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Työehtosopimus katkolla helmikuun lopussa

Palkkakamppailu edessä
Rakennuksilla ja rakennustuoteteollisuudessa astuu 1.3.2011 voimaan ylityökielto, 
jos neuvotteluissa ei päästä sitä ennen sopimukseen. Lisäksi Rakennusliiton johto 
on saanut valtuudet aloittaa muita työtaistelutoimia pian maaliskuun alun jälkeen.

Haasteellista
laudoitusta
Entisen Pukevan
paikalle Helsingin
Kaisaniemeen nouse-
vaa Kaisantaloa
leimaavat kaarevat 
julkisivut, kahteen 
suuntaan kaarevat 
holvit ja muut eri-
koismuodot. Taloon 
tulee yliopiston kir-
jaston lisäksi liike-
ja toimistotiloja.
Ovaalinmuotoista, 
ylöspäin supistuvaa 
valoaukkoa laudoit-
tamassa Ykkösen 
jäsen, kirvesmies 
Pasi Muuttoranta 
työkaverinaan Ville 
Pylvänäinen.
SRV:n urakoiman kir-
jastotalon laudoitus-
työt urakoi tälläkin 
työmaalla Sierak Oy.

Rakentavaa vuotta 2011 

kirvesmiehille!

Rakentajilla kahdet vaalit peräjälkeen
u Liittovaaleissa vain postiäänestys 1–8.3.
u Kansanedustajat valitaan huhtikuussa

-------

Tässä lehdessä sisäsivuilla:

n Palkat painuivat miinukselle -> s. 2
n Nuorisotoiminta elpymässä -> s. 3
n Kirvesmiesehdokkaat liittokokoukseen -> s. 4–5
n Elinehdoista on kyse myös eduskuntavaaleissa -> s. 6
n Työharjoittelijat ilmaistyövoimana -> s.7
n Kansainvälistä ay-toimintaa -> s. 7
n Kirvesmiesten ammattiosastossa tapahtuu -> s. 8

Kaksi kirvesmiesehdokasta
Eduskuntavaaleissa on ehdolla

Helsingin Kirvesmiesten jäseniä kaksi:
Jari Jääskeläinen ja Antti Hartikainen, molemmat 

Vasemmistoliiton listoilla Uudellamaalla.

Ammattiosaston 
kevätkokous

Helsingin Kirvesmiesten 
ammattiosaston
kevätkokous
16.2. klo 18.00

osaston toimitilassa, 
Mäkelänkatu 8
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
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Pääkirjoitus tammikuu 2011

Juha Partonen, puheenjohtaja
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto

Linjalanka
n Helsingin Kirvesmiehet ry:n
    jäsenlehti
n vastaava toimittaja: 
    Juha Partonen
n toimitus ja taitto: Risto Uljas
n toimituksen osoite:
    Mäkelänkatu 8, 00510 Helsinki
n painopaikka: 
    Satakunnan Painotuote Oy 2011

Verovapaalla vyöhykkeellä

Tes-kamppailu käyntiin maaliskuun alusta
Palkankorotustarve yli 5 %

Rakentaminen vauhdittuu
Suhdannekatsausten mukaan rakentaminen 

vilkastui jo viime vuoden lopulla, ja tämän vuo-
den kasvuksi arvioidaan 7 prosenttia.  Myös työl-
lisyyden arvioidaan kohentuvan tänä vuonna.

Vuosi 2010 on mennyt ja muistoiksi jäi talouskuri-
muksessa olevat Euroopan valtiot, etupäässä Kreikka 
ja Irlanti. Suomessa valtion tulo- ja menoarviot on 
käsitelty ja siellä on havaittu niin isoja aukkoja, ettei 
veroeurojen kasoista löydy niiden peittäjää.

Siis mistähän muualta sitä lähdettäisiin etsimään 
paikkaajaa kuin tavallisista pieni- ja keskipalkkaisista 
tunnollisista veronmaksajista, joille on vielä osattu lait-
taa aukoton veronkantomekanismi. Muistammehan, 
että mikäli verokirjaa ei ole toimitettu työnantajalle, 
pidätetään veroa 60 prosentin mukaan. Yrityksiltä ja 
suurituloisilta sen sijaan on poistettu tai pienennetty 
veronmaksuvelvoitteita puhumattakaan kela-maksun 
poistosta, joka oli suuruusluokkaa 1 000 000 000 
(miljardi) euroa. Tätäkin aukkoa paikkaamaan on 
löydetty normipalkkainen kotimainen veronmaksaja.

Minua ihmetyttää suuresti sellainen asia, että maas-
samme pyörii suhteellisen suuri joukko ”yrityksiä”, 
joilla ei ole verovelvoitteita ollenkaan. Tällä ryhmällä, 
jota pitäisi kutsua konnaporukaksi, näyttäisi olevan 
Suomen valtion ja hallituksen täysi tuki. Nämä kon-
naporukat toimivat Suomen työmarkkinoilla nauttien 
täydellisestä verovapaudesta. Varovaisimmankin ar-
vion mukaan näillä pimeän työn markkinoilla liikkuu 
n. 500 000 000 euroa. Summan on arvioitu olevan 
käytännössä jopa kaksin- tai kolminkertainen.

Selvityksiä ja tutkimuksia on tehty, mutta miksi 
kirstunvartijat ja lainsäätäjät vaan näpräävät pikku-
summia sieltä täältä mm. namu- ja virvoitusjuomaveron 
muodossa. Mutta se suuri hämärä raha saa touhuta 
rauhassa ja pyöritellä pimeitä miljoonia elinkeino-
elämän rattaissa. Ja harrastella sivussa räikeää ali-
palkkausta, joka ainakin minusta on täysin orjatyötä.

Vertaluksi voi vielä ottaa Suomen lainan Kreikalle, 
joka oli n. 1 700 000 000 euroa. Jos kaikilla olisi ve-
ronmaksupakko, niin Kreikan laina hoituisi vuoden 
verotuloilla pariinkin kertaan. Voisi sanoa valtion 
tuottavuusohjelman toimivan täydellä tehollaan näi-
den konnaporukoiden eduksi. Kiinnijäämisen riski on 
olematon ja rangaistukset mitättömiä.

Lopuksi toivotan kaikille parempaa ja antoisaa 
vuotta 2011.

Rakennustyöläiset ryhtyvät 
ajamaan uutta työehto-
sopimusta maaliskuussa. 
Linjana on, että tuntuvia 
palkankorotuksia on tulta-
va. Toista miinumerkkistä 
vuotta ei oteta.

Normaaliin sopimuskierrok-
seen päädyttiin, koska voimassa-
olevan kaksivuotisen sopimuksen 
tarkistusneuvottelut päättyivät 
alkuunsa. Palkoista ei päästy 
edes keskustelemaan työnan-
tajaliiton jyräysasenteen takia. 
Näin sopimukseton tila ja uusi 
sopimuskamppailu kännyistynee 
maaliskuun alusta.

Vaatimaton tavoite
Rakennusliiton johto ei ole vielä 

julkistanut palkkatavoitteitaan 
(2.2.), mutta se jäänee noin kolmen 
prosentin tietämiin.

– Tiukkaan palkkakamppai-
luun on joka tapauksessa val-
mistauduttava, sanoo Helsingin 
Kirvesmiesten ammattiosaston 
luottamusmies Matti Piirainen.

Piiraisen mukaan hintojen nou-
su huitelee tätä nykyä kolmessa 
prosentissa, jotain kymmenystä 

Kirvesmiesten palkan 
ostovoima on alentunut 
selvästi vuodesta 2009.

Vuoden 2009 toiselta 
neljännekseltä toiselle 
neljännekselle 2010 kes-
kimääräinen urakkapalk-
ka aleni nimellisesti 1,02 
euroa tuntia kohti eli 4,4 
prosenttia. Reaalisesti 
urakkapalkka aleni run-
saat viisi prosenttia.

Aikatyössä nimellis-
palkka nousi 27 senttiä, 
mutta hintojen nousun 
takia palkan ostovoima 
aleni aikatyössäkin. 

Kirvesmiesten palkat alamäessä
Urakkapalkka alentunut toista euroa tunnilta

Kirvesmiesten palkat II/2010
Pr.  työntekijöitä    aikatyö         urakkatyö
II 14 1164 2244
III 70 1364 1687
IV 166 1618 2130
V 473 1770 2191
VI 250 1899 2659
Yht. 973 1737 (1625) 2232 (2182)

Palkkakehitys 2006-2010*
             aikatyö            urakkatyö
2006 1454  2016
2007 1515  2112
2008 1656  2185
2009 1710  2330
2010 1737 (1625) 2232 (2182)

*keskimääräinen palkka aika- ja urakkatyössä 
pääkaupunkiseudulla, senttiä/tunti, toisen vuosi-
neljänneksen luku (suluissa koko maa).
Lähde: RT:n tilastot.

Kuvio: Kirvesmiesten nimellis- ja reaalipalkan kehitys urakkatyössä,
keskimäärin pääkaupunkiseudulla, II/2005-II/2010, senttiä/tunti.

2005        2006  2007          2008    2009            2010

2000

2500 sn/t

nimellispalkka       reaalipalkka

sinne tai tänne on turha veikkail-
la. Siten korotustarve on yli viisi 
prosenttia, jotta reaalipalkkoihin 
saataisiin edes vaatimatonta 
korotusta. Eikä tässä vielä ole 
huomioitu ollenkaan hyvitystä siitä, 
että tällä sopimuskaudella palkat 
ovat painuneet miinukselle.

– Työnantajaliiton asenne on 
kuitenkin hyvin kielteinen. Tarkoi-
tuksena on jatkaa reaaliansioitten 
alentamista EK:n "yleiseksi" julis-
taman linjan raameissa.

– Sen murtaminen vaatii var-
masti meiltä rakentajilta aktiivi-
suutta ja voimakasta liikehdintää. 
Pelkästään ylätason keskusteluis-
sa työnantajia ei taivutella. Liiton 
olisi myös syytä pyrkiä nopeasti 
sopimaan muiden sopimukamp-
pailua kävyvien liittojen kanssa 
yhteistoiminnasta EK:n linjan 
murtamiseksi.

Ei mitään vaalinäytöksiä
– Kun nyt maaliskuun alusta 

pannaan kierroksia koneeseen, on 
myös katsottava, etteivät ne lopah-
da liittovaaleihin, jotka päättyvät 8. 
maaliskuuta, Piirainen painottaa.

Rakennusalan irtisanottu sopi-
mus tehtiin viime keväänä jäsenis-
tön avittaessa neuvotteluja jonkun 
verran. Sopimus tehtiin kuitenkin 
ns. yleisen linjan raameihin ja pal-
kankorotukset jäivät niin vaatimat-
tomiksi – yhteen prosenttiin – että 
rakennustyöläisten reaaliansiot 
ovat yleisesti alentuneet. Lisäksi 
ns. liukumat on syöty pois niin, että 
kirvesmiesten tuntipalkka on suo-
rastaan alentunut urakkatyössä.

Ammattiosastossa arvosteltiin 
liittojohdon neuvottelutoimintaa 
salailevaksi, koska selkeitä palkan-
korotustavoitteita ei asetettu eikä 
ainakaan julkistettu. Johto katsoi 
tietävänsä paremmin kuin jäse-
nistö, mitä pyydetään ja ajetaan. 
Tuolloin päädyttiin reaaliansioita 
alentaviin sopimuksiin. Enää sel-
laisiin ei ole varaa.

Jo nyt on tiedossa tuntuvat 
korotukset mm. elintarvikkeiden 
hintoihin, asumiskustannuksiin 
sekä kunnallisiin maksuihin ja 
veroihin.
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Nuoriso liikehtii taas
Kirvesmiehille nuorisojaosto vuosien tauon jälkeen

Vuosikausia on haikailtu, mutta nyt 
tapahtuu. Helsingin Kirvesmiesten 
ammattiosastoon on saatu vuosien 
tauon jälkeen nuorisojaosto, ja se 
on tarttunut toimeen ripeästi.

- Kyllä nuoria on tulossa mukaan amma-
tilliseenkin toimintaan, mutta se edellyttää 
tien tasaamista ja avointa yhteistyömieltä 
vanhemmilta tovereilta, sanoo nuorisojaos-
ton perustaja Sami Tenhonen, 25.

Sami on paljasjalkainen espoolainen ja 
päätynyt kirvesmiehen ammattiin jo edes-
menneen Matinkylän ammattikoulun kautta.

– Sillä lailla rakennustyö oli verissä, että 
kuljin pienestä pitäen vaarin mukana erilai-
sissa remonttihommissa. Käsillä tekeminen 
ja aikaansaaminen tuntui mukavalta – ja 
tuntuu se edelleenkin.

Kolmivuotisen ammattikoulun jälkeen 
Sami kävi intin ja hakeutui sitten alan töihin.

– Muutaman lyhyemmän pestin jälkeen 
päädyin PIF Oy:lle, jossa on nyt kolmas vuosi 
menossa. Tämä on pienehkö firma, joka 
tekee enimmäkseen saneerauksia. Siinä 
joutuu tekemään monenlaisia rakennustöitä 
purkutöistä kalusteasennuksiin. Pelkkään 
timpurin työhön ei voi keskittyä, mutta 
toisaalta monipuolisuus on virkistävääkin.

Harrastustoiminta
madaltaa kynnystä

– Järjestyminen oli minulle selvää alusta 
asti, ja heti liityinkin Ykköseen. Vähän kokei-
lumielellä kävin Siikarannan nuorisokurssiin, 
minkä jälkeen oli helppo mennä mukaan 
Uudenmaan alueen nuorisotoimintaan. Sen 
jälkeen olenkin ollut aktiivisesti mukana.

– Toimintaa meillä on jos jonkinlaista tans-
sikursseista cartingiin. Harrastusten avulla 
pyritään saamaan nuoria mukaan ja kiinnos-
tumaan myös yhdistystoiminnasta. Ja onhan 
meillä ohjelmassa asiaakin ajankohtaisista 
kysymyksistä ja ay-liikkeen perusasioista. 
Liiton kursseja ja koulutusmahdollisuuksia 
pidetään koko ajan esillä.

– Viime huhtikuussa teimme Viron 
reissun yhdessä Superin nuorten kanssa.  
Kävimme myös Rakennusliiton Tallinnan 
toimipisteessä, jossa selvisi että sikäläiset 
rakennusalan ansiot jäävät nykyisin noin 
300–400 euroon kuussa. Ne olivat Tallinnan 
alueella pari vuotta sitten jo lähellä tuhatta 
euroa, mutta talouskriisin jälkeen palkoista 
on leikattu puolet pois. Tämä on yksi syy, 
minkä takia virolaisia rakennusmiehiä tulvii 
taas Suomeen. Tietysti se myös osoittaa, 
miten tärkeää on saada työehdot turvattua 
työehtosopimuksilla.

Vireänä kaverina Sami vedettiin pian liiton 
valtakunnalliseen nuorisojaostoon, Raksa-
Nuoret -lehden tekemiseen, liittovaaleihin…

– Ynnä muuhun. Tekemistä pakkaa niin 
paljon, että ammattiosaston toimintaan ei 
ole valitettavasti aikaa juuri piisannut.

Rakennusliitossa nuorisotoimintaa jär-
jestetään siten että liitossa on oma nuoriso-
jaosto, jossa on edustajia eri puolilta maata. 
Se järjestää valtakunnallisia tapahtumia ja 
pyrkii tukemaan alueitten nuorisojaostoja. 
Lisäksi nuorisojaostoja toimii monissa am-
mattiosastoissa. Toiminta on suunnattu alle 
35-vuotiaille rakennustyöläisille ja ammattiin 
opiskeleville.

Ajetaanko nuoret työmailta?
Rakennusalan ammatillista koulutusta 

on arvosteltu viime aikoina aika rankastikin.
– Varmasti syystä, mutta tilanne vaihtelee 

paljon koulusta toiseen. Itse sain varmaankin 
kohtuullisen teoriapuolen koulutuksen. Hyvä 
puoli oli sekin, että kolmivuotisen talonraken-
tajan peruskoulutuksen yhteydessä saattoi 
jo jonkin verran erikoistua kirvesmiestöihin, 
Sami sanoo.

– Mutta monissa kouluissa henki on 
huono. Opettajat ovat urautuneet ja byro-
kratisoituneet ilman todellista tuntumaa 
käytännön rakentamiseen. Erittäin puutteel-
lisena koetaan myös työharjoittelu, joka jää 
yleensä liian vähälle. Lisäksi nuorten kohtelu 
työmailla on usein kylmäkiskoista.

– Jos työehtoja painetaan alas, nuorten 
sijasta palkataan halvalla ulkomaalaisia ja 
työharjoittelukin laistetaan hyötykäytöksi, 
nuoret suorastaan karkotetaan alalta. Lyhyt-
näköisen kiristelyn sijasta rakennustyöstä 
tulisi tehdä sillä lailla vetovoimaista, että 
nuoret voisivat kokea sen omakseen ja 
viihtyä työmaalla. Nyt hyvin monet vaihtavat 
alaa, vaikka koulun jälkeen rakennukselle 
pääsisisvätkin.

”Hihasta kiinni vaan”
– Kokeneemmille tovereille esittäisin 

sellaisen toivomuksen, että työmaalle tu-
leva nuori otettaisiin avoimesti vastaan ja 
yritettäisiin opastaa käytännön tekemiseen 
– kaikesta kiireestä huolimatta. Hihasta 
vaan kiinni ja kaveri mukaan työporukkaan, 
oppimaan ja kasvamaan.

– Sama koskee ammattiyhdistystoimin-
taa. Nuoret pitäisi ottaa vastaan tervetulleina 
ja heille tulisi antaa todellisia tehtäviä ja 
vastuuta.

– Kaikki nuoret kirvesmiehet ja sellaisiksi 
opiskelevat toivotan tervetulleeksi nuori-
sotoimintaamme. Sitähän on siis tarjolla 

liiton, alueen ja nyt myös Kirvesmiesten 
ammattiosaston puitteissa. Tietoa tapahtu-
mista saa Raksa-Nuoret -lehdestä, internet-
sivuiltamme ja Facebookissa. Uudenmaan 
raksanuorten fb-ryhmässä on jo mukana 
noin 1600 nuorta – ja lisää mahtuu.

– Maaliskuussa on ohjelmassa mm. pari-
tanssikurssit Siikarannassa. Raksanuorten 
mukaan kutsutaan SuPerin nuoria, joten pa-
riakaan ei tarvi olla omasta takaa. Muutenkin 
meillä on aika paljon yhteistoimintaa muiden 
ammattiliittojen kanssa, kuten SuPerin, 
PAMin ja Metallin, Sami Tenhonen vinkkaa.

Ota yhteyttä
Jos olet kiinnostunut nuorisotoiminnasta, 

ota reilusti yhteyttä:
Sami Tenhonen 050-4120877
Henkka Karvinen 0400-805033
Antti Hartikainen 050-379 3863

– Haluan vaikuttaa politiikassa vapauttaak-
seni yhteiskunnan kapitalistisesta riistosta, 
kommentoi Antonio Lopes ensimmäisessä 
haastattelussaan UITBB:n puheenjohta-
jana.

Rakennus- ja puutyöläisten kansainvä-
linen liitto UITBB kokoontui joulukuussa 
Salvador de Bahiassa Brasiliassa. Kokouk-
seen osallistui 91 edustajaa 51 järjestöstä 
ja 29 maasta.

Tärkeimpiä aiheita olivat finanssikriisi, 
siirtolaisuus, sosiaaliturvan heikentäminen 
ja asbestin vastainen toiminta. Maailman 
finanssikriisin seurausten maksattaminen 
työtätekevillä tuli esille yhteisenä ongel-
mana, ja kokous kehottaa kaikkia liittoja 
vastustamaan sitä.

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittu 
brasilialainen Antonio Lopes on Sao Paulon 
paikallisen rakennusliiton puheenjohtaja 
ja toimii myös pääsihteerinä Latinalaisen 
Amerikan rakennus- ja puutyöläisten liitossa.

Brasilian-kokouksen annista Lopes nos-
taa esille naisten ja siirtotyöläisten aseman.

– Haluamme laajentaa kamppailua sen 
puolesta, että siirtotyövoimalla on samat 

oikeudet kuin kunkin maan omilla työläi-
sillä. Taistelemme myös rasismia vastaan 
tuomalla yhteen siirtotyöläisiä ja paikallista 
työväkeä, Lopes sanoo.

Hän kertoo olevansa toiminnan mies.
– Kaipaan ay-liikkeeltä suoraa toimintaa, 

joka ei kaihda vastakkainasettelua työn-
antajan kanssa. Ay-liikkeen tulee edelleen 
kamppailla yleissitovien työehtosopimusten, 
palkkojen, järjestäytymisvapauden ja rau-
han puolesta. Toisaalta mikään asia mikä 
jollakin tavalla koskettaa työläisten elämää ei 
voi olla ay-liikkeelle vieras, summaa Lopes.

Eerola edusti kirvesmiehiä
Ammattiosastomme sihteeri Seppo 

Eerola osallistui UITBB:n konferenssiin Hel-
singin Kirvesmiesten ja Suomen kriittisen ay-
verkoston edustajana. Puheenvuorossaan 
hän käsitteli mm. uusliberalistisen ajattelun 

pesiytymistä suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja ay-liikkeen johtoon.

– Viimeisen kahden vuosikymmenen 
kehitys on merkinnyt valtavaa tulonsiirtoa 
kansan käytöstä keinottelutalouteen. Suo-
messa kansa joutui jo 90-luvulla nykyisen 
kaltaisen katastrofin maksajaksi. Suomen 
pankkikriisi oli poliittisen pelin seurausta, 
ja ratkaisuna oli pankkien pelastaminen 
kansan maksaessa. Siis sama ohjelma, 
joka on nyt käytössä Euroopassa ja muualla 
maailmassa.

Eerola selosti myös suomalaisen ay-
liikkeen ja erityisesti Rakennusliiton suh-
detta kansainväliseen ay-toimintaan. Hän 
piti valitettavana ay-johdon irtautumista 
yhteistyöstä Maailman Ammattiyhdistysten 
liiton MAL:n ja sen alaisen UITBB:n kanssa. 
Tässä tilanteessa Helsingin Kirvesmiesten 
ammattiosasto on ottanut vastuun yh-

teistyösuhteiden ylläpitämisestä ja niiden 
tiivistämisestä.

Eerolan puheenvuoro kokonaisuudes-
saan ammattiosaston internet-sivulla.

Nuorisotoimintaa Uudellamaalla
Helmikuu
n 5–6.2. Länsi-Suomen & Uudenmaan 

nuorisokurssi, Nokian Eden
n 15.2. Salibandyturnaus Uudenmaan 

ammattikouluille
Maaliskuu
n 12–13.3. Nuorten paritanssikurssi. Sii-

karanta
n 25.3. Raksanuoret & PAM: nuoret leffa/

saunaillassa
Huhtikuu
n 21.4. Uudenmaan Raksanuorten keilaus 

Kampissa
n 11–13.4. Nuorisokurssi, Siikaranta
Toukokuu
n 28–29.5. Raksanuorten lehdentekokurssi, 

Siikaranta.

Lisätietoja Raksa-Nuorten sivuilla:
http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

UITBB finanssikriisistä:

Pankkiirit maksakoon!

UITBB:n uusi puheenjohtaja
Antonio Lopes.
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Rakentajien liittokokousvaalit 1–8.3.2011
Uudellamalla kaksi vaaliliittoa, molemmilla tuhti lista kirvesmiesehdokkaita.
Vaaleissa on kyse myös aluejärjestöjen kohtalosta

Rakennusliitto on rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden 
ammattilaisten liitto. Siihen kuuluvat myös alan ammattilaisiksi 
opiskelevat nuoret. Yhteinen liitto parantaa jäsenten työoloja, 
turvallisuutta, palkkausta ja työllisyyttä. 

Liiton toiminta perustuu alan työntekijöiden ammattitaitoon 
ja ammattiylpeyteen. Ammattilainen vaalii työn perinnettä ja 
laatua. Rakennusliiton tavoitteena on edistää rakennusteolli-
suutta, jossa työntekijöitä kohdellaan sovittujen pelisääntöjen, 
lakien ja työehtosopimusten mukaan. Hyvän kohtelun yrityk-
sissä tehdään myös laatutyötä, jonka edellyksenä on myös 
työelämän reilu peli.

Harmaat rakennusmarkkinat raiskaavat laatua ja työnte-
kijöiden oikeuksia. Talousrikollisuus kaventaa yhä kovemmin 
rehellisten yritysten ja niiden työntekijöiden leipää. Siksi ra-
kentajat taistelevat kiivaasti talousrikollisuutta vastaan. 

Liittoon kuuluvat kahdeksan sopimusalan ammattilaiset. 
Liiton edunvalvonta huomioi sopimusalojen erityispiirteet, 
mutta lähtökohta on selkeä: jokaisella jäsenellä on yhtäläiset 
jäsenoikeudet. Rakennusliitto kehittää kaikkien sopimusalojen 
työehtoja yhtä jalkaa. Tästä on esimerkkinä työehtokierrosten 
palkkalinja, jonka mukaan liiton työehtosopimusten vähim-
mäispalkat ovat samaa suuruusluokkaa ja yleiskorotukset 
sovitaan kaikille samoin perustein.

Yhteinen työmaa tarvitsee aina uusia tekijöitä. Siksi Ra-
kennusliitto ylläpitää myös tulevaisuudessa aktiivista nuori-
sotoimintaa. Sillä haetaan uusia ihmisiä mukaan työntekoon 
työn, hyvien työehtojen ja turvallisuuden puolesta.

Nyt tehdään päätöksiä, jotka määräävät liiton linjan tulevil-
le vuosille. Toukokuun liittokokouksessa eniten ääniä saaneet 
edustajat päättävät toimintalinjan ja valitsevat liiton johdon.

”Tule rakentamaan liittoa” -vaaliliitto kokoaa yhteen ne Ra-
kennusliiton jäsenet, jotka haluavat vaikuttaa. Mukaantulolle 
asetetaan vain yksi ehto: halu edistää aidosti rakennusalan 
ja rakennusteollisuuden työntekijöiden etuja. Ehdokkailla on 
erilaisia henkilökohtaisia näkemyksiä. Niin tuleekin olla. Tästä 
syystä vaaliliitto on heittänyt poliittiset tunnukset yli laidan. 

Yhteinen etu vaatii yhteistyötä, liiton rakentajia.

Matti Harjuniemi

A) Tule rakentamaan liittoa -vaaliliiton kirvesmiehedokkaat

B) Uusi suunta Rakennusliitolle -vaaliliiton kirvesmiehedokkaat

Hartikainen Antti

14

Kivisaari Manu

32

Haapanen Ilkka

12
Jääskeläinen Jari

25
Karvinen Henri

29

Nordström Jan

61
Rautiainen Teppo

76
Tenhonen Sami

86

Eerola Seppo

99

Partonen Juha

107

Junttila Kari (sit.)

100
Junttila Lauri

101
Nurminen Pentti

105

Piirainen Matti

108
Väisänen Ano

110

Paremmat palkat ja työehdot rakentajille
Liitto irtisanoutuu palkkojen rajoittamisesta ja ajaa parem-

pia palkkoja ja työehtoja nojautuen jäsenistön esityksiin ja 
joukkovoimaan. Osastoille ja aluejärjestöille on saatava työ-
taisteluoikeus silloin, kun työnantaja rikkoo työehtosopimusta.

Harmaa talous kuriin
Harmaata taloutta ja työvoimarikollisuutta estäviä sään-

nöksiä on tehostettava, rangaistuksia tiukennettava ja tutkija-
resursseja lisättävä. Liiton on tehostettava suoraa toimintaa. 
Ulkomaalaisille (ja kotimaisille) työläisille on vaadittava alan ja 
alueen käytäntöä vastaavat palkka- ja työehdot sekä verokortti.

Työllisyys kuntoon
Työväen ostovoimaa on lisättävä palkankorotuksilla, jotka 

ylittävät inflaation 2,5 %:lla. Julkista sektoria on laajennettava 
ja sosiaalisia palveluja parannettava verottamalla tiukemmin 
pääomatuloja ja suuria omaisuuksia. Asuntorakentamista 
on lisättävä tehostamalla valtion lainoitusta. On perustettava 
valtion rakennusyritys huolehtimaan sosiaalisesta asuntotuo-
tannosta ja rakennusalan tervehdyttämisestä.

Jäsendemokratiaa Rakennusliittoon
Liiton tavoitteet on koottava ammattiosastojen esityksistä 

ja tärkeät ratkaisut alistettava jäsenäänestyksiin. Aluejärjestö-
jä on kehitettävä alueellisten kamppailujen järjestäjiksi, toimit-
sijoiden valintaoikeus palautettava aluejärjestöille. Syrjintä on 
lopetettava liiton toiminnassa ja julkaisuissa.

Laadukasta rakentamista, työrauhaa rakentajille
Rakennusalan ammattikoulutusta on kehitettävä, työhar-

joittelusta on maksettava palkka ja oppilaitoksista valmistuvil-
le taattava alan työpaikka. Koulutus on nivottava lähemmäs 
käytäntöä. Valtion on tuettava kohtuuhintaisten, käytännöllis-
ten, kestävien asuntojen rakentamista ja hankintaa.

Ei aseita vaan asuntoja
Varustelumenoja supistettava, Nato-jäsenyys torjuttava.

Uusiutuvaa energiaa, ei enempää ydinvoimaa
Ei uutta ydinvoimaa tulevien sukupolvien riskien sekä 

energiantuotannon yksipuolistumisen ja monopolisoitumisen 
takia. Satsattava uusiutuvaan energiaan ja säästöön.
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Rakentajien liittokokousvaalit 1–8.3.2011
Uudellamalla kaksi vaaliliittoa, molemmilla tuhti lista kirvesmiesehdokkaita.
Vaaleissa on kyse myös aluejärjestöjen kohtalosta

Kirveskerho
kutsuu
Timpuriveteraanien Kirveskerho 55 kokoontuu 8.2.2011 
sääntömääräiseen vuosikokoukseensa jossa tehdään 
arvio menneestä ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. 

Menneen vuoden juttutuvissa keskustelua on käyty 
eläkeläisten ongelmien lisäksi myös rakennustyötä te-
kevien toimeentulokysymyksistä. Myös EU:n ja Suomen 
talouspolitiikasta on käyty vilkasta keskustelua.

Osallistuimme Rakennusliiton kesäpäivien merkeissä 
laivaristeilyyn, jonka yhteydessä pidettiin veteraani-
tapaaminen. Myös on osallistuttu Uudenmaan alue-
järjestön veteraanitapaamiseen ja harrastekursseihin 
Siikarannassa, Timpurirannan kevät- ja syystalkoihsiin. 
Menneen vuoden kunniaksi kävimme joululounaalla.

Tulevaa toimintaa:
Juttutupa kokoontuu perinteellisesti talviaikana joka 

kuukauden toinen tiistai Mäkelänkatu 8 klo 11.00. Huo-
maa ilmoitus alempana ja Rakentaja-lehdessä.

Toimintasuunnitelmasta päätetään vuosikokoukses-
sa.Juttutupiin toivomme uusia osallistujia ja uusia ideoi-
ta toimintaa virittelemään.

Jokinen Helsingin Kirvesmiesten eläkkeellä oleva 
jäsen on myös Kirveskerhon jäsen. Toimimme osaston 
jaostona emo-osaston taloudellisella tuella. Jäsenmak-
su on ollut viime vuosina vapaaehtoinen kahvikulujen 
peittämiseksi. TERVETULOA TOIMINTAAN!

Edessämme on kahdet vaalit, Rakennusliiton liitto-
kokous- ja eduskuntavaalit. Rohkenen esittää, että käy-
dään kaikki äänestämässä ja äänestetään rehdisti työ-
tätekevien ja eläkeläisten etuja puolustavia ehdokkaita.

Terveisin Kalevi Sairanen, vuoden 2010 nuijamies.

Kirveskerho 55, yhteyshenkilöt:
Sairanen Kalevi, puh 050-5381783
Junttila Lauri, 041-5071277
Nurminen Pentti, 040-5425232

"Käykäähän toverit äänestämässä!"
Tervehdys Kirveskero 55:n sihteerinkin puolesta!

Tuleviin liittokokousvaaleihin liittomme ylin johto 
päätti lähteä samassa vaaliliitossa demareitten kanssa 
ilman poliittisia tunnuksia. Ns. voimasuhteet on sovittu 
entisiksi.

Tässä mennään metsään siinä, että päätöksiä teh-
dään  suppeassa johtoryhmässä etukäteen eikä jäsen-
ten valitsemien edustajien toimesta liittokokouksessa.

Politiikan hylkääminen on myös epäilyttävää, koska 
työehtosopimukset ja työehdot ovat kaikki sitä politiik-
kaa, jonka kanssa joudutaan painimaan päivittäin. Kuu-
lostaa oudolta, jos Rakennusliitto vetäytyy politiikasta, 
vaikka juuri se on ollut aiemmin eurivissä taisteltaessa 
työväestön etujen puolesta. Kantaa on otettu reippaasti 
muidenkin kuin rakennustyöläisten puolesta.

Päälle painava harmaa talouskin on päivänpolitiikkaa 
jos mikä. Eduskunta pystyisi kyllä lopettamaan rötösta-
louden, jos vain löytyisi sitä poliittista tahtoa.

Politiikka ei pitäisi pakoilla, vaan käydä entistä voi-
mallisempaa taistelua työväen etujen puolustamiseksi. 
Tällaista vastapainoa liittomme johtoryhmälle halua tuo-
da  "Uusi suunta Rakennusliitolle" -vaaliliittomme.

Käykäähän toverit äänestämässä!

Lauri Ilmari Junttila, Kirveskerho 55:n sihteeri,
myös ehdolla liittovaaleissa

Ammatti-
osaston 
aloitteita
Helsingin Kirvesmiesten ammatti-
osasto esittää Rakennusliiton 22. 
liittokokoukselle mm. seuraavat 
aloitteet:

Aluejärjestöjen tehtäväkuvaa
on selkiinnytettävä

Esitämme aluejärjestöjen teh-
tävien selkiinnyttämistä siten, että 
ne eivät kohtuuttomasti kuormita  
aluetoimitsijoita ja aluepäälliköi-
tä. Aluejärjestöt voivat itse lisätä 
vapaaehtoista edunvalvontaa ja 
kokemusten vaihtoa sekä jäsenis-
tön ohjausta koulutukseen.

Lakko-oikeuden laajentaminen
Esitämme, että liiton johto heti 

seuraavalla tes-neuvottelukierrok-
sella alkaa neuvotella osasto- ja 
aluejärjestökohtaisesta työtaiste-
luoikeudesta silloin, kun toinen 
sopijaosapuoli (työnantajat) rikkoo 
työehtosopimusta.

Osastojen ja aluejärjestöjen 
kevätkokousten ajankohdasta

Asioiden käsittelyn turhan 
kiireen välttämiseksi ehdotamme 
sääntöihin kuukauden lisäaikaa 
kevätkokouksien pitämiselle osas-
toissa ja aluejärjestöissä.

Rakentaja-lehti
lähemmäs jäsenistöä

Esitämme että Rakentaja-
lehden päätoimittaja ei voisi 
sensuroida lehden sisältöä hen-
kilökohtaisten mieltymysten ja 
näkemysten perusteella. Jäsenten 
ja osastojen mielipidekirjoitukset 
ja kannanotot tulisi käsitellä laa-
jemmassa piirissä, kuin vain pel-
kästään päätoimittajan pöydällä.

n n n

Lisäksi nuorisojaosto valmis-
telee aloitteen palkan maksami-
sesta ammattikoululaisten työssä-
oppimisen ja työharjoittelun ajalta.

Rakennusliiton
22. liittokokous
l Rakennusliiton 22. liittokokous 
Helsingissä 13.-15.5.2011,
l kokoukseen valitaan 223 
edustajaa, eli yksi edustaja vaa-
lipiirin (aluejärjestön) 400 henki-
löjäsentä kohden, Uudeltamaalta 
109 edustajaa,
l kokouksessa päätetään liiton 
linjaukset ja valitaan hallinto, 
jotka johtaa liittoa seuraavan liit-
tokokouskauden,
l Liittokokousasiakirja on esil-
lä mm. netissä, jossa sitä voi 
kommentoida osoitteessa: http://
liittokokous.rakennusliitto.net/
liittokokousasiakirja/

Huom.: Vain postiäänestys
l Äänestysaika on 1.–8. maalis-
kuuta. Vaalit käydään pelkästään 
postitse. Ellet ole saanut vaali-
materiaalia helmikuun loppuun 
mennessä, ota heti yhteyttä 
aluejärjestöön!

Kirveskerho 55:n
VUOSIKOKOUS

Tiistaina 8.2 klo. 11.00
Osoitteessa Mäkelänkatu 8
Esillä. sääntöjen määrämät 

asiat.

TERVETULOA ! 

"Uusi ote"
& ay-koulutusta
Kevätkauden ”Uusi Ote” -koulutukseen ovat Kirvesmies-
ten osastosta ilmoittautuneet ainakin Tenhonen, Kar-
vinen, Hartikainen, Rautiainen, Kivisaari ja Heikkinen.

”Uusi Ote” on Siikaranta-opiston järjestämää koulu-
tusta, joka tähtää ammattiosastotoiminnan vireyttämi-
seen. Kirvesmiesten tavoitteena on mm. osaston ilmeen 
ja otteiden nuorentaminen ja aktivoiminen.

Ammttiosasto myöntää tukea myös muille Siikaranta-
opiston ja liiton ay-kursseille. Lisätietoja Siikaranta-
opiston sivulta: http://www.siikaranta.fi/. Ammattiosasto 
tukee osallistumista taloudellisesti. Kiinnostuneet yht. 
taloudenhoitaja Pasi Heikkiseen 0400-879755.

Ammattiosastot:
"Aluejärjestöistä ei luovuta"
Uuusmaalaiset ammattiosastot tor-
juvat liiton nykyjohdon suunnitelmat 
aluejärjestöjen alasajosta.

Ammattiosastojen edustajat kokoontui-
vat pohtimaan aluejärjestöjen tulevaisuutta 
Helsingin Maalarien ja Kirvesmiesten kool-
lekutsumina 19. tammikuuta. Kirvesmiesten 
toimistolla pidettyyn pikakokoukseen ehti saa-
pua edustajia seitsemästä ammattiosastosta.

Aluejärjestöjen kohtalo on joutunut 
vaakalaudalle liiton nykyjohdon julkistettua 
suunnitelmansa niiden lopettamiseksi. Asi-
asta on tarkoitus tehdä päätöksiä tulevassa 
liittokokouksessa.

Ammattiosastojen kokouksessa tehtiin 
yksimielinen päätös siitä, että aluejärjestöjä 
ei pidä lakkauttaa. Sen sijaan aluejärjestöjä 
kehitetään niin, ettei toimitsijoiden työtä lisätä, 
vaan vastuuta ja toimintaa ohjataan osastois-
ta. Uudenmaan Aluejärjestön seuraavassa 

edustajistokokouksessa 26-27. maaliskuuta 
käynnistetään kehittämissuunnitelma.

Tulevaisuudessa Uudenmaan Aluejärjestö 
toimii alueensa osastojen vahvana äänitor-
vena ja edunvalvojana rakentamisessa ja 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Ammattiosastojen kokouksessa toimi 
puheenjohtaja Uudenmaan aluejärjestön 
puheenjohtaja, NCC:n pääluottamusmies 
Teppo Rautiainen. Kirvesmiesten ammatti-
osasto ehdottaa häntä aluejärjestön vetäjäksi 
myös seuraavalle kaudelle.

Vastaava päätös aluejärjestön toiminnan 
jatkamisesta on tehty myös ainakin Lahden 
seudun ammattiosastojen kokouksessa 
sikäläisen aluejärjestön osalta.'

Myös liiton nykyjohdon suunnitelma 
alentaa jälleen ammattiosastojen osuutta 
jäsenmaksutuloista on herättänyt huolta 
ammattiosastoissa.

Syrjintä jatkuu liitossa
Rakennusliiton nykyinen johtoryh-
mä julistaa lopettaneensa poliittisen 
ryhmätoiminnan. Sen lisäksi se 
aikoo lopettaa mm. aluejärjestöt, 
vähentää ammattiosastojen osuutta 
jäsenmaksuista sekä valita liiton 
johtoelimet etukäteen sopimallaan 
tavalla.

Tällaisia linjauksia sisältyy tähän asti va-
semmistoon ja sosdemeihin lukeutuneiden 
johtohenkilöiden tekemään sopimukseen tu-
levan liittokokouksen junailusta. Sopimukseen 
kuuluu esiintyminen samassa vaaliliitossa 
ilman poliittisia tunnuksia. Kokonaan puo-
luepolitiikkaa ei ole hylätty, sillä lehtitietojen 
mukaan sopimukseen sisältyy liiton johtoelin-
ten valinta entisten voimasuhteiden mukaan. 
Myös nykyiset puheenjohtajat on määrä valita 
uudelleen.

Poliittisesta syrjinnästä "epäpoliittinen" 
johtoryhmä ei ole luopunut. Se kohdistuu 
Kirvesmiesten ammattiosastoon mm. siten, 
että Rakentaja-lehti kieltäytyy julkaisemasta 
osaston kannanottoja. Myöskään SKP:n 
julkaisemaa Tiedonantaja-lehteä ei ole hy-
väksytty liiton työväenlehtituen piiriin, vaikka 
SDP:n ja Vasemmsitoliiton lehdet ovat tuen 
piirissä.

Tämän jäsenten yhdenvertaisuutta louk-
kaavan menettelyn oikaisemiseksi Kirves-
miesten ammattiosasto myöntää omasta 
puolestaan 15 euron tuen Tiedonantajan 
tilaajille.

Epäpoliittisuus on myöskin melko äkki-
syntyistä. Esim. viimeksi pidetyissä europar-
lamentin vaaleissa kesällä 2009 liiton varoja 

käytettiin huomattavia summia liiton toisen 
puheenjohtajan Kyösti Suokkaan vaalityö-
hön. Nyt epäpoliittiseksi julistautunut Suokas 
esiintyi tuolloin Vasemmistoliiton ehdokkaana. 
Rahaa jaettiin myös SDP:n vaalityöhön.

Kun Vasemmistoliittoon lukeutunut johto 
ilmoitti lopettaneensa ryhmätoiminnan Ra-
kennusliitossa, SAK:n sosdem johto ilmoitti, 
että sosialidemokraattien ryhmätoimintaa 
jatketaan ja tehostetaan niin SAK:ssa kuin 
liitoissakin.

Rakentaja ei julkaise
osaston kannanottoja
Ammattiosastomme on yrittänyt turhaan 
saada käsityksiään julki liiton Rakentaja-
lehdessä. Jäsenlehti kuitenkin kieltäytyy 
julkaisemasta liiton perustajaosaston kannan-
ottoja asiallista syytä ilmoittamatta.

Viimeksi Rakentajan päätoimittaja Nis-
sinen tyrmäsi ammattiosaston hallituksen 
kannanoton viime joulukuun alussa. Kan-
nanottoa oli käsitelty ja hiottu yksimieliseksi 
ensin ammattiosaston syyskokouksessa ja 
sitten hallituksessa. Yksimielisiä oltiin myös 
sen saattamisesta julki Rakentajassa, mutta 
tuloksetta.

Ammattiosastossa kummastellaan Raken-
tajan toimituksen syrjintälinjaa. Onhan kyse 
jäsenlehdestä, jonka tulisi ammattiosaston 
käsityksen mukaan palvella tasapuolisesti 
ja syrjimättä kaikkia ammattiosastoja ja 
ammattiryhmiä. Muutenkin lehden toivotaan 
kuuntelevan ja kunnioittavan nykyistä pa-
remmin jäseniä, jotka toimituksenkin palkat 
maksvavat.

Kavahdettu kannanotto
"Rakennusliiton tulevan 22. liittokokouksen tiimoilta on aloitettu sääntömuutoskeskustelu, 
jossa on tuotu esiin mm. aluejärjestöjen lakkauttaminen. Nykymuodossa aluejärjestöillä 
onkin ollut aika pieni merkitys ja toimintamme ohjaus on siirtynyt toimitsijoille, joka ei aina 
toimi.

Mielestämme aluejärjestöjen lakkautussuunnitelman sijasta aluejärjestöille ja -toimitsi-
joille olisi annettava paremmat toimintaedellytykset. Sääntömuutosesitykset on käsiteltävä 
liiton järjestö- ja tiedotusjaostossa. 

Väitetään aluejärjestöjen haittaavan järkevää toimitsijavoimien käyttöä. Uudellamaalla 
ainakaan ei mielestämme ole vuosiin ollut toimivaa kirvesmiestoimitsijaa, eikä se ole ollut 
aluejärjestöstä kiinni. Nytkin valittiin muurari aluetoimitsijaksi.

Siikarantaa tarvitaan mielestämme, ei kannattaisi hukata sitä tietotaitoa, joka opettajilla 
siellä on.

Liiton jaostot tulisi mielestämme rakentaa paremmin eri ammattialoja palveleviksi, nii-
den pienentäminen huonontaisi alueellisten ja ammatillisten kysymysten käsittelyä.

Osastomme ei hyväksy osastojen jäsenmaksuosuuden pienentämistä yhtään enää!
Työväenpolitiikasta ja työväen poliittisista tunnuksista ei pidä luopua, vai haluammeko 

tukea suomalaiseen ay-liikkeeseen pesiytynyttä hiljaista uusliberalistisen politiikan hyväk-
symistä?

Vai hyväksymmekö suurpeluripankkien tukemisen työläisten selkänahasta; hyväk-
symmekö Rakennusteollisuusliiton suurten jäsenyritysten kaksinaamaisuuden harmaan 
talouden torjunnassa (vrt. RT:n Johtaja Karin haastattelu Rakennuslehden vkon 48 nume-
rossa)?

Hyväksymmekö ay-johtajien tekemiset ja suuret palkkiot suurten työeläkeyhtiöiden ja 
”yleishyödyllisten yritysten” johdossa? Harmaa talous epää ihmisten mahdollisuudet eläk-
keisiin.

Aletaan vihdoin tehdä työväen luokkaeduista lähtevää politiikkaa ja edunvalvontaa!"

Kirvesmiesten hallitus 2.12.2010

Juttutupa kokoontuu
os. Mäkelänkatu 8
tiistaisin klo 11.00

Kevätkaudella 2011: 
8.3, 12.4 ja 10.5

Syyskaudella 2011: 
13.9, 11.10 ja 8.11
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Eduskuntavaaleissa 
äänestetään suunnasta

Osaston jäsenistä ehdolla Jääskeläinen ja Hartikainen

Alueella
tapahtuu
Uudenmaan aluejärjestön tapahtumia:
14.-15.3. yhteysmiesten koulutus Sii-

karannassa,
12–13.2. Rakennusliiton Talvipäivät 

Ikaalinen,
19.3. Rakennusalan TES-info Uuden-

maan aluetoimistolla klo 10.00,
19.3. Uudenmaan pilkkikisat Siikaran-

nassa,
26.3. Aluejärjestön edustajakokous 

Siikarannassa,
25.5. Uudenmaan yleisurheilukisat 

Eläintarhan kentällä,
28.5. Aluejärjestön perhetapahtuma 

Linnanmäellä, (aluejärjestö maksaa 
puolet rannekkeiden hinnasta),

19.-21.8. Luottamushenkilöristeily 
Helsinki-Tukholma-Helsinki,

8.-9.10. Maakokous Jyväskylässä.

Löytyykö pilkkimiehiä?
Ammattiosasto maksaa pilkkijouk-

kueen osallistumisen liiton talvipäiville 
Ikaalisiin 12-13.2, jos halukkaita ilmaan-
tuu. Yht. taloudenhoitaja Pasi Heikkiseen 
0400-879755.

Osanottajia kaivataan myös aluejär-
jestön pilkkikisoihin 19.3. Eikö olisi jo aika 
lopettaa maalarien rehentely?

Jarin
vaaliteemoja
Poliittinen kähmintä
on loputtava

Nykyään on poikkeus, jos kansanedusta-
jalla ei ole minkäänlaista vaaliraha- tai muuta 
taloussotkua tai kytkentää epämääräisiin 
tahoihin. Hyvä veli -verkostot, korruptio ja 
oman edun tavoittelu on kitkettävä edus-
kunnasta, edustajille ei voida sallia min-
käänsortin rötöstelyä.

Työttömyyden vähentämisellä 
ehkäistään syrjäytyminen

Työttömyys pitää saada kuriin, koska 
sillä on suuret sosiaaliset vaikutukset 
ihmisten elämään. Pitkäaikaistyöttömyys 
aiheuttaa syrjäytymistä ja lisää myös en-
nenaikaisia kuolemia.1990-luvun lamasta 
tehty tutkimus osoitti, että köyhyys ja pit-
käaikaistyöttömyys (kesto yli 5 vuotta) ovat 
ikävä kyllä periytyviä. Jopa 70 prosenttia 
pitkäaikaistyöttömien lapsista on joutunut 
työttömyys- ja masennuskierteeseen, johon 
tuo ikävän lisämausteen rikokset, joihin he 
altistuivat muita enemmän. Huomioitavaa 
on, että n. 700 000 suomalaista käyttää 
masennuslääkkeitä. Nuorista joka viidettä 
on hoidettu mielenterveyspotilaana, joka 
kuudes jätetään ammattiin johtavan koulu-
tuksen ulkopuolelle.

Työstä saadulla palkalla
on tultava toimeen

Ikävä on todeta, että hyvin monet tekevät 
kahta duunia selviytyäkseen perheensä 
kanssa elämässä eteenpäin. Noin 15 % 
heistä joutuu turvautumaan sosiaalihuollon 

apuun kun työstä saadulla palkalla ei pärjää. 
Varmaankaan palkka ei ole silloin kohdal-
laan. Suomi on EU:n mallioppilas; kun EU 
huutaa Suomelta rahallista apua, Katainen 
kysyy, että kuinka paljon? Ihmetyttää, että 
Suomi ei ole ratifioinut EU:n palkkadirektii-
viä, jossa määrätään vähimmäispalkan taso.

Talousrikollisille
kovemmat tuomiot.

Ei tilaajavastuulain 15 000 euron ran-
gaistus muutaman sadantuhannen tai 
miljoonan urakkakeikassa paljon tunnu. 
Esitän rangaistukseksi 10 prosenttia urakan 
summasta. Joulukuussa 2009 kuuluisan 
Ideaparkin sähkömiesten (88 henkilöä) palk-
kojen polkemisesta tuomittiin kolme johtajaa 
kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Sakot 
vaihtelivat tuhannesta eurosta 2 950 euroon. 
Taloudellinen hyöty yritykselle maksamatto-
mista palkoista oli 711 000 euroa.

Ulkomaalaisille työntekijöille 
samat oikeudet ja velvollisuudet

Ihmetyttää puheet, että ulkomaalaiselle 
ei tarvitsisi maksaa Suomen työehtoso-
pimuksen mukaisia palkkoja. Mieleen tuli 
Tikkurilan maalaismarkkinat viime syksynä. 
Siellä eräs keskustalainen eduskuntavaa-
liehdokas tuli ihan tivaamaan, että "ootsä 
tosiaan sitä mieltä, että eestiläiselle tulee 
maksaa Suomen työehtosopimuksien mu-
kaista palkkaa?" Ihan totta ei voi olla totta, 
että joku edes tollaista päästää suustaan. 
No hän olikin lakimies.

Alihinnoitellun työn antaminen 
pitää sanktioida

Nykyään vedotaan mm. hankintalakiin, 
että halvin tarjous tulisi hyväksyä. Kuitenkin 
hankintalaissakin on omat pykälänsä, joiden 
perusteella epämääräinen ns. halvin urakoit-
sija tulisi hylätä suoralta kädeltä. Tilaajan 
asettamiin laatuvaatimuksiin tulisi liittää 

myös vaatimus työehtojen laadusta. Jotkut 
tilaajat ja urakoitsijat piutpaut välittävät mitä 
aliurakoitsija maksaa työntekijöilleen. Jos 
kukaan työntekijöistä, joilla voi olla esim. 2 
euron tuntipalkka, ei vie asiaa eteenpäin ja 
työnjälki kelpaa, niin silloin ei koira perään 
hauku. Esim. edellä mainitussa  Ideaparkin 
tapauksessa yritykselle olisi jäänyt 711000  
euroa ylimääräistä rahaa. Liian usein tilaaja 
kätkeytyy myös sen taakse, että aliurakoitsija 
"sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja 
ja työehtosopimuksia". Tämä tyhjä lupaus 
putsaa tyystin tilaajan kädet, eli asia on 
kunnossa. Vai onko?

Palkoista ja työehdoista
on myös kysymys

Vaikka työehdot määritellään työeh-
tosopimuksilla, eduskunnalla on suuri 
vaikutusvalta työläisten elintasoon mm. 
talouspolitiikan, hintojen ja verojen koro-
tusten, työlainsäädännön sekä julkisten 
palvelujen kautta. Oikeistoporvarit ajavat 
entistä tiukempaa vyönkiristystä työväelle, 
lisäleikkauksia sosiaaliturvaan ja eläkeiän 
korotusta. Syytä on varoa myös perussuo-
malaisia, koska heidän edustajansa on 
esittänyt  mm. ylityö- ja sunnuntaikorvaus-
ten poistamista työntekijöiltä ja ovat valmiit 
kaventamaan lakko-oikeutta. Eduskunnassa 
persut ovat kannattaneet mm. kaikkia ase-
hankintoja, mm. lähes tuhannen miljardin 
rynnäkköaseistusta Horneteihin. Lisäksi 
heidän keskeiset ehdokkaansa ovat viemäs-
sä Suomea Natoon muun oikeiston apuna.

Jari Jääskeläinen Kaisatalon työmaatilaisuudessa Helsingissä. Jari kiertää ahkerasti työmaita
sekä selostamassa omia näkemyksiään että kuulostelemassa, mitä työläiset edustajaltaan odottavat.

Eduskuntavaalit 2001
n ennakkoäänestys: 6.-12.4.
n vaalipäivä: su 17.4.
n vaaleissa valitaan 200 kansanedusta-
jaa, jotka säätävät lait ja päättävät valtion 
tuloista ja menoista seuraavan neljän 
vuoden ajan,
n kyse on suunnasta: jatketaanko suuri-
tuloisten suosimista, yhteiskunnallisten 
palvelujen ja sosiaaliturvan alasajoa, 
työtahdin kiristystä ja työläisten oikeuk-
sien heikennyksiä,
n vai muutetaanko suuntaa äänestämällä 
vasemmistolaisia työvän ehdokkaita,
n Helsingin Kirvesmiesten jäsenistä 
ehdolla ovat pääluottamusmies Jari 
Jääskeläinen ja ammattikoululainen 
Antti Hartikainen, molemmat Vasem-
mistoliiton listoilla Uudellamalla sitoutu-
mattomina.

Jari Jääskeläinen
n 44-vuotias kirvesmies Vantaalta,
n Vallilan ammattikoulun jälkeen ra-
kennusalalla vuodesta 1983,
n YIT Rakennuksen pääluottamus-
mies (nyt vuorotteluvapaalla),
n Kirvesmiesten ammattiosaston hal-
lituksen jäsen, luottamusmies sekä 
varapuheenjohtaja,
n Rakennusliiton Uudenmaan aluejär-
jestön edunvalvontajaoksen pj.,
n Varian rakennuslinjan neuvottelu-
kunnan jäsen, ym.
n vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta,
n harrastuksena salibandy.

Perussuomalaisten kan-
sanedustajan Pietari 
Jääskeläisen kalvo, 
esitetty eduskunnassa 
26.11.2010.

Persujen linja: Ylityökorvaukset pois!
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Hartikaisen Antti ajaa 

palkkaa työharjoittelusta
ja valtion rakennusyritystä

– Haluaisin edistää sellaista hyvää raken-
tamista, joka tuottaa ihmisille mukavia ja 
kohtuuhintaisia asuntoja luonnonvaroja ja 
ympäristöä säästäen. Ja riittävästi, jotta 
tyydyttävä asuminen turvataan kaikille 
kansalaisille. Nähtävästi tämä jää vain 
unelmaksi, jos asuminen jätetään pelkäs-
tään voittoa tavoittelevien rakennusyritysten 
liiketoimeksi. Siksi on syytä elvyttää henkiin 
Kirvesmiesten ammattiosaston jo vuosia 
ajama valtion rakennusyritys ja sosiaalisen 
asuntorakentamisen periaate.

Näin arvelee 20-vuotias ammattikoulu-
lainen Antti Hartikainen. Liiton ja Ykkösen 
jäseneksi Antti hakeutui heti ammattiopis-
kelunsa alussa. Ammattiosastomme syys-
kokouksessa hänet valittiin toimikunnan va-
rajäseneksi ja sitten toimikunnassa osaston 
varasihteeriksi. Toimeliaana nuorena hän 
on myös ehdokkaana sekä Rakennusliiton 
liittovaaleissa että eduskuntavaaleissa.

Tikkurilan lukion käytyään Antti hakeutui 
rakennusalan ammattioppiin. Ylioppilaana 
hän selviää kaksivuotisella ammattikoulul-
la. Siitä on nyt menossa viimeinen vuosi 
Vantaan Varian talonrakennuslinjalla, jossa 
Antti on painottanut kirvesmiesopintoja. 
Opetukseen hän on ollut enimmäkseen 
tyytyväinen, mutta teorian ja käytännön 
yhteensovittamisessa on toivomisen varaa, 
varsinkin kun rakennusalan työharjoittelu on 
ajettu kehnoon jamaan.

Valmistua Antin pitäisi loppukeväästä, ja 
sitten intin jälkeen kirvesmiestöihin työmaal-
le. Jos työpaikka löytyy. Nykyisin työnantajat 
tahtovat täyttää paikkoja turhan usein mie-
luummin ulkomaisella halpatyövoimalla kuin 
kotimaisilla nuorilla.

– Ymmärrän, että nuorena kaverina 
minulla on paljon oppimista sekä amma-
tillisissa että yhteiskunnallisissa asioissa. 
Mutta haluan ottaa selvää ja kuunnella ko-
keneempia ammattimiehiä. Ja toimia sitten 
ihmisten etujen ja oikeudenmukaisuuden 
puolesta ilman jaottelua nuoriin tai vanhoi-
hin, ammattiosaston varasihteeri sanoo.

Töitä palkatta
Monen ikätoverinsa tapaan Antti aktivoitui 

ensin vihreisiin nuoriin.
– Huomasin sitten, että oikeiston vyörytys 

ulottui myös vihreisiin, ja vaihdoin vasem-
mistoon. Oikeiston vaikutus näkyi selvästi 
jo koulussa. Yhteisvastuun sijasta nuorille 
tyrkytetään oman edun tavoittelua ja kovaa 
kilpailumeininkiä.

– Sehän näkyy myös työelämässä sekä 
esimerkiksi sosiaalisten etujen ja palvelujen 
alasajona. Tämä koskee myös opinto- ja kou-
lutustukia, joita ei ole pidetty edes inflaation 
tasolla. Me talonrakennuslinjan opiskelijat 
saamme erikoista työelämänvalmennusta 

myös siinä muodossa, että opiskeluun 
kuuluvan työssäoppimisen ajalta meille ei 
makseta yleensä lainkaan palkkaa.

– Opiskeluumme kuuluu useita työharjoit-
telujaksoja työmaalla. Niiden aikana pitäisi 
tehdä etupäässä ammattitaitoa kehittäviä 
töitä. Liian usein opiskelija päätyy kuitenkin 
pelkkiin hanttihommiin, joita tehdään pelkän 
ateriakorvauksen ja matkarahan varassa eli 
alhaisimmillaan yhdeksällä eurolla päivää 
kohti.

Varian kolmannen vuoden opiskelijoiden 
selvityksen mukaan tässä on takana suur-
ten rakennusliikkeitten sopima linja. Antin 
opiskelijatoverit ovat myös protestoineet 
loukkaavaksi kokemaansa kohtelua.

– Omalla kohdallani se on näkynyt siinä, 
että ollessani työharjoittelussa eräässä 
pienessä rakennusliikkeessä sain tehdä 
myös ammattitöitä ja sain työstä palkkaa. 
Se, että sain vastuullisia tehtäviä ja mm. 
työkoneita käyttööni, tuntui innostavalta. 
Mutta sitten olin myös Lemminkäisellä, 
jossa jouduin herkästi siivoushommiin eikä 
palkkaa maksettu ollenkaan.

– Näin ammattiin opiskelijoita käytetään 
rakennuksilla ilmaistyövoimana. Menettely 
tuntuu lyhytnäköiseltä rakennusliikkeiden 
itsensäkin kannalta. Laadukkaasta rakenta-
misesta puhutaan, mutta mistä löytyvät am-
mattitaitoiset tekijät, jos nuoret karkotetaan 
alalta? Ei niitä loputtomasti ulkomailtakaan 
löydy, kun isot ikäluokat siirtyvät tosissaan 
eläkkeelle. Myöskin työvoimapulaa on turha 
valitella, jos nuorten motivointi hoidetaan 
panemalla heidät luudanvarteen ilman 
palkkaa.

– Toinen puoli on se, että työssäoppi-
minen tahtoo jäädä puutteelliseksi senkin 
takia, että ammattimiehillä ei nykyoloissa 
ole yksinkertaisesti aikaa opastaa työhar-
joittelijaa. Urakat on pirstottu pieniksi ja 
vedetty niin kireiksi, ettei siinä paljon ehdi 
nuorempia opettamaan.

– Eikö työehtosopimukseen voitaisi liittää 
sellainen pykälä, joka turvaa urakkamiesten 
ansiot ja aikataulut, vaikka he uhraisivatkin 
aikaa nuorempien koulutukseen? Toivon, 
että tätä kysymystä pohditaan Rakennus-
liiton tulevassa edustajakokouksessa, jotta 
asia saataisiin vireille jo seuraavissa tes-
neuvotteluissa. Toiveena on jonkinlainen 
kisälli- tai lautapoikaperinteen elvyttäminen 
ja soveltaminen nykyoloihin.

Viihtyisiä koteja ihmisille
Ammattitaidon vaalimisen ja laadukkaan 

rakentamisen kannalta valtion rakennusliike 
saattaisi tarjota lupaavia mahdollisuuksia, 
kuten Kirvesmiesten ammattiosasto on jo 
pitkään esittänyt.

– Sehän voisi painottaa juuri laadukasta 
ammattikasvatusta, järkevää rakentamista 

ja rakentamiskokeilujakin vapaammin kuin 
voitontavoittelun ohjaamat yksityisyritykset.

– Kalliin kerskarakentamisen sijasta sen 
tulisi tuottaa viihtyisiä, toimivia ja kohtuu-
hintaisia koteja tavallisille ihmisille. Talojen 
ja asuntojen tulee olla myös luonnonvaroja 
ja energiaa säästäviä. Tässäkin mielessä 
puurakentamista tulisi suosia ja kehittää. 
Kokeiluasteella olevat matalaenergiatalot 
tulisi saattaa tavallisten ihmisten ulottuville.

– Myös järkevään yhduskuntasuunnitte-
luun valtion rakennusliike voisi tarjota ratkai-
sua. Ja miksei voitaisi elvyttää kunnallistakin 
rakennustoimintaa, Hartikaisen Antti visioi.

– Toivottavasti Kirvesmiesten vanha 
aloite valtion rakennusliikkeestä saa uutta 
tuulta siipiensä alle Rakennusliiton edusta-
jakokouksessa ja tulevassa eduskunnassa.

– Itse puoltaisin valtiollistamisprojektia 
laajemminkin. Kun viimeiset 20 vuotta 

Puhetta piisaa hämärähommista, mutta...

Miksi maan hallitus ei toimi?
Käännetty arvonlisävero tulee voimaan ensi 
huhtikuussa, ja hallitus on luvannut myös 
pakollisen verotunnisteen rakennusalan 
ulkomaalaisille työntekijöille sekä harmaan 
taloluden selvityskeskuksen. Nämä auttavat 
harmaan talouden torjunnassa, mutta eivät 
sitä pysäytä. Tarvitaan järeämpiä toimia, 
mutta niitä porvarihallitukselta ei kuulu.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teet-
tämän selvityksen mukaan harmaan talou-
den laajuus Suomessa on 10–14 miljardia 
euroa, mikä tarkoittaa 4–5 miljardin euron 
verotulojen menetystä vuosittain.

Pahimmin talousrikollisuus on pesiytynyt 
rakennus-, ravintola- ja kuljetusaloille, mutta 
myös kansainvälisessä sijoitustoiminnassa 
harjoitetaan laajamittaista veronkiertoa ja ra-
hanpesua. Arviolta 90 prosenttia Suomessa 

tapahtuvan ulkomaisen ja ulkomaalaiseksi 
naamioidun sijoitustoiminnan tuotoista jää 
verottamatta. Se liittää Suomen yhä tiiviim-
min kansainväliseen talousrikollisuuteen.

Tarkastusvaliokunta esitti 25-kohtaisen 
ohjelman, jolla harmaata taloutta alettaisiin 
torjua. Sen mukaan keskeistä on kiinnijää-
misriskin nostaminen. Nykyisin riski on vain 
5–10 prosenttia, eli vain joka 20. tapaus 
saattaa päätyä tutkintaan. Tilanteen korjaa-
miseksi viranomaisvalvonnan voimavaroja 
olisi oleellisesti lisättävä esitutkinnasta ulos-
ottoon ja katsottava ettei harmaan talouden 
torjuntaresursseja enää leikata valtion 
tuottavuusohjelman verukkeella.

Myös rangaistuksia on valiokunnan 
mukaan tiukennettava ja tehtävä kansain-
välinen rahaliikenne läpinäkyväksi.

suuntana on ollut yksityistäminen, suunta 
tulisi muuttaa ja kehittää ihmisille tarpeel-
liset perusverkostot ja -palvelut kuntoon 
julkisen sektorin toimesta. Tämä tarkoittaa 
mm. maailman parhaiten toimivia rautateitä, 
ilmaisia tietoverkkoja, yhteisiä tietovarantoja 
ja sosiaalista turvallisuutta kaikille – hyvä 
asuminen mukaan luettuna.

Antti Hartikainen
n 20-vuotias ammattikoululainen Van-
taalta,
n Kirvesmiesten ammattiosaston halli-
tuksen varajäsen ja varasihteeri,
n Vantaan Vasemmistonuorten pj.
n toiminut mm. kansalaisliikkeissä,
n elää parisuhteessa Tikkurilassa,
n harrastaa uintia, rullaluistelua ja 
lukemista.

Ammattiosastomme varasihteeri Antti Hartikainen
haluaa edistää hyvää rakentamista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa 

mm. kansanedustajaehdokkaana Uudellamaalla.

Työnantajat haraavat vastaan
Se, että eduskunnan tarkastusvaliokunta 

on ryhtynyt oma-aloitteisesti laatimaan 
harmaan talouden torjuntaojelmaa, osoittaa 
jo sinällään hallituksen saamattomuuden 
asiassa. Ohjelmasta käydyssä keskuste-
lussakaan hallitukselta ei kuultu hurskaita 
toiveita kummempia toimenpiteitä.

Myös yritykset jatkavat kaksinaamaista 
hämärähommien hyväksikäyttöä. Työnan-
tajajärjestö EK hyväksyi kyllä työntekijäin 
verotunnisteen, jonka valvontavastuu on 
viranomaisilla. Sen sijaan työnantajia itse-
ään velvoittavan tilaajavastuulain tiukenta-
mista ja ulottamista koko aliurakointiketjuun 
EK ei hyväksy. Sen hataruuden turvin 
rakennusalankin suuryritykset jatkavat 
aliurakointiketjuihin kätkettyjä liiketoimiaan 
hämäräfirmojen kanssa.

Myös arvopaperiomistuksen tekemistä 
näkyväksi ja pankkisalaisuuden väljentä-
mistä työnantajaliitto vastustaa kiivaasti.

Se halvimman tarjouksen tehnyt 
urakoitisija. Kuva: Toivo Koivisto.
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n Päivystys
ao:n toimistolla
Ammattiosaston toimistolla on päivystys 
samana torstaina kuin hallitus kokoon-
tuu (joka kuukauden toista keskiviikkoa 
edeltävänä torstaina) klo 16.30 alkaen, 
osoite Mäkelänkatu 8. Ei heinäkuussa.

Tervetuloa piipahtelemaan ja hoi-
tamaan asioita. Tavattavissa osaston 
luottamusmies ja hallituksen jäseniä.

n Sähköposteja
Ammattiosaston sähköpostin kautta on 
kätevä lähettää viestiä alan asioista. 
Osoite on: kirvesmiehet@kolumbus.fi

Aktiivien sähköpostiosoitteita:
Sihteeri: seppo.eerola@pp3.inet.fi
Taloudenhoitaja Pasi Heikkinen:

pasi.heikkinen4@elisanet.fi
Ao:n luottamusmies:

matti.piirainen@kolumbus.fi
YIT:n plm Jari Jääskeläinen:

jjaaskelainen66@gmail.com
NCC:n plm. Teppo Rautiainen:

teppo.rautiainen@ncc.fi
SRV:n plm Manu Kivisaari:

manu.kivisaari@srv.fi

n Osaston kotisivut
Ammattiosaston kotisivuilla voi mm. 
seurata ammattiosaston toimintaa ja il-
moittautua työnhakijaksi kirvesmiesten 
työtorille. Sivut löytyvät osoitteesta:
http://www.kolumbus.fi/kirvesmiehet

n Timpurirantaan
touko- ja elokuussa
Lehmijärven rannalla Lohjan kunnassa 
sijaitseva ammattiosaston loma- ja 
vapaa-ajanpaikka Timpuriranta on to-
dennäköisesti vuokrattuna Prometheus-
säätiölle nuorisoleirejä varten ensi 
kesäkuun alusta elokuun alkuun. Muina 
aikoina paikka on jäsenten ja muidenkin 
käytettävissä edulliseen hintaan touko-
kuun alusta alkaen.

Majoitushinnat ovat jäsenille 15 ja 
muille 25 euroa/vrk. Ison salin ja saunan 
vuokrat sopimuksen mukaan. Tiedustelut 
Matti Piirainen 050-5970911.

n Ay-tietoa
liiton kursseilta
Ammattiosaston jäsenillä on mahdol-
lisuus osallistua Siikaranta-opiston 
kursseille. HUOM.: Ammattiosasto tukee 
ay-kursseille osallistumista.

n Tukea ammatti-
tutkinnoille
Ammattiosasto tukee jäsentensä am-
mattitutkintoja myöntämällä 50,50 euroa 
tukea tutkintoa kohti. Lisätiedot talouden-
hoitajalta. Talonrakennusalan ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoja voi suorittaa 
mm. Siikarantaopiston kautta. Lisätietoja 
Siikaranta-opistolta puh. (09) 867 971.

n Historiakirjaa
saatavilla
Ammattiosastomme maineikasta sata-
vuotishistoriaa “Helsingin kirvesmiehet 
100 vuotta naulan kantaan” on edelleen 
saatavilla. Kirjan hinta jäsenille on 16 
euroa. Saatavana toimistolta torstaipäi-
vystyksen aikaan tai ottamalla yhteyttä 
osaston toimihenkilöihin.

n Kirveskerho 55
Juttutupa kokoontuu kevätkaudella joka 
kuukauden toinen tiistai osaston toimiti-
lassa, Mäkelänkatu 8. Huomioi ilmoitus 
Rakentajassa. Kaikki kirvesmieseläke-
läiset tervetulleita toimintaan mukaan. 
Lisätietoja:
Kalevi Sairanen p. 050-5381783.

Ammattiosaston toimihenkilöt
Puheenjohtaja Partonen Juha,  Rantalantie 651, 07150 Laukkoski  040-5540339
Sihteeri Eerola Seppo, Koulunmäentie 4, 16670 Lappila  0400-612717 
Taloudenhoitaja Heikkinen Pasi,  Haapamäentie 7 B, 01260 Vantaa  0400-879755
Luottamusmiehet Jääskeläinen Jari,  Ritvantie 22, 01420 Vantaa  050-3505006  040-8644344

   Piirainen Matti,  Paasikuja 12, 01700 Vantaa  050-59709111

Hallitus kokoontuu osaston toimitilassa Mäkelänkatu 8:ssa, joka kuukauden toista keskiviikkoa
edeltävänä torstaina klo 18. Ennen kokousta toimistolla päivystys, puh. 09-714409.
Kokoukset 2011: 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 9.6., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11. ja 8.12. Kevätkokous 16. helmikuuta.
Hallituksen kokouksiin voi osallistua kuka tahansa osaston jäsen!

Osastolle ja osaston toimihenkilöille osoitettu posti pyydetään lähettämään osoitteeseen:
Mäkelänkatu 8, 00510 Helsinki. Ei siis kotiosoitteeseen.

Jäsenmäärässä pientä laskua
Helsingin Kirvesmiehet Ry / Jäsenmäärä lokakuussa 2010:

Ikäjakauma 2007 2008 2009 2010 % 2010 
Alle 18 v 67 128 54 25 1,7
18-29 v 129 148 236 283 19
30-40 v 201 196 196 180 12,1
41-51 v 304 286 282 265 17,8
52-65 v 425 437 436 432 29
Yli 65 v 305 318 328 304 20,4
yhteensä 1446  1512 1554 1489 100,0

2010 oli liittynyt 
lokakuuhun men-
nessä 59 uutta 
jäsentä. Yhteen-
sä 1489 jäsenes-
tä oli A-maksavia 
874. Alle 18-vuo-
tiaiden ammat-
tikoululaisten 
määrässä näkyi 
ikävä pudotus.

Kirvesmiehillä yksituumainen syyskokous

Jäsendemokratiaa halutaan vahvistaa
Lisää terää kaivattiin niin omaan 
kuin liitonkin toimintaan Helsingin 
Kirvesmiesten ammatiosaston 
syyskokouksessa 16. marraskuuta.

Palkkatilanne aiheutti arvostelua, koska 
viime keväänä tehty työehtosopimus ei ole 
turvannut edes reaaliansioitten säilymistä 
ennallaan. Pyyhkeitä annettiin liiton johdon 
neuvottelijoille, joista kokoukseen osallis-
tunut liiton pj. Matti Harjuniemikin katsoi, 
että jatkossa on murrettava EK:n ja RT:n 
julistamat palkka-ankkurit.

"Suoraa toimintaa"
Työnantajien pyrkimykset yrityskohtaisiin 

sopimuksiin katsottiin perusteettomiksi. 
Ne johtaisivat jäsenistön yhteisen painos-
tusvoiman heikentymiseen ja työnantajien 
saneluvallan kasvuun. SAK:n suunnalle 
heitetiin terveiset, että työnantajien ajamiin 
lakko-oikeuden kaventamishankkeisiin ei 
tule osallistua millään verukkeella.

Sen sijaan tulisi vahvistaa paikallista 
työtaisteluoikeuoikeutta mm. sellaisissa 
tapauksissa, joissa työnantaja rikkoo sopi-
muksia ja lakeja.

Suoraa toimintaa kaivattiin lisää myös 
harmaan talouden torjuntaan kuin toimin-
takulttuurin yleensäkin. Kielteisenä pidettiin 
ajautumista liialliseen pykäläpeliin ja yläta-

son lobbailuun. Siinä jäsenistö jää ikään 
kuin katsomoon asiantuntijoiden hoidellessa 
hommia kulisseissa.

Jäsenten toiminta- ja vaikutusmahdol-
lisuuksien kaventaminen tulee esiin myös 
suunnitelmissa aluejärjestöjen lakkautta-
miseksi sekä ammattiosastojen jäsenmak-
suosuuden supistamiseksi. Kirvesmiesten 
mielestä jäsenmaksujen pientä korotustakin 
tulisi harkita mieluummin kuin osastojen 
osuuden supistamista.

Aluejärjestöjä taas tulisi kehittää osas-
tojen yhteistoiminnan ja paikallisten kamp-
pailujen järjestämisessä eikä lakkauttaa. 
Kaivattiin myös lisää asiantuntemusta 
aluejärjestöön ja mm. kirvesmiestoimitsijan 
palkkaamista. Toimitsijoita kovisteltiin siitä, 
että eivät ole aina antaneet tukea luotta-
musmiehille näiden jouduttua työnantajien 
painostuksen kohteeksi.

Rakennusalan pimeitä hommia ruodittiin 
syyskokouksessa tiukkaan sävyyn. Hallituk-
sen saamattomuus ja suurten rakennusliik-
keiden kaksinaamaisuus on käynyt selväksi.

Tämä tulee ilmi siinä, että hämärien ali-
urakoitsijoiden annetaan jatkuvasti pyöriä 
työmailla ja niitä jopa suositaan suurten 
rakennusliikkeiden taholta. Kaikikilla suurilla 
rakennusliikkeillä on Itä-Euroopan maissa 
omat sisaryhtiönsä ja värvärinsä, joiden 
kautta halpatyövoimaa tuotetaan.

Partonen jatkaa
puheenjohtajana

Syyskokous hyväksyi kaikki henkilö-
valinnat ja muutkin päätökset hyvässä 
yhteisymmärryksessä. Puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Juha Partonen ja osaston 
luottamusmiehiksi Matti Piirainen ja Jari 
Jääskeläinen.

Ammattiosaston hallitukseen vuodelle 
2011 valittiin 15 varsinaista jäsentä: 

Aro Juhani, Eerola Seppo,  Harmonen 
Martti, Heikkinen Pasi, Hirvonen Heikki, 
Nordström Jan, Jääskeläinen Jari, Kivisaari 
Manu, Koivu Seppo, Korhonen Jarmo, 
Junttila Jorma, Piirainen Matti, Siipilehto 
Ahti, Tolonen Antero ja Rautiainen Teppo.

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Hartikainen Antti, Karvinen Henri, Huttu 

Mauri, Kokkonen Esko, Huutola Pasi, Kivelä 
Simo, Junttila Lauri, Vehviläinen Jorma, 
Alakoski Jorma, Ursin Jorma, Nurminen 
Pentti, Viljanen Niko, Husso Aki,. Hultman 
Sami ja Tenhonen Sami.

Toiminnantarkastajaksi Mauri Perä, 
varalle Kalevi Sairanen.

Edelleen valittiin edustajat aluejärjestön 
edustajakokoukseen ja hyväksyttiin liitto-
kokousehdokkaiden valitsijayhdistykset 
(ehdokkaat sivulla 4).

Syyskokouksen julkilausuma lähetettiin 
uudelleenvalmistelavaksi ja hyväksyttäväksi 
hallituksen kokouksessa (julkilausuma 
sivulla 5).

Hallituksen järjesäytymiskokouksessa 
valittiin ammattiosaston sihteeriksi edelleen 
Seppo Eerola, varasihteeriksi Antti Hartikai-
nen, varapuheenjohtajiksi Jari Jääskeläinen 
ja Jarmo Korhonen sekä taloudenhoitajaksi 
Pasi Heikkinen.

Hinnoittelujaostoon nimettiin Korhonen, 
Rautiainen, Kivisaari, Jääskeläinen, Huttu, 
Vehviläinen ja Piirainen, nuorisojaostoon 
Tenhonen, Karvinen ja Hartikainen. 

Kokenutta kaartia, mutta myös uuden polven kirvesmiehiä.
Ammattiosaston hallitus perhepotretisssa syyskokouksen päätyttyä.


