat ovat nykyään
vähemmistönä.
– Työpäivään kuuluu koneiden kanssa touhuamista, ehkä tunti kaksi nosturin kuljettamista.
Hoidan myös pihan varastoa. Juuri nyt meillä on
meneillään katosten siivous.

Tuotteet etelään
Tietynlainen muutoskohta tehtaan toiminnassa
oli YIT:n ja Lemminkäisen fuusion jälkeen toteutettu organisoituminen uudelleen: kun aiemmin
puuelementtitehdas toimitti käytännössä tuotantonsa YIT:n tytäryhtiölle Hämeenlinnaan, muutoksen myötä tehdas siirtyi suoraan pääkonttorin
alaisuuteen.
Tehdaspäällikkö Harri Alanen kertoo, että
tuotteita tehdään YIT:n pientalotyömaille Etelä-Suomeen, suurin piirtein Porvoosta Lohjalle
ulottuvassa keilassa Hämeenlinnasta katsoen.
– Joskus olemme myyneet merkittävän osan
tehtaan tuotannosta muille rakennusalan yhtiöille,
mutta nyt hyvä kun saamme tehtyä kaikki YIT:n
tilaukset.
Jutuntekohetkellä näytti siltä, että vuodesta
2020 tulisi ennätyshyvä. Takana on YIT:n pientalokohteiden suosio.
– Myös tulevaksi vuodeksi on paljon tilauksia.
Koronalla ei ole ollut kuin positiivista vaikutusta

Työsuojeluvaltuutettu Simo Koivumäki sanoo, että mitä tahansa
suojaimia tai varusteita sitten tarvitsee, niin niitä saa. – Käsittelemme
työturvallisuutta joka kuukausipalaverissa.

markkinaan, kun ihmiset arvostavat entistä enemmän pientaloja ja monikäyttötilaa ympärillä. Ehkä
voisi sanoa jopa, että kyseessä on jonkinlainen
”Nurmijärvi-ilmiön paluu”.
YIT:n linjana on, että töitä siirretään mahdollisimman paljon työmailta tehtaalle tehtäväksi,
jolloin itse työmaan läpimeno lyhenee. Kun rakennukseen saadaan nopeasti katto ja seinät, myös
rakentamisen laatu paranee.
– Kehitämme koko ajan uusia tuotteita, ja
seuraava käytännön aluevaltaus on mahdollinen
puukerrostalomoduulielementtien valmistuksen
aloittaminen ensi vuonna.
Puurakentamisen kasvu tukee YIT:n tavoitetta puolittaa yhtiön hiilidioksidipäästöt vuoteen
2030 mennessä.
– Uskon muutenkin puurakentamisen merkityksen kasvuun Suomessa, puurakentaminen on
tulevaisuuden ala, Alanen sanoo.
Hämeenlinnan puuelementtitehtaan tiloja
laajennettiin noin 10 vuotta sitten. Täystyöllistetylle tuotannolle tila on tarpeen. Simo Koivumäki
kaipailee jopa lisää varastointitilaa.

Rungosta rasioihin
Tehtaalla työt alkavat sillä, että puutavara pätkitään ja runkomies alkaa kasata elementtiä. Hän
villoittaa ja asentaa höyrynsulkumuovin, koolaa
elementin sekä asentaa sisäverhouslevyn.
Sen jälkeen elementti käännetään nostimella,
jota käytetään kauko-ohjaimella. Elementin toinen

→
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”Puurakentaminen on tulevaisuuden ala.”

1984
vuosi, jolloin
puuelementtitehdas
avattiin

42

työntekijöiden keski-ikä

1

kuukausipalaveri kerran
kuukaudessa koko väelle

Hämeenlinnan puuelementtitehtaan tilauskanta on hyvä: talvi on myyty ja
muutenkin puurakentamisella menee hyvin.

puoli käsitellään samoin kuin jo rakennettu puoli.
Levytyksen jälkeen saumat kitataan ja elementti
paneloidaan. Yhdeltä tuotantolinjalta menee päivässä läpi 2–3 elementtiä.
Valmiit elementit paketoidaan 3 seinän nipuiksi ja siirretään varastoon. Puumateriaalia ei
näy yhtään tarvittavaa enempää tehtaan käytävillä; töitä onkin organisoitu niin, että elementintekopaikalla ei säilytellä puutavaraa.
Katja Strand tekee töitä elementtilinjalla
parinsa Wäinö Raukolan kanssa. Juuri haastatteluhetkellä Strand on vielä kevennetyllä työajalla
selkävaivojen vuoksi, pian aloittamassa normaalit
työvuorot.
– Olen työskennellyt tehtaalla nyt 5 vuotta.
Sitä ennen olin täällä työssäoppijana. Opiskelin
rakennusalaa aikuispuolella, ja opinnoista iso osa
suoritettiin näyttöinä.
Strand kertoo tehneensä aiemmin myyntityötä vaateliikkeessä.
– Lopulta tajusin kesälomalla, ettei asiakaspalvelu sovi minulle henkisesti ja halusin vaihtaa alaa.
Selasin ammattialavaihtoehtoja ja ajattelin, että
rakennusala voisi olla hyvä.
Ja niin Katja Strand löysi oman alansa, ikään
kuin vahingossa.
– Parasta tässä on, kun näkee tekemänsä valmiin tuotteen eli konkreettisesti kättensä jäljen.
Ammattiosaamisesta on hyötyä myös kotona, jos
tulee vaikka jotain korjaamisen tarvetta.
Yhden elementin puolikkaan tekoon menee
noin 6 tuntia.
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– Toki aika riippuu siitä, kuinka iso seinä on ja
mitä se pitää sisällään: onko siinä paljon rasioita,
ovilippoja tai palkkeja.
Pertti Välinen tekee koolauksia poikkeukselliseen julkisivuelementtiin:
– Elementtiin tulee paneelin lisäksi muurausta
sivulle. Kyllähän tämä tehtaalla työskentely eroaa
ulkotyömaalla tekemisestä. Piirustusten lukeminen on ihan erilaista. Itse tulin taloon vuosi sitten
ja ensin piti opetella lukemaan kuvat. Olen ollut
vuodesta 1988 päätoimisesti rakennusalalla. Kyllä
tämä on oma ala, en osaisi ajatella muuta.

Ruumiin kesto?
Työsuojeluvaltuutettu nimeää ihmisruumiin kestävyyden työn suurimmaksi haasteeksi.
– Tuki- ja liikuntaelinvaivoja on vähän yhdellä
ja toisella. Parempaan suuntaan ollaan tässäkin
kuitenkin menty: ergonomiaan on kiinnitetty
huomiota, on tuotu uusia välineitä, kuten
levynippunostimet, ja esimerkiksi aamujumppa
työntekijöiden käyttöön.
Jumppahetki kestää 5 minuuttia ennen työn
alkamista ja sitä vetää toinen kahdesta työntekijästä, jotka ovat vihkiytyneet jumpanvetoon.
Tehtaalla on myös käynyt hieroja, jonka vastaanotolla on saanut piipahtaa. Verottajan linja
muuttui, ja vuodesta 2021 alkaen eazybreak-lippua
saa käyttää myös hierontapalveluun. Ei hullumpaa.
Lisäksi Koivumäki korostaa työturvallisuustyön osuutta arjen työssä.

RAKENTAJAN
RUKKANEN
Anssi Hyppönen on koolaamassa. Välillä täytyy
tankata nauloja.

Katja Strand vaihtoi alaa myyntityöstä rakennusalalle. – Löysin oman alani tavallaan vahingossa.
Arvostan myös sitä, että saan täällä olla oma
itseni, eikä tarvitse esittää mitään.

– Työturvallisuus on päivittäistä tekemistä ja
hyviä valintoja. Työsuojeluvaltuutettuna seuraan
koko ajan mitä tapahtuu. Epäkohtiin tietysti puututaan asianmukaisesti.
Tehtaalla mentiin pitkään 0-tapaturmalinjalla, yli 1 700 päivää putkeen. Lokakuussa tuli peräkkäin 3 työtapaturmaa, onneksi ei vakavaa sorttia.
– Arvioimme YIT:n omalla TR-mittarilla työn
turvallisuutta. Mittari eroaa vähän rakennustyömaan mittaamisesta, kun tehtaalla tuotantolinjat
ja työpisteet ovat aina samassa paikassa.
Tuotantolinjalla paiskii hommia mustapaitainen mies: Anssi Hyppönen. Hän on tehtaalla ”virkaiältään” vanhin, takana 31 vuotta elementtitöitä.
– Teen tässä ulkoverhousta, koolaan, asennan
tuulensuojan ja paneloinnin.
Hyppönen näyttää naulakieppiä. Ette arvaa
miten näppärästi latinki sujahtaa naulaimeen ja
työt jatkuvat. ¶

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin
työkyvyttömyyseläkkeen syy.
Määrä on kasvanut vauhdilla jo
kymmenen vuoden ajan.
Nuorista vain joka viides palaa
pysyvästi työmarkkinoille.
Rakentajan rukkanen on Rakennusliiton ja
MIELI ry:n tekemä mielenterveysteemoihin
pureutuva verkkotyökalu, joka tarjoaa
rakennusalalla työskenteleville
ajantasaista tietoa hyvinvoinnin ylläpitoon
sekä mielenterveyden tukemiseen.

RAKENNUSLIITTO.FI/
RAKENTAJAN-RUKKANEN
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: KIMMO BRANDT

Suomen Ammattiin
Opiskelevien Liitto,
Sakki ry
• Ajaa ammattiin opiskelevien etuja ja oikeuksia.
• Tarjoaa palveluita ja edunvalvontaa ammattiin
opiskeleville.
• Tällä hetkellä Sakkissa on yli
200 jäsenopiskelijakuntaa.
• Osa SAK:laisista liitoista on
Sakkin yhteisöjäseniä.
• Perustettiin vuonna
1987. Rakennusliitto oli
perustamassa järjestöä,
mutta vetäytyi siitä reilut
10 vuotta sitten osana
oman nuorisotoiminnan
kehittämistä.
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→ Henkilö

Amislaisten edunvalvoja
Ammatillisessa koulutuksessa on paljon parannettavaa.

S

AKKI RY:N puheenjohtaja Jutta Vihosen
meno on melkoista haipakkaa haastatteluviikolla.
– Huomenna olemme kuultavana
eduskunnan sivistysvaliokukunnassa oppivelvollisuusiän nostamisesta. Valmistautuminen
kuulemiseen on vienyt aikaa. Tänään meillä
starttasi etäopiskelijakuntapäivät.
Opiskelijakuntapäivät on normaalisti viikonlopputapahtuma, mutta koronan takia se on
ajoitettu 3 iltapäivän mittaiseksi etäkokoukseksi. Ammattiin opiskelevien eli amisten edunvalvonnassa onkin vielä paljon tehtävää ilman
koronapandemian tuomaa lisähaittaakin.
– Meillä on syksyisin 10 viikkoa kestävä oppilaitoskiertue. Tänä syksynä on tullut paljon peruutuksia oppilaitosten omien rajoitusten takia.
Onneksi olimme suunnitelleet jo keväällä kiertueen digiversiota ja menimme joihinkin oppilaitoksiin virtuaalisesti. Vantaan Variassa teimme
takakonttikiertuetapahtuman, Vihonen kertoo
esimerkkejä koronarajoitusten selättämisestä.
Oppilaitoskiertue on Sakkin kannalta
tärkeä, sillä sen aikana suuri osa opiskelijoista
liittyy jäseneksi. Tänä vuonna kiertue on pysähtynyt 61 kertaa oppilaitosten tiloihin.
– Tavoitimme kiertueella parhaimmillaan
satoja opiskelijoita päivässä. Huonona päivänä,
kun kaikki oppilaat ovat työharjoittelussa, tilanne oli toinen. Kiertueet ovat kuitenkin hyvä
tapa tavoittaa potentiaalisia jäseniä.
Korona-aikana somen merkitys korostuu
yhteydenpidossa. Sakkin tärkeimmässä somekanavassa Instagramissa Sakkin viestiä käydään
katsomassa lähes 421 000 kertaa. Sakkin tavoite
on sama kuin ammattiliitoilla: isompi jäsenkunta antaa paremman selkänojan edunvalvonnalle.
Vihonen nousi Sakkin puheenjohtajaksi
tänä syksynä varapuheenjohtajan paikalta.
– Minulla oli 3 kuukauden koeaika, kun
edellinen puheenjohtaja Elias Tenkanen lähti
opiskelemaan.

Vihonen on kotoisin Varkaudesta, mutta
opiskellut tarjoilijaksi Savon ammattiopistossa
Kuopiossa. Sakkin toimintaan Vihonen läksi
opiskelijakunnan puheenjohtajan pestin aikana.
Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen vuonna
2016 Vihonen oli jo mukana oppilaitoskiertueella tiedottajana.

Koulutuksen taso
vaihtelee paljon
Keskiasteen koulutuksessa on paljon ongelmia.
Alueelliset ja koulukohtaiset erot ovat suuria.
Ammatillisesta koulutuksesta tippuu pois opiskelijoita koko ajan.
– Tutkintoperusteet ovat kaikille samat,
mutta koulutuksen tarjoajalla on suuri vapaus
koulutuksen järjestämisen suhteen.
Juha Sipilän (kesk.) hallitus pienensi alkuun
keskiasteen koulutusmäärärahoja ja lisäsi niitä
hallituskauden lopulla. Sanna Marinin (sd.) hallitus on lisännyt koulutuksen rahoitusta.
– Opettajia on saatu lisää määräaikaisella rahoituksella, Vihonen toivoo pysyvämpää
budjetointia.
Sakki kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä 18 ikävuoteen asti. Nyt koulupudokkaita tulee etenkin peruskoulun loppumisen
jälkeen.
– Opiskelijaa ei pidä tiputtaa elämänhallinnan vaikeuksien tai väärän koulutusalan
valinnan takia.
Oppivelvollisuuden pidentämisessä ongelmaksi saattaa nousta muutoksen nopeus.
Lukio on vieläkin lähes joka kunnassa,
mutta ammatillista koulutusta on haettava kauempaa. Vihonenkin aloitti taloudellisista syistä
sisustusalan opinnoilla ravintola-alan sijaan
kotipaikkakunnallaan.
– Unelmaopintojen takia joutuu matkustamaan päivittäin tai muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Se tietää lisäkuluja opiskelijalle. ¶
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Maski on hankala
työmaalla
”Suojalasit menevät hikeen eikä raskaissa töissä hengitys tahdo kulkea.”

Hengityksensuojaimen ja suojalasien
takaa löytyy YIT:n valtakunnallinen
talousrakennuksen pääluottamusmies
Jussi Sakari. Hän verhoaa kasvonsa
maskiin, kun käy työmailla.
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

K

ASVOMASKI kuuluu koronaviruksen vastaisen taistelun etulinjan varusteisiin. Yksi ja
toinen on alkanut noudattaa maskisuositusta ja vetää ”naamarin” kasvoilleen kaupoissa ja
teatterissa.
Mutta rakennustyömailla ei maskia paljon näe.
– Suojalasit huurtuvat, kun sitä käyttää, valittavat rakentajat.
– Raskas fyysinen työ käy mahdottomaksi,
kun henki ei kulje maskin läpi, manaavat toiset.
– Tehdään töitä ulkona ja muutaman metrin
päässä työkavereista, perustelevat maskittomuuttaan kolmannet.
Rakentaja päätti selvittää, mikä maskitilanne
on työmailla.

Maski suojaa
THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä koko maassa. Tarkemmat
suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.
Kasvomaskeja on monenlaisia: erilaisia itse valmistettuja tai kaupoista hankittavia, kankaasta tai muista materiaaleista valmistettuja maskeja. Kasvomaski
ei ole hengityksensuojain, eikä se suojaa
tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien
teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.
Tutkimusten mukaan virus tarttuu erityisen helposti ahtaissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. On
hyvä huomata, että osa COVID-19-tartunnan saaneista ihmisistä ei saa lainkaan
oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, ja
tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama
päivä ennen oireiden alkua.

Ihmisten koteihin maskissa
Hartelan Länsi-Suomen työsuojeluvaltuutettu ja
pääluottamusmies Vesa Immonen myöntää, että
rakennustyömailla ei juuri maskeja käytetä.
– Se on pääsääntö, että töitä tehdään ilman
kasvomaskia. Vaikka joitakin harvoja poikkeuksiakin on. Kun Turun sairaalatyömaalla joudutaan
käymään sairaalan ”vanhalla puolella”, joka toimii
täyttä päätä, niin silloin maski on välttämätön.
Immonen muistuttaa, että vuosikorjaukset
ihmisten asunnoissa tehdään tiukasti maski päällä.
Näin suojataan sekä asukkaita että työntekijöitä.
– Hartela on hommannut henkilökunnalle
kertakäyttömaskeja, joita on tarkoitus käyttää työmatkoilla joukkoliikenteessä. Pari kangasmaskia
on annettu vapaa-ajan käyttöön.
Immosen tietojen mukaan firman työmailla on
syksyn aikana havaittu pari koronavirustartuntaa.
Kumpikin on saatu todennäköisesti vapaa-ajalla.

– Meillä on kahvitauot porrastettu, ettei kopissa istu samaan aikaan liikaa väkeä. Taukotilojen
tuuletusta on lisätty ja siivousta tehostettu. Jopa
tuoleja on kopista vähennetty, ettei eväitä syödä
ahtaudessa. →

Rakennu
sala
• Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
koulutus n
ta
• Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja, iltakoulutus
Vamiass
a
!
• Talotekniikan ammattitutkinto, putkiasentaja
• Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja, iltakoulutus

Katso lisätiedot Vamian sivuilta vamia.fi.
Siellä voit tutustua myös muuhun Vamian koulutustarjontaan

@vamiavaasa

fb.com/vamia.fi

www.vamia.fi
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"Minulla tämä on kasvoilla aina kun menen työmaalle. Meillä on sellainen käytäntö,
että kaikki, jotka eivät kuulu kohteen vakituiseen väkeen, pitävät maskia."

ANEKDOOTTI
Mies soitti ruokakaupasta vaimolleen.
– Kulta, mitä mä tuon kaupasta?
– Oletko varmasti siellä maski naamalla,
vaimo kysyi tiukkaan äänensävyyn.
– Totta kai kulta.
– No tuo sitten kaupan kassa.

Tehtaalla ei suojaimia näy
Entä millainen on tilanne rakennustuotetehtaalla? Kysymykseen vastaa Juuassa sijaitsevan Nunna
Uuni Oy:n pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Heli Salo.
– Meillä ei tarvitse käyttää maskia, eikä niitä
tuotannossa juuri näe. Tehdashallissa on aika
väljää, joten lähikontaktia ei paljon synny. Tavaraa
tuovat ja vievät rekkakuskit näyttävät pitävän suojaimia kasvoillaan, kun käyvät hakemassa konttorista papereita.
Salo kertoo, että tehtaalla on töihin tulo ja
töistä lähtö porrastettu. Yhdet tulevat varttia
aikaisemmin kuin toiset. Näin vältetään lähikontakteja. Ruokailutiloissa istutaan yhden hengen
pöydissä ja syömässä käydään vuorotellen.
– Töissä en käytä maskia, mutta kauppaan menen nykyään maskissa, vaikka meillä Itä-Suomessa
tartuntamäärät ovatkin pysyneet maltillisina.

Viereen osunut
Maalaus Vesa Oy:n pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Jorma Koskinen on säästynyt koronatartunnalta, vaikka viereen on osunut.
– Työkaveri ja pomo ovat sairastuneet. Ja vaimo oli karanteenissa, mutta hän ei sitten kuitenkaan sairastunut.
Maalarit käyttävät hiontatöissä hengityssuojaimia ja ruiskumaalauksessa heillä on raitisilmamaski, mutta koronamaskiin he eivät ole turvautuneet.
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Pääluottamusmies
Jussi Sakarille
hengityksensuojaimen
käyttö on tuttua, koska
hän vierailee monilla
työmailla.

Maskeja ei rakennustyömailla yleensä käytetä. Poikkeuksen
tekevät vierailijat sekä asutuissa asunnoissa korjauksia
tekevät työntekijät.

– Me teemme töitä aika paljon ylhäisessä yksinäisyydessä. Yleensä tartuntaetäisyydellä ei ole
ketään, Koskinen perustelee.
– Työmaalla kyllä putkimiehillä ja sähkömiehillä on näkynyt maskeja, mutta ei meillä maalareilla. Paitsi uzbekistanilainen maalari tuli töihin
maskissa, kun hän oli pitänyt sitä bussissa. Päästyään työmaalle hän otti sen kiireesti pois.

Vierailijat käyttävät
YIT:n valtakunnalliselle talonrakennuksen pääluottamusmiehelle Jussi Sakarille hengityksensuojain on tuttu juttu. Hänen toimenkuvaansa
kuuluu kiertää ahkerasti firman työmaita.
– Minulla tämä on kasvoilla aina kun menen
työmaalle. Meillä on sellainen käytäntö, että kaikki, jotka eivät kuulu kohteen vakituiseen väkeen,
pitävät maskia. Vakituisten ei tarvitse pitää.
– Toisaalta, jos työmaan henkilöstö menee
käymään konttorilla, niin ei muuta kuin maski
naamalle.
Sakarin mielestä hengityksensuojaimen käyttö
ei ole aivan ongelmatonta.
– Suojalasit menevät huuruun kun hengitys
nousee lasien pinnalle. Olen kyllä kuullut jostain
suihkeesta, jolla suojalasit voisi käsitellä, mutta
minulla ei ole ollut sellaista vielä käytössä. Kun
rakentaja menee jatkuvasti sisään ja ulos, ei suojalasien huurtumista voi välttää. Työnteko muuttuu
silloin käytännössä mahdottomaksi.
– Työnantaja hommasi kaikille 10 maskin aloituspakkauksen työmatkaliikennettä varten, mutta
niiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos
työtehtävissä tarvitsee maskia, työnantaja tietysti
maksaa ne. ¶

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Työehtosopimukset

Onko palkattomalle
vapaalle käyttöä?
Viimeisimpään tessiin tuli yli 55-vuotiaille rakentajille
palkaton vapaa, joka kerryttää vuosilomaa.

Palkattomia vapaapäiviä oli kyselytutkimuksen mukaan käytetty matkailuun ja jonkin verran myös lastenhoitoon.

V

IIME TYÖEHTOSOPIMUSKIERROKSELLA 55
vuotta täyttäneille rakennusalan työntekijöille tuli oikeus ylimääräiseen 5 arkipäivän mittaiseen palkattomaan vapaaseen.
Perinteisistä rokulipäivistä nämä vapaapäivät eroavat siinä, että vuosiloma kertyy vapaan ajalta.
Työntekijä ja työnantaja sopivat vapaapäivien
pitämisestä etukäteen. Vapaapäivät voi pitää kerralla, yksitellen tai muiden lomien yhteydessä.
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Rakentaja-lehti lähetti sähköpostitse kaikille
viimeistään toukokuun alussa 55 vuotta täyttäneille A-maksaville jäsenille kyselyn, jossa selviteltiin
uuden palkattoman vapaan käyttöä. Vastauksia
tuli kohtuullisesti, 8 prosenttia kyselyn saaneista
vastasi määräaikaan mennessä. Vastaajista 27 prosenttia oli yli 61-vuotiaita.
Palkattoman vapaan suosio ei ollut kovin
suurta, sillä 6 prosenttia vastanneista oli käyttänyt

Liikuntaharrastukset

18 %

Matkailu

18 %
16 %

Metsästys ja kalastus
Kesämökkeily

13 %
9%

Remontointi
Lastenhoito

4%
Kyselyyn vastanneet kertoivat myös mihin palkattomia vapaapäiviä käytettiin.

vapaapäivien mahdollisuutta ja 2 prosenttia vastanneista oli sopinut vapaapäivien käytöstä.
Avovastauksista kävi ilmi, että palkattomien
vapaiden pitäminen ei yksinkertaisesti onnistu taloudellisen tilanteen takia. Kaikilla työnantajilla ei
myöskään ole halua sopia ylimääräisistä vapaista.
Palkaton vapaa ei ollut tessin tärkein muutos.
Tämä näkyy avovastauksissa, sillä moni jäsen kuuli
vapaasta ensimmäistä kertaa kyselyn ansiosta.
Kaikki eivät pysty hyödyntämään uutta vapaata. YIT:n asfalttityöntekijä Kitta Hautasaari ei
pysty käyttämään palkatonta vapaa taloudellisista
syistä.
– Meillä on ollut käytössä palkattomia tuotantovapaita. Olen yhden jakson pitänyt ja se oli
tiukkaa, kun sain yhden viikon tilin sen takia.
Olen mieluummin hakeutunut toiseen työporukkaan töihin.
– Minulla on se periaate, että kun töihin on
lähdetty, sieltä revitään joka ainoa tunti mikä vaan
saadaan irti.
Huhtasaaren työt rytmittyvät yleensä maanantaista torstaille, joten perjantaina on mahdollista hoitaa viranomaisasioinnit ja hammaslääkärikäynnit.
Pallas Rakennus Oy:n mittakirvesmies Kauno
Peltonen ei tarvitse vapaata.
– Teen 10-tuntista päivää, joten minulla on
aina perjantait vapaata.

Palkattomalle
vapaalle on käyttöä
Kivilinja Oy:n kivimies Kimmo Sumiloff pitää
palkattoman vapaan mahdollisuutta hyvänä
– Välillä, kun paukut on loppu, on ihan hyvä
päästä lepäämään.
Kiven hakkaaminen on urakkaluonteista työtä, mikä on helpottanut vapaiden pitämistä.
– Niin lomat kuin ylimääräiset vapaat on saanut
silloin kuin itse on halunnut. Tämä vapaan pitäminen on varmasti hyvä takaportti myös muille aloille.

Sumiloffin polvella kiikkuu puhelinhaastattelun aikana 2-vuotias lapsenlapsi. Sumiloff on
valmis nimeämään uuden lomamahdollisuuden
pappavapaaksi.
– Tämän kaverin kanssa touhuaminen auttaa
hyvin unohtamaan työasiat.
Rakennus Puskala Oy:n mittakirvesmies Matti Hanni oli ehtinyt alustavasti keskustella uudesta
vapaasta luottamusmiehen kanssa.
– Olimme epätietoisia siitä, että määritelläänkö tämä vapaa kalenterivuoden vai lomanmääräytymiskauden mukaan.
Tämäkin määrittely on sovittavissa paikallisesti.
– Jos äijä on kunnossa ja jaksaa tehdä töitä, ei
tälle lomalle ole välttämättä tarvetta. Itselläni ei
ole nyt tarvetta, mutta lomamahdollisuus kiinnostaa. Joskus voi tarvita sellaista puhalteluhetkeä.
Yksi sopiva ajankohta voisi olla vapaan ajoittaminen vaimon loman yhteyteen. Asuntoautoreissu
voisi olla lomailuohjelmassa.
– Olemme vielä seurusteluvaiheessa, sillä emme ole olleet yhdessä vielä 40 vuottakaan.
Bravida Finland Oy:n alueluottamusmies,
putkimies Jari Wallenius uskoo, että vapaalle on
käyttöä.
– Meillä on firmassa muutama iäkkäämpi kaveri, joita tämä voisi kiinnostaa. Itse voisin käyttää
lomaa tipoittain.
Wallenius on osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, johon palkattoman vapaan säätömahdollisuus sopii hyvin. Eläke pudottaa pekkaspäivät
pois käytöstä.
Lapin teollisuusrakennus Oy:n mittakirvesmies Taisto Puurusen mestari vaihtui juuri ja
palkattomasta vapaasta on keskusteltava vielä
uudestaan.
– Moniko työntekijä pystyy tätä vapaata käyttämään? Moni laskee omaa tulevaa eläkekertymää.
Reissutyöntekijälle tästä voisi olla hyötyä.
Ylimääräinen vapaa kuluisi lasten luona vierailuun ja urheiluharrastuksiin. ¶
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→ Asuinrakentaminen

Työllistyykö
rakennusmies
timpuria helpommin?
Se on varmaa, että betonivalujen aikaan
vaatekaappitila loppuu kesken kaikilta ammattilaisilta.
TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: KIMMO BRANDT
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P

Rakentamista
radan varressa.

ASILAA JATKETAAN Helsingissä pohjoiseen.

Entisen Maaliikennekeskuksen alueella
NCC:llä on työn alla 4 vierekkäistä kerrostalotyömaata.
– Olen ollut täällä töissä vähän yli vuoden
verran. Tulin jo anturavaiheessa työmaalle, Postimiehen ja Kuriirin työmaiden yhteysmies Timo
Hautamäki laskee.
– Tulin juuri ennen pääsiäistä tänne, Postiljoonin ja Kustinpolun työmaiden yhteysmies Jari
Matilainen jatkaa.
NCC urakoi Pohjois-Pasilassa vuoden 2022
syyskuulle asti.
Maaliikennekeskuksen alue on kallioista.
Naapurityömailla räjäytellään vielä. Kerrostalojen
perustukset on tehty anturakumien päälle, sillä
Helsingin kaupunki suunnittelee raitiovaunulinjan jatkamista alueelle.
Tänä syksynä aloitettiin raitiotien rakentaminen Länsi-Pasilan ja tulevan Pohjois-Pasilan väliin
jäävään Ilmalaan asti. Linjan 9 päätepysäkin pitäisi
olla käytössä vuonna 2021. Raitsikan saapumisesta
Pohjois-Pasilaan ei ole vielä tarkempia suunnitelmia.
Parkkipaikkoja on vielä tarpeeksi. Liikennejärjestelyt muuttuvat koko ajan uudella asuinalueella.
– Reitit ovat muuttuneet jo 3 kertaa puolen
vuoden aikana, Matilainen toteaa.
NCC:n työmailla on tällä hetkellä lähes 200
työntekijää. Väkeä tulee lisää, kun varsinaiset sisätyöt saadaan käyntiin. NCC:n omia työntekijöitä
on 20.

Luottamus parempi
Matilainen on ollut NCC:n kirjoilla pysyvästi vuodesta 2007 lähtien.
– Olen kotoisin Jyväskylästä, jossa kävin
ammattikouluni. Ennen armeijaan menoa sain
työpestin NCC:ltä. Muutin Turkuun vuonna 2007
ja kävin kysymässä töitä työmaalta. Pääsin töihin
lokakuussa 2007. Turusta muutin Espooseen kesällä 2008. Sain jatkaa pääkaupunkiseudulla NCC:n
palkkalistoilla.
– Ensimmäiset hyvä kokemukset NCC:stä
työnantajana saivat tulemaan uudestaan. Työtilanne on ollut hyvä. Uusi työmaa on alkanut sopivasti
edellisen loputtua. Työkaverit ja työnjohtajat ovat
tulleet tutuiksi.
Hautamäki muistaa NCC:lle tulopäivänsä
tarkalleen juuri tulleiden lomalistojen ansiosta:
1.6.2012.
Matilainen tekee töitä runkoporukan tahdissa.
Työviihtyvyyden kannalta iso tekijä on molemminpuolinen luottamus. Matilainen tietää mitä
töitä seuraavaksi mestalla tehdään ja mestari tietää, että hommat tehdään niin kuin pitääkin.

Pohjois-Pasila
Maaliikennekeskuksen ja Postin lajittelukeskuksen paikalle rakennetaan nauhakaupunkimaista jatketta työn alla olevalle Keski-Pasilalle ja Ilmalalle.
Asuntorakentaminen alkoi viime vuonna entisen Maaliikennekeskuksen alueelta
Postipuistosta. Helsingin kaupungin suunnitelmien mukaan Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 henkeen. Seuraavaksi
rakentaminen siirtyy Ilmalan aseman ympäristöön. Viimeisenä rakennetaan Postin lajittelukeskuksen alue 2030-luvulla.
Tällä hetkellä Postipuiston alueella urakoivat muun muassa Evälahti Uusimaa, Fira,
EKE Rakennus, Skanska, Bonava, NCC, U-H
Rakennus ja Luja.

– Välillä joku työnjohtajista käy kysymässä ehdinkö tekemään jonkin homman välissä. Ystävällisellä puheella saa paljon aikaan, Matilainen sanoo.
Matilainen tekee tuntitöitä, mutta joistakin
työvaiheista maksetaan suoritusrahaa. Hautamäelle tulee ylimääräinen korvaus ovien sulkemisesta
työpäivän päätteeksi.
– Edellisestä Tapiolan työmaasta ei pysty
pistämään paremmaksi. Viime vuonna tuli laki
vastaan: ylityötunteja ei voinut tehdä enempää.
Molemmat ovat sitä mieltä, että palkan lisistä
työajoista pystyy neuvottelemaan työmailla. Jousto toimii molempiin suuntiin, ylitöihin jäädään
tarvittaessa.
– Se on molemminpuolista venymistä. Jos
jokin tehtävä vaatii ylitöihin jäämistä, se tehdään,
jos ei ole omia menoja. Vastaavasti vapaata ja pekkasia voi pitää tarvittaessa, Matilainen sanoo. →

Jari Matilainen:
luottamus helpottaa
työntekoa.

Timo Hautamäki: yhteysmiehellä on sopivasti
haasteita.
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Yhteysmiehet vastaavat työturvallisuudesta.

Kerrostalon perustukset lepäävät kumimaton päällä.

– Olen monesti jäänyt perjantaina ylitöihin,
koska se vähentää maanantain kiireitä. Se on jo
todettu, että betonivalun tilaaminen perjantaiksi
on huono idea, Hautamäki kiteyttää.
– Se myöhästyy aina. Muillakin työmailla
valetaan yleensä samaan aikaan. Valupäivä on kiireinen kaikille, Matilainen komppaa.

Yhteysmiehen helppo valinta
Matilainen oli yhteysmiehenä ensimmäisen kerran
vuonna 2011.
– Moni ei halua yhteysmieheksi työmaalla.
Yleensä he osoittavat Jaria sormella: Jarihan voisi olla yhteysmies. Soraääniä ei ole valinnoista kuulunut.
Hautamäki oli edellisellä pitkäaikaisella työmaalla Tapiolassa yhteysmiehenä.
– Se on yksi tapa vaikuttaa työsuojeluun. Tykkään haasteista ja miettiä, mikä on paras tapa tehdä
jokin työvaihe turvallisesti. TR-kierroksella näkee
ne puutteet, joita seuraavaksi on korjaamassa.
NCC:n pääluottamusmies
Pauli Haapiainen kiertää työmaat kerran kuukaudessa, jotta
mittaukset pysyvät tasalaatuisina.
Koronapandemia on kiertänyt NCC:n Pohjois-Pasilan
työmaat kaukaa. Korona lopetti
perinteiset työmaan aamujumppatuokiot, koska kokoontuminen samaan paikkaan ei ole
fiksua.
– Tulemme porrastetusti
työmaalle, samoin tauot on porrastettu, Matilainen sanoo.
Varotoimenpiteitä on tehty
tarpeen mukaan. Desinfiointipullojen ohi ei pysty kävelemään
sisätiloihin.
Timo Hautamäki esittelee tilanja– Siivooja käy joka päivä sosikajaa vaatekaapissa. Sen pitäisi
aalitiloissa, Matilainen sanoo.
estää vaatteiden likaantuminen.
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Sosiaalitilojen siivous on ulkoistettu, mutta
työmaalla on NCC:n omat rakennussiivoojat.
– Joka työmaalla on huomattu, että omat siivoojat pitävät hyvin yllä yleistä siisteyttä. Työmaa
muuttuu koko ajan, Hautamäki toteaa.
– Jokainen työntekijä siivoaa omat roskansa,
mutta pölynhallinta jää rakennussiivoojan tehtäväksi, Matilainen muistuttaa.

Vaikuttaako titteli työllisyyteen?
Hautamäki ja Matilainen ovat ylpeästi rakennusmiehiä.
– Se on paras titteli rakennustyömaalla. Olen
sitä mieltä, että rakennusmies työllistyy helpommin kuin timpuri nykyaikana. Vastaava mestari
miettii, että työmaalla on myös roudaushommaa.
Suostuuko timpuri tekemään sellaista työtä? Rakennusmiehellä on mahdollisuus oman osaamisen
puitteissa tehdä timpurin töitä ja hoitaa myös roudaukset, Hautamäki selventää.
– Meillä on laajempi työnkuva. Voimme myös
lähteä timpurin matkaan esimerkiksi asentamaan
ikkunoita, Matilainen myöntää.
Hautamäen mukaan viime laskusuhdanteessa
timpureita jäi enemmän työttömäksi kuin rakennusmiehiä.

Säilytystiloista puutetta
Etenkin betonityövaiheessa työvaatteiden säilytystilaa ei ole koskaan riittävästi.
– Tessiin pitäisi saada parempi kirjaus vaatekaapeista. Kaikilla pitäisi olla käytössään 2
kaappia, toinen betonin ryvettämille työvaatteille.
Siviilikamat pitää nyt tunkea pikkuiseen ylälokeroon, Hautamäki.
Tuleviin tes-neuvotteluihin Hautamäki lähettää tasakorotusterveiset.
– Korotuksen tulee olla euromääräinen. Prosenttipohjaisesta korotukset hyötyvät enemmän kovapalkkaiset työntekijät, Hautamäki muistuttaa. ¶

Making our world more productive
Making
Makingour
ourworld
worldmore
moreproductive
productive

Kilpailukykyisiä
ratkaisuja
Kilpailukykyisiä ratkaisuja
Kilpailukykyisiä
jätevesien
pH-säätöön
jätevesien pH-säätöön
Linden
tarjoaa
laajan
valikoiman
ratkaisuja
jätevesien
neutralointiin
LindenSOLVOCARB®
SOLVOCARB®tuoteportfolio
tuoteportfoliotarjoaa
tarjoaalaajan
laajanvalikoiman
valikoimanratkaisuja
ratkaisuja
jätevesien
neutralointiin
Linden
SOLVOCARB®
tuoteportfolio
jätevesien
neutralointiin
hiilidioksidilla.
kattaa
kaasutoimitusten
lisäksi
myös
kaasunsyöttölaitteet
erilaisiin
hiilidioksidilla.Tarjontamme
Tarjontammekattaa
kattaakaasutoimitusten
kaasutoimitustenlisäksi
lisäksimyös
myös
kaasunsyöttölaitteet
erilaisiin
hiilidioksidilla.
Tarjontamme
kaasunsyöttölaitteet
erilaisiin
asiakastarpeisiin.
asiakastarpeisiin.
asiakastarpeisiin.
Asiantuntijammeavustavat
avustavatteitä
teitäoikeanlaisen
oikeanlaisenneutralointiratkaisun
neutralointiratkaisun
löytämisessä.
Asiantuntijamme
teitä
oikeanlaisen
neutralointiratkaisun
löytämisessä.
Asiantuntijamme
avustavat
löytämisessä.
www.linde-gas.fi
www.linde-gas.fi
www.linde-gas.fi

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

→ Laki ja oikeus

EU:n vähimmäispalkkaesitys –
tästä siinä on kyse
Pohjoismainen
työmarkkinamalli saa
vahvistusta komission
esityksestä.

E

UROOPAN KOMISSIO on tehnyt di-

rektiiviesityksen eurooppalaiseksi
minimipalkkalainsäädännöksi.
EU:n alueelle ei olla ajamassa samaa minimipalkkaa kaikille, vaan esitys ottaa
huomioon maiden erilaiset järjestelmät.
Mitä se tarkoittaa suomalaisten ja koko
Euroopan työntekijöiden kannalta?
SAK:n kansainvälisten asioiden
päällikkö Pekka Ristelä vastaa kansainvälisen edunvalvonnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Hän
seuraa työssään tiiviisti EU:n päätöksentekoa ja edustaa SAK:ta EU:n Euroopan Talous- ja sosiaalikomiteassa.
Missä vaiheessa keskustelu eurooppalaisesta vähimmäispalkasta sai
kunnolla siivet alleen?

– Ajatus itsessään on jo vanha, ja siitä
on puhunut sekä ay-liike että monet
tutkijat. Viimeisen 3 vuoden aikana
aiheeseen ovat ensin tarttuneet Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja
esimerkiksi Saksan nykyisen hallituksen ohjelmaan kirjattiin vaatimus
eurooppalaisesta minimipalkkalainsäädännöstä.
– Vähimmäispalkka oli viime
EU-vaaleissa sosiaalidemokraattisen
ryhmän ohjelmassa ja se oli ryhmän
ehto Ursula von der Leyenin tukemiseksi komission johtoon. Nimityspuheessaan hän vahvisti komission
lähtevän valmistelemaan asiaa.
Ehdotusta on vastustettu.
Ketkä ja miksi?

– Vastustajissa on 2 erilaista ryhmää.
Ensimmäiseen kuuluvat Ruotsi ja
Tanska, jossa sekä työmarkkinajärjestöt
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että maan hallinto vastustavat esitystä
sillä perusteella, että ne katsovat sen
vaarantavan maiden työmarkkinamallin. Toiseen vastustavaan ryhmään
kuuluvat jotkut itäisen Euroopan
maat, jotka ovat muutenkin kriittisiä
EU:n sääntelyä kohtaan. Näissä maissa
katsotaan, että heidän kilpailukykynsä
kärsii, jos palkat nousisivat lainsäädännön myötä. Näiden maiden hallitukset
eivät todennäköisesti myöskään pidä
siitä, että esityksessä halutaan vahvistaa työmarkkinaosapuolten asemaa,
jota esimerkiksi Puolassa on pyritty viime vuosina heikentämään entisestään.
– Suomessa työnantajapuoli vastustaa esitystä perustellen sitä sillä, että se rikkoo EU:n perussopimusta. Ko-

missio on kuitenkin tehnyt esityksensä
asiantuntijoiden selvityksen pohjalta
ja myös meidän analyysimme on, että
koska lainsäädäntö ei pakota johonkin
tiettyyn palkkatasoon tai työmarkkinamalliin, on se ihan perussopimuksen
mukainen.
Mitä esitys tarkoittaa
työntekijöiden kannalta?

– Esityksessä sanotaan, että jäsenmaiden tulee edistää työmarkkinajärjestöjen mahdollisuuksia sopia työehdoista
alakohtaisesti tai useampi ala yhdessä.
Työntekijöiden kannalta on katsottu,
että työehdot ja palkat ovat parempia
niissä maissa, joissa niistä on sovittu
alakohtaisesti.

→ Laki ja oikeus

– Niissä maissa, joissa on lailla
säädetty minimipalkka, ei pakoteta yhteistä tiettyä tasoa, mutta minimipalkkoja määritellessä mukaan pitäisi ottaa
työmarkkinaosapuolet. Tarkastelussa
pitäisi tulevaisuudessa huomioida ostovoima, elinkustannukset, yleinen palkkakehitys ja tuottavuus. Tällä hetkellä
monessa maassa minimipalkan taso on
ollut puhtaasti poliittinen päätös.
Entä Suomen kannalta?

– Esitys antaisi velvoitteen edistää sellaista työmarkkinamallia, joka meillä
on käytössä eli alakohtaista sopimista.
Tätä on kyseenalaistettu viime vuosien
keskustelussa Suomessa, on haluttu
sopia työpaikka- tai jopa yksilökohtaisesti palkoista ja työehdoista. Nyt
komissio antaa tukensa suomalaiselle
mallille. Mallissa korostuu vakaus,
ennustettavuus ja säällinen palkkataso.

Komissio ei myöskään pidä alakohtaista sopimista työllisyyden kasvun esteenä, eikä yleissitovuus ole uhattuna.
– Mielestäni esitys on työntekijöiden kannalta myönteinen. Se
vaikuttaisi myös keskusteluun siitä,
onko alakohtainen sopiminen hyvä vai
huono asia. Esimerkiksi yleissitovuuden poisto, jota jotkin tahot haluavat,
voisi olla tämän lainsäädännön hengen
vastaista. Vaikka laki ei pakota mihinkään tiettyyn toimenpiteeseen, se
kuitenkin määrittää suunnan, mihin
mennään.
Miten hanke etenee?

– Esityksestä keskustellaan nyt ensin
Euroopan unionin neuvoston virkamiestyöryhmissä, mistä se siirtyy
neuvoston käsittelyyn. Myös Euroopan parlamentti aloittelee pikku hiljaa
esityksen käsittelyä työelämäasioiden

TaskuTurva-sovelluksessa
vakuutusturva aina mukanasi
Asioi kätevästi
verkossa turva.fi

"Minimipalkkoja määritellessä
pitäisi huomioida ostovoima,
elinkustannukset, yleinen
palkkakehitys ja tuottavuus."

valiokunnassa ja sille nimetään raportööri. Raportööri vastaa parlamentin
kannan laatimisesta. Ehkä ensi keväänä alkaa olla tiedossa, minkälaiseksi
esitys muokkaantuu.
– Suurin kysymysmerkki on nyt siinä, kuinka moni jäsenmaiden hallituksista vastustaa ehdotusta. Jos riittävän
moni vastustaisi, komissio voisi joutua
vetämään esityksensä takaisin ja muokkaamaan sitä. Esityksen hyväksyminen
vaatii määräenemmistön neuvoston
äänestyksessä ja voi olla pitkään epäselvää, meneekö se läpi. Itse en usko,
että enemmistö vastustaisi sitä. Kaikilla
– kuten Suomella – ei ole vielä kantaa. ¶
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KUVA: VEIKKO HEIKKILÄ

→ Hyvinvointi

Metsä rauhoittaa ja työ
unohtuu offroadissa
– Olen joutunut
opettelemaan, miten
irrottaudun työstä,
laatoittaja Marja
Valkonen kertoo.

N

UKKUMISONGELMAT ja korkea

leposyke pysäyttivät jyväskyläläisen laatoittajan ja Laatulattiat Uusimaa Oy:n pääluottamusmiehen Marjo Valkosen muutama vuosi
sitten. Työterveyspsykologin juttusilla
selvisi, että syy oli työasioissa, jotka
vaivasivat vapaa-ajallakin.
– Urakka-aikataulu on yhä tiukempi ja vaaditaan virheettömämpää
jälkeä kuin rylli määrittelee. Se on kui34

tenkin mahdotonta, koska laatat ovat
usein eri kokoisia, kun ostetaan halvinta. Se aiheuttaa paineita. Haluan
kuitenkin tehdä hyvää jälkeä.
Valkonen pitää pääluottamusmiehen toimesta, mutta joskus hoidettavia asioita on niin paljon, että ne
seuraavat kotiin.
– Olen joutunut opettelemaan,
miten irrottaudun työstä. Tärkeintä,
että teen asioita, joista pidän ja tunnen
saavani energiaa.
Valkonen harrastaa rullaluistelua
ja tavallista luistelua järven jäällä. Hän
huomaa rentoutuvansa tavatessaan
ystäviä ja perhettä sekä kulttuurin
parissa.
– Huippua on päästä rokkimetallia soittavan suosikkibändin keikalle.
Kun tekee raskasta työtä, tarvitsee
raskasta musiikkia.

Kai Heikkilä tuulettuu
moottoripyöräajelulla
vaimonsa Tiinan
kanssa Sammatin
maisemissa.

Työpäivinä herätyskello pirisee jo
varttia yli 5. Ensimmäiseksi Valkonen
lähtee kävelylenkille Huhtasuon metsiin. Ennen syynä oli edesmenneen
koiran ulkoilutus, mutta nyt Valkonen
kävelee rauhoittuakseen.
Vihreät metsäpolut kutsuvat myös
työpäivän jälkeen ja viikonloppuna.

Aikataulut kannattaa
unohtaa
– Olen aina osannut jättää työasiat
taakse, kun lähden kotiin, enkä murehdi niitä. Harrastukset huolehtivat
lopusta palautumisesta, Skanskan
torninosturinkuljettaja Kai Heikkilä
kertoo.
Vapaapalokunta, moottoripyöräily, offroad-autoilu ja laitesukellus, siinä
Heikkilän mieleisimmät harrastuk-

KUVA: MARJA VALKONEN

Mitä tehdä, kun
korona ahdistaa?
Kriisitilanteet kuten korona-aika
lisäävät pelkoja ja huolta, jotka
vaikuttavat mielenhyvinvointiin.
Niitä voi kuitenkin lievittää:
1. Juttele koronaan liittyvistä
huolista toisten kanssa.
2. Arjen rutiinit rauhoittavat.
3. Vietä aikaa mieliharrastusten parissa.
4. Ulkoile ja liiku
5. Välillä on hyvä olla
tekemättä mitään.
6. Auta toisia, jos jaksat.
Huolehdi työkavereista.
7. Keskusteluapua saa myös
kriisipalvelusta, puhelin
09 25250111, auki koko ajan.

Marja Valkonen rauhoittuu kävelemällä Huhtasuon kangasmetsissä.

set. Niihin liittyy uuden oppimista,
jännitystä ja yhdessä tekemistä. Usein
perhekin on mukana.
– Olin nuorena VPK:n toiminnassa mukana. Sitten, kun omat pojat innostuivat siitä, se tarttui minuunkin.
Nyt osallistun nuorten koulutukseen
ja monenlaisiin pelastustehtäviin.
Moottoripyöräily on Heikkilälle
nopea irtiotto arjesta.
– Saatamme vaimon kanssa lähteä
iltakahville sadan kilometrin päähän enempää suunnittelematta. Se
tekee hyvää pääkopalle, kun on koko
työpäivän toiminut tiukan aikataulun
ja suunnitelman mukaan. Moottoripyörän satulasta maisemat vaihtuvat
ja näkyvät esteettä. Ei hassumpaa
sekään.

Työssäkin palaudutaan
Tutkimusten mukaan yhteiset tauot
ovat tärkeitä henkiselle palautumiselle.

Koronavuonna Valkonen on
huomannut työporukan merkityksen
kasvaneen.
– On tärkeää saada jutella mukavista ja päähän ottavista asioista työkavereiden kanssa. Keväällä he olivat
koronan takia lähes ainoita ihmisiä,
joita tapasin. Nyt, jos koskaan on tärkeää pitää yllä hyvää työilmapiiriä.
Heikkilä kipuaa usein nosturista
alas tauoilla, koska haluaa viettää ne
muiden kanssa sosiaalitiloissa.
– Jos olen koko päivän yksin
ohjaamossa, työssä on vaikeampaa
pysyä tarkkana. Kiivetessä saan myös
liikuntaa.
Heikkilän työmaalla Telakkarannassa Helsingissä on totuttu lähtökahveihin ja grillijuhliin. Pienet asiat parantavat tunnelmaa ja palautumista.
– Työmaamestari keittää usein
kahvit, kun työpäivä päättyy. Siinä
hengähdetään ja toristaan hetki ennen
kotimatkaa. ¶

Lähteet:
https://mieli.fi/fi/koronaepidemia-ja-mielenterveys
https://hyvatyo.ttl.fi/
koronavirus/ohje-henkisenhyvinvoinnin-tueksi

Metsäkylvyssä
marraskuussa.

– Kaikki vapaa-aika ei saisi mennä töistä toipumiseen. Myös mukavaa tekemistä
tarvitaan, kertoo tutkija Anniina Virtanen Työterveyslaitokselta.
Virtanen on paneutunut psykologiseen eli henkiseen palautumiseen työstä.
Se kulkee käsi kädessä fyysisen palautumisen kanssa.
– Rentoutumista, lepäämistä, mutta myös uuden oppiminen virkistää. Puuhailun
tulee tuottaa iloa ja olla mieleistä. Itselle sopivaa toimintaa kannattaa etsiä kokeilemalla. Jos tuntuu, ettei jaksa tehdä mitään, ei kannata lähteä kuntosalille. Oloa voi
sen sijaan parantaa rauhallisella kävelyllä. Luonnossa liikkuminen auttaa monia.
Virtanen muistuttaa, että ilman riittävää unta on vaikeaa tuntea itseään
virkeäksi ja jaksaa töissä ja vapaa-ajalla.
– Tärkein lähtökohta on kuitenkin työn kuormituksen ja palautumisen tasapaino.
Lisätietoa: https://www.ttl.fi/tyopiste/psykologinen-palautuminen-tyostanama-kuusi-kokemusta-edistavat-sita/

KUVA: RIITTA MALVE

Työn kuormituksen ja palautumisen tasapaino
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Alaska Roller
Alaska Roller on markkinoiden ensimmäinen
talviturvajalkine, jossa on FlexEnergy

Elementti sitoo syntyvää liikeenergiaa ja yli 55 % energiasta
palautuu askellukseesi.

TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVAT: MEHILÄINEN JA LEHTIKUVA

→ Rakennusliitto

Vakuutuskassa

auttaa huolehtimaan terveydestä
Rakennusliitto perusti vuosi sitten
vakuutuskassan, joka auttaa liiton jäseniä
huolehtimaan terveydestään. Ongelmana
on, että kaikki liiton jäsenet eivät pääse edes
lakisääteisiin työterveystarkastuksiin.

Työterveyslääkäri Vesa Nurmenniemi
Mehiläisestä muistuttaa, että terveydessä
on kysymys itsensä arvostamisesta.

T

ERVEYDESTÄ kannattaa huolehtia ennakkoon, painottaa Mehiläisen kokenut työterveyslääkäri
Vesa Nurmenniemi. Hänellä on pitkä
käytännön kokemus siitä, miten jokainen voi jaksamisestaan huolehtia.
– Ydinteemana on itsensä arvostaminen niin, että haluaa huolehtia ja
varmistaa terveyttään, satsata terveellisiin elintapoihin, ruokavalioon, lepoon, liikuntaan ja pitää huolta myös
sosiaalisesta lähiverkostostaan. Työssä
on hyvä osata pitää rajat niin että
myös palautumiselle jää tilaa.

Mutta valitettavasti monet sairaudet piilevät meissä niin, ettemme sitä
oikein huomaa. Ainoastaan säännöllinen lääkärissä käynti laboratoriokokeineen voi paljastaa piilevät sairaudet
tarpeeksi aikaisin.
– Lääkärin vastaanotolla ja
laboratoriokokein voi kartoittaa
terveysriskejä muun muassa yleisimpien kansansairauksien osalta. Tämä
osaltaan auttaa myös hyvän työkyvyn
ylläpitämisessä, lääkäri Nurmenniemi
muistuttaa.
Monet Rakennusliiton jäsenet
eivät lyhyiden työsuhteiden takia koskaan pääse työterveystarkastuksiin.
Tämä voi koskea esimerkiksi yksityistalouksille takkoja tekeviä muurareita. Myös muilla taajaan työnantajaa
vaihtavilla työntekijöillä jää helposti
tarkastuksia väliin.

Mikä on
Rakennusliiton
Vakuutuskassa?
Rakennusliiton Vakuutuskassa
on liiton uusi maksullinen jäsenpalvelu. Jäsenyys on vapaaehtoinen ja kassan jäsenmaksu on
150 euroa vuodessa.
Jäsen saa joka toinen vuosi
oikeuden lääkärintarkastukseen
ja tiettyihin laboratoriotutkimuksiin (mm. kolesteroli-, maksa- ja sokeriarvot).
Vuorovuosin puolestaan jäsenellä on oikeus käyttää hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja 300 euron arvosta.
Palvelut tuottaa Mehiläinen Oyj.
Tarkempaa tietoa vakuutuskassasta ja kassan säännöt
osoitteessa:
vakuutuskassa.rakennusliitto.fi

– Vaikka lakisääteisen työterveyshuollon tulisi koskea kaikkia, ei tämä
käytännössä toteudu, ja tästä Rakennusliitto on hyvin huolestunut. Kun
rakentaja sairastuu, hakeutuu hän
yleensä kunnalliseen terveyskeskukseen. Siellä päässä hoidetaan sairauksia
ja erikoissairaanhoito onkin hyvin
laadukasta ja kattavaa. Tämän takia
Vakuutuskassa ei korvaa sairauksien
hoitoa, sanoo Rakennusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Nurmi-Kokko.
Hän muistuttaa myös, että hampaiden ja suun terveys on merkittävä
osa kokonaisterveyttä ja ongelman
suussa voivat vaarantaa jopa hengen.
Piilevät syvät tulehdukset lisäävät
mm. sydän- tai aivoinfarktin riskiä.
– Voit ehkä ajatella, että kannattaako nyt liittyä tällaiseen maksulliseen kassaan? Oheisesta vakuutuskassan esittelystä voit itse tarkistaa,
mitä kaikkea saat jäsenmaksullasi. Sen
jälkeen kannattaa kysyä uudelleen.
Oletko ajatellut, että ehkä työnantaja
maksaisi tämän jäsenmaksun, muistuttaa Tiina Nurmi-Kokko kaikkia
liiton jäseniä. ¶
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TEKSTI JA KUVA VIRPI LATVA

→ Kansainvälistä

Rakennusalalle

poikkeuslupa Euroopassa
Suljetussa Pariisissa
kotonaan etätyössä olevien
ranskalaisten korviin
kantautuu rakennustyömaan meteli. Hallitus
kirjasi rakennusalan
urakat kansantaloudelle
välttämättömien töiden
listalle, jotka voivat jatkua
lockdownista huolimatta.
Englannissa ja Saksassa on
tehty sama ratkaisu.

R

ANSKAN talouselämä pysähtyi koronan
vuoksi jo toistamiseen. Poikkeuksen
eristystoimenpiteisiin tekee tällä kertaa
kuitenkin rakennusala, joka jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Keväisen lockdownin lopulla rakennusurakoitsijat ja alan ammattiliitot
alkoivat vaatia työmaiden avaamista, koska sekä
julkisten että yksityisten urakoiden aikataulut
venyivät liikaa. Myös lomautetut työntekijät
pitivät töihin paluuta tervetulleena.
– Lomautetut saavat vain 84 prosenttia
palkastaan. Todellisuudessa palkan menetys
on vielä suurempi, koska rakennusalalla iso osa
tienesteistä kertyy lisä- ja ylitöistä, rakennusalan ammattiliitto CFE-CGC BTP:n pääsihteeri
Arnaud Suardi kertoo.

Vuorottelua ja porrastusta
Suardi pitää kuitenkin tärkeänä, että työntekijöiden tartuntariski minimoidaan kaikin mahdollisin tavoin.
Joillakin työmailla työntekijät vuorottelevat, toisilla taas tiimien työskentely porrastetaan siten, että mahdollisimman vähän väkeä
38

Vaikka valtaosa Ranskan rakennusalan
henkilöstöstä työskentelee ulkotilassa,
kasvomaski on silti pakollinen. Yksin tellingeillä työskentelevän on kuitenkin vaikea suhtautua tartuntariskiin vakavasti.

"Lomautetut saavat vain 84 prosenttia palkastaan.
Todellisuudessa palkan menetys on vielä suurempi, koska
rakennusalalla iso osa tienesteistä kertyy lisä- ja ylitöistä."
on työmaalla yhtä aikaa, Suardi kertoo. Hän
muistuttaa, että työntekijällä on oikeus vetäytyä, jos tämä kokee työolojen vaarantavan
hänen henkensä tai terveytensä.
Ranskan rakennusteollisuus työllistää noin
1,1 miljoonaa ihmistä. Vaikka rakennusalan
henkilöstöstä suuri osa työskentelee ulkotilassa,
missä tartuntariski on pieni, työntekijöiden on
usein vaikea pitää kiinni turvaväleistä. Myös
rakennusmateriaalit ja työkalut kulkevat usein
kädestä käteen. Ratkaisu ei löydy ainakaan varta vasten painetusta 33-sivuisesta ohjekirjasesta, jossa toistellaan jo kaikkien tiedossa olevan
turvavälin, kasvomaskin ja desinfiointigeelin
tarpeellisuutta antamatta mitään konkreettisia
toimintaohjeita urakoitsijoille.

– Tämä vuosi on ollut liike-elämälle vaikeaa
aikaa. Siksi laajennamme työskentelylupaa
uusille sektoreille, kuten rakennussalalle, joiden
henkilöstö ei voi työskennellä kotoa käsin,
perusteli pääministeri Boris Johnson päätöstä
englantilaismedioissa.
Epidemiaa torjutaan työmaalla rajoittamalla työntekijöiden kontakteja muun muassa
pitämällä työporukat samoina. Työkaluja ja
saniteettitiloja puhdistetaan useammin ja työnteko järjestetään niin, että turvavälejä voidaan
noudattaa. Myös työntekijöiden koulutuksella
pyritään siihen, että koronaoireet tunnistetaan
ajoissa ja työntekijä osaa hakeutua testaukseen
ja hoitoon sen sijaan, että tulisi työpaikalle tartuttamaan muita. ¶

Vähemmän tarjouskilpailuja
Ranskan ratkaisu avata rakennustyömaat
koronasta huolimatta sai kimmokkeen naapurimaasta Saksasta, jossa työmaiden toiminta
jatkui koko keväisen lockdownin ajan. Saksan
sisäministeriö, julkisten töiden ministeriö sekä
liikenneministeriö säätivät silloin asetuksella, että koko rakennusala tietyömaat mukaan
lukien voivat jatkaa toimintaansa normaalisti.
Työmaita suljettiin koronan vuoksi vain poikkeustapauksissa. Alan urakoiden etenemistä
hidasti kuitenkin se, että rakennusmateriaaleja
oli eristystoimenpiteiden vuoksi vaikea saada.
Jotta työmaat voitiin pitää käynnissä, niiden toimintaa ja työaikoja muutettiin niin, että
työhygieniaa ja turvavälejä kyettiin noudattamaan. Terveysministeri Jens Spahnin mukaan
80 prosenttia työmaista onnistui organisoimaan
työt siten, että toimintaa voitiin jatkaa turvallisesti.

Englanti satsaa
koronakoulutukseen
Niin kuin Ranskassa, myös Englannissa rakennusalan toiminnan jatkamisesta käytiin keväisen lockdownin aikaan vilkasta kädenvääntöä.
Syksyllä alkaneen uuden eristyksen aikana
rakennusala saa jatkaa toimintaansa myös Englannissa.

Rakennustyömailla
on pulaa työnjohdosta
ja työntekijöistä!
Nyt haussa seuraavat koulutukset
- hae mukaan!
Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus
(nro 695582), haku päättyy 2.1.2021
Mittamies (nro 695576),
haku päättyy 3.1.2021
Torninosturinkuljettaja (nro 695586),
haku päättyy 12.1.2021
Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (nro 695579),
haku päättyy 6.1.2021

Lisää alkavia työvoimakoulutuksia
osoitteessa www.tts.fi/rakentaminen

L U OTTAM U SH E N KILÖKOULU T U K S E T
KEVÄÄ LLÄ 2 0 2 1
Luottamusmiesten
peruskurssit, 5 vrk
Helsinki 11.–15.1.
Oulu 15.–19.2.
Tampere 12.–16.4.
Helsinki 3.–7.5.

Työsuojelun
peruskurssit, 5 vrk
Helsinki 11.–15.1.
Oulu 15.–19.2.
Tampere 12.–16.4.
Helsinki 3.–7.5.

Luottamusmiesten
jatkokurssi, 3 + 3 vrk
Helsinki 6.–8.4.
ja 10.–12.5.

Työsuojelun
jatkokurssi, 3 + 3 vrk
Helsinki 6.–8.4.
ja 10.–12.5.

Esiintymistaito
Helsinki 4.–5.2.

Neuvottelutaito
Helsinki 20.–21.5.

Ilmoittaudu
rakennusliitto.fi/tapahtumat
Lisätietoa
#RLkoulutus
koulutus@rakennusliitto.fi
020 774 3076

Vaikuttaja 2021
aloitustapaaminen
Helsinki 24.–25.4.

→ Talous

Elina Pylkkänen,
johtaja,
Palkansaajien
tutkimuslaitos

Rakenteellisia uudistuksia

H

ARJOITETUN politiikan kritiikki on välillä tosi

helppoa. Voi kritisoida ilman, että esittää mitään konkreettista vaihtoehtoa tilalle. Jos kuitenkin joutuu tilille ja esittämään oman ratkaisunsa,
vastaus on usein valmiina: pitäisi tehdä rakenteellisia
uudistuksia! Valitettavan harvoin tämän huokean vastauksen esittäjä joutuu kuitenkaan konkretisoimaan
mitä ne rakenteelliset uudistukset sitten olisivat. Toimittajatkaan eivät ole riittävän valppaina kuullessaan
näitä liirum laarumeita.

RAKENTEELLISET UUDISTUKSET annetaan usein vas-

taukseksi esim. silloin kun kysytään, miten työllisyyttä saataisiin kasvatettua ja työttömyyttä vähennettyä. Mitä sillä siis tarkoitetaan? Uskaltaako ratkaisun
esittäjä sanoa selkeästi ja suoraan, mitä tarkoittaa? Vai
heittääkö esittäjä yleispätevän ratkaisun ilmaan antaen
ymmärtää, että kykenisi ongelman ratkaisemaan?

PALAUTUUKO muuten termi ”rakenteellinen uudistus”

talon rakentamiseen? Kun rakennus on riittävän monta vuodenkiertoa nähnyt, siihen pitää tehdä peruskorjaus. Se on usein varsin mittava ja vaativa hanke, mutta kannattava, koska rakennuksen elinkaari pitenee
merkittävästi.

PARASTA AIKAA yritetään tehdä rakenteellista uudistusta tilkkutäkin kaltaiseen sosiaaliturvajärjestelmäämme. Tavoitteena on samanaikaisesti yksinkertaistaa ja selkiyttää eri etuuksien ja palvelujen
myöntökriteereitä, vähentää tukien päällekkäisyyttä,
saavuttaa kustannussäästöä, lisätä työn tekemisen
taloudellisia kannusteita oikeudenmukaisuudesta
tinkimättä sekä taata riittävä toimeentulo, jos on työtä

vaille tai ei kykene työntekoon. Olisi todellakin toivottavaa, että kaikki edellä mainitut tavoitteet voitaisiin
saavuttaa yhtä aikaa uudessa järjestelmässä, sillä jotain
on nykymallissa pielessä, jos asumistukea saavia henkilöitä on 900 000 ja toimeentulotukea saavia 400 000.
SYSTEEMISSÄMME taitaa tosiaan olla jotain perusta-

vanlaatuista vikaa, jos perustuslaillinen oikeus asuntoon toteutuu noin 20 prosentille väestöä vain Kelan
myöntämän asumistuen turvin. Ja toimeentulotuen
pitäisi olla vasta viimesijainen tuki, joka tilkkii vain
väliaikaisena apuna elantokuluja, kun muut syyperusteiset sosiaalietuudet eivät asuntokunnan toimeentuloksi yllättävien menojen vuoksi riitä tai kun päiväraha-anomuksen käsittely viipyy.

EN HALUA OLLA pessimisti suuren urakan sivustakatsoja-

na, mutta reilut 10 vuotta sitten samaa yritettiin tehdä
SATA-komitean voimalla (v. 2007 asetettu sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmisteleva komitea). Monia
alatyöryhmiä perustettiin, mutta parannuksia järjestelmään ei saatu aikaiseksi. Rakenteellisen uudistuksen
sijaan komiteasta jäi monille jäsenille paha maku suuhun, kun jokaista parannusehdotusta vastusti joku, joka
edusti jotain intressitahoa. Ja kaikki eri intressipiirit
olivat komiteatyössä mukana tasapuolisuuden nimissä.
Ode Soininvaara, joka oli yhden alaryhmän vetäjä, kirjoitti turhautumisestaan jopa kirjan.
OLISI HELPPOA, jos omassakin elämässä voisi kunnostautumisen suorittaa rakenteellisella uudistuksella.
Saattaisi päästä paljon helpommalla kuin toteuttamalla erikseen liikunta-, terveellinen ruokavalio- ja riittävä
uni -tavoitteet. ¶
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: JANNE KÄPYLEHTO

→ Kulttuuri

Kaiken takana on rakentaja
Kuvanveistäjä Pekka Jylhä tarvitsee paljon apua, jotta suuri teräksinen auringonkukka
tai pronssinen hiihtäjä metsässä on valmis ja ihmisten nähtävänä.

K

ESÄKUUN alun aurinkoisena keskiviikkona Tuusulan Rykmentin
puistotien varrella pyöri joukko
ihmisiä ja nosturiauto. Hiekkakentällä lepäsi lappeellaan valtava, kirkkaan keltainen ja vihreä auringonkukka.
Kuvanveistäjä Pekka Jylhä heilui työmiesten keskellä keltaisessa takissaan ja
maalisuti kädessään. Kukka sai vielä viimeisiä sipaisuja keltaista maalia. Lopulta
teräksestä leikattu ja kokoon hitsattu
9-metrinen veistos kohosi nosturin avulla
pystyyn. Tuusulan kunnan tilaama Auringonsilta tervehtii kulkijoita 50 aurinkoenergialla toimivan led-lampun voimin.
Ilman käytännön rakentamisen
osaajia ei synny suuria taideteoksia. Jylhän mukaan tekninen toteutus ja rakentaminen tapahtuu alusta loppuun näiden ihmisten työnä.
– Iso teos on joukkuelaji, jossa minulla on kapellimestarin rooli. Tärkein
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päivä on se, kun teos pystytetään ja
asennetaan paikoilleen. Olen aina itse
mukana. Ripustuksen tekevät usein
kunnan rakennusmiehet ja paikalla on
nosturiauto.
Toholammelta lähtöisin oleva kuvanveistäjä on jo vuosia turvautunut kokkolalaisen laserleikkaamon ammattilaisiin
teostensa kokoamisessa. Sen työntekijät leikkaavat laserilla teräksestä teoksen osat, tekevät hitsaustyöt ja kaiken
kasaamisen. Läheltä löytyy myös vaativaan maalipintakäsittelyyn erikoistunut
yritys, joka vastaa teosten maalaamisesta täsmällisten ohjeiden mukaisesti.
– Se on minulle todella helppoa. Ei
tarvitse kuin ideoida ja piirtää!
Tarkalleen ottaen Jylhä siis piirtelee
ideoitaan paperille, ja esimerkiksi Auringonsiltaa varten hän kuvasi ahkerasti
auringonkukkia ja tutustui niiden anatomiaan. Sitten suunnitelmat siirretään

tietokoneelle digitaaliseen muotoon
ja syntyy pienoismalleja. Tässä apuna
ovat usein Metropolian huippuyksikön
osaajat.
– Auringonkukasta tehtiin ensin
90-senttinen ja sitten 2-metrinen pienoismalli, jonka kanssa lähdin taas Kokkolaan, Jylhä kertoo.
Siellä Jylhää tarvittiin lähinnä asettelemaan auringonkukan lehdet oikeisiin
asentoihin.
– Eräs työntekijä tuli huomauttamaan, että tietty kohta kannattaisi
tehdä eri tavalla, jotta siitä tulisi kestävämpi. Arvostan sitä, että hän paneutui
taideteokseen ja halusi toteuttaa sen
mahdollisimman hyvin eikä vain tilauksen mukaisesti ja rahat pois.
Kokkolan käynnit ovat Jylhän työssä
hyviä hetkiä.
– Me ollaan samaa rotua! On ihan hirveän kivaa tehdä niiden kanssa töitä.

→ Kulttuuri

Samojen työvaiheiden tuloksena ilmestyi Kurikan keskustaan syyskuussa huomiota herättävä hahmo.
Pronssisena hohtava täyskokoinen, eli
197-senttinen, Juha Mieto sellaisena
kuin hän näytti vuonna 1978 Lahden
MM-kisojen 58-kilometrin matkan lop-

pupuolella. Mietaa seisoo teräksestä leikatulla metsää muistuttavalla paadella,
jossa näkyy hiihdetty latu. ”Juntu”, kuten
hiihtäjälegenda itse sitä kutsuu.
Jylhä mietti teosta tehdessään paljon metsän ja ladun merkitystä Juha Miedolle. Mieto lähti metsään myös veistok-

sen kuvaaman hetken, Lahden kisojen
häviön jälkeen. Hän itse kommentoi
asiaa Jylhälle suunnitteluvaiheessa:
– Rauhottumahan mehtään, koska
mun mielestä se oli sen hetken arvoonen, jotta siellä ajatukset vähä tuli oikiahan järjestykseen. ¶

Martikaisen ja Luotettujen Miesten täysosuma

JARKKO MARTIKAINEN JA
LUOTETUT MIEHET: YSTÄVIEN
TALOISSA. Sakara.
50 VUOTTA täyttänyt Jarkko

Martikainen on tehnyt ehkä
parhaan levynsä. Kokonaisuus on pirteä ja raikas,
vaikka laulujen aiheet käsitte-

levätkin muun muassa avioeroa, diktaattoreita ja kaiken
paheksujia. Toki joukossa on
onnellisuuttakin käsitteleviä
kappaleita, kuten Laiturilla.
Kappale sopii hyvin rakentajan perjantaipäivään, kun raskas työviikko on ohi. Voi vapaasti vaan olla, kaataa viiniä
kuppiin, eikä haittaa, vaikka
se kihoaa nuppiin.
Hyvin vahvasti rytisevä
Helvetti on täällä tuo mieleen
Martikaisen entisen YUP-yhtyeen. Jos hänen tuotannostaan pitäisi valita yksi innostavimmista kappaleista, se
voisi olla tämä. Kaikki on kohdillaan; sanat, sovitus ja tul-

kinta. Oikeistolaisia lauluja
häneltä toivoneet joutuvat
jälleen pettymään.
Voi olla, että nämä kaiken paheksujat myös suuttuvat huikean riemukkaasta
Suomi-neidon puolustajasta,
jossa tälle ”puolustajalle” tulee joka aamu aina uusia pettymyksiä. Melkein yksin hän
edustaa koko kansan ääntä.
Myös Votkaa ja suolasieniä
on tulkittu loistavasti. Se on
riemukkaimpia juomalauluja,
mitä olen koskaan kuullut.
Tutustuttiin Tukholmaan
on ehkä yllättävin veto tällä
uutuudella. Hauskalla tavalla
hyvin elävästi Gösta Sunqvis-

tin mieleen tuova puskafarssi
kertoo hieman toisenlaisesta
näkökulmasta tapahtuneesta
käynnistä maamme entiseen
pääkaupunkiin.
Tämän mainion levyn on
tuottanut ja äänittänyt Jarkko
Viinamäki. Erityisestä panostuksesta lopputulokseen kertoo se, että Riku Mattila on
ollut mukana laulujen esituotannossa ja sparrauksessa.
Herkässä lopetuskappaleessa
Aina jotain jää kerrotaan jotain
oleellista tästä elämästä. ”Kun
tänne synnytään, synnytään
luopumaan”.

Väinö Linnan kaksi ensimmäistä julkaisua käsittelivät perimmäisiä kysymyksiä.
Sitten tuli kriisi. Kolmas osa,
Messias uuvutti.
Jatkossa Linna halusi kirjoittaa elämänmyönteisemmin, vaikka edelleen vaikeista
aiheista. Myötätunnolla, pilke
silmissä.
Tuntematon sotilas sai alkunsa kesällä 1953. Sotakirja
oli elänyt Linnan mielessä, imi
mukaansa. Linna halusi esittää uuden, todemman tulkinnan sodista ja niiden taustoista. Hänellä oli tässä

yhteiskunnallinen tehtävä.
Todempi historian ja yhteiskuntaluokkien tulkinta oli
Täällä pohjantähden alla -sarjankin kirjoittamisen motiivina.
Torpparitaustainen maalainen, tehdastyöläinen, aliupseeri, isä, itseoppinut kirjailija
ja luennoitsija. Väinö Linna ilmensi itsekin yhteiskunnallisia muutoksia. Monen kerrostuman läpi näki selvästi,
kunhan oma ääni löytyi. Ja se
ääni oli väkevä – pilkkeen säilyttäen.

JYRI VASAMAA

Velikullan tehtävä

PÄIVÄ ON TEHNYT
KIERROKSENSA.
VÄINÖ LINNA MUISTELEE.
TOIMITTANUT PANU RAJALA.
Siltala.

VÄINÖ LINNA syntyi 100
vuotta sitten, 1920. Nyt Panu
Rajala on tehnyt kulttuuriteon toimittamalla kirjaksi 49
tuntia 1970-luvulla nauhoitettua haastattelua Linnan muistelmia.
Kirjoittaessaan Linna eli
kirjojaan, kirjoissaan. Hahmoihin hän ammensi todellisuudesta. Keltä tuli ulkomuoto,
puhetyyli; keiltä huumori,
päättäväisyys, ankaruus, oikeudenmukaisuus, sankaritai muu teko tai sutkaus. Henkilöhahmojen kautta kuvataan
myös esimerkiksi ilmapiiriä.

INARI JUNTUMAA
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Pötyä pöytään

sitä kipeästi kaipaaville lapsille
Arvioiden mukaan 120 000–
150 000 lasta Suomessa
elää köyhyydessä ja
niukkuudessa. Nämä lapset
kärsivät monesti myös
nälästä – etenkin lomaaikoina, kun kouluruokaa
ei ole tarjolla. Tulevalla
joululomalla monessa
vähävaraisessa perheessä
joudutaan taas tinkimään
ruoasta, ja varsinkin
jouluaterian toteutuminen
on vaakalaudalla.

jouluiloa, olen listannut alle muutamia
tapoja auttaa.

Ruokalahjakortit ja
-lahjoitukset tulevat
tositarpeeseen
TEKSTI SANNA PÖYRY
KUVA JOHANNA HELLSTEN

V

ÄHÄVARAISTEN perheiden parissa työskentelevien mukaan apua
tarvitsevien perheiden määrä on
kasvanut jo vuosia, ja koronan myötä
heitä on entistä enemmän. Jos haluat
tuoda tällaisiin perheisiin ripauksen
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Vuodesta 1997 lähtien järjestetty Hyvä
Joulumieli -keräys jatkuu tuttuun tapaan jouluaattoon asti. Keräysvaroilla
hankitaan 50 euron lahjakortteja, joilla
taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneet
perheet voivat hankkia ruokaa joulupöytään. K- ja S-ryhmän kauppoihin tai
Lidliin käyvät lahjakortit jaetaan paikallisesti, syksyn aikana valituille perheille. Keräyksen toteuttavat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, SPR ja Yle.

Jos taas haluat lahjoittaa vähävaraiseen lapsiperheeseen terveellistä ja
maukasta kasvisruokaa joululomien
ajaksi, Venner-ruokalaatikko on ihana
joululahja! Vaikka ostaisit laatikon
itsellesi, jokaisesta laatikosta menee 10
euroa avunsaajaperheiden ruokalaatikoihin. Venner-piiri toimii pääosin
Helsingissä ja Turussa.

Jo pienikin apu tai
lahja ilahduttaa
Vapaaehtoisvoimin toimiva Hope ry
auttaa vähävaraisia ja kriisiintyneitä
perheitä sekä huostaan otettuja lapsia.
Vaate- ja tavaralahjoituksia keräävän
ja lasten harrastustoimintaa tukevan

→ Rakentajan eväät

Hopen kautta voit näin joulun alla
antaa apua tarvitsevalle perheelle
ruokalahjakortin – tai lapselle joululahjaksi vaikkapa lelun tai leffalipun.
Vuonna 2009 perustetulla Hopella
on 20 paikallistoimipistettä, joiden
kautta apu menee perille. Voit myös
lahjoittaa netissä: Hopen nettisivulta
löytyvillä viitenumeroilla kohdistat
lahjoituksesi haluamasi alueen lapsiperheille.
Jos asut pääkaupunkiseudulla, saat
jouluapusi perille myös Apuna ry:n
kautta. Vuonna 2015 perustettu yhdistys ottaa tavaralahjoitusten ohella vastaan rahalahjoituksia, joilla voit auttaa
vähävaraista perhettä hankkimaan
jouluruoat ja järjestämään joulun
lapsille. Lahjoittaminen käy näppärästi MobilePaylla, tilisiirtona tai Facebook-ryhmässä (Apuna ry Avustus),

josta voit valita avustettavan perheen
postinumeron perusteella.
Myös Jouluapua-yhteisö on oiva
kanava toimittaa avuntarvitsijaperheille jouluruokaa. Kätevä kartta näyttää
lähistöllä asuvat perheet ja heidän joulutoiveensa, joista selvästi suosituin on
ruoka. Tuttavapiirini lahjoittajien mukaan hienointa tässä ympäri maata toimivassa palvelussa on se, että ruoka-apu
viedään perille henkilökohtaisesti.

Auttavia tahoja on paljon
Itse toimin Pelastakaa Lapset -järjestössä vapaaehtoisena ja osallistun tänäkin jouluna heidän joulukeräykseensä,
jolla autetaan köyhiä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Keräyksessä voit
lahjoittaa rahaa – esimerkiksi jouluruokiin – apua tarvitsevan lapsen perheel-

Jos haluat lahjoittaa
vähävaraiseen lapsiperheeseen
terveellistä ja maukasta kasvisruokaa joululomien ajaksi,
Venner-ruokalaatikko on ihana
joululahja!

le tai hankkia järjestön nettisivulta
aineettoman, vaikkapa lapsen harrastustoimintaa tukevan joululahjan.
Jos taas haluat ilahduttaa lastenkodissa tai sijaisperheessä elävää lasta itsetehdyllä tai hankitulla paketilla, lahjasi
menee perille lastensuojeluviranomaisten organisoiman Joulupuu-keräyksen
kautta. Myös Pelastusarmeijan perinteinen joulupata on suosittu tapa
auttaa apua tarvitsevia. Jouluapusi
lapsiperheille kulkeutuu perille myös
Kirkon kotimaanavun kautta. ¶

→ Sarjakuva
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→ Rakennuskassa

Työni päättyy – kuinka toimin?
työnhakusi TE-toimis
1tiedon
toon vireille heti, kun saat
työsi päättymisestä
LAITA

www.rakennuskassa.fi
Sähköposti:
rakennuskassa@rakennuskassa.fi
Siltasaarenkatu 4, PL 308, 00531 Helsinki
Päivärahahakemusten toimitusosoite:
www.rakennuskassa.fi -> eAsiointi
tai postitse
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 KUOPIO
Yhteydenotot:
Kätevimmin yhteydenotto kassaan
tapahtuu eAsioinnin viestipalvelun kautta.
Puhelinpalvelu ma-pe klo 9.00-15.00
Työttömyyskassa 020 690 230
Takaisinperintäasiat 020 690 250
Ajantasainen hakemusten käsittelytilanne on ilmoitettu kassan nettisivuilla
www.rakennuskassa.fi.

tai lomautuksen alkamisesta.
Työnhaku tapahtuu osoitteessa
www.te-palvelut.fi.
Kerää hakemukseesi kaikki
tarpeelliset liitteet, jotka sinulla
jo on, esim. lomautusilmoitus,
työsopimus sekä mahdollisesti
päätökset sosiaalietuuksista ja
vahvistetusta verotuksesta.

2
kaessa loputkin tarvittavat
liitteet päivärahan hakemista
KOKOA työttömyyden al-

varten, esim. työtodistus ja
palkkatodistus.
Täytä ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassalle, kun olet ollut kaksi kokonaista viikkoa työttömänä tai
lomautettuna. Täytä hakemus

sunnuntaihin saakka. Hakemus
tulee kassalle nopeimmin ja
turvallisimmin, kun sen täyttää
kassan eAsioinnissa.
Ajantasaisen hakemusten
käsittelytilanteen näet kassan
kotisivuilta www.rakennus
kassa.fi.
tarvitsee lisäsel3
vityksiä hakemukseesi, toimi
mahdollisimman pian kassalta
JOS KASSA

saamiesi ohjeiden mukaan. Näin
päivärahasi maksaminen ei viivästy turhaan. Kassa käsittelee
hakemuksesi heti, kun kaikki
tarvittavat lisäselvitykset ja tiedot on saatu.

lähetä hakemuk4
set 4 kalenteriviikon jaksoissa (ma–su), ellei kassa ohjeista
JATKOSSA

sinua toisin.

Mitt arbete upphör – hur ska jag göra?
dig omedelbart som
1närarbetssökande
via TE-byrån,
du får veta om att ditt arbete
ANMÄL

upphör eller att permitteringen
börjar. Du söker arbete på adressen www.te-tjanster.fi.
Samla ihop alla de bilagor
du behöver för din ansökan och
som du har, t.ex. meddelandet
om permittering, arbetsavtalet samt eventuella beslut om
sociala förmåner och fastställd
beskattning.

börjar
2
ska du samla in resterande
bilagor för ansökan om dagNÄR ARBETSLÖSHETEN

penning, t.ex. arbetsintyg och
löneintyg.
Fyll i din första ansökan
om dagpenning till arbetslöshetskassan, när du har varit
arbetslös eller permitterad i två
hela veckor. Fyll i ansökan till
och med söndag. Ansökan når
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kassan snabbast och säkrast om
du fyller i den i kassans eTjänst
(eAsiointi).
Du kan kolla ansökningarnas nuvarande behandlingssituation på kassans hemsida
www.rakennuskassa.fi.
behöver til�3
läggsutredningar ska du
handla så snabbt som möjligt
OM KASSAN

enligt de anvisningar som kassan ger dig. Då fördröjs inte utbetalningen av din dagpenning
i onödan. Kassan behandlar din
ansökan genast när alla de til�läggsutredningar och uppgifter
som behövs har kommit.

skickar
4
du in dina ansökningar i
perioder om fyra (4) kalenderI FORTSÄTTNINGEN

veckor (må-sö), om kassan inte
ger andra anvisningar.

→ Kassa vastaa

Kassa vastaa -palstalla Rakentajien työttömyyskassan
asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiin. Juttusarja
ilmestyy myös verkossa, osoitteessa www.rakennusliitto.fi

Arkipyhät ja verokortti
Onko minulla oikeus päivärahaan
myös joulupäivältä?

Pitääkö kassalle tilata ja lähettää
uusi verokortti vuodelle 2021?

Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään viideltä
arkipäivältä kalenteriviikon aikana. Jos olet kokonaan
työtön, olet oikeutettu päivärahaan viideltä päivältä viikossa. Päivärahaa maksetaan siis myös pyhäpäiviltä, jos ne osuvat arkipäivän kohdalle maanantaista perjantaihin. Tänä vuonna joulupäivä on perjantaina
ja myös siltä päivältä maksetaan työttömyysetuus
kokonaan työttömälle. Samoin toimitaan uudenvuodenpäivänä 1.1.2021, joka on perjantai ja loppiaisena
6.1.2021, joka on keskiviikko.
Jos olet lomautettu eikä työnantajallasi ole työehtosopimuksen mukaan palkanmaksuvelvollisuutta arkipyhäpäivältä, kassa maksaa päivärahan myös arkipäivänä olevalta pyhäpäivältä kuten joulupäivältä,
uudenvuodenpäivältä ja loppiaispäivältä. Joissakin tilanteissa työnantajan on maksettava palkka arkipyhiltä myös lomautetuille. Näissä tilanteissa on eroja, jotka riippuvat noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Tammikuussa 2021 maksettavat päivärahat verotetaan samalla verokortilla, joka oli voimassa 31.12.2020.
Uutta verokorttia ei siis välttämättä tarvitse tilata.
Helmikuun alusta alkaen maksettavissa päivärahoissa käytetään vuoden 2021 verokorttia. Nämä verottajalta automaattisesti tulevan verokortin tiedot tulevat
kassalle suoraan verottajalta.
On myös mahdollista heti vuoden alussa tilata
vuodelle 2021 etuutta varten määrätty muutosverokortti. Kätevimmin tämä onnistuu verottajan sivulta
www.vero.fi/omavero. Vero pidätetään uuden verokortin mukaan siitä hetkestä alkaen, kun ennakonpidätystiedot ovat olleet kassalla käytettävissä. Takautuvasti veroja ei voida muuttaa.
Huomioi, että kun verokortti on määrätty palkkatuloa varten, pidätetään etuudesta veroa vähintään 25 %.
Jos muutosverokortti on määrätty etuutta varten, ei ennakonpidätysprosentteihin tehdä muutosta.
Verokortin tulorajan seuraaminen on jokaisen
omalla vastuulla. Siksi on tärkeää myös tarkistaa jossain vaiheessa vuotta, että verottajalle ilmoitettu ja
verokorttiin kirjattu tuloraja kattaa sen, mitkä ovat
maksetut palkkatulot, etuudet sekä muut ennakonpidätyksenalaiset tulot vuoden aikana. Jos verokortissa
ilmoitettu tuloraja ylittyy, maksaja pidättää ennakkoveron lisäprosentin mukaan. Uuden muutosverokortin
voi hakea kesken vuotta aina, jos siihen on tarvetta. ¶

On myös mahdollista heti vuoden
alussa tilata vuodelle 2021 etuutta
varten määrätty muutosverokortti.
Kätevimmin tämä onnistuu verottajan
sivulta www.vero.fi/omavero.
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KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

→ Liitossa

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
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen,
muistathan merkitä yhteystietosi! Toimitus
muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille
tulevaa materiaalia. Ilmoitussivuille tarkoitettujen
tekstien tulee olla lyhyitä.

Ammattiosastojen
syyskokoukset
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

OSASTOTAPAHTUMAT

Os. 027, Joensuu
Syyskokous ti 15.12. klo 18, kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Jouluruokailua ei järjestä tänä vuonna koronatilanteen takia.
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta
Syyskokous ti 15.12. klo 18, Tirilän Työväentalo, Onninkatu 6,
Lappeenranta Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021), keskustellaan ja päätetään
osaston kesäpaikan myymisestä. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Koronatilanteen vuoksi, kokoustilaan mahtuu vain 50
henkilöä. Kokouksen alussa kahvi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa!
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti
syyskokouksen jälkeen.
Hallitus

Os. 082, Nokia
Syyskokous ti 15.12. klo 18 osaston toimisto, Pirkkalaistori 8 C,
Nokia. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 115, Heinola
Syyskokous ti 15.12. klo 18, Drink Bar Bulmer, Kirkkokatu 15,
Heinola. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

VETERAANITOIMINTA

Os. 522, Merikarvia
Turun rakennusveteraanit
Kevään 2021 kokoukset maanantaisin klo 10, Rakennusliiton
Turun palvelupiste, yläkerran kokoustilat, Uudenmaankatu 6a,
Turku. Pullakahvitarjoilu.
Seuraavasti: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5.
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Yleinen kokous to 17.12. klo 16, Paloasema, Lounasvaarantie 1,
Merikarvia. Kokouksessa käsitellään osaston toiminnan
lopettaminen ja jäsenten sekä toiminnan siirtämisestä
osasto 043 Poriin.
Hallitus

LOMAT

LIITON VETERAANILOMAT 2021
Rakennusliitto järjestää vuoden 2021 aikana neljä (4) viikon
mittaista veteraanien lomaviikkoa 50-hengen suuruiselle
ryhmälle. Lomat järjestetään Härmän Kylpylässä, Lohja Spa ja
Resortissa sekä Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

Härmän kylpylä, Kauhava 5.–11.4.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso,
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 355 €. Matkakuluista
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 19.2.2021.

Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30
vuotta jäseninä olleille eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät
aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet. Lomat sisältävät
täysihoidon. Lomaa voit hakea soittamalla lomavastaavalle tai
lähettämällä hänelle vapaamuotoisen hakemuksen joko
postitse tai sähköpostilla.

Lohja Spa & Resort, Karjalohja 12.–18.4.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso,
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 474 €. Matkakuluista vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 26.2.2021.

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta
ennen lomaa.
Hakemus osoitteella:
Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307, 00531 Helsinki
p. 020 774 3012
carita.vuorenmaa@rakennusliitto.fi

HYVINVOINTILOMAT RY:N TYÖTTÖMIEN
LOMAT 2021
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja
laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään
mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen
loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat
tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma
sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yhteisen ohjelman.
Vesimaailman poreissa voit viihtyä ti–la. Omavastuu 50 €/5
vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.
Työttömien loma 15.–20.3.2021 Hakuaika 15.10.–15.12.2020
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/46596
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle p. 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Härmän Kylpylä, Kauhava 13.–19.9.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso,
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 355 €. Matkakuluista
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 2.8.2021.
Kylpylähotelli Rauhalahti 18.-24.9.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso,
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 450 €. Matkakuluista
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 9.8.2021.

Kun teet töitä kotitalouksille,
käytä Palkkaus.fi-palvelua!
Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä,
kun lähetät palkkalaskelman palkkalaskurin
avulla työnantajalle maksettavaksi.

• Työntekijälle ilmainen palvelu
• TES-erät, kulut ja km-korvaukset
• Palvelumaksun maksaa työnantaja
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REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI
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LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

3

HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

WWW.PALKKAUS.FI

→ Liitossa

ONNEA
90 vuotta
Seppänen Veikko 18.10.,
Helsinki.
Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

75 vuotta
Karhunen Eemil Aulis 16.12.,
Kuopio.
Os. 091, Kuopio
Rissanen Olli Juhani 17.12.,
Vantaa.
Os. 390, Helsingin
putkimiehet ja -eristäjät

MUISTOLLE
Hartman Aarno Väinö
066, Lahti
Lehtinen Leo Verneri
014, Turun maalarit
Vihiniemi Ari-Pekka
056, Salo

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT

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

Keskustoimisto avoinna:
ma–pe 8.30–15.30

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

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
Palveluaika

020 690 231
ma–pe

9–15

Työnantajatilitykset 020 774 3344 tai ta-tilit@rakennusliitto.fi
Palveluaika
ma–pe
9–15
Työttömyyskassa 020 690 230
Kassan puhelinpalvelu on kiinni koronan takia keskiviikkoisin toistaiseksi.
Palveluaika
ma–ti ja to–pe 9–15
Takaisinperintä
Palveluaika

020 690 250
ma–pe
9–15

Työehtoasiat
Palveluaika
		

020 690 232
ma–to
pe

8.30–16.00
8.30–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa
liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matka
puhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.
Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot

Tarkemmat tiedot löytyvät
osoitteesta
http://rakennusliitto.fi/saarrot

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
•
•
•

pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin vuorokauden
aikaan tahansa liiton kotisivuilla olevan eAsioinnin kautta
Ilmoittamalla uusista yhteystiedoista s-postitse osoitteeseen
asiakirjat@rakennusliitto.fi
soittamalla jäsenrekisterin palvelunumeroon p. 020 690 231
ma–pe klo 9–15

Yhteystiedot kannattaa pitää ajan tasalla, jotta saat heti tiedon
tärkeistä ajankohtaisista asioista ja parhaan mahdollisen hyödyn
Rakennusliiton jäsenyydestä.
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Seuraavassa
numerossa:
PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN
P. 040 770 5194

TOIMITTAJA
JUKKA NISSINEN
P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN
ASSISTENTTI
SOILE AHREMAALUTTINEN
P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:
ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI
JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY
TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI
TAITTO
PUNAMUSTA OY,
SISÄLTÖ- JA SUUNNITTELUPALVELUT
POSTIOSOITE
PL 307, 00530 HELSINKI
PUHELIN, VAI HDE 020 774 003
TILAUSHINTA
12 KK/30 €
PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ
ISSN 0355–8614
ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ
HEIDI ANDERSSON
P. 050 528 7770
HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI
Lehden ilmestymispäivä on perjantai.

Tulot ja menot
Rakentaja korkkaa vuoden 2021
talousteemalla. Sijoitusvinkkejä emme
jaa, mutta lehdestä löytyy asiaa
matkakorvauksista, koronavuoden 2020
vaikutuksista rakentajien kukkaroon
ja pohdintaa siitä, miten palkkatyö
ja kevytyrittäjyys eroavat toisistaan
taloudellisesti. Mukana myös tutut
juttusarjat rakentajien terveydestä,
kiinnostavista henkilöistä sekä tietenkin
ruokaa ja kulttuuria.

Ilmestymispäivä
29.1.2021
Aineistopäivä
4.1.2021
RAKENTAJA 2/21
Aineistopäivä 19.2. 2021
Ilmestymispäivä 19.3.2021
RAKENTAJA 3/21
Aineistopäivä 9.4. 2021
Ilmestymispäivä 30.4.2021
RAKENTAJA 4/21
Aineistopäivä 21.5.2021
Ilmestymispäivä 18.6.2021

Ilmoitusvaraukset:

Tietotalli Oy/Jyväskylä
Heidi Andersson
050 528 7770
heidi.andersson@tietotalli.fi
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ÄLÄ ANNA SÄÄN JA OLOSUHTEIDEN HAITATA TYÖTÄSI
Valitse hengittävät, tuulen- ja vedenpitävät vaatteet, joissa olosi
on mukava ja lämmin koko päivän.

TUOTE 4870
TALVITAKKI

3-KERROS
PERIAATE
PYSY KUIVANA JA LÄMPIMÄNÄ

Myös
naisille,
tuote
4872
Vedenpitävä
10.000 mm

SÄÄSTÄ JA KELISTÄ RIIPPUMATTA

KERROS 1 2 3
SIIRTÄÄ - Hengittävät,
tekniset aluskerrastot siirtää kosteuden iholta pois
seuraaviin vaatekerroksiin.

KERROS 1 2 3
LÄMMITTÄÄ - Lämpimät
välikerroksen fleecepuserot eristää ja lämmittää
siirtäen samalla kosteutta
uloimpaan kerrokseen.

KERROS 1 2 3
SUOJAA - Päällimmäinen
vaatekerros eristää ja auttaa pysymään lämpimänä
suojaten kylmältä, tuulelta, sateelta ja lumelta.

Erittäin hengittävä
4000 g/m2/24h
Teipatut saumat
Pehmeä ja joustava
kangas, joka ei kahise

Värit:

