
Palkkauksen kohentaminen, urak-
kahinnoittelun uudistaminen, 
työvoimakeinottelun torjuminen 
ja ay-vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen nousevat kirvesmies-
ten keskeisiksi tavoitteiksi valmis-
tauduttaessa Rakennusliiton ensi 
keväiseen liittokokoukseen.

Kirvesmiehet haluavat kehittää 
liittoaan itsenäisenä ay-järjestönä 
sekä riippumattomana politrukeis-
ta ja hallitusherroista.

Ohjeet on otettava jäseniltä ja 
heihin on myös luotettava. Siksi 
esim. tes-neuvottelut on käytävä 

Lisää urakkatöitä!
– Urakkatöillä pidetään yllä 
kirvesmiesten ansiokehi-
tystä. Urakoita pitäisi saada 
lisää ja niille asialliset hin-
nat, sanovat Helsingin kir-
vesmiesten puheenjohtaja 
Kalevi Partonen ja hänen 
työkuntansa miehet Jussi 
Aro (vas) ja Matti Savela.

Miehet rakentavat asun-
tomessutaloja Hämeenlin-
nan Harvoilanmäelle.

Urakoista puhutaan li-
sää sivulla 6 ◆
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Kirveskerho 55 
tiedottaa
Timpuriveteraanien kyl-
pylämatka Pärnu-Tervis 
3–9.6.2007. Ilmoittau-
tumiset: Sairanen, puh. 
050-5381 783.

Terveysrintaman
asbestiseminaari
Asbestin käytön nykytilan-
netta ja vaaroja käsitellään 
monipuolisesti kotimaisen ja 
kansainvälisen asiantuntijajou-
kon johdolla Terveysrintaman 
seminaarissa, joka pidetään 
28–29.4.2007 Kirjan Salissa, 
Kirjatyöntekijänkatu 10 Hel-
sinki.

Seminaari alkaa molempina 
päivinä klo 9. Katso lähempänä 
ao:n kotisivuilta.

Hyvää kevättä 
Helsingin 

kirvesmiehille! 

Pari piirua 
jäsenten suuntaan!
Rakentajien liittokokousvaalit 1–8.3.

avoimesti jäsenistön aktiivisuu-
teen tukeutuen.

Liiton tulee myös toimia EU:n 
työläisvastaisia hankkeita sekä 
Natoa vastaan, esitetään Helsingin 
Kirvesmiesten liittokokousaloit-
teissa.

21 ammattiosaston
jäsentä ehdolla
Maaliskuun alussa pidettävissä liittoko-
kousvaaleissa on ehdolla kaikkiaan 21 
ammattiosaston jäsentä.

Ehdokkaat ja vaaliliittojen linjaukset 
esitellään keskiaukeamalla. ◆

Lehdessä myös:
■ Rohkea ja peloton
    rakennusmies s. 2
■ Ideaparkin
    työvoimarötöstely s. 3
■ Liittokokouksen linjat 
    ja -ehdokkaat s. 4–5
■ Lisää urakkatöitä s. 6
■ Eduskunta-asiaa s. 7
■ Taloudenhoitaja
    esittäytytyy s. 8
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Pääkirjoitus  helmikuu 2007

Juha Partonen,
puheenjohtaja

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto

Rohkea ja peloton?
Uhkarohkeus taitaa olla tämän päivän määritelmä hyvälle työntekijäl-
le. Olen seurannut rakennusyrittäjien suhtautumista työsuojeluun ja 
huomannut asioita, jotka suoraan sanottuna kauhistuttaa ketä tahansa 
joka ymmärtää edes perusasiat työturvallisuudesta.

Suhteellisen suuriakin rakennuskohteita tehdään esimerkiksi täysin 
ilman telineitä. ”Telineenä” olen nähnyt muun muassa kaivinkoneen, 
jossa työntekijä teki työnsä kauhasta käsin. Kyseessä oli kaiken 
lisäksi koneen kuljettaja, jolle kurottajan nostokori toimii kulkutienä 
katolle, jonne pitäisi olla asialliset kulkutiet. Samainen kori toimii te-
lineinä kaiteen osalta kun ei viitsitä ajattaa koria kohdalleen. Kaiken 
huippuna edellä mainituissa tilanteissa työmaan työnjohto, jonka 
vastuualuetta työturvallisuus on, katsoo ja näkee asiat paraatipaikalta 
eikä tee asioille mitään. Melkeinpä naureskelee ja ilmaisee ihailunsa 
työntekijöiden ”rohkeudelle”.

Olen miettinyt, että syntyykö työturvallisuusrikos vasta kun jotain 
ikävää todella tapahtuu ja paikalle tulee ambulanssi ja poliisi vai onko 
rikos tapahtunut heti kun laiminlyönti on tapahtunut? Tämän päivän 
kiireellisessä ja hektisessä työvauhdissa työturvallisuuden suunnit-
telu etukäteen on kaiken a ja o. Jos suunnittelu laiminlyödään ollaan 
työmaalla kohta tilanteessa, jossa työstä rupeaa tulemaan extreme-
urheilua kun telineitä, kulkueteitä tai yleensä turvallisuuteen liittyviä 
järjestelyjä tarvittaisiin. Rohkein ja nopein saavuttaa työnantajien 
hyväksynnän – voisinpa sanoa olympiatunnuksin, että nopeammin ja 
korkeammalle.

Kovasti ihmetyttää työnjohdon asenne työturvallisuuteen ja sen 
toteuttamiseen työmaalla: puutteet kyllä tiedetään, mutta niille ei teh-
dä mitään. Olenkin tullut siihen tulokseen, että työsuojelurikoksista 
määrätyt rangaistukset ovat liian pieniä. Ne tulisi korottaa sellaiselle 
tasolle, joka ei antaisi selittelyille tilaa, eli summat tulisi olla sen suu-
ruisia, että yrityksillä ei olisi varaa luistaa työturvallisuudesta.

Ehkä meidän on kuitenkin katsottava myös peiliin itse kunkin, sillä 
meillä lienee myös omien porukoiden asenteissa korjattavaa. En tiedä 

mistä se johtuu – ollaanko niin kovia vai ajattelevatko työntekijätkin 
jo samalla tavalla isäntien kanssa ettei ole muka aikaa tehdä työ-
turvallisuuteen liittyviä töitä koska aikataulujen mukaan se ja se työ 
pitää olla valmis silloin ja silloin. Kuitenkin monet tutkimukset ovat 
osoittaneet sen, että lopputulos työn laadun ja ajan suhteen on paras 
mahdollinen molempien osapuolten näkökannalta, jos työ voidaan 
suorittaa turvallisissa olosuhteissa.

Ja näin loppuun toivon osaston jäseniltä aktiivisuutta liittokokous-
vaaleissa. Jokainen löytää varmasti oman ehdokkaansa mukana 
olevien kolmen vaaliliiton listoilta. Toivotan kaikille kirvesmiehille työn 
täyteistä vuotta 2007.

Ja älkää unohtako eduskuntavaalejakaan maaliskuun puolivälin 
tietämissä.

"Haasteellinen homma"
Ao:n lipun kopio tekeillä Käsityön Ystävissä

Mestariompelijat Kaisa Sihvonen ja Kaija 
Hirvi pitävät Helsingin Kirvesmiesten am-
mattiosaston lipun kopion valmistamista 
mielenkiintoisena ja vaativana haasteena.

– Alkuperäinen lippu on hienoa ammat-
tityötä, ja me pyrimme tekemään kopiosta 
niin samanlaisen kuin mahdollista.

Työ on vaativa, koska lippu kirjotaan käsin 
villakankaalle – kuten alkuperäinenkin – ja 
kirjonta on taidokasta ja tarkkaa käsityötä. 
Vaativuus tulee esiin etenkin häivytyksissä, 
jotka antavat kolmiulotteisen vaikutelman, 
sekä sävytyksen yksityiskohdissa, kuten 
kirveen, sahan ja kairan terien "kiillossa". 
Se saadaan aikaan käyttämällä juuri mää-
rätynlaista silkkilankaa kun muu kirjonta on 
tehdään villalangalla.

– Samoin alareunan hapsut ja tupsut ovat 
vaativia ja vaativat vielä miettimistä, Kaisa  
ja Kaija sanovat. 

He ovat ammatti-ihmisinä tyytyväisiä, 
että ovat saanet tehdäkseen näin arvokkaan 
joskin myös vaikean lipun.

– Tämä on viikkojen tarkkaa työtä, mutta 
teemme parhaamme. Onhan tämä suoma-
laista ammattikäsityötä vähän niin kuin kir-
vesmiestenkin työt. Työkalut on vaan vähän 
erilaiset, meillä pieni kirjontaneula.

Kirvemsieten ammattiosasto päätti 
teettää käyttölipuksi historiallisen lippunsa 
kopion, kun alkuperäinen haluttiin säilyttää 
Helsingin kaupunginmuseossa.

Kangas löytyi lopulta Englannista. Se 
värjättiin Wetterhofin värjäämössä Hämeen-
linnassa ja varsinainen lipun valmistus- ja 
kirjontatyö on annettu Suomen Käsityön 
Ystävien neulojille, joilla on lippuhommista 
kohta 130 vuoden kokemus. Oppi siirtyy työn 
muassa vanhemmilta neulojilta nuoremmil-
le, nyt Kaija Hirveltä Kaisa Sihvoselle

Kaisa Sihvonen ja Kaija Hirvi valitsevat lankoja ammattiosaston lipun 
kuvioiden kirjontaa varten.

Linjalanka
■ Helsingin Kirvesmiehet ry:n
    jäsenlehti
■ vastaava toimittaja: 
   Juha Partonen
■ toimituksen osoite:
    Mäkelänkatu 8, 00510 Helsinki
■ painopaikka: 
    Kangasalan Lehtipaino Oy 2007
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Lempäälän Ideaparkkia rakennettu "näyttävästi, mutta halvalla"

Sähkömiehille
5 euroa tunnilta

Ay-väen rauhanpäivät
Vuosittaiset Ay-väen rauhanpäivät vietettiin 13–14.1.2007 Kotkassa. 
Mukana oli myös Ykkösen timpureita perinteiseen tapaan.
Mielenkiinnolla kuultiin pietarilaisten ay-aktiivien selostusta ay-kamp-
pailujen noususta Venäjällä. Rauhantyöpaikka-palkinto 2006 myön-
nettiin Helsingin kunnallisten perhepäivähoitajien yhdistykselle.

Liikeideaa on toteutettu muun 
muassa Ideaparkin sähkötöissä, 
joissa Puolasta hankituille säh-
kömiehille maksettiin 5 euroa tun-
nilta. Poliisi ja verottaja selvittävät 
parhaillaan tätä suomalais-puo-
lalaisen MSB-yhtiön juttua, jossa 
kyseinen rakennusliike kääräisi 
laitonta voittoa noin 2 miljoonaa 
euroa.

Toiminta tapahtui Puolaan 
rekisteröidyn MSB-firman nimis-
sä, mutta sen päätoimijoina ovat 
suomalaiset liikemiehet. Kyseessä 
on laaja vyyhti, jonka langat saat-
tavat johtaa  työvoimarikollisuuden 
syvien vesien lisäksi myös poliitti-
siin piireihin sekä Suomessa että 
Puolassa.

Rötösfirma MSB toimi Ideapar-
kin työmaalla aliurakoitsijana, joka 
pyöritti töissään noin 180 puola-
laisia sähköasentajia enintään 
kuuden kuukauden työjaksoina. 
Palkkaa heille maksettiin viisi 
euroa tunnilta, aina ei sitäkään. 
Käteen puolalaiset saivat noin 3,30 
euroa kun osa viidestä eurosta 
pidätettiin verojen ja työnantaja-
maksujen varjolla. Lisäksi puolalai-
silla teetettiin ylipitkää työviikkoa, 
mutta ylityökorvauksia ei maksettu 
lainkaan. Päivärahana maksettiin 
32 euroa päivältä.

Asian selvittelyn yhteydessä 
MSB:n edustajat ilmoittivat val-
heellisesti maksaneensa säh-
kömiehille tes:n mukaan 14,40 
euroa tunnille plus lisät. Kun he 
tosiasiassa saivat 5 euroa, saa-
matta jäi reilusti saman verran. 
Yhteensä sähkömiehille kertyi 
palkkasaatavia noin kahden 
miljoonan euron edestä. Se on 
samalla se rikollinen hyöty, jonka 
MSB:n omistajat liikekumppanei-
neen anastivat itselleen.

Suomalaiset
puuhamiehet
Ideaparkin sähkötyöt päätyivät 
MSB:lle siten, että hankkeen 
pääurakoitsijana toiminut SRV 
Viitoset antoi sähköurakan tampe-
relaiselle Sähköpeko Oy:lle. Säh-
köpeko puolestaan ketjutti urakan 
eteenpäin Puolaan rekisteröidylle 
MSB:lle (Miedzynarodowy Serwis 
Budowlany MSB Sp. z.o.o.). Firma 
harjoittaa nykyisin sähkö- ja muun-
kin lvis-alan urakointia Suomen 
lisäksi muissakin pohjoismaissa.

MSB ei kuitenkaan ole kovin-
kaan puolalainen. Julkisuudes-
sa esitettyjen tietojen mukaan 
firman perustivat suomalaiset 
liikemiehet Lamminen, Pennanen, 
Pulkkinen ja Kivimäki, joilla on 

suoria suhteita mm. Tampereen 
Keskustekniikka Oy:hyn, ja sillä 
puolestaan useammankin tason 
vaikuttajiin. Liikekumppaneiksi ja 
osaomistajiksi hankiittiin tuttuja 
liikemiehiä Puolan Orlesta. Heidän 

tehtävänään on välittää alipalkat-
tuja työntekijöitä MSB:n hommiin, 
mm. Ideaparkin työmaalle Suomen 
Lempäälään, sekä pitää firman 
paperit niin sekavina ettei niiden 
perusteella firmasta saa selvää.

Kovalla kohulla moottoritien varteen Lempäälään raken-
nettu Ideapark mainostaa itseään Suomen suurimpana 
ostosparatiisina. Paratiisin puuhamies ja pääomistaja on 
Maskun Kalustetalolla rikastunut liikemies Toivo Sukari, 
jolla oli hankkeelleen yksinkertainen liikeidea:

"Idea on rakentaa näyttävästi, mutta halvalla." (Talous-
elämä 16.9.2003.)

– MSB:n omistajien ja yhteis-
työkumppaneiden toiminta Idea-
parkin työmaalla on eräänlainen 
tyyppiesimerkki harmaan talouden 
ja työvoimarikollisuuden toimin-
tatavoista. Siinä yritettiin tehdä 
helppoa rahaa alipalkatuilla työn-
tekijöillä ja kätkemällä toiminta 
sellaisen ulkomaille rekisteröidyn 
firman nimiin, josta on vaikea 
saada mitään tietoja, sanoo yh-
teyspäällikkö Esko Auvinen 
Rakennusliitosta.

Auvisen mukaan tämä oli mah-
dollista, kun tilaajayrityksille (SRV, 
Sähköpeko) ei annettu palkkaustie-
toja eivätkä ne itse ottaneet selvää 
aliurakoitsijansa touhuista.

Homma siis pelaa sujuvasti 
kun yälportaalla "ei tiedetä" mitä 
työmaalla tapahtuu.

– Meidän mielestämme tämä 
on ollut selvästi organisoitua 
toimintaa. Tavoitteena on alittaa 
suomalainen palkkataso ja muren-
taa työehtosopimukset, Auvinen 
sanoo.

Uusia säädöksiä
Tilanne selkiytyi jonkin verran 
ainakin säädöspuolella tämän 
vuoden alusta, kun voimaan tuli 
uusi tilaajavastuulaki.

– Lain mukaan tilaajayritys 
velvoitetaan hankkimaan selvitys 
aliurakoitsijan käyttämästä työvoi-
masta sekä palkka- ja työehdoista. 
Tilaajalla on velvolisuus välittää 
työsuhdetiedot myös luottamus-
miehelle. Lain velvoitteita tehos-
tetaan 1 500–15 000 euron laimin-
lyöntimaksulla, Auvinen kertoo.

Lain valvonta on työsuojelu-
piirien vastuulla, ja ne ovat saa-
massa tarkoitukseen jonkin verran 
lisäresursseja. Valtakunnalliseksi 
koordinaattoriksi on nimetty Uu-
denmaan työsuojelupiiri.

Lisäpontta työvoimarikollisuu-
den vastustamiseen toivotaan 
myös helmikuun puolivälissä jul-
kistetusta Ulkomaalaisoppaasta, 
jonka ovat laatineet Rakennusliitto 
ja työnantajaliitto RT yhteisesti. 

Oppaaseen on koottu säädöksiä ja 
muuta tietoa, joka on tarpeen ulko-
maalaisten yritysten ja työntekijäin 
tullessa Suomeen töihin.

Merkittävä on oppaan yh-
teydessä tehty Rakennusliiton 
ja RT:n sopimus, jolla pyritään 
tehostamaan tilaajavastuulain 
toteutumista. Sopimuksen mukaan 
RT:n jäsenyritysten tulee selvittää 
aliurakointiyritystensä työvoima- ja 
työsuhdetiedot koko urakointiket-
jun osalta. Piiloutuminen tietämät-
tömyyden taakse ei siten enää 
onnistu sopimusta rikkomatta.

– On erittäin ilhaduttavaa, että 
RT on näin mukana harmaan 
talouden ja työvoimarikollisuuden 
vastaisessa kamppailussa. Onhan 
se rehellisten suomalaisten yrittä-
jienkin etu. Sitä kummallisemmalta 
tuntuu, ettei lvis-alan Talotek-
niikka-liitto suostu vastaavaan 
sopimukseen. Asiasta käydään 
parhaillaan kovaa kädenvääntöä 
talotekniikan tes-neuvotteluissa, 
Esko Auvinen sanoo.

Pääurakoitsija
tietämätön
Ilmeisesti pääurakoitsija Viitoset 
ei ollut tietoinen, mitä alihankin-
taketjussa tapahtui, kun sekä 
Sähköpekon että MSB:n edus-
tajat vakuuttivat asioitten olevan 
kunnossa. Rötöstely paljastui 
vasta Rakennusliiton selviteltyä 
asiaa saamiensa vihjeitten poh-
jalta ja Ajankohtaisen Kakkosen 
nostettua sen julkisuuteen viime 
vuoden lopulla.

Väärinkäytösten tultua julki 
Viitoset jäädytti Sähköpekon urak-
kasaatavia parin miljoonan euron 
edestä. Syyksi sanottiin puolalais-
ten saatavien turvaaminen.

Kummastusta jupakan yhtey-
dessä on herättänyt myös Säh-
köliiton johdon toiminta. Se reagoi 
muodollisella tutkintapyynnöllä 
vasta julkisuuden pakon edessä  
ja tölvi Rakennusliittoa, vaikka 
juuri sen edustajat paljastivat rö-
töstelyn. Sähköliiton jäsenet ovat 
arvostelleet liittonsa johdon saa-
mattomuutta ja passiivisuutta.

Äskettäin Sähköliiton johto teki 
Sähköpekon ja MSB:n edustajien 
kanssa sopimuksen, jonka mu-
kaan puolalaisille pitäisi maksaa 
jälkikäteen työehtosopimuksen 
mukaisia saatavia. Sopimus on 
kuitenkin julistettu salaiseksi.

Jutun mutkikkuuden takia 
käynnissä oleva rikostutkinta 
saattaa viedä aikaa, vaikka tutkijat 
varmasti parhaansa tekevätkin. 
Hyvä veli-verkostot yrittävät sillä 
välin lakaista roskat maton alle 
niin Suomessa kuin Puolankin 
päässä. (HTT)

"Harmaan talouden tyyppitapaus"

MSB:n työvoimarötösjutun ja selvittelyn yhteenvetoa.

Palkat lievässä nousussa
Talonrakennusalan palkat nousivat vuoden 2006 
toisen neljänneksen palkkatilaston mukaan edel-
täneen vuoden aikana keskimäärin 4,4 prosenttia 
(säännöllisen työajan keskituntinsio). Pääkaupunki-
seudun ja kirvesmiesten palkat nousivat jonkin ver-
ran koko maan keskiarvoa enemmän. Kirvesmiesten 
keskimääräinen tuntipalkka pääkaupunkiseudulla oli 
aikatyössä 14,54 ja urakkatyössä 20,16 euroa.

Tuntipalkat*, 2. neljännes 2006, pk-seutu

 pr aikatyö urakkatyö
 1 846  (1098) 1324  (1483)
 2 1252  (958) 1306  (1142)
 3 1214 (1103) 1656  (1578)
 4 1371  (1273) 1827  (1739)
 5 1481  (1381) 2014  (1888)
 6 1592  (1495) 2376  (2117)
 Yht. 1454  (1355) 2016  (1881)

* taulukossa tuntiansio ilman erillisiä lisiä ja korotuksia, keskimäärin (suluissa koko maa)

Kuva: Toivo Koivisto
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Vaaliliitot ja linjat / 10 kysymystä  Linjalanka kysyy - vaaliliitot vastaavat:  A / Harjuniemi, B / Stade, C / Koivisto

Kirvesmiesehdokkaat  – Liittokokousehdokkaina olevat Ykkösen jäsenet

1. Mikä on vaaliliittonne tarkoitus 
ja tavoitteet?

A / Harjuniemi:
Rakennusliitto pidetään itsenäisenä, riippu-
mattomana ja yhtenäisenä ammattiliittona. 
Sen toiminnan ja tavoitteet sanelee raken-
nusalan työntekijöiden etu, ei puolueiden tai 
muiden järjestöjen käskyt. Työympäristön ja 
työsuojelun kehittäminen sekä palkkatason 
parantaminen ovat keskeisimmät tavoitteem-
me. Toimimme sen puolesta, että Suomessa 
jokainen täällä rakentava työläinen pärjää 
palkallaan ja kohtelu on ihmismäistä. EU:n 
herrojen kanssa on oltava tarkkana, koska he 
mielellään napsaisevat työmiehen ja -naisen 
yhteisesti taisteltuja etuja pois.

B / Stade:
Saada ehdokkaamme liittohallitukseen sekä 
muihin elimiin, joissa pidetään rakentajien 
eduista huolta.

C / Koivisto:
Vaaliliittomme sitoutuu tukemaan niitä jäseniä, 
jotka haluavat kehittää liitostaan rakennus-
työläisten etujen tinkimätöntä puolustajaa. 
Vaalikampanja on prosessi, josta on hyvä 
alkaa. Nyt jäsenistöllä on mahdollisuus nostaa 
aloitteensa liittokokouksen työlistalle. Liittoa on 
vahvistettava taistelujärjestönä 

2. Miten vaaliliittonne arvioi 
Rakennusliiton tilanteen ja 

miten se haluaa kehittää liittoa?

A / Harjuniemi:
Villejä on työmailla liikaa. On siis tehtävä 
työmailla hommia entistä enemmän. Jäsenet 
tarvitsevat enemmän luottamusmiehiä ja työ-
suojeluvaltuutettuja ja apua sekä rohkaisua 
työmaatason toimintaan. Toisaalta liitto on 
voimakas vääntämään joka alalle työehtoso-
pimukset. Liitto pidetään itsenäisenä. Eivät 
rakentajat luovuta päätösvaltaansa muille.

B / Stade:
Jäsenpako on meneillään, sen pysäyttämi-
sessä tarvitaan eri ryhmien yhteistyötä. Pa-
rempi niin, ettei olisi enempää hämmentäjiä 
sopassa.

C / Koivisto:
Perloksen kaltaisia pörssikapitalismin hir-
mutekoja ay-liike ei voi seurata katsomosta. 
Sääntelyä joukkoirtisanomisiin voidaan saada 
vain ay-liikkeen taistelulla. Ay-liikkeen vahva 
solidaarisuus on nyt avain. Yhteinen taistelu 
on myös tehokkainta oman jäsenistön etujen 
puolustamista. 

3. Mitkä ovat tärkeimmät palkka- 
ja työehtotavoitteet?

A / Harjuniemi:
Työmailla kiertäessä johtopäätös on melko 
selvä: palkkataulukoita on edelleen paran-
nettava. Se on solidaarista toimintaa. Samalla 
meidän on lisättävä asiallisten urakoiden te-
kemisen mahdollisuutta. Meidän on pyrittävä 
nykyaikaiseen urakkahinnoitteluun säilyttäen 
hyvät urakkatyömääräykset, jotka turvaavat 
urakkatyöntekijöiden ansiotasoa. Työehdoissa 
kautta linjan on petraamisen varaa.

B / Stade:
Kirjapalkkojen korotus sekä palkkaryhmien 
korjaus.

C / Koivisto:
Useat tutkimuksetkin kertovat karua kieltä 
siitä, että ns.lamamaltti ja siihen nojautuva 
tulopolitiikka ovat johtaneet tulonjaon vääris-
tymään voittojen eduksi ja työpalkkojen tap-
pioksi. Tuloerot ovat kasvaneet historiallisen 
suuriksi ay-johdon myötävaikutuksella kun 
se on tinkinyt palkkavaateistaan. Uusi suunta 
palkkapolitiikassa on päiväjärjestyksessä. 
Kapitalistien jättiläisvoittoja on leikattava palk-
katyöläisille sekä yhteiskunnalle sosiaalisiin 
tarkoituksiin.

4. Pitääkö kirvesmiesten 
palkkatasoa nostaa? Miten?

A / Harjuniemi:
Kirvesmiesten, mutta myös muiden alan 
työntekijöiden palkkatasoa on voitava nostaa. 
Se tapahtuu aktiivisella työpaikkatoiminnalla, 
karistamalla takaraivosta laman muistot ja 
tekemällä ansioita parantavia työehtosopi-
muksia.

B / Stade:
Kyllä. Urakkahinnoittelun uudistaminen vas-
taamaan tämän päivän arvoja, sekä kirjapalk-
kojen korotuksilla.

C / Koivisto:
Seuraavan neljän vuoden aikana liiton palk-
kapolitiikassa olisi kyettävä ratkaisemaan 
kaikkein keskeisimmät palkka- ja työehtojen 
perusongelmat. Se edellyttää irtautumista 
tulopoliittisista ratkaisuista. On säilytettävä 
mahdollisuus myös voimankäyttöön ansio-
tason korottamiseksi. Alimpien palkkojen 
korotus esim. kahdella palkkaryhmällä on 
jälleen ajankohtainen. Palkka- ja pääomatu-
lojen keskinäissuhdetta on muutettava palk-
katulojen hyväksi. Tähän tarvitaan ay-voimaa 
ja uskallusta.

5. Miten kirvesmiestöiden urakka-
hinnoittelua pitäisi kehittää?

A / Harjuniemi:
Hinnoittelun on vastattava nykyistä rakennus-
tekniikkaa ja parhaiden työkuntien omaksumia 
käytäntöjä. Hinnoiteltuja töitä pitää saada 
työehtosopimukseen lisää. Hinnoittelun on luo-
tava valtakunnallinen vähimmäistaso. Nythän 
on melkoisesti heittoa maan eri osien välillä. 
Homma on tietysti haasteellinen. Asiallisten 
urakoiden lisääminen ja tienestien paranta-
minen kautta maan on silti tavoittelemisen 
arvoinen asia.

Tärkeintä on se, että asia viedään eteenpäin 
mahdollisimman laajan kenttäkäsittelyn myötä. 
Liitto ei tee mitään ratkaisuja salaa.

B / Stade:
Hinnat vastattava tämänhetkistä kehitystä.

C / Koivisto:
Asiallisen ja toimivan urakkahinnoittelun ai-
kaansaaminen on taistelijoiden, ei taikurien 
työn tulosta. Se vaatii tahtoa ja kurinalaisuutta. 
Siksi on lähdettävä liikkeelle urakkatyön eh-
tojen luomisesta ja sopimusten valvonnasta. 
Kirvesmiesten palkkakehitys on aina sidok-
sissa liiton kokonaisvaltaiseen työehtosopi-
mustoimintaan. Eri ammattialojen saumaton 
yhteistyö, solidaarisuus ja koko järjestön 
mukanaolo on se uusi suunta ay-työssä.

6. Ovatko ulkomaalaiset  
rakennustyöläiset ongelma?

A / Harjuniemi:
Ulkomaalaisille rakentajille sattuu Suomessa 
yli tuplaten vakavia haavereita verrattuna suo-
malaisiin. Palkat ovat matalat. Ulkomaalaisia 
vedetään täällä häikäilemättä nenästä. Heitä 
käytetään hintakilpailussa hyväksi. Ongelma 
on siinä, että heidän isäntänsä saavat hääriä 
vapaasti ja suomalaiset tilaajat ja pääurakoit-
sijat antavat sen tapahtua.

B / Stade:
Ei, mutta heidän työnantajansa pääsääntöi-
sesti.

C / Koivisto:
Rakennusalan ehkä suurin ay-valvonnan 
ongelma on aliurakointi, vuokratyövoima ja 
ulkomaisten yritysten käyttö. Liiton sopimus-
toiminnan ja edunvalvonnan ydin on oltava 
sitä, että työsopimuksen ehdot ja vallitseva 
palkkataso turvataan kaikille riippumatta su-
kupuolesta tai kansalaisuudesta. Työläisten 
keskinäinen solidaarisuus ja järjestäytyneisyys 
on oleellinen ja ihmeitä tekevä voimavara.

7. Oletko tyytyväinen SAK:n 
toimintaan? Entä viime vuosien 

tulonjakokehitykseen?

A / Harjuniemi:
SAK on tärkein yhteistyöjärjestömme. Osallis-
tumme sen työhön aktiivisesti kaikilla tasoilla. 
Se on liittojen liitto, josta liitoilla on oikeus sanoa 
sanansa. Joskus marssijärjestys unohtuu ja 
SAK:sta alkaa kaikua isännän ääni jäsenliitto-
jen suuntaan. Pitää muistaa SAK:n säännöt, 
jotka väännettiin kohdalleen ay-liikettä yhdis-
tettäessä 1960-luvun lopulla: Liitot päättävät 
työehtolinjauksistaan ja tes-politiikastaan itse. 
Muuten ei SAK pysy kasassa.

Tulonjakokehityksessä olemme vajonneet 
säännöstelytalouden jälkeisiin lukemiin. Ei 
ammattiliittoihminen voi olla tyytyväinen tä-
hän tuloerojen revähtämiseen ja palkkojen 
osuuden pienenemiseen.

B / Stade:
Kyllä, mutta yhteistyötä tulisi lisätä SAK:n 
kanssa. Rakennusalalla tuloihin vaikutti ra-
kennusalan neuvottelijoiden tulos.

C / Koivisto:
SAK:n ja maan hallitusten nykyistä yhteistoi-
mintaa kuvaa koruttomasti tuloerojen rankka  
kasvu. 1990-luvun puolivälistä alkaen rikkain 
kansanosa (1%) tulonsaajista alkoi kylpeä 
rahassa. 1990 heidän keskimääräinen tulonsa 
oli vajaat 35 000 euroa ja 2004 se oli 90 000 
euroa vuodessa (VATT:n tutkimus). Keskitu-
loisilla vuosiansio oli kohonnut vuoden 1990 
noin 11 000 eurosta 16 000 euron tasolle. Sen 
sijaan kansan köyhin osa (10 %) oli menettänyt 
tulojaan vuoden 1990 runsaan 5 000 euron 
tasosta jonkin verran.

8. Miten liiton tes-tavoitteet 
tulisi määritellä? Tuleeko 

sopimusesitykset alistaa sitovaan 
jäsenäänestykseen?

A / Harjuniemi:
Liittokokous toukokuussa tekee päälinjaukset. 
Ammattiosastot ottavat kantaa syyskuussa. 
Tulokset käsitellään lokakuun maakokouk-
sessa Hämeenlinnassa. Sinne pitää osastojen 
lähettää paljon väkeä. Sana on vapaa. Sitten 
kokoontuvat jaostot valmistelemaan asioita 
hallituksen tai valtuuston päätöksentekoa var-
ten. Niillä eväillä mennään neuvotteluihin.

Valtuusto tai hallitus voi sääntöjen mukaan 
alistaa asioita liittoäänestykseen. Sitä tulee 
käyttää etenkin päätettäessä tupoon menosta 
tai tes-neuvottelutuloksesta, jos päätöselimen 
oma kantti ei riitä. Sitovat päätökset on kuiten-
kin tehtävä hallituksessa ja valtuustossa.

Liittokokousvaalit

■ Liittokokousvaalit pidetään 1–8.3.2007.
■ Vaaleissa on ehdolla kolmessa eri vaa-
liliitossa yli 900 rakentajaa, joista valitaan 
211 edustajaa Helsingissä 18–20. touko-
kuuta pidettävään liittokokoukseen.
■ Rakennusliitossa vastuuta kantava ryh-
mä muodostaa vaaliliiton A ”Vasemmis-
torakentajat ja sitoutumattomat”, jolla on 
täysi määrä ehdokkaita kaikissa 11 vaali-
piirissä.
■ ”Sosialidemokraattien ja sitoutumat-
tomien vaaliliitolla" on tunnus B ja "Uusi 
suunta Rakennusliittoon" -vaaliliitolla tun-
nus C.
■ Helsingin Kirvesimesten ammattiosas-
ton jäseniä on ehdolla kaikissa kolmessa 
vaaliliitossa, yhteensä 21 ehdokasta.
■ Tällä aukeamalla esitellään kirvesmies-
ehdokkaat sekä vaaliliittojen linjaukset.
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He vastaavat
A

Yhteistyöllä
rakentaen

Vasemmisto-
rakentajien ja 

sitoutumattomien 
vaaliliitto

Matti Harjuniemi
kirvesmies,
Rakennusliiton pj.

B
Urakoimassa etujesi 

puolesta
Sosiaalidemokraat-
tien ja sitoutumatto-

mien vaaliliitto

Marko Stade
vaaliliiton asiamies,
kirvesmies Porvoo

C
Uusi suunta 

Rakennusliitolle
- vaaliliitto

Toivo Koivisto
vaaliliiton asimies, 
osasto 3 Helsinki

Eerola Seppo

9

A
Yhteistyöllä 
rakentaen
Vasemmisto-
rakentajien ja 

sitoutumattomien 
vaaliliitto Huutola Pasi

22
Jääskeläinen Jari

25
Kivisaari Manu

30
Kokkonen Esko

34
Lindqvist Jari

57
Nordström Jan

67

Ojalehto Kullervo

69
Paasolainen Matti

71
Partonen Juha

73
Piirainen Matti

76
Rautiainen Teppo

82
Romo Esko

84
Siipilehto Ahti

90
Viljanen Niko

107

Junttila Lauri

156

Nurminen Pentti

162
Vallittu Jari

166

Haapanen Ilkka

113

Nousiainen Pauli

134
Tapaninen Aimo

144

C
Uusi suunta 
Rakennus-

liitolle

B
Urakoimas-
sa etujesi 
puolesta

Sosiaali-
demokraattien ja 
sitoutumattomien 

vaaliliitto

Vaaliliitot ja linjat / 10 kysymystä  Linjalanka kysyy - vaaliliitot vastaavat:  A / Harjuniemi, B / Stade, C / Koivisto

Kirvesmiesehdokkaat  – Liittokokousehdokkaina olevat Ykkösen jäsenet

B / Stade:
Määritellään mielipidekyselyiden avulla jaos-
tottain. Kyllä.

C / Koivisto:
Työelämän suuri aloite 2011 mennessä on 
työajan lyhentäminen 30 tuntiin viikossa 
ansiotasoa alentamatta. Tässä taistelussa 
Rakennusliitto voi olla aloitteen tekijänä ja 
suunnan näyttäjä sekä taistelija. Viime vuosien 
kehitys on tehnyt kaikille selväksi, että myös 
irtisanomissuojan parantaminen on ay-liikkeen 
uskottavuuden ydintehtävä.

Liittokokous voi päättää, että jäsenäänestys 
on sitova.

9. Kuinka kova on ryhmäkuri? 
Voiko vaaliliitostanne valittu 

kirvesmies ajaa ammattiosastonsa 
kantaa, vaikka se olisi ristiriidassa 
ryhmänne kannan kanssa?

A / Harjuniemi:
Yhteistyöllä rakentaen / A-vaaliliiton ajatus on 
koota yhteen Rakennusliitto-puolueen väki. 
Sinne täytyy mahtua kunnon keskustelu ja 
tuuletus. Täyttä yksimielisyyttä ei kaikesta 
voikaan saavuttaa. Kokeilkaapa vaikka Yk-
kösen jäsenistön keskuudessa! Silti on yhtä 
köyttä vedettävä. Perusteellisella ja laajalla 
yhteisellä liittotyöllä ja keskustelulla löyde-
tään työntekijöiden etua parhaiten edistävät 
realistiset toimintalinjat. Tärkeintä on pitää 
yllä hyvä yhteys työmaille ja osastoihin. Kyllä 
sieltä linjat selviävät.

B / Stade:
Rakentajan etu tulisi olla tärkein ja sitten vasta 
poliittinen kädenvääntö.

C / Koivisto:
Ryhmäkuri liittyy aina vallankäyttöön ja esiajat-
teluun, jollainen ei sovi ay-liikkeeseen.

10. Miten vaaliliittonne 
suhtautuu puolueisiin, 

puoluepolitiikkaan ja hallitukseen?

A / Harjuniemi
Liiton on pyrittävä sinnikkäästi vaikuttamaan 
jäsenille tärkeisiin asioihin. Yhteyttä on siis 
pidettävä laajalle. Kaikenlaisten hallitustenkin 
kanssa on oltava puhevälit. Vasemmalla olevat 
puolueet ajavat selkeämmin rakennustyöläis-
ten etua kuin keskusta ja oikeisto. Toisaalta: Jos 
vasemmiston johtama hallitus toimii etujamme 
vastaan, panemme hanttiin.

Rakennusliiton asioita ei pidä sotkea 
puoluepolitikoinnilla. Jos siihen langetaan, 

ajautuu päätösvalta ja ohjaus puolueille ja 
niiden etu sanelee liiton päätöksiä. Yhteistyöllä 
rakentaen/ A-vaaliliitto ei edellytä mukaan tu-
levilta kumarrusta millekään puolueelle. Tämä 
vaaliliitto lähtee siitä, että yhtenäinen liitto on 
arvokkaampi asia työmiehelle ja -naiselle kuin 
minkään puolueen taktinen etu.

B / Stade:
Rakentajien edun mukaista olisi se, että 
oltaisiin niin monissa päättävissä elimissä 
sekä politiikassa mukana, kuin mahdollista, 
viemässä rakentajien ajatuksia eteenpäin. 
Hallitukseenkin tarvittaisiin rakentavaa yhteis-
työtä eri poliittisten tahojen välillä.

C / Koivisto:
Puolueiden toimintaa ay-liike voi ja sitä pitää 
tukea, silloin kun puolueet toimivat työtätekevi-
en ja vähä-osaisten etujen puolustajana. Liiton 
itsenäisyys ja riippumattomuus poliittisista 
puolueista sekä ja hallituksesta on kuitenkin 
menestymisen ehdoton edellytys. 

Ao:n esityksiä & aloitteita
Helsingin Kirvesmiesten ammatti-
osasto on hyväksynyt ja lähettänyt 
Rakennusliiton tulevan liittokoko-
uksen käsiteltäväksi mm. seuraavat 
aloitteet ja esitykset:

Kanneoikeus
Kanneoikeus ammattijäörjestöille työsopi-

mus- ja työehtoasioissa, vaikka työntekijä ei 
itse sitä vaatisikaan.

Työkuntien säännöt
Aloite työkuntien sääntöjen uudistamiseksi. 

Tarkoituksena on turvata työkunnan jäsenten 
tasa-arvoisuus ja demokraattiset periaatteet 
nykyistä selkeämmin:

1. Samaan ammattiryhmään kuuluvilla 
työkunnan jäsenillä on sama palkka.

2. Työkunta voi sopia porrastuksesta ulos-
maksuun eri ammattiryhmien kesken.

3. Urakan pohjarahat jaetaan samansuu-
ruisina tehtyä tuntia kohti kaikille työkunnan 
jäsenille.

Ulkopuolinen työvoima
Liitto toimiin vuokratyön teettämisen kiel-

tämiseksi rakennusalalla, vuokratyövoiman 
aseman parantamiseksi ja aliurakoinnin 
hillitsemiseksi.

Tehottomaksi osoittautunut sopimus ulko-
puolisen työvoiman käytöstä (UTS) kriittiseen 
tarkasteluun.

Kansainvälistä toimintaa
Rakennusliittoon perustetaan kansainvä-

lisiä asioita käsittelevä jaosto, joka edistää 
kansainvälistä yhteistoimintaa ja kerää maa-
ilmalta tietoa siitä, miten muualla toimitaan 
(esimerkiksi työtavat, työn hinnoittelu ja 
työturvallisuus).

Osastomme esittää, että Rakennusliitto 
lisää yhteistyötään toisen kansainvälisen 
rakennusliiton UITBB:n kanssa. Erotessaan 
tästä järjestöstä Rakennusliitto lupautui 
toimimaan sillanrakentajana Maailman Am-
mattiliiton (MAL) alaisen UITBB:n ja Vapai-
den Ammattijärjestöjen Keskusliiton (VAKL) 
alaisen EFBWW:n välillä.

EU:n liittovaltiokehitystä ja
Nato-jäsenyyttä vastustamaan

Liittokokouksessa selkeä kanta EU:n liit-
tovaltiokehitystä vastaan, josta Suomessakin 
on pienen poliittisen eliitin toimesta hyväksytty 
merkittävä päänavaus, EU:n perustuslaillinen 
sopimus.

Tiukka kanta myös Suomen Nato-jäsenyyt-
tä vastaan. Suomen on pysyttävä erillään so-
taliitoista ja suurvaltojen pelistä, varsinkin kun 
Suomen liittyminen Natoon todennäköisesti 

tulisi aiheuttamaan alueellisen asevarustelun 
kiihtymistä.

Ei enempää ydinvoimaa
Liitto vastustamaan lisäydinvoiman raken-

tamista, mikä käy kalliiksi ja sysää ongelmat 
tuleville sukupolville. Sen sijaan edistettävä 
säästöä sekä kestäviä energialähteitä (tuuli- ja 
aurinkoenergia, kierrätys, esim. jätteen-poltto, 
uusiutuvat energian lähteet, esim. sahatavara-
jäte, metsätalousjäte, energiapaju, ruokohelpi 
sekä maalämpö.

Aluetoimitsijoiden valintamenettely
Alueen toimitsijoiden valinta tulee palauttaa 

takaisin aluejärjestöille. Ammattialan toimitsi-
jan valinnassa kuullaan ko. ammattialaosas-
tojen esitykset.

Työehtosopimukset 
jäsenäkäsittelyyn

Työehtosopimuksen muutokset ja jatku-
van neuvottelun tulokset alistetaan ainakin 
osastokäsittelyyn, ellei jäsenäänestystä ole 
mahdollista järjestää. Osastokäsittelyssä 
hyväksymisosuuden tulisi olla vähintään 
kolmeneljäsosaa.

Kevätkokouksen ajankohta
Osaston kevätkokouksen ajankohta maa-

liskuun loppuun mennessä (nyk. helmikuun 
loppuun / 9§:n 6. kohta).

Vaalijärjestys
Liittokokousvaalijärjestelyjen yksinkertais-

tamiseksi riittäköön kolmen jäsenen valitsi-
jayhdistys ehdokkaalle, joka ei ole osaston 
esittämä. Tämä helpottaa ehdokasasettelua 
myös työmaiden porukoille.

Sosiaalisempaa asuntotuotantoa
Esitämme liiton irrottautumista VVO:sta ja 

säästyvien varojen käyttöä jäsenten hyväksi 
sosiaalisemmassa asuntotuotannossa.

VVO toimii nykyisellään täysin kapitalistisen 
yhteiskunnan ehdoilla, siitä ei löydä hakemal-
lakaan sosiaalisen asunnonomistuksen ja 
vuokranantajuuden piirteitä.
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Urakassa saatava kolmannes
kirjapalkan päälle!

Hinnoittelua uudistetaan, mutta tarkkana on oltava...

Urakkatyön lisääminen ja 
kohtuullisten urakka-ansi-
oiden turvaaminen on ollut 
kirvesmiesten keskeisenä 
tavoitteena vuosikausia. 
Viime tes-kierroksella 
päästiin sen verran eteen-
päin, että liittotasolla aloi-
tettiin hinnoittelun uudista-
miskokeilut. Monen mieles-
tä urakkapalkoista voi tulla 
seuraavan tes-kierroksen 
kuuma kysymys.

Urakoita hiertää mm. se, että 
työehtosopimuksen urakkahin-
noittelut ovat niin vanhentuneita 
ettei niiden varassa saada kunnon 
kauppoja syntymään. Tilanne on 
sekava ja epämääräinen.

– Meidän mielestämme urak-
katyön osuutta on lisättävä, koska 
sillä päästään parempiin ansioihin. 
Urakat vetävät myös rakennusalan 
yleistä ansiokehitystä. Hinnoittelua 
on uudistettava, mutta tarkka-
na siinä on oltava ettei mennä 
halpaan, sanovat kirvesmiehet 
Kalevi Partonen, Juhani Aro ja 
Matti Savela.

He rakentavat Hämeenlinnassa 
asuntomessutaloja työkuntana, 
jonka neljäntenä miehenä on Ahti 
Siipilehto. Välillä on ollut apuna 
työnantajan palkkaama lautapoi-
ka. Työnantajana on IKJ Rakennus 
Oy, joka teettää urakoimiensa 
pienkerrostalojen perustus- ja 
runkolaudoitustyöt työkunnalla 
perinteisen urakan muodossa. 
Viime elokuussa alkanut urakointi 
jatkunee ensi kesän korvalle.

Hinnat kohdalleen...
– Tähän kohteeseen päädyttiin 
käytännössä siten, että IKJ Ra-
kennuksen työpäällikkö tuli kyse-
lemään ollaanko kiinnostuneita. 
Hän oli kysellyt muottiporukoita ja 
saanut vihjeen meidän suuntaan. 
Tutkailin vähän piirustuksia ja ilmoi-
tin hinnat. Työpäällikkö tunsi kuviot, 
ja kaupat syntyivät suunnilleen siltä 
istumalta, Partonen kertoo.

– Nämä on niin selväpiirteisiä 
töitä, että saatoin arvioida menekit 
lähinnä työkokemuksen perusteel-
la, ei siinä paljon tarvinnut laskes-

kella. Ja hinnat pitää tietysti sovel-
taa tämän päivän tilanteeseen, että 
niillä pärjättäisiin. Kyllähän siinä 
tes-kirja ja liiton ohjehinnoittelu on 
tavallaan pohjalla, mutta ne ovat 
niin jäljessä, ettei niillä hinnoilla 
kukaan tee. Enempi on luotettava 
omaan kokemukseen ja tietoon 
työmarkkinatilanteesta.

– Eiköhän ne pärjäämisen 
perusasiat ole edelleenkin töiden 
pätevä hinnoittelu ja ammattitaidon 
vaaliminen, että kohtuulliset hinnat 
voidaan perustella. Omaa aktiivi-

suuttakin tarvitaan ja erilaisista 
verkostoista voi olla apua.

... ja urakka
    tarkkaan hoitoon
– Urakan rajaus on yksi hankala 
kysymys, kun työnantajat nykyään 
tahtovat laskea mukaan sellaisia-
kin töitä, jotka eivät perinteiseen 
kirvesmiesurakkaan kuulu. Var-
sinkin teline- ja työsuojelutyöt 
ovat sellaisia, joita ei tulisi ottaa 
urakkaan mukaan. Äkkiä siinä 
työsuojelu kärsii, jos se pitää sisäl-

lyttää varsinaiseen urakkaan.
Miehet katsovat, että myös ura-

kan huolellinen hoito on tärkeää.
– Tunnit kirjataan jämptisti päi-

vän päätteeksi – paljonko urakkaa 
ja paljonko tuntitöitä – ja onko jotain 
erikseen huomioitavaa. Tuntikirjan-
pito käydään sitten päivittäin läpi 
työnantajan kanssa ja katsotaan, 
että ollaan yhtä mieltä. Sitten ei 
pahempia erimielisyyksiä pääse 
yleensä syntymäänkään...

– Jos nyt ei näin julkisesti ihan 
euroista puhuta, niin sanoisin, että 
kohtuutyöllä urakassa on päästävä 
sellaisiin ansioihin, jotka ovat noin 
30–35 prosenttia kirjapalkkojen 
päälle. Taustallahan tässä on se 
ajattelu, että ammattityökunta 
tekee työt niin tehokkaasti, että 
työnantajankin kannattaa maksaa 
kohtuuansiota. Ammattitaito on 
siinä mielessä avainasemassa.

– Tämä koskee myös työnjoh-

toa, missä on esiintynyt runsaasti 
puutteita viime vuosina. Työkunta-
han organisoisoi itse työnsä su-
juvaksi, mutta se edellyttää myös 
pätevää työnjohtoa: työmaa on 
kyettävä organisoimaan niin, että 
urakka myös sujuu. Työnantajien 
kannattaisikin kiinnittää huomiota 
työnjohdon koulutukseen ja asen-
teisiin tässä suhteessa.

KTA-pykälästä
ei luovuta
Urakkatyötä edistäisi, jos tes:n 
urakkahinnoittelu olisi ajan tasalla. 
Partonen, Aro ja Savela kannat-
tavat hinnoittelun uudistamista, 
mutta tarkkana on oltava, koska 
hommaan sisältyy myös riskejä.

– Lisää töitä on saatava hinnoit-
telun piiriin, mutta samalla on kat-
sottava, että menekit  määritellään 
oikein ja hintataso vastaa nykyvaa-
timuksia. Esimerkiksi tässä liiton 
koehinnoitteluprojektissa hinnat 
on vedetty selvästi liian alas.

– Ja tes-hinnoittelun vähim-
mäisluonteesta on pidettävä 
tiukasti kiinni – että kirjatut hinnat 
ovat koko maan minimihintoja, ja 
esim. pääkaupunkiseudulla urakat 
lasketaan siitä reilusti ylöspäin.

– Toinen asia on KTA-pykälä, 
jonka mukaan urakkaan kuulumat-
tomista töistä maksetaan urakan 
keskituntiansion mukainen palkka. 
Työnantajat haluavat vesittää 
tämän, mutta se romuttaisi koko 
nykyisen urakkasysteemin. Urak-
kamiehistä tehtäisiin halpamiehiä 
milloin mihinkin töihin. Se ei käy.

Tasa-arvo säilytettävä 
työkunnan sisällä
Terveitä urakkaperiaatteita saat-
taa nakertaa myös työläisten eri-
arvoistuminen työkuntien sisällä, 
minkä nykyiset työkuntien säännöt 
mahdollistavat.

– Säännöt antavat mahdolli-
suuden maksaa työkunnan jäse-
nille erilaisia palkkoja, esimerkiksi 
etumiehelle enemmän kuin muille. 
Kuitenkin tasa-arvoisuus on työ-
kunnan hyvän hengen ja toimivuu-
den perustana. Siksi sääntöjä olisi 
hyvä täsmentää siten, että samas-
ta työstä maksetaan sama palkka 
kaikille työkunnan jäsenille.

Savela, Aro ja Partonen merkkaavat yhdessä tunnit ylös työpäivänsä päätteeksi.

Kirvesmiesten urakkahinnoittelun 
kokeiluprojektiin voi vielä osallis-
tua, koska kokeiluaikaa on jatkettu 
ensi kesäkuun loppuun. Erityisesti 
toivotaan kokemuksia talvityös-
kentelystä, kertoo kokeilutyöryh-
mään kuuluva työehtotoimitsija 
Kari Lamberg liitosta.

Kokeilusta sovittiin viime tes-
kierroksella. Sen pohjaksi on 
laadittu koehinnoittelupaperi, ja ta-
voitteena on saada asia eteenpäin 
seuraavalla tes-kierroksella.

Kirvesmiestöiden osalta ko-
keilut ovat olleet toistaiseksi las-
kennallisia siten, että toteutuneita 
urakoita on verrattu siihen, miten 
työryhmässä laadittu koehinnoitte-
lu toimisi ja mitä se antaisi.

Lambergin mukaan koehinnoil-

la saavutus jäisi nykyisiä käytän-
nön ansioita  pienemmäksi. Tämän 
takia kokeilua kohtaan tunnetaan 
ymmärrettäviä epäluulojakin.

– Mutta nyt on ensisijaisena 
tarkoituksena määritellä työme-
netelmät, nimikkeet ja menekit 
eli hinnoittelun rakenne. Tästä 
pyritään saamaan liittojen seuran-
taryhmässä esitykset seuraaviin 
tes-neuvotteluihin.

– Sitten toinen asia on hinnoitte-
lun taso – siis ne varsinaiset hinnat, 
joilla hinnoiteltuja töitä tehdään. 
Tämä puoli saattaa olla kovankin 
väännön kohteena seuraavalla 
tes-kierroksella 2008 keväällä.

– Homma on aika vaativa sen 
takia, että urakkahinoittelun ke-
hittäminen on ollut käytännössä 

jäissä vuodesta 1986 lähtien eli yli 
20 vuotta. Tänä aikana työmenetel-
mät, -tekniikat ja materiaalit ovat 
muuttuneet valtavasti – ja kaikki 
tämä hinnoittelun ulkopuolella.

– Nyt pyritään siis saamaan 
mahdollisimman paljon nykyi-
siä töitä hinnoittelun ja samalla 
tes-valvonnan piiriin. Se luon-
nollisesti laajentaisi urakkatyön 
mahdollisuuksia. Nykyisinhän 
kirvesmiestöistä vain noin 20–25 
prosenttia on urakkatyötä, kun 
osuuden pitäisi olla ehkä tuplasti 
enemmän.

– Samalla tavoitellaan mahdolli-
simman hyvää hintatasoa, jotta se 
voisi toimia pohjana myös kirves-
miestöiden käytännön urakoille, 
Lamberg sanoo.

Koehinnoitteluun voi vielä osallistua
Partonen kokosi nykyisen työkuntansa 
kyselemällä työkavereiksi vanhoja ja 
vähän uudempiakin työkavereita, näitä 
Ykkösen miehiä. Ja löytyihän niitä. Aron 
Jussi on jo kokeneempi konkari, mutta 
Matti Savela on kolmekymppisenä nuo-
rempaa kirvesmiespolvea.

– Aloitin rakennusalan ammattikoulun 
jälkeen vuokramiehenä, mutta onneksi 
pääsin pian näihin urakkatöihin. Tässä 
saa sellaista käytännön oppia, mitä 
koulusta ei saa. Rakennustöissä viihdyn 
ja haluan kehittyä kirvesmiehenä, vähän 
sellaiseen perinteiseen timpurityyliin...

– Tätä työmaata mietin, että lähdenkö 
näin kauas. Mutta hyvässä porukassa 
sujuu. Ja ansiot meillä on sellaiset koh-
tuulliset, mitä urakkatyössä pitääkin olla. 
Sekin pitää työvirettä yllä, Matti sanoo.

Urakkamieheksi 
oppimassa

Kirvesmies-
työkunnan
tärkeät paperit:
työehtosopimus 
ohjehinnoittelui-
neen, tuntikirja 
ja työkunnan
säännöt.
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Eduskuntavaaleissa halutaan 
suunnan muutosta

Euroopan Unioni on kuin Titanic, joka ei 
ehtinyt kääntyä ennen kuin se törmäsi 
jäävuoreen.

Viimeisimmän teoreettisen tiedon 
mukaan sen ei olisi edes pitänyt yrittää 
väistää vaan ajaa suoraan pahki. Silloin 
se ei ehkä olisi uponnut.

Tämän tiedon varassa toimivat ne 
EU:n federalistiset liittovaltiovoimat, 
jotka ajavat EU-laivalla suoraan kohti 
jäävuorta. Se jäävuori on kansanvalta, 
mikä on käännös kreikan kielen sanoista 
demos (kansa) ja kratos (hallita). Laivaa 
ohjaavat eurokraatit, jotka ovat ottaneet 
vallan kansoilta. ”Euroopassa” – niin 
kuin euronationalistit EU:ta kutsuvat – ei 
voi olla oikeaa kansanvaltaa. Eurooppa 
ei ole kansa vaan lukuisten kansojen 
kotitanner.

Olen ollut yli kymmenen vuotta Euroo-
pan Parlamentin jäsen. Sinä aikana olen 
oppinut paljon Euroopan monimuotoi-
suudesta, joka on sen suurin rikkaus.

Jos on päätetty että ollaan EU:ssa, 
parasta demokratian lajia ovat sopimuk-
set siitä, miten yhdessä eletään. Kun 
kansat voivat vapaasti – ja tarvittaessa 
kansanäänestyksin – päättää sopimus-

tavalla meitä hallinnoidaan vieraiden 
meille säätämin laein.

Avainasemassa ovat EU:n suuret jä-
senmaat. Ylikansallisessa lainsäädän-
nössä niillä on muita enemmän valtaa, 
ja ennen kaikkea niillä on asukaslukuun 

perustuva yhteinen veto-
oikeus kaikkiin lakeihin: 
EU:ssa ei tule voimaan 
laki, jota käytännössä 
kolme asukasluvultaan 
suurinta jäsenmaata 
vastustavat.

EU:n säädökset ovat 
ylempiä kuin jäsenmai-
den lait, mukaan lukien 
niiden perustuslait. Jos 

ovat ristiriidassa EU:n laki ja kansalli-
nen laki, jäsenmaiden viranomaisten on 
pantava täytäntöön EU:n laki.

Lakien tulkinnan monopoli on annettu 
EY:n tuomioistuimille. Kun monet lait 
ovat epäselviä kompromisseja, joita ku-
kaan ei aluksi olisi halunnut mutta jotka 
ovat syntyneet yhden haluttua yhtä ja 
toisen toista, EY-tuomioistuin käyttää 
lainsäädäntövaltaa päättäessään, mi-
ten niitä tulkitaan. Sen tulkinnoista ei 
voi valittaa.

MEP Esko Seppänen:
Eduskuntavaalit ovat myös EU-vaalit

ten hyväksymisestä tai hylkäämisestä, 
se on kansojen välistä demokratiaa.

Federalistit, nuo isänmaattomat euro-
nationalistit, haluavat mennä pitemmäl-
le. He haluavat EU:sta liittovaltion, jota 
hallinnoidaan ylikansallisilla laeilla. 

Laki on aina hallitse-
van luokan poliittinen 
tahto. Ylikansallinen on 
sellainen laki, joka tulee 
voimaan jäsenmaassa, 
vaikka maa olisi sen 
säätämistä vastustanut 
eikä niin ollen haluaisi 
sitä voimaan omassa 
maassaan.

EU:ssa ylikansallista 
lainsäädäntövaltaa – ja myös siihen 
alistumista – edustaa päätöksenteossa 
ns. yhteisömetodi. Sen mukaan lait sää-
detään EU:n elimissä, ylikansallisesti, 
ilman että jäsenmailla on niihin veto-oi-
keus ja ilman että niitä voidaan muuttaa 
kansallisissa parlamenteissa.

Se on huonoa demokratiaa. Sillä 
tavalla kaapataan lainsäädäntövalta 
pois niiltä edustuksellisilta elimiltä, 
jotka ovat kansojen itsensä valitsemia 
ja vastuussa omille kansalaisille. Sillä 

Ns. yhteisömetodi, johon Suomen po-
liittinen eliitti on politiikkansa liimannut, 
on demokratiarajoitteinen päätöksen-
tekotapa. Se edustaa EU:n demokra-
tiavajetta ja vallansiirtoa kasvottomille 
eurokraateille, joilla on yhteiset ”arvot” 
– eli yhteinen sanahelinä.

EU haluaa olla hyvä hallitsija, joka 
välittää (EU-)kansalaisista. Sitä mie-
likuvaa varten sen tarvitsee tuottaa 
yhteisiä symboleita, joista tärkein on 
raha. On myös lippu, hymni ja Euroop-
pa-päivä. On yhteinen propagandakone, 
joka markkinoi vain yhtä EU-hyvää. On 
europuoluetukikin.

Macchiavellin kuolemattomien oppien 
mukaan EU haluaa olla läsnä ihmisten 
arjessa. Se on täällä tänään, ja sen liitto-
valtioversio on huonoa demokratiaa. Sen 
sotilaallinen ulottuvuus on Nato, joka ei 
ole meille turvallinen vaihtoehto. 

Eduskuntavaaleissa on kysymys 
myös kaikesta tästä.

Esko Seppänen
meppi

1) Oletko tyytyväinen nykyi-
seen hallituspolitiikkaan, mikä 
mättää?

Hurmerinta:
Nykyisen hallituksen toimilla on 

saatu pätkätyö lisääntymään. Hy-
vinvointipalvelujen selvä vähättely 
suunniteltujen toimien johdosta on 
”alas-ajo” vaiheeseen menossa.

Kokkonen:
Palvelee suurpääoman etua.

Nurminen:
En ole, vähän kaikki.

Perä:
Taantumuksellisen hallituksen 

harjoittamaan politiikkaan joutuu 
olemaan hyvin vihainen. Vanhasen 
hallituksen politiikka on militaristis-
ta ja Nato-hinkuista. Sosiaalipolitii-
kassa se tavoittelee aikaa ennen 
toista maailmansotaa.

2) Pitäisikö tulonjakoa muuttaa, 
mihin suuntaan, miten?

Hurmerinta:
Tulonjaon selvät epäkohdat 

vaativat muutosta. Suuryritysten 
voitoista on siirrettävä varoja 
yhteiskunnan käyttöön, työllisyy-
den hoitoon, hyvinvointiin sekä 
ympäristö- ja energiakysymysten 
ratkaisuun

Kokkonen:
Rikkailta köyhille.

Nurminen:
Pitäisi muuttaa. Tulonjakosuh-

teita on muutettava palkkatyön 
hyväksi siten, että päästäisiin 
vähintään 1990-luvun lamaa edel-
tävään tilanteeseen. Se edellyttää 
palkkojen korottamista vähintään 
työn tuottavuuden nousua vas-
taavasti ja pieniä palkkoja vieläkin 
enemmän. 

Perä:
Tulon- ja vallanjakoa pitää muut-

taa. Yksityistetyt valtionyhtiöt on 
kansallistettava. Tämä edellyttää 
ay-liikkeen palaamista juurilleen, 
jäsenistön edunvalvojaksi sanan 
alkuperäisessä merkityksessä.

3) Miten verotusta pitäisi kehit-
tää, miksi?

Hurmerinta:
Tulot alle 15.000 euroa vuodes-

sa kokonaan verovapaiksi. Pieni-
tuloisten selviämismahdollisuudet 
arkipäivän elämästä lisääntyisivät 
merkittävästi.

Kokkonen:
Myös osinkotulot verolle.

Nurminen:
Arvonlisävero pois elintarvik-

keilta, osinkotulot kunnallisvero-
tuksen piiriin, tavallisilta ihmisiltä 
perintövero pois ja alle 800 euron 
tulot verovapaiksi.

Perä:
Pääomatuloja ja osinkoja on ve-

rotettava kuten palkkatuloja. Kun-
nallisverotuksessa on toteutettava 
progressio. Ruuan arvonlisävero 
on poistettava.

4) Millaista turvallisuuspolitiik-
ka kannatat, pitäisikö mennä 
Natoon?

Hurmerinta:
Suomen on pidettävä yllä 

puolueetonta linjaa ja keskityttävä 
maan rajojen turvamiseen sekä 
ennaltaehkäiseviin toimiin. Emme 
tarvitse Natoa. Vai ollaanko sitä 
hyökkäämässä johonkin päin? 
Yksikään sotilasliitto ei ole pysty-
nyt lopettamaan verenvuodatusta. 
Jyrkkä ei sinkkiarkuille!

Kokkonen:
Itsenäistä. Sotilasliittoutumat 

aiheuttavat mm. asevarustelukier-
teen, jonka kansalaiset maksavat. 
Ja köyhät köyhtyvät. Tykkientuot-
tajat rikastuvat.

Nurminen:
Itsenäinen turvallisuuspolitiikka 

ja Natoon ei mennä.

Perä:

Olen rauhanpuolustaja. Aseva-
rainen turvallisuus johtaa sotaan. 
EU:n nopean toiminnan joukot vie-
vät Suomen suurvaltojen rinnalla 
energiavarojen ryöstöön ja kanso-
jen alistamiseen. Naton jäsenyys 
on Suomelle vaarallinen.

5) Miten ay-oikeuksia tulisi ke-
hittää, millä konstilla?

Hurmerinta:
Ryhmäkenneoikeus liitoille on 

saatava vahvistettua. Työpaikko-
jen luottamusmiesten aseman 
vahvistaminen. Lisää näkyvyyttä 
vaan, vaikka hyvin ay-toiminta 
näkyy jo nytkin.

Kokkonen:
Luottamusmiehille oikeuksia 

työehtojen valvonnassa.

Nurminen:
Irtisanomissuojaa on parannet-

tava, ryhmäkanneoikeus liitoille 
ja luottamusmiehille laajempi 
valvontaoikeus.

Perä:
Ay-oikeuksien kehittäminen 

edellyttää taistelevaa otetta. Uu-
distuksia saadaan joukkoliikkeillä, 
kuten historia osoittaa.

6) Kannattaisiko kirvesmiesten 
äänestää sinua, miksi?

Hurmerinta:
Ilman muuta. Ajan työväestön 

asioita täysillä eteenpäin ja oikeas-
ti vasemmalta.

Kokkonen:
Pitkäaikainen kokemus työelä-

män asioiden parissa.

Nurminen:
Tietysti, sillä edustanhan timpu-

rien ammattikuntaa ja ajan heidän 
asiaansa, myös liittokokouksessa, 
jos valtakirja tulee.

Perä:
Olen toiminut Kirvesmies-

ten ammattiosastossa vuodesta 
1959. Palkallisena työntekijänä 
tein töitä osastossa, aluejärjes-
tössä, Rakennusliitossa sekä 
Kv. Liitossa. Olen yrittänyt pitää 
sitkeästi kiinni arvomaailmastani. 
Rauhanpuolustajiin liityin 1961 
ja Kommunistiseen puolueeseen 
1963. Toiminta jatkuu.

Maaliskuun eduskuntavaaleissa on ehdokkaana neljä Hel-
singin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsentä. Heistä Kari 
Hurmerinta ja Esko Kokkonen ovat ehdolla vasemmisto-
liiton listalla, Pentti Nurminen ja Mauri Perä SKP:n listalla, 
kaikki Uudenmaan vaalipiirissä.

Seuraavassa ehdokkaat vastaavat Linjalangan vaaliky-
selyyn.

Kari Hurmerinta
Vas Uusimaa

Esko Kokkonen
Vas Uusimaa

Pentti Nurminen
SKP Uusimaa

Mauri Perä
SKP Uusimaa

110 115 169 171
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■ Päivystys
ao:n toimistolla
Ammattiosaston toimistolla on päivystys 
samana torstaina kuin hallitus kokoontuu 
(joka kuukauden toista keskiviikkoa edel-
tävänä torstaina) klo 16.30 alkaen,  osoite 
Mäkelänkatu 8.

Tervetuloa piipahtelemaan ja hoitamaan 
asioita. Tavattavissa osaston luottamus-
mies ja hallituksen jäseniä. Ei kokousta 
heinäkuussa.

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

Aktiivien osoitteita:
puheenjohtaja Kalevi Partonen:

perhe.partonen@kolumbus.fi
sihteeri: seppo.eerola@pp3.inet.fi
taloudenhoitaja Pasi Heikkinen:

pasi.heikkinen4@luukku.com
Ao:n luottamusmies:

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

jari.jaaskelainen@yit.fi
SRV viitosten plm Esko Kokkonen:

esko.kokkonen@srv.fi
Kari Hurmerinta:

kari.hurmerinta@elisanet.fi
Veikko Lytter: veikko.lytter@luukku.com
Nurminen Pentti:

penttij.nurminen@kolumbus.fi
Markku Juva: juvat@kolumbus.fi
Martti Harmonen:

martti.harmonen@pp.inet.fi 
Risto Anttila: anttila.risto@kolumbus.fi
Juhani Aro: juhani.aro@pp.inet.fi 
Jorma Alakoski:

jorma.alakoski@elisanet.fi
Mika Korpela: mikap.korpela@pp.inet.fi
Tapio Ala- Kokko:

tapio.ala-kokko@kolumbus.fi
Kalle Immonen: 

kalle.p.immonen@luukku.com
Pekka Muhonen: 

pekkamuhonen@hotmail.com

■ Osaston kotisivut
Ammattiosaston kotisivuilla voi mm. 
seurata ammattiosaston toimintaa ja 
ilmoittautua työnhakijaksi kirvesmiesten 
työtorille. Sivut löytyvät osoitteesta:

http://www.kolumbus.fi/kirvesmiehet

■ Timpurirantaan
touko- ja elokuussa
Ammattiosaston loma- ja vapaa-ajanpaikka 
Timpuriranta on vuokrattu Prometheus-sää-
tiölle nuorisoleirien järjestämistä varten ke-
säkuun alusta 7. elokuuta asti. Tämän jälkeen 
sekä toukokuussa paikka on jäsenten ja 
muidenkin käytettävissä edulliseen hintaan. 
Erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Tiedustelut 
Matti Piirainen 050-59709111.

■ Ay-tietoa liiton 
kursseilta
Ammattiosaston jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua Siikaranta-opiston kursseille. 
HUOM.: Ammattiosasto tukee ay-kursseille 
osallistumista. 

■ Historiakirjaa
saatavilla
Ammattiosastomme maineikasta 100-
vuotishistoriaa “Helsingin kirvesmiehet 
100 vuotta naulan kantaan” on edelleen 
saatavilla. Kirjan hinta jäsenille on 16 euroa. 
Saatavana toimistolta torstaipäivystyksen 
aikaan tai ottamalla yhteyttä osaston toi-
mihenkilöihin.

■ Kirveskerho 55
Tervetuloa timpuriveteraanien Kirveskerho 
55:n toimintaan mukaan! Lisätietoja Kirves-
kerhon yhteyshenkilöiltä:

Pauli Hänninen p. 09-3860299
Kalevi Sairanen p. 050-5381783

Ammattiosaston toimihenkilöt
Puheenjohtaja Partonen Juha,  Rantalantie 651, 07150 Laukkoski  040-5540339
Sihteeri  Eerola Seppo,  Uomakuja 6 C 60, 01600 Vantaa 5662398  0400-612717
Taloudenhoitaja Heikkinen Pasi,  Haapamäentie 7 B, 01260 Vantaa  0400-879755
Luottamusmiehet Jääskeläinen Jari,  Ritvantie 22, 01420 Vantaa  0204332461  040-8644344

   Piirainen Matti,  Paasikuja 12, 01700 Vantaa 896884    050-59709111

Hallitus kokoontuu osaston toimitilassa Mäkelänkatu 8:ssa, joka kuukauden toista keskiviikkoa
edeltävänä torstaina klo 18. Sitä ennen toimistolla päivystys, puh. 714409.

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston 
syyskokous katsoi, että seuraavalla tes-
kierroksella on satsattava kirvesmiesten ja 
muidenkin rakennustyöläisten ansiotason 
nostamiseen. Samalla on päästävä ratkai-
suihin, joilla edistetään urakkatyön osuutta 
asiallisella ansiotasolla. Tämän takia urak-
kahinnoittelu tulisi saada uudistettua, mutta 
hinnoittelun taso pitäisi nousta tuntuvasti 
nykyisestä.

Tulevan liittokokouksen toivotaan vahvis-
tavan liiton itsenäistä ja jäsenistöön nojau-
tuvaa toimintalinjaa. Liittokokousedustajiksi 
on ehdolla useita osaston jäseniä.

Ao:n puheenjohtajaksi syyskokous valitsi 
edelleen Kalevi Partosen. Osaston luotta-

Taloudenhoitaja tyynenä:
"Osaston talous tukevasti tasapainossa"

Kirvesmiesten ammattiosaston uusi hallitus perhepotretissa heti valintansa jälkeen.

musmiehiksi valittiin edelleen Matti Piirainen 
ja uutena Jari Jääskeläinen. Hallitukseen 
valittiin 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset 
varamiehet.

Rakennusliiton kokoustiloissa 25.11. 
pidetty syyskokous teki kaikki päätökset yk-
simielisesti ja sujui muutenkin rakentavassa 
yhteishengessä. Katsauksen esitti Raken-
nusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, 
joka kehotti liiton jäseniä valppauteen, koska 
EU:n ja työnantajien taholta suunnataan 
kovia paineita työläisten toimintaoikeuksia 
ja elintasoa kohtaan.

Ammattiosaston hallituksen jäsenet 
2007: Alakoski Jorma, Aro Juhani, Eerola 
Seppo, Harmonen Martti, Heikkinen Pasi, 

Hirvonen Heikki, Jokela Markku, Jääskeläi-
nen Jari, Kokkonen Esko, Nurminen Pentti, 
Piirainen Matti, Romo Esko, Tolonen Antero, 
Siipilehto Ahti ja Rautiainen Teppo.

Henkilökohtaiset varamiehet: Louhelai-
nen Raimo, Nordström Jan, Korhonen Jar-
mo, Immonen Kalle, Hirvonen Ville, Kivisaari 
Manu, Nousiainen Markku, Junttila Jorma, 
Vehviläinen Jorma, Hurmerinta Kari, Husso 
Aki, Ursin Jorma, Koivu Seppo, Muhonen 
Pekka ja Junttila Lauri.

Uusi hallitus valitsi järjestäytymisko-
kouksessaan ao:n sihteeriksi edelleen 
Seppo Eerolan ja taloudenhoitajaksi Pasi 
Heikkisen.

Partonen jatkaa nuijanvarressa

– Ei tässä taloudenhoitajan tarvi hermoilla, 
kun osaston talous on hyvässä temmissä 
Nurmisen Penan tiukan taloudenpidon jäljiltä 
ja jäsenmaksutulotkin ovat lievässä, mutta 
aika vakaassa kasvusuunnassa, sanoo Pasi 
Heikkinen. Pasi toimii Helsingin Kirvesmies-
ten ammattioaston taloudenhoitajana, nyt 
toista kauttaan.

– Homma lähti aika sujuvasti liikkeelle, 
kun kävin Siikarannan taloudenhoitaja-

kurssin ja opettelin tietokonekirjanpidon. 
Käytännössä se on paljon laskujen maksua 
ja sellaisten hankintojen hoitelua, joista 
ammattiosastossa päätetään.

Onnistuneen taloudenhoidon perustana 
onkin tiukka pysyminen oasaston päätök-
sissä sekä talouspäätösten ja kirjanpidon 
avoimuus.

– Maksut ja velvoitteet hoidetaan 
jämptisti, ja siihen raha on riittänyt. Suurin 

vakiomenoerä taitaa olla hallituksen jä-
senten matkakorvaukset. Mitään törsäilyä 
tai korruptiomatkailua osastossa ei ole 
harrastettu. Talous onkin sitten tasapainos-
sa, kun jäsenmaksutulot ovat olleet viime 
vuodet pienessä kasvussa. Se kertonee 
palkkatason jonkinmoisesta noususta, 
sillä täysinmaksavien jäsenten määrä on 
samaan aikaan hieman laskenut.

Pasi tarkistaa jäsenrekisteristä, joka on 
nykyään tietokoneella:

– Osastossa on A- eli täysinmaksavia 
jäseniä tällä hetkellä noin 920 kun koko 
jäsenmäärä on 1 414. Uusia on liittynyt viime 
vuosina noin vajaan sadan vuosivauhtia, 
mutta toisesta päästä jäseniä on vähentynyt 
luonnollisen poistuman ja muiden syiden 
takia suunnilleen saman verran.

Kuhmon miehiä
Nyt 40-vuotias Pasi Heikkinen on lähtöjään 
Kuhmon miehiä.

– Kävin rakennusalan ammattikoulun 
1980-luvun lopulla. Sitten kun työt tyssäsivät 
näillä main kävin mm. Finnstroin, Hakan ja 
Skanskan töissä Venäjällä ja Unkarissakin. 
Vuonna 1987 Pasi perusti perheen ja kotiutui 
Vantaalle. Nyt perheessä on puolison lisäksi 
5- ja 7-vuotiaat lapset.

– Töissä olen ollut täällä lähinnä uudis-
rakennuspuolella pikkufirmoissa. Nykyinen 
työnantaja on Suomen Rakennuspinnoitus 
Oy, jolle olen tehnyt viime aikoina etupäässä 
parvekesaneerauksia.

– Ammattiosaston kokoukseen minut 
houkutteli alkujaan Ursinin Jorma viitisen 
vuotta sitten. Pian jouduin varatalouden-
hoitajaksi, ja siitä se jäi päälle.


