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Johanna 
Hellsten on 
kirjoittanut 
rakennusalasta 
vuodesta 
2001, eikä 
ole vieläkään 
saanut siitä 
tarpeekseen.

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Kun laki ei riitä
SYYSKUUSSA YIT ilmoitti, että se alkaa vaatia EU- 
ja ETA-alueen ulkopuolisilta lähetetyiltä työnteki-
jöiltä oleskelu- ja työnteko-oikeutta Suomesta. Laki 
ei tätä vaadi, mutta ilmeisesti yrityskenttä alkaa 
herätä ongelmiin, joita EU-alueen vapaa liikku-
vuus edelleen aiheuttaa.

LAKI SALLII EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta lähe-
tettyjen työntekijöiden työskentelyn Suomessa 
EU-lähtömaan työluvalla, mutta monessa selvityk-
sessä on käynyt ilmi, että toisesta maasta lähetetyt 
EU- ja ETA-alueen ulkopuoliset työntekijät ovat 
alttiimpia erilaiselle hyväksikäytölle ja huonom-
mille työehdoille. Hyvä kysymys toki on, eikö 
tosiaan koko Euroopasta löydy työvoimaa pienen 
Suomen rakennustyömaille? On kuitenkin jo askel 
eteenpäin, että tulijoiden paperit ovat täällä myön-
nettyjä, jolloin yksi epäselvä nivelkohta on hiukan 
vähemmän epäselvä.

ISOT PÄÄURAKOITSIJAT ovat monessa kohden niitä, 
joilla on valtaa muuttaa asioita. Ne voivat vaatia 
sopimuksissa aliurakoitsijoilta paljon tiukempia 
kriteereitä, kuin mitä jokseenkin löperö lainsää-
däntö vaatii. Tällainen työlupavaatimus on hyvä 

alku. Pääurakoitsija voi myös rajata, kuinka pitkiä 
aliurakointiketjuja työkohteessa sallitaan. Näin 
tekevät muun muassa NCC ja Skanska.

MYÖS TYÖN TILAAJILLA olisi valtaa parantaa asioi-
ta, mutta löytyykö halua? Kuten Rakennusliitto 
kuntavaalien alla muistutti, kunnat ja kaupun-
git rakentavat meidän verovaroillamme. Tällöin 
vähimmäisvaatimuksena pitäisi olla rakennuspro-
jektien toteutuksen sosiaalinen kestävyys.  
On noloa, että julkisten rakennuttajien työmailta 
tavataan työluvattomia ja alipalkattuja työn-
tekijöitä, kun tilaaja on laukannut halvimman 
hinnan perässä.

KUNNOLLISIA palkkoja ja työolosuhteita ei pitäisi 
kuitenkaan jättää yritysten tai yhteisöjen oman-
tunnon varaan. Noin alkuun lainsäätäjä voisi 
aloitella alipalkkauksen kriminalisoinnista, todel-
lisen ketjuvastuun säätämisestä pääurakoitsijoille 
ja nopeiden sanktiomaksujen määräämisoikeu-
desta viranomaisille, jotka törmäävät väärinkäy-
töksin työmailla. 

SAA suorittaa. ¶
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”Huomasimme, 
että niillä nuorilla,

jotka eivät 
päässeet kouluun, 

oli suurempi 
todennäköisyys 
tehdä rikoksia.”

– PROFESSORI  

KRISTIINA HUTTUNEN
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2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja  
 puheenjohtajan palsta
11  Valtakunta
16  Henkilö
18  Rakentajan terveys
38  Laki ja oikeus
47  Vierailijakolumni
48  Kulttuuri
50  Kevyttä

KANNEN KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Työturvallisuusrikoksista päätyvät 
oikeuteen vain pahimmat. 

Liitossa tapahtuu taas.

Rakentajan 
nuorisokysely:

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Raksanuorten 
toiminta 
aktivoituu.

Oppisopimus voi olla 
tuhannen taalan paikka.

Miksi 
luottamus-
miehen pitäisi 
olla vanha?



Ammattiosastojen  
syyskokoukset
MONILLA OSASTOILLA voi olla vielä kevätkokoukset pitä-
mättä. Helpointa on nyt syyskokouksessa käsitellä myös 
kevätkokousten asioita. Näitä ovat tilinpäätös, toiminnan-
tarkastajien lausunto ja vastuuvapaudesta päättäminen.

Osastojen syyskokoukset pidetään aikavälillä 15.10.–
15.12. Koska keväällä ylimääräinen liittokokous teki sääntö-
muutoksia, osastojen on käsiteltävä myös ne nyt syksyllä. 
Ammattiosaston säännöt tulee vahvistaa kokouksessa 
ennen toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyä. 
Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotarkastanut osas-
ton mallisäännöt. ¶

Maakokousta ei 
järjestetä
RAKENNUSLIITON hallitus päätti, että maakokousta 
ei järjestetä vuonna 2021, sillä sen terveysturvalli-
suutta ei voida taata. Liiton osastoille on lähtenyt 
osastokirjeiden mukana talvella käytävien työeh-
tosopimusneuvotteluiden tavoiteasettelukysely 
kaikkien liiton 8 sopimuksen osalta.

Sopimus- ja ammattialatyöryhmät kokoontu-
vat 20.–21.11. vetämään yhteen jäsenten esittämiä 
muutoksia ja tavoitteita, sekä muokkaamaan niistä 
alakohtaisia neuvottelutavoitteita hallitukselle 
esitettäviksi. ¶

Maakokous on perinteises-
ti ollut yksi liiton suurimpia 
tapahtumia. Tänä vuonna 
tilanteen epävarmuuden 
takia näin ison tilaisuuden 
järjestäminen ei onnistu.

→ Ajankohtaista

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

Maksutonta koulutusta  
lomautetuille ja työttömille!

Taidolla TYÖHÖN!

Koulutuksessa kehitetään  
työssä ja työnhaussa  
tarvit tavaa osaamista,  
kuten digitaitoja,  
vuorovaikutus taitoja,  
kirjoitus  taitoja ja  
matemaattisia taitoja  
sekä työelämätaitoja. 
Tule mukaan ja innostu  
itsesi kehittämisestä.

Hybridilähikoulutukset: 
•	 Helsingin	seutu,	11.10.–4.11.2021 
• Kauniainen, Työväen Akatemia  
	 25.10.–18.11.2021 
• Tampere, Voionmaa opisto  
 8.11.–2.12.2021

Ilmoittaudu netissä:  
taidollatyohon.fi
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Kimmo Palonen 
on Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja

→ Varapuheenjohtajalta

VIIME AIKOINA on joutunut hämmentyneenä 
seuraamaan jatkuvaa valitusta työvoimapulasta. 
Rajoja vaaditaan aukaistavaksi EU-alueen ulko-
puoliselle työvoimalle ja vaatimuksia ryyditetään 
kaunein sanankääntein puhumalla osaajapulasta. 
Media toistaa mantranomaisesti työvoimapulaa ja 
mielipidemuokkaus näyttää toimivan. 

EU-alueella työvoima voi liikkua vapaasti, on 
voinut jo vuodesta 2004 lähtien. Nyt haluttaisiin-
kin avata pienen Suomen työmarkkinat koko maa-
ilmalle ilman mitään saatavuusharkintaa tai muita 
kriteereitä. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sitä, 
että ensin selvitetään, onko Suomen työmarkki-
noilla saatavissa työvoimaa ja jos on, ei työlupia 
EU:n ulkopuolelta tuleville tulisi myöntää.

 Osaajapulaan vetoajat jättävät kertomatta, 
että jo nyt koulutetut asiantuntijat on vapautettu 
saatavuusharkinnasta ja voivat näin ollen halutes-
saan tulla Suomeen töihin. Miksi eivät sitten riit-
tävässä määrit tule, on oleellinen kysymys. Voisiko 
palkkatasolla, pimeällä ja kylmällä ilmastolla tai 
Suomen maineella jo nyt täällä asuvien koulutettu-
jen ihmisten kohtelussa olla vaikutusta?

Saatavuusharkinta koskee käytännössä niitä 
aloja, joilla on enemmän työttömyyttä. Nyt halu-
taankin vapauttaa niin sanotut duunarialat saa-
tavuusharkinnasta. Mitä järkeä on rahdata tänne 
työntekijöitä maailman ääristä, jos samaan aikaan 
kotimaassa on alan työttömiä työnhakijoita. 
Lisäksi alueelliset ELY-keskukset voivat vapauttaa 
alan kuin alan saatavuusharkinnasta tilapäisesti, 
jollei työvoimaa ole omasta takaa saatavilla.  

Rakennusala on vielä aivan oma lukunsa. 
Alalla häärii kymmeniä tuhansia ulkomailta lähe-
tettyjä työntekijöitä, joiden kohtelu ei usein kestä 

Osaajapula
päivänvaloa. Vaikka kaikki työvoiman liikkumisen 
esteet poistettaisiin, eivät ulkomailta tulevat työn-
tekijät työllistyisi suomalaisiin yrityksiin. Koke-
mus on meille osoittanut, että käytännössä aina 
ulkomaiset työntekijät ovat muualle kuin Suo-
meen rekisteröityjen yritysten palveluksessa. Näin 
tulisi käymään myös EU:n ulkopuolelta saapuvien 
työntekijöiden kohdalla. 

Jo tällä hetkellä on tietyin edellytyksin mah-
dollista lähettää Suomeen työvoimaa EU-alueen 
ulkopuolelta. Jos työntekijällä on vakituinen työ-
paikka jossakin EU-maassa voi hänet lähettää töi-
hin esimerkiksi Suomeen, kuten EU-kansalaisen. 
Joka ainoassa tapauksessa, joka on tullut Raken-
nusliiton tietoon, apajilla häärii työvoimakauppias 
välistävetoineen. Yhtä usein, eli aina, työehtosopi-
muksen vähimmäismääräykset alitetaan. 

Työlupamenettelyä ja siihen liittyvää saata-
vuusharkintaa ei ole syytä missään tapauksessa 
lopettaa. Jos oikeasti tarvetta EU:n ulkopuoliselle 
työvoimalle on, nopeutettakoon työlupamenette-
lyä. Rakennusalalla tällaista tilannetta on vaikea 
kuvitella, koska työttömiä on omasta takaa ja 
EU-alueelta tänne voi tulla vapaasti. Huomion-
arvoista on, että kaikki EU-maat Ruotsia lukuun 
ottamatta, noudattavat saatavuusharkintaa tai 
vastaavaa menettelyä. Ruotsin tilanne ei järin 
häävi ole, sillä Tukholman alueen rakennustyö-
mailla ulkomaisen työvoiman osuus on noin 80 
prosenttia. ¶
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YIT alkaa vaatia EU- ja ETA-alueen 
ulkopuolisilta lähetetyiltä työntekijöiltä 
oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomesta

K
U
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: Y

IT

YIT täsmentämää käytäntöjään koskien 
EU/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuo-
lisia, lähetettyjä työntekijöitä, joilta 
edellytetään 1.10.2021 alkaen solmi-
tuissa urakka- ja aliurakkasopimuk-
sissa Suomen myöntämää oleskelulupaa 
ja siihen liittyvää työnteko-oikeutta.

Aiempi, lainsäädäntöä noudatta-
nut toimintatapa salli EU- ja ETA-
alueen ulkopuolelta lähetettyjen 
työntekijöiden työskennellä Suomessa 
EU-lähtömaan työluvalla.

Työnteko-oikeuksien täsmennys 
koskee EU- ja ETA-alueen ulkopuolisia 

henkilöitä lähetettyinä työntekijöinä. 
Lähetyt työntekijät ovat työntekijöitä, 
jotka ulkomainen yritys lähettää työs-
kentelemään Suomeen. Viranomaisten 
tilastot ja tutkimustieto osoittavat, 
että toisesta maasta lähetetyt EU- ja 
ETA-alueen ulkopuoliset työntekijät 
ovat alttiimpia heikommille työeh-
doille, työperäiselle hyväksikäytölle 
ja muille harmaan talouden ilmiöille. 
Myös YIT:n havainnot tukevat tätä. 

– Yritysten tulee aiempaa vah-
vemmin sitoutua taisteluun harmaata 
taloutta ja ihmisoikeusrikkomuksia 

vastaan kehittämällä konkreettisia 
ratkaisuja. Meiltä on löydyttävä roh-
keutta muuttaa pelisääntöjä, Juhana 
Häkkänen, YIT:llä hankintaketjusta 
vastaava johtaja kommentoi.

Linjaus koskee nimenomaan 
lähetettyjä työntekijöitä. EU- ja ETA-
alueen ulkopuolelta tulevat henkilöt 
ovat edelleen tervetulleita YIT:n työ-
maille Suomen myöntämällä työnteki-
jän oleskeluluvalla tai muulla työnteon 
oikeuttavalla perusteella Suomesta 
(esim. turvapaikanhakijat tai pysyvä 
oleskelulupa Suomessa). ¶

→ Ajankohtaista



SAK yhteistyöhön TATin 
Yrityskylän kanssa
SUOMEN Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK lähtee 
mukaan kumppaniksi TATin Yrityskylään vahvistaen 
Talous ja nuoret TATin päämäärää tutustuttaa noin 
90 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista työelämän peli-
sääntöihin ja mahdollisuuksiin.

– Alkavan yhteistyön tavoitteena on tukea syvälli-
semmin nuorten työelämätaitoja ja antaa eväitä tulevai-
suuteen. On tärkeää, että nuoret ymmärtävät roolinsa 
aktiivisena yhteisön jäsenenä, ja että miten me kaikki 
yhdessä rakennamme toimivaa työyhteisöä, sanoo Talous 
ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Yrityskylässä harjoitellaan keskustelu- ja vuorovaiku-
tustaitoja turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä

SAK-yhteistyö vahvistaa TATin oppimiskokonai-
suutta, jonka avulla nuori oppii katsomaan työelämää 
laajana kokonaisuutena, jota ohjaavat yhdessä sovitut 
pelisäännöt. Hän näkee oman toimintansa merkityksen 
ja ymmärtää sopimisen ja neuvottelun tarkoituksen työ-
paikan toiminnassa.

– On tärkeää, että nuoret saavat tietoa työelämän 
oikeuksista ja velvollisuuksista mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. Odotamme innolla alkavaa yhteistyötä. 
Yrityskylä on toimiva konsepti ja kumppanuudella 
tuomme kokonaisuuteen lisäarvoa, SAK:n puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta sanoo.

SAK on mukana myös Talous ja nuoret TATin mobii-
lisovelluksessa Duunikoutsissa, joka valmentaa nuoria 
työelämään. ¶

Talous ja nuoret TATin Yrityskylä on oppimiskokonaisuus työ-
elämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä. Yrityskylän oppimisympä-
ristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, 
Lappeenrannassa, Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella, 
Turussa ja Vaasassa tavoittaen yli 200 kunnan oppilaat opetta-
jineen. Yrityskylän kokonaisuuden suorittaa 80 % kuudesluokka-
laisista ja 65 % yhdeksäsluokkalaisista.

Alakoululaisia 3 Kaverin jäätelö-
kioskilla hommissa Yrityskylässä. 
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TEKSTI: JANNE MÄKINEN

Valmistautuminen  
TES-neuvotteluihin  

alkanut
TYÖEHTONEUVOTTELUT käydään 

syksyn ja talven aikana ehkä mie-
lenkiintoisimmassa tilanteessa 

pitkään aikaan. Metsäteollisuus ry:n 
ja Teknologiateollisuus ry:n hylättyä 
sopimisen tien, ovat katseet käänty-
neet myös muun muassa rakennusalan 
suuntaan. Rakentajien sopimukset 
umpeutuvat ensi helmikuun lopussa.

Rakennusliiton varapuheenjoh-
taja Kimmo Palonen, heijastuuko 
metsä- ja teknologiateollisuuden epä-
varma tilanne rakennusalan neuvot-
teluihin?

– Vaikea sanoa heijastuuko vai ei. 
Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että 
rakennusalojen työehtoneuvottelut 
käydään normaaliin tapaan ja työeh-
tosopimukset solmitaan tulevan kevät-
talven aikana. 

Rakennusliitto valmistautuu myös 
siihen, että joku tai jotkut rakennus-
teollisuuden työnantajaliitoista irtau-
tuisivat sopimustoiminnasta. Mikäli 
työehtosopimusten solmiminen ajau-
tuu yrityskohtaiseen sopimiseen, ko-
rostuu liiton jäsenyys entisestään. Jos 
yrityksen työntekijät eivät ole liiton 
jäseniä, ei Rakennusliitolla ole man-
daattia eikä motiiviakaan neuvotella 
yrityskohtaisia työehtosopimuksia.    

Teollisuusliitto kampanjoi voi-
makkaasti jäsenistönsä suuntaan 
työehtosopimuksen merkityksen avaa-

miseksi. Tuntevatko Rakennusliiton 
jäsenet tarpeeksi hyvin sen, mitä ra-
kentajan tilipussiin tuo liiton sopima 
työehtosopimus, mitä taas laki?

– Ei varmaan koskaan tarpeeksi 
hyvin. Karkeasti ottaen ilman työ-
ehtosopimusta palkat ja muut rahan-
arvoiset työehdot olisivat noin 25 % 
pienemmät pelkästään lakiperusteises-
ti, Palonen korostaa.

Rakennusliitto valmistautuu 
sopimusneuvotteluihin normaaliin 
tapaan, yhdellä poikkeuksella. Liiton 
hallitus päätti elokuun kokouksessa 
peruuttaa lokakuulle ajoitetun maa-
kokouksen koronatilanteen epävar-
muuden johdosta. Jäsenille, joiden 
sähköpostiosoite on liiton tiedossa, 
lähetettiin elokuun lopussa palkka- ja 
tavoiteasettelukysely, jossa oli vastaus-
aikaa syyskuun puoleen väliin asti. 
Myös Rakennusliiton osastoilta on 
pyydetty esityksiä tes-neuvotteluta-
voitteiksi.

Marraskuun lopulla kokoontuvat 
liiton sopimusalatyöryhmät Helsin-
kiin asettamaan alakohtaisia tavoit-
teita. Sopimusalatyöryhmät tekevät 
esitykset liiton hallitukselle uusiksi 
työehtosopimustavoitteiksi. Hallituk-
sen hyväksynnän jälkeen kunkin so-
pimusalan neuvottelukunnat jättävät 
vaatimukset työnantajien neuvotteli-
joille. ¶

→ Liiton asiaa
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Edullisempaa lomailua  
Rakennusliiton jäsenille

Korona hellittää hiljalleen. Käytä liiton matkailualennuksia 
matkakuumeen purkamiseen.

HOLIDAY CLUBIN lomaviikot ovat A-maksa-
vien jäsenten käytössä. Lomaviikot jaetaan 
arvontaan osallistuneiden kesken aina 

puolivuosittain. Seuraavaksi arvotaan viikkojen 
1–22/2022 lomat, joiden hakuaika on 21. lokakuuta 
asti.

Arvonnassa vapaaksi jääneet ajankohdat ja 
peruutuspaikat tulevat varattaviksi 1. marraskuuta 
alkaen. Loppuvuoden 2021 lomaviikkoja on vielä 
varattavissa.

Holiday Clubin lomanvaraussivulta voit löy-
tää myös äkkilähtöjä 50 prosentin alennuksella. 
Äkkilähdöt julkaistaan perjantaiaamuisin klo 9 
mennessä.

Lomavuorokaudet 2021
Rakennusliitto tukee jäsenperheidensä vapaa-ajan-
viettoa ja lomailua tekemällä yhteistyösopimuksia 
eri palveluntuottajien kanssa. Liitolla on yhteis-
työsopimus tänä vuonna 31 kohteen kanssa. Loma-
vuorokaudet ovat A-maksavien jäsenten käytössä.

Edut ovat käytettävissä vain yksityisessä 
lomailussa. Ne eivät siis ole käytössä ryhmävarauk-
sissa. 

Edullista majoitusta hostelleissa
Rakennusliiton jäsenet saavat jäsenkortin esittä-
mällä kotimaan Suomen Hostellijärjestön hos-
telleissa 10 prosentin alennuksen normaalista 
majoitushinnasta. Jäsen voi hankkia myös kansain-
välisen hostellikortin alennettuun hintaan.

Alennusta laivamatkoista
Rakennusliiton jäsenet saavat etuja Tallink Siljan 
ja Eckerö Linen laivamatkoista.

Tallink Siljan verkkosivuilla voit liittyä Club 
One -asiakkaaksi ja saada edut käyttöösi.

Eckerö Line myöntää liiton jäsenille 20 prosen-
tin alennuksen henkilölippujen risteily- ja reitti-
matkojen päivittäisestä verkkokauppahinnasta. 

Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän, -ajan ja 
varausajankohdan mukaan. Alennuksen suuruus 
näkyy varausvaiheessa. ¶

Rakennusliiton kaikki jäsenedut ja tarkemmat tiedot 
lomaetuuksista on esitelty netissä: https://rakennusliitto.
fi/jasenyys/jasenedut/.



Sattuiko tapaturma? 
Hoitoon TaskuTurva-sovellusta näyttämällä 

Rakennusliitto on vakuuttanut työelämän käytettävissä olevat jäsenensä 
vapaa-ajan tapaturman varalle Turvassa. Nyt tapaturmaan liittyvä ensimmäinen hoitolaitoskäynti 

Pihlajalinnassa sujuu omaa rahaa käyttämättä 250 euroon asti ilman omavastuuta, kun 
näytät TaskuTurvasta liiton suorakorvauskorttia. Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten sinun 

on mahdollista saada maksusitoumus. Lähimmän Pihlajalinnan hoitolaitoksen löydät kätevästi 
TaskuTurvan kautta. 

TaskuTurva on vakuutusyhtiö Turvan mobiilisovellus. 
Lataa omasi sovelluskaupasta, niin hoksaat miten kätevä se on. Ei muuten maksa mitään.

Lue lisää edusta turva.fi/rakennusliitto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Rakennusliiton uusi 
etu TaskuTurvaan: 

tapaturman 
ensimmäinen hoito 

Pihlajalinnassa 
ilman omavastuuta
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

→ Valtakunta

Porin palvelupiste

PISIMPÄÄN 
Porin 
palvelupis-

teessä on työs-
kennellyt läntisen 
palvelualueen toimis-
tonhoitaja Kirsi Ceder-Kallio. Työ-
suhde alkoi vuonna 1986.

– Päätyöni on jäsenhuolto. 
Hoidamme koko porukalla sata-
kuntalaisten luottamushenkilöiden 
asioita. Työni on mielenkiintoista ja 
monipuolista.

Osa Ceder-Kallion työrutii-
neista on kiertymässä alkutilantee-
seen.

– Kun tulin töihin, meillä oli 
käytössä tyhmiä päätteitä, jotka oli-
vat hirveän isoja pömpeleitä.

Päätteeltä pystyi vain luke-
maan tietoja, ei tallentamaan. Tänä 
päivänä tietosuojan tiukentuminen 
ja eräiden palvelujen muutokset siir-
tävät osan jäsenten tiedoista verhon 
taakse.

Ceder-Kallio muistelee, kuinka 
toimistolla porukalla kirjattiin pak-
kaspäivälistoja lauantaisin ylitöinä. 
Toimiston yhteistyön saumat-
tomuus näkyy tänä päivänä 
muun muassa luottamushen-
kilöhankinnassa.

– Huomasin pyöräret-
kelläni työmaan, jostain 
kerroin Lindgrenin Jukalle. 
Jukka kävi työmaalla ja 
hankki sinne yhteysmiehen.

Aluetoimitsija Jukka Lindgren 
kiertää muutenkin paljon työmaita 
ja kuuluu riita-asioiden valmistelu-
tiimiin.

– Aloitin työt liitossa Porissa 
vuonna 2006. Siirryin Tampe-
reelle vuonna 2011. Tämän vuo-
den huhtikuussa tulin takaisin 
Poriin.

– Satakuntalaiset työmaat 
ovat samanlaisia kuin muuallakin. 

Ei se rakentaminen muuksi muutu 
muuallakaan. Pirkanmaalla oli 
vähän vilkkaampaa.

Viimeinen varsinainen Lindgre-
nin rakennustyömaa oli Olkiluoto 
3, jossa hän oli pari vuotta työsuoje-
luvaltuutettuna. Muualla maata 
harmitellaan rakentami-
sen venymistä, mutta 
työmaa on tarjonnut 
pitkiä työsuhteita 
monille rakenta-
jille ja ydinvoimalat 
tuovat veroeuroja 
kuntatalouteen.

Aluetoimitsija Jari 
Kostiainen on tullut Poriin 
organisaatiomuutosten siivellä.

– Olen tullut liiton töihin 
vuonna 2007 Turkuun. Sieltä 
vuonna 2011 Hämeenlinnaan ja 
vuonna 2016 Poriin.

Kostiainen kuuluu riita-asioiden 
valmistelutiimiin. Sen lisäksi maa-

lausalan tessi on tuttu kirja 
aikaisemman työkoke-

muksen ansiosta.
– Meillä on täällä 

hyvä yhteisen tekemi-
sen meininki, vaikka 
meillä ei ole täällä 

pingispöytää ja saunaa, 
Kostiainen komppaa.

Valtakunta-juttusarjassa 
Rakentaja matkaa läpi 
Suomen vieraillen liiton 
palvelupisteissä.

Porin 
toimiston 
tuorein 
työntekijä, 
aluetoimit-
sija Tarmo 
Keränen aloitti 
työt Rakennus-
liitossa maaliskuun viimeisenä päi-
vänä vuonna 2012.

– Ensimmäinen työpäiväni oli 
lauantaina luottamushenkilöris-
teilyllä. Se oli aika simppeliä, pidin 
reilulle 50 hengelle koulutustilaisuu-
den, Keränen kuvaa syvän päädyn 
aloitusta toimitsijan uralla.

Keräsen motto on, että mitä 
vähemmän on toimistolla, sitä 

enemmän tulee työmaakäyntejä. 
Välillä on kuitenkin neuvotel-

tava riita-asioita pois päivä-
järjestyksestä.

Keränen on lähtöisin 
Pohjois-Karjalasta ja hänestä 
piti tulla lohkoasentaja tela-

kalle. Töitä kuitenkin löytyi 
nopeammin rakennustuoteteol-

lisuudesta ja maalausalalta. 
– Kun keskustelen satakun-

talaisten kanssa, he huomaavat 
nopeasti, etten ole täältä kotoi-
sin. Minä tulen toimeen kaikkien 
kanssa, Keränen kuittaa heimo- 
erot. ¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: JUKKA NISSINEN

TYÖTURVALLISUUS
RIKOKSIA 

KÄSITELLÄÄN 
HARVOIN KÄRÄJILLÄ

Rakennusala muodostaa poikkeuksen, sillä alalla tapahtuu vakavia 
tapaturmia, jotka päätyvät oikeuteen.

V AASAN YLIOPISTON 
tutkija Jyri Paasonen 
ja Henriikka Lindfors 
selvittivät työturval-
lisuusrikkomusten 
rangaistuskäytäntöjä. 

Tutkimuksessa selvisi, että ainoastaan 
vahingollisimmat tapaukset päätyvät 
tuomioistuimen eteen.

– Oikeuteen päätyneiden työ-
turvallisuusrikosten määrä vuosina 
2010–2018 vaihteli 100–170 välillä. 
Työturvallisuusrikkomuksista jaettiin 
vuosittain vain 3–6 sakkorangaistusta, 
Paasonen kertoo.

Työturvallisuusrikoksessa lai-
minlyödään valvonta tai työsuojelun 
edellytyksistä huolehtiminen. Työtur-
vallisuusrikoksen tunnusmerkistön 
täyttyminen ei edellytä esimerkiksi 
työntekijän loukkaantumista, vaan 
pelkkä laiminlyönti riittää.

Hankala tutkittava
Työsuojeluun liittyvän rikoksen tutkii 
poliisi, mutta tutkimuksia avataan 
vähän, eivätkä kaikki rikokset tule 
poliisin tietoon.

– Työsturvallisuusrikokset etene-
vät pitkälti työsuojeluviranomaisten 
lausuntojen pohjalta. Työsuojeluviran-
omaiset tekevät vähemmän työpaik-
kakäyntejä, eli tuleeko puutteita riittä-
västi viranomaisen tietoon? Oikeuteen 
päätyy myös poliisitutkinnassa melko 
puutteellisia tietoja. Käsitteet ja vel-
voitteet menevät helposti sekaisin, 
Paasonen kuvaa.

Rakennusliiton vastaava lakimies 
Jyrki Ojanen kertoo, että työturvalli-
suusrikosten tutkinnassa on alueellista 
vaihtelua.

– Juttujen luonne tehnee niis-
tä vieraampia poliisin kannalta. On 
työmaan speksejä ja ehkä muutenkin 
työläämpi hahmottaa sitä, mistä ja 
miten Pasilan miestä kaivetaan esiin. 
Harva kun on enää kuulusteluissa yli-
mielinen ja harva suolaa työyhteisönsä 
jäsentä aivan suorasanaisesti. 

Ojasen mukaan Rakennusliiton 
juristin rooli on tapauksittain varmis-
taa esitutkintaan annettavan loppu-
lausunnon puitteissa, että tarkastusha-
vainnot nivoutuvat saatavissa olevaan 
näyttöön.

– Aika ajoin pyydämmekin omien 

selvitystemme pohjalta poliisitutkin-
nan täydentämistä esimerkiksi lisä-
kuulusteluilla, Ojanen jatkaa.

Paasonen tarjoaa yhdeksi lääk-
keeksi poliisin tietotaidon lisäämistä.

– Rikospoliisin puolella pitäisi ym-
märtää paremmin työturvallisuuteen 
liittyvät erityiskysymykset, sillä usein 
puutteita on jo tutkinnassa.

Juttuja on myös huomattu van-
hentuneen. Työrikoksen syyteoikeus 
vanhentuu, mikäli syytettä ei ole nos-
tettu 2 vuodessa.

– Asiaa ei pidä liioitellakaan, mutta 
tilanne on silloin kyllä tuskainen. Diili-
hän on, että mestalta palataan kunnossa 
kotiin. Jos kuitenkin on käynyt keljusti 
ja juttukin vielä vanhentuu, on vaikea 
millään pehmentää uhrin kokemusta 
arvottomuudestaan, Ojanen toteaa.

Ojasen mukaan ay-liikkeenkin 
suunnalta on ratkaisuksi esitetty syy-
teajan pidentämistä.

– Itse katson, että tutkinnan veny-
minen on kohtuutonta uhrin kannal-
ta. Ja toisekseen, jos resursseja ei ole 
riittävästi, miten saman tapausmassan 
levittäminen 5 vuodelle 2:n sijasta hel-
pottaisi tilannetta? →
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VARMISTA  
LÄMMIN TALVI
Kylmyyttä, tuiskua ja jäätävää tuulta  
– me suomalaiset tiedämme, mitä talvi tarkoittaa. 
Onneksi tiedämme myös sen, että L.Brador tekee 
lämpimiä työvaatteita.  

Korkealaatuisilla työvaatteilla työ sujuu turvallisesti, 
tehokkaasti ja mukavasti riippumatta siitä, millainen 
talvi meitä odottaa. 

Anna meidän pitää sinut lämpimänä.  
Kysy lähin L.Brador jälleenmyyjäsi skydda@skydda.fi

KYSY LISÄÄ
0201 523 200
skydda@skydda.fi
www.skydda.fi

Tuomiot pieniä
Tuomio työturvallisuusrikoksesta on 
yleensä sakko tai vankeutta enintään 
vuodeksi. Tutkimuksen mukaan työ-
turvallisuusrikoksia koskeva tuomit-
semiskäytäntö ei vastaa Suomessa 
kansainvälistä tasoa tai edes kansal-
lisessa vertailussa muiden lievempinä 
pidettyjen rikosten tasoa.

– Käytännössä työturvallisuus-
rikoksista tuomitaan vain sakko-
tuomioita. Esimerkiksi ehdonalaisia 
on annettu todella vähän, Paasonen 
kertoo.

Rangaistuksena käytetään myös 
yhteisösakkoa, jolla halutaan rangaista 
koko yhteisöä yksittäisen henkilön si-
jasta. Tutkimus kuitenkin paljasti, että 
yhteisösakkorangaistusten jakaminen 
on suhteellisen vähäistä. Esimerkik-

Työturvallisuusrikokset päätyvät poliisin tutkitta-
viksi käytännössä lähes aina Avin työsuojelun vas-
tuualueiden kautta.

– Erityisesti työn fyysiseen turvallisuuteen liit-
tyvät tutkinnat lähtevät meiltä eteenpäin. Esimer-
kiksi tapaturmatutkinnan tekee tapaturmatukija, ja 
sen jälkeen  arviointiin osallistuu useita ihmisiä. Aina 
niissä ei ole löydettävissä vähäistä suurempia lai-
minlyöntejä, Etelä-Suomen Avin työsuojelun vas-
tuualueen lakitiimin vetäjä, lakimies Anna Tiainen 
kertoo.

Avilla on oltava todennäköisiä perusteita epäillä 
rikosta tai havaintoja selkeistä havaituista puutteis-
ta, jotta juttu viedään eteenpäin. Työturvallisuusri-
koksissa on varsin korkea hylkäämisprosentti.

Poliisitutkinnan ongelmaksi voi muodostua, että 
keskitytään enemmän pelkästään tapaturmaan, 
eikä osata ehkä selvittää löytyykö taustalta organi-
saation huolimattomuutta.

– Yksilönvastuun näkökulma nousee keskiöön ja 
organisaation yhteisvastuu jää taka-alalle. Poliisin 
pitäisi osata kysyä jatkotutkinnan kannalta oleelli-
sia kysymyksiä. Joskus tutkinnat ovat harmittavan 
tynkiä.

Poliisin resursseissa ja osaamisessa on alueelli-
sia eroja. Esimerkiksi Helsingin poliisissa toimii työri-
kosten selvittämiseen erikoistunut ryhmä, joka saa 
Tiaiselta kehuja.

Työturvallisuusrikoksissa oltava kova näyttö
– Sieltä soitellaan tutkinnan aikana ja keskustel-

laan kanssamme. Se on erittäin suositeltavaa kaik-
kialla, sillä haluamme, että yhteistyökynnys meidän 
ja poliisin välillä olisi mahdollisimman matala. Erityi-
sesti yhteisöjä koskevat tutkinnat ovat hyvin moni-
mutkaisia kokonaisuuksia ja niiden pitäisi olla todella 
perusteellisesti tutkittuja.

LAIMINLYÖNNIT OIKEUDEN ETEEN

Tiaisen mukaan ongelmaksi on muodostunut oikeus-
käytäntö, jossa pääosin oikeuteen menee juttuja, 
joissa on sattunut tapaturma. 

– Pitäisi saada enemmän eteenpäin myös niitä 
tapauksia, joissa on selkeitä työturvallisuuslaimin-
lyöntejä, vaikka tapaturmia ei olisi sattunutkaan. Oi-
keuskäytäntö on muodostunut liian tapaturmakes-
keiseksi.

Työsuojeluviranomaisilta lähtee rakennusalalta 
jo nyt enemmän ilmoituksia laiminlyönneistä ilman 
sattunutta tapaturmaa kuin muilta aloilta.

– Koulutamme jatkuvasti tarkastajia katsomaan 
esimerkiksi työmaan olosuhteita kokonaisuutena. 
Jos samalla työnantajalla toistuu samanlaisia laimin-
lyöntejä, toimenpiteiden pitää kohdistua tällaiseen 
yritykseen yhteisövastuun kannalta. Haluamme 
vahvistaa ennakoivaa näkökulmaa. Jatkossa tätä 
on tarkoitus lisätä, mutta iso laiva kääntyy hitaasti, 
Tiai nen toteaa.

si vuosina 2010–2018 ne vaihtelivat 
22–42 välillä.

– Tämän lisäksi sakkojen summat 
ovat jääneet pieniksi ja ovat siten epä-
oikeudenmukaisia. Jos riskit yrityk-
sille olisivat isompia, se voisi pakottaa 
johtoa ja omistajia parempaan suo-
ritukseen työturvallisuuden osalta, 
Paasonen sanoo.

Ojasen mukaan jo pelkällä ta-
paturmadatallakin on yrityksille iso 
taloudellinen merkitys.

– Ja ihan perinteisellä kunnian-
tunnollakin on edelleen oma mer-
kityksensä. Rakennuksilla tilanne 
on yleisesti ottaen myös kohentunut 
takavuosista. Toisiko rangaistusten 
koventaminen lisää ymmärrystä ja en-
nakointia työsuojeluun? Sitä esitetään 
usein lääkkeeksi, koska se tuntuu epä-
kohtiin reagoimiselta. Tutkimustieto 

vaikutuksesta ei välttämättä ole yhtä 
arkiajattelun kanssa, Ojanen miettii.

Ojasen mukaan vastuun kohden-
taminen työnantajan organisaatiossa 
ei ole aina mustavalkoista.

– Tässä suhteessa yhteisösakon 
käytön lisääminen noin kehityskul-
kuna tuntuu loogiselta ratkaisulta. 
Sakkotasoakin oleellisemmalta vaikut-
taa, että siviilikorvaukset kattaisivat 
uhrin vahingon ja menetykset ilman 
epäilyksiä. Pulssi nousee aina törmä-
tessä vihjailuun siitä, että joku pääsisi 
hyötymään turmastaan.

Ennakointia kaivataan
Työturvallisuusrikos ei vaadi tapatur-
man sattumista, mutta käytännössä 
esimerkiksi rakennusalalta pääosa oikeu-
teen päätyneistä jutuista on tapaturmia.
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Etelä-Suomessa Avin alueella  
30 tuomiota
• Vuonna 2020 käräjäoikeudessa, joissa Etelä-Suo-

men aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli 
kuultavana, annettiin yhteensä 30 tuomiota koskien 
työturvallisuusrikoksia. Hovioikeuden tuomioita an-
nettiin työrikosasioissa yhteensä 5 kappaletta.

• Tuomitut rangaistukset asettuivat 10–50 päiväsa-
kon välille ja yhteisösakot 1 500–30 000 euron välil-
le. Vankeutta ei tuomittu kertaakaan.

• Kaikista työturvallisuusrikoksista 26 tapauksessa 
oli kyse jonkinlaisesta turvallisuuspuutteesta. Näis-
tä 23 tapauksessa oli sattunut tapaturma. Kolmessa 
tapauksessa kyse ei ollut tapaturmasta, vaan kaksi 
liittyi räjäytystyöhön ja yksi asbestiin.

• Turvallisuuspuutteisiin liittyvistä työturvallisuusri-
koksista 23 tuomiota koski rakennusalaa. Näistä 20 
tapauksessa oli kyse työtapaturmasta. Muissa ta-
pauksissa oli kyse asbestipurkutyöstä ja räjäytys-
töistä.

– Käräjöimme työturvallisuusri-
koksia käytännössä seurausrikoksina 
eli vasta kun tapahtuu henkilövahin-
ko. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta 
olisi perusteltua henkisesti irrottautua 
lauseesta: ”Olipa onni, ettei mitään 
sattunut”, koska silloin turmalta 
välttyminen ei ole ollut ennakoivan 
toiminnan ansiota vaan lähinnä hyvää 
tuuria, Ojanen toteaa.

Hänen mukaansa, jos syytteitä 
nostettaisiin läheltä piti -tilanteista-
kin, kohdentuisi moite juuri siihen, 
mistä on kyse: Velvoitteista huolehti-
miseen ennen kuin mitään sattuu.

Paasonen on samoilla linjoilla.
– Jos ajatellaan turvallisuusjoh-

tamisen laiminlyöntejä ja turvalli-
suuspuutteita, niitä pitäisi mennä 
enemmän oikeuteen ilman, että kenel-
lekään sattuu mitään, hän sanoo. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

Professori Kristiina Huttusen mu-
kaan Suomessa on helppo tehdä 
yhteiskuntatieteellistä tutkimusta 
hyvien tilastoaineistojen ansiosta.

Kristiina 
Huttunen
• Työn taloustieteen, 

perheen 
taloustieteen 
ja rikollisuuden 
taloustieteen 
tutkija.

• Aalto-yliopiston 
ja Helsinki 
Graduate School 
of Economicsin 
professori sekä 
VATT:n osa-aikainen 
tutkimusprofessori.
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→ Henkilö

Koulu pitää nuoret 
kaidalla polulla

Peruskoulun jälkeiset opinnot vähentävät nuorten tekemiä rikoksia.

P
ROFESSORI Kristiina Huttu-
nen on työryhmineen tutki-
nut vähentääkö suomalaisten 
nuorten opiskelu rikollisuutta. 

Tutkimusryhmä on jatkanut siitä, 
mitä muut tutkijat olivat löytäneet. 
Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa 
pitempi peruskoulutus vähensi nuor-
ten tekemiä rikoksia.

– Esimerkiksi Yhdysvaltojen 
osavaltiota vertailtaessa on huomat-
tu, että niissä osavaltioissa, joissa oli 
nostettu oppivelvollisuuden yläikära-
jaa, nuorten ikäkohorteissa oli tehty 
vähemmän rikoksia.

Huttunen halusi tarkentaa tie-
teellistä kysymyksenasettelua omassa 
työssään.

– Suomessa olemme tutkineet 
koulutuksen ja rikollisuuden yhteyttä 
hieman eri tavalla. Vertasimme juuri 
kiikun kaakun opiskelemaan päässei-
tä nuoria niihin, jotka eivät päässeet. 
Nämä ryhmät ovat ominaisuuksiltaan 
hyvin samanlaisia.

– Huomasimme, että niillä nuo-
rilla, jotka eivät päässeet kouluun, 
oli suurempi todennäköisyys tehdä 
rikoksia.

Huttunen muistuttaa, että nuori-
sorikollisuus on huomattavasti vähäi-
sempää kuin mitä vaikkapa iltapäivä-
lehtiotsikoista voisi päätellä.

Tilastokeskuksen tilastojen mu-
kaan alle 2 prosenttia alle 20-vuotiais-
ta tekee rikoksia. Näpistys oli yleisin 
rikoslaji, osuus lähes 17 prosenttia. 
Pahoinpitelyt olivat toiseksi yleisin 
rikostuomion syy vajaan 12 prosen-
tin osuudella. Nuorisorikollisuus on 
vähentynyt merkittävästi 2010-luvulta 
lähtien.

Suomalaisten rekisteriaineistojen 
ansiosta tutkijat pystyivät selvittä-
mään nuorten elämänhistoriaa pitem-
mältä ajalta.

– Seurasimme nuorten rekisteri-
tietoja 10 vuoden ajalta. Pitemmällä 
aikavälillä ei enää havaittu eroa rikos-
ten vuosittaisessa määrässä, Huttunen 
toteaa.

Vankan kansainvälisen tutkimus-
tiedon valossa voidaan olettaa, että 
Suomessa 2010-luvulta alkanut nuori-
sorikollisuuden väheneminen jatkuu 
tulevaisuudessa pitemmän oppivelvol-
lisuuden myötä.

– Tämän ja usean muun tutki-
muksen valossa oppivelvollisuuden 
ikärajan nosto vähentäisi rikollisuutta.

Miehen työttömyys 
vie vaimon hautaan
Huttunen on aloittanut akateemisen 
uransa työmarkkinoiden tutkijana. 

Väitöskirja käsitteli työpaikan menet-
tämisen vaikutuksia 1990-luvun alun 
lamasta lähtien.

– Sillä on pitkäaikaiset tulo- ja 
työllisyysvaikutukset. Seurauksena 
olivat alemmat palkat ja rikkonainen 
työura. Menetämme jotain tässä siir-
tymässä, vaikka työpaikan menettä-
minen ei johtuisi omasta päätöksestä.

Tutkimusaihe on laajentunut 
muun muassa työttömien ja heidän 
puolisoidensa kuolleisuuden seuran-
taan.

– Laman aikana työpaikkansa 
menettäneillä miehillä oli selvästi 
korkeampi kuolleisuus 20 vuoden 
seurantajakson aikana. Myös heidän 
puolisoidensa kuolleisuusaste kasvoi.

Yllättäen yhteys ei toiminut toi-
sinpäin. Työttömäksi jääneiden nais-
ten aviomiesten kuolleisuus ei noussut 
samalla lailla.

Lama-ajan työttömyys vaikutti 
myös lasten ammattivalintoihin.

– Varsinkin isän työpaikan 
menetys vaikutti siihen, että lap-
si valitsi jonkun muun kuin isänsä 
ammattialan opinnot. Tätä ei ole 
aikaisemmin dokumentoitu missään, 
Huttunen kertoo uraauurtavasta tut-
kimuksesta. ¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: LEHTIKUVA

Herkuttelu sallittu – joskus
Lihavuuden hoidossa liiallinen ehdottomuus  

ei tuo pysyviä tuloksia.

→ Rakentajan terveys
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SUOMALAISISTA yli 30-vuotiais-
ta miehistä ylipainoisia on 
72 %, naisista 64 %. Ylipaino 

on lisääntynyt vauhdilla viimeisen 
40 vuoden ajan. Erityisen hälyttävää 
on se, että lasten ylipaino yleistyy 
vielä aikuisia nopeammin. Mitä tälle 
kehitykselle voidaan tehdä? Miksi 
lihomme?

– Yksinkertainen vastaus on, että 
saamme ravinnosta liikaa kalorei-
ta. Monimutkaisempi kysymys on, 
miksi saamme niitä liikaa, vuosikym-
menten ajan lihavuutta tutkinut ja 
hoitanut sisätautien erikoislääkäri, 
emeritusprofessori Pertti Mustajoki 
sanoo.

– Ruokaympäristömme on muut-
tunut lihottavammaksi. Tarvitaan 
yhteiskunnallista ohjausta, muuten 
huono kehitys ei ole vältettävissä. 
Muista maista on toimivia esimerkke-
jä, miten esimerkiksi verotuksella on 
voitu vaikuttaa. Esimerkiksi sokeri-
vero on saanut elintarvikevalmistajat 
vähentämään sokeria tuotteissaan. 
Jossain on tehty sääntöjä, että epäter-
veellisissä elintarvikkeissa ison pak-
kauksen kilo- tai litrahinta ei saa olla 
pientä alhaisempi, Mustajoki kertoo.

Tyhjää energia
Yleisimmät ”huonot tavat”, jotka pi-
tävät yllä vyötäröidemme kasvua ovat 
Mustajoen mukaan erityisesti kalori-
pitoiset juomat, kuten sokerilla ma-
keutetut virvoitusjuomat, tuoremehut 
ja tietysti olut, pikaruoka kuten pitsat 
ja hampurilaiset perusruokana sekä 
erilaiset kaloripitoiset välipalat kuten 
sipsit ja karkit sekä liian suuri ruoan 
annoskoko.

– Sokeripitoisista nesteistä tulee 
ylimääräisiä kaloreita, koska ne eivät 
tuo kylläisyyttä. Ne juodaan ruoan 
muiden kaloreiden päälle.

Moni syö työpäivän aikana no-
peaa ja helppoa pikaruokaa.

– Tavallinen suomalainen 
perusruoka on aika terveellisestä, 
esimerkiksi lihapullat ja perunamuu-
si. Pitsoista ja hampurilaisista tulee 
niihin nähden kaksinkertainen mää-

rä kaloreita. Jos välipalaksi napsitaan 
perunalastuja, keksejä ja makeisia, 
tulee energiaa aivan liikaa.

Hoitotulokset eivät  
ole hyviä
Ylipainoksi lasketaan, jos painoindeksi 
on yli 25. Jos painoindeksi on yli 30, 
ylimääräistä painoa on vähintään 15 
kiloa. Tämän verran on joka neljän-
nellä suomalaisella aikuisella.  

Ylipainon hoidossa tulokset eivät 
ole erityisen hyviä. Julkisen tervey-
denhoidon piirissä on esimerkiksi 
erilaisia painonhallintaryhmiä, joissa 
osallistujat saavat ohjausta ruokava-
lioon ja liikkumiseen muun muassa 
laillistetuilta ravitsemusterapeuteilta 
tai lääkäreiltä.

– Alkumetreillä näissä tulee ihan 
hyviä tuloksia, mutta kun osallistujia 
tarkastellaan puolen vuoden kulut-
tua, isolla osalla paino on noussut 
takaisin. Kun ryhmä loppuu, palataan 
arkeen, vaikka pitäisi tehdä pysyviä 
muutoksia.

Laihtunut ihminen tarvitsee vä-
hemmän kaloreita. Jos paino vähenee 
10 kiloa, se tarkoittaa, että jatkossa 
kuluttaa 400 kaloria vähemmän päi-
vän aikana. Jotta kevyempi paino py-
syisi, pitää kaloreita vähentää saman 
verran päivässä. 400 kaloria saa jo 90 
grammasta pekonia.

Lihavuuden hoitoon on kehitetty 
myös lääkkeitä.

– Ne eivät ole hirveän hyviä, mut-
ta voivat auttaa, kun samalla ohjataan 
ruokatottumusten muutoksiin.

Äärimmäinen hoitokeino on li-
havuusleikkaus. Niitä tehdään hyvin 
ylipainoisille Suomessa vuosittain 
noin 1 000. Määrät eivät ole juurikaan 
nousseet viime vuosina.

– Kyseessä on iso leikkaus, eikä se 
sovellu kaikille.

Koska julkisen puolet resurs-
sit ovat rajalliset, ihmiset seuraavat 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
olevia ”terveysguruja”. Tässä on omat 
riskinsä.

– Kaikenlaisia neuvoja on netis-
sä saatavilla vaikka kuinka paljon, 

mutta niistä ei voi koskaan tietää 
varmasti, minkälaiseen asiantunte-
mukseen ne perustuvat. Laillistettu 
ravitsemusterapeutti on luotettava, 
muiden neuvoihin kannattaa suhtau-
tua varovaisesti. En haluaisi rohkaista 
sellaisten seuraamiseen.

Itse voi 
vaikuttaa
– En suosittele kaloreiden lasken-
taa ja ruokien punnitsemista. Meillä 
jokaisella on ruokavaliossa asioita, 
joista voi aloittaa. Niitä voi muuttaa 
itse, rauhassa, yksi kerrallaan. Se ei 
ole iso juttu, kun sen tekee asteittain 
ja korvaa tuotteita toisilla, Mustajoki 
neuvoo kotilaihduttajia.

Hän neuvoo korvaamaan sokeroi-
dut juomat vedellä tai esimerkiksi kei-
notekoisesti makeutetuilla juomilla.

– Makeutusaineita on tutkittu to-
della paljon, ja voin sanoa, että sokeri 
on vaarallisempaa kuin ne.

Jos taas on syönyt lähes joka päivä 
pikaruokaa, ottaa tavoitteekseen syö-
dä sitä vain yhtenä päivänä viikossa ja 
korvaa sen muina päivinä eineksillä 
tai kotiruoalla.

– Jos menee hirveän pihiin ja 
askeettiseen ruokavalioon, ei kukaan 
jaksa sitä pitkään.

Mustajoki kehottaakin aikuisia-
kin karkkipäivän viettoon.

– Ruokapyramidissakin on hui-
pulla ne ”sattumat”, eli virallinen 
ravintosuosituskin suosittaa pie-
niä määriä herkkuja. Suomessa on 
tutkittu onnistuneita laihduttajia ja 
melkein kaikki heistä herkuttelevat 
silloin tällöin. ¶
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TYÖKAVEREIDEN TUKI

OMAN TYÖN JÄLJET

RAKENNUSLIITON 
PALVELUT

KOULUTUS

PALKKA

TYÖTTÖMYYS

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Kiinnostaako  
rakennusala tarpeeksi?
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TYÖKAVEREIDEN TUKI

OMAN TYÖN JÄLJET

RAKENNUSLIITON 
PALVELUT

KOULUTUS

PALKKA

TYÖTTÖMYYS

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: TAЇGA RAPINAT

Kiinnostaako  
rakennusala tarpeeksi?

Rakentajan gallupin tulos yllätti. Vajaat puolet alle 26-vuotiaista 
rakentajista uskoo olevansa rakennushommissa 10 vuoden päästä.
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kavat rakennusalalla vielä 10 vuoden päästä. Yksi alanvaih-
don syy on työpaikan epävarmuus.

– Armeijan jälkeen jäin jumiin vuokrafirmoihin, joissa 
osaamisen hankkiminen on hankalaa. On paljon varmem-

paa lähteä kouluttautumaan 
sähköalalle ja saada sieltä oikea 
työpaikka, eräs vastaajista 
kertoo.

– Asun melko pienellä 
paikkakunnalla. Täällä ei ole 
maalareille tarpeeksi töitä. Tä-
nä kesänä sain tuurilla 3 viikok-
si maalaustöitä, joiden piti kyllä 
jatkuakin, mutta ”ei olekaan 
töitä”. Loppukesä työttömänä. 
Aloitan sote-alan opinnot.

Muista rakennusalan 
kielteisistä puolista mainit-
tiin muun muassa osaamaton 
työnjohto, erilaiset syrjinnän 
muodot ja huono työilmapiiri.

Vastaukset eivät olleet 
pelkkää valitusta. Monelle 
rakennustyömaa on juuri oikea 
paikka hankkia toimeentulo. 
Ammattiylpeys paistaa läpi 
monista vastauksista.

– Tavoitteena on joskus 
olla rakennusalan täydellinen 
ammattilainen. Tällä alalla ei 
ole koskaan valmis, jatkuvasti 
riittää haasteita ja uutta opit-
tavaa.

– Rakennusala on niin mo-
nipuolinen ja jokainen päivä on 
erilainen. Työssä näkee oman 
käden jäljen. Aina oppii jotain 
uutta ja paras motivaattori on 
tyytyväinen asiakas.

Työkavereilla on myös suu-
ri merkitys.

– Työporukka, koko työ-
ympäristö. En vaihtaisi alaa, 
vaikka maksettaisiin.

Miten työelämää 
voidaan parantaa?
Työelämää voi aina parantaa ja 
kehittää. 

– Parempi työnjohto, tes ja 
palkka. Uusien asioiden oppi-
miseen tyrkyttäminen ja työn-
tekijän kuunteleminen, eräs 
vastaaja kiteytti lähes kaiken 
olennaisen.

RAKENNUSALAN työnantajien kannattaa miettiä miten 
nuoret ammattilaiset saadaan tulevaisuudessa pysy-
mään työmailla. Vain 49 prosenttia Rakentaja-lehden 

nuorisogalluppiin osallistuneista oli sitä mieltä, että he jat-
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Vuokratyön ongelmat ovat nuorille rakentajille liiankin 
tuttuja.

– Vuokratyöhön, vuokratyöntekijän oikeuksiin ja työ-
ehtoihin on saatava parempi valvonta. Rakennusfirmoille 
pitää asettaa tiukat kiintiöt montako vuokratyöläistä saa 
palkata kerrallaan. Vuokratyö ei missään nimessä saa olla 
vakituinen ratkaisu.

Työturvallisuudesta ei tule koskaan valmista, samoin 
sosiaalitiloissa on puutteita.

– Työturvallisuussääntöjen noudattaminen ei ole it-
sestäänselvyys jokaiselle työntekijälle. Vaikka on kiire, on 
toimittava määräysten mukaisesti. Vanhempi sukupolvi on 
jo luovuttanut kuulonsuojauksen osalta.

– Sosiaalitilat paremmaksi. Työmailta puuttuvat muun 
muassa pukukaapit, vesi ja käsienpesupiste. 

Työaika voisi olla muutakin kuin se ikuinen 7–15.30.
– Enemmän joustavuutta työaikoihin. Esimerkiksi 

4-päiväinen 40 tunnin työviikko ja 3 päivän viikonloppu.
Työpaikkakiusaamista ja naisten syrjintää esiintyy yhä 

työmailla.
– Rakennusalalla on ajoittain huono asenne nuoria ja 

etenkin naistyöntekijöitä kohtaan.
Naistyöntekijöiden on näytettävä miehiä kovempaa 

osaamista, jotta töitä olisi jatkossakin.

Ammattikoulutus  
ja etenkin sen puute
Ammatilliset opinnot saivat melkoisen ryöpytyksen avo-
vastauksissa. Moitteita tuli muun muassa turhista aineista 
ja opettajien näkymättömyydestä. Seuraava kommentti 
kiteyttää vastausten perussävyn.

– Oikeastaan ammattikoulussa ei oppinut mitään. Op-
pilaitoksessa kaikki oli sähläämistä ja huonosti järjestettyä 
toimintaa. Ainoastaan työharjoittelujaksot rakennusfirmo-
issa toivat työkokemusta ja varmuutta tekemiseen. Kaikki 
muu ammattikoulussa on aika turhaa. Eniten ihmetytti se, 
miksi rakennusalan perustutkintoon sisältyy esimerkiksi 
äidinkielen tunteja ja muita yhtä tyhjänpäiväisiä ”lukiolais-
ten” kursseja, jotka eivät liity mitenkään rakennusalaan.

22 prosenttia vastaajista piti rakennusalan ammattikou-
lutusta hyvänä. Moitteita tuli lähes 65 prosentilta vastaajia.

Oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta pidettiin am-
matillista perusopetusta parempana tapana oppia rakentajaksi.

– Opiskelin oppisopimuksella työn ohessa talonrakenta-
jan perustutkinnon. Opiskelusta oli hyötyä. Työ oli vaihte-
levaa, oppisopimuksella on jonkinlainen irtisanomissuoja. 
Kaikki uudet työkaverit suhtautuivat todella reilusti ja 
opastavasti minuun.

– Vaihdoin sähköalan aikuiskoulutukseen (rakennus-
alan perustutkinnosta). Aikuiskoulutuksessa opetetaan 
asiat niin, että pystyt itse tekemään kokonaisen keikan itse-
näisesti. Ihmettelen minkä takia nuorten ammattikouluista 
saa paperit sillä, että siellä käy syömässä?

Työharjoittelusta tuli lähes ainoastaan positiivista pa-
lautetta.

– Opiskelu oli lähinnä työssä harjoittelua ja hyvä niin.
– Kävin ammattikoulun 2 vuodessa työmailla oppien.
– Ensimmäisen kerran, kun menin rakennustyömaal-

le, olin ihan pihalla mitä pitää tehdä. Nyt olen ollut töissä 
pitempään ja osaan paljon paremmin.

Ammattikoulutus kärsii kokonaisnäkemyksen ja resurs-
sien puutteesta.

– Nykyajan ammattikoulu vaatisi mielestäni tsemppa-
usta. Tuntuu, että ammattikoulun opettajia ei kiinnosta 
oppilaiden tulevaisuus.

– Ammattiopistojen opetuksen taso on nykyään aika 
kuralla. Meillä oli ”parhaimmillaan” 38 maalariopiskelijaa ja 
YKSI opettaja. Opetuksen laatu kärsii huomattavasti tai si-
tä ei saa juuri ollenkaan, koska yksi opettaja ei ehdi millään 
opettamaan kaikkia opiskelijoita ajan kanssa ja huolella. 
Ammattiopistojen johdossa oletetaan, että yritykset koulut-
tavat opiskelijoita. Pahimmassa tapauksessa opiskelijat eivät 
opi tekemään oikealla tavalla, tai he eivät pääse tekemään 
alan töitä ollenkaan. Ovat työmailla vain siivoajia ja tavaroi-
den kantajia. 

Pandemia on valitettavasti vaikuttanut myös ammatil-
liseen koulutukseen.

– Lähiopintoja ei juurikaan ollut. Suoritin opinnot pää-
osin harjoittelussa.

Opiskelusta tuli myös myönteistä palautetta.
– Mukavaa ja pysytään hyvin asiassa. Tulee myös 

jonkin verran uutta tietoa ja saa hyviä näkökulmia omaan 
työhön.

– Salonseudun ammattiopisto, mukava paikka ja raken-
nuspuolella on mahtavat opet.

Liiton palveluita 
ei oikein tunneta
Rakennusliiton omissa palveluissa on vielä kehittämisen 
varaa, sillä 45 prosenttia ei ollut käyttänyt mitään palvelua. 

– En muistanutkaan, että liitolla oli pitkä liuta palvelu-
ja. 

– Liiton pitäisi tuoda enemmän itseään näkyville nuo-
rille esimerkiksi pienimuotoisten tapahtumien avulla.

Polttoainealennus oli eniten käytetty etuus. Joka kol-
mas nuori rakentaja oli tankannut Teboililla alennuksen ke-
ra. Työttömyyskassan palveluita oli tarvinnut 29 prosenttia 
vastaajista. Kassan palvelut saivat sekä risuja että ruusuja.

– Työttömyyskassan kanssa asiointi on ollut helppoa ja 
nopeaa! Viestipalvelussa vastataan aina hyvin ja kattavasti. 
Kiitos siitä!

– Työttömyyskassaan paljon tarkemmat ja selkeämmät 
ohjeet.

Itsemaksavat jäsenet toivoivat helpompaa tapaa maksaa 
jäsenmaksut ilman joka kuukautista tulojen laskemista.

Rakentaja-lehden elokuussa kaikille alle 26-vuotiail-
ta liiton jäsenille lähetettyyn sähköpostikyselyyn tuli 221 
vastausta. Osallistuneiden kesken arvottiin 3 Lippupisteen 
lahjakorttia. Voittajiin kuuluivat muun muassa Tuulia Suni 
ja Miko Suojalinna. ¶
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TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Elämä jatkuu
KORONA, korona ja korona… Viimeiset 1,5 vuot-

ta ovat pyörineet saman teeman ympärillä, 
ja uskon monen olevan sitä jo korviansa myö-

ten täynnä. Keväällä 2020 koko Suomi ja maailma 
olivat uuden tuntemattoman edessä. Täysin ym-
märrettävästä syystä tapahtumat laitettiin jäihin 
ja kokoontumisrajoituksia asetettiin. Nyt aikaa on 
kulunut jo toista vuotta, ja etenkin tapahtuma-ala 
on ollut koko tämän ajan veitsenterällä. Onneksi 
kuitenkin hetkittäisiä valonpilkahduksia on ollut 
ja joitain tapahtumia on saatu järjestettyä. Erikois-
järjestelyiden avulla myös isompia tapahtumia on 
toteutettu. Tietoisuus koronasta on lisääntynyt. 
Kukaan ei tiedä kuinka kauan vielä painimme 
tilanteen kanssa. Olennaisinta tasapainon löytämi-
sessä on tapahtumien järjestelyt sekä osallistujien 
vastuullinen toiminta.

Myös Rakennusliitossa tapahtumien peruut-
taminen ja siirtäminen on tullut enemmän kuin 
tutuksi. Erikoisjärjestelyt, kuten esimerkiksi etä-
yhteydet ylimääräisessä liittokokouksessa tuovat 
haasteita, mutta myös kehittävät toimintaa. Rajoi-
tukset pakottavat keksimään uusia tapoja edistää 
asioita, mutta ne ovat myös sijoitus tulevaan. Kun 

(tai jos) korona on joskus ohi, ovat etäyhteydet 
tulleet jäädäkseen ja osallisuus etänä osa arkea. Us-
kon, että myös liiton toiminta on monipuolisem-
paa, kattavampaa ja tavoittaa helpommin isom-
man osan jäsenistöstä. Tämä, jos jokin on erittäin 
tervetullutta liiton toimintaan!



TEKSTI: KARRI KORPI KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Raksanuoren tulevaa 
toimintaa
Raksanuorten toiminnan tulevaisuus on pääpiir-
teittäin selvä: toimintaa on tarkoitus siirtää enem-
män ja enemmän alueelliseksi, jotta se tavoittaisi 
mahdollisimman suuren osan Rakennusliiton 
nuorista jäsenistä. Hauskanpito yhdessä muiden 
alueen rakennusalan nuorten työntekijöiden kans-
sa auttaa verkostoitumaan, mutta myös kehittää 
aluekohtaista toimintaa toivomusten mukaiseksi. 
Mitä enemmän nuoret samalta alueelta toimivat 
yhdessä, sitä isompi osa saa äänensä kuulumaan 
liiton toiminnassa.

Valtakunnallisista koko Suomen tapahtumis-
ta ei kuitenkaan luovuta, vaan tarkoituksena olisi 
järjestää muutama koko maan kattava tapahtuma, 
jossa päästään tapaamaan koko Raksanuorten 
kirjo. Muun muassa jokavuotinen Beachfutiksen 
SM Kalajoella pysyy ohjelmistossa. Raksanuoret 
ovat palloilleetkin Kalajoella jo 12 vuotena peräk-
käin, joten edes korona ei saanut tätä perinnettä 
pysäytettyä.

Toinen valtakunnallinen tapahtuma on Rak-
sanuorten toiminnansuunnittelu -päivät Tahkolla 
19.–21.11. Toiminnansuunnittelu on suurin Raksa-
nuorten tapahtuma, jossa suunnitellaan Raken-
nusliiton nuorisotoimintaa, annetaan nuorten 
jäsenten äänen kuulua, kerrotaan liiton tuoreimpia 
kuulumisia, pidetään hauskaa ja syödään hyvin. 
Tapahtumassa kartoitetaan, minkälaista toimintaa 
nuoret alueilleen haluavat. Lisäksi Tahkon kylpylä 
on jäsenten käytössä koko viikonlopun ajan.

Ohjelmassa on myös keilausta sekä yksityis-
keikka, joka on tällä kertaa räppäri Aste. Ruoat ja 
majoitukset ovat ilmaisia ja matkakulutkin korva-
taan. Tapahtuma on suunnattu kaikille Rakennus-
liiton 18–35-vuotiaille A-jäsenille. Ilmoittautumaan 
pääsee Rakennusliiton nettisivuilta löytyvästä 
ilmoittautumislomakkeesta. Ole nopea, sillä paik-
koja on vain rajoitettu määrä.

Summa summarum: nykyinen koronatilanne 
on loppujen lopuksi verrattain hyvin sovitettavissa 
Rakennusliiton nuorisotoimintaan ja strategiaan. 
Toimintaa ja tapahtumia on helpompi järjestää 
paikallisesti, sillä myös rajoitukset ovat paikallisia 
ja aluekohtaisia, joten niiden puitteissa on helpom-
pi toimia riskit minimoiden. Syksystä ja keväästä 
tulee taatusti kiireiset, sillä kaikilla on patoutu-
mia koronasta johtuvien peruuntumisien vuoksi, 
mutta muistetaan pitää järki päässä eikä unohdeta, 
että taistelu tautia vastaan ei ole ohi! ¶

Raksanuoret 
Tahkolla 

19.–21.11.2021

Toiminnansuunnittelua

ILTAOHJELMAA: esiintyjänä aste

ILmoittaudu mukaan:  
Lue qr-koodi tai  
mene osoitteeseen  
rakennusliitto.fi/tapahtumat
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

→

Kuka sanoi,  
että luottamusmiehen 

pitää olla ”vanha”?
Monet ajattelevat, että parikymppisistä nuorista ei ole 

luottamusmiestehtävien hoitajiksi. Sellainen käsitys elää sitkeässä, 
että luottamusmiehen pitää olla paljon alaa nähnyt, kokenut konkari. 

Rakennuksilla työskentelee kuitenkin nuoriakin luottamusmiehiä. 
Monet ovat ottaneet edunvalvontatehtävät hoitaakseen  

vain vähän yli parikymppisinä.

RAKENTAJA ESITTELEE kaksi nuorena vitsan 
vääntänyttä luottamusmiestä. Sekä eurajo-
kelainen Jere Hakala että raumalainen Karri 

Jokinen olivat vain karvan päälle 20-vuotiaita, 
kun he aloittivat luottamusmiehen uransa.

”Yhä useampi nuori valmis 
luottamusmieheksi”
Kun rakennusmies Karri Jokinen ensi kertaa valit-
tiin työsuojeluvaltuutetuksi, oli hän saavuttanut 21 
vuoden ”korkean iän”.

Pari vuotta myöhemmin hänet valittiin myös 
luottamusmieheksi.

– Edeltäjäni ei halunnut jatkaa luottamus-
miehenä, joten minä ilmoittauduin hommaan 
vapaaehtoiseksi ja minut valittiin, Jokinen kertoo 
luottamusmiesuransa alkuvaiheista.

Jokinen ei vieläkään ole kuin 26-vuotias, mut-
ta hoitaa sekä työsuojeluvaltuutetun että luotta-
musmiehen tehtäviä.

– Ei luottamusmiehen tehtävä ole enää vain 
kokeneempien työntekijöiden asia. Yhä useampi 
nuori on valmis ottamaan edunvalvontatehtävät 
itselleen, Jokinen sanoo huomanneensa. 

Ei kuittailua  
toisilta nuorilta
Jokinen on solahtanut luottamusmieheksi ilman 
isompia ongelmia. Edes muilta nuorilta ei ole tul-
lut hämmästyneitä kommentteja tai kuittailua.

Luottamusmiehenä Karri Jokinen ei ole joutu-
nut isommin ottelemaan työnantajan kanssa.

– Vaikka aivan joka asiassa liiton ja työnanta-
jan näkemykset eivät ole kohdanneet. Silloin on 
vain jaksettava kärsivällisesti selittää työnantajalle 
työntekijäpuolen käsitys siitä, mikä on oikein ja 
sopimusten mukaista. 

Jokinen asuu Harjavallassa ja työskentelee 
paikallisen Rakennussaneeraus Koivisto Oy:n pal-
veluksessa. Firma on erikoistunut teollisuusraken-
tamiseen. Kun Rakentaja tapasi Jokisen, oli hänen 
työmaansa Kiikoisten konepajassa. Siellä hän on 
tehnyt jykeviä perustuksia konepajan uudelle po-
rakoneelle.

Jokinen ajaa joka aamu 44 kilometriä suun-
taansa. Onneksi firma on antanut auton hänen 
käyttöönsä.

– Se on perusteltua ja käytännöllistä, koska 
joudun kuljettamaan mukanani raskaita työkaluja.
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Karri Jokinen
Missä ja miten asut?
– Harjavallassa 
omakotitalossa.
Millainen perhe sinulla on?
– Vaimo ja kaksi lasta. 
Mitä harrastat?
– Omakotitalon 
remontoimisessa on 
harrastusta ihan tarpeeksi. 
Parasta työssäsi?
– Se, että työ ei ole aina 
samanlaista ja että pääsee 
illaksi aina kotiin.
Ikävintä työssäsi?
– Kun työ- ja sääolot 
vaihtelevat laidasta laitaan.

Karri Jokinen ei 
pelännyt ryhtyä 
edunvalvonta-
tehtäviin 
vähän  yli 
parikymppisenä.
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Kuorma-auton  
kuljettaja piti tulla
Ammattikoulusta Jokinen valmis-
tui kuorma-auton kuljettajaksi. Hä-
nen työnsä ovat kuitenkin purka-
mista, perustustöitä ja saneerausta. 

– No, kyllä minä kuorma-au-
ton ohjauspyörän taaksekin välillä 
hyppään, kun isoja koneita pitää 
siirrellä. Eivät ne ammattikoulun 
opit ole aivan hukkaan menneet.

Harjavaltalaisyhtiön palvelukseen nuori luot-
tamusmies meni jo parikymppisenä kesätöihin ja 
sillä tiellä hän on edelleen.

Jere Hakala
Missä ja miten asut?
– Eurajoella 
omakotitalossa.
Millainen perhe sinulla on?
– Vaimo ja neljä kissaa
Mitä harrastat?
– Perhokalastusta ja 
sulkapalloa. Joskus harvoin 
jääkiekkoa. Aktiivisemmin 
pelasin kiekkoa Lukon 
junioreissa. 
Parasta työssäsi?
– Kalustustyö ja 
lämmönjakohuoneiden 
teko.
Ikävintä työssäsi?
– Purkutyö. Varsinkin 
valurautaviemärien 
purkaminen. Putket ovat 
raskaita ja purkaminen 
yleensä on likaista ja 
pölyistä.

Mitä olisi putkiasentaja 
ilman putkipihtejä?

Jokinen esittelee Kiikoisten konepajan suureen 
halliin valettuja perustuksia, joiden on määrä 
kestää talon uusin hankinta, painava porakone. 
Perustus on paksuimmasta kohdastaan yli metrin 
vahvuinen. Betonia porakoneen ”petiin” on men-
nyt 200 tonnia.

– Asiakas toivoi ”panssarivaunun kestävää” 
perustusta ja mehän teimme sellaisen.

Kuinka kuorma-auton kuljettaja on pystynyt 
pääsemään teollisuusrakentamiseen sisälle?

– Nämä hommat opitaan yleensä niin sanotus-
ti kädestä käteen. Vanhemman ja kokeneemman 
peesissä mennään alkuajat.

– Olen kysellyt ahkerasti veteraaneilta, jos on 
tullut ongelmia eteen. Ajattelen, että kyselen mie-
luummin liikaa kuin liian vähän.

Työsuojeluvaltuutettuna Jokinen on joutu-
nut havaitsemaan, että töitä joudutaan tekemään 
toisinaan hankalissakin oloissa. Joskus on tehtaan 
sisällä kauhean kuuma, joskus taas ulkona on 
kylmä. Välillä purkutöissä joudutaan piikkaamaan 
betonia käsin, mikä rasittaa kroppaa. Raaja- ja sel-
käongelmia esiintyy.

– Suurteollisuuspuiston kupari- ja nikkelisu-
latossa saattaa olla 80 asteen kuumuus ja kun kä-
velee ovesta ulos, voi joutua heti 30 asteen pakka-
seen. Pakkastöissä tietysti auttaa, kun on kunnon 
työasut. Periaatteessa ei tietysti ole mahdottomia 
kelejä, mutta voi olla mahdottomia työvaatteita.

”Kun työkaverit pyysivät”
Jere Hakala oli vähän yli kaksikymppinen, kun 
hänet valittiin putkiasentajien luottamusmieheksi. 
Nyt tuosta hetkestä on kulunut kymmenkunta 
vuotta eikä Hakalalla vieläkään ole ikää kuin 33 
vuotta. Ja luottamusmiehen tehtävät jatkuvat yhä 
vaan. 

– Työkaverit tuntuivat olevan sitä mieltä, että 
minun pitäisi ryhtyä luottamusmieheksi. Ja minä-
hän ryhdyin, Hakala muistelee. 

On menossa putkiremontti eli linjastosanee-
raus tyypillisessä 1970-luvun kerrostalossa. Pro-
jekti alkaa olla loppusuoralla, mutta ulkona lojuu 
vielä putkia ja muita remonttitarvikkeita.

– Ei minua miksikään ay-aktiiviksi voi sanoa, 
mutta kyllä minä nämä luottamusmiehen hommat 
hoidan.

Kova pula ammattilaisista
Kun Hakala mietti ammatinvalintaa, pysähtyivät 
hänen pohdiskelunsa putkiasentajan kohdalle.

– Ajattelin silloin, että siinä on ammatti, jossa 
on varmasti töitä. Kaikkiin taloihin tarvitaan put-
kia ja niitä pitää vielä aika ajoin uusia.



Hakala ei ole joutunut olemaan päivääkään 
työttömänä. Töitä näyttäisi riittävän tulevaisuu-
dessakin.

– Ammattilaisista on kova pula. Kaikki osaajat 
revitään töihin. 

Hakala on ollut Rauman rauta- ja putkiraken-
ne Oy:n palveluksessa 18-vuotiaasta asti eli käytän-
nössä koko työuransa ajan.

– Tämä menee aina vain hullummaksi, työtä 
on aina vain enemmän.

Mikä on saanut sinut pysymään yhden ja sa-
man firman palveluksessa näin pitkään?

– Työkaverit, Hakala vastaa.
– Meillä on täällä hyvä yhteishenki, mikä on 

tärkeä juttu työviihtyvyyden kannalta. 
Vaikka Hakala on vasta 33-vuotias, on jo hänen 

työuransa aikana putkiasentajan työ muuttunut 
monin tavoin.

– On tullut uusia materiaaleja. Kun ennen 
käytettiin paljon kupari- ja rautaputkia, nykyään 
putkien mate riaa li on komposiittia tai erilaisia 
muoveja. Takavuosina liitokset hitsattiin ja juo-
tettiin, nykyään käytetään prässikoneella tehtyjä 
puristeliitoksia. Ne ovat huomattavasti nopeampia 
tehdä. 

Luottamusmies päässyt vähällä
Rakennusliittoon Hakala liittyi jo opiskeluaika-
naan. Hän on pitänyt huolta myös siitä, että kaik-
ki firman asentajat ovat liiton jäseniä.

– Mitään isoa vääntöä ei ole työnantajan 
kanssa ollut. Asiat on pystytty käsittelemään 
asioina ja sopu on aina löydetty, luottamusmies 
kuvailee työtään edunvalvojana.  Sellaista on 
sattunut, että sovitut palkankorotukset eivät aina 
ole heti näkyneet tilipussissa. Tämä ei kuiten-
kaan ole ollut työnantajan puolelta tahallista 
vaan inhimillisestä virheestä johtuvaa. Kun asias-
ta on huomattu, palkanmaksu on korjattu heti 
oikeaksi.

Jos luottamusmiehen tehtävien hoidossa 
kysytään ihmissuhdetaitoja, sama koskee myös 
kanssakäymistä putkiremontin kohteena olevien 
asukkaiden kanssa.

– Jokainen tietää, että putkiremontti ei ole 
asumisen parasta aikaa. Monenlaista häiriötä ja 
vaivaa siitä seuraa asukkaille.

Hääriessään haalareissaan putkiremonttikoh-
teessa Hakala joutuu usein vastaamaan asukkai-
den uteluihin ja kommentteihin.

– Eivät ne aina kovin kivoja kommentteja ole. 
Moititaan ja noidutaan. Onneksi olen aika sup-
liikki luonteeltani. Osaan puhella mukavia ja näin 
yleensä putkiremontin hermostuttama asukaskin 
viimein leppyy. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Tuhannen taalan paikka
Jarkko Willberg sai 17-vuotiaana oppisopimuspaikan  

Temotekin työmaalta.

Keskinäinen ar-
vostus kuuluu 
ohjaajan ja op-
pilaan puheis-
sa. Teijo Hieta-
nen (oik.) on sitä 
mieltä, että Jark-
ko osaa kuun-
nella.
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 – URAKKAPORUKAN nokka Pasi Heikkilä tuli 
sanomaan minulle, että Jarkko on niin 
kova tekemään töitä, että sille pitäisi alkaa 

maksaa palkkaa, työmaan vastaava mestari Ilkka 
Heikkilä kommentoi syksyisenä aamuna Temotek 
Oy:n Domus Arctican opiskelija-asuntotyömaalla 
Rovaniemellä.

Jarkolla tarkoitetaan 3. vuoden talonraken-
nuksen opiskelijaa Jarkko Willbergiä, joka tuli 
alun perin yritykseen työharjoitteluun, mutta 
otettiinkin viime vuonna sinne oppisopimukselle. 
Tällä työmaalla Willbergiä ohjaa kokenut työmaa-
mestari Teijo Hietanen, joka on itsekin aloittanut 
työuransa kirvesmiehen hommista. Hietanen on 
myös kouluttautunut työnohjaajaksi.

Willberg opiskelee Lapin Koulutuskeskus 
REDU:ssa talonrakennusalan tutkintoa.

– Ensimmäinen vuosi meni teoriaopinnoissa. 
Pääsin kesätöihin työmaalle heti ensimmäisen 
vuoden jälkeen, hän kertoo.

Rakennusala alkoi kiinnostaa isoveljen vana-
vedessä. Oli Willbergillä jotain kokemusta töistä jo 
ennen opintojakin.

– Autoin tekemään mummolaan uuden katon, 
hän kertoo.

Willberg pääsi Temotekille harjoitteluun toi-
sen opintovuoden syksynä. Ajoitus oli koronankin 
kannalta loistava.

– Minulla oli tuuria. Korona ei oikeastaan 
vaikuttanut mitenkään, sillä olin jo työmaalla 
oppimassa.

Willberg kokee, että alanvalinta osui nappiin.
– Halusin päästä tekemään itse konkreettisia 

asioita, en istumaan missään toimistolla. Parasta 
rakennusalassa on työnteko ja työkaverit, Willberg 
hehkuttaa. 

Helppoa kuin heinänteko
Oppisopimusjärjestelmä uudistui ammattikou-
lu-uudistuksen myötä. Byrokraattisesti ja hanka-
laksi koettu prosessi muuttui kertaheitolla yksin-
kertaisemmaksi.

– Työssäoppimisjakso muutettiin oppisopi-
mukseksi. Se hoitui yhdellä paperilla minun, Lapin 
Koulutuskeskus REDUn opettajan ja Willbergin 
allekirjoituksella, Hietanen kuvaa.

Hietasen mukaan mitään monimutkaista pro-
sessia ei ollut, kun asiointi tapahtui suoraan koulun 
kanssa. Opettaja soittelee ja käy säännöllisesti työ-
maalla katsomassa, miten opiskelija pärjää, mutta 
käytännön arvosanojen antamisen hoitaa Hietanen.

– Minä teen sen osalta opettajan työt, hän 
toteaa.

Tämän tyyppisessä oppisopimuskoulutuksessa 
työssäoppija saa opintojensa ajalta rakennusalan →  

Valtakunnallinen oppisopimusviikko
Valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietetään  
4.–10.10.2021, jonka yhteydessä Suomen oppisopimus osaajat 
ry palkitsee jälleen ansioituneita oppisopimusopiskelijoita, 
työnantajia, työpaikkaohjaajan ja mentorin sekä yrittäjä-op-
pisopimusopiskelijan.

Asetu itse tai aseta ehdokkaaksi ansioituneet tulevaisuu-
den tekijät! Ehdokkaista tulee olla esittelyvideo.

EHDOKASKATEGORIAT
Kategoria 1: Vuoden oppisopimusopiskelija (2 henkilöä)
Kategoria 2: Vuoden oppisopimustyönantaja (2 yritystä: alle 
20 henkilöä ja yli 20 henkilöä työllistävä)
Kategoria 3: Vuoden työpaikkaohjaaja ja vuoden mentori
Kategoria 4: Vuoden yrittäjä-oppisopimusopiskelija

KILPAILUAIKA
Hakemuksia voi jättää 1.8. – 24.9.2021

Lue lisää: https://www.oppisopimus.fi/oppisopimusviikko/

Jarkko Willberg on 
päässyt tekemään 
monenlaista hom-
maa ja näytöt al-
kavat olla kasassa. 
Jouluun mennessä 
tutkinto on valmis.
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tessin mukaista minimipalkkaa. Koulutuskeskus 
maksaa yritykselle 150 euroa kuussa korvausta 
työssäoppimisesta.

Willbergin opintosuunnitelmaan kuuluu työ-
maalla näytöt talonrakennuksen perustustöistä, 
runkovaiheen töistä, raudoituksesta ja betonoin-
nista, ulkoverhouksesta ja kattotöistä.

Opiskelu työmaalla on ollut tehokasta ja Will-
bergillä on jo käytännössä kaikki vaaditut näytöt 
kasassa.

– Minun pitää tehdä vielä opettajalle vaadittu 
dokumentointi, Willberg kertoo.

Aluksi Willberg teki työmaalla kaikenlaista 
pientä avustavaa työtä, mutta pääsi nopeasti mu-
kaan puuelementtien asennukseen.

– Olen saanut tehdä laajasti kaikkea runko-
asennuksista ikkuna- ja oviasennuksiin. Ei tällaista 
olisi ollut mahdollista oppia kouluympäristössä. 
Saan selkeät ohjeet ja kokeneemmilta työntekijöil-
tä apua. Aina voi kysyä, jos jotain tulee.

Tällä hetkellä Willberg on kokeneiden lat-
tia-asentajien opissa sisätöissä.

Näin kasvaa osaajia
Työmaan nurkassa on iso teltta, jossa Raken-
nusliiton valtuston jäsen ja Lapin aluejärjestön 
puheenjohtaja Harri Anttila valmistaa kerrostalon 

puujulkisivuelementtejä käsityönä. Nuori Willberg 
pyöri aiemmalla työmaalla myös Anttilan muka-
na.

– Kun Willberg tuli meille harjoitteluun, 
ajattelin, että tämä poika pitää napata mukaan. 
Hänellä on ihan tuhannen taalan paikka nyt; jos 
kaikki menee hyvin, tulevaisuudessa riittää töitä, 
Anttila toteaa.

Ja tuhannen taalan paikka tämä on myös yri-
tyksille.

– Ammattikoulun opiskelijoiden valmiuksissa 
on aika suurta hajontaa. Kun hyvä löytyy, on jär-
kevää maksaa hänelle palkkaa, jolloin on todennä-
köistä, että ihminen haluaa jäädä töihin firmaan. 
Jos jatkossakin halutaan tehdä paikallisella työ-
voimalla, otetaan hyvät kaverit kiinni. Turvataan 
yrityksen tulevaisuutta, Anttila jatkaa.

Anttilan mukaan Willberg ei ole hirveästi tar-
vinnut vahtimista.

– Tietysti pitää olla tarkkana siitä, mitä nuori 
tekijä osaa tehdä ja mitä ei. Ei pidä toisaalta laittaa 
lakaisemaan lattiaa, mutta ei myöskään tekemään 
mitään liian vaativaa alkuvaiheessa. Willbergin 
kanssa tämä on mennyt aika nappiin. Hän ottaa 
tietoa vastaan.

Samaa sanovat mestari Heikkilä ja työmaa-
mestari Hietanen.

– Willberg osaa tulla kysymään, jos ei osaa 
jotain ja ottaa neuvot ja opit vastaan, miehet totea-
vat.

Myöskään työturvallisuudesta ei tarvitse huo-
mautella.

– Siitä ei ole tarvinnut erikseen sanoa. Täällä 
Temotekilla on jämpti meininki. Jos nykyään väki 
tekisi sellaisia asioita kun minä nuorena tein, tulisi 
varmasti lähtö työmaalta. Ajat ovat onneksi muut-
tuneet, Hietanen sanoo. ¶

Jarkko Will-
berg pitää ra-
kennusalalla 
eniten kovas-
ta työnteosta 
ja hyvistä työ-
kavereista.

Harri Anttila val-
mistaa teltas-
sa julkisivujen 
puuelementin 
alusta loppuun 
käsityönä.



Integroitu 
jalkapöydän 

suoja!

SK52451

SK52427

MGuard RollerH XL+ S3
SK52427-39/47

Hiker Roller XL+S3
SK52451-39/47

199,199,--
kplkpl

UUTUUDET  

KITKAPOHJALLA!

Tarjoukset voimassa 31.10.2021 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin                   -kauppiaasi: ikh.fi

Rakentaja-lehti 23.9.2021

Verkko- 
kauppamme  
on aina auki!

• 100% polyesteri, 220 g/m²
• 300 denierin Ripstop  

-päällikangas 
• veden- ja tuulenpitävä, hengittävä 
• värit: fl.punainen/musta,  

fl.keltainen/musta ja 
fl.oranssi/musta

• EN 343 vedenpitävyysluokka 3,  
hengittävyysluokka 1

MEILTÄ MYÖS  MEILTÄ MYÖS  

PAINATUS- JA  PAINATUS- JA  

BRODEERAUSPALVELUT!
BRODEERAUSPALVELUT!

Kysy yrityksellesi Kysy yrityksellesi 

edustavia työvaatteita 
edustavia työvaatteita 

omalla logollasi!omalla logollasi!

TalvityövaatteetTalvityövaatteet

Aidosti asiantuntevaa  
palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%

Takki
• takaa pidennetty malli
• EN ISO 20471 luokka 2
• koot: 2XS-5XL

ADAMIITTI

K OP

PAT522P/K/O-2XS/5XL 99,99,--

Housut
• korotettu vyötärö
• irrotettavat olkaimet
• pitkät vetoketjut sivuilla
• EN ISO 20471 luokka 1
• koot: 2XS-5XL, D88-D116

AMETISTI

K OP

PAT555P/K/O-2XS/ 
5XL-D88/D116 89,89,--

Takki
Naisten malli
• takaa pidennetty malli
• EN ISO 20471 luokka 2
• väri: fl.keltainen/musta
• koot: XS-2XL

ADULAR

K

PAT523N-XS-2XL 99,99,--
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→ Työsuojelu

Syöpävaaraa  
kromi VI:n  
raja-arvosta 
huolimatta
Puutteellinen tieto luo työntekijöille 
valheellisen turvallisuuden tunteen, 
joka saattaa lisätä syöpävaaralliselle 
aineelle altistumista.

34

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA MALVE

Antti Halonen käyt-
tää raitisilmamas-
kissaan kaasu-
suodattimia. Laite 
varoittaa ilmavir-
tauksen vähen-
tymisestä ja akun 
loppumisesta. 
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RAKENNUSLIITTO.FI/ 
RAKENTAJAN-RUKKANEN

Aina on hyvä aika huolehtia omasta  
jaksamisesta ja mielenterveydestä! 

Rakentajan rukkanen on verkkotyökalu, 
joka auttaa sinua oman hyvinvointisi yllä-
pidossa ja mielenterveytesi tukemisessa.

Rakentajan rukkanen on kehitetty  
rakentajille yhdessä MIELI Suomen  
Mielenterveys ry:n kanssa.

RAKENTAJAN 
RUKKANEN

Hei kaveri,  
miten jakselet?

Tässähän tämä. 
Mitä nyt välillä  

uuvuttaa!

MIKSI syöpävaarallisella kromi VI:lla eli 6 ar-
voisella kromilla on sitova raja-arvo, vaikka 
se aiheuttaa syöpäriskin pienimmilläkin 

pitoisuuksilla nollatason jälkeen?
Kromi VI hyväksyttiin Euroopan unionin syö-

pädirektiiviin muutama vuosi sitten. Sen pitoisuu-
den sitova raja-arvo 0,005 mg/m³ tulee voimaan 
työpaikoilla siirtymäajan jälkeen vuonna 2025. 
Siihen asti hitsauksessa ja polttoleikkauksessa 
kromi VI:n siirtymäajan raja-arvo on 0.025 mg/m³.  
Muissa altistavissa töissä se on 0,010 mg/m³.

Rakennusalalla kromi VI:lle altistutaan lä-
hinnä hitsauksessa ja polttoleikkauksessa. Eniten 
ammattisyöpiä aiheutuu asbestista, mutta heti 
sen jälkeen tulevat kromia ja toista syöpävaaral-
lista kemiakaalia, nikkeliä sisältävät hitsaushuu-
rut. Kaikki rakennustyömailla altistuvat eivät ole 
ASA-rekisterissä, vaikka heidän altistumisaikansa 
riittäisi siihen. 

Kromi VI aiheuttaa hengitettynä muun muas-
sa astmaa ja keuhkosyöpää. Rakennusalalla kromi 
VI altistaa eniten hitsaajia, jotka työstävät ruostu-
matonta terästä. 

Tietoa kynnysarvosta  
ja sen puuttumisesta
Kromi VI:lla ei ole terveysperusteista kynnysarvoa, 
mutta nikkelillä se on. 

Terveysperusteista kynnysarvoa matalammat 
pitoisuudet eivät ole syöpävaarallisia. Arvo perus-
tuu puhtaasti lääketieteelliseen tutkimukseen ja 
arvioinnin tekee EU:n kemikaaliviraston riski-
arvioin tikomitea RAC. 

– Kynnysarvottomien aineiden syöpäriski 
vähenee altistuksen pienentyessä. Mutta täysin 
riskitöntä pitoisuutta ei ole olemassa. Siitä huo-
limatta EU on halunnut määritellä niille sitovan 
raja-arvon, joka perustuu sekä terveydellisiin että 
teknistaloudellisiin seikkoihin, kertoo Työterveys-
laitoksen tutkimusprofessori Tiina Santonen, joka 
kuuluu Euroopan kemikaaliviraston riskiarvioko-
miteaan RAC:iin.

Santosen mukaan työntekijät, jotka altistu-
vat syöpävaarallisille aineille työssään, tarvitsevat 
avointa ja selkeää tietoa terveysperusteisista kyn-
nysarvoista ja syöpädirektiivin sitovista raja-arvois-
ta.

– Myös sitovien raja-arvojen perusteista on 
kerrottava paremmin, samoin poliittisista ja tek-
nistaloudellisista syistä, joiden takia työntekijät 
joutuvat kantamaan pienempää tai suurempaa 
syöpäriskiä, Santonen vaatii. →
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ETUI, Euroopan ammattiliittojen yhteisjär-
jestön koulutus- ja tutkimusinstituutti on sa-
malla linjalla Santosen kanssa. ETUI näkee, että 
puutteellinen tieto luo työntekijöille valheellisen 
turvallisuuden tunteen, joka saattaa lisää altistu-
mista ja syöpäriskiä.

– Esimerkiksi syöpädirektiiviin tulevan nikke-
lin sitovaksi raja-arvoksi on ehdotettu  
0,010 mg/m³, joka on hiukan korkeampi kuin sen 
terveysperusteinen kynnysarvo. Se johtuu niistä 
teknisistä ja taloudellisista syistä, joilla yritykset 
ovat vaikuttaneet.

Santonen korostaa, että on tärkeää pyrkiä 
altistumisen minimoimiseen myös näiden arvo-
jen alapuolelle, koska ne eivät poista syöpäriskiä 
kokonaan. Tämä tarkoittaa, että hitsaajan on aina 
syytä huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta ja puhal-
linmaskin toimivuudesta.

Turha siirtymäaika ja  
pienempi pitoisuus 
Kromi VI:n sitovan raja-arvon siirtymäaika ja 
korkea siirtymäajan raja-arvo 0,025 mg/m³ ovat 
Santosen mukaan turhia. 

– Suurimmassa osassa työpaikoista, joilla 
altistutaan kromi VI:lle, on jo päästy alle sitovan 
raja-arvon 0, 005 mg/m³. Yrityksillä ei siis ole 
vaikeuksia saavuttaa sitä. Tämä selvisi tutkimuk-
sessa, joka tehtiin 9:ssä EU-maassa.  Ongelmallisia 
ovat vain hitsauksen ahtaat, huonosti tuulettuvat 
paikat rakennustyömailla. 

Santonen näkee, että lopullinen sitova raja-ar-
vo olisi jo voimassa, jos tutkimus olisi tehty ennen 
päätöstä. Nyt yritykset saivat aikalisän vetoamalla 
kromiarvon alentamisen teknisiin vaikeuksiin ja 
korkeisiin kustannuksiin. 

Hollanti, Ranska ja Tanska ovat etujoukkoa, 
joka vähentää työntekijöiden altistumista muuta 
EU:ta radikaalimmin. Ne ovat laskeneet kromi 
VI:n kansallisen raja-arvon tasolle 0,001 mg/m³, 
joka on 1/5 syöpädirektiivin sitovasta raja-arvosta.

– Suomessa tullaan varmasti myös pohtimaan 
sitä meidän HTP-arvoihin.

HTP-arvo on kuitenkin vain suositus, kun 
työsuojelutarkastaja sulkee työmaan, kun sitova 
raja-arvo ylittyy.

Kromialtistusta seurataan  
virtsakokeilla
Hitsaaja ja putkimies Antti Halonen Caverionilta 
suhtautuu luottavaisesti työterveyshuollon ja yri-
tyksen työsuojelun toimiin, joilla kromin tiuken-
tuva raja-arvo huomioidaan.

– Työtekijät tarvit-
sevat enemmän 
avointa tietoa ter-
veysperusteisis-
ta kynnysarvoista 
ja sitovista raja-ar-
voista, arvioi Työ-
terveyslaitoksen 
tutkimusprofessori 
Tiina Santonen. 

– Caverionin työ-
suojeluvaltuutettu 
seuraa hyvin raiti-
silmamaskien uusia 
malleja ja tuo niitä 
meille kokeiltavak-
si.  Nykyisen mal-
lin istuvuuteen ja 
suojaavuuteen olen 
erittäin tyytyväinen, 
kertoo hitsaaja ja 
putkimies Antti Ha-
lonen.
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– Niiden parin kymmenen vuoden aikana, 
jolloin olen hitsannut, huurujen poistaminen 
ja hengityssuojaimet ovat parantuneet. Syöpä-
vaarallisuus on ollut tiedossa jo pitkään. Vuo-
situhannen alussa raitisilma-hengityssuojainta 
pidettiin liian kalliina, mutta nyt se on jokaisen 
hitsarin kasvoilla. Itse en osaa enää hitsata ilman 
sitä.

Halonen työskentelee Caverionin liikekes-
kusrakentamisen talotekniikkapuolella. Viimeksi 
työn alla olivat Finnoon metroaseman pakoputket. 
Syvissä kuiluissa hitsaushuurujen pitoisuutta on-
nistuttiin vähentämään puhaltimien avulla.

Ennen sitä Halonen työskenteli kauppakeskus 
Triplan työmaalla.

– Triplassa tein pumppaamon putkityöt yksin 
YIT:n maanrakennuspuolen avustuksella. Ruostu-
matonta terästä tuli silloin työstettyä niin paljon, 
että kävin työrupeaman jälkeen virtsakokeessa. 
Siinä tutkittiin, miten paljon sisuksissani on kro-
mikuutta. Ei ollut yli raja-arvon. Jos olisi ylittänyt, 
olisin joutunut tauolle.

Kromi VI:lle altistuminen selviää tarkimmin 
virtsasta biomonotorointi-tutkimuksen avulla. 
Altistumiseen vaikuttaa esimerkiksi hengityssuo-
jaimen tiiveys. Työterveyslaitos on kampanjoinut 
yrityksille biomonotoroinnin lisäämistä.

– Tavallisesti käyn kokeessa kerran vuodessa. 
Aikaisemmin huolehdin itse tarkastukseen menos-
ta, mutta nykyään työterveyshuolto kutsuu.

Parannusta Halonen kaipaa ahtaissa paikoissa 
hitsaamiseen.

– Talotekniikka halutaan nykyään sijoittaa 
mahdollisimman pieneen tilaan.  Aina ei pysty 
käyttämään raitisilmamaskia, koska se ei mahdu 
hitsaustilaan. Silloin työskennellään pelkällä nah-
kakypärällä. Toisinaan hitsauskohdan saa näky-
viin vain magneettipeilien avulla.  Onneksi tällai-
sia töitä on harvoin. Suunnittelussa olisi kuitenkin 
hyvä huomioida hitsaaminenkin.

Kun Halonen työskentelee kallioperän tuntu-
massa, mukana on radonmittari. Hän kaipaa vas-
taavaa kromimittaria, joka hälyttäisi liian korkeis-
ta arvoista. Sellaista ei vielä myydä. ¶
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→ Laki ja oikeus

TEKSTI: MIA SINDA

Oikeus maksamattomiin 
palkkasaataviin säilyy konkurssista 

huolimatta
Useita vuosia kestänyt prosessi päättyi jäsenen vaatimusten 

hyväksymiseen tuomiolla.

RAKENNUSLIITON jäsenen työ-
suhde irtisanottiin lokakuussa 
2015 työnantajayhtiön jättäes-

sä konkurssihakemuksen. Yhtiö 
asetettiin konkurssiin työntekijän 
irtisanomisajan päättymisen jälkeen. 
Koska jäsenen kahden viimeisen 
palkanmaksukauden palkkoja ei ollut 
maksettu oikein, eikä hänelle suoritet-
tu lainkaan irtisanomisajan palkkaa, 
hän otti yhteyttä Rakennusliittoon. 
Rakennusliiton aluetoimitsija avusti 
häntä palkkaturvahakemuksen laa-
timisessa ELY-keskukselle. 

Osana hakemuksen käsit-
telyä ELY-keskus kuuli asiassa 
konkurssipesän pesänhoitajaa, 
joka toimitti palkkaturvaan 
myös työnantajan näkemyksen 
entisen työntekijänsä palkka-
saatavista. Työnantajan edus-
taja kiisti haetut palkkasaa-
tavat osittain. Pesänhoitaja 
puolestaan lausui, ettei sillä 
ollut perustetta kiistää saa-
tavia. Annetuista lausumis-
ta huolimatta palkkaturva 
hylkäsi palkkaturvahakemuk-
sen heinäkuussa 2017 annetulla 
päätöksellä kokonaisuudessaan.  



→ Laki ja oikeus

Olennaista  
tässä jutussa:
Palkkaturva turvaa 
työsuhdesaatavien 
maksamisen työnantajan 
maksukyvyttömyyden 
varalta palkkaturvalaissa 
säädetyin perustein. Riitainen 
saatava selvitetään osana 
konkurssimenettelyä tai 
konkurssin rauetessa 
oikeudenkäynnissä. Oleellista 
saatavan turvaamiseksi on 
toimia vaaditussa määräajassa 
ja huolehtia, että kaikki 
vaadittavat toimenpiteet 
tulevat suoritetuksi. 

Rakennusliitto 
avustaa jäseniään 
palkkaturvahakemusten 
tekemisessä sekä 
konkurssimenettelyssä. 

RAKENNUS- 
PIIRUSTUKSET  

TUTUKSI
VERKKOKURSSILLA
Kurssilla opit, millaisia piirustuksia ja merkkejä 

käytetään rakennus- ja LVI-suunnitelmissa. 
Kurssi on tarkoitettu Rakennusliiton jäsenille.

Lue lisää ja ilmoittaudu: 
ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/verkko_rakpiir

kurssissa, jotta oikeus palkkaturvaan 
säilyy. Pesänhoitajan tehtävänä on 
laatia valvontojen perusteella jakoluet-
teloehdotus, joka toimitetaan käräjä-
oikeuteen vahvistettavaksi. Velkojien 
hyväksi tulevat jako-osuudet määräy-
tyvät vahvistettuun jakoluetteloon 
otettujen saatavien suhteessa. Vahvis-
tetun jakoluettelon perusteella palkka-
saatavia voidaan hakea palkkaturvasta 
uusintapalkkaturvahakemuksella.  

Mikäli konkurssipesän varat eivät 
riitä kattamaan konkurssimenette-
lyn kustannuksia, konkurssi raukeaa. 
Tämän jälkeen aikaisemmin palkka-
turvana haetuista saatavista ja mah-
dollisista vahingonkorvaussaatavista 
voidaan nostaa kanne käräjäoikeudes-
sa, sillä yhtiön velvoitteet eivät katoa 
konkurssin rauetessa, vaikka sillä ei 
varojen puutteen vuoksi ole edellytyk-
siä vastata niistä. Ennen konkurssime-

nettelyn päättymistä palkkaturvalain 
mukaista kannetta ei kuitenkaan 
voida nostaa, minkä vuoksi prosessi 
voi kestää pitkäänkin.

Käsillä olevassa tapauksessa yh-
tiön konkurssi raukesi varojen puut-
teeseen loppuvuodesta 2018, minkä 
jälkeen Rakennusliiton lakimies 
nosti asiassa kanteen käräjäoikeudessa 
maaliskuussa 2019. Monien vaiheiden 
sekä koronaviruksen asian käsittelyl-
le aiheuttaman viivästyksen jälkeen 
jäsenen asia oli esillä pääkäsittelyssä 
elokuussa 2021. Käräjäoikeus tuomitsi 
saatavat kanteen mukaisesti ja vah-
visti ne valtioon nähden. Tuomio sai 
lainvoiman, minkä jälkeen asiassa laa-
dittiin uusintapalkkaturvahakemus, 
jotta jäsenelle voidaan suorittaa tämän 
maksamattomat työsuhdesaatavat 
vuodelta 2015 viivästyskorkoineen val-
tion varoista. ¶

Hylätyt saatavat tulee palkkaturva-
lain mukaan selvittää työnantajayh-
tiön konkurssimenettelyssä.  

Konkurssimenettelyssä velallisesta 
laaditaan velallisselvitys ja pesäluette-
lo, jonka perusteella arvioidaan, onko 
konkurssipesässä varoja menettelyn 
jatkamiseksi. Jäsenen saatavat kirjat-
tiin kesäkuussa 2016 valmistuneeseen 
pesäluetteloon palkkaturvahakemuk-
sen mukaisesti.

Mikäli pesän varat riittävät kat-
tamaan konkurssimenettelyn kustan-
nukset, asetetaan määräaika konkurs-
sivalvonnoille. Kaikkien velkojien 
tulee ilmoittaa saatavansa määräajassa 
pesänhoitajalle, jotta saatava voidaan 
ottaa konkurssissa huomioon ja sille 
suorittaa mahdollinen jako-osuus 
yhtiön jakokelpoisista varoista. Myös 
aiemmin palkkaturvapäätöksellä 
hylätyt saatavat tulee valvoa kon-



→ Tapahtumat

Rakennustyömaa on yhä 
vaarallinen paikka

Koronapandemia on hellittänyt jo sen verran,  
että liiton luottamushenkilökurssi pystyttiin järjestämään  

Murikka-opistolla Tampereella.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Tapio Jääskeläinen ra-
kensi työsuojeluvaltuu-
tettukurssilaisten kanssa 
toimintaohjetta työtapa-
turman käsittelyyn.
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SAMMON koulutyömaan kuole-
maan johtanut työtapaturma 
Tampereella alleviivasi Raken-

nusliiton työsuojeluvaltuutettujen ja 
luottamushenkilöiden peruskurssin 
opetusta Murikka-opistolla 23.–27 
elokuuta. Jokainen lievä työtapaturma 
ja läheltä piti -tilanne on käytävä läpi 
työmaalla, jotta vakavammat onnetto-
muudet voitaisiin välttää.

– Työtapaturman jälkeen pitäi-
si käydä lääkärissä mahdollisimman 
pian. Lääkärille on myös kerrottava, 
että kyse on työtapaturmasta, Raken-
nusliiton sosiaalipoliittinen asiantun-
tija Jere Ketola muistuttaa. 

Työtapaturman kunnollinen do-
kumentointi kannattaa, sillä pieneltä 
tuntuvasta vammasta voi vuosien 
mittaan lähteä liikkeelle jopa työky-
vyttömyyteen johtava polku. Kun 
tapaturmasta on mustaa valkoisella, 
vakuutuslääkärin kanssa asiointi on 
merkittävästi helpompaa.

– Vaikka ikävä tilane on päällä, 
pitäisi tehdä asiat tarkistuslistan mu-
kaisesti. Vamma voi kipuilla seuraavat 
20 vuotta ja korvausten kanssa on on-
gelmia, jos ilmoitus jää tekemättä.

– Työnantajan on tehtävä työtapa-
turmasta ilmoitus vakuutusyhtiölle 10 
päivän kuluessa.

Mennyt kesä muistutti siitä, että 
sosiaali- ja taukotiloihin on saatava 
jatkossa ilmastointilaitteet. Sään  

– Kurssilla ei ole tullut hirveäs-
ti uutta. Asiat ovat tulleet tutuiksi 
vara-tsv:n työn kautta ja työsuojelu-
valtuutetun vinkkien kautta, Kukkola 
toteaa.

Kurssilla tapaa porukkaa erilaisil-
ta työpaikoilta ja yrityksistä.

– Työsuojelu on helpommin toteu-
tettavissa tehdashallissa kuin työmaal-
la. Aliurakoitsijoita ei juurikan ole. 
Nekin, jotka käyvät, tietävät miten 
toimitaan, Kukkola vertaa.

Reposelle tiukat työsuojeluvaa-
timukset ovat entuudestaan tuttuja, 
sillä hän työskenteli vuoteen 2009 asti 
asbestitöissä. 

– Perusasiat ovat iskostuneet jo ai-
koja sitten, mutta muuten tämä kurssi 
tuo uutta tietoa. Olen ollut vasta 
lyhyen aikaa varatyösuojeluvaltuutet-
tuna. Olen avannut työpaikalla suuni 
työsuojeluasioista, vaikka siihen ei oli-
si ollut valtaakaan, Reponen jatkaa.

Rakennustyömaan saa turvallisek-
si, mutta se vaatii jatkuvaa tarkkaavai-
suutta.

– Turvallisuuspuutteisiin on tar-
tuttava kovalla kädellä ja puututtava 
aina, kun näkee ongelmia. Asioita on 
vietävä eteenpäin työnjohdolle, jotta 
ne ottavat siitä kopin, Reponen sanoo

Työturvallisuusasioista on toistet-
tava ja jankutettava etenkin aliura-
koitsijoiden työntekijöille. Suojalaseis-
ta joutuu huomauttamaan eniten.

Tehdashallissa pääsee vähän vä-
hemmällä, sillä Ruduksella vaihtuvuus 
on pientä eikä aliurakoitsijoita ole.

– Muualla valitetaan viiltosuo-
jahanskoista. Meillä kaikki pistää 
aamulla työvaatteet ja hanskat käteen 
ja alkaa painaa töitä. That’s it, Kukko-
la linjaa.

Vaikka Kukkola on kotoisin 
Kuusankoskelta, paperiduunarin ura 
ei kiinnostanut nuorempanakaan. 
Rudukselle Kukkola päätyi töihin kou-
lukaverin vinkistä.

Sekä Hartelalla että Ruduksella 
työturvallisuuden perusasiat ovat hy-
vässä kunnossa. ¶

ääri-ilmiöt lisääntyvät tulevaisuudes-
sa, mikä merkitsee pitkien hellejakso-
jen yleistymistä.

– Sosiaalitila on rakentajan tär-
kein paikka työmaalla. Sen pitää olla 
siisti ja vaatteille on oltavat tarpeeksi 
tilaa, Rakennusliiton työympäris-
töasiantuntija Tapio Jääskeläinen 
toteaa.

– Kuumalla kelillä työn tauot-
taminen viileissä tiloissa on oltava 
mahdollista.

Työturvallisuus  
vaatii jatkuvaa työtä
Kirvesmies Anssi Reponen on Harte-
lan Länsi-Suomen työsuojeluvaltuu-
tettu.

– Työmaa alkoi helmikuussa Tam-
pereella, jolloin minut valittiin, kun 
muita ei ollut, Reponen sanoo.

Ruduksen Kotkan toimipisteessä 
ehdokkaita on riittänyt äänestettäväk-
si asti. 

– Olen ollut 4 vuotta varatyö-
suojeluvaltuutettuna, elementtityön-
tekijä Ismo Kukkola kertoo.

Varsinaiseen työsuojeluvaltuute-
tun pestiin on ollut kovempi tunku, 
mutta varamiehen paikka on irronnut 
ilman vastaehdokasta.

Sekä Reponen että Kukkola ovat 
ensimmäistä kertaa liiton luottamus-
henkilökursseilla.

Anssi Reponen (vas.) ja Ismo Kukkola ovat 
ensi kertaa liiton luottamushenkilökurssil-
la, mutta molemmille työsuojeluasiat ovat 
tuttuja jo entuudestaan.
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→ Tapahtumat

Turun 
kirvesmiehet 

130 vuotta
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TEKSTI JA KUVAT: JANNE MÄKINEN

RAKENNUSLIITON vanhin kirvesmiesosasto Turun kir-
vesmiehet juhli 130 vuoden taivalta Turussa ravintola 
Suomalaisessa Pohjassa syyskuun alussa. Itse asiassa 

osasto on jo 131-vuotias, sillä korona siirsi juhlia vuodella 
eteenpäin.

Ammattiosasto perustettiin elokuun lopussa 1890 ja 
syntyessään se oli Suomen toinen kirvesmiesten ammatti-
osasto, vain Viipurissa oli perustettu osasto ennen turku-
laisia. Osaston alkuperäinen nimi oli Turun salvumiesten 
ammattiyhdistys.

Vieraita vastaanottamassa (vasemmalta) 
osaston puheenjohtaja Jouko Lehtonen, talou-
denhoitaja Ismo Laaksonen ja sihteeri Tuomo 
Melander. Saapumassa pitkäaikainen Raken-
nusliiton Turun aluesihteeri Reijo Palmgren.

Juhlan juonsi 
Onerva Kirveen-
nummi. 

Avaussanat lausui 
osaston puheen-
johtaja Jouko Leh-
tonen.
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Juhlassa julkaistiin myös osaston historiikki Kirveellä 
töitä, jonka on ansiokkaasti koonnut ja kirjoittanut Pekka 
Kuosmanen.

Ammattiosaston historiaan kuuluu tietenkin ankaraa 
taistelua parempien työehtojen puolesta. Kuitenkin osaston 
historiaan mahtuu myös  hauskoja yksityiskohtia. Esimer-
kiksi vuonna 1893 Turun salvumiesten kokous päätti ottaa 
käyttöön erityisen osastopäähineen. Sinisen ja harmaan, 
venemalisen päähineen etuosassa olisi ollut yhdistyksen ko-
kardi. Historia ei kerro, otettiinko päähine todella käyttöön.

Kimmo Palonen jakoi Rakennusliiton kultaiset ansiomerkit ansioituneil-
le osasto 15:n jäsenille. Vasemmalta Palonen, Erkki Oinas, Rauno Mäkinen, 
Jouko Lehtonen, Veikko ”Ake” Hirvonen, Aulis Lehtola ja Mauri Mattila.

Rakennusliiton edunvalvontatyötä vuodesta 1966 tähän päivään. Vasemmal-
ta Kimmo Palonen, entinen Rakennusliiton neuvottelupäällikkö Kari Lamberg, 
Rakennusliiton läntisen toiminta-alueen päällikkö Jouni Ruotsalainen, entinen 
Rakennusliiton hallituksen jäsen ja Turun Kirvesmiesten ex-puheenjohtaja 
Erkki Oinas, Rakennusliiton Turun entinen aluesihteeri Reijo Palmgren, Raken-
nusliiton Turun aluejärjestön entinen puheenjohtaja, asessori Raimo Huhta-
nen, osaston puheenjohtaja Jouko Lehtonen ja Turun aluejärjestön nykyinen 
puheenjohtaja, Rakennusliiton hallituksen jäsen Markku Rintala.

Turun kirvesmiesten 
historiikin koonnut 
ja kirjoittanut Pek-
ka Kuos manen ker-
toi juhlaväelle työn 
haasteista. 
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Myös raittiusasia oli salvumiesten sydäntä lähellä, ku-
ten vuosisadan vaihteessa työväenliikkeessä usein oli. ”Heti 
toisen toimintavuotensa aikana yhdistys esitti jyrkän vaatimuk-
sen, että viinakaupat on suljettava laulu- ja soittojuhlien ajaksi”, 
historiikki kertoo. Vuonna 1900 puolestaan päätettiin, että 
osaston jäsenten on noudatettava raittiutta yleisillä paikoil-
la. Vuonna 1929 – kieltolain aikana siis – osasto jopa rankaisi 
jäseniään, joita oli nähty juopuneina julkisilla paikoilla.

Ei ole syytä epäillä, etteikö Turun kirvesmiehet juhlisi 
myös 150 vuottaan elinvoimaisena Rakennusliiton osastona! ¶



Infrarakentajat Jyväskylässä:

Alan osaavista ammattilaista 
voi tulla vielä kova pula
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

JYVÄSKYLÄSSÄ elokuun loppupuolella järjestet-
ty Rakennusliiton infrarakentajien tapahtuma 
kokosi paikalle yli 40 alan ammattilaista ym-

päri Suomen. Infraväen 
ajoitus tapaamistensa 
ajankohdaksi on ollut 
hyvä, sillä tapahtuma 
pystyttiin järjestämään 
myös viime vuonna, 
kun koronatilanne oli 
hallinnassa. Osaston 
kokoukset sen sijaan 
ovat harmillisesti olleet 
jäissä.

– Pidämme nyt 
syksyllä yhtä aikaa 

osaston kevät- ja syyskokouksen, sillä keväällä sen 
järjestäminen oli mahdotonta, Jyväskylän maan-
rakentajat, osasto 542:n puheenjohtaja ja tapahtu-
man isäntä Jari Mäkinen kertoo.

Mäkisen mukaan Jyväskylän seudulla on 
maanrakentajilla tällä hetkellä erittäin hyvin töitä.

– On monia kerrostalotyömaita ja muun muas-
sa Kirrin moottoritietä tehdään Jyväskylästä poh-
joiseen päin. Konekuskeista alkaa olla jopa pulaa. 
Facebookin ryhmässä ”Ilo irti maansiirtotekniikasta” 
etsitään koko ajan kuskeja, ja niissä ilmoituksissa 
on jopa ollut, että palkka on sovittavissa, ei vain 
tessin minimi, hän kertoo.

Mäkinen on huolissaan nuorten vähäisestä 
kiinnostuksesta alaan.

– Jyväskylässä kyllä koulutetaan maanraken-
tajia ammattiopistossa, mutta se ei ole korjannut 
tilannetta. Osastomme keski-ikäkin on melko kor-
kea. Olemme pyrkineet saamaan nuoria mukaan 
toimintaan, sillä jos yhden nuoren saa innostu-
maan, hän tuo mukanaan muitakin, Mäkinen 
miettii.

Infrarakentajat kokoontui-
vat Jyväskylän hotelli Verson 
kokoussalissa. Keskustelua 
käytiin sekä tes-asioista että 
koneturvallisuudesta.

Jari Mäkistä huolestuttaa infra- 
alan vetovoima ja alan työ-
turvallisuus.

→ Tapahtumat



Toinen Mäkistä huolestuttava asia on tietyö-
maiden työturvallisuuden rapautuminen korona-
pandemian aikana.

– Työturvallisuus on ottanut 10 vuotta taka-
pakkia. Työmailla näkyy työntekijöitä mustissa 
vaatteissa ja kypäriä ei näy. Näyttää siltä, että 
valvonta olisi loppunut kokonaan eivätkä työsuoje-
lutarkastajat kierrä työmailla. Rakennusliiton 
toimitsijatkin joutuvat koronan takia kysymään 
työmailta etukäteen luvat, saako niille mennä, 
Mäkinen toteaa.

Mielenkiintoinen  
työmarkkinasyksy
Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palo-
nen avasi yleisölle ajankohtaista työmarkkinatilan-
netta.

– Reilu vuosi sitten Metsäteollisuus ry ilmoitti, 
että ei tee enää työehtosopimuksia. Se on kolkko 
juttu. Kun ei ole sopijakumppania, neuvottelut 
siirtyvät yrityksiin. Pienissä tehtaissa, joissa jär-
jestäytymisaste on heikko, aloitetaan neuvottelut 
nollasta, Palonen varoitti.

Palosen mukaan Teollisuusliitto ja Paperiliitto 
kuitenkin pysyvät tiukkoina.

– Ne lähtevät siitä, että he tekevät myös yritys-
kohtaiset tessit.

Palonen toivoo, että turbulenssista seuraisi 
edes yksi hyvä asia.

– Jospa ihmisille vihdoin valkenisi, mikä on 
tessin merkitys ja vaikutus. Tesseissä on sovittu la-
kia paremmin. Lain ja tessin ero on rakennusalalla 
rahallisesti jopa25 prosenttia. Lisäksi tessin yleis-
sitovuus takaa sen, että kaikki yritykset joutuvat 
noudattamaan sitä, olivat ne sitten järjestäytyneitä 
tai ei. ¶

Rakennusliiton 
varapuheenjohta-
ja Kimmo Palonen 
käytti puheen-
vuoronsa kertoen 
syksyn ajankoh-
taisista asioista.



Savustusuunien puhdistus on rutiinityötä, jota tehdään päivittäin  
kalanjalostustehdas Kalavapriikki Oy:ssä. Yhtäkkiä pesuletkun liitin 

petti ja voimakkaasti syövyttävää pesuainetta suihkusi siivousyrityksen 
työntekijän päälle, ja valui suojalasien taakse. Cederroth Silmänhuuhtelun 

sekä Jarno Toroin nopean reagoinnin ansiosta työntekijän näkö 
pystyttiin pelastamaan. 

 
Lue Jarnon tarina osoitteessa cederroth.com/fi. 

 
Tarkista myös, että omalla työpaikallasi on riskejä 

vastaavat ensiaputuotteet! 

 
 

Työpaikan sankareita

Jarnon nopea reagointi 
pelasti kollegan



→ Vierailija

Venla Roth
Valtioneuvoston 
ihmiskaupan 
vastaisen työn 
koordinaattori, 
oikeustieteen 
tohtori

Ihmiskaupan torjuntaan tarvitaan koko yhteiskunta
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petti ja voimakkaasti syövyttävää pesuainetta suihkusi siivousyrityksen 
työntekijän päälle, ja valui suojalasien taakse. Cederroth Silmänhuuhtelun 

sekä Jarno Toroin nopean reagoinnin ansiosta työntekijän näkö 
pystyttiin pelastamaan. 

 
Lue Jarnon tarina osoitteessa cederroth.com/fi. 

 
Tarkista myös, että omalla työpaikallasi on riskejä 

vastaavat ensiaputuotteet! 

 
 

Työpaikan sankareita

Jarnon nopea reagointi 
pelasti kollegan

 ”IHMISKAUPAN uhrien auttamisjärjestelmässä oli kesäkuun lo-
pussa enemmän apua tarvitsevia kuin koskaan”. Kaleva, 21.7.2021.

”Siivoton ala: Ulkomaalaiset siivoavat Suomessa kouluja, 
päiväkoteja, kauppoja ja ravintoloita. Moni yritys riistää siivoojiaan 
ilman seuraamuksia. Hyväksikäytön kirjo on laaja. Pahimmillaan 
siivoojat jäävät palkatta ja nukkuvat työpaikalla.” HS, 5.7.2020. 

”Ihmiskauppa on piilorikollisuutta: Raksatyöt satasella, kynnet 
kympillä – Työntekijöiden hyväksikäytön riski kasvaa Suomessakin”. 
Seura, 12.11.2019.

HALLITUS ottaa ihmiskaupan vastaisen työn vakavasti ja etsii 
nyt aktiivisesti keinoja, joilla ihmiskauppaan ja hyväksikäyt-
töön voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin. Poliisin 
ihmiskauppaan erikoistunut tutkintaryhmä perustettiin 
tämän vuoden alussa ja sosiaali- ja terveysministeriö valmis-
telee lainmuutoksia ihmiskaupan uhrien aseman parantami-
seksi. Toukokuun alussa valtioneuvosto hyväksyi ihmiskau-
pan vastaisen toimintaohjelman vuosille 2021–2023.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kartoitetaan kei-
noja ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi, ja 
osana tätä työtä pyritään edistämään hyväksikäytön ilmi-
tuloa. Lisäksi ministeriö asettaa syksyn aikana työryhmän 
kehittämään ulkomaisen työvoiman asumisolosuhteiden 
valvontaa. Se aikoo kuluvan syksyn aikana perustaa vielä 
uuden hankkeen, jolla pyritään tavoittamaan haavoittuvassa 
asemassa olevia hyväksikäytön uhreja. 

TYÖSUOJELUVIRANOMAISTEN resursseja on lisätty, ja niiden 
toimivaltaa on laajennettu kattamaan myös ihmiskauppa. 
Työsuojeluviranomaiset ovat sitoutuneet kehittämään val-
vontatoimintaansa niin, että työvoiman hyväksikäyttö tulisi 
ilmi aikaisempaa paremmin. Lisäksi työsuojeluvalvonta on 
tänä vuonna käynnistänyt kolmevuotisen hankkeen, jossa 
tavoitteena on parantaa viranomaisten yhteistyötä valvon-
nassa ja tiedonvaihdossa.

Sisäministeriö ja Poliisihallitus kehittävät ihmiskauppa-
rikosten tutkinta- ja torjuntatoimia. Syyttäjälaitos on perus-
tanut ihmiskauppaan erikoistuneiden syyttäjien verkoston. 
Oikeusministeriö selvittää keinoja parantaa ihmiskaupan 
uhrin asemaa rikosprosessissa. Sosiaali- ja terveysministeriö 
pyrkii varmistamaan sen, että ihmiskaupan uhrit saisivat ne 

palvelut, joihin heillä on lainsäädännön mukaan oikeus.
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä koordinoi han-

ketta, jolla vahvistetaan ihmiskaupan uhrien työelämätaito-
ja ja rakennetaan yhteistyötä yritysten kanssa, jotta ihmis-
kaupan uhrit voisivat saada asianmukaista työtä. Euroopan 
kriminaalipolitiikan instituutti on julkaissut yrityksille 
oppaan, joka sisältää työkaluja ja tukea riskienhallintaan ali-
hankinnassa. Ihmiskauppaa torjutaan myös muun muassa 
julkisten hankintojen strategiassa.

PARHAILLAAN selvitetään sekä rikoslain että ulkomaalaislain 
soveltamiskäytäntöä, ja äskettäin käynnistettiin selvitystyö 
valtioneuvostotasoisen koordinaation tulevaisuudesta. Selvi-
tysten pohjalta arvioidaan lainsäädännön ja viranomaistoi-
minnan kehittämistarpeita ja –tapoja.

Koulutusta suunnataan esimerkiksi työsuojeluviran-
omaisille, julkisille oikeusavustajille, maahanmuuttovi-
ranomaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, 
työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijöille, poliiseille, Raja-
vartiolaitokselle, syyttäjille ja tuomioistuinten henkilöstölle. 

Ihmiskauppaa torjutaan tehokkaimmin, kun ymmär-
retään, että ihmiskauppa on koko yhteiskuntaa koskettava 
ongelma ja että sen vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia. Vi-
ranomaisten työ ei edes kaikkein onnistuneimmillaan riitä, 
vaan yhteistyötä on tehtävä myös kansalais- ja työmarkkina-
järjestöjen sekä yritysten kanssa.

On kuitenkin selvää, ettei yhden hallituskauden aikana 
toteutetut toimet tule riittämään ihmiskaupan torjumiseksi. 
Ihmiskaupan vastainen työ edellyttää vuosien määrätie-
toista toimintaa, ja näin on jo pelkästään siitä syystä, että 
ihmiskauppa ilmiönä muuntautuu ja yhteiskunta ympärillä 
muuttuu jatkuvasti. Se, että ihmiskauppa on rajat ylittävää 
rikollista toimintaa, asettaa työlle valtavia lisähaasteita. Ra-
haakin työhön tarvitaan. 

VALTIONEUVOSTON ihmiskaupan vastaisen työn koordinaat-
torina olen toiveikas, enkä vähiten siksi, että yhä useammat 
tahot ovat tulleet mukaan ihmiskaupan torjuntatyöhön. 
Kunnianhimoisia lainsäädäntö- ja kehittämishankkeita on 
käynnissä useita, ja työtä siivittää vahva poliittinen tahtotila 
saada aikaan muutosta. ¶
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TEKSTI JA KUVA: SINI SAARITSA

PORTIN OHI kävelee helposti huo-
maamatta kylttiä: Työväenasun-
tomuseo. 

Helsingin Alppilassa ruuhkaisen Stu-
renkadun, ja lukuisten eri ikäisten ker-
rostalojen notkelmassa korkean puuai-
dan takana on suojaisa pihapiiri. 

Neljä pihaa reunustavaa matalaa 
puutaloa kohosi silloiselle Kristiinan-
kadulle vuonna 1909, kun kaupunki ha-
lusi tarjota työntekijöilleen asuntoja. Ta-
loista kolmessa asutaan edelleen, mutta 
yksi on muutettu museoksi vuonna 
1989. Siellä voi sukeltaa yhdeksään eri 
vuosikymmenten kotien hajuja ja ääniä 
henkivään pieneen hellahuoneeseen.

Museo-opas Merilla Laitinen avaa 
E-rapun oven. Kaltevat lattiat narisevat, 
kun tulija astuu sisään noin 18 neliön ko-
koiseen hellahuoneeseen. Aikakone tem-
paisee jo kynnyksellä jonnekin kauas, ta-
valliseen arkiaamuun vuonna 1925. 

Aamuhetki 
Agdalla

Työväenasuntomuseossa esimerkiksi 1920-lukulaisen 
suurperheen aamutoimet voi melkein kuulla.  

Nelikymppinen leski ja rakennustyö-
läinen Agda on noussut tilkkutäkkinsä 
alta, ehkä herätellyt kyljissään hikisinä 
nukkuneet 7-vuotiaan Sagan ja 5-vuo-
tiaan Erikin. Svea, 19, kolistelee jo omaa 
pukkisänkyään ullakon portaisiin päivä-
säilöön ja naureskelee 9-vuotiaalle pik-
kuveljelleen Fredrikille, joka pinkoo py-
jamassaan kohti kellarin kuivakäymälää. 
Esikoinen Agda, 20, on sytyttänyt hel-
laan tulen, kattanut aamiaispöydän ja 
huuhtelee kasvojaan häthätää pesu-
komuutin emalivadissa, kun Thyra, 17 ja 
Eva, 16, vielä venyttelevät sivustave-
dettävässä puusohvassa. Molemmilla 
on edessään kiireinen päivä juoksutyt-
töinä liikkeissä, joissa isosiskot ovat 
ylenneet jo myyjättäriksi. 

– Agdan vanhimmat tyttäret asuivat 
kotona ehkä siksikin, ettei nuorten nai-
mattomien kaupunkilaisnaisten ollut so-
veliasta asua keskenään, Laitinen kertoo.

Agdalla on todellisuudessa 8 lasta. 
Anna on annettu kasvatiksi varakkaam-
paan perheeseen 5 vuotta aikaisem-
min, 7-vuotiaana. Agdan taakka kasvoi 
liian suureksi, kun Kalle sairastui. Mie-
hen kaupungin työmailla ulkotyömie-
henä ansaitsema kohtuullinen tienesti 
menetettiin, ja isompien tyttöjen oli läh-
dettävä asiatytöiksi kauppoihin. Vuosi 
sitten isä sitten kuoli, ja töihin menivät 
kaikki, jotka kynnelle kykenivät, myös 
Agda. Nyt hän tekee pitkää päivää ra-
kennustyömaalla: laastia, hiekkaa, sam-
malta tarvitaan välipohjantäytteeksi. 
Niiden, ja joskus tiilienkin, kantaminen 
on Agdan ja monen muun naisen työtä. 

Vaikka Agdan suurperhe on köyhä, 
huoneessa on jäljellä muistoja hiukan 
paremmista ajoista, jolloin ruotsinkie-
liseltä Bromarvin seudulta saapunut 
19-vuotias tyttö ja sääksmäkeläinen 
kolmekymppinen mies tapasivat Helsin-

→ Kulttuuri
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Ihminen kaupungissa
kevat välttääkseen itselleen 
epämiellyttävät kohdat – liuk-
kauden, hajut, melut, joukot. 
Keillä tulisi olla kaupungissa 
hyvä ja turvallinen olo?

Kaupunki muuttuu koko 
ajan, tulevat suunnitelmat ja 
toiveet ovat läsnä. Millaiseen 
kaupunkiin pyrimme?

Lisäksi läsnä on mennei-
syys. Esimerkiksi vähemmis-
töt eivät välttämättä tun-
nista kulttuuriperintökohteita 
omikseen. Keiden näkökul-
mien tulisi välittyä kulttuuri-
päätöksissä, keiden kulttuuri 

Beach Boysin voimannäyte bändinä
nin piti olla mukana tulevissa 
ääni tyksissä. Muun muassa  
I Get Aroundin, California Girl-
sin, Good Vibratorsin, ja kaik-
kien aikojen parhaaksi mo-
neen otteeseen äänestetyn 
Pet Sounds -LP:n säveltäjän 
mielenterveysongelmat oli-
vat kuitenkin paisuneet sel-
laisiksi, että aivan helppoa se 
ei ollut. Kaikki meni kuiten-
kin nappiin. Siinä missä Pet 
Sounds oli Brianin suuri voi-
mannäyte, esitteli Sunflower 
yhtyeen luovien lauluntekijöi-
den ja muusikkojen yhtenäi-
senä yksikkönä. 

Brian Wilsonin This Whole 
World soi tällä uudella levyllä 
komeasti. Alle 2 minuutin pii-
sissä ehtii tapahtua uskomat-

toman paljon. Levyn helmiä on 
myös Surf´s Up, joka oli saa-
nut alkunsa jo vuoden 1966 
joulukuun lopulla, kun CBS:n 
uutisten tuottaja David Op-
penheim oli kuullut Brian Wil-
sonista, että tämä oli säveltä-
mässä jatkoa Pet Soundsille. 
Rock ń ŕollin erikoisohjelmaan 
kuvausryhmä taltioi Bria-
nin joka istuu pianon ääressä 
soittaen ja laulaen Surf´s  
Upin. Levy, jonka nimeksi piti 
tulla Smile, ei kuitenkaan kos-
kaan valmistunut, ja yhtye pa-
lasi runollisen kauniin kap-
paleen pariin 1971, jolloin se 
viimein levytettiin. Surf´s Up 
myi enemmän kuin yksikään 
Beach Boys albumi Pet Sound-
sin jälkeen. ¶

JYRI VASAMAA

BEACH BOYS:  
FEEL FLOWS.

ÄÄNILEVYNKERÄÄJIÄ on 
alettu hemmotella oikein ura-
kalla näillä 50-vuotisjulkai-
suilla, jotka sisältävät myös 
ennen julkaisematonta mate-
riaalia. Nyt on vuorossa klas-
sikkoyhtye Beach Boysin 
Feel Flows, joka sisältää albu-
mien Sunflower ja Surf´s Up 

tulisi tunnistaa ja tunnustaa 
yhteiseksi?

Humanistinen kaupunki-
tutkimus tarkastelee kaupun-
keja uskomattoman monin ta-
voin. Näkökulmien tarjoamia 
oivalluksia ja eri kulmista kat-
sovia silmälaseja voi suosi-
tella ainakin kaupunkipoliiti-
koille. 

Lisäksi kirja tarjoaa an-
toisaa pohdittavaa jokaiselle 
kaupungissa joskus käyneelle 
– eikä vähiten kaupunkien ja 
muiden yhteisten tilojen ra-
kentajille! ¶

INARI JUNTUMAA

gissä ja perustivat nopeasti kasvavan 
perheensä: piironki piianpeileineen on 
tummaa puuta ja hellan vieressä on kau-
nis keinutuoli, johon on unohtunut pie-
nimmille joka ilta luettu kuvakirja.

Lähtiessä silmään osuu reikiä oven-
pielen rusehtavassa tapetissa. Laitisen 
mukaan tämä on museon huoneista ai-

noa, jossa seinäpaperit ovat alkuperäi-
set. Ehkä Agda on naputellut naulakon 
puutteessa takeille ripustusnauloja. Jo-
kainen kolo on entisten asukkaiden elä-
män jälki. 

Mutta kuten melkein kaikki Työväen-
asuntomuseon tarinat, myös asunnon 
E9 tarina päättyy näiden seinien sisälle. 

Tiedossa on vain, että Agdan perhe jou-
tui muuttamaan, koska Kallen kuoltua 
heillä ei enää ollut oikeutta kaupungin 
työntekijöiden asuntoon. Laitinen ker-
too sen, mikä historian perusteella on 
todennäköistä:

Luultavasti perhe sen jälkeen ha-
josi. ¶

aikaan äänitettyä materiaalia 
peräti 4 LP:n mittaisesti vuo-
silta 1969–1971.

Levyltä julkaistiin jo ke-
sällä digitaalisesti ennen jul-
kaisematon single Big Sur. 
Hieno kappale, joka tuo mie-
leen bändin parhaat vuodet 
60-luvun puolivälistä. Nyky-
tekniikalla miksattuna se kuu-
lostaa jännästi siltä, kuin se 
olisi äänitetty juuri nyt. 

Näiden kappaleiden ää-
nitysten aikaan Beach Boys 
eli muutosten aikaa. Yhtye oli 
tehnyt rahakkaan sopimuk-
sen Warner Brothersiin kuu-
luvan Reprisen kanssa, joka 
antoi heille luovan vapau-
den. Ehtona oli, että yhtyeen 
nerona pidetyn Brian Wilso-

HUMANISTINEN  
KAUPUNKITUTKIMUS  
(Vastapaino 2021)  
TANJA VAHTIKARI, TERHI AI-
NIALA, AURA KIVILAAKSO, 
PIA OLSSON & PANU SAVO-
LAINEN (toim.)

ONKO kaupungin kävelyreitti 
turvallinen ja kätevä? Sen 
poikkeaminen linja-autovari-
kon halki saattaa tehdä sen 
lapsille vaaralliseksi, ei vain 
lumisohjoaikaan pyörällä.

Myös ikäihmisillä voi olla 
omat reittinsä, joita he kul-

→ Kulttuuri
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Pete Risku

→ Kolumni
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Oikeaoppinen perunamuusin 
valmistus? Moni ammattilainen vannoo 
höyrytetyistä potuista tehtävän muusin 
nimeen. Omassa keittiössäni ei ole 
höyrytyskattilaa eikä perunapuristinta, 
joten keitän potut ja muusaan ne 
käsin. Jos pienet ”sattumat” seassa 
eivät haittaa, tällä reseptillä syntyy 
herkullinen ja kuohkea pottumuusi.

PERUNALAJIKKEIDEN kans-
sa sen sijaan ei kannata 
sooloilla. Tunnetuin – ja 
paras – muusi syntyy 
tietysti Lapin puikulas-
ta. Nyt kun puikulaa ei 
ollut saatavilla, korvasin 
sen Colomba-perunalla. 
Periaatteessa mikä tahansa 
jauhoinen lajike sopii muusin 
valmistamiseen.

Sileän muusin ystävä vetäisee kypsennetyt 
perunat puristimen tai survimen läpi tai paseeraa 
ne siivilässä. Potut voi muusata myös sähkövatkai-
mella. Itse vältän vatkainta, koska koen, että siinä 
katoaa tatsi hommaan, ja muusista tulee helposti 
ikävän tiivistä. Sitä paitsi muusin valmistaminen 
käsin on hauskaa! Siinä missä joku saa hyvän fii-
liksen pizzataikinan vaivaamisesta, minä muhjaan 
mieluusti pottuja.

Perunamuusi on myös siitä kiva ruoka, että 
sitä voi varioida erilaisilla yrteillä ja mausteilla. 
Todella ihana muusi syntyy piparjuurilisällä – tai 
ruskistetusta voista ja siinä kuullotetusta sipulisil-
pusta. Jos et halua sekoittaa tätä voita muusiin val-
mistusvaiheessa, valuta sipuli-voi kuuman muusin 
päälle juuri ennen nauttimista. Myös savukalat 
sopivat hyvin pottumuusiin. ¶

TEKSTI JA KUVA: 
SANNA PÖYRY

Pimeitä nostoja
URHEILUN seuraaminen ei ole koskaan ollut itselleni läheistä. 
On pitkästyttävää seurata miten asiansa täydellisyyteen hioneet 
huiput kilpailevat paremmuudesta.

Olisi paljon kiinnostavampaa, jos joukkueet muodostettai-
siin siten että 1/3 pelaajista olisi ammattilaisia, toinen 1/3 koottu 
puulaakisarjoista ja loppujoukkue arvottaisiin kannattajien 
joukosta. Tulisi erikoisia tilanteita ja kiinnostavaa seurattavaa 
peliin.

Voisihan tämä olla huvittavaa, ellei toimintatapa olisi ra-
kennustyömaiden arkea. 

RAKENTAMINEN on joukkuepeliä, kaikilla on työparinsa ja pe-
lipaikkansa selvillä. Usealla työmaalla avainpelaaja on amma-
tiltaan torninosturinkuljettaja. Ammattilaisuuden merkitys 
on tiedossa ja sitä on painotettu alan työehtosopimuksessa. 
Samaan aikaan kampanjoidaan työnantajien puolelta vapaam-
paan nostotoimintaan.

On huolestuttavaa, että rakennuksilla työparien jaossa 
ylläripelaaja laitetaan torninosturille kiinnittämään taakkoja. 
Usein hän on nuori, kokematon ja mahdollisimman pienipalk-
kainen. Työhän on käytännössä vain seisoskelua ja koukun 
kiinnitystä sekä irrotusta. Perehdytyksenä toimii ”kiinnitä mitä 
tilataan”.

Jos torninosturista ja sen kuljettajasta halutaan saada mah-
dollisimman suuri hyöty työmaalle, kannattaisi valita kuljetta-
jan pariksi alatyöskentelyyn perehtynyt ja kokemusta hankki-
nut työntekijä. Se, että laissa sanotaan taakan kiinnittämiseen 
tarvittavan työnantajan luvan, ei vakuuta. Lupa ei automaatti-
sesti takaa osaamista.

ALATYÖNTEKIJÄN ammattitaitoa on oikea-aikaisten ja turvallis-
ten siirtojen sekä nostojen tekeminen sekä piha-alueen järjes-
tyksestä huolehtiminen. Tehtävässä täytyy tuntea erilaiset 
nostettavat kappaleet, nostoapuvälineet, varastointitavat, eri-
laisia painorajoja, hyvä viestintätapa, ennakointi ja tilanteiden 
lukutaito. 

Tähänkin tehtävään oppii ja parhaan tuloksen saa, kun 
kokenut alatyöntekijä toimisi uuden työntekijän ohjaajana. Tär-
keää on myös asiallinen henkilöpolitiikka. Miksi torninosturin 
vuokrauksesta sovittaessa ei samalla hetkellä kiinnitetä koneelle 
valmiiksi tehokasta työparia? 

On aika siirtyä arvostamaan torninosturinkuljettajien työtä. 
Hänellä on oltava työmaalla vertainen työpari, johon voi luottaa. 
Ammattilaisjoukkue pelaa parhain tuloksin, raksallakin. ¶

Perunamuusi 
– maailman paras pika-
ruoka, joka vie myös nälän 
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

Ruokaisa muusi vie nälän jo sellaise-
naan, joten laitan harvemmin kalaa 
kanssa. Lohi antaa muusille kivan vaa-
leanpunertavan sävyn ja tuo lisämakua. 
Jos et välitä sekoittaa kalaa, sitruunaa ja 
ruohosipulia muusiisi, tällä ohjeella teet 
maukkaan perusmuusin.

1 kg jauhoista perunaa 
noin 1 ½ l vettä
pari tl merisuolaa (keittämiseen)
3 rkl ruohosipulia (tai tilliä)
200 g loimu- tai savulohta 
1 (luomu)sitruuna
100 g huoneenlämpöistä voita
yht. 2 ½ dl kermaa ja täysmaitoa
1 dl täysmaitoa
2 tl suolaa 
musta- tai valkopippuria maun mukaan
ripaus muskottipähkinää
1 tl vaaleaa muscovadosokeria 

Jos sinulla ei ole perunapuristinta 
tai paseerausmahdollisuutta, murskaa 
perunat kattilassa puulastalla. Mais-
ta – ja lisää suolaa ja pippuria maku-
si mukaan. 

Lisää perunoihin kerma-maitoseos-
ta pieninä määrinä kerrallaan (itse 
käytän ruokalusikkaa) ja sekoita aina 
välissä, kunnes saat kuohkean ilma-
van muusin. Käytä vain sen verran ker-
ma-maitoa, kun on tarpeen. Notkista 
lopuksi muusi keitinvedellä, jos haluat.

Lisää muskotti, muscovado ja sit-
ruunankuori. Sekoita. Hämmennä kala-
palat joukkoon juuri ennen syömistä ja 
mausta vielä sitruunamehulla, jos olet 
sitruunan ystävä. Nauti kuumana.

Helppo lohi-perunamuusi (4:lle)

Valitse keskenään samankokoisia peru-
noita ja pese ne. Älä kuori tai pilko. 
Mittaa vesi isoon kattilaan, kiehauta ja li-
sää suola. Tarkka vesimäärä riippuu pe-
runoidesi koosta: niiden on tarkoitus 
peittyä veteen juuri ja juuri. Laske läm-
pöä ja kypsennä potut poreilevassa ve-
dessä. 

Perunoiden kypsyessä silppua ruo-
hosipuli ja pilko lohi. Pese sitruuna huo-
lella ja raasta puolet kuoresta. Purista 
hieman mehua talteen. Ota samalla voi 
pehmenemään. 

Kun perunat alkavat olla miltei kyp-
siä, lämmitä kerma ja maito toisessa kat-
tilassa. Varo kiehauttamasta!

Kaada keitinvesi pois perunakattilas-
ta ja ota talteen tilkka. Kytke lämpö pois 
liedeltä ja anna perunoiden levätä hetki 
kannen alla. Näin kuoret lähtevät helpos-
ti vetäisemällä.
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→ Rakennuskassa

1LAITA työnhakusi TE-toimis-
toon vireille heti, kun saat 

tiedon työsi päättymisestä 
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 KOKOA työttömyyden al-
kaessa loputkin tarvittavat 

liitteet päivärahan hakemista 
varten, esim. työtodistus ja 
palkkatodistus.

Täytä ensimmäinen päivä-
rahahakemus työttömyyskassal-
le, kun olet ollut kaksi koko-
naista 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.

3 JOS KASSA tarvitsee lisäsel-
vityksiä hakemukseesi, toimi 

mahdollisimman pian kassalta 
saamiesi ohjeiden mukaan. Näin 
päivärahasi maksaminen ei vii-
västy turhaan. Kassa käsittelee 
hakemuksesi heti, kun kaikki 
tarvittavat lisäselvitykset ja tie-
dot on saatu.

4 JATKOSSA lähetä hakemuk-
set 4 kalenteriviikon jaksois-

sa (ma–su), ellei kassa ohjeista 
sinua toisin.

Mitt arbete upphör – hur ska jag göra?

1 ANMÄL dig omedelbart som 
arbetssökande via TE-byrån, 

när du får veta om att ditt arbete 
upphör eller att permitteringen 
börjar.  Du söker arbete på adres-
sen 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 för-
måner och fastställd beskattning.

2 NÄR ARBETSLÖSHETEN börjar 
ska du samla in resterande 

bilagor för ansökan om dag-
penning, t.ex. arbetsintyg och 
löneintyg.

Fyll i din första ansökan 
om dagpenning till arbetslös-
hetskassan, när du har varit 
arbetslös eller permitterad i två 
hela veckor.  Fyll i ansökan till 
och med söndag. Ansökan når 

kassan snabbast och säkrast om 
du fyller i den i kassans eTjänst 
(eAsiointi).

Du kan kolla ansökning-
arnas nuvarande behandlings-
situation på kassans hemsida 
www.rakennuskassa.fi. 

3 OM KASSAN behöver till-
läggsutredningar ska du 

handla så snabbt som möjligt 
enligt de anvisningar som kas-
san ger dig. Då fördröjs inte ut-
betalningen av din dagpenning 
i onödan. Kassan behandlar din 
ansökan genast när alla de till-
läggsutredningar och uppgifter 
som behövs har kommit.

4 I FORTSÄTTNINGEN skickar 
du in dina ansökningar i 

perioder om fyra (4) kalender-
veckor (må-sö), om kassan inte 
ger andra anvisningar.

Työni päättyy – kuinka toimin?

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 käsittely- 
tilanne on ilmoitettu kassan nettisivuilla  
www.rakennuskassa.fi.
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Olen aloittanut työt vuokratyönantajan kautta toisessa firmassa.  
Mitä tietoja työttömyyskassa tarvitsee päivärahahakemukseni liitteeksi?

Usein vuokratyönantajat tekevät ns. puitesopimuksen tie-
tyistä työssä noudatettavista ehdoista työntekijöiden kans-
sa. Puitesopimus ei ole sama asia kuin työsopimus. Puiteso-
pimuksella sovitaan usein palkasta ja työssä sovellettavasta 
työehtosopimuksesta ja todetaan, että varsinaiset työsopi-
mukset tehdään työsuhteista erikseen. 

Työsopimus voidaan tehdä kirjallisena tai suullisena. Jos 
sopimus on tehty suullisesti, työntekijälle on annettava kirjal-
linen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Kassa tarvitsee 
kopion puitesopimuksesta sekä työsopimuksesta tai työsuh-
teen keskeisistä ehdoista. Palkanmaksupäivä pitää ilmoittaa 
hakemuksella, ja maksetut palkkatiedot kassa saa useimmis-
sa tapauksissa tulorekisteristä.

Miksi työsopimus on kassalle tärkeä?
Työttömyysturvalaki säätelee sitä, missä tilanteissa päivära-
haan ylipäätään on oikeus sekä määrittelee sen, maksetaan-
ko päiväraha täysimääräisenä, soviteltuna vai vähennettynä. 
Työsopimuksesta voidaan todeta mm. se, onko työsopimus 
solmittu toistaiseksi voimassa olevaksi vai määräajaksi sekä 
onko kyseessä täysiaikainen vai osa-aikainen työ. Kassan on 
selvitettävä nämä tiedot, jotta se pystyy ratkaisemaan päivä-
rahaoikeuden ja käsittelemään hakemukset. 

Päivärahaan ei ole oikeutta sellaiselta ajalta, jolla on voi-
massa yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikainen työsuhde. Jos 
kokoaikainen työsuhde kestää enintään kaksi viikkoa tai 
työsuhde on osa-aikainen, kassa maksaa ns. soviteltua päi-
värahaa. Osa-aikainen työsuhde voi olla yli kaksi viikkoa kes-
tävä. Soviteltua päivärahaa ei kuitenkaan voida maksaa, jos 
huomioitava työaika ylittää 80 % alan täydestä työajasta. 
Huomioitava työaika määräytyy sen mukaan, kuinka monelta 
tunnilta palkkaa on sovittelujakson aikana maksettu.

Mikä on soviteltu päiväraha?
Soviteltu päiväraha tarkoittaa sitä, että työstä maksettu 
palkkatulo ja päiväraha sovitellaan yhteen, kun tulon maksa-
minen perustuu enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaika-
työhön, osa-aikatyöhön, yritystuloon tai lomautukseen, joka 
toteutetaan lyhennettynä työpäivänä. Työaika, jolta palk-
ka maksetaan, ei saa myöskään ylittää 80:aa prosenttia alan 
kokoaikatyöajasta kuukauden tai neljän viikon sovittelujak-
son aikana. Työtulo alkaa vaikuttaa päivärahan määrään, kun 
tulo kuukaudessa ylittää 500 euroa ja neljän viikon sovittelu-
jaksolla 465 euroa (*).  Voit tarkistaa oman sovitellun päivä-
rahasi määrän Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla 
olevalla päivärahalaskurilla osoitteessa www.tyj.fi/paivara-
halaskuri.

Huomaa, että päiväraha maksetaan soviteltuna sillä päi-
värahan sovittelu- ja hakujaksolla, jonka aikana työtulo mak-
setaan. Voi olla, että työsi on tässä vaiheessa jo päättynyt. 
Soviteltu päiväraha maksetaan sekä työpäiviltä että työt-
tömiltä päiviltä saman suuruisena, kun hakujaksolle osuu 
palkan maksupäivä. On tärkeää pitää työnhaku voimassa 
TE-toimistossa, jos olet oikeutettu soviteltuun työttömyys-
päivärahaan.

Lomautetuilla päivärahan sovittelu voi tapahtua työnte-
kohetkellä eikä palkanmaksuhetkellä. Jos olet lomautettu, lue 
lisäohjeita Rakennuskassan nettisivuilta. ¶

(*) Palkkatulon suojaosan korotus 500 euroon kuukaudes-
sa ja 465 euroon neljässä viikossa on tällä hetkellä voimas-
sa 30.9.2021 saakka. Normaali palkkatulon suojaosuus on 300 
euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljässä viikossa. Mahdolli-
sesta lakimuutoksen voimassaolon jatkumisesta ei ole tietoa 
tämän vastauksen kirjoittamishetkellä.

→ Kassa vastaa

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



Paranna osaamistasi  
ja kouluttaudu  
uusiin tehtäviin! 

Hae mukaan  
TTS Työtehoseuran  
järjestämiin koulutuksiin!

KOULUTUKSELLA  
LISÄÄ  

OSAAMISTA!

Koulutukset ovat TE-Palveluiden rahoittamia  
ja osallistujille ilmaisia. 
 
Lisätietoja hakeutumisesta: 
Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi, 044 7143 722 
www.tts.fi/rakentaminen

Seuraavat koulutukset haussa.  
Katso lisää: www.tts.fi/rakentaminen

TTS Työtehoseura | www.tts.fi | Sarkatie 1, Vantaa 

Yhteistyössä Rakennusliiton  
urapalveluiden kanssa

Talonrakentaminen
 Kylpyhuonerakentaja (nro 701327), 1.11.2021 - 23.3.2022, haku päättyy 3.10.2021
 Korjausrakentaja (nro 701328), 4.10.2021 - 23.2.2022, haku päättyy 19.9.2021
 Rakennusmaalari (nro 701323), 1.11.2021 - 25.10.2022, haku päättyy 10.10.2021

Kiinteistöala 
 Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

    (nro 701427), 1.11.2021 - 25.10.2022, haku päättyy 10.10.
 Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

    (nro 701426), 1.11.2021- 25.10.2022, haku päättyy 10.10.

Maarakentaminen 
 Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto 

    (nro 701262), 29.11.2021 - 24.5.2023, haku päättyy 28.10.2021

Rakennusalan työnjohto
 Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus (nro 701324),  

    22.11.2021 - 13.5.2022, haku päättyy 26.10.2021

Rakentaja 06-2021, 215x290.indd   1 23.8.2021   12.01.09

Härmän Kuntoutus & Kylpylä
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
www.harmankuntoutus.fi

Kela kustantaa työ ja toimintakyvyn
edistämiseksi yksilöllisiä kuntoutusjaksoja 
Härmän Kuntoutus & Kylpylässä

MONIAMMATILLINEN 
YKSILÖKUNTOUTUS

K E N E L L E ?
Kuntoutukseen voi hakea, jos sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn 
alentumista. Kuntoutustarve todetaan työterveyshuollossa.

T O T E U T U S
Yksilökuntoutus on Kelan kustantamaa ja toteutetaan 3 jaksossa.
Jaksoihin sisältyy yksilöohjausta sekä ryhmätoimintoja pienryhmässä.

M O N I A M M AT I L L I N E N  Y K S I LÖ K U N T O U T U S  H Ä R M Ä S S Ä
Kuntoutuksessa keskitytään työ- ja toimintakyvyn edistämiseen
silloin kun sairaus ja oireisto ovat heikentäneet toimintakykyä.
Ohjelma suunnitellaan yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa
vastaamaan kuntoutujan yksilöllisiä kuntoutustarpeita.

L I S ÄT I E T O J A  J A  H A K U O H J E E T :
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntijat:
Riitta Puumala, p. 050 371 4712,
riitta.puumala@harmankuntoutus.fi

Nina Karlsberg, p. 050 370 5044,
nina.karlsberg@harmankuntoutus.fi
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Vamialla on kokemusta omilla opetustyömail-
laan tapahtuvasta rakennusalan ammattikoulu-
tuksesta jo 90-luvun puolelta. Toiminta on koko 
Suomen laajuisesti poikkeuksellisen mittavaa ja 
monipuolista.

Parhaillaan Koskisuon Kivikastintielle nousee 
kaksi uutta, kaksikerroksista unelmakotia piha-
rakennuksineen. Neljälle tai viidelle samanmoi-
selle on tontit varattuna, ja kolme valmista ovat 
jo löytäneet asukkaansa. 

Talonrakennuksen opiskelijat kokevat opetus-
muodon, jossa rakennustyömaa on heidän 
pääasiallinen oppimisympäristönsä, tehok-
kaaksi ja motivoivaksi. Työmaalla suorittavat 
opintojaan myös Vamian maanrakennusalan, 
sähkö- ja lvi-alan opiskelijat, mikä kehittää 
tiimityötaitoja ja moniammatillisten kokonai-
suuksien hahmottamista.

Työn alla on aina kaksi taloa kerrallaan. Kun 
ensimmäinen on noussut kattokorkeuteen, 
toiseen tehdään perustuksia ja runkoelementte-
jä. Rakennustyömaalla suorittaa ainakin osan 
opinnoistaan noin 130 opiskelijaa vuosittain. 
On tärkeää, että he kaikki saavat käsityksen 
projektin eri vaiheista.

Kivikastintien tontit on Vaasan kaupunki luo-
vuttanut Vamian käyttöön rakentamisen ajaksi. 
Kaikki materiaali- ja tarvikehankinnat rahoi-
tetaan oppilaitoksen varoista ja valmiit talot 
tarjotaan myyntiin avoimilla markkinoilla.

Vaikka rakentaminen on hitaampaa, laadusta 
ei ole varaa tinkiä. Aina ei työvaihe onnistu 
kerralla, jolloin yritetään uudelleen, kunnes jälki 
on priimaa. Tavoitteena on tuottaa vastuunsa 
tuntevia rakennusalan ammattilaisia ja siinä 
sivussa toimivia koteja, joista voivat olla ylpeitä 
niin tekijät kuin asukkaat.

Rakennusalan koulutus 
VAASASSA lähtee työelämän tarpeista

vamia.fi
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OSASTOTAPAHTUMAT

Os. 391, Turun putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous to 30.9. klo 17., Turun palvelupiste, Uudenmaan-
katu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 094, Turun betonituote
Syyskokous pe 5.11. klo 18, Turun palvelupisteen kokoustilat, 
Uudenmaankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2022) sekä muut esille tulevat 
asiat. Tilannekatsaus. Tarjolla pikkupurtavaa.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.  
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettimiehet 
Kuukausikokous ti 28.9. klo 16, ammattiosastojen Tiimitupa, 
Viides linja 3, Helsinki. Käsitellään esille tulevat asiat. Kahvi-
tarjoilu.  
Hallitus

Os. 079, Porvoo
Opastettu kiertokävely vanhassa Porvoossa la 2.10. Lähtö 
klo 12 Hotelli Runon edestä. Ilmoittautumiset p.040 093 6248.
Hallitus

Os. 002, Helsingin maalarit
Veteraanien Mutlarikerho kokoontuu jälleen ke 13.10. klo 13, 
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Tervetuloa kahville 
veteraanit!

OSASTOTAPAHTUMAT

→ Liitossa

Ammattiosastojen kevätkokoukset
Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä 
pidettävässä osaston kevätkokouksessa:
a)  käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja 
tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista 
asioista.

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

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

Lahden osastot: 066, 177, 405
Osastojen yhteiset kevät- ja syyskokoukset to 30.9. klo 18, 
Ravintola Koti, Salpausselänkatu 7, Lahti. Messuhallin 2 krs. 
pääovesta vasemmalle. Esillä sääntöjen määräämät asiat  
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2022) sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokous aloitetaan ruokailulla klo 17.30. Tervetuloa!
Hallitukset



OSASTOTAPAHTUMAT

Os. 468, Mäntsälä
Kevätkokous to 7.10. klo 18, Shell Mäntsälä Pohjoinen. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat 
(pikkujoulut). Kahvitarjoilu. Kokoukseen on myös etäosallistu-
mismahdollisuus, linkki tulee tekstiviestillä.
Hallitus

MUISTOLLE

Johansson Ola Kalervo

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Ola Kalervo Johansson 
kuoli 7.8.2021. Hän oli 
syntynyt 13.8.1940 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.3.1980.
Muistoa kunnioittaen
Os. 094, Turun betonituote

ONNEA

Nauti Holiday Clubin 
jäseneduista

Ihan Suomessa.

Ensimmäisen 2 vuoden ajan jokaisen lomahaun jälkeen arvotaan kaikkien  
hakuun osallistuneiden kesken 10 kpl 2 vrk:n hotellipaketteja  
Holiday Club kylpylähotelleihin. 

Holiday Club Yrityspalvelu 
puh. 0300 870 903 (arkisin 9–15)
yrityspalvelu@holidayclub.fi

KATINKULTA  Hiekkanniemen huoneisto
6+2:lle viikot 7, 9–10 550 €/vko
 Golfpuiston huoneisto 
4+2:lle viikot 3–6  350 €/vko 
 viikko 7–12  550 €/vko 

SAIMAA Anttilankaaren huoneisto 
4+2:lle viikko 22  350 €/vko tai  
  200 €/vkl pe-ma tai arki ma–pe
SAIMAA Rantapuiston huoneisto 
4+2:lle viikot 20–21 350 €/vko 

SALLA Tunturitähden huoneisto 
4+2:lle viikot 11–13, 15–16  500 €/vko tai

TURUN CARIBIA Spa Lodge 1 huoneisto 
4+2:lle viikot 3–5, 11–12  350 €/vko tai 
  200 €/vkl pe-ma tai arki ma-pe

KUUSAMON TROPIIKKI Petäjälammenranta 7 huoneisto 
4+2:lle viikot 8–11, 15–16 550 €/vko 
 viikot 3–5, 17, 21–22  350 €/vko

SAARISELKÄ Villas Saariselkä 3 huoneisto 
4+2:lle viikot 7–8, 13–16 550 €/vko
 viikot 4–6, 21–22  350 €/vko

ARVONTA 25.10.2021. Kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen sähköpostitse.  
Arvonnoissa mahdollisesti vapaaksi jääneet ajankohdat tulevat varattaviksi  
1.11.2021 klo 10.

HAE LOMAA www.holidayclub.fi/yrityspalvelu, kirjaudu käyttäjätunnuksella 
”Rakennusliitto” ja salasanalla: mukavaloma.

KATSO MYÖS vapaana olevat liiton omat kohteet tältä vuodelta viikkoon 52  
asti sivustoilta kohdasta VAPAAT VIIKOT ja varaa heti! Näille lomille varaukset 
varausjärjestyksessä ja tiesithän, että 14 vuorokauden sisällä alkavat liiton  
lomat vain puoleen hintaan äkkilähtönä.

Hae nyt Rakennusliiton jäsenille räätälöityä lomaetua  
viikoille 1–22/2022. Hakuaika 24.9.–21.10.2021.

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT

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

ALUETAPAHTUMAT

Turun alueen rakentajat!
Kulttuuriapuraha. Turun rakennusalojen työntekijäsäätiö 
myöntää Turun alueen rakentajille kulttuuriapurahaa. Vapaa-
muotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen:
eira.roiha@gmail.com, viestin otsikko ”kulttuuriapuraha- 
hakemus”.  Muista laittaa ammattiosastosi numero ja aihe 
mitä harrastat. Hakuaika päättyy pe 5.10. 

Turun rakennusalojen työntekijäsäätiö

90 vuotta

Torppa Martti Matias 25.9., 
Muurola.
Os. 131, Rovaniemi

70 vuotta 

Järnfors Raimo Antero, Pori.
Os. 043, Pori
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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.

Yhteystiedot
Rakennusliitto ry

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

Keskustoimisto avoinna:

ma–to 8.30–16
pe  8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien  asiakirjojen postitusosoite:

Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:

Jäsenyysasiat 020 690 231
Palveluaika 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 020 690 250
Palveluaika ma–pe 9–15

Työehtoasiat 020 690 232
Palveluaika ma–to 8.30–16.00
  pe 8.30–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa 
liittymä sopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matka-
puhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

MUISTOLLE

→ Liitossa

Kuusela Matti Vihtori

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Matti Vihtori Kuusela 
kuoli 16.7.2021. Hän oli 
syntynyt 31.1.1943 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.5.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski

Pehkonen Oiva Pietari

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Oiva Pietari Pehkonen 
kuoli 19.8.2021. Hän oli 
syntynyt 9.9.1932 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.5.1969.
Muistoa kunnioittaen
Os. 164, Nurmes

Peippo Veikko Väinö

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Veikko Väinö Peippo 
kuoli 15.7.2021. Hän oli 
syntynyt 11.1.1945 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 1.5.1973.
Muistoa kunnioittaen
Os. 094, Turun betonituote

Pentikäinen Toivo

Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Toivo Pentikäinen kuoli 16.5.2021. 
Hän oli syntynyt 20.2.1939 
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.9.1970.
Muistoa kunnioittaen
Os. 475, Nilsiä

 Rajala Vilho Olavi Lennart

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Vilho Olavi Lennart 
Rajala kuoli 14.7.2021. Hän oli 
syntynyt 30.1.1925 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.9.1942. 
Muistoa kunnioittaen
Os. 003, Helsinki

Röynä Martti

Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Martti Röynä kuoli 4.8.2021. 
Hän oli syntynyt 4.9.1943 ja 
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.12.1970.
Muistoa kunnioittaen
Os. 100, Hämeenlinna
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 
Korjaus- 

rakentaminen
Seuraavassa Rakentajassa korjataan 

vanhaa. Korjausrakentaminen 
on omanlaistaan osaamista ja se 

vaatii työntekijältä kykyä reagoida 
yllättäviin tilanteisiin. Rakentaja 

vierailee Petäjäisten voimalaitoksen 
remonttityömaalla, hotelli 

Ilveksessä Tampereella ja katsastaa 
linjasaneeraustyön sujumista  

Etelä-Suomessa.

Ilmestymispäivä  
4.11.2021

Aineistopäivä  
7.10.2021

RAKENTAJA 8/21 
Aineistopäivä 18.11.2021  

Ilmestymispäivä 16.12.2021

RAKENTAJA 1/22 
Aineistopäivä 13.1.2022  

Ilmestymispäivä 10.2.2022

RAKENTAJA 2/22 
Aineistopäivä 24.2.2022 

Ilmestymispäivä 24.3.2022

Ilmoitusvaraukset:
Tietotalli Oy/Jyväskylä 

Heidi Andersson
050 528 7770

heidi.andersson@tietotalli.fi

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN

P. 040 770 5194

TOIMITTAJA 
JUKKA NISSINEN

P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN 
ASSISTENTTI

SOILE AHREMAA-
LUTTINEN

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 torstai. 



PAREMMAT TYÖVAATTEET

Lisätiedot ja lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta www.blaklader.fi

Valitse 4-suuntaan joustava stretch!

SAATAVILLA JOPA 
29 ERI KOKOA!

Tuulen- ja 
vedenpitävä.
Hengittävä. 

Teipatut 
saumat.

HUIPPUMUKAVAT, 
MONIPUOLISILLA 
TASKUILLA JA 
TOIMINNOILLA

Tuote: 1998
RIIPPUTASKUHOUSUT

Tuote: 1993 HUOMIO
RIIPPUTASKUHOUSUT

Tuote: 1997 HUOMIO
RIIPPUTASKUHOUSUT

Tuote: 4496 
HUOMIO KUORITAKKI

EN ISO 20471
Luokka 2

Joustava 
ja kestävä 

ripstop 
-kangas EN ISO 20471

Luokka 1
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