
ALANVAIHTO KANNATTAA!
Varttuneempi opiskelija tietää 
jo mitä haluaa. s. 28

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
Betonilaborantin vapaa-aikaan 
kuuluu kiväärin pauke. s. 18

Rakennusliiton jäsenlehti

3/2022

QATARIN KISAT LÄHESTYVÄT. MITÄ KUULUU KISOJEN RAKENTAJILLE? S. 42

16-vuotias Martta Marikko halusi jo ihan pienenä  
”vasaralla hakkaajaksi”. s. 22

Opiskelu

TEEMA 
Nuoret 

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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Tarvitsemme ehjiä rakentajia
RAKENTAMINEN on edelleen raskasta fyysistä 
työtä. Vaikka nosturit nostavat, kuormaajat 
kuormaavat ja kurottajat kurottavat, on ra-
kentamisen keskiössä edelleen ihminen, joka 
omaa fysiikkaansa rasittaen rakentaa meille 
teitä, koteja, varastoja ja liikerakennuksia. 
Korkeimmat työkyvyttömyyseläkkeiden 
kustannukset ovat edelleen rakennusalalla. 
Mikä niihin johtaa? Ihmisen fyysinen kuor-
mittuminen.

SELKÄ, olkapää, polvet, iho, hengitystiet. 
Siinä lastenlorumaista listaa rakentajien 
vaivoista, jotka johtuvat altistumisista ja 
kuormituksista ja joillakin johtavat työ-
kyvyttömyyteen jo viidenkympin jälkeen. 
Eläkepäiviään viettävälle jää työurasta 
muistoksi kivulias loppuelämä. Pahimmassa 
tapauksessa tämä elämä myös jää lyhyem-
mäksi kuin kevyempää työtä tehneillä.

TUOREIN ammattitautitilasto paljastaa, että 
rakentajilla on kaikista työntekijöistä eniten 
diagnosoituja ammattitauteja. Vaikka am-
mattitautidiagnoosien määrä koko työtäte-
kevässä väestössä on laskusuuntainen, ei yk-
kössija tällä listalla tunnu hyvältä, mutta ei 
myöskään yllätä. Paljon olisi vielä tehtävissä, 
jotta rakentajat säilyisivät ehjänä työssä.

TÄHÄN ehjänä säilymiseen liittyy koko 
EU-alueen laajuinen projekti, jolla pyritään 
vähentämään fyysistä kuormitusta raken-
nusalalla. Suomalaisten asiantuntijoiden 
mukaan on monia hyviä tapoja vaikuttaa 
siihen, miten raskasta työ on ja mitä se tekee 
kropalle. Muun muassa työmaiden suunnit-
telu järkevästi siten, että turhaa kanniskelua 
ja huonoja työasentoja olisi mahdollisimman 
vähän, työn tauotus urakkakiireistä huo-
limatta, mahdollisuus palautua fyysisestä 
rasituksesta jo työpäivän aikana, ei vasta 
sen jälkeen, oikeanlaiset välineet jokaiseen 
työhön ja niin edelleen. Avin työsuojelutar-
kastajat käyvät läpi työmaita kevään ja kesän 
aikana keskittyen työn fyysiseen kuormi-
tukseen.

RAKENTAJAT tarvitsevat enemmän työhy-
vinvointia, vähemmän kuvitelmia siitä, 
että kovat jätkät ja mimmit jaksavat painaa, 
vaikka mikä olisi. Viisaat yritykset tekevät 
sen eteen paljon, sillä kun käydään kilpailua 
osaajista tilanteessa, jossa heistä on pulaa, 
voittavat ne yritykset, joissa työntekijät 
viihtyvät ja voivat hyvin. Sekä ylä- että ala-
päästä. ¶
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→ Tässä numerossa

VAKIOT

2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
10  Henkilö
16  Rakentajan terveys
49  Vierailija
46  Laki ja oikeus
50 Kulttuuri
52  Kevyttä

KANNEN KUVA: ESA TUOMINEN

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT JA KOULUTUS

26
32
Luottamus
henkilöiden täyden
nyskoulutuksessa 
saa tietoa ja  
vertaistukea.

22
36
Digialustat 
tulivat pysyvästi 
mukaan liiton 
koulutustarjontaan.
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”Me emme 
voi ratkaista 

köyhyysongelmaa.
Se ratkaistaan 

aivan
muissa pöydissä.”

– EVELIINA HOSTILA

A
N
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Maanpuolustukou
lutuksen suosio on 
noussut ja sekös 
sopii prosessinhoi
taja Jari Strymanille. 

Rakennusliiton rekrypäivät toi 
nuoret ja työpaikat yhteen.

Tampereen seudun 
ammattiopistossa 
kasvaa innostuneita 
rakentajia.

18

10
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Rakennustyöntekijöillä todettiin  
eniten ammattitauteja
AMMATTITAUTIEN määrä Suomessa 
vähenee edelleen. Vuoden 2018 tilas
toissa näkyy kuitenkin kasvua esi
merkiksi tärinätaudissa, jota esiintyy 
eniten talonrakentamisessa. Tiedot 
käyvät ilmi Työperäisten sairauksien 
rekisterin vuosijulkaisussa. 

Vuonna 2018 vahvistettiin 1 067 
ammattitautitapausta, joista 755 työ
ikäisillä.

Eniten ammattitauteja vah
vistettiin seuraavissa ammateissa: 
rakennustyöntekijät (pois lukien säh
köasentajat), maanviljelijät ja eläinten
kasvattajat ym. sekä konepaja ja vali
motyöntekijät ja asentajat ja korjaajat

Rakennusalan työntekijät koh
taavat työssään moninaisia altisteita, 
jotka voivat vaikuttaa terveyteen. Ylei
siä altisteita ovat melu, käsitärinä ja 
kemikaalit (kuten epoksi), ja aiemmin 

rakennusalalla on altistuttu asbestille.  
Lisäksi alalla todetaan erilaisia rasitus
sairauksia.

– Epoksiyhdisteet aiheuttavat 
tällä hetkellä eniten työperäisen aller
gisen kosketusihottuman tapauksia. 
Kun käyttää työssään epoksiin perus
tuvia tuotteita, kuten epoksimaaleja, 
liimoja ja pinnoitteita, on tärkeää 
suojautua kemikaalin ihokosketuk
selta, ihotautien apulaisylilääkäri 
Maria Pesonen Työterveyslaitoksesta 
sanoo.

Joillakin henkilöillä allergian 
kehittymiseen voi riittää yksi rois
kaus epoksia esimerkiksi käden iholle. 
Tällöin iholle muodostuu altistumisen 
jälkeen ärhäkkä ihottuma. Toisaalta 
allergia voi ilmaantua myös epoksien 
parissa pitkään ongelmitta työsken
nelleelle.

Tärinätauti yleistyy
Ammattitaudeista tärinätautia todet
tiin aiempaa enemmän. Tärinätauti 
ilmenee ajoittaisena valkosormi
suutena, ja oireina voi esiintyä myös 
käsien puutumista ja kömpelyyttä.

Tapauksia esiintyy eniten talonra
kentamisessa, ja ammateista tärinä
tauti koskee erityisesti rakennustyön
tekijöitä (pois lukien sähköasentajat), 
konepaja ja valimotyöntekijöitä sekä 
asentajia ja korjaajia.

– Tärinätauti on ollut alidiag
nosoitu sairaus, jota huomataan nyt 
epäillä ja tutkia aiempaa herkemmin 
työterveyshuollossa. Käsitärinää 
aiheuttavat monet yleiset työkalut, 
kuten porakone, kulmahiomakone ja 
pulttipyssy, ylilääkäri Kirsi Koskela 
Työterveyslaitoksesta kertoo.

Vahvistettuja tärinätautitapauksia 
oli 34, joista 85 prosenttia miehillä.

Työikäisten yleisimmät ammat
titaudit ovat meluvamma, allerginen 
kosketusihottuma, ärsytyskosketus
ihottuma, ammattiastma ja asbesti
plakkitauti. Kemikaaleille altistumi
nen aiheuttaa viime vuosien tapaan 
lähes puolet ammattitaudeista. Vajaa 
kolmasosa ammattitaudeista todetaan 
työuran jälkeen.

Ammattitauti-ilmoitus 
on työsuojelun väline
Lääkäreillä on lakisääteinen velvol
lisuus ilmoittaa ammattitauti ja 
ammattitautiepäilytapaukset työ
suojeluviranomaiselle. Edelleen 60 
prosenttia vahvistetuistakin ammatti
tautitapauksista jää ilmoittamatta.

– On tärkeää, että aluehallintovi
rasto saa tiedon kaikista ammattitau
deista ja ammattitautiepäilyistä. Se on 
keskeinen työsuojelun väline, jonka 
avulla AVI voi kohdentaa työsuojelu
tarkastuksiaan ja työpaikoilla saadaan 
tehtyä tarvittavia työturvallisuutta 
parantavia muutoksia, Kirsi Koskela 
sanoo. ¶

→ Ajankohtaista

Esimerkiksi epoksi
tuotteet voivat altis
taa ärsytyskosketus
ihottumalle.



5

Kevyesti yrittäjä

Matti Harjuniemi 
on rakennusliiton 
puheenjohtaja

→ Puheenjohtajalta

KEVYTYRITTÄJÄLLÄ ei ole omaa yritystä. Kevytyrittäjän asia
kas maksaa palvelusta kertyvän laskun laskutuspalveluun. 
Tämä hoitaa veronpidätyksen ja vakuutusmaksut, mutta ei 
ole kevytyrittäjän työnantaja. Palvelumaksun se perii. 

Veijarien laskutuspalvelut perivät kevytyrittäjien työstä 
rakennusalan pääurakoitsijalta tavallisesti 15–17 euroa tun
nilta. 11 euroa on pohjanoteeraus. Osa tästä tuntitaksasta 
maksetaan tekijälle. Veroja, yrittäjän eläkemaksuja tai tapa
turma ja vastuuvakuutusmaksuja ei tietenkään makseta. 

Tätä pimeää työtä ja omatekoisia laskutuspalveluja pyö
rittävät työvoimakauppiaat, jotka tekevät Suomeen töihin 
tulevista ihmisistä kevytyrittäjiä, usein näiden tietämättä. 
Työvoimakauppiaiden julkisivu on aliurakoitsija, jonka haa
larit kevytyrittäjille annetaan.  

Kevytyrittäjyys ja laskutuspalvelu ovat lähtökohtaisesti 
laillista puuhaa. Monille aloille ja keikkoihin kevytyrittäjyys 
mitä ilmeisimmin sopii. Rakennusalalla jopparit kuitenkin 
ottavat salamannopeasti käyttöön kaikki laillisilta näyttä
vät hämärät keinot, joilla voidaan hyödyntää leivän perässä 
ympäri Eurooppaa kulkevia ihmisiä.  

Työehtoneuvotteluissa otimme Talonrakennusteollisuus 
ry:n kanssa yhteisesti kantaa asiaan. Kantamme mukaan 
vastuullisuus edellyttää, että alihankkijan ja vuokratyövoi
mayrityksen henkilöstön asema on järjestetty työsuhteiseksi. 
Tämä onkin paras tapaa estää pimeä työ ja ihmisten hyväksi
käyttö kevytyrittäjyyden verhossa. 

Mikään ei estä osaajia alkamasta oikeiksi yrittäjiksi. 
Yhtiömuotoja riittää. Oman turvan kannalta on kuiten
kin hyvä tietää mihin ryhtyy. On osattava työ. Urakka tai 
laskutussummalla on voitava elää. Myös yrittäjäriski on 
huomioitava. Työkaluja on uusittava ja huollettava. Verot 
sekä tapaturma ja vastuuvakuutukset on maksettava. On 
myös syytä maksaa tarpeeksi eläkemaksua, jotta pärjää myös 
työuran jälkeen. Monien yrittäjäeläke onkin kansaneläkkeen 
tasoa, kun eläkemaksua ei ole maksettu tarpeeksi. 

Työn kevättä! ¶

Matti Harjuniemi

Jäsenet on 
vakuutettu 
tapaturman 
varalta
LIITON TYÖSSÄKÄYVÄT ja työt
tömät jäsenet on vakuutettu 
vapaaajan tapaturmavakuu
tuksella, joka korvaa tapatur
man hoitokuluja 10 205 euroon 
saakka ilman omavastuuta. Va
kuutukseen sisältyy myös py
syvän haitan korvaus ja kuole
mantapauskorvaus.  

Kaikki jäsenet on vakuutet
tu järjestövakuutuksella, kun 
he osallistuvat liiton tai ammat
tiosaston tapahtumiin. Lisäksi 
jäsenet saavat alennuksia Tur
van vakuutusmaksuista. ¶

Lisätietoa:  
turva.fi/rakennusliitto 
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→ Ajankohtaista

Matkakustannusten vähennys
oikeus nousee 8 400 euroon

ASUNNON ja työpaikan väli
sen matkakuluvähennyksen 
enimmäismäärää korotetaan 

määräaikaisesti vuoden 2022 henkilö
verotusta varten 7 000 eurosta 8 400 
euroon.

Lisäksi oman auton mukaan 
laskettava matkakuluvähennys on 
tarkoitus korottaa määräaikaisesti 5 
sentillä vuodelle 2022 säätämällä sen 
määräksi 0,30 euroa/km. Oma auton 
mukaan asunnon ja työpaikan väliset 
matkakulut voi vähentää esimerkiksi 
niissä tilanteissa, joissa julkista kulku
neuvoa ei ole käytettävissä lainkaan. ¶

HUOM!
Tällä hetkellä käytettävät verokortit ja ennakonpidä-
tysprosentit on laskettu nykyisten euromääräisten 
enimmäisrajojen mukaan. Palkansaajan pitänee ha-
kea uutta verokorttia, jos laskennassa käytetyt mat-
kakustannukset ovat ylittäneet nykyiset ensimmäis-
rajat ellei Verohallinto sitten itse laske ja työnantaja 
näin saa uudelleen laskettuja ennakonpidätystietoja. 

Hallituksen on tarkoitus selvitellä myös liityntä-
pysäköinnin kustannusten vähennyskelpoisuutta 
kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta. ¶

KEVYTYRITTÄJYYS on joissakin 
tapauksissa joustava ja hyvä tapa tie
nata hiukan lisää opiskelijan ja miksei 
työllisenkin leivän päälle. Työsuhteen 
tai varsinaisen yrittämisen korvaa
jaksi se on kuitenkin erittäin huono 
vaihtoehto. Suurimmassa riskissä ovat 
ulkomaiset ja vuokratyöntekijät. Heitä 
on jopa painostettu ryhtymään kevyt
yrittäjiksi. Kieltä osaamattomilta on 
otettu allekirjoituksia papereihin, joita 
he eivät ymmärrä ja nuoria harhaute
taan tällaisiin ”yrittäjäsopimuksiin”. 
Tällä tilaajayritys sysää vastuuta sille 
kuuluvista asioista suoraan työnteki
jän harteille. 

Julkilausuma kevyt yrittäjyydestä

Työntekijän itsensä vastuulle 
jäävät ainakin lomarahat, sairauspäi
värahat, eläkemaksut ja työttömyys
vakuutusmaksut. Myös laskutuspal
velua käyttävä joutuu maksamaan 
sille välityspalkkion, esimerkiksi 5 
prosenttia ansioista. Lisäksi seurauk
sena voi työttömyyden sattuessa olla, 
että TEtoimisto katsoo työntekijän 
päätoimiseksi yrittäjäksi, jolloin hän ei 
ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päi
värahaan. Tiettyjen ehtojen ylittyessä 
myös YELmaksu on lakisääteinen. 
Tapaturman varalle vakuuttaminen 
kuuluu myös työnantajan vastuulle.

Havaittavana trendinä on ollut 

viimeisen parin vuoden aikana, että 
nollatuntisopimuksista on siirrytty 
kevytyrittäjyyden suuntaan mikä on 
työntekijän työsuhdeturvan kannalta 
vieläkin huonompi vaihtoehto.

Talonrakennusteollisuus ry ja 
Rakennusliito ry katsovat yhteisesti, 
että yhteisellä työmaalla toimivien vas
tuusuhteitten pitää olla selkeät. Käytän
nössä tämä tarkoittaa, että alihankkijan 
ja vuokratyövoimayrityksen henkilöstön 
asema on järjestetty työsuhteiseksi. ¶

Rakennusliiton Keski-Suomen aluejärjestön 
edustajakokous
6.4.2022 Jyväskylä



No nyt se meinaa 
nukkua, lenkille piti 

lähteä.

On se kiva, että kulta 
jaksaa huolehtia.

Kun välität,
valitse heille parasta –

Turvassa-henkivakuutus!

Eikä muuten maksa paljon.
Rakennusliiton jäsenelle vain

9,87 €/kk
Hintaesimerkki 2022  

30-vuotias Rakennusliiton jäsen,  
korvaussumma  

100 000 €.

Turvassa
-henkivakuutuksella

Turvaa rakkaimpasi

 Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä sinua vaan heitä, jotka
ovat sinulle kaikista rakkaimpia. Eivätkö he ansaitsekin parasta? 

Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityisesti ammattiliiton jäsenelle 
edullinen henkivakuutus. Hinta saattaa 
yllättää sinut iloisesti, laske vaikka itse 

turva.fi/henkivakuutus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola  

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
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→ Ajankohtaista

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: BSA

BSA - International Scaffolders -turnaus

1. Hotrema, Liettua 1 h 39 min
2. Globalita, Liettua 1 h 46 min
3. Bjorli Bygg, Ruotsi 1 h 59 min
4. Telinetiimi, Suomi 2 h 18 min
5. Bygg Stillas AS, Norja 2 h 35 min
6. Global Scaffolders UAB, Liettua 3 h 00 min

Telinepystytyskisat 
Vilnassa
Telinetiimin joukkue tuli neljänneksi Liettuassa 
järjestetyissä rakennustelinekisoissa.

BSA – Baltic Scaffolders Asso-
ciationin Vilnassa 21.–22. 
huhtikuuta järjestämät raken-

nustelineiden pystytyskisat voitti 
toistamiseen liettualainen Hotreman 
joukkue. 

– Neljäs sija tuli. Muutaman 
virheen takia meni enemmän aikaa 
pystytykseen. Muutama vinotuki jäi 
laittamatta paikoilleen, mutta saimme 
ängettyä homman maaliin, Teline-
tiimin kisajoukkueessa mukana ollut 
telineasentaja Reko Keijonen harmit-
telee.

Ensimmäisenä kilpailupäivänä 
joukkueet kisasivat kädenväännössä 
ja aloituspalatornin rakentami-
sessa. Telinetiimi tuli aloituspäivänä 
toiseksi. Telineasentaja Pilv Valdek 
voitti hopeaa kädenväännössä sekä 
90-kiloisten että avoimessa sarjassa. 
Illalla joukkueille jaettiin telinepiirus-
tukset seuraavaa päivän suunnittelua 
varten.

Varsinaisena kilpailupäivänä 
joukkueet rakensivat siltarakennel-
man. Sillan alapuolelle tuli riippuva 
tasanne. Nopeuden lisäksi asennus-
turvallisuutta seurattiin tarkasti. 
Asennustekniikka kuului myös tuo-
maroitaviin asioihin.

– Tuomaripeliä oli selvästi. Eihän 
me muuten olisi tultu neljänsiksi, Kei-
jonen nauraa.

– Kisoissa oli hyvä henki. Kaikki 
olivat kohteliaita toisilleen. Suosit-
telen kisaa muillekin. Meidän jouk-
kueemme lähtee ainakin ensi vuonna 
ottamaan mestaruuden.

Kisojen järjestelyt olivat Keijosen 
mukaan erinomaiset. Telinetiimi oli 
pienin kisoihin osallistunut yritys. 
Esimerkiksi kisat voittanut Hotrema 
toimii tällä hetkellä 20 maassa.

– Meidän joukkueessamme oli 
kisojen nuorin ja vanhin osanottaja, 
Keijonen sanoo.

Keijosen mukaan kisoista ei jäänyt 
ihmeempiä tuliaisia kotiin tuotavaksi. 

Pystytysmenetelmät ovat hioutuneet 
jo sellaisiksi, ettei uusia innovaatioita 
tahdo enää syntyä. Suomalaisen teli-
neasennuksen työturvallisuuskäytän-
nöt ovat jo hyvällä tolalla

– Aika samalla tavalla muutkin 
työskentelivät, Keijonen arvioi. 

BSA järjesti rakennustelinekisat 
ensimmäisen kerran vuonna 2019. 
Koronapandemia siirsi seuraavien 
kisojen järjestämisen tälle keväälle. 
Kisoihin oli alun perin ilmoittautunut 
8 joukkuetta, mutta perille pääsi vain 
6 joukkuetta. ¶

Kilpailutehtävänä 
oli alatasanteelli-
sen siltatelineen ra-
kennus. Telinetiimin 
joukkue etualalla.

Telinetiimin joukkue saapui 
kisapaikalle liput liehuen.



BOSCH PARTNERI
Etuohjelma ammattilaisille

BOSCH PROFESSIONAL tarjoaa ammattityökaluja ostaville yrityk-
sille Partneri-etuohjelman, jonka kautta yritys saa merkittä-
viä etuja sähkötyökaluostoista, nopean huoltopalvelun ja 3 vuo-
den takuun koneille ja akuille. Partneri-yrityksen edustajana 
voit myös kokeilla työkaluja ennen hankintapäätöksen tekoa. 
Bosch-työkaluasiantuntija varmistaa, että sinulla on työteh-
täviisi  juuri oikeat laitteet. 

”Kun viiden ostetun rungon 
päälle saa ilmaisen koneen ja 
kaksi akkua, niin onhan se mel- 
koinen hyöty, varsinkin kun pu- 
hutaan kalliimmista BITURBO- 
koneista.” 

Tommi Ratilainen 
Rakennuspalvelu Ratilainen 

KYSY LISÄÄ: 

Timo Nenonen
010 480 8377
timo.nenonen@bosch.com

Andreas Kukko
010 480 8411
andreas.kukko@bosch.com

Osta viisi 18V tai BITURBO-työkalua kerralla, saat lisäko-
neen ja akkuja kaupan päälle.

Osta kaksi 18V- tai BITURBO-työkalua kerralla, saat 
ProCORE-akun veloituksetta.

Nopea huolto omassa Bosch Keskushuollossa 
Suomessa.

3 vuoden täystakuu työkaluille, sisältäen akut ja laturit.

Työkalujen kokeilu ennen ostoa.

Suora yhteys BOSCH-työkaluasiantuntijaan.

+
+

+
+
+
+

LIITY!
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

– Pääkaupunkiseudulla 
saatujen tavaralahjoitus
ten määrä räjähti ennen
näkemättömäksi yhden 
somepostauksemme 
myötä, Hope ry:n Eveliina 
Hostila sanoo.

Hope – Yhdessä &  
Yhteisesti ry 
on hyväntekeväisyys
yhdistys, joka 
avustaa vähävaraisia 
lapsiperheitä Suomessa 
useilla paikkakunnilla. 
Yhdistyksen perustivat 
Tiina Nummenmaa ja Laura 
Kivimäki vuonna 2009. 
Hope ry on uskonnollisesti 
ja poliittisesti sitoutumaton 
yhdistys.
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→ Henkilö

Hope  
auttaa lapsiperheitä

Vaikka Ukrainan hätä vie kaiken huomion,  
suomalaiset perheet tarvitsevat myös apua.

VUONNA 2008 muutama äiti, 
mukaanlukien Tiina Num-
menmaa ja Laura Kivimäki 

olisivat halunneet auttaa lähiseudun 
vähävaraisia perheitä, mutta oikean-
laista kanavaa avun toimittamiselle ei 
löytynyt.

– He yhdistivät voimansa ja järjes-
tivät vaatekeräyksen. Tavaraa tuli yli 
odotusten, Hope ry:n toiminnanjohta-
ja Eveliina Hostila kertoo yhdistyksen 
alkuhetkestä.

Varsinainen yhdistys perustettiin 
keväällä 2009. Tänä päivänä Hopen 
toiminta kattaa 20 suurinta kaupun-
kia. Viime vuonna apua sai reilut 
9 200 perhettä. Apua saaneiden lasten 
määrä nousi yli 22 400 lapseen. Lähes 
puolet apua tarvitsevista lapsista asuu 
pääkaupunkiseudulla.

– Yhdistyksen aloittaessa lapsiper-
heköyhyydestä puhuttiin paljon vä-
hemmän. Nyt ongelma tunnistetaan 
ja tunnustetaan yhteiskunnallisena 
ilmiönä, Hostila sanoo.

– Me emme voi ratkaista köy-
hyysongelmaa. Se ratkaistaan aivan 
muissa pöydissä. Haluamme lievittää 
köyhyyden vaikutuksia yhdessä mui-
den toimijoiden kanssa.

Hope ry tekee yhteistyötä viralli-
sen sosiaalityön kanssa.

– Meille ohjataan julkisen puolen 
asiakkaita esimerkiksi silloin, kun per-
heen toimeentulotuki ei riitä.

Tärkein auttamismuoto on tava-
ra- ja vaatelahjoitukset. Yhdistyksen 
laskelmien mukaan heidän kauttaan 
välitetään 4 miljoonan euron edestä 
vaatteita ja muuta tavaraa avunsaajille. 

– Tuemme myös lasten harrastuk-
sia ja vapaa-ajan elämyksiä. Harrastus-
tuki on kasvanut viime vuosina.

Hope järjestää vuosittain Toivon 
päivän kampanja touko-kesäkuun 
vaihteessa. Kampanjan avulla toteute-
taan nuorten erilaisia haaveita. 

– 12–17-vuotiaat nuoret toivovat 
esimerkiksi polkupyöriä ja mahdolli-
suutta ostaa vaatteita itselleen. Nuo-
riso jää vähän sivuun meidän perus-
toiminnassamme harrastustoiminnan 
tukemista lukuun ottamatta, Hostila 
sanoo.

Keväällä on aina lahjoitustava-
ran kierrossa pieni notkahdus, jota 
koronapandemia on pahentanut. Tänä 
keväänä etenkin pääkaupunkiseudulla 
tavaralahjoituksia on tullut paljon so-
mejulkisuuden ansiosta. Yhdistysten 
vapaaehtoiset ovat kehitelleet myös 
uusia avustusmuotoja.

– Kun korona sulki toimipis-
teemme, rupesimme toimittamaan 

ruoka-apua. Se oli meille aivan uusi 
avustusmuoto, Hostila kertoo.

Ostokorttien jakaminen oli mah-
dollista yritysten tuen ansiosta. Per-
heet voivat valita juuri niitä tuotteita, 
joita tarvitsevat. 

Köyhyyteen kuuluvat häpeän ja 
ulkopuolisuuden tunteet.  Köyhyys voi 
viedä toimintakyvyn niin heikoksi, 
että avuntarvetta kartoittavan netti-
lomakkeen täyttäminen voi tuntua 
mahdottomalta. Maailma on muuttu-
nut parin viime vuoden aikana mel-
koisesti ja auttamiseen on kehitettävä 
uusia tapoja.

– Monet ilmiöt koskettavat talout-
ta ja ne heijastuvat perheisiin. Olem-
me pohtineet miten bensan hinta 
vaikuttaa palveluiden saavuttavuuteen 
maakunnissa.

Hope pyörii lähes täysin vapaa-
ehtoisvoimin. Yhdistyksellä on vain 2 
vakinaista työntekijää sekä muutamia 
tukityöllistettyjä pääkaupunkiseudulla 
ja Tampereella.  Vapaaehtoistyönteki-
jöitä on 630 henkeä. Hostila on ollut 
perustamassa Hämeenlinnan paikallis-
toimintaa vuonna 2011. Kimmoke va-
paaehtoistyöstä tuli neuvolassa luetus-
ta, Hopesta kertovasta lehtiartikkelista.

– Työni on vapaaehtoisten tuke-
mista ja auttamista ympäri Suomea. ¶



TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

MUSTA LUATIKKO

Kuopion taidelukio Lumitin ulkopuoli kätkee 
korkeat, avoimet ja teknisesti vaativat 
sisätilat. Työmaalla huonekorkeus on 
selätetty massiivisin telinein sekä huolellisin 
putoamissuojauksin.

ja teleskooppi
katsomo

12

Julkisivu on lähes valmis.

→ Uudisrakentaminen
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L
UMITIN TYÖMAA sijaitsee 
Kuopion keskustassa, vanhan 
lukion vieressä. Parhaillaan on 
käynnissä väliseinien tiililaat
tojen asennus ja pinnoitustyöt, 

lattioiden plaanotyöt sekä alakattojen 
ja sisäovien asennus.

Hommia paiskii 81 työntekijää, 
joista toistakymmentä on pääurakoit
sija NCC:n omia. Ulkoa lukioraken
nus näyttää ensin puupainotteiselta, 
mutta kun näkymää katselee takapuo
lelta, huomaa että seinät ovat muu
rattu tyylikkään mosaiikkimaisesti, 
mistä tulee mieleen puupinta.

Pääsisäänkäynnin yläpuolelle 
tulee lasiseinä, joka jutuntekohetkellä 
oli vielä pressun suojissa. Julkisivun 
nostintyöalue on rajattu krouvilla 
muovisella ketjulla, joka kestää kaikki 
säät: yksi NCC:n aluetyösuojeluval
tuutettu, yhteysmies Jukka Laurion 
(58v.) tuomista innovaatioista.

Hän on työskennellyt yrityksessä 
14 vuotta ja sanoo olevansa yleismies
jantunen, joka vastaa työsuojelu
asioista.

– Tänään olen varmistellut putoa
missuojauksia ja aukkosuojia kuntoon 
sekä purkanut vanhoja osastointeja. 
Tehtäviini kuuluu myös valjas ja pu
toamissuojaintarkastukset Kuopion 
alueella.

Laurio sanoo, että viikoittaiset 
TRmittaukset eivät riitä, sillä tilanne 
voi olla ihan toisenlainen seuraavana 
päivänä, sillä työmaa muuttuu koko 
ajan.

– Kierrän työmaita ja teen työ
turvallisuushavaintoja. Tänään olen 
esimerkiksi tarttunut suojalasipuuttei
siin ja telineitten nousuteiden puuttu
miseen.

Joskus uran varrella hän on kuu
lemma havainnut sellaista asennetta, 
että miksi meidän työmaallamme pi
tää olla niin tiukat työsuojelusäännöt, 
kun jollain toisella työmaalla ei ollut.

– Sanon siihen, että sen takia, 
kun tällä työmaalla me välitämme 
enemmän siitä, että pääset työpäivän 
jälkeen terveenä kotiin.

Ihmeellistä kyllä, tämä on jo 
toinen taidelukiotyömaa, jossa Laurio 

työskentelee: hän oli mukana myös ko
tipaikkansa Savonlinnan taidelukion 
rakentamisessa.

Black box
Sisällä käy hyörinä: seinäpinnat valmis
tuvat eri tiloissa, kuten black boxissa.

– Sitä me olemme ihmetelleet, 
että miksi sen nimen pitää olla eng
lanninkielinen, kun senhän pitäisi olla 
musta luatikko, Jukka Laurio sanoo.

Lukioon tulee siis paitsi näyttämö 
yhteiskäyttöön musiikkikeskuksen 
kanssa, myös erilaisia muita tiloja soit
tamiseen. Seinät on äänieristetty, ja 
betonilattioitakin on korotettu kaksi 
senttiä sylomerikumivaimentimien 
varaan, jotta ääni ei kantaudu raken
teissa eteenpäin. 

Tuleepa näyttämön oheen myös 
teleskooppikatsomo, jonka voi tarpeen 
mukaan vetää pidemmälle.

– Kyse on arkkitehtonisesti mo
nimuotoisesta rakennuksesta, Laurio 
muotoilee. →

Työmaa on valmis 

29.7.
NCC:n työntekijöiden  

ikähaitari on 

20–62
Lumitin käyttöikä on 

100  
vuotta

Antti Räisänen oli 
tekemässä tätä lu-
kusoppea. Kuvitel-
kaa tähän tyynyt: 
ollapa lukiolainen.

Muoviketju kestää ja rajaa 
työalueet tehokkaasti.
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Jukka Laurion 
kirjoitustuotanto:
• Kuopion museon työmaablogi, taidelukio 

Lumitin työmaablogi

• Kotkyläläinen-lehti

• kolumnisti ja pakinoitsija Itä-Savo –lehti 
(seitsemän vuotta)

• Onnentonkija-runokirja (2009)

• Pidä kaiteesta kiinni –antologia (toim. 2014)

• Tulisit jos tietäisit –antologia (toim. 2018)

• elämänoppi: Suhtaudu kaikkiin ihmisiin 
ihmisinä, sillä se tulee aina jossain 
vaiheessa hyvänä takaisin

Vastaava mestari Harri Lampinen 
toteaa, että juuri näin on.

– Rakennuksessa on erittäin mo
nimutkaisia rakenteita. Erikoistilat, 
kuten näyttämö ja huone huoneessa 
tilat, tuovat haastetta.

Lumitin rakentaminen alkoi loka
kuussa 2020 ja se luovutetaan tilaajalle 
heinäkuun 2022 lopussa.

– Myös aikataulu tuo oman pai
neensa työmaalle. Kaikkiaan valmis
tuu 9 470 neliömetrin bruttoala.

Rakentamisessa noudatetaan 
terve talo kriteerejä ja päästöluokka 
pinnoitteissa on korkein M1. Rakennus 
käyttää kaukolämpöä ja kylmää.

– Olemme huolehtineet jätteiden 
kierrätyksestä työmaalla. Pihassa on 
lavat eri jakeille, eli energiajätteelle, 
metallille, puulle, sekajätteelle, kivelle, 
kipsille sekä ongelmajätteelle, Lampi
nen kertoo.

Laurio lisää, että toki kierrätys 
vaatii aina perehdyttämisen uusille 
työntekijöille. 

Plaanot ja sopet
Kävelemme kakkoskerroksessa, jossa 
lattioissa on menossa design plaano 
työt. Hiotulle lattialle tulee ensin 
praimeri, sitten levitetään plaano ja 
lopuksi lakataan. Jossain kohtaa on 
tehty viihtyisiä ja hiljaisempia tiloja 
huopamattojen avulla.

Portaikossa vastaan tulee kirves
mies Antti Räisänen (28v.).

– Olin juuri eristämässä sisään
käynnin välipohjaa. Laitoin iskupora
koneella kiinnikkeitä. Aikaisemmin 
tein muun muassa portaikkoa kak
koskerrokseen ja samaan yhteyteen 
lukusoppea.

Kaikkiaan Räisänen on ollut alalla 
10 vuotta. Eniten hän käyttää työvä
lineistä laadukkaaksi osoittautunutta 
vasaraansa.

– Hyvä maksaa. Toinen työkalu, 
jota tulee paljon käytettyä, on rulla
mitta. Tykkään siitä, että näen kätteni 
jäljen ja että saan tehdä fyysistä työtä.

Räisänen kertoo, että on aikanaan 
saanut kysyä kokeneemmilta, kun on 
itse tullut alalle.

NCC:n aluetyösuojeluvaltuutettu, 
yhteysmies Jukka Laurio sanoo ole-
vansa lupsakka luonne. – Jutuste-
lulla voi ratkaista useimmat asiat.

Mosaiikkimainen takaseinä.

Korkeat tilat 
vaativat paljon 
putoamissuo-
jaukselta, osas-
toinnilta ja teli-
neiltä.



Jukka Laurio on myös käynyt ot
tamassa oppia Jyväskylässä ja Oulussa 
eri työmailla hyvistä käytännöistä.

– Siinä näkee miten muualla 
tehdään ja voi ottaa mallia. Esimer
kiksi työmaavalaistukseen lednauhat 
ovat tosi käteviä. Oulusta otin mallia 
käyttää muoviketjua ulkoalueiden 
rajauksiin.

Mikä on paras oppisi elämässä?
– Mitä enemmän siltoja poltat, sen 

vähemmän on avoimia ovia. Ja aina 
kannattaa ottaa ihmiset ihmisinä ja 
suhtautua heihin kunnioittavasti, sillä 
se tulee hyvänä takaisin.

Laurio uskoo keskustelun voi
maan ja siihen, että jos ei tiedä niin 
voi kysyä kokeneemmalta.

– Kannattaa rohkeasti kehittää 
itseään paremmaksi ja uskaltaa kokeil
la uusiakin asioita. Se on esimerkiksi 

mukava kattoa, kun nuori työntekijä 
tekee homman. Ai se teki sen noin, ei 
se ollutkaan ainoa oikea tapa, miten 
itse on tehnyt 30 vuotta. Oppiminen 
käy moneen suuntaan.

Uusia koneita, laitteita ja tekniik
kaa tulee koko ajan lisää. Myös työtur
vallisuus paranee, kun uusia välineitä 
kehitetään.

– Esimerkiksi pölynhallinta on 
kehittynyt: työpisteiltä vähennetään 
kvartsipölyä henkilökohtaisilla suo
jaimilla, raitisilmamaskeilla, osastoin
nilla, kohdepoistoilla ja imuroinnin 
tehostamisella.

Lopuksi Laurio toivoo maailman
rauhaa ja hyvää veneilykesää.

– Hyvä veneilykesä on sellainen, 
että aurinko paistaa, muttei liian kuu
masti. Käy kevyt tuuli, ja vesi liplattaa 
vaaksan verran. ¶

– Nyt olen jo itse saanut opastaa 
nuorempia. Vaikka ei heitä hirveästi 
ole alalle tulossa.

Mistä se voi johtua?
– Ehkä siitä, että kun ensin tar

jotaan harjan vartta, niin he eivät 
innostu siitä. Heidät pitäisi laittaa 
kokeneiden ammattilaisten matkaan 
oppia hakemaan.

Hyvää takaisin
Laurio on työskennellyt aluetyösuoje
luvaltuutettuna 11 vuotta. Hänen 
tehtäviinsä kuuluu kiertää kaikki 
Kuopion työmaat.

– Vähintään kerran kuukaudessa 
käyn joka työmaalla, mutta  
mieluummin useammin. Tällä  
hetkellä Kuo piossa on käynnissä  
4 kohdetta.

Drive change for 
generations to come

Teemme tulevaisuutta yhteistyön 
ja innovaatioiden kautta.

Oletko valmis kehittymään kanssamme?

Etsimme tiimipelaajia.
Ihmisiä, jotka ovat joustavia ja idearikkaita.

Yhteiskunta tarvitsee metalleja, ja me tarvitsemme sinua!

Boliden Kokkola hakee nyt:
Kunnossapitopäällikköä
 - infra ja rakentaminen

Haku päättyy 15.5.2022
www.boliden.com/fi/ura
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TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Kroppa kunnossa  
koko työuran?

Rakennusalan fyysisen kuormituksen vähentämiseen  
on kiinnitetty nyt koko EU-alueen huomio.

EU:SSA on ollut vuodesta 2020 vuoteen 2022 
käynnissä hanke, jolla pyritään vähentämään 
työn fyysistä kuormitusta rakennusalalla. 

Suomessa hanketta koordinoi Työterveyslaitos. 
Samaan aikaan meneillään on myös työsuojelu-
puolella SLIC-hanke, jossa työsuojelutarkastuksilla 
pyritään ohjaamaan tarkastuksia työn fyysiseen 
kuormitukseen. Rakennusala on yksi mukana ole-
vista aloista.

Fyysistä kuormitusta 
monesta suunnasta
– Yleisimmät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liit-
tyvät ammattitautiepäillyt rakennusalan työnte-
kijöillä ovat muun muassa rannekanavaoireyhty-
mä, pitkäaikainen käden tai ranteen jännekalvon 
tulehdus ja värttinäluun puikkolisäkkeen alueen 
jännetuppitulehdus. Ne aiheuttavat varsin pitkiä 

Rakennusalalla on 
monta erityyppistä 
fyysisesti kuormitta-
vaa piirrettä. Esimer-
kiksi yläraajojen liik-
keiden toistuvuus voi 
rasittaa olkaniveliä.

→ Rakentajan terveys
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sairauslomia, erikoistutkija Elina Östring Työter-
veyslaitokselta kertoo.

Östringin mukaan kuormitus työssä syntyy 
aina vuorovaikutuksessa työympäristön, työteh-
tävien ja työssä käytettävien koneiden kanssa. 
Kuormitus voi syntyä yksittäisissä työtehtävissä 
(toistotyö) tai kokonaiskuormituksessa, jossa kuor-
mitustekijät summautuvat ja vaikuttavat toisiinsa. 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat syntyvät pitkällä 
aikavälillä, eikä niille ole välttämättä yhtä selittä-
vää syytä. Tule-vaivojen syntyyn voivat vaikuttaa 
työhön liittyvät fyysiset tekijät, yksilölliset, esi-
merkiksi elämäntapoihin liittyvät tekijät (perimä, 
liikunnan puute, ylipaino), psykososiaaliset tekijät 
sekä työympäristö. 

Rakennusalalle tyypillisiä kuormitustekijöitä 
ovat hankalat työasennot (polvillaan työskentely, 
kiertyneet, kumarat asennot), toistuvat liikkeet 
(kiipeäminen, nostot, yläraajan työliikkeiden tois-
tuvuus) sekä voimankäyttö (raskaiden taakkojen 
nostelu ja kantaminen sekä puristusvoimaa vaati-
vat työt). Lisäksi tärisevät työvälineet aiheuttavat 
kuormitusta.

Mitä kuormitukselle sitten voidaan tehdä? 
Ainakin nostotyön määrällä on merkitystä.

Kaikilla Suomen viidellä Avin työ-
suojelun vastuualueella tarkis-
tetaan rakennustyömailla työn 
fyysistä kuormitusta maaliskuun 
puolivälistä loppukesään.

– Fyysisen kuormituksen val-
vonta rakennustyömailla on jää-
nyt valvontatyössä hiukan ta-
ka-alalle. Tämä ei tarkoita, että 
sitä ei olisi lainkaan valvottu, 
mutta se on jäänyt hiukan mui-
den osa-alueiden alle, kuten esi-
merkiksi putoamissuojauksen ja 
pölynhallinnan valvonnan, tar-
kastaja Mikko Koivisto, Länsi- ja 
Sisä-Suomen Avin työsuojelun 
vastuualueelta kertoo.

Miksi fyysisen kuormituk-
sen hallinta voi olla hankalaa työ-
mailla?

Koivisto näkee useita eri syi-
tä. Työmaat ovat usein valvonta-
kohteita, joilla on useampia työn-
antajia.

– Erityisesti isoilla työmail-
la on useita eri työnantajia. Siellä 
on päätoteuttaja ja lukuisia aliu-
rakoitsijoita, joten se jo luo vaa-
tivat puitteet fyysisen kuormi-
tuksen hallinnalle. Lisäksi meillä 
on päätoteuttajia, joilla ei ole 
lainkaan omia työntekijöitä. Huo-
maako se silloin riittävän hy-
vin fyysisen kuormituksen haas-
teet, kun omia työntekijöitä ei 
ole?

Työtä tehdään alalla paljon 
urakkapohjaisesti, joten tauotus 
jää väliin. Juuri tauot ovat tärkeä 
osa fyysisen kuormituksen hal-
lintaa.

– Rakennusala on tiukas-
ti kilpailtu, jolla tekemisen puit-
teet määritellään ennen kuin yh-
tään nostoa on suoritettu. Tämä 
kilpailutilanne voi herkästi tehdä 
sen, että kuormitusasioissa oi-
kaistaan.

– Fyysisen kuormituksen vähentämisellä on 
hyödyllisiä vaikutuksia olkanivelten terveyteen. 
Erityisesti nostotyön vähentämisellä näyttää ole-
van olkapääoireilta suojaava vaikutus.

Tärkeintä on kuitenkin kattava vaarojen ja 
haittojen arviointi ja sen perusteella tehtävä toi-
menpideohjelma, jonka pitäisi olla työmaakohtai-
nen.

– Silloin kunkin hankkeen vaarojen ja haitto-
jen erityispiirteet saadaan arvioiduksi ja toimenpi-
teet voidaan kohdentaa, Östring selventää.

Östring nostaa tärkeäksi toimenpiteeksi myös 
työmaan suunnittelun ja eri työvaiheisiin varautu-
misen. 

– Yhteisellä työmaalla on erilaisia toimijoita, 
joten on tärkeää saada keskinäiset sovitut menet-
telytavat sellaisiksi, että jokainen tiedostaa ne ja 
toimii niiden mukaan. Päätoteuttaja vastaa tästä.

Kuormitusta voidaan myös vähentää töiden 
sisältöjä kehittämällä.

– Työn monipuolistaminen esimerkiksi työ-
kierrolla antaa vaihtelua työpäivään ja rasitukseen. 
Työn tauotus on myös tärkeää erityisesti silloin, 
kun se sisältää jatkuvia toistoliikkeitä, nostamista 
ja kantamista. ¶

EU-vetoisen SLIC-hankkeen 
lisäksi työsuojelupuolella suun-
nitellaan vuodelle 2023 kohden-
nettua fyysisen kuormituksen 
valvontaa rakennustyömaille. 
SLIC-hankkeeseen liittyvät työ-
suojelutarkastukset tehdään il-
moittamalla etukäteen. Mitä 
työnantajan pitää ottaa huo-
mioon?

– Tarkastamme turvallisuus-
suunnitelmat fyysiseen kuor-
mitukseen liittyen, työsuojelun 
toimintaohjelman, työterveys-
huollon työpaikkaselvityksen ja 
toimintasuunnitelman, tapatur-
maluettelon ja työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutukset ja pe-
rehdytysmateriaalin, Koivisto 
vinkkaa. ¶

Lähde: Työterveyslaitoksen webi-
naari Kevennä työn fyysistä kuor-
mitusta rakennusalalla.

Työsuojelutarkastuksilla katse fyysiseen kuormitukseen
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Jari Styrmanilla ei ole vapaa-ajan ongelmia. Kaikki aika 
menee maanpuolustustyöhön.

Eri suojavaatteet työssä  
ja harrastuksissa

Luutnantti Jari Styrman.

→ Maanpuolustus
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

SIILINJÄRVEN Lujabetonin prosessinhoitaja 
Jari Styrman viihtyy suojavaatteissa myös 
vapaa-ajallaan. Työpäivän päätyttyä sellaiset 

lyhenteet kuin MPK, RUL ja RES ovat reservin 
luutnantti Styrmanille tuttua kauraa. Reserviläis-
toiminta vie lähes kaiken vapaa-ajan.

– Parhaimmillaan minulla saattaa viikossa olla 
vain yksi päivä ilman kokouksia tai muita reservi-
läistapahtumia Styrman kertoo kalenteristaan.

– Tämä on vapaaehtoista maanpuolustustyötä. 
Harrastuksena se on halpa, sillä siitä pikemminkin 
maksetaan. Puolustusvoimien varusteet minulla 
on ollut kuitilla maakuntakomppaniaan kuulumi-
sesta lähtien yli kymmenen vuotta.

Varusmiespalveluksen jälkeen moni on sitä 
mieltä, että inttiin päin ei lorotella edes keltaista 
nestettäkään.

– Olen aina ollut isänmaallinen ja minulla on 
ollut korkea maanpuolustustahto.

Styrman olisi varusmiespalveluksen jälkeen 
halunnut jopa värväytyä töihin Karjalan lennos-
toon, mutta maavoimien koulutustausta saattoi 
olla esteenä alikersantin työllistymishaluille.

Nuoruuden ruuhkavuodet veivät sen jälkeen 
Styrmanilta lähes kaiken liikenevän ajan, joten 
maanpuolustusharrastus jäi taka-alalle.

 – Vuonna 2004 kuulin Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen, MPK:n, toiminnasta. Näitä maan-
puolustusjärjestöjä tuli sitten aina yksi kerrallaan 
lisää. Maakuntajoukoissa olin 14 vuotta.

Varusmiesalikersantista on sukeutunut reser-
vin luutnantti ylennysten ja Reserviupseerikoulun 
täydennyskurssin kautta.

– Valmistuin täydennyskurssin priimuksena ja 
minut palkittiin myös Kunnon kuoma -stipendillä.

Styrman huomasi betonilaboranttikoulu-
tuksessa, että lukuhommat sujuvat. Laborantin 
pätevyys tuli täysillä pisteillä ja se nosti sen verran 
itseluottamusta, että RUK:n kurssille hakeminen 
ei tuntunut mahdottomalta ajatukselta.

Kuntoa koetellaan 
etämarsseilla
Stryman on tällä hetkellä muun muassa Poh-
jois-Savon Reserviläispiirin ja Siilinjärven Reser-
viupseerikerhon puheenjohtaja sekä toimiin usei-
den järjestöjen hallituksissa ja työryhmissä. Lisäksi 
Styrman on aktiivisesti mukana myös veteraani- ja 
perinnejärjestöjen sekä Vapaaehtoisen pelastuspal-
velu Vapepan toiminnassa.

 – Siilinjärven Reserviupseerikerho on valittu 
viiden vuoden sisällä jo kolmesti Pohjois-Savon Re-
serviupseeripiirin aktiivisimmaksi kerhoksi. →
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Tänä vuonna Styrman on pohjoissavolaisten 
reserviläisten maastovaelluksen eli Sandels-jotok-
sen johtaja ja ensi vuonna hän johtaa valtakun-
nallista Syysjotosta. Styrmanin tehtäväkuvaan 
kuuluu myös maakuntajoukkojen kouluttaminen. 
Erityisesti ase- ja ampumakoulutus ovat Styrma-
nin erityisosaamista, jota kaivataan niin puolus-
tusvoimien kuin myös Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen harjoituksissa.

Kuntokin on pysynyt kohtuullisena, etenkin 
maakuntajoukoissa. Cooperin testissä pitää jolko-
tella vähintään 2 600 metriä

 – Kun on puheenjohtajana monessa järjestös-
sä, on näytettävä myös esimerkkiä.

Koronapandemia on tuonut reserviläisliikun-
taan uutuutena etämarssin. Jokakesäinen Nji-
megenin marssi Alankomaissa on ollut katkolla 2 

vuoden ajan ja nelipäiväinen marssitapahtuma on 
korvattu etämarsseilla.

– Olen molempina vuosina marssinut 100 kilo-
metriä 4 päivän aikana.

Ampumaradoilla 
on nyt ruuhkaa
Reserviläisten ampumaharjoittelu on vaikeutunut 
ampuma-aselakien tiukentumisen ja ampumarato-
jen koventuneiden lupavaatimusten myötä. Vuon-
na 2019 pitkät yli 10 patruunan lippaan ja lyhyet yli 
20 patruunan lippaan puoliautomaattiaseet määri-
teltiin erittäin vaarallisiksi aseiksi. Pitkille lippaille 
oli haettava erillinen lupa. Pohjois-Savossa tuttu 
ampumarata jouduttiin sulkemaan maanomistajan 
päätöksen takia. Korvaavan radan rakentamisesta 
on käyty alustavia neuvotteluja Siilinjärven päät-
täjien kanssa. Nyt poliittisilla päättäjillä on vahva 
halu edistää reserviläisten ampumaharrastusmah-
dollisuuksia.

– Järjestämme reservipiirien yhteisiä viik-
koammuntoja ympäri Pohjois-Savoa. Meillä on 
penkat aina täynnä ja omaa ampumavuoroa joutuu 
usein jonottamaan. Ampumakalusto ja patruunat 
eivät tahdo riittää.

Erilaisiin reserviläisjärjestöihin ja Maanpuo-
lustuskoulutus MPK:n kursseille on ollut viime 
aikoina tungosta.

– Tänä vuonna pelkästään Reserviläisliiton 
jäseneksi on liittynyt jo yli 7 400 henkeä, kun 
viime vuonna vastaavassa ajassa liittyi reilut 1 000 
jäsentä. Pohjois-Savon Reserviläispiiriin tuli viime 
vuonna 184 uutta jäsentä. Tänä vuonna on uusia 
jäseniä hyväksytty jo 318, Styrman kertoo.

Työnantaja on suhtautunut erittäin myöntei-
sesti Styrmanin maanpuolustusharrastukseen.

 – Lujabetoni on hyvin maanpuolustushenki-
nen työnantaja. Työvuoroja on päässyt muutta-
maan, jotta pääsee harjoituksiin.

 Styrman on viihtynyt Lujabetonilla lähes 34 
vuotta.

– Muistan hyvin, kun aloitin Lujabetonil-
la. Se oli perjantaina 13. toukokuuta 1988. Aluksi 
työskentelin muottikirvesmiehenä ja valumiehenä. 
Vuonna 2002 minua kysyttiin valmisbetoniase-
malle prosessinhoitajaksi.

Siilinjärven Lujabetonin työllisyystilanne on 
ollut hyvällä mallilla lukuun ottamatta 1990-lu-
vun alun suurlamaa.

 – Silloin oli muutamana vuotena pakkolomia. 
Itsekin olin pahimmillaan puoli vuotta työttömä-
nä. ¶

Reserviläisjärjestöjen jäsenmäärä  
on kasvanut Ukrainan sodan alettua.

Laborantti Jari Styrman.
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Rakennusalan lehtori Mika Hämäläinen, Tredu:

Rakennusalan perustutkinto on suosittu koulutusala,  
keskeyttäjät harvassa.

Opiskelija on kuskin paikalla,  
me opettajat olemme karttureita

 – MEILTÄ TULEE rakennuksille erittäin moti-
voituneita kavereita, joilla on kova halu 
oppia lisää. Emme sano, että he ovat 

”huippuosaajia”, niin kuin muotitermi kuuluu. 
Sen sijaan he ovat valmiita elinikäiseen oppimi-
seen. Kaikki haluavat kehittyä yhä paremmiksi 
rakentajiksi. 

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT JA KOULUTUS

Näin sanoo rakennusalan lehtori Mikä Hä-
mäläinen Tampereen seudun ammattiopiston eli 
Tredun Nokian Kivimiehenkadun toimipisteeltä.

Hämäläinen tietää, mitä elämä rakennuksilla 
on, koska hän on työskennellyt entisessä elämäs-
sään kirvesmiehenä. Tuolloin hän toimi myös työ-
suojeluvaltuutettuna ja luottamusmiehenä.

Kalle Jokisen ja 
Martta Marikon 
ajatukset ovat jo 
kesäisellä raken-
nustyömaalla.
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

– Meillä ei ole puutetta opiskelijoista. Kun 
aloituspaikkoja on vuosittain 40, oli meillä kevään 
yhteishaussa 57 ensisijaista hakijaa. Yhteensä haki-
joita oli yli 200.

Ei opiskella aikaa 
vaan osaamista
Tredun Nokian Kivimiehenkadun toimipisteessä 
eletään ”lopun aikoja”. Koulu saa pian uudet tilat ja 
muuttoon valmistaudutaan. Samalla loppuu myös 
karski huulenheitto vieressä sijaitsevasta legendaa-
risesta Pitkäniemen psykiatrisesta sairaalasta.

Lehtorin Hämäläisen koko komea tittelilitania 
kuuluu näin: rakennus-, puutarha ja kiinteistöpal-
velualan tiimivastaava. Hämäläinen ei titteleistä 
niin perusta. Sen sijaan hän korostaa muutosta, 
joka ammatillisessa koulutuksessa tapahtui vuon-
na 2018.

– Ennen oli opiskeltu aikaa, mutta sitten katse 
kääntyi osaamiseen. Aikaisemmin opiskelu kesti 
3 vuotta ja piste. Nyt voi tutkinnon suorittaa no-
peamminkin, jos osoittaa osaavansa vaadittavat 
asiat.

– Jos on esimerkiksi ehtinyt jo hankkia osaa-
mista käytännön työelämässä, ei täällä pidä kaik-
kea aloittaa alusta alkaen. →

Martta halusi pienenä ”vasaralla hakkaajaksi”

Nokialainen Martta Marikko, 16, 
opiskelee talonrakennusta en-
simmäistä vuotta, mutta sahaa 
tottuneesti kakkosnelosia mää-
rämittaisiksi kappaleiksi. Kypä-
rä on päässä, suojalasit silmillä ja 
kuulosuojaimet korvilla. 

– Kun minulta piene-
nä kysyttiin, miksi aion tul-
la isona, niin kerroin aikovani 
”vasaralla hakkaajaksi”. Ei mi-
nulla oi keastaan mitään muuta 
urasuunnitelmaa ole ollutkaan. 
Olen aina tiennyt, että minusta 
tulee rakentaja.

Opinnot ovat sujuneet hyvin. 
Näyttötyönä Marikko teki pila-
rimuotteja raudoituksineen. Ar-
vioinnissa niistä annettiin lähes 
täydet pisteet eli 5 miinus. 

– Se työ myytiin ja koulu sai 
rahat. Mutta opettaja osti meille 
isot munkit vaivan palkaksi, hän 
nauraa.

Marikon luokalla on 25 poi-
kaa ja 5 tyttöä. Entä pitäisikö ajan 
hengen mukaisesti ammattini-
mike kirvesmies muuttaa kirves-
henkilöksi?

– Perinteinen nimi ei haittaa 
minua. Mutta jos haluaa neut-
raalin ilmaisun, voi sanoa aina, 
että talonrakentaja.  Jonkun ver-
ran pojat meille tytöille kuittaile-
vat, mutta minä kestän sen hy-
vin. Olen aika hyvä kuittailemaan 
takaisin...

Rakentaja kävi Tredun toimi-
pisteellä huhtikuun alkupuolella. 
Silloin Marikolla ei vielä ollut tie-
toa kesätöistä.

– Minulla on monta hakemus-
ta vetämässä ja uskon, että jo-
honkin kyllä pääsen.

Opettajista Marikolla on vain 
myönteistä sanottavaa:

– He ovat sikahyviä. Heiltä voi 
kysyä mitä vain, tyhmiäkin. ¶

Rakennusalan lehtori Mika 
Hämäläinen iloitsee siitä, 
että opiskelijoista vain ani 
harva keskeyttää opinton-
sa lopullisesti.

Yhtä ja toista on ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelija Martta Marikko jo ehtinyt Tredussa 
oppia.
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                      -täydellinen  -täydellinen  
valinta ammattilaiselle!valinta ammattilaiselle!

Rakennustelineet
• erittäin tukeva ja helposti ilman työkaluja koottava ammattiteline
• rungon ulkomitta ilman A-tukia 1350 - 1800 mm
• työtaso 180 x 122 cm (kulkuaukko 50 x 90 cm)
• EN 1004 

Tasotikkaat,  
4 askelmaa
• vakaa ja kevyt rakenne  

on erittäin kestävä ja  
pitkäikäinen

• työtason korkeus 950 mm

Tasotikkaat 55P, 
6 askelmaa 
• monikäyttöiset ja luotettavat 

tikkaat laatutietoisille  
ammattilaisille

• työtason korkeus 1450 mm

Työpukki,  
3 askelmaa
• kevyt alumiiniprofiili  

kestää kovaa kulutusta  
päivittäisessä käytössä 

• erittäin turvallinen,  
VNA 205/2009 

WIB001

WIB444WIB556

WIB908WIB55S

AT0425 AT0625

Putoamissuojainpaketti
Spartan
• sis. kokovaljaat etu- ja  

takakiinnityspisteellä,  
turvaköysi, vaimennin  
1,8 m, säilytyspussi

• EN361:2002

työtason  
korkeus 2,25 m

AT0425

23892389,,--

työtason 
korkeus 4,25 m

AT0625

40594059,,--

työtason  
korkeus 6,25 m

AT0825

52495249,,--

Erityisesti nostokorityöskentelyyn!Erityisesti nostokorityöskentelyyn!
Huom! Putoamissuojaimet tulee Huom! Putoamissuojaimet tulee 
tarkastaa vuosittain virallisen tarkastaa vuosittain virallisen 
putoamissuojain tarkastajakortin putoamissuojain tarkastajakortin 
omaavan henkilön toimesta,  omaavan henkilön toimesta,  
vaikka putoamissuojaimia  vaikka putoamissuojaimia  
ei olisi käytettyei olisi käytetty

WIB001 219219,,--

WIB444 199199,,--

WIB556 365365,,--

Porrastikkaat 55S
• jaloissa turvallisuutta 

lisäävät liukuesteet
• syvä alumiininen tarvikehylly
• korkeus 1200 mm

WIB55S 773773,,--

Tasotikas 90P,  
8 askelmaa
• kestävärakenteinen ja  

turvallinen tasotikas
• sis. tikasjalustat
• vankka metallinen tarvikehylly
• työtason korkeus 1960 mm

WIB908 11301130,,--

SHJSP1102

69,69,--

Verkko- 
kauppamme  
on aina auki!Aidosti asiantuntevaa  

palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%

Tarjoukset voimassa 30.5.2022 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin                   -kauppiaasi: ikh.fi

Kertoessaan opetuksen uusista tuulista Hämä-
läinen ottaa esimerkin ralliautoilun maailmasta:

– Nykyään opiskelija on heti kuskin paikalla ja 
opettajat ovat siinä vieressä kartanlukijoita. 

Resurssien niukkuus  
näkyy
Ikävänä piirteenä ammattiopetuksessa lehtori 
Mikä Hämäläinen näkee opetusresurssien heiken-
tymisen.  

Toista vuotta talonrakennusta 
opiskeleva Kalle Jokinen, 18, iloit-
see, että hänen kesätyöpaikkan-
sa varmistui jo alkukeväästä. Se 
ei ole kuitenkaan hänen ensim-
mäinen työpaikkansa.

– Olin työharjoittelussa viime 
syksynä. Tein kattotuoleja ja pui-
sia seinäelementtejä. On palkit-
sevaa kun huomaa, että taidot 
kehittyvät oikealla työmaalla.

Monet Jokisen yläkoulun ka-
vereista hakivat talonrakennus-
alan koulutukseen. 

– Minun hakupäätökseeni vai-
kutti se, että olen Tampereel-
la nähnyt monia uusia, hienoja ra-
kennuksia. Ajattelin, että olisipa 
hienoa päästä tekemään sellaisia. 

Jokinen suorittaa Tredussa 
niin sanottua kaksoistutkintoa. 
Se tarkoittaa sitä, että rakenta-
misen ohella hän opiskelee lukion 
kursseja. Valkoinen lakki siinte-

– Lähiopetuksen tuntimäärä on vähentynyt, 
mikä on valitettavaa. Kun vielä reilut 10 vuotta sit-
ten lähiopetusta oli 20–21 tuntia viikossa, nyt sitä 
on 16 tuntia. Loput ovat sitten itseopiskelua. 

– Joskus halutaan tehdä välttämättömyydestä 
hyve eli perustellaan lähiopetuksen vähentymis-
tä sillä, että ”kyllä työelämä opettaa”. Mutta ei 
se niin mene. Koulutusvaiheessa pitää saada niin 
vahvat perustiedot rakentamisesta ja työturvalli-
suudesta, että työmaalla pärjää. 

Opintojen keskeyttäminen ei ole Tredun Ki-
vimiehenkadun toimipisteellä kasvanut suureksi 
ongelmaksi.

– Vaikka ainahan joku keskeyttää. Tällöin 
opiskelija on jossain vaiheessa huomannut, että 
rakentaminen ei sittenkään ollut hänen juttun-
sa. Kuluvan lukuvuoden aikana vain yksi sadasta 
on keskeyttänyt lopullisesti. Yritämme puuttua 
opiskelun ongelmiin mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, että keskeyttämisiä tulisi mahdollisim-
man vähän.

Tredun yhteistyö rakennusliikkeiden kanssa 
on tiivistä. Työharjoittelupaikkoja järjestyy raken-
nuksille mukavasti.

– Mutta työpaikkaohjaajista on pulaa. Heitä 
tarvittaisiin rakennuksille enemmän, Hämäläinen 
vihjaisee. ¶

lee jo silmissä – kirjoitukset ovat 
ensi vuonna.

– Paljon työtä se vaatii kun lu-
kiota täytyy käydä tässä ohessa. 
Mutta olen vakaasti päättänyt 
suorittaa sen. 

Rakennusalan tehtävistä Jo-
kista kiinnostavat eniten kirves-
miehen työt. Kun Rakentaja kävi 
tapaamassa häntä Tredussa oli 
parhaillaan menossa ulkoseinä-
lautojen kiinnittäminen runkoon. 
Rakenteilla oli koppi puutarhafir-
man käyttöön.

Jos lukiolta ja rakennus-
alan opinnoilta jää aikaa, Jokinen 
suuntaa askeleensa koripallo-
kentille. Hän pelaa joukkuees-
saan ykkösdivarissa. Eikä huo-
nosti pelaakaan.

– Minulla on tällä hetkellä 
koko ykkösdivarin paras heitto-
prosentti, nuori mies sanoo vaa-
timattomuutta teeskennellen. ¶

Kalle sai kesätyöpaikan

Kalle Jokisella on työn alla puutarhafirmalle me-
nevä mökki.

Kun huhtikuun alkupuolel-
la kysyttiin, kenellä on ke-
sätyöpaikka varmistunut, 
muutama nosti kätensä.
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Duunivinkkejä  
ja harjoittelupaikkoja

Rakennusliiton rekrypäivillä opiskelijoille oli tarjolla yritysten tietoiskuja.

RAKENNUSLIITON neljännet rekry-
päivät pidettiin 5.–7. huhtikuuta 
Helsingin aluetoimiston ja kes-

kustoimiston tiloissa. Ammattikou-
lulaisten työ- ja harjoittelupaikkojen 
etsintää helpottamaan tarkoitettuun 
tapahtumaan osallistui reilut 400 
opiskelijaa ja 20 yritystä. 

Rekrypäivät aloitettiin talonra-
kennusalan teemapäivällä.

Stadin ammattiopiston raken-
nusalan opiskelija Essi Saarikoski 
on aloittanut opinnot viikkoa ennen 
rekrypäiviä.

– Yritän etsiä sellaisia rakennus-
alan kesätyötä, johon ei tarvita paljoa-
kaan kokemusta, Saarikoski toteaa.

Roni Upas opiskelee toista vuotta 
rakennusalan perustutkintoa Stadin 
ammattiopistossa.

– Täällä on tarjolla tosi monipuo-
lisia hommia. Minulla on kesätöitä, 
mutta ne eivät ole rakennusalalta. Jos 
pääsen alan töihin, voisin silloin tehdä 
näyttöjä, Upas haluaa yhdistää työn ja 
opiskelun.

Pintakäsittelyalan rekrypäivänä 
paikalla oli myös Helsingin maala-
riammattikoulun toisen vuosikurs-
sin opiskelijat Jenna Toivari ja Elina 
Pajala. Päivän anti vastasi molempien 
mielestä ennakko-odotuksia.

– Tulin tutustumaan yrityksiin ja 
kuulemaan siitä, millaista työtä olisi 

tarjolla. Täällä oli hyvä kattaus erilai-
sia yrityksiä, Toivari sanoo.

– Saimme hyvän kuvan niistä 
yrityksistä, jotka olivat paikalla, Pajala 
jatkaa.

Molemmilla opiskelijoilla opinnot 
ovat loppusuoralla. Tulevaisuuden 
työpaikkaa haetaan laajalla skaalalla. 
Toivarilla työtilanne on vielä haku-
vaiheessa. Pajala on työskennellyt 
vuoden verran K-Raudan viikonloppu-
myyjänä.

– Olen kiinnostunut lavastemaa-
lauksesta ja yritän päästä sellaiseen 
työhön, Pajala sanoo.

Pajalan ja Toivarin olisivat kaivan-
neet rekrypäiville enemmän yrityksiä 

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT JA KOULUTUS

Helsingin maalariam-
mattikoulun toisen 
vuosikurssin opiske-
lijat Jenna Toivari ja 
Elina Pajala osallis-
tuivat pintakäsittely-
alan rekrypäivään.
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ja parempaa mahdollisuutta keskustel-
la yritysten edustajien kanssa henkilö-
kohtaisesti.

– Tässä talossa oli hankala vähän 
hankala sukkuloida paikasta toiseen, 
Toivari huomauttaa.

Väljyyttä talotekniikan 
rekrypäivillä
Rakennusliiton rekrypäivät päättyivät 
talotekniikka-alan päivään. Paikalla 
oli 6 alan työnantajaa ja noin 60 alan 
opiskelijaa.

Stadin ammattiopiston ensimmäi-
sen vuoden talotekniikan opiskelija 
Ambrose  Erharuyi oli tyytyväinen 
rekrypäivän antiin.

– Sain hyviä kontakteja yrityksiin, 
kuten Assembliniin ja Constiin. 

Erharuyilla ei ole vielä kesätyö-
paikkaa, mutta rekrypäivien ansiosta 
kesäduunin löytyminen on helpom-
paa.

Pääkaupunkiseudulla toimiva Ra-
kennusyhtiö  H. Kanto Oy oli ensim-
mäistä kertaa rekrypäivillä.

– Meille on tullut yhteydenottoja 
ja muutama työhakemuskin tilaisuu-
den jälkeen, toimitusjohtaja Harri 
Kanto kertoo.

Kanto esitteli 15-henkisen yrityk-
sen toimintaa 9 opiskelijaryhmälle.

– Meillä oli tuuria, kun saimme 
ison neuvottelutilan yritysesittelyäm-
me varten. Oma tila ja rauha tuki 
hyvin meidän sanomaamme. ¶ Helsingin maalariammatti-

koulun opiskelijat kyselivät 
A-Kumppanit Oy:n pisteellä 
työllistymismahdollisuuksista.

Opiskelijat täyttävät yhteystie-
tojaan Rakennusyhtiö  H. Kan-
to Oy:n kilpailukuponkeihin.

Keudan lvi-alan opiskelijat tu-
tustuvat Constin esitteisiin.
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Voitto Savolainen ja  
Marjo Wilska ovat tyyty-
väisiä uuteen uraansa.

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT JA KOULUTUS
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Alanvaihto viisikymppisenä
Rakentaminen ja remontointi olivat Voitto Savolaisen  
ja Marjo Wilskan unelmia. Nyt toisesta tulee maalari  

ja toisesta talonrakentaja.

KAHVILASSA istuu pariskunta, 
jota voisi luonnehtia kahdella 
sanalla: innostunut ja tyyty-

väinen. Muun muassa Ylen TV-kuu-
luttajana, puheviestinnän opettajana 
ja pitkän linjan yrittäjänä toiminut 
Marjo Wilska ja hänen puolisonsa, 
pitkän linjan graafisen teollisuuden 
ammattilainen Voitto Savolainen 
ovat vaihtaneet uransa suuntaa ja opis-
kelleet rakennusalaa vähän yli vuoden 
ajan. Wilska on juuri valmistunut 
maalariksi ja Savolainen valmistuu 
pian talonrakentajaksi.

– Kouluttauduin teknillisessä 
opistossa ja ehdin toimia graafisen 
teollisuuden palveluksessa monenlai-
sissa tehtävissä aina toimitusjohta-
jasta maajohtajaksi. Päätös suunnan 
muuttamisesta tapahtui syksyllä 
2020. Neuvottelin eräänä perjantaina 
esimieheni kanssa, milloin olen vapaa 
ja seuraavana marraskuisena maanan-
taina aloitin opiskelun Keski-Uuden-
maan koulutuskuntayhtymä Keudassa 
talonrakentajaksi, Savolainen kertoo.

– Minäkin olin alkanut miettiä, 
mitähän haluaisin tehdä elämälläni. 
Voitto oli aloittanut Keudassa en-
simmäisenä ja oli niin fiiliksissä joka 
aamu, että aloin ajatella, pitäisikö 
minunkin, Wilska muistelee.

Alanvaihto ei ole kaduttanut 

kumpaakaan, vaikka välillä uuden 
oppiminen vaatiikin paljon toistoja ja 
se voi turhauttaa.

– Mutta turhautua ei saa. Mietin, 
että toisaalta minun ei enää tarvitse 
laatia budjetteja tai istua hallituksen 
kokouksissa. Kun teen tämän työn 
kunnolla, voin panna oven perässä-
ni kiinni ja työ jää sinne, Savolainen 
sanoo.

– Välillä jollain työmaalla on ollut 
huonot työolosuhteet ja olen mietti-
nyt, mitä ihmettä teen täällä. Mutta 
sitten muistan, mitä oli aiemmin ja 
tiedän miksi, Wilska toteaa.

Oikeastaan pariskunnan ensim-
mäinen yhteinen työmaa oli tyttären 
asunnon remontointi jo vuosia sitten.

– Mietin jo silloin, että olisipa 
ihanaa tehdä tätä työkseen, Wilska 
muistelee.

Aikuisopiskelun 
hyvät puolet
Molemmat kuvaavat koulutuksen 
hakuprosessia sujuvaksi ja perusteel-
liseksi.

– Kävin tutustumassa Keudassa, 
ja minut otti vastaan vastuuopettaja 
Jorma Valtonen. Kiersimme yhdessä 
koululla. Vielä siinä vaiheessa mietin, 
tulisiko minusta artesaani, mutta 

Valtonen sai minut kiinnostumaan 
pintakäsittelystä. Laitoin hakemuksen 
menemään ja aloitin tammikuussa 
2021, Wilska kertoo.

Wilskalla on muun muassa filoso-
fian maisterin paperit ja lukuisia muita 
koulutuksia jo käytynä, joten hän sai 
hyväksiluettua monia yleisopintoja, 
kuten kielet. Vain kemian kohdalla 
Wilskakin joutui tankkaamaan etä-
opintoja.

– Vastuuopettaja on auttanut 
ja ohjannut minua koko ajan ja olen 
päässyt ison osan ajasta oppimaan 
työssä. Minulle nykyisen kaltainen 
henkilökohtainen opintopolku on 
toiminut hyvin. Toki silloin itsellä on 
oltava selkeä kuva siitä, mitä haluaa. 
Näkemystä siitä, mitä kohti on menos-
sa, Wilska kertoo.

Savolainen kertoo, että häntä 
haastateltiin kattavasti Keudan haku-
prosessissa.

– Motivaatio tsekattiin tarkkaan. 
Aikuisopiskelijoista pidetään siellä 
hyvä huoli. Olen aina voinut soittaa 
opettajalle tai lähettää videon ja ky-
syä, miten sinä tekisit tämän ja olen 
aina saanut apua. Keuda on tukenut 
etänäkin hyvin, Savolainen kertoo.

Myös siitä, että takana on jo pitkä 
ura työelämässä ja aiempia opintoja, 
on hyötyä opinnoissa. →
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– Aikuisopiskelija osaa ja uskaltaa 
kysyä miksi jokin asia tehdään niin 
kuin se tehdään. Aikuisella on myös 
ehkä hivenen enemmän pitkäjäntei-
syyttä: jos näkee opettajan olevan 
kuormittunut ja 20 hengaajan ympä-
röimänä, ei jotain asiaa kysy silloin, 
vaan laittaa paremmassa ajankohdassa 
esimerkiksi viestiä.

Savolaisen mukaan Keudalla on 
hyvät partnerit omilla työmaillaan.

– Jokaiseen työhön löytyy niin 
Keudasta kuin partnereista oma spe-
sialistinsa, jolta voi oppia, miten työ 
tehdään kunnolla. Otin kaikkien fir-
mojen ja tekijöiden yhteystiedot ylös, 
sillä haluan kasvattaa omaa verkostoa-
ni koko ajan, Savolainen sanoo.

Hän ehti olla marraskuussa 2020 
muutaman viikon koululla, kun koro-
na sulki ammattiopiston.

– Soitin Puutuote Hoville ja sieltä 
löytyi töitä joulukuulle asti. Alku-
vuodesta 2021 koulu oli hetken auki, 
mutta sulkeutui taas helmikuussa 
koronatilanteen pahentuessa. Olin yh-
teydessä samaan yritykseen ja lähdin 
rakentamaan rantasaunahuvilaa sekä 
innostin Marjon lähtemään mukaani, 
Savolainen kertoo

Töitä vaikka missä
Rakentamisen oppii parhaiten teke-
mällä, osaavien ammattilaisen ohjauk-
sessa. Sekä Wilskalla että Savolaisella 

suurin osa oppimisesta on tapahtunut 
työmailla.

– Minä työskentelin ensin Keudan 
omalla työmaalla ja siirryin sieltä Kel-
lokosken ruukin remonttityömaalle, 
jossa tehtiin kuntosalia. Samoihin ai-
koihin Voitto oli vanhan vedenpuhdis-
tamon työmaalla. Keuda tekee myös 
tällaisia kulttuurikohdesaneerauksia, 
Wilska kertoo.

Seuraavaksi Wilska seurasi Sa-
volaista Luumäelle Puutuote Hovin 
leipiin maalaamaan ja laatoittamaan ja 
sieltä Espoon Suvisaaristoon hirsihuvi-
lan korjaus- ja ulkomaalaustöihin.

– Olen halunnut oppia mikrose-
mentin käyttöä, joten nyt olen ollut 
Pisarameri Oy:n palveluksessa, sekä 
työmailla että heidän show roomis-
saan.

Kaksikon opintielle kuului myös 
kansainvälinen vaihto Ranskan Bre-
tagnessa viime vuonna. He palaavat 
saman työmaan uuteen vaiheeseen 
tänä keväänä.

– Hankimme itse Ranskan har-
joittelupaikan, sillä normaali yhteistyö 
kansainvälisten koulujen välillä oli 
katkolla koronan takia, Savolainen 
kertoo.

Työmailla töistä ja opitusta rapor-
toidaan aina koululle tekstein ja kuvin 
työmaaraportissa.

– Se on hyödyllistä myös itselle. 
Kun tein tapetoinnista raportin, olen 
palannut siihen useita kertoja jälkeen-

päin tarkistaakseni, miten joku asia 
kannattaakaan hoitaa, Wilska sanoo.

Ajatuksen aihetta
Wilskan mukaan hänen käsityksensä 
rakennusalasta on muuttunut opinto-
jen ja työnteon myötä vielä positiivi-
sempaan suuntaan kuin ennen.

– Aloitukseni koulussa oli hyvin 
opettavainen. Olen saanut nähdä 
paljon erilaisia työtapoja ja myös 
tekijöitä laidasta laitaan. Mielestäni 
suomalaisella työvoimalla on valtti-
kortti verrattuna muihin; ei oikaista, 
tehdään laatua alusta asti. Olemme 
valinneet harjoittelupaikkammekin 
sen mukaan, että niissä halutaan teh-
dä vähintään kymppimiikkaa.

Savolaisen mukaan koulussa ko-
rostetaan turvallisia työnteon tapoja.

– Työturvallisuutta vahditaan. 
Koulussa on opiskelijoita ympäri maa-
ilmaa ja opettajat puhuvat englantia. 
He valvovat ja selittävät, kun opiske-
lijoita on myös maista, joissa turvalli-
suuskulttuuri on erilainen.

Entä sitten se kuuma peruna, 
fyysinen jaksaminen raskaassa työssä, 
kun ei ole ihan nuorikaan?

– Onhan tämä työ fyysisesti älyt-
tömän raskasta. Olen 53-vuotias, jos 
lähtisin vaan suorilta näin fyysiselle 
alalle ilman hyvää peruskuntoa, ei 
siitä olisi tullut mitään. Onneksi olen 
aina huolehtinut kunnostani. Toisaal-
ta niska- ja hartiakivut ovat poistuneet 
kokonaan, kun en enää istu koko päi-
vää tietokoneella, Wilska sanoo.

– Minä sain osana opintojani 
tehtäväksi miettiä, millä tavalla pidän 
huolta kunnostani raskaassa työssä. 
Tajusin, että harrastamani aerobiset 
lajit eivät tekisi sitä ja aloin käydä 
kuntosalilla. Treeni koostuu klassises-
ta voimaharjoittelusta; maastavetoa, 
penkkipunnerrusta ja niin edelleen, 
Savolainen sanoo.

Fyysisen jaksamisen lisäksi alan-
vaihdos aikuisena vaatii myös talou-
dellista jaksamista.

– Talouden on oltava kunnossa. 
Tiedän, että tulotasoni laskee selvästi 
entiseen nähden, mutta se ei haittaa, 
kun saan tehdä työtä, jota haluan, 
Savolainen sanoo. ¶

Joskus on kätevää, kun ollaan yhdessä samalla työmaalla ja puolisolla 
on oma erikoisosaamisalansa; aina voi kysyä neuvoa.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Luottamushenkilöiden tapaamiset auttavat jaksamaan työmaalla. 

Lisäpaukkuja 
luottamuspestiin

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT JA KOULUTUS

RAKENNUSLIITON koulutuskoneisto käynnis-
tyy hiljalleen koronakoomasta. Tampereella 
30.3.–1.4. järjestetylle luottamushenkilöiden 

täydennyskurssille osallistui vajaat 100 henkeä.
Yleisö lämpeni etenkin työhyvinvointia käsi-

telleessä Jaksaa, jaksaa -paneelikeskustelussa.
– Psykososiaalisen kuormituksen ja henkisen 

hyvinvoinnin riskitekijät pitäisi ottaa samalla 
lailla huomioon työterveyshuollossa kuin pölyt ja 
mölyt, SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi 
määritteli.

Työläjärvi muistutti, että työpaikoilla on teh-
tävä muutaman vuoden välein työpaikkaselvitys, 
jossa kartoitetaan työolosuhteet ja riskitekijät.

– Osana selvitystä kysellään myös työyhteisön 
tilaa, työssä jaksamista ja henkistä hyvinvointia.

Muita ison luentosalin aiheita olivat rakennus-
alan kiertotalousosaaminen, ilmastomuutoksen 
vaikutus rakentamiseen ja työturvallisuuteen sekä 
Qatarin MM-jalkapallokisojen rakennustöiden 
aiheuttamat siirtotyöläisten ongelmat. Viimeksi 
mainitusta aiheesta voit lukea enemmän lehden 
sivuilta 42–45.

Ohjelmassa oli myös erilaisia pienryhmien 
työpajoja, joissa syvennyttiin muun muassa 
vaikuttamiseen, osaamisen kehittämiseen ja 
verkko-oppimisen työkaluihin. Uusia tessejä ja 
työmarkkinatilannetta puitiin liiton varapuheen-

SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta  
Työläjärvi (vas.), STM:n erityis-
asiantuntija Jaana Vastamäki ja 
Työterveyslaitoksen työhyvinvoin-
nin asiantuntija Jaana-Piia Mäki-
niemi puhuivat työhyvinvoinnista.



TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN MAANRAKENTAJIEN JA 
AJONEUVONOSTURIN- 

KULJETTAJIEN 
TAPAAMINEN 

Aika: 20–21.8. Tilaisuus alkaa la 20.8. klo 10
Paikka: Original Sokos Hotel Arina, Isokatu 25, Oulu  

Tapaamisessa käsitellään työehtosopimusasioita.  
Tilaisuudessa paikalla Rakennusliiton varapuheen- 
johtaja Kimmo Palonen, vastaava lakimies Jyrki Ojanen 
ja neuvottelupäällikkö Matti Korhonen. Tarkempi  
ohjelma lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

Tilaisuus on yhteinen kaikille maanrakennusalalla  
työskenteleville Rakennusliiton jäsenille. 

Rakennusliitto maksaa yhden yön majoituksen.  
Matkakuluissa käänny osastosi puoleen.

Ilmoittautumiset viimeistään ti 31.5.:

Rakennusliiton keskustoimisto/Matti Korhonen,  
matti.korhonen@rakennusliitto.fi tai  
p. 050 566 5273.

OULUSSA 20.–21.8.2022

johtajan Kimmo Palosen ja vastaavan lakimiehen 
Jyrki Ojasen voimin.

Koronan rikkomaa  
koulutusta
Korona on vaikuttanut monien luottamushenki-
löiden koulutuskiertoon merkittävästi.

– Olin helmikuussa 2020 esiintymistaitokurs-
silla Helsingissä, kun ensimmäisiä uutisia koronan 
leviämisestä rupesi tulemaan, vantaalaisen Maa-
lausliike Vilen & Syrjäsen toisen kauden luotta-
musmies, maalari Pirita Järvinen muistelee.

Saman vuoden alussa Järvinen ja Ruduksen 
Kurikan toimipisteen luottamusmies, raudoittaja 
Juha Isomäki ehtivät käymään myös luottamus-
henkilökoulutuksen peruskurssin Vantaalla.

– Olen ollut luottamusmiehenä vuoden 2020 
alusta lähtien, Isomäki toteaa.

Maalausliike Vilen & Syrjäsen työsuojeluval-
tuutettu, maalari Emma Hyvönen pyyhkäisi suo-
raan jatkokurssille. →

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt rakentajien työolosuhteisiin. 
Sään ääri-ilmiöt, kuten kuumuus, vaikeuttavat työntekoa ja 
siitä elpymistä.
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– Olen ihan noviisi. Tämä on ensimmäinen 
luottamushenkilökurssi, johon osallistun. Minun 
piti olla työsuojeluvaltuutettujen peruskurssilla, 
mutta se peruuntui.

Hyvöstä ei yhtään haitannut suora hyppy täy-
dennyskurssille.

– Olen itse opiskellut sen verran, että olen hy-
vin kartalla, tammikuun alussa työsuojeluvaltuu-
tetun pestin aloittanut Hyvönen jatkaa.

Loimaalaisen SL Rappauksen luottamusmies, 
maalari Salla Lehtosella on myös peruskurssi jää-
nyt väliin.

– Olen kyllä käynyt muita lyhyempiä kursse-
ja useampana vuonna. Ilmoittauduin pariinkin 
kertaan peruskurssille, mutta ne peruttiin. Teen 
urakkaa, joten opinnotkin on sijoitettava työmaan 
aikataulun mukaan. 

Innostusta   
omaan tekemisen
Vaikka jatkokurssille tulijoilla on kokemusta luot-
tamushenkilötehtävistä, työpaikalle on tuomisina 
lisäoppia ja uusia kikkoja.

– Hyvät kouluttajat, uutta tietoa ja vanhaa 
sai päivitettyä. Verkko-oppimisympäristöä pidän 
hyvänä  työkaluna, Isomäki kiteyttää.

– Itselläni jäi vahvasti mieleen työhyvinvoin-
tiasiat. Täällä tapaa vanhoja tuttuja ja tutustuu 
uusiin ihmisiin. Ajatusten vaihto on tärkeää, Leh-
tonen jatkaa.

– Työhyvinvointi-aiheeseen voisi käyttää vaik-
ka koko päivän. Workshopeissa pääsee paremmin 
tutustumaan ihmisiin, Järvinen komppaa.

– Kurssi on syventänyt tietämystäni liiton 
toiminnasta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. 
Qatarin ihmisoikeustilannekatsaus oli myös mie-
lenkiintoinen, Hyvönen sanoo.

– Meillä on työhyvinvointi hyvällä mallilla, 
mutta se on tärkeä asia,  Isomäki lisää.

Tärkeimmät viemiset kurssilta työpaikoille 
ovat lisäinnostus omaan tekemiseen ja isomman 
porukan taustatuki luottamushenkilön työssä.

Kaikille haastatelluille luottamushenkilöille 
järjestyi tarpeeksi aikaa hoitaa jäsenten asioita. 
Lehtonen pystyy urakkatyöstä huolimatta järjes-
tämään joustavasti aikaa työntekijöiden edustami-
seen tarvittavan ajan. SL Rappaus urakoi Helsin-
gissä, Turussa, Tampereella ja niiden ympäristössä.

– Meillä on Kurikassa 60 työläistä. Saan aikaa 
luottamustehtävien hoitamiseen hyvin jousta-
vasti. Tessin mukaan on  8 tuntia viikossa, mutta 
ajankäyttöä ei ole koskaan seurattu, Isomäki kuvaa 
tilannetta.

Maalausliike Vilen & Syrjäsen palveluksessa 
on lähes 60 henkeä. Luottamushenkilöiden ajan-
käyttö on ollut helppo järjestää ja tessin mukainen 
työstä vapautusaika on riittänyt asioiden hoitami-
seen. ¶

Liitossa on lähes 

2 400 
luottamushenkilöä

Salla Lehtosel-
le (vas.), Emma 
Hyvöselle, Piri-
ta Järviselle ja 
Juha Isomäel-
le oli tärkeää 
päästä tapaa-
maan muita  
luottamus-
henkilöitä. 

Ratekon Ulla-Mari Pasala 
nakkaa rakennusalan kierto-
talousmateriaalia näytille.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN 

Luottamushenkilöfoorumin kommenttikenttä oli kovassa käytössä.

”Huonosti suunniteltu on 
puoliksi tekemättä”

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT JA KOULUTUS

VAIKKA RAKENNUSALAN työsuoje-
lussa on vielä paljon puutteita, 
olemme kuitenkin matkalla 

kohti parempaa.
– Aloitin maalausalan hommat 

vuonna 1986. Tanssikengät ja nailon-
paita oli ihan tavallinen työasu, Ra-
kennusliiton työympäristöasiantuntija 
Tapio Jääskeläinen muisteli luotta-
mushenkilöfoorumin avauksessa.

– Tapaturmien määrä on pelkäs-
tään 10 viime vuoden aikana laskenut 
merkittävästi, nuorisotyön asiantunti-
ja Karri Korpi jatkaa.

Luottamushenkilöfoorumissa oli 
paikalla 20. huhtikuuta 34 liiton jäsen-
tä ympäri maata. Jääskeläisen ja Kor-
ven lisäksi jäsenten kysymyksiin olivat 

Mikäli valmista ei tule ajoissa, siitä 
kyllä kuulet haukut.

• Aikataulut. Laastit ja tasoitteet ei 
kerkeä kuivumaan laattojen takana, 
kun pitäisi olla jo lavuaaria ja suih-
kua seinään poraamassa.

TYÖN KUORMITTAVUUDEN  
HELPOTTAMINEN.
• Työnjohdolla ja tilaajalla pitää olla 

etukäteissuunnitelma, jotta ma-
teriaalit saadaan kerralla oikeille 
paikoille mahdollisimman lähelle 
työkohdetta. Kaikki voittavat, kun 
turhia siirtoja on mahdollisimman 
vähän. Huono suunnittelu kostau-
tuu aina. ¶

Nettialusta mah-
dollistaa äänestys-
ten visualisoinnit.

vastaamassa Rakennusliitosta sosiaali-
poliittinen asiantuntija Jere Ketola ja 
lattianpäällystysalan sopimusalavas-
taava Markus Ainasoja.

Työturvallisuuden lisäksi netti-
foorumilla keskusteltiin muun muassa 
työn kuormittavuudesta ja työnte-
kijöiden tunnelmista taukokopissa. 
Ohessa nostoja keskustelusta.

TYÖN KUORMITTAVUUS.
• Pienemmässä firmassa työmaiden 

valmistumisvastuu jää monesti 
meille työntekijöille. Kun saat työ-
maasi valmiiksi ajoissa, ei siitä saa 
minkäänlaista ”kiitosta”. Ei muuta 
kuin seuraavaan kohteeseen ja sa-
mat ongelmat. Erittäin stressaavaa. 

Rakennus-
liiton Tapio 
Jääskeläinen 
(vas.) ja Karri 
Korpi vetivät 
luottamus-
henkilöforu-
min keskus-
telua.
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Nettistarttikurssilla  
saa pitsaa!
Koronapandemia on vauhdittanut 
Rakennusliiton koulutuksen digiloik-
kaa. Pakon edessä nopeasti tehdys-
tä uudistuksesta on kuitenkin ollut 
hyötyä. Netissä toteutettu luotta-
mushenkilöfoorumi on tavoittanut 
sellaisia liiton jäseniä, jotka eivät olisi 
pystyneet esimerkiksi perhesyiden 
tai pitkien etäisyyksien takia osallis-
tumaan luottamushenkilötapaami-
siin. Porukka osallistuu ja ottaa kan-
taa hyvin aktiivisesti nettifoorumilla. 

– Osa haluaa osallistua luottamushenkilöfoo-
rumeihin avaamalla kameran ja puhumalla. Vielä 
isompi joukko chattaa tai kirjoittaa kommentte-
ja nettialustalle, koulutuspäällikkö Juhani Lohi-
koski sanoo.

Nettialusta mahdollistavat myös äänestyk-
set ja mielipiteiden nopean kartoituksen. Lohi-
kosken mukaan luottamushenkilöiden perus-
kursseille tulee nykyään jo nettifoorumilta tuttua 
porukkaa.

– Alun perin ajatuksena oli, että sparraamme 
tällä jo kurssitettuja luottiksia, Lohikoski sanoo.

Tänä keväänä luottamushenkilöfoorumi jär-
jestetään vielä kerran ennen kesätaukoa. Syk-
syllä jatketaan foorumin järjestämistä kerran 
kuukaudessa. Uusien luottamushenkilöiden net-
tistarttikursseja jatketaan myös.

– Startteihin on osallistunut paljon sellaista 
porukkaa, joka ei olisi päässyt varsinaisille kurs-
seille. Messiin lähtijöille heitimme vielä täkyn: 
saat pitsaa, jos osallistut. Osallistumalla sai koo-
din, jolla pystyi lunastamaan pitsan itselleen.

Rakennusliiton koulutustiimissä on mietitty 
luottamushenkilöfoorumeiden nauhoittamista ja 
esittämistä isommalle yleisölle.

– Voisimme heittää nauhoituksen Youtubeen 
ja ottaa vaikkapa 700 jäsentä kommentoimaan ja 
keskustelemaan. Se onnistuisi vähemmällä sää-
tämisellä kuin ison livelähetyksen tekeminen.

Nettifoorumit helpottavat myös asiantuntija-
tapaamisten järjestämistä.

Liiton perinteiset lähikoulutuksetkin on saatu 
rullaamaan koronatauon jälkeen. Kurssit täytty-
vät hyvin nopeasti.

– Täydennyskoulutuksessa huomaa, että 
puolet ovat täysin uusia kasvoja. Porukka on ai-
kaisempaa moninaisempaa.

Liiton kursseille on luvassa lisää työpajoja ja 
valinnanvaraisuutta. Yleiskurssien lisäksi jäsenet 
kaipaavat tes-alakohtaista koulutusta.

– Uusi vaikuttajakoulutus starttaa touko-
kuussa. Koulutuksessa vahvistetaan aktiivijä-
senten viestintä- ja vaikutustaitoja. ¶
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Yhdessä vihdoinkin
Torninosturinkuljettajat tapasivat porukalla  

ensimmäistä kertaa 3 vuoteen.

KAUPPAKESKUS Triplassa Helsingin Pasilassa 
sijaitsevan Sokos-hotellin kokoustilassa kävi 
iloinen puheensorina, kun vähän päälle 60 

torninosturinkuljettajaa tapasi toisiaan ensim-
mäistä kertaa koronapandemian jälkeen. Vaikka 
aivan samanlaisiin osallistujamääriin ei päästy 
kuin ennen kulkutautia, oli tunnelma selvästi toi-
veikas ja yhteistä tekemistä oli kaivattu.

Tilaisuuden alussa tehtiin viestikapulan siirto; 
pitkään torninosturinkuljettajien asioita hoitanut 
Tapio Jääskeläinen siirtyy taka-alalle ja vastuu 
siirtyy nyt kahdelle liiton tes-toimitsijalle, Toni 
Malmströmille ja Jarmo Järviselle.

– Oli kiva nähdä kollegoita pitkästä aikaa, käy-
tännössä 3 vuoden tauon jälkeen. Moni oli todella 
innoissaan ja kaikilla oli kauhean paljon asiaa, Hel-
singin osasto 6:n (Helsingin torninosturikuljetta-
jat ja -asentajat) hallituksen puheenjohtaja Minna 
Simonen kommentoi tilaisuutta.

Simosen mukaan Jääskeläisen jääminen pois 
aiheutti pientä haikeutta, mutta onneksi tilalle 
saatiin kaksi uutta toimitsijaa mukaan.

Hissi jaksaa kiinnostaa
Hissillisistä torninostureista on keskusteltu kova-
äänisestikin jo kymmenisen vuotta. Tähän men-
nessä niitä on nähty Suomessa kaksi.

– Olen ollut Ruotsissa työmaalla, jolla oli his-
sillinen torninosturi. Siellä se ei toiminut kunnol-
la, oli koko ajan esimerkiksi jäässä, eikä hissi olut 
toiminnassa. En tiedä, miten se toimisi pääkau-
punkiseudullakaan, kun täällä on pitkän aikaa jää-
tä, lunta ja loskaa, torninosturinkuljettaja Joona 
Ylilehto kommentoi.

Pasi Jarva sen sijaan oli innostuneempi asiasta.
– Työnantajille pitäisi selventää paremmin 

sitä, mitä hissi voisi tuoda; tehokkuutta, kun nos-

Nosturin-
kuljetta-
jien työ on 
usein yksi-
näistä. Sik-
si oman am-
mattialan 
porukka on 
tärkeä.
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Rakennusalan perustutkinto auttaa alalle. Koulutus- 
muodoksi voit valita myös oppisopimuksen, mikäli 
sinulla on alan työpaikka. Kun osaamista on kertynyt 
riittävästi, voit suorittaa rakennusalan työmaajohdon 
erikoisammattitutkinnon.
Suorita rakennus- tai pintakäsittelyalan perus- 
tutkinnosta osa. Haussa on nyt:
• sisäpintojen käsittely (nro 703971)
• sisäremontoija (nro 702560)
• työmaa-assistentti (nro 706156)
Osatutkintokoulutukset on suunnattu TE-toimiston  
tai kuntakokeilun työttömille, työttö- 
myysuhan alaisille tai toistaiseksi  
lomautetuille asiakkaille.

Taitotalo kouluttaa  
RAKENNUSALAN AMMATTILAISIA

turista pääsisi nopeammin alas ja ylös eli taukojen 
pito helpottuisi ja nopeutuisi, mutta myös sairaslo-
mia esimerkiksi polvien takia tulisi vähemmän.

Myös Minna Simonen kaipaisi hissiä.
– Pääsisi paljon helpommin käymään tauolla, 

tapaamassa muita työntekijöitä. On monia kuske-
ja, jotka eivät kiipeä alas edes ruokatauolle. Työ-
päivän aikana olisi hyväksi päästä jaloittelemaan 
useampiakin kertoja. Jäisten tikkaiden kiipeämi-
nen on talvella yhtä tuskaa. Kiipeäminen rasittaa 
koko kroppaa.

Kivet kasvavat, 
korkeudet nousevat
Tilaisuuteen oli kutsuttu myös 2 ulkopuolista 
puhujaa, tuoteryhmävastaava Jani Vainionmäki 
Skanskalta ja Jan Wallenius YIT Kalusto Oy:stä. 
Vainionmäen esitys käsitteli torninostureiden 
tarkastuksia ja Walleniuksen nostotyön tulevai-
suutta.

– Yrityksillä on hyvin erilaisia tapoja hoitaa 
viikkotarkastukset. Toiset tarkastuttaa ne ulko-
puolisilla, toisilla tarkastuksen tekevät nosturin-
kuljettaja ja alamies yhdessä. Monella työmaalla 
ajatellaan, että kuski tuntee koneensa parhaiten, 
Vainionmäki totesi.

Vainionmäen mukaan valitettavan usein tar-
kastus jää tekemättä, tehdään vain kynällä listaan 
tai jostain koneen ongelmasta perjantaina ei puhu-
ta kenellekään, kun sen voi korjata maanantaina.

– Itsekin olen sitä menneisyydessäni tehnyt. 
Se ei ole niin suuri ongelma, jos työmaalla on yksi 
kuski ja yksi kone. Ongelmia syntyy sitten, kun 
tuleekin esimerkiksi vuokrakuljettaja, konetta 
ajetaan kahdessa vuorossa, ja kumpikin ajattelee, 

että toinen tarkastaa. Uskon kyllä, että te olette 
ammattilaisia ja teette, mitä kuuluu tehdä.

Wallenius kiinnitti kuljettajien huomiota nos-
totyön muuttumiseen.

– Kivet vaan kasvavat koko ajan ja rakenne-
taan entistä korkeampia rakennuksia. Tehdäänkö 
kohta Suomessakin 100-metrisiä rakennuksia? 
Entä 150-metrisiä? Myös sääolosuhteet ovat muut-
tuneet tuulisemmiksi. Moduulirakentaminen 
lisääntyy, Wallenius kertoi.

Walleniuksen mukaan tekoäly vaikuttaa tule-
vaisuuden töihin.

– Ei vielä, mutta meillä on jo ollut pilottipro-
jekteja YIT:ssä. Se on tulevaisuutta, mutta vaatii 
ensin tarvittavan datan keräämistä. Myös etäoh-
jauksesta tulee mahdollista. Kuljettaja ajaisi Pasi-
lasta käsin konetta, joka on Tapiolassa.

Wallenius myöntää, että etäohjauksen ongel-
mana on vielä viive.

– Ranskalaiset kuitenkin kehittävät tekniik-
kaa eteenpäin ja Israelissa joitain nostoja saa jo teh-
dä etäohjauksella. ¶

Tämä am-
mattilaispo-
rukka ei jätä 
nosturin 
viikkotar-
kastusta te-
kemättä, jos 
se kuuluu 
omiin vel-
voitteisiin.
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Näin rakentajat  
arvioivat Rakentajaa
Rakentaja-lehden lukijatutkimuksessa  
korostuu lehden tärkeä asema tiedonlähteenä.
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 ”HYVIÄ VINKKEJÄ ja ajankohtaista 
tietoa. Monipuolista tietoa alan 
asioista. Tietoa omasta amma-

tista ja eduista. Saan tietää rakentajien 
asioista mitä muualta en saa. Ulkoasu 
on hyvin onnistunut. Lehti on hyvän 
kokoinen. Kansi houkuttelee luke-
maan.” Muun muassa näin Rakenta-
ja-lehden lukijat arvioivat lehteä.

Rakentaja-lehden lukijatutkimus to-
teutettiin 31.3.–11.4.2022. Tutkimukseen 
kutsuttiin sähköpostitse noin 10 000 
Rakennusliiton jäsentä. Tutkimukseen 
vastasi yli 800 henkilöä, jolloin vas-
tausprosentiksi muodostui 8 prosenttia. 
Tutkimuskutsu julkaistiin myös Raken-
nusliiton sosiaalisen median kanavissa. 
Tutkimuksen toteutti Mediatum Oy.

Myös omasta alasta toivottiin 
enemmän juttuja, vain talonrakenta-
jat ja maalarit olivat sitä mieltä, että 
oman alan juttuja oli sopivasti.

Koska rakentajat ovat kiinnostu-
neita siitä, miltä työ näyttää tulevai-
suudessa, toimitukselta toivottiin 
myös katseen kääntämistä kohti 
tulevaa. Uusien tekniikoiden ja alan 
kehitykseen toivottiin satsausta.

Erityisesti nuoret lukijat – mutta 
myös muut lukijaryhmät – arvostavat 
verkkolehden kehittämistä edelleen.

Te olette puhuneet ja toimitus 
on kuullut. Saimme hienosti eväitä 
kehittää lehteä taas hiukan eteenpäin 
niin, että se palvelee lukijoitaan myös 
jatkossa. ¶

Lehden vähän yli 2 vuotta sitten 
tehty uudistus erityisesti ulkoasun 
osalta koettiin onnistuneeksi. Leh-
teä myös pidettiin erittäin tärkeänä 
ja hyödyllisenä. Lukijat odottavat 
lehdeltä selvästi enemmän tietoa kuin 
viihdyttämistä.

Kehittämisen paikkoja
Lukijat toivovat rakentajan keskitty-
vän entistä tiukemmin rakentamisen 
ja ammattiliiton toiminnan kovaan 
ytimeen. Lehdessä koettiin olevan 
liian vähän tietoa tessistä ja palkois-
ta, työterveydestä ja -hyvinvoinnista, 
liiton jäseneduista ja ihan tavallisista 
rakentajan työpaikoista.
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Jalkapallon MM-stadionien rakentajien oloissa on kuitenkin  
tapahtunut pientä muutosta parempaan.

Qatarissa edelleen

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN  KUVAT: JOHANNA HELLSTEN JA LASSI KAARIA

Suomen Maajoukkueen Kannattajat 
ry:n hallituksen jäsen Hanna Repo 
Jamal (vas.), jalkapallon Pelaajayh-
distyksen toiminnanjohtaja Panu 
Autio (kesk.) sekä Suomen Jalkapal-
loliiton puheenjohtaja Ari Lahti pa-
nelisteina. Kuva: Lassi Kaaria

Siirtotyöläiset  
kärsivät



4343

samassa huoneessa, ravinto on heikkoa ja palkan-
maksussa ongelmia, Yuson kuvaa.

BWI ja SASK ovat työskennelleet jo usean 
vuoden ajan olosuhteiden parantamiseksi. Hyvää-
kin kehitystä on saatu aikaan, vaikka varsinainen 
ammattiyhdistystoiminta maassa onkin kielletty 
lailla.

– BWI ja SASK ovat päässeet paikallisten vi-
ranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa tar-
kastamaan 27 työmaan olosuhteet. Nyt esimerkik-
si näillä työmailla työt pitää lopettaa kuumimpaan 
aikaan keskipäiväksi, työnantajien pitää tarjota 
sellaiset työvaatteet, joissa on viileä työskennel-
lä,  asumisolosuhteet ovat väljentyneet niin, että 
yhdessä huoneessa on enää 4 ihmistä ja näillä työ-
mailla palkat maksetaan ajoissa, Yuson kertoo.

Qatarissa on myös kansainvälisen painostuk-
sen takia tehty muutoksia lainsäädäntöön. Niin 
sanottua kafala-järjestelmää on purettu, eli työnte-
kijä pystyy periaatteessa vaihtamaan työnantajaa, 
jos hän ei ole tyytyväinen työpaikkaansa.

– Ongelma on uuden lainsäädännön toimeen-
pano ja valvonta. Muutoksia on tehty, mutta se ei 
näy käytännössä. Jos ministeriöllä ei ole voimaa 
toimeenpanna lainsäädäntöä ja rankaista sen rik-
kojia, muutos ei ole kovin tehokas. →

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN solidaarisuuskes-
kus SASK järjesti huhtikuun toisena perjan-
taina Helsingissä Pelin Hinta -seminaarin. 

Siinä käsiteltiin siirtotyöntekijöiden ihmisoikeuk-
sia jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen 
järjestäjämaa Qatarissa.

Paikalle oli saatu muun muassa rakentajien 
maailmanjärjestön BWI:n pääsihteeri Ambet 
Yuson, entinen ammattilaisjalkapalloilija Timo 
Furuholm, Suomen Jalkapalloliiton puheenjohtaja 
Ari Lahti, jalkapallon Pelaajayhdistyksen toimin-
nanjohtaja Panu Autio sekä Suomen Maajouk-
kueen Kannattajat ry:n hallituksen jäsen Hanna 
Repo Jamal.

6 kuukautta aikaa
– Vuonna 2010 Fifa antoi jalkapallon MM-kisat 
Qatarille, vaikka koko Persianlahden alueella on 
valtava siirtotyöläisten hyväksikäyttöongelma. 
Qatarissa on maan omia kansalaisia noin 300 000 
ja siirtotyöläisiä 2 miljoonaa, BWI:n pääsihteeri 
Ambet Yuson kertoo.

Näistä kahdesta miljoonasta siirtotyöläisestä 
yksi miljoona on rakentajia, joista osa rakentaa 
MM-kisojen stadioneita ja muuta kisoihin liitty-
vää infraa. Työntekijöiden surkeisiin olosuhteisiin 
alettiin kiinnittää huomiota jo 2010-luvun alussa.

– He työskentelevät jopa 50 asteen lämpöti-
lassa, heitä kuolee onnettomuuksissa, heidän pas-
sinsa on takavarikoitu, he asuvat 50 000 ihmisen 
työleireillä kaupungin ulkopuolella 10–20 ihmistä 

Rakentajien maailmanliiton BWI:n pääsihteeri Ambet Yuson korostaa, 
että vaikka Qatarissa on saatu asioita aikaan, on paljon vielä tehtävää.

Entinen ammattilaisjalkapalloilija Timo Furuholm piti kosket-
tavan puheen, jossa hän katsoi Fifan myyneen ihmisoikeudet 
eniten tarjoavalle.
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Aktiivit työn touhussa
Seminaarin jälkeisenä päivänä SASK kokosi ryh-
män aktiivisia ammattiyhdistysihmisiä tutustu-
maan Qatarin kisoihin ja siirtotyöläisten olosuh-
teisiin tarkemmin. Samalla pohdittiin keinoja, joilla 
jokainen suomalainen voi yrittää vaikuttaa tilan-
teeseen.

Teollisuusliittolainen Juha Pakarinen oli mat-
kustanut tilaisuutta varten Pohjois-Karjalasta 
saakka.

– Kävin vuonna 2014 SASK:n lähettiläskou-
lutuksen. Tämä on niin erilaista tekemistä kuin 
omat ammattiliittohommat, saa tavata eri liitto-
jen ihmisiä ja tutustua uudenlaisiin toimintatapoi-
hin. Kansainväliset asiat kiinnostavat minua muu-
tenkin, Pakarinen kertoi.

Pakarinen kehui edellisen päivän seminaaria.
– Se mikä eilen tuli harvinaisen selväksi on, 

että urheilu ja politiikka eivät enää ole erillisiä 
asioita. Ihmisoikeusasioissa ei voida piiloutua 
olympiarenkaiden taakse.

Pamilainen Sari Suhonen ehti käydä lähet-
tiläskoulutuksen vuonna 2019 juuri ennen kuin 
pandemia iski.

– Jotenkin siitä aukesi uudenlainen maailma. 
Haluan olla mukana toiminnassa niin paljon kuin 
pystyn, Suhonen sanoo.

Helsingin kauppatyöntekijät, PAM:n osas-
to 001:n johtokunnassa istuva Suhonen on vie-

nyt SASK:n sanomaa myös pamilaisille ja Helsingin 
Kauppatyöntekijöillä on nyt oma osasto SASK:ssa.

Qatarin kisarakentajien ihmisoikeustilanne ko-
lahtaa Suhosella kovaa, sillä nainen on itse pelannut 
jalkapalloa koko nuoruutensa.

– Kun muut tytöt etsivät poikaystäviä, minä pe-
lasin jalkapalloa. Olen seurannut Qatarin tilannetta 
epäuskoisena; miten ihmisiä voidaan kohdella noin? 
Tämäkin seminaari on ollut silmiä avaava. Uskon, 
että mitä enemmän meitä asiasta tietäviä on herät-
tämässä keskustelua, sitä enemmän voidaan tehdä.

Viimeisen 2 vuoden aikana Suhonen on osallis-
tunut tapahtumiin sekä etänä että livenä. Seuraava 
jännityksen aihe on, toteutuuko SASK:n opintomat-
ka Nepaliin tämän vuoden marraskuussa.

– Se on siirtynyt eteenpäin kahdella vuodella. 
Nyt näyttää vahvasti siltä, että matka toteutuu. Eikä 
se ole vain matka jonnekin, vaan matka myös itsee-
ni. Uskon tulevani erilaisena ihmisenä takaisin. Olen 
varautunut ihan kaikkeen, Suhonen sanoo. ¶

SASK:n vapaaehtoiset pohtivat ryhmissä muun muassa vaikuttamis-
keinoja Suomesta käsin, mahdollisia kampanjakumppaneita sekä sitä, 
miten jalkapalloseurat saataisiin mukaan Qatar-kampanjaan.

Juha Pakarinen on käynyt muun muassa Malawissa 
tutustumassa työntekijöiden tilanteeseen, joten Qa-
tarin ihmisoikeusloukkaukset eivät ole tulleet hänel-
le yllätyksenä.



IKAALISISSA 29.–31.7.2022

Rakennusliitto toivottaa jäsenensä puolisoineen 
tervetulleiksi 28. kerran Rakentajamotoristien 
omaan tapaamiseen. Paikkoja 120, varaa ajoissa!

Perjantai 29.7.
saapuminen Ikaalisiin omaan tahtiin 
15–  majoittuminen
15–21  kylpylä auki
17– 17.30   yhteinen tilaisuus kokoustila Poppelissa
17.30–19  päivällinen noutopöydästä
19.30-  ”männän tarkkuusheiton” mestaruuskilpailut

Lauantai 30.7.
8–11  aamiainen 
8–21  kylpylä auki
12  kokoontumisajo 
15–  motoristien mestaruuskilpailut:  
  tikanheitto, frisbee
17–19  päivällinen noutopöydästä

Sunnuntai 31.7.
8–10.30  aamiainen 
10.30–11.30 päätöspalaveri kokoustila Poppelissa:  
  käsitellään esitykset vuoden 2023  
  Rakentajamotoristitapaamisen osalta

Kokoontuminen ja majoitus: Ikaalinen Spa & Resort
Majoitusvaraukset: puh. 03 4511 tunnuksella ”Rakentajamotoristit”. 
Ilmoita jäsennumerosi ilmoittautumisen yhteydessä.
Hinnat:  90 €/hlö/2 hengen huone/2 vrk 
 168 €/hlö/1 hengen huone/2 vrk

RAKENTAJA- 
MOTORISTIT

Yusonin mukaan nyt eletään kriittisiä hetkiä; 
kisoihin on enää 6 kuukautta aikaa. Kaikki todelli-
set muutokset on saatava tehtyä ennen kuin kisat on 
pidetty ja maailman valokiila siirtyy pois Qatarista.

– Mikään ei enää etene sen jälkeen.
Yuson on kuitenkin toiveikas.
– Viime vuosien aikana jalkapallon pelaajat ovat 

lähteneet voimakkaasti mukaan puhumaan Qatarin 
olosuhteista. Myös Fifassa on tapahtunut muutok-
sia; sillä on nykyään riippumaton ihmisoikeuksien 
neuvottelukunta, joka on jo vaikuttanut tulevien 
kilpailupaikkojen valintaan.

Tällä hetkellä BWI ja SASK yrittävät saada Qa-
tariin perustettua siirtotyöläisten keskuksen, jossa 
eri maiden työntekijät voisivat saada apua omalla 
kielellään. 

Urheilija saa 
puhua politiikasta
Entinen FC Interin kapteeni Timo Furuholm on 
pitkään ottanut kantaa jalkapallon ja ihmisoikeuk-
sien suhteeseen.

– Tykätään puhua jalkapallon arvoista, siitä, 
miten se tuo ihmisiä yhteen välittämättä heidän 
taustastaan tai ihonväristään. Ikävä kyllä voi todeta, 
että aina välillä nuo arvot hautautuvat todellisuu-
den alle. Qatarin kisat on äärimmäinen esimerkki 
tästä. Ihmisoikeudet myytiin eniten tarjoavalle, 
Furuholm totesi.

Furuholm muistutti, että urheilu on politiik-
kaa.

– Urheilu on kiinteä osa yhteiskuntaa ja siinä 
heijastuvat yhteiskunnan ongelmat. Urheilu on aina 
myös vaikuttamista ja siksi sillä on vastuunsa. Qata-
rin tapauksessa Fifa ei ole sitä vastuuta kantanut.

Furuholm myös muistutti myös siitä, että ki-
sojen rakentajat vaarantavat terveytensä tekemällä 
ylipitkiä päivä pienellä palkalla vaarallisessa ympä-
ristössä, jotta pallo voi pyöriä ja peli alkaa hienoilla 
stadioneilla talven koittaessa. 

– Heitä ei edelleenkään kohdella niiden arvojen 
mukaan, joista jalkapallon parissa paljon puhutaan.

Ari Lahti, Panu Autio ja Hanna Repo Jamal oli-
vat osallistujina paneelikeskustelussa, jossa pohdit-
tiin urheilutoimijoiden roolia ihmisoikeuskysymyk-
sissä. Keskustelu on muuttunut vahvasti 5 vuoden 
takaisesta ”urheilijoiden ei pidä sotkeentua politiik-
kaan” -asenteesta käsittelemään enemmän sitä, mitä 
toimijat voivat oikeasti tehdä saattaakseen ihmis-
oikeuskysymykset vahvemmin osaksi esimerkiksi 
urheilutapahtumien järjestämistä aina kisamaava-
linnoista painostustoimenpiteisiin. ¶

Rakennusliitto on mukana ihmisoikeustyössä Qatarissa 
sekä SASK:n että BWI:n kautta.



→ Laki ja oikeus

TEKSTI: PÄIVI POUTANEN

Rakennusliitto myönsi oikeusavun

Työnantaja ei voi yksipuolisesti 
pidättää työntekijän palkasta  

mitä tahansa ”virheiden” kustannuksia
Työnantaja ei saa omalla päätöksellään kuitata työntekijän 

palkasta väittämiään virheellisen työsuorituksen aiheuttamia 
kustannuksia. Työntekijän vastuuta aiheuttamistaan vahingoista ja 

korvausvelvollisuuden määrää on lailla rajattu.

RAKENNUSLIITON jäsen solmi määräaikaisen 
työsuhteen päiväkotityömaan pohjatöiden 
keston ajaksi. Työsopimuksen mukaan työ-

tehtävinä oli pienimuotoiset rakennustyöt ja työn-
tekijä teki työkohteella urakkapalkalla betonointi-, 

raudoitus- ja muottitöitä. Palk-
ka vastasi perusammat-

titaidon omaavan työntekijän palkkaa. Työsuhde 
päättyi työn valmistumiseen kesällä 2020.

Työsuhteen päätyttyä työntekijältä jäi saamat-
ta viimeisen tilin palkka, erillinen palkanosa ja 
lomaraha. Palkkavaatimukseen työnantaja vastasi 
siten, ettei työntekijällä ole saatavaa työnanta-
jaltaan. Työnantaja esitti, että työntekijän työ-
suorite oli epäonnistunut kokonaisuudessaan ja 
työnantaja oli joutunut korjaamaan virheellisen 
työsuorituksen, mistä oli aiheutunut työnantajalle 
palkkasaatavaa suurempi taloudellinen vahinko. 
Työnantaja esitti aliurakkana teetetystä korjaus-
työstä laskun.

Rakennusliiton aluetoimitsija teki työnteki-
jän palkkasaatavasta ja odotusajan palkasta jä-

senelle palkkaturvahakemuksen. Työnantajan 
kiistämisen vuoksi työntekijälle myönnettiin 
asiassa oikeusapua ja Rakennusliiton lakimies 
nosti asiassa kanteen käräjäoikeudessa. Asian 

käsittely päättyi lopulta yksipuoliseen tuo-
mioon, jolla työnantaja velvoitettiin korvaamaan 

työntekijän saatavat täysimääräisesti. Yksipuoli-
sen tuomion tai tuomion mukaisia saatavia on 
mahdollista hakea palkkaturvasta uusinta-
hakemuksella, mikäli niitä ei saada perittyä 
työnantajalta.

Työntekijällä vain 
rajoitettu korvausvastuu

Toisinaan palkkariidoissa työnantaja jättää lop-
pupalkan maksamatta vedoten muun muassa 
erilaisiin työvirheisiin, työnantajan maksettaviksi 
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tulleisiin sakkoihin tai vahingoittuneista työvä-
lineistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Työntekijä 
voi olla vastuussa työnantajalle aiheutuneesta va-
hingosta, mutta vastuuta ja korvausvelvollisuuden 
määrää on lailla rajoitettu.

Työsopimuslain mukaan työntekijän, joka 
tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai lai-
minlyö velvollisuuksiaan tai aiheuttaa työssään 
työnantajalle vahinkoa, on korvattava työnantajal-
le aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslaissa 
säädettyjen perusteiden mukaan. Jos työntekijän 
viaksi tai vahingoksi jää vain lievä huolimatto-
muus, ei työntekijä ole lainkaan korvausvastuussa 
työnantajalle. Vahingonkorvauslaissa on lisäksi 
rajoitettu, että työntekijä voidaan velvoittaa kor-
vaamaan vain kohtuullinen määrä. 

Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahin-
gon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve 
sekä muut olosuhteet. Vahingosta, jonka syynä on 
esimerkiksi kiire tai puutteellinen työnjohto, ei 
työntekijä luonnollisesti kanna vastuuta.

Mikäli työnantaja katsoo työntekijän törkeällä 
huolimattomuudella tai tahallaan aiheuttaneen 
vahingon, on työnantajan esitettävä vahingosta 
ja työntekijän viasta näyttö. Mikäli työnantajalla 
olisi työntekijältä selvä ja riidaton vahingonkor-
vaussaatava, ei työnantaja kuitenkaan saa kuitata 
työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan siltä 
osin kuin palkka olisi ulosoton suojaosuus huomi-
oiden jätettävä ulosmittaamatta. ¶

Olennaista  
tässä jutussa:
Työntekijä ei ole korvausvastuus-
sa työnantajalleen vahingosta, jonka 
työntekijä on aiheuttanut lievällä huo-
limattomuudellaan.

Työnantajan työntekijän palkkaan 
kuittaustarkoituksessa kohdistaman 
vastasaatavan pitää aina olla perimis-
kelpoinen ja erääntynyt. Mikäli työnte-
kijä on riitauttanut vahingonkorvaus-
velvollisuuden, ei kuittaukselle ole 
edellytyksiä.
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Puheenjohtaja  
Tuija Mäntsälä, 
Ammatilliset opettajat, 
AO ry

AMMATILLINEN toisen asteen koulutus on suunnattu perus-
opetuksen päättäneille nuorille, vailla ammatillista tutkin-
toa oleville aikuisille ja kaikille, jotka haluavat lisätä osaa-
mistaan. Perusopetuksen päättäneistä nuorista noin puolet 
hakeutuu ammatilliseen koulutukseen. Oppivelvollisuuden 
uudistus lisäsi merkittävästi rahoitusta opinto-ohjaukseen. 
Rahoitus ei kuitenkaan näytä kohdentuneen tavoitteen 
mukaisesti, sillä opinto-ohjaajien määrä ei ole kasvanut odo-
tetulla tavalla. 

Uudistuksen onnistuminen edellyttää myös tukiopetuksen 
ja ammatillisen osa-aikaisen erityisopetuksen säästämistä 
asetuksella.
Työllisyysasteeseen vaikuttaa erityisesti osaamisen taso, 
joka ei vastaa nykytyöelämän vaatimuksia. Alhaisen osaa-
mistason tehtävät vähenevät ja asiantuntija- sekä johtoteh-
tävät lisääntyvät. Tämä kehitys syventää työmarkkinoiden 
polarisoitumista. Yhteys osaamisen ja työllistymisen välillä 
on merkittävä. Suomen työllisyysaste on tällä hetkellä noin 
72 prosenttia. 

Tavoitteena pidetään jokaisen kouluttautumista vähintään 
toisen asteen tutkintoon. 
Ammatillisen koulutukseen käytettiin vuonna 2021 noin 1,9 
miljardia euroa. Vuonna 2017 säädetty reformilaki ja samaan 
ajankohtaan ajoittuneet merkittävät määrärahaleikkaukset 
ovat heikentäneet ammatillisen opetuksen laatua sekä kuor-
mittaneet melkoisesti oppilaitosten johtoa ja opettajia. 

Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa ei ole on-
nistuttu takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisia mah-
dollisuuksia opetukseen. Nyt 1.8.2022 voimaan tulevalla 
asetusmuutoksella pyritään korjaamaan tilannetta. Osaa-
mispistettä kohden opetuksen ja ohjauksen määrän arvioin-
nissa lähtökohtana on käytettävä vähintään 12 tuntia, jos 
ammatillista perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei ole 
tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suo-
rittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista.

Maan nykyinen hallitus teki arvovalinnan rajatessaan 
koulutuksen leikkaukset kehysriihen ulkopuolelle. Am-

Panostus ammatilliseen koulutukseen on satsaus tulevaisuuteen
matillisen koulutuksen perusrahoituksen lisääminen 50 
miljoonalla on askel oikeaan suuntaan. Puuttumaan jäi kui-
tenkin odotetut 30 miljoonaa. Siitäkin on vielä pitkä matka 
rahoituksen palauttamiseen leikkauksia edeltävään aikaan. 

Tärkeää on huolehtia ammatillisen toisen asteen opiskelijoi-
den valmiuksista korkea-asteen opintoihin. 
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti vuonna 2020 vajaa 
29 000. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 
asetettiin tavoitteeksi korkeakoulutettujen osuuden nosta-
minen nuorissa ikäluokissa 50 prosenttiin. Tässä olemme 
selkeästi jäljessä tärkeimmistä kilpailijamaistamme. 

Jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti koulutuk-
sella tuetaan osaamisen yhdistämistä, syventämistä ja suun-
taamista. Korkeakoulujen rahoitusmalliin liitettiin jatkuvan 
oppimisen vastuu. Perusrahoitusta ei kuitenkaan lisätty, jo-
ten tutkintokoulutukseen on entistä vähemmän resursseja. 
Opiskelupaikkojen lisääminen ilman tarvittavaa rahoitusta 
ei tilannetta juurikaan paranna. Tämä näkyy muun muassa 
etäopetuksen ja itsenäisen opiskelun lisääntymisenä. 

Yhteinen tavoite päästä tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tiopanostuksissa 4 prosentin kasvu-uralle oli vaarantua leik-
kausten johdosta. Hallitus esitti 5 miljoonan euron pysyvää 
rahoitusta ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan ja sen 
kehittämiseen. Päätöksellään hallitus osoitti, että Suomen 
kasvun tie on kytköksissä korkeaan osaamiseen ja laaduk-
kaaseen tutkimukseen. 

Työelämässä tarvitaan koulutuksella hankittua osaamista. 
Ajantasaisesta osaamisella huolehditaan myös työhyvin-
voinnista ja työssä jaksamista.
Vievätkö työmarkkinat opettajamme ammatillisista oppi-
laitoksista?  Ammatillisen opettajan tehtävänkuva on viime 
vuosien aikana pirstaloitunut. Opettamisen, opetuksen 
suunnittelun, arvioinnin ja yhteistyön lisäksi työtehtäviin 
on tullut suuri määrä hallinnollista työtä. Työn kuormit-
tavuuden takia monet harkitsevat siirtymistä pois opetus-
tehtävistä. Opettajilla on aito huoli siitä, onko valmistuvien 
opiskelijoiden ammattitaito riittävällä tasolla. ¶
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TEKSTI: SINI SAARITSA MEEMIT: @RAKSAKAHVI

KUVASSA punainen puukynä piir-
tää koronatestiin toista viivaa ja 
yläpuolella lukee: ”Sit kun kato-

taan tätä aikataulua niin huomennahan 
meillä alkaa sitten se villan asennus…”

Ruutu on yksi 14 postauksesta, jotka 
julkaistiin Instagramissa 27. tammikuuta 
– samana päivänä, jolloin yhteisöpal-
veluun luotiin uusi tili nimeltä @raksa-
kahvi.

”Tämän tilin takaa löytyy rakennus-
alan ammattilainen, jolle piikkaaminen 
on päivitystä tutumpaa ja harjateräs 
taipuu tutummin kuin hästägit”, esittely-
teksti kertoo.

Tässäkään jutussa raksakahvin hen-
kilöllisyyttä ei kerrota, mutta todetta-
koon, että reilut 300 seuraajaa kerännyt 
instaaja on keski-ikäinen lapsiperheen 
vanhempi, joka työskentelee uudisra-
kennustyömailla kehä kolmosen ulko-
puolella. Ennen raksakahvia hän ei ollut 
sosiaalisessa mediassa ollenkaan. Mee-

@raksakahvin meemit syntyvä työmaa-arjesta,  
josta auringonlaskut ja joogaposeeraukset ovat kaukana.

mejä – somessa leviäviä humoristisia 
kuvia lyhyillä teksteillä – hän ei ollut eri-
tyisemmin katsellut.

– Ne oli mulle ihan uusi juttu. Ins-
tasta mulla oli se käsitys, että sinne 
pannaan kuvia aamupaloista, auringon-
laskuista ja joogaposeerauksista. Ei 
kiinnostanut mua pätkääkään.

Mutta hän oli tekstitellyt hauskoja 
eläin- ja muita -kuvia omaksi huvikseen 
ja lähetellyt niitä myös rakennusalalla 
työskentelevälle siskolleen. 

Sitten puoliso tuli esitelleeksi @hoit-
sujen_taukohuone -tilin meemejä, joissa 
revitään reipasta huumoria hoitoalan 
arjesta. 

– Kysyin heti, että kai siellä nyt on 
myös rakennusalan meemitili. Mutta ei 
sellaista löytynyt.

Sisko hekotteli päivittäin kännyk-
kään kilahtaville meemeille ja sanoi lo-
pulta, että jos et sinä perusta instatiliä 
niin minä teen sen. 

Niin polkaistiin käyntiin @raksa-
kahvi, ja meemejä alkoi syntyä kiihty-
vällä tahdilla. Sillä raksakahvin aihe-
pankki on ehtymätön.

– Rakennusalalla aikataulut ovat 
tiukkoja, työvaiheita on paljon ja niitä 
pitää monien muuttujien kanssa sovi-
tella yhteen. Usein jotain menee pieleen. 
Kaikki ne orastavat pienet katastrofit, 
niiden keskellä voi joko turhautua ja me-
nettää hermonsa tai turvautua huumo-
riin.

Raksakahvi ammentaa tietenkin 
myös ihmisistä. Rakennusala on tekijän 
mielestä ”suora ala”, jossa ”työ on rehel-
listä ja asiat sanotaan suoraan”.

– Meidän alalle päätyy tosi persoo-
nallisia tyyppejä, eikä siellä työmaalla 
perustyöntekijän tarvitse olla mikään 
asiakaspalvelija.

Ei hän itsekään ole. Hän vain rakas-
taa rakennusalaa ja nauttii erityisesti 
runkovaiheen töistä.

Meemejä raksalta 

→ Kulttuuri
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Pelotta aina, päin taantumusta! vaaleissa merkittäviä voit-
toja.

Lisäksi he paljastivat val-
lanpitäjien väärinkäytöksiä.

Navalnyi oli siis vaiennet-
tava. Hän sai tappavaa her-
momyrkkyä alushousuihinsa.

Ambulanssihenkilöstön li-
säksi ulkomainen julkisuus 
saattoi pelastaa miehen hen-
gen. Navalnyi lennätettiin 
Saksaan. Angela Merkel teki 
häneen vaikutuksen käydes-
sään sairaalassa epäviralli-
sesti.

Silloin myös nauratti, kun 
Navalnyi jymäytti hänet myr-
kyttäneen agentin arvioi-
maan toimintaansa; tunnus-

Ajankohtainen mestariteos seksesta, toinen kuuntelee ja 
kommentoi väliin omia mietel-
miään tarinasta. Kommentit 
ovat hauskoja ja niissä on ri-
paus totuutta. Ihmisen ja api-
nan mahdollinen sukulaisuus 
pistää kuuntelijan mietti-
mään, että ”Ehkä se on just se 
apinakaveri, joka pistää jotku 
tekemään kaikkia epäinhimil-
lisiä juttuja ja hirmutekoja”. 
Itse tarina on omalaatuinen, 
rajatieteellinen, parodinen ja 
arvaamaton kertomus Ohton 
siunaamista suomalaisista ja 
Suomesta, jossa sekoittuvat 
Kalevala ja Raamattu, ja jossa 
seikkailevat monen hahmon 
ohella myös muun muassa 
Kekkonen ja Spede.

Kun Matti Hagelberg 

aloitti urakkaansa 9 vuotta 
sitten, hän ei voinut aavis-
taa, miten eri tavalla kirjaa 
luetaan nyt, kun se ilmestyy. 
Putinin hyökkäys Ukrainaan 
on tuonut voimakkaasti pin-
taan valeuutiset ja propagan-
dan, eli Läskimooses on nyt 
myös ajankohtainen. Vaikka 
tämä laatikko on taidesarja-
kuvaa, se on humoristinen ja 
seikkailullinenkin ja sopii kai-
kille. Hagelbergin Läskimoo-
ses jää varmasti suomalaisen 
sarjakuvan historiaan yh-
tenä aikakautemme merkit-
tävimmistä saavutuksista, ja 
on sitä paitsi myös taide-esi-
neenä upea. ¶

JYRI VASAMAA

MATTI HAGELBERG:  
LÄSKIMOOSES 
Asemakustannus

tamaan. Navalnyi julkaisi 
keskustelun netissä.

Ulkomaille jääminen ei ol-
lut vaihtoehto. Navalnyi ha-
luaa kantaa pelotta riskit, 
joita hän kannustaa sadat tu-
hannet kannattajansakin ot-
tamaan demokraattisen ja 
vapaan yhteiskunnan vaati-
miseksi. Kotietsinnät, ares-
tit, läheisten pidätykset ja pa-
hoinpitelyt ovat Navalnyin 
verkoston toimijoille tuttuja. 

Navalnyi vangittiin suo-
raan lentokentältä. 

Ihmiset eivät luovuta. 
Vaihtoehto on huonompi. ¶

INARI JUNTUMAA

– Tykkään pelata betonin kanssa ja 
piikata. Juuri nyt teen plaanovalmiste-
luja.

Meemeissä kommentoidaan eri-
laisia töitä ja työvaiheita rakennussii-
vouksesta peltitöihin, valuhommiin tai 
vaikka paikkamaalaamiseen. Tekstit 
meemien alla kertovat raksan arjesta 
lämpimällä huumorilla. Esimerkiksi työ-

maan turvallisuutta mittaava TR-mene-
telmä saa osakseen lempeää naljailua. 
Raksakahvi haluaa pysytellä anonyy-
minä, jotta meemeistä ei tule turhan si-
säsiistejä.

– Mutta en missään nimessä halua 
olla ketään kohtaan ilkeä.

Suosituimmiksi ovat nousseet sala-
peräisen @raksakahvin itse piirtämät 

sarjikset, joissa seikkailevat kypäräpäi-
set Kuutti ja Silli, maalari Lontti, Joku 
sekä hiukan omissa maailmoissaan aje-
lehtiva Sähköjänis. Ideat syntyvät työ-
maalla työkavereita seuraamalla.

– Ainakin näyttää siltä, että olen tul-
kinnut heidän tuntojaan oikein. Eniten 
toivon, että juuri rakennusalan tyypit 
löytävät raksakahville. ¶

VUODEIN kaunein kirja on va-
littu, ja palkinnon voitti jär-
kälemäinen, 1500-sivuinen, 
Matti Hagelbergin Läskimoo-
ses. Värikäs laatikko sulkee 
sisäänsä kolme sinikantista 
hienosti koristeltua sarjaku-
vakirjaa, jotka kertovat kos-
misesta maailmankaikkeu-
desta mustavalkoisin kuvin. 
Se paljastaa lopullisen to-
tuuden maailmankaikkeuden 
synnystä, ihmissuvun syn-
nystä ja kaiken tuhoavasta 
Läskimooseksesta.

Tarinassa on kaksi pää-
henkilöä. Toinen kertoo outoa 
tarinaa Ohtosta ja Läskimoo-

KALLE KNIIVILÄ:  
PUTININ PAHIN VIHOLLINEN. 
ALEKSEI NAVALNYIN TARINA. 
Into Kustannus 2022

EN OLLUT ymmärtänyt, miten 
vahva poliitikko Aleksei Na-
valnyi on. Hän oli rakentanut 
Venäjälle vahvan toimijaver-
koston, jonka toimia tuhannet 
venäläiset tukivat taloudelli-
sesti kuukausittain. 

Verkosto ohjasi keskittä-
mään ääniä aina paikallisille 
Putinin valtapuolueen vasta-
ehdokkaille. He saavuttivat 

→ Kulttuuri
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Ruokatoimittaja ja -kirjailija Sanna Mansikkamäki 
rakastaa perunaa ja helppotekoisia arkiruokia. 
Kun suunnitteluun uhraa tovin, säästää 
ruokakuluissa pitkän pennin.

SANNA MANSIKKAMÄKI kertoo, että Ruokatiedon tutkimuk-
sen mukaan jopa 40 prosenttia suomalaisten päivittäisestä 
energiansaannista tulee välipaloista.

– Välipalat ovat tosi kalliita; jätä ne pois! Myös viihdesyö-
minen eli limpparit, energiajuomat, mehut ja take away -kah-
vit tulevat kalliiksi. Tee testi: juo pari kuukautta vain vettä 
ja syö vain ruoka-aikoina.

Myös kotona kokkaamalla säästää ruokakuluissa. San-
nan mukaan kotiruokaklassikot voi tehdä ilman vuokaakin.

– Joka kodissa on uuni ja pari peltiä. Tee makaronilaa-
tikko, pastavuoka tai lasagne pellille ja jaa 
se pakasterasioihin työviikkoa varten.

– Osta alkuviikosta iso kaali ja 
kilo porkkanaa ja tee juures-kaali-
salaatti, jota otat aina työmaalle. 
Myös kasarihenkinen makaronisa-
laatti on helppo tehdä – ja maistuu 
kylmänäkin.

Vihannesten ja juuresten koh-
dalla sesonki on tärkeä. Kurkkua ja to-
maattia ei kannata ostaa talvella, sillä 
ne ”maistuvat vedelle ja ovat kalliita”. 

Myös hävikkiä tulee välttää, jos mielii pienentää ruoka-
laskuaan.

– Vaikka kahvi ei ole ikinä ollut näin kallista, raksoilla 
kaadetaan hurjasti kahvia hukkaan. Maamme suurin ruoka-
hävikin aiheuttaja on kahvi.

Suunnitelmallisuutta ostoksiin
Sanna tekee ”jättiostokset” kerran viikossa ja täydentää niitä 
viikon mittaan tuoretuotteilla. Tärkeä osa ruokalaskun hal-
lintaa on suunnittelu ja kauppalista.

– Lista auttaa siinä, ettei nälkäisenä tule tehtyä hätäos-
toksia. Silloin pitää pysyä listassa eikä ostaa mitään ylimää-
räistä. 
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Ruokakulut 
hallintaan!

Timo Kuvaja 
Helsinkiläinen 
maalari ja pää-
luottamusmies

→ Kolumni

Isännät 
pesukoneostoksille
VAIKKA KORONARAJOITUKSISTA onkin luovuttu, 
tuntuu virus pitävän pintansa työmailla. Raken-
nusten viimeistelypuolen töissä poikkeusaika näkyy 
vasta nyt, myöhästyneiden aloitusten aiheuttamana 
töiden vähenemisenä. Ukrainan sodasta johtuvat 
materiaalin saatavuusongelmat vaikuttavat jo.

KAIKEN MAAILMANPALON keskellä Rakennusliittokin 
sai kuitenkin työehtosopimukset kaikille sopimus-
aloilleen. Maalausisäntien vastustuksesta huolimat-
ta, kuulemma. Tällä kertaa kivenä turvakengässä 
eivät olleet optisesti hiotut suojalasit tai heijastin-
pinnalla varustetut työpaidat, kuten joskus aiem-
pina vuosina, vaan aikeesta sälyttää työvaatteiden 
pesu työnantajalle.

MYÖNNÄN asiasta ensimmäisen kerran kuullessani 
ihmetelleeni, etteikö nyt tärkeämpiäkin asioita olisi 
ollut. Maalaustöissä urakkahinnoittelun uusiminen 
huutaa tekijäänsä ja nykyisellä hintojen nousulla 
palkkakehitys jää auttamatta jälkeen. 

SITÄ PAITSI yli 30 vuotta on tullut haalareita kotona 
pestyä, eikä koskaan ole ollut mitään ongelmaa. 
Ajatus tuntui hyvin pitkälle siellä kirjoituspöydän 
takana keksityltä. Ymmärrän jossakin määrin isän-
tien tuskan.

TOISAALTA mikään asia ei etene eikä ala kehity, 
jos neuvotteluissa aina sanotaan ei. Tuli muuten 
todettua taannoisella luottamushenkilökurssilla 
neuvotteluharjoituksessakin. Muistan, mikä poru 
oli työnantajien taholta aikanaan noiden aiemmin 
mainittujen suojavarusteiden osalta. Silti kaikkien 
niiden hankkiminen on tänä päivänä jokapäiväistä 
toimintaa.

VAIKKA PÄÄTÖS nyt tuntuukin hankalalta varmas-
ti molemmista osapuolista, 10 vuoden päästä se on 
arkipäivää ja työmailla ihmetellään, että ette kai te 
oikeasti ole itse pesseet työvaatteitanne. ¶
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

Jos nykyhinnoilla haluaa selvitä 
halvalla arjen ruokakuluista, se tarkoit-
taa melko yksipuolisia raaka-aineita: 
juureksia, kaalia, puuroa, makkaraa…

– Loin aikoinaan Ilta-Sanomiin re-
septejä, joilla neljä henkeä syö viidellä-
kympillä aterian 5 päivänä viikossa. Jos 
tänä päivänä tähtää samaan, on tingit-
tävä tuoreesta kalasta, ellei itse kalasta.

– Pavut ovat halpoja ja soijarouhe-
pussi pari euroa kilo. Mutta kannattaa 
miettiä, miksi rouhe on niin halpaa. 
Mitä enemmän käytämme sen ja 
kikherneiden kaltaista tuontitavaraa, 
sitä enemmän se on pois kotimaiselta 
maataloudelta.

Perunaa ja pataruokia
Vuoden 2019 keittokirjaksi valitun 
Peruna-kirjan tehnyt Mansikkamäki 
vannoo kotimaisen perunan nimiin ja 

sanoo, että sitä pitäisi syödä enemmän.
– Peruna on halvempaa ja terveel-

lisempää kuin vehnäpasta, ja siitä tulee 
kylläisemmäksi kuin vehnästä. Pottu 
on kotimaista, vitamiinipitoista ja sopii 
keliaakikoillekin.

Myös makaronilaatikon voi San-
nan mukaan valmistaa perunasta jau-
helihan sijaan.

– Me suomalaiset syömme hurjia 
määriä jauhelihaa. Mitäpä, jos ostaisit 
halvempia ruhonosia? Pilko pataan 
niitä, perunaa ja pirusti juureksia, 
päälle olutta tai viiniä ja kansi, ja yöksi 
120-asteiseen uuniin. Aamulla sulla on 
ihanan pehmeä pata, josta saat evästä 
töihin.

Entistä ehompia eineksiä
Einespuoleltakin löytyy nykyään ter-
veellisiä edullisia tuotteita.

– Eineksiä ei kannata syrjiä. Esi-
merkiksi roiskeläppä on jo täysin lisäai-
neeton. Mutta ravintoarvoihin on hyvä 
kiinnittää huomiota. Einessalaatissa on 
usein vain pari lusikallista kanaa.

Valmissalaattien sijaan Sanna suo-
sii maksa- ja lihaperunasoselaatikkoja 
ja tomaatti- ja hernekeittoa. Niiden 
kylkeen hän tekee ”valtavan kipon kaa-
li-juuressalaattia”.

Einesten ohella kaapissa on hyvä 
olla linssejä, papuja, tomaattimurskaa ja 
mausteita, sekä jauhoja ja kuivahiivaa.

– Kotona leivottu sämpylä on maail-
man paras! Kun leipoo omat leivät, sääs-
tää etelänmatkan hinnan vuodessa. ¶

Sannan suosittelemia sovelluksia:

• www.fiksuruoka.fi 
• www.matsmart.fi
• www.resq-club.com



Kotisivut ja eAsiointi
a-kassa.fi

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

Palvelunumero
020 690 455

NÄIN HAET ANSIOPÄIVÄRAHAA

SÅ HÄR SÖKER DU DAGPENNING

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työt-
tömyys- tai lomautuspäivänä työttömäksi 
työnhakijaksi TE-toimistoon.

Anmäl dig senast den första arbetslöshets 
eller permitteringsdagen som arbetslös  
arbetssökande till TE-byrån.

Täytä ansiopäivärahahakemus A-kassan 
eAsioinnissa hakemusjakson päätyttyä. 

Fyll i ansökan via A-kassans E-tjänst efter 
avslutad ansökningsperiod. 

Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat 
liitteet päivärahahakemukseen.

Kontrollera att du har alla behövliga bilagor 
för ansökan om dagpenning.

Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen.

Skicka ansökan om dagpenning med  
bilagor

Toimita mahdollisesti pyydetyt lisäselvityk-
set ja puuttuvat liitteet.

Leverera eventuella begärda tilläggsutred-
ningar och bilagor som fattas.

eAsioinnin ja tarkemmat hakuohjeet 
löydät verkkosivuiltamme.

Hakemusten ja eAsiointiin saapuvien 
viestien vastausajan voit tarkistaa päi-
värahahakemusten käsittelytilanteen 
yhteydestä. 

Du kan kontrollera behandlingssitua-
tionen och svarstiden för inkomman-
de E-tjänstens meddelanden i samman-
hang med behandlingssituationen.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Du hittar E-tjänsten och ansökningsin-
struktioner från vår webbsida.

Olemme tukenasi, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan  
- turvaamme toimeentulosi muutosten hetkellä.

Seuraa meitä somessa
Följ oss på some 

@AvoinKassa 

A-kassa.fi



Kotisivut ja eAsiointi
a-kassa.fi

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

Palvelunumero
020 690 455

Mitä pohjoismainen työvoima-
palvelumalli tarkoittaa?

Mitä asioita A-kassan eAsioin-
nissa voi hoitaa?

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli otetaan 
käyttöön 2.5.2022 ja sen tarkoituksena on pa-
rantaa Suomen työllisyysastetta, joka on tällä 
hetkellä alhaisempi kuin muissa Pohjoismais-
sa. Mallin tavoitteena on etenkin työttömyy-
den alussa nopeuttaa työttömien työllisty-
mistä ja parantaa uudelleentyöllistymistä.

TE-toimisto panostaa yksilöllisten palvelun-
tarpeiden kartoittamiseen sekä tiiviimpään 
yhteydenpitoon työnhakijan kanssa työn-
haun tukemiseksi. Heti työttömyyden alus-
sa järjestetään alkuhaastattelu työnhakijan 
kanssa, sekä kolmen kuukauden ajan täy-
dentäviä työnhakukeskusteluja kahden viikon 
välein.

Mallin voimaantulon myötä edellytetään 
myös omatoimista työnhakua, eli käytän-
nössä työttömän tulee pääsääntöisesti ha-
kea vähintään neljää työmahdollisuutta kuu-
kauden aikana. Haettavat työmahdollisuudet 
voi itse valita. Lyhyen työttömyysjakson tai lo-
mautuksen ensimmäisen kolmen kuukauden 
aikana työmahdollisuuksia ei kuitenkaan tar-
vitse hakea.

Jos esimerkiksi jättää saapumatta haastat-
teluun tai muilla tavoin laiminlyö työllistymis-

eAsiointi on A-kassan sähköinen asiointipal-
velu, joka on avoinna joka päivä ympäri vuo-
rokauden. Palveluun pääset kirjautumaan 
henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. 

eAsioinnin kautta voit täyttää ja lähettää ha-
kemukset päivärahaa varten sähköisesti. Voit 
myös lähettää hakemuksen liitteet eAsioin-
nissa: älypuhelimella otettu kuva tarvittavas-
ta liitteestä riittää hyvin. Hakemukset ja liit-
teet ovat kassan käytettävissä välittömästi.

Voit myös lähettää eAsioinnissa viestejä kas-
saan suojatun yhteyden avulla. Lisäksi voit 
tarkistaa päivärahasi maksutiedot ja käyte-
tyn veroprosentin, sekä muun muassa kuinka 
monta päivää sinulle on maksettu päivära-
haa, ja miltä ajalta olet hakenut päivärahaa.

Kassa vastaa

suunnitelman laatimista, ylläpitoa tai toteu-
tusta, ensin seuraa huomautus ja seuraavista 
asetetaan asteittain pitenevät karenssit sekä 
lopulta työssäolovelvoite. 

Samanaikaisesti työttömyysetuuden maksa-
misen estäviä karenssiaikoja kuitenkin lyhen-
netään.



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

Yhteistyössä Rakennusliiton  
urapalveluiden kanssa

OPPISOPIMUKSELLA
UUSIIN  

TEHTÄVIIN!
 

Lisätietoja oppisopimuksesta ja hakeutumisesta: 
Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi, 044 7143 722 
www.tts.fi/raksalle

Oppisopimuksella voit kouluttautua  
kaikkiin TTS:n järjestämiin koulutuksiin.
Alla esimerkkejä:

• Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
• Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto
• Puuteollisuuden ammattitutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala
• Puuseppämestari, puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
• Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto
• Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto,  

rakennustyömaan työnjohdon osaamisala (REAT)
• Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, työmaapäällikön 

osaamisala (RET) 

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto kun 
• sinulta puuttuu tutkinto tai se on jäänyt kesken
• haluat edetä uusiin tehtäviin ja tarvitset lisää uutta osaamista 

 
Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla työpaikka,  
sillä iso osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla.  
Koulutus on maksutonta

Tarvitsetko  
uutta osaamista
rakennusalalle? 
 



57

OSASTOTAPAHTUMAT

OSASTOTAPAHTUMAT

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

VETERAANITOIMINTA

Keski-Suomen rakentajaveteraanit
Kesätapaaminen ti 14.6. klo 10, Hirvasmäentie 113, Vehniä. Aluksi 
juodaan tervetulokahvit ja sen jälkeen kilpailuja, saunomista, 
makkaranpaistoa sekä mukavaa yhdessäoloa. Avecit myös mu-
kaan. Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi viimeistään ke 8.6., 
Kaarlo Valkonen p. 050 542 7290. Tervetuloa joukolla mukaan!

TAPAHTUMIA

ITÄ-SUOMEN JA KAJAANIN 
VETERAANITAPAAMINEN TAHKOLLA
Aika: to 2.6. klo 10–16, tulokahvit klo 9 alkaen.
Paikka: Tahko, Sääskiniementie 560, Nilsiä
Ohjelma: Joukkuekisoja, tikkakisat, petangue, arpajaiset,   
 yhteislaulua, palkintojenjako ja lähtökahvit.
Hinta: 10 €/hlö, joka sisältää: ruokailun, kahdet   
 kahvi (suolainen ja pulla) sekä ohjelman.

 Aluejärjestöt eivät järjestä kuljetusta. Kyytiasioissa  
 ole yhteydessä omaan osastoosi tai yhteyshenkilöön.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 19.5.,
yhteislistailmoittautumiset matti.leinonen@rakennusliitto.fi,  
p. 050 5373 695.

Rakennusliiton Pohjoinen palvelualue

Ole tarkkana ilmoitusten 
lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti 
oltava merkintä: Rakentaja-lehti/ilmoitukset, 
PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: 
ilmoitukset@rakennusliitto.fi
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, 
muistathan merkitä yhteystietosi! Toimitus 
muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille 
tulevaa materiaalia. Ilmoitussivuille tarkoitettujen 
tekstien tulee olla lyhyitä.

→ Liitossa

Os. 051, Jyväskylä
Rakennusliiton kesäpäiväristeily 11.–12.6. Tallinnaan. Osasto 
tukee kesäpäiville osallistuvia jäseniään 100 €/jäsen tositteita 
vastaan. Yhteiskuljetukseen ilmoittautuminen viimeistään ti 
31.5., Vesa Tenhunen p. 040 516 9435.
Koko perheen tapahtuma/90-vuotisjuhlat la 18.6. Laajiksessa, 
Laajavuorentie 15, Jyväskylä. Jäsenille perheineen. Ohjelmassa: 
seikkailupuistoa, frisbeegolf ym. mukavaa. Tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautumiset viimeistään su 22.5., www.osasto051.raken-
nusliitto.net. Lisätietoja: Veli Hiltunen p. 040 823 3539.
Syysmatka 15.–19.9. Wieniin. Hinta 350 €/hlö. Paikkoja rajoitettu 
määrä. Tarkemmat tiedot: www.osasto051.rakennusliitto.net.  
Ilmoittautumiset viimeistään pe 8.7., Juha Väkimies p. 050 375 9794. 
Hyvää kesää kaikille!
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfalttimiehet ja 
bitumieristäjät
Veteraanijaosto Pikiukkojen kevätretki to 19.5. UPM Verlan 
tehdasmuseoon. Bussikuljetus. Reitti: Puistolan asema–Hyrylä–
Järvenpää–Lahti–Verla. Retken omavastuu 15 €/hlö. Ilmoittau-
tumiset ja tarkemmat tiedot viimeistään ke 11.5., Kaarlo Salonen 
p. 040 582 4199.

Os. 378, Orimattila 
Kesän aloittajaiset la 11.6. klo 15 Humisevassa, Karkkulantie 52, 
Orimattila. Ohjelmassa mm. osaston mölkkymestaruus. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän putkimiehet ja -eristäjät
Rakennusliiton kesäpäiväristeily 11.–12.6. Tallinnaan. Mahdol-
lisuus käydä maissa su 12.6. klo 8–12. Lähtö la 11.6. klo 18.30 
Länsisatamasta ja paluu su 13.6. klo 16. Osasto on varannut 
15 kpl 2–4 hengen A-luokan hyttiä, täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Matkan omavastuuhinta on 30 €/hlö, johon sisäl-
tyy: buffet-illallinen ja -aamiainen. Perheristeilijöille/avecille 
sama hinta. Kuljetus Jyväskylästä linja-autolla. Ilmoittautumiset 
viimeistään la 14.5., hamalainen.jarno@gmail.com tai 
p. 045 670 8955.
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Kevätkokous to 19.5. klo 18, Shell Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1, 
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat 
asia. Kahvitarjoilu.
Hallitus
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LOMAT

LIITON VETERAANILOMAT 2022
Rakennusliitto järjestää vuoden 2022 aikana neljä (4) viikon 
mittaista veteraanien lomaviikkoa 50 hengen suuruiselle ry-
hmälle. Lomat järjestetään Härmän Kylpylässä, Lohja Spa ja Re-
sortissa sekä Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

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

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta 
ennen lomaa.

Hakemus osoitteella:
Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki
tai soittamalla: p. 020 774 3012
tai sähköpostilla: carita.vuorenmaa@rakennusliitto.fi

Härmän Kylpylä, Kauhava 29.8.–4.9.2022
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, 
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 355 €. Matkakuluista vas-
taa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 19.6.2022.

Kylpylähotelli Rauhalahti 18.–24.9.2022
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, 
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 460 €. Matkakuluista vas-
taa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 19.6.2022.

Liesko Jouni Jalmari
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Jouni Jalmari Liesko 
kuoli 14.3.2022. Hän oli 
syntynyt 22.6.1962 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 16.5.1983.
Muistoa kunnioittaen
Os. 011, Tampereen maalarit 

Pitkänen Risto Sakari
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Risto Sakari Pitkänen 
kuoli 29.3.2022. Hän oli 
syntynyt 5.9.1947 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.5.1978.
Muistoa kunnioittaen
Os. 002, Helsingin maalarit

Mykkälä Verner Väinö
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Verner Väinö Mykkälä 
kuoli 16.2.2022. Hän oli 
syntynyt 17.2.1939 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.1.1974.
Muistoa kunnioittaen
Os. 209, Tornio

Pykönen Kaarlo Olavi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Kaarlo Olavi Pykönen 
kuoli 16.2.2022. Hän oli 
syntynyt 18.3.1923 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.12.1938.
Muistoa kunnioittaen
Os. 601, Helsingin muurarit

→ Liitossa

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT

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

TAPAHTUMIA

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

Keskustoimisto avoinna:
ma–to 8.30–16, pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavat  asiakirjat: 
Rakennusliitto ry/Asiakirjat, PL 307, 00531 Helsinki

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat 020 690 231, ma–pe 9–15
Työnantajatilitykset 020 774 3344, ma–pe 9–15
tai ta-tilit@rakennusliitto.fi

Palvelupisteiden yhteystiedot  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot 

Avoin työttömyyskassa A-kassa
PL 116, 00531 Helsinki, www.a-kassa.fi
020 690 455, ma–pe 8.30–15

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN 
KOKOONTUMINEN 27.–29.5.
Paikka: Niemenharjun matkailukeskus, Harjukatu 2, 
 Pihtipudas
Hinta: 100 €, joka sisältää: auto-/vaunupaikan valosähköllä,  
 saunat, aamupalat (la ja su) sekä lounaan (la)   
 kahdelle henkilölle.
 Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 15.5., 
Ismo Ojala p. 040 086 8103.

MUISTOLLE
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 
Työelämä

Vuoden neljäs Rakentaja keskittyy 
työelämän yksityiskohtiin.  

Se, miten työtä työmailla tehdään, 
on muuttumassa; muutoksen 

tuulia tuovat edelläkävijäyritykset. 
Henkilöstövuokrausyritysten 
luottamushenkilöiden vastuut 

kasvavat samaa tahtia vuokratyön 
yleistymisen kanssa. Tuore tes tuo 

työnantajille uutta pähkäiltävää 
työasujen huollon osalta.  

Lukemista riittää myös 
työpaikkaruokailun historiassa  
ja auringolta suojatumisessa.

Ilmestymispäivä  
17.6.2022

Aineistopäivä  
20.5.2022

RAKENTAJA 5/22 
Aineistopäivä 22.7.2022 

Ilmestymispäivä 19.8.2022

RAKENTAJA 6/22 
Aineistopäivä 2.9.2022 

Ilmestymispäivä 30.9.2022

RAKENTAJA 7/22 
Aineistopäivä 7.10.2022 

Ilmestymispäivä 4.11.2022

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. 



AUTAMME SINUA
VALITSEMAAN PARHAAN 
TEGERA® PRO -KÄSINEEN!
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Skannaa QR-koodi ja 
löydä lisätietoa sekä 
lähin jälleenmyyjäsi.

TEGERA® PRO -tuoteperhe tarjoaa 
aina  luotettavimman suojan, parhaan 
mahdollisen käyttömukavuuden 
ja erinomaisen pidon. Laajasta 
ja laadukkaasta TEGERA® PRO 
-valikoimasta löydät suojakäsineet, 
jotka sopivat täydellisesti juuri sinun 
työtehtävääsi. 

TEGERA®-jälleenmyyjäsi auttaa sinua 
oikean käsineen valinnassa.




