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voimaa, jotta reaalipalk-
kojen nousu turvataan. 

Luottamusmiehet
puhuvat tes-tilanteesta 

ja harmaasta taloudesta. 
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Kirvesmiehet tyrmäävät nollalinjan

Reaalipalkkojen nousu
myös tepsivää lamalääkettä

Ulkomaalainen työmies ei ole ongelma

– Kotimainen kapitalisti on!
Talousrikollisuus on tunkeutunut yhä laajemmalle rakennusalalle. Sen aiheuttamat
vahingot ainoastaan verotulojen menetyksenä lasketaan sadoissa miljoonissa vuosittain. 

Tästä huolimatta Vanhasen hallitus ei osoita tutkintaan riittäviä resursseja eikä lopeta 
laitonta menoa.

Suuret suomalaiset rakennusliikkeet ovat ryhtyneeet kanssarikollisiksi käyttämällä 
järjestelmällisesti hyväkseen palkkoja polkevia hämärä�rmoja.

– Sivut 3 ja 6 ◆

Työterveys-
hoitaja Ellen 
Lund mittaa
Kalle Immo-
sen verenpai-
neita.
Kunnon työ-
terveyshuolto 
kuuluu
joka kirves-
miehelle.
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Jürgenson

Kulttuuritalon 
laajennus-
työmaalla.
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Suomen valtion ylin johto vakuuttaa jatkuvasti ja suu-
reen ääneen elvyttävänsä kotimaista rakentamista 
isoilla euromäärillä. Mutta onko todella näin? Mitkä 
ovat tämän elvytyksen todelliset vaikutukset suoma-
laiselle palkansaajalle ja yhteiskunnalle?

Korjausrakentamisessa jopa 60 prosenttia työstä 
tehdään ulkomaisin voimin. Pääkaupunkiseudulla 
on työmaita, joissa kotimaista työvoimaa ei ole kuin 
työnjohto.

Näiden ulkomaisella halpatyövoimalla toimivien 
yritysten taustalla on yleensä suomalainen johto, jolla 
on jo tilillään talousrikoksia sekä liiketoimintakielto 
Suomessa. Tämä ei kuitenkaan estä näitä veijareita 
toimimasta edelleen suoranaisina orjakauppiaina 
lähinnä Viroon rekisteröityjen yritysten välityksellä.

Taloyhtiöiden saama korjausavustus vuotaa tällä 
hetkellä suurimmalta osin ulkomaille hämäräyritysten 
kautta, eli myös tehdystä työstä ”maksettavat verot” 
jäävät tulematta valtion kassaan. Tämän lisäksi valtiol-
ta on saamatta hämärän ja pimeän urakoinnin saralta 
talousrikostutkijoiden mukaan 400-600 miljoonaa 
euroa veroja muutaman viime vuoden ajalta.

Nyt tähän ulkomaisella työvoimalla ratsastamiseen 
ovat lähteneet myös kaikki suuret rakennusliikkeet, 
joilla on rekisteröidyt tytäryhtiöt Virossa. Suuret 
yritykset ovat saattaneet keskenään sopia jopa sii-
tä, että ensisijaisesti kaikki urakkatarjouspyynnöt 
pyydetään ensin ulkomaista työvoimaa käyttäviltä 
urakoitsijoilta, ja jos tekijöitä ei löydy, vasta sitten 
kotimaisin voimin.

Harmaan työn johdosta menetetyt verovarat ovat 
kuin ilmaa mm. valtiovarainministeriölle, jonka tosiaan 
luulisi hierovan käsiään, kun on pienikin mahdollisuus 
saada kassaan lisää verotuloja.

Eli tilanne on sellainen, että valtio ottaa velkaa, 
antaa erinäisiä avustuksia, työt korjaa ulkomaille 
rekisteröity yritys, joka vie lähes kaiken rahan pois 
Suomesta. Samalla suomalainen työvoima joutuu 
elämään sosiaaliturvan varassa, jota valtio rahoittaa 
velkarahalla.

Herää kysymys, onko tässä mitään järkeä?

Onko valtion elvytys hakoteillä?

Uudenmaan rakentajista
13,5 % kortistossa
Lokakuussa 2009 ansiosidonnaisella päivärahalla oli 1 423 rakennus-
työläistä Uudenmaan alueella. Alueen työttömyysprosentti oli 13,5. 
Työttömien määrä oli lähes kolminkertaistunut vuodessa.

Työttömyyskassan mukaan keskimääräinen päiväraha oli 64,50 euroa, 
jonka perusteena on noin 2 500 euron kuukaispalkka. Ammattiosasto- tai 
ammattikohtaisia tietoja työttömyyskassalta ei toistaiseksi saa.

Maksetut päivärahat lokakuu 2009, Uusimaa
(suluissa koko maan luvut)
Jäsenmäärä 10 577 (60 123)
Päivärahalla 1 423 (9 495)
Vuosi sitten 497 (5 078)
Euroa/pv 64,50 (61,04)
Kk-palkka* 2 523 (2 313)

*Kk-palkka = päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka, e/kk
Lähde: Rakennusalan työttömyyskassa

Elpymisen merkkejä?
Rakentamisen suhdanteet kääntyivät laskuun vuoden 2008 syksyllä, 
ja tänä vuonna rakentamisen arvioidaan supistuvan 15 prosenttia. Kui-
tenkin asuinrakentamiselle myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi 
syyskuussa selvästi edellisvuotisesta. Myös monet rakennusliikkeet ovat 
käynnistelleet jälleen omiakin kohteitaan, koska asuntojen hinnat ovat 
säilyneet korkealla tasolla pienestä notkahduksesta huolimatta.

Osasto jatkaa toimintaa uus-
liberalistista politiikkaa vas-
taan ja tukee tässä hengessä 
Suomen sosiaalifoorumin toi-
mintaa.

Sodan ja rauhan kysymyk-
set huolestuttavat kirvesmiehiä 
edelleen. Osasto tukee rauhan-
toimintaa ja vastustaa Natoon 
liittymistä.

Ilmastonmuutos huolettaa 
myös kirvesmiehiä, ja osasto liit-
tyy toimintaan sen torjumiseksi 
sekä luonnon- ja ympäristön 
suojelemiseksi muutenkin.

EU:n arvostelua on jatket-
tava, koska valta keskittyy edel-
leen sen epädemokraattisille 
ylikansallisille elimille.

Asuntotuotantoa on lisät-
tävä ja turvattava 30 000 asun-

non rakentaminen vuositasolla 
paikallisella työvoimalla. Osasto 
tukee ”Vailla vakinaista asuntoa” 
-järjestöä.

Tes-neuvotteluissa Raken-
nusliiton on huolehdittava re-
aaliansioitten noususta ja siitä, 
että ulkomaisille työntekijöille 
maksetaan alueen käytännön 
palkkaa. Urakkatyölle on saatava 
takuupalkka.

Kv-yhteistyötä UITBB:n (Kan-
sainvälinen puu-, rakennusaine- ja 
rakennustyöläisten liitto) kanssa 
jatketaan ja osallistutaan Pohjois-
maiden pääkaupunkien rakentaji-
en yhteistyöhön.

Linjalankaa tehdään vähintään 
numero vuodessa ja osaston ko-
tisivujen tekemistä tehostetaan. 
Tietotekniikkaa on opiskeltava ja 

hyödynnettävä paremmin.
Timpuriranta on edelleen 

jäsenten käytettävissä. Kevättal-
koisiin kaivataan lisää väkeä.

Rakennusliiton Uuden-
maan aluejärjestössä osasto 
jatkaa aktiivista toimintaa ja 
pyrkii saamaan sen johtoon 
edustajansa edelleen.

Rakennusliiton liittoval-
tuustossa ja jaostoissa olevat 
jäsenemme evästetään osaston 
hallituksessa.

Viiden kaupungin kirves-
miesten kokoukseen osal-
listutaan aktiivisesti. Samoin 
Rauhanpuolustajien Ammatti-
yhdistysväen Rauhanpäiville ja 
Rauhanristeilylle ensi syksynä. 
Myös Terveysrintaman toimin-
taan osallistutaan.

Ympäristönsuojelu ja tietotekniikka uusina asioina ammattiosaston toiminnassa

Otteita toimintasuunnitelmasta 2010

Urheilu-
menestystä
Ammattiosastomme edustajat 
saavuttivat useita palkintosijoja 
Uudenmaan aluejärjestön urhei-
lukilpailuissa Eläintarhan kentällä 
viime syyskuussa. Osaston talou-
denhoitaja Pasi Heikkinen voitti 
1000 metrin juoksun ajalla 3.48. 
4 x 100 metrin viestissä osasto 
ylsi kolmenneksi joukkueella: Pasi 
Heikkinen, Manu Kivisaari, Pasi 
Huutola ja Jari Jääskeläinen.

Onkohan urheiluharrastus 
elpymään päin kirvesmiesten 
keskuudessa?

Esko Kokkoselle 
työelämäpalkinto
Sosiaali- ja terveysministeri Lii-
sa Hyssälä luovutti toukokuus-
sa kultaisen työympäristötyön 
erityisansiomitalin osastomme 
pitkäaikaiselle aktiiville Esko 
Kokkoselle.

Esko palkittiin ansiokkaasta 
työstään työympäristön hyväksi, 
erityisesti toiminnasta SRV-yhtiön 
pääluottamusmiehenä vuoteen 
2008 asti. Mitalin saivat myös prof. 
Pentti Kalliokoski ja Tampereen 
Työsuojelunäyttely.

Eläkeiästään huolimatta Esko 
jatkaa edelleen työympäristön ko-
hentamistoimintaa, nyt Helsingin 
musiikkitalon työmaan luottamus-
miehenä ja perehdyttäjänä.

Rakennusliikkeet
anastivat suuria voittoja 2008
Taantuman alkamisesta huolimatta suurimmat rakennusyritykset 
anastivat työläisten työn tuloksen syntyneestä arvosta erittäin suuren 
osan myös vuonna 2008.

Alla olevassa taulukossa esitetään suurimpien rakennuskonsernien 
voitto sekä voitto työntekijää kohti vuodelta 2008. Tämä oli kolmas 
ennätyksellisten voittojen vuosi peräkkäin. Vain Skanska näytti tap-
piota, joka aiheutui kokonaan jättiläiskuprusta E18-väylähankkeessa. 
Talonrakentaminen oli Skanskallekin "hyvin tuottoisaa", mutta konserni 
ei kerro sen lukuja eriteltynä.

Yritys                       Voitto, milj. e   Henkilöstö     Voitto/työntekijä, e
YIT  260,6 (337,8) 25 057 10 400 (14 439)
NCC Rakennus 10,6 (46,9) 2 567 4 129 (17 428)
SRV Yhtiöt 32,9 (15,1) 870 37 816 (19 610)
Hartela 20,4 (21,2) 1202 16 972 (18 213)
Luja 24,4 (16,9) 2 100 11 619 (8 137)
Lemminkäinen 123,2 (126,3) 9 776 12 602 (13 726)
Skanska Oy -30,3 (54,4) 2 907 -10 423 (16 224)

Voitto = konsernin ilmoitettu liikevoitto vuodelta 2008, miljoonaa euroa,
Henkilöstö = ilmoitettu koko henkilöstön lukumäärä,
Voitto/työntekijä = ilmoitettu liikevoitto työntekijää kohti, euroa.
(Suluissa =  vuoden 2007 luku).
Lähde: yritysten tilinpäätöstiedot

Uudenmaan talotekniikan 
aluetoimitsija Niko Räsä-
nen onnittelee 1000 metrin 
voittajaa Pasi Heikkistä.
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Luottamusmiehet tuomitsevat työnantajien painostuskampanjan

"Palkankorotusta on tultava"

– Tällä työmaalla palkka- ja työehdot ovat 
kunnossa – sikäli kuin tiedetään, sanoo 
SRV:n pääluottamusmies Manu Kivisaari 
toimistossaan Stockmannin kupeella.

Meneillään on Stockmannin tavaratalon 
saneeraus ja laajennus. Tavaratalon laajene-
missuunta on lähinnä alaspäin: maanalaisia 
tiloja rakennetaan hulppeasti lisää. Myös 
koko huoltoliikenne siirtyy tunneleihin, joiden 
toinen pää on Ruoholahdessa ja toinen 
Kaisaniemessä.

Pääurakoitsijana on ollut vuoden päivät 
SRV, joka tuli remmiin kun edellisen urakoit-
sijan rahkeet loppuivat kesken.

– Erikoista tässä on se, että tavarataloa 
saneerataan laajalti, ja se on samalla koko 
ajan auki. Toiseksi täällä on erittäin paljon 
maanalaista työtä. Työmaa ulottuu noin 30 
metriä merenpinnan alapuolelle ja lähem-
mäs 70 metriä yläpuolelle – koko kattokin on 
saneerattu. Lisäksi Wulffin suojeltu julkisivu 
on säilytettävä ehjänä, vaikka koko sisäpuoli 
rakennetaan uudestaan.

Laudoitustimpureita on pyörinyt varsinkin 
maanalaisissa töissä. – Itsellenikin oli yllätys, 

”Töitä olis, mutta ei tolla hinnalla”, 
sanoi mestari kirvesmiehelle, joka 
pyysi urakasta 15 euroa, mikä on 
tuskin hänen henkilökohtainen 
tuntipalkkansa.

Suurten rakennusliikkeiden luottamusmie-
het kertovat, että laman varjolla työnantajat 
ajavat nyt suunnitelmallisesti alas palkkoja 
ja työehtoja – ja pohjustavat samalla tu-
levaa tes-kierrosta. Kassarana käytetään 
työttömyyden uhkaa ja ulkomaista halpa-
työvoimaa. Sillä keinottelevat suuretkin 
rakennusfirmat, jotka näyttävät puhtoista 
naamaa ulospäin.

– Työnantajat pelaavat nyt kovaa, joten 
kovaan kamppailuun on rakentajienkin va-
rauduttava, luottamusmiehet sanovat.

Juustohöylän jälkeen kutteria...
– Jos viime laman aikana työläisten etuja 
leikattiin juustohöylällä, nyt on työnantaja 
tarttunut kutteriin. Näyttää siltä, että kysees-
sä on työnantajaliitosta masinoitu painostus-
kampanja, sanoo YIT:n pääluottamusmies 
Jari Jääskeläinen.

– Seinä on vastassa aina, kun työläinen 
joutuu neuvottelemaan työehdoista – uuden 
työmaan alkaessa tai urakkakaupoista.

– Samaa linjaa ajetaan myös NCC:n työ-
mailla. Pitkät lomautuslistat tehtiin vuosi sit-
ten, ja sen jälkeen on neljännes vahvuudesta 
hävinnyt. Työvoiman alennusmyyntiä isännät 
yrittävät 90-luvun malliin. Nyt tulee lisäksi 
hintahäiriötä rajan takaa, vahvistaa NCC:n 
pääluottamusmies Teppo Rautiainen.

– Mutta ei tässä ihan alamaissa olla. 
Nollalinjaan ei tes-kierroksella suostuta 
missään tapauksessa. Jos työnantaja yrittää 
lyödä lyötyä, sitten pitää voimaa näyttää ja 
käyttää meidänkin puolelta, sanoo SRV:n 
pääluottamusmies Manu Kivisaari.

Korotusta on tultava
Luottamusmiehet sanovat, että Metallin 0,5 
prosentin ”päänavaus” on epäonnistunut.

– Palkankorotuksia on tultava sillä lailla, 
että inflaatio katetaan ja reaalipalkkakin 
nousee. Kapitalisteilla on kyllä varaa, vaikka 
laman varjolla vaikeroivat.

Rakennusliiton maakokouksessa loka-
kuussa oli sellaista henkeä, että Partosen 
piti vetää Ykkösen palkkaesitys pois – se 
kun oli maakunnan miesten mielestä liian 
pieni. Perusteltuna pidettiin yleisesti 4–8 
prosentin korotuslinjaa ja satsaamista vä-
himmäisturvaan.

Takuupalkka urakkatyöhön...
Urakkapalkan täsmentäminen on tullut ajan-
kohtaiseksi, koska työnantajat ovat alkaneet 
polkea palkkoja väittämällä ettei urakassa 
mitään vähimmäispalkkaa olekaan. Sillä 
varjolla on retkutettu varsinkin ulkomaa-
laisia ja muita sellaisia työntekijöitä, jotka 
eivät tunne työehtosopimuksen urakka- ja 
hinnoittelumääräyksiä.

– Erilaisia hommia on vaan sanottu urak-
katyöksi ja teetetty alle kirjapalkkojen. Niinpä 
”urakkatöissä” on tavattu ulkomaalaisia jopa 
kolmen euron tuntipalkalla.

– Tämä on selvästi työehtosopimuksen 
vastaista keplottelua, mutta se on kai keksitty 
siitä, ettei sopimuksessa ole sanottu selvästi 
euromääräistä urakkapalkan minimiä.

– Työehtosopimus lähtee siitä, että 
urakkapalkka perustuu hinnoitteluun, ja 
hinnoittelu on laadittu sillä periaatteella, että 
urakkapalkka muodostuu selvästi aikapalk-
kaa paremmaksi.

– Selvyyden vuoksi työehtosopimukseen 
olisi kuitenkin kirjattava selkeä urakkatyön 
vähimmäispalkka eli takuupalkka. Ammat-
tiosastomme esityksen mukaan sen tulisi 
olla vähintään kuudennen palkkaryhmän 
tuntipalkka.

.. ja pääkaupunkilisä
Luottamusmiesten mielestä myös ammatti-
osastomme esitys viiden prosentin pääkau-
punkilisästä on hyvin perusteltu.

– Tosiasia on, että täällä on asumiskus-
tannukset ainakin 20 prosenttia kalliimmat 
ja elinkustannukset muutenkin suuremmat.
Ja lisäriesana täällä ovat harmaat porukat 
palkkoja polkemassa.

Tiukka ote
harmaan talouden tukkimiseksi
Ulkomaisen halpatyövoiman väärinkäytölle 
luottamusmiehet vaativat tiukkaa sulkua.

– Rakentamiseen ja remontoitiin on 
osoitettu jonkin verran elvytysvaroja, mutta 
elvytys jää vaisuksi, kun töitä teetetään 
harmailla firmoilla, jotka eivät maksa sen 
paremmin sosiaalimaksuja kuin verojakaan. 
Yhteiskunnalta jää huomattavat verotulot 
saamatta, kun elvytysrahat valuvat työvoi-
marikollisten taskuihin ja ulkomaille.

Isot �rmat vastuussa
– Myös isot rakennusliikkeet käyttävät ti-
lanneta häikäilemättä hyväkseen ja tuovat 
halpatyövoimaa lähetettyinä työntekijöinä 
mm. virolaisten tytäryritystensä kautta.

– Toivoisi todella, että nämäkin yritykset 
ottavat puheensa tosissaan, lopettavat 
keinottelun ja tarkistavat, että myös kaikki 
aliurakoitsijat toimivat reilusti. Tämä niiden  
pitäisi tehdä jo tilaajavastuulain nojalla.

– Myös kaikkien kuntien ym. hallinto-
elimissä toimivien tulisi valvoa paremmin 
"omia" rakennushankkeitaan, koska harmaa 
talous on tuhoisaa myös kuntien ja valtion 
taloudelle.

– Tilanne on sikäli yksinkertainen, että 
maallikkokin näkee, että urakkatarjous ei 
ole terveellä pohjalla, jos se on alihintainen. 
Nimittäin ulkomaalaisenkin firman tulee 
maksaa työntekijöilleen täkäläisen työeh-
tosopimuksen mukaiset palkat, pidättää 
ennakot sekä hoitaa muut työnantajavel-
voitteet, kuten suomalaisenkin. Lisäksi 
ulkomaalaisille työntekijöille tulee maksaa 
päivä- ja matkarahat.

– Tämän takia ulkomaista työvoimaa 
käyttävä yritys ei voi tehdä normaalitasoa 
halvempaa urakkatarjousta, jos pelataan 
reilua peliä.

– Heti, kun tulee alihintainen tarjous, 
pitäisi hälytyskellojen soida. Silloin ollaan 
tekemisissä harmaan talouden kanssa. Ja 
jos se hyväksytään, ollaan siinä mukana.

– Maassa toimii laaja harmaan talouden 
sektori, joka on luisumassa yhä enemmän 
järjestäytyneen talousrikollisuuden käsiin. 
Tämä tiedetään, mutta lainkuuliainen Suomi 
ei vaan saa rikollista toimintaa lopetetuksi, 
luottamusmiehet ihmettelevät. ■

kuinka paljon kirvesmies- ja nimenomaan 
laudoitustyötä näihin tunnelitöihin sisältyi.

Mutta niihin työehtoihin. Manu saa näy-
tölleen SRV:n ajantasaiset työmaa-, urakoit-
sija- ja työntekijäluettelot, ja siitä on paljon 
apua ison firman pääluottamusmiehelle. 
Lisäksi SRV:n perehdyttämisjärjestelmä 
lienee maan kattavin.

– Uusien työntekijäin perehdyttämisti-
laisuus pidetään joka aamu klo 7.15. Siinä 
annetaan perustiedot työmaasta ja turval-
lisuusasioista. Myös järjestäytymisasiat 
puhutaan. Viimeisten parin vuoden aikana 
läpi on käynyt noin 2 500 työntekijää.

– Aika paljon on myös virolaisia, lähinnä 
suomalaisyritysten listoilla. Väki myös vaih-
tuu koko ajan. Kaikkien todellisia henkilökoh-
taisia palkkoja ja työehtoja ei käytännössä 
täälläkään voi tietää. Ja puuttuminen on 
hankalaa, koska nykysysteemissä aina pi-
täisi olla näyttöä, ennekuin asiaan päästään 
kiinni, Manu Kivisaari huomauttaa.

Tes-kamppailusta tulee tiukka, 
Manu Kivisaari arvioi.

Urakkapalkan 
määräytyminen
Rakennusalan työehtosopimuksen 24 
§:n mukaan:

■ Urakkapalkka määräytyy työehto-
sopimuksen liitteenä olevan hinnoittelun 
perusteella, ja kaikki hinnoiteltu työ suo-
ritetaan etupäässä urakkatyönä.

■ Hinnoittelemattomassa urakkatyös-
sä tavoiteansio pyritään saamaan 30 % 
neljännen palkkaryhmän henkilökohtais-
ta tuntipalkkaa korkeammaksi.

Tavoiteansio on siten tällä hetkellä 
12,50 e/t + 30 % = 16,25 e/t.

Halpatyön teettäminen urakkatyönä 
ei mitenkään vastaa työehtosopimusta 
eikä sen henkeä, joka lähtee siis siitä, 
että urakkatyössä tulisi saavuttaa selvästi 
aikatyötä parempi palkka.

"Työehdot kunnossa – sikäli kuin tiedetään"

Jari Jääskeläinen Teppo Rautiainen

Miehet panivat
vipinää eduskuntaan
Pääluottamusmiehet Jari Jääskeläinen ja 
Manu Kivisaari selvittivät rakennusalan 
harmaita hommia SDP:n työ- ja tasa-
arvoryhmälle 9. marraskuuta. Hyvän 
keskustelun jälkeen seurasi eduskunnan 
kyselytunti, jossa edustaja Jukka Gus-
tafsson ym. panivat ministerit tiukalle 
juuri saamiensa terveisten pohjalta.

Keskustelussa valtiovarainministeri 
Jyrki Katainen joutui ilmoittamaan, että 
hallitus antaa lakiesityksen käännetystä 
arvonlisäverosta ensi kevään aikana.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri 
Pekkarinen sen sijaan väitti, ettei ulko-
maalaisten komennusmiesten tarvitse-
kaan noudattaa suomalaisia työehtoja.
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Hoitoon vaan hanakasti!
Joka kirvesmiehelle kuuluu kunnollinen työterveyshuolto

– Ihan mukavat lukemat! Työter-
veyshoitaja Ellen Lund tutkailee 
kirvesmies Kalle Immosen veren-
paineita.

Kalle on tullut työterveyshuollon terveys-
tarkastukseen. Hänen työnantajansa 
Sierak Oy on tehnyt työterveyssopimuksen 
Mehiläisen kanssa, joten Kalle istuu nyt 
määräaikaistarkastuksessa Mehiläisen 
työterveysosastolla. Kutsu tarkastukseen on 
tullut postitse. Samalla tuli työkykykysely ja 
piirros, johon sai merkitä kipukohdat. Kalle 
on piirtänyt merkintöjä olkapäiden, alaselän 
ja nivustaipeen kohdalle. Jo aiemmin leika-
tut olkapäät sekä kesällä leikattu nivustyrä 
vihoittelevat taas.

Terveystarkastuksessa Ellen Lund käy 
läpi Työterveyslaitoksen tarkastuslistan.

– Siinä kysytään työnkuva ja altistuk-
set. Kysellään työssä selviytymisestä ja 
oireiluista sekä nämä kansanterveyden 
painopisteet: ylipaino-, diabetes- ja alkoho-
liriskit. Lisäksi mitataan kuulo, verenpaineet 
ja puhallus sekä kysytään tarkemmin kipu-
tuntemuksia. Sitten yritän ohjata ja opastaa 
terveellisempiin käytäntöihin.

Koska äsken leikattu nivus vihoittelee, 
Ellen Lund kirjoittaa Kallelle lähetteen työ-
terveyslääkärille. Lääkäri tutkailee tilannetta 
parin viikon kuluttua.

Raskas työ kuluttaa

– Koska kirvesmiehen työ on kuluttavaa 
ja altistustekijöitä on runsaasti, hoitoon on 
syytä hakeutua mieluummin enemmin kuin 
myöhemmin, työterveyshoitaja Ellen Lund 
sanoo. Hän on hoitanut rakennustyöläisiä 

kohta 25 vuotta. Omakohtaista tuntumaa 
rakennustyöhön hän on saanut tyttären 
omakotityömaalla.

– Minusta tämä pienikin alan tuntemus 
opettaa suhtautumaan paremmin rakenta-
jien terveyskysymyksiin. Alan tuntemusta 
toivoisi koko työterveyshenkilökunnalle.

– Nämä määräaikaistarkastukset toi-
mivat tässä tapauksessa siten, että työn-
antaja on toimittanut työterveyshuoltoon 
henkilöstölistan, ja meidän järjestelmämme 
kertoo sitten aikataulut, keillä on tarkastus 
milloinkin – vähintään siis kerran kolmessa 
vuodessa. Lisäksi työntekijä voi hakeutua 
hoitoon sairastuessaan. Mutta tämä sai-
raanhoito riippuu työterveyssopimuksen 
sisällöstä.

– Terveystarkastusten lisäksi työhöni 
kuuluu mm. työpaikkakäyntejä. Niillä 
tutustutaan asiakasyritysten työoloihin 
ja pyritään korostamaan turvallisuus- ja 
terveellisyysasioita.

Painoa ennaltaehkäisyyn
– Viime aikoina meidän taholtamme on 
pyritty painottamaan ennaltaehkäisyä sitä 
kautta, että työkykytutkimuksia alettaisiin 
tehdä entistä herkemmin jo työntekijäin 
varhaisen oireilun ja sairastelun sekä 
tapaturmien perusteella. Varhaisella puut-
tumisella voitaisiin vähentää sairauksien 
pahenemista ja pitempiä sairaslomia. Sehän 
olisi myös työnantajan etu.

Kalle Immosen mielestä Sierakin työter-
veyshuolto pelaa melko hyvin. Terveystilan-
ne pysyy hallinnassa, vastaanotolle pääsee 
aika sujuvasti ja hoito tuntuu asialliselta.

Mutta näin ei ole suinkaan kaikilla, sillä 
vieläkin lähes puolet rakentajista on koko-

naan tai osittain ilman työterveyshuoltoa, 
vaikka sen järjestäminen on ollut työnantaji-
en lakisääteinen velvollisuus jo 30 vuotta.

Ellen Lund tietää, että pulmia alalla on.
– On sellaisiakin työnantajia, jotka eivät 

vaan päästä työntekijöitä tarkastuksiin, 
vaikka sopimuskin on tehty. Usein se myös 
kuitataan vain sillä, että tarkastus kolmessa 
vuodessa. Tämä on kuitenkin vain lakisäätei-
nen minimi. Lakikin velvoittaa myös muuhun 
ennaltaehkäisevään toimintaan, mutta se 
jää monasti huomiotta.

– Välillä olen havainnut passiivisuutta 
vähän rakennusmiehissä itsessäänkin. 
On kuitenkin jokaisen oma etu, että terve-
ystiedot ja oireilut selvitetään ja saadaan 
ylös. Se auttaa myös silloin, jos joudutaan 
selvittelemään jatkossa esim. pitkäaikaisen 
ammattitaudin ilmaantumista. ■

Työterveyshoitaja Ellen Lund kuulostelee kirvesmies Kalle Immosen kuulumisia.
Hän yllyttää kirvesmiehiä reippaasti työterveyden puheille.

Työterveyslääkäri:
"Työ ei saisi 
sairastuttaa"
– Kirvesmiestyössä ammattitaudeille altis-
tavia riskitekijöitä ovat etenkin melut ja pölyt 
sekä tuki- ja liikuntaelimiä rasittavat nostot, 
hankalat asennot ja toistoliikkeet. Tietysti 
myös työskentelyolosuhteet – kylmyys, 
kosteus, veto ja pimeys – lisäävät raken-
nustyön riskejä, varsinkin näin talviaikaan, 
kommentoi työterveyden erikoislääkäri Pirjo 
Autio. Hän on työskennellyt Työterveyslai-
toksella sekä työterveyslääkärinä Helsingin 
kaupungilla ja Diacorilla.

– Selkeät osoittimet – kuten tapatur-
mataajuus ja -kuolleisuus, ammattitaudit, 
eläköityminen sekä sairastavuus – osoit-
tavat, että rakennusalan terveystilanne ei 
ole ollenkaan tyydyttävällä tolalla.

Minimitaso ei riitä

– Perinteisesti kirvesmiehet ovat kärsineet 
runsaasti tuki- ja liikuntaelinten eli tule-vai-
voista: hartiat tai ranteet alkavat reistailla, 
selkä jumittaa... Nähdäkseni nämä rasituk-
sesta syntyvät pienet traumat pahenevat 
vähitellen, kun ne toistuvat toistumistaan. 
Harvalla on sitten paikat kunnossa enää 
30–40 vuoden työputken jälkeen. Silloin tu-
lee eteen työkyvyn arviointi, kuntoutustoimet 
ja mahdollinen työkyvyttömyyseläkkeelle 
hakeutuminen.

– Kuitenkin työntekijän työkyky voidaan 
säilyttää sitä paremmin, mitä aikaisemmin 
oireiluun puututaan. Tämä hoitoherkkyys 
on taas paljolti kiinni työterveyssopimuksen 
sisällöstä, ja se vaihtelee kovasti. Hoito voi 
kattaa vain lakisääteiset minimit tai se voi 
olla kokonaisvaltaisempaa käsittäen myös 
sairaanhoidon vaihtelevassa laajuudessa. 
Surullisimpia tapauksia ovat ne, kun työter-
veyshuolto on kokonaan laiminlyöty. 

– Lakisääteiseen työterveyshuoltoon 
kuuluu määräaikaistarkastusten ja työpaik-
kaselvitysten lisäksi ensiapuvalmius, kun-
toutus ja vajaakuntoisten seuranta. Esim. 
astmaatikko voidaan määrätä vuosittaiseen 
seurantaan. Toisaalta jos työkyvyn epäillään 
alentuneen, voidaan tehdä ylimääräinen ter-
veystarkastus. Tätä mahdollisuutta voitaisiin 
käyttää huomattavasti enemmän.

– Lakisääteinen minimitason työterveys-
huolto on pelkästään ennaltaehkäisevää, 
joten sairastuessaan työntekijä ei pää-
sääntöisesti voi kääntyä työterveyshuollon 
puoleen, mikä on hullua.

– Sen sijaan kokonaisvaltainen työter-
veyshuolto sisältää yleislääkäritasoisen 
sairaanhoidon ja joissakin tapauksissa 
myös erikoislääkärin konsultaation. Koko 
toiminnan taso on silloin toista luokkaa: 
työntekijät tulevat tutuiksi lääkärille, jolloin 
työkyvyn arvio ja varhaiskuntoutuksen tar-
peen toteaminen on helpompaa.

Kirvesmieskin
kärsii stressistä

– Viime aikoina esiin on noussut myös ra-
kentajien keskuudessa stressi, johon liittyy 
mielenterveysongelmien lisääntyminen. 
Ilmeisesti liiallinen kiire ja kilpailutus ovat 
lisänneet paineita.

Mielenterveysongelmia ei kuitenkaan 
katsota virallisen luokituksen mukaan työ-
peräisiksi – eikä siis ammattitaudiksi – mutta 
niistäkin kannattaa puhua työterveyshuol-
lolle. Se voi ainakin ohjata poliklinikalle 

Kirvesmies Kalle Immosen
kipupiirros.



LinjaLanka 5

Ammattitauteja rakennusalalla

2000 644
2001 697
2002 696
2005 864
2006 862
2007 815

Kirvesmiesten ammattitaudit 2007

Asbestisairaudet 66
Meluvammat 59
Rasitussairaudet 37
Ihotaudit 12
Hengitystieallergiat 5
Muut  6
Yhteensä 185

Lähde: Työterveyslaitos

Sairaudet lisääntyvät iän myötä
Yli kaksi kolmasosaa (68 %) rakennusalan työntekijöistä on kärsinyt jostain lääkärin totea-
masta sairaudesta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yleisimpiä syitä ovat tapaturmavammat 
sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Iän karttuessa sairastavuus lisääntyy selvästi.

Sairastaminen on eri asia kuin ammattitaudit, koska vain osa sairauksista on luokiteltu  
työperäisiksi ammattitaudeiksi. Esimerkiksi viime vuosina lisääntyneet mielenterveyssairau-
det eivät ole ammattitauteja. Sairastaminen lisääntyy voimakkaasti iän myötä.

Sairauspäivät talonrakennustyössä 2007

Sairausryhmä           Sairauspäiviä        Työllistä kohti
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 230 255 3,6
Vammat   104 162 1,6
Mielenterveyshäiriöt  81 214 1,3
Kaikki yhteensä  578 799 9,1
Sairauspäivät tarkoittavat Kelan korvaamia yli kolmen päivän sairauspoissaoloja ta-

lonrakennustyössä. Todellisia sairauspäivä on huomattavasti enemmän. Sairauspäivät 
työllistä kohti (9,1) vastaa suunnilleen teollisuuden keskitasoa. 
Lähde: Työterveyslaitos

”Se kuuluu sinulle"
– Monissa suuremmissa rakennusliikkeissä 
työterveyshuolto pelaa kohtalaisesti, mutta 
pienemmissä ei. On paljon rakennustyöläi-
siä, jotka eivät ole olleet kertaakaan elämäs-
sään työterveystarkastuksessa. Kuitenkin 
työterveyshuolto on saavutettu etu, ja sen 
järjestäminen työnantajien velvollisuus, ai-
van samoin kuin esim. palkanmaksu. Jokai-
nen voi siis edellyttää työnantajaltaan, että 
tämä järjestää työterveyshuollon työpaikka-
selvityksineen ja terveystarkastuksineen, 
sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri 
Tapio Jääskeläinen.

Työterveyskortti
timpurin lompsaan

– Tiedottaminen työntekijöille on huo-
nontunut sen takia, että hyvin toiminut 
Raketti-järjestelmä lopetettiin pari vuotta 
sitten. Tätä puutetta pyritään korvaamaan 
työterveyskortilla, johon merkitään määräai-
kaistarkastukset ja seuraavan ajankohta.

– Työnantaja on velvoitettu kysymään 
työterveyskorttia aina työsuhteen alkaessa 
työntekijän perehdyttämisen yhteydessä. 
Työterveyskortti kuuluu siis jokaisen raken-
tajan lompsaan. Se on ainoa dokumentti, 
josta selviää onko työntekijä työterveys-
huollon piirissä ja milloin tarkastukset on 
suoritettu. Kortti on vapaamuotoinen, mutta 
sen voi tulostaa itselleen liiton sivulta.

– Työntekijäin perehdyttämiseen kuuluu 
myös laaja tiedonantovelvollisuus työmaan 
turvallisuusasioista työterveyshuolto mu-
kaan lukien. Jokaisen työntekijän pereh-
dyttäminen tuli puolestaan päätoteuttajan 
velvollisuudeksi uudessa asetuksessa, joka 
tuli voimaan viime kesänä.

Terve rakentaja
on myös tuottava

Tapio Jääskeläinen sanoo, että työterveys-
huollonkin tulisi painottaa terveydenhoidon 
rinnalla työoloihin vaikuttamista, sillä viime 
vuosina on menty jopa huonompaan suun-
taan: raastava kilpailu on ulotettu myös 
rakennustyömaille. Työpahoinvointi tekee 
tyhjäksi sen kehityksen, mitä teknisten 
suojavälineiden ja työergonomian alueella 
onkin saavutettu.

– Tilannetta pahentaa ratkaisevasti, jos 
työnantaja suhtautuu väheksyvästi työn-
tekijöihin. Siitä taas kertoo suoraan esim. 
se, kuinka työterveyshuolto on järjestetty. 
Jos arvostaminen on nollassa, ei työnteki-
jältäkään voi odottaa kummempaa vasta-
vuoroisuutta. Sen sijaan arvostettu ja terve 
työntekijä on myös motivoitunut ja tehokas 
– ja yrityksen kannalta tuottava.

– Kun nyt on kova huoli työurien pidentä-
misestä, on selvää etteivät rakennustyöläis-
ten työurat nykymenolla pitene. Jos työkykyä 
halutaan oikeasti pitää yllä, on työterveys 
järjestettävä kuntoon. Sen on koskettava 
kaikkia rakentajia ja sillä on turvattava 
pelkkiä minimejä laajemmat palvelut.

– Samalla on kehitettävä työmaaolosuh-
teita ratkaisevasti nykyistä terveellisemmik-
si, työläisten aito arvostus mukaan luettuna, 
Tapio Jääskeläinen sanoo. ■

ja jatkohoitoon julkiselle puolelle, kuten 
isommat operoinnit yleensäkin.

– Tässä yhteydessä tulee esiin työ-
terveyshuoltomme sellainen sisällöllinen 
puute, että se hoitaa ammattitauteina vain 
virallisesti määriteltyjä sairauksia, vaikka 
ihmisen terveyttä pitäisi hoitaa kokonais-
valtaisesti ja pitkäjänteisesti. Hoitotyössä 
koetellaan sitten koko ajan, mikä kuuluu 
työterveyden mikä kansanterveyden puo-
lelle. Käytännössä sen ratkaisee se, mitä 
Kela korvaa työterveyshuoltona tai ei korvaa. 
Ohjeena on luettelo ammattitaudeista.

– Työterveyslääkärin kannalta tilanne 
näyttää siltä, että potilasta ei saada tai kyetä 
hoitamaan niin hyvin kuin pitäisi. Potilas taas 
joutuu pompottelun kohteeksi.

– Soisi työterveyshuollon laajentuvan 
reippaasti siihen suuntaan, että se huolehtisi 
sekä työntekijän terveyden- että sairaan-
hoidosta kokonaisvaltaisesti niin kuin hyvä 
hoito edellyttää.

Terveellinen työpaikka?

– Terveystarkastukset ja terveydenhoito 
kuuluvat työterveyden siihen puoleen, jolla 
hoidetaan työntekijöitä. Se pitäisi tietysti 
tehdä mahdollisimman hyvin. Mutta toinen 
puoli on se, millä vaikutetaan työntekemisen 
tapoihin ja itse työpaikan olosuhteisiin. Ja 
tämä on mielestäni vielä tärkeämpi puoli, 
koska työt ja työolot pitäisi saada sellaisik-
si, ettei terveysvaaraa aiheudu ollenkaan 
– tai ne ainakin minimoidaan. Tätä lakikin 
edellyttää.

– Monet esimerkit osoittavat, että työme-
netelmiä ja työolosuhteita todella voidaan 
kehittää turvallisemmiksi ja terveellisemmik-
si, alkaen työmaan yleisestä järjestyksestä 
ja siisteydestä. Se ei siis ole mahdotonta. Se 
ei myöskään ole työnantajalle kallista, koska 
työnantaja säästää sairauspoissaolojen ja 
korvausten vähenemisenä hyvinkin sen 
minkä työolojen kohentaminen maksaa.

– Terveellisemmät työolot eivät todella-
kaan ole rahakysymys, vaan enemmän jär-
jestely- ja asennekysymys. Työmaakulttuuri 
pitää saada työntekijäin terveyttä kunnioit-
tavaksi ja säästäväksi. Se on työnantajien 
vastuulla – kuten työterveyshuollon järjes-
tämien yleensäkin. Mutta varmaan myös 
työntekijäin omalla aktiivisuudella voidaan 
vaikuttaa terveempään suuntaan.

– Kun rakennustyöläisten työkykyä ja 
työssä jaksamista halutaan tukea, tulee 
parantaa työterveyshuollon kattavuutta ja 
sisältöä. Lisää huomiota on kiinnitettävä 
työolojen ja työmenetelmien kehittämi-
seen. Lisäksi kuntoutusjärjestelmät tulisi 
järkeistää – ne ovat täysin sekavia. Myös 
osaeläkejärjestelmää tulisi kehittää myös 
rakennusaloilla toimivaksi, Pirjo Autio 
tiivistää. ■

Vimmainen kilpailutus ja aliura-
kointi lisäävät myös sairastavuut-
ta, arvioi Rakennusliiton työsuoje-

lusihteeri Tapio Jääskeläinen.

Ammattitauti on jokin ”diagnosoitu saira-
us, joka on aiheutunut työssä esiintyvästä 
biologisesta, kemiallisesta tai fysikaali-
sesta altisteesta”.

Ammattitauteja on todettu viime vuosi-
na rakennusalalla yhteensä noin 800–900 
vuosittain. Suurimpia tautiryhmiä ovat 
asbesti-, melu- ja rasitussairaudet. Am-
mattitauteja todetaan rakennustyössä 
hieman enemmän kuin teollisuudessa 
keskimäärin, vaikka jopa puolet rakentaji-
en ammattitaudeista jää toteamatta.

Vuosilta 2003–2004 ei ole tietoja saa-
tavilla. Viimeisimpien vuosien luvut kas-
vavat vielä jonkin verran, koska useitten 
tapausten käsittely on vielä kesken.

Kirvesmiesten ammattitautikuva vas-
taa rakennusalan yleistä tilannetta.

■ Työterveyshuoltolaki velvoittaa jo-
kaisen työnantajan järjestämään ja kus-
tantamaan kaikille työntekijöilleen työter-
veyshuollon, jonka on oltava luonteeltaan 
ennalta ehkäisevää. Lisäksi työnantaja voi 
järjestää työntekijöilleen sairaanhoitoa ja 
muita lisäpalveluja.

■ Kuitenkin työterveyshuollon piirissä 
on rakennustyöläisistä vain noin 55 %.

■ Kansaneläkelaitos korvaa työnantajil-
le työterveyshuollon kustannuksista 60 % 
(sairaanhoidosta 50 %).

■ Työterveyshuollon tulee olla tasaver-
taista koko henkilöstölle: työntekijöille 
yhtä hyvä kuin toimihenkilöille.

■ Käytännössä työterveystoiminta alkaa 
työpaikkaselvityksellä, joka työnantajan 
tulee tehdä asiantuntijoiden avustuksella. 
Selvityksessä kartoitetaan riskit ja työter-
veystoimenpiteiden tarve. Sen pohjalta 
laaditaan työterveyssuunnitelma, jonka 
toteuttamiseksi työnantaja tekee sopi-
muksen työterveyspalvelujen tuottajan 
kanssa. Tuottaja voi olla kunnallinen ter-
veyskeskus, yksityinen lääkäriasema tai 
työnantajan oma työterveysyksikkö.

■ Työterveyshuoltosopimuksessa pi-
tää ilmaista toiminnan laajuus: tyydytään-
kö ns. lakisääteiseen tasoon, johon kuulu-
vat terveystarkastukset, terveysvaarojen 
arviointi ja työkykyä ylläpitävä toiminta, 
vai otetaanko mukaan myös sairaanhoi-
toa ja muuta vapaaehtoista toimintaa.

Asbesti-, melu- ja rasitussairaudet
rakentajien uhkana

■ Terveystarkastusten osalta lainsää-
däntöön on kirjattu rakennusalalle minimi, 
joka on yksi määräaikaistarkastus kol-
messa vuodessa. Työterveyshuollon tulee 
suorittaa tarkastuksia useamminkin, jos 
tarvetta on. Uuden työsuhteen alkaessa 
tulotarkastus on järjestettävä 3 kk:n sisäl-
lä työsuhteen alkamisesta.

■ Lisää huomiota tulisi kohdistaa työolo-
jen ja työmenetelmien terveellisyyden 
ja turvallisuuden parantamiseen, joka on 
tehokkainta ennaltaehkäisyä.

■ Työterveyshuollon turvaamiseksi raken-
nusalan työntekijöille on kehitetty työnte-
kijäkohtainen työterveyskortti.

■ Työterveyshuollon järjestämistä val-
voo työsuojeluviranomainen. Mikäli työn-
antaja ei ole järjestänyt työterveyshuol-
toa, tulee siitä ilmoittaa työsuojelupiiriin 
ja liiton aluejärjestöön. Ilmoituksen voi 
tehdä myös netissä lomakkeella, joka löy-
tyy liiton sivulta: http://www.rakennusliitto.
fi/@Bin/33875/ILMOITUS_tyoterveys-
huollon_toteuttamatta_jattamisesta.pdf

Jos työterveys ei toimi, tee valitus!

Työterveys on tuottoisaa bisnestä
Työterveyshuoltoa, josta veronmaksajat kustantavat valtaosan, toteutetaan aiempaa use-
ammin liiketoimintana, jolloin päätavoitteena on toiminnasta saatava liikevoitto. Nykyisin 
kolme suurinta ketjua taistelevat markkinaosuuksista suurimmilla paikkakunnilla. Näistä 
Terveystalo ja Mehiläinen-konserni ovat ulkomaalaisten pääomasijoittajien omistuksessa. 
Diacorin omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Tehokkaimmin liikevoittoa tuottavaa toimintaa ovat työntekijöiden terveyden- ja sai-
raanhoito (sairasvastaanotto ja terveystarkastukset) ja etenkin niiden yhteydessä tehtävät 
laboratorio- ja röntgentutkimukset. Sen johdosta voitontavoittelu ohjaa työterveystoimintaa  
yksilön hoitamiseen työoloihin vaikuttamisen jäädessä entistä vähemmälle. Toiminnan pää-
tavoitteeksi on tullut liikevoitto – ei niinkään työntekijän terveyden vaaliminen sinänsä.
(Lähde: Jorma Mäkitalo)

Työterveyslääkäri Pirjo Autio:
Minimitasoa parempaan

on päästävä!
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Virolaistimpuri viihtyy hyvin suomalaistyömailla

"Isokenkäiset vastuussa 
harmaista hommista"

– Minulla ei ole mitään vaikeuksia tulla toi-
meen suomalaisten työtoverien kanssa. Kun 
toimin asiallisesti, en törmää minkäänlaisiin 
ennakkoluuloihin.

Näin sanoo virolainen kirvesmies ja 
ammattiyhdistysaktiivi Helmut Jürgen-
son, 54, Helsingin Kulttuuritalon kyljessä 
ammottavan montun reunalla. Hän teki 
marraskuun alussa hissikuilun laudoituksia 
Kulttuuritalon laajennustyömaalla yhdessä 
huippukansainvälisen työkuntansa kanssa. 
Työkaverit ovat Pietarista ja Suomesta.

Helmut on työskennellyt suomalaisilla 
rakennustyömailla kirvesmiehenä täkäläi-
sen Hansa Rakenne Oy:n palkkalistoilla 
kuutisen vuotta. Koti on Viljandissa, jossa 
on perhe: vaimo ja neljä lasta.

– Viikot työskentelen suomalaisilla työ-
mailla ja viikonlopuiksi matkustan kotiin.

Tes:n mukaan toimitaan
 

– Firmalla on riittänyt aika hyvin töitä. Raken-
nusmiehiä on noin 25 ja aika kansainvälistä 
porukkaa. Meitä on suomalaisten ja virolais-
ten lisäksi poikia Venäjältä ja Ukrainasta. 
Majoitus on työnantajan puolesta Vantaan 
Ilolassa.

Helmutilla on kova ay-tausta. Hän toimi 
aikanaan kymmenen vuotta Viron raken-
nusliiton puheenjohtajana. Nyt Helmut on 
meikäläiseen Rakennusliittoon perustetun 
ulkomaalaisosasto 007:n puheenjohtaja.

– Meillä on Hansa Rakenteella sikäli aika 
hyvä tilanne, että melkein kaikki kuuluvat 
liittoon, ja palkat hoidetaan työehtosopimuk-
sen mukaan. Itse saan kirvesmiehenä vii-
dennen palkkaryhmän mukaan. Kilometri- ja 
työkalukorvaukset sekä päivärahat hoituvat 
samoin. Työnantaja pidättää ennakkoveron 
ja sosiaalimaksut, kuten pitää.

– Työnantajakin sanoo, että on helpompi 
hoitaa työasiat asiallisesti, kuin riidellä ja 
käräjöidä porukan kanssa.

– Olen kyllä nähnyt työmailla hyvinkin 
epämääräistä touhua ja katsellut sitä viro-
laisena aika läheltäkin. Ymmärrän, että siitä 

voi tulla sanomista, jos nähdään, että täällä 
on ulkomaalaisia palkkoja polkemassa.

Isokenkäisistä kiinni...
– Mutta miksi he ovat tällä? 

– Sen takia, että jokin suomalainen firma 
ottaa alihankkijakseen vaikkapa virolaisen 
yrityksen, joka tekee halvan tarjouksen. 
Esimerkiksi tämä pääurakoitsijana oleva 
Destia Oy. Se maksaa omasta miehestä 
36 euroa tunti kaikkine kustannuksineen. 
Mutta tulee virolaisfirma, jonka omistajat 
voivat olla suomalaisia. Se laskuttaa Des-
tialta 20 euroa – ei muita kuluja. 20 eurosta 
yrittäjä maksaa virolaiselle työntekijälleen 10 
euroa ja pitää itse toisen kympin. Veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja ei makseta ollenkaan 
eikä missään kyselläkään.

– Virolaiselle kaverille kymppi tai seit-
semän euroa on rahaa eikä hän murehdi 
sosiaaliturvaa, loma-ajan palkkaa eikä 
eläkettä. Ennen kuin ne tulevat eteen, niin 
kuin työttömyyspäiväraha nyt taantuman 
alettua. Hän ei tunne omia etujaan eikä 
uskalla kyselläkään.

– Tämä homma pyörii tietysti sen takia, 
että rikollisin keinoin voidaan tehdä halpoja 
tarjouksia. Mutta ennen muuta se pyörii 
sen takia, että tilaajafirmat hyväksyvät ja 
käyttävät näitä tarjouksia hyväkseen.

– Näin menettelevät suomalaiset raken-
nusliikkeet suurimmista alkaen. Tässä siis 
suomalainen suuryritys käyttää hyväkseen 
virolaista alihankkijaa ja tämä puolestaan 
tietämätöntä työmiestä.

– Toinen asia on valvonta, jossa myös 
pitäisi kiinnittää huomio yläpäähän ja isoken-
käisiin. En ymmärrä, minkä takia suomalai-
set päättäjät ja viranomaiset eivät tosissaan 
puutu asiaan, vaan antavat harmaitten 
hommien vaan valua läpi käsien.

– Miksei ulkomaalaista työntekijää 
panna verotuksen ja sosiaaliturvan piiriin 
heti ensimmäisestä päivästä alkaen? Nyt 
selitellään, että kuusi kuukautta voi pyöriä 
vapaasti, mutta kukaan ei tiedä eikä valvo 
esimerkiksi verojen maksua.

– Tietysti epäluulojakin on ulkomaalaisia 
kohtaan, mutta itse en ole niihin törmännyt. 
Suomalaiset rakennusmiehet ovat reilua 
porukkaa. He ymmärtävät yleensä, ettei 
vika ole siinä työmiehessä. Samaa työtä 
tehdään ja samaa leipää syödään.

Yhteistoimintaa
Ykkösen kanssa?
Rakennusliiton ulkomaalaisosasto 007 on 
perustettu sen takia, että ulkomaalaisten 
liittymiskynnys olisi matalampi kuin umpi-
suomalaisiin osastoihin.

– Onhan se helpompi tulla, kun puhutaan 
venäjää, jota melkein kaikki täällä olevat 
ulkomaalaiset rakennusmiehet osaavat. 
Sitten puhutaan niistä ongelmista, joita 
ulkomaalaiset kohtaavat, ja vähän opiskel-
laan täkäläisiä työelämäasioita. Ja onhan 
se kulttuurikin vähän erilainen, Helmut 
Jürgeson kertoo. Hän on toiminut 007:n 
puheenjohtajana kohta pari vuotta.

– Osasto on otettu sillä tavalla hyvin 
vastaan, että jäsenmäärä on noussut noin 
1 200:aan. Aika paljon on liittynyt varsinkin 
taantuman jälkeen, kun kiinnostus päivära-
haan lisääntyi. Esteenä on se, että pelätään 
töitten loppuvan, jos liittyy liittoon.

– Suomalaisten rakentajien toivoisi 
työmaalla ottavan vaan enemmän yhteyttä 
ulkomaalaisin työtovereihin. Voisi ihan hyvin 
kysellä vähän kuulumisia ja selvitellä millai-
silla palkoilla ja systeemeillä tällä työmaalla 
tehdään. Sitten pitäisi hankkia liiton esitteitä 
ja informaatio-lehtisiä kaikkien omilla kie-
lillä, ja laittaa ne hyvin näkyville työmaan 
ilmoitustaululle.

– Osasto Ykkösen kanssa voisimme var-
maan harrastaa yhteistyötä enemmänkin. 
Voitaisiin tulla tutuiksi ja lisätä ymmärrystä 
puolin ja toisin, ja katsella miten voitaisiin 
hoitaa näitä yhteisiä asioita. Onhan se tes-
kierros meidänkin asia.

– Kovalla tahdilla vaan, jätkät! Kovaa 
toimintaa harmaan talouden torjumiseksi 
ja työehtosopimusten puolesta, Helmut 
Jürgeson toivottaa. ■

Hyvinhän kirvesmiestyöt sujuu näin kansainvälisin voimin, naureskelevat venäläinen Aleksander (vas.),
perisuomalais-ruotsalainen Sebastian ja virolainen Helmut Jürgenson.

Työvoima-
rikollisuudesta
vain 10 % tutkintaan
■ Harmaan talouden ja talousrikollisuu-
den määrä on kasvanut viime vuosina 
ja aiheuttaa rakennusalalla ainakin 500 
miljoonan euron vahingot vuosittain.

■ Veroja jätetään maksamatta yli 100 mil-
joonaa euroa vuosittain. Rakennusalan 
yrityksistä yli 35 % on verovelkaisia.

■ Harmaan talouden toimijat kiertävät 
verovastuut ja tilaajan selvitysvelvolli-
suudet kertakäyttöyritysten avulla. Lii-
ketoimintakiellon saaneet perustelevat 
uusia kulissiyrityksiä Viroon.

■ Poliisi, syyttäjät ja tuomioistuimet ovat 
tukkeutuneet talousrikosten takia. Rikos-
poliisilla on kesken noin 2400 juttua. Vain 
isommat otetaan tutkintaan.

■ Talousrikosjutuista saadaan tutkintaan 
vain noin 10 prosenttia. Talousrikollisuus 
on paljon laajempaa ja syvempää, miltä 
tilastoista näyttää.

■ Tutkinta on vaikeaa ja aikaa vievää, 
koska poliisilla ja verottajalla ei ole riittäviä 
tutkintavaltuuksia eikä resursseja.

■ Tutkijaresurssit pitäisi vähintään 
kaksinkertaistaa. Yksi talousrikostutkija 
tuottaa yhteiskunnalle saatuna vero-
hyötynä työvoimakulunsa noin kolmin-
kertaisena.

Lähde: Virke
Talousrikollisuuden tilannekuva 1/2009

”Tuottoisampaa
kuin huumekauppa”
”Mitä pitemmälle rakennusalan urak-
kaketjussa mennään, sitä todennäköi-
sempää on pimeän työvoiman käyttö 
sekä verojen ja sosiaaliturvamaksujen 
laiminlyönti ja siihen liittyvä kuitti-
kauppa.”

”Voitot harmaassa taloudessa ovat 
suuremmat kuin huumekaupassa ja 
kiinnijäämisriski pienempi. Tästä syystä 
ammattimaiset rikollisjengit ovat tulleet 
yhä enemmän mukaan harmaaseen 
talouteen. Taustalla on yhä enemmän 
järjestäytynyttä rikollisuutta, mootto-
ripyöräjengejä ja huumekauppaa.”

”Yrityksillä on itsellään suurin vas-
tuu... Vastuu harmaan talouden torjun-
nasta ja maineriskistä on yritystasolla 
ensi sijassa ylimmällä johdolla.”

Rikosylitarkastaja
Erkki Hämäläinen, KRP

Maahanmuuttoministeri:

”Työnantajat kyllä 
tietävät minkälaista 
työvoimaa tarvitaan”
Kansanedustaja Jyrki Yrttiaho (vas.) 
kysyi eduskunnassa 27.3.2009:

”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä sen 
epäterveen ja laittoman tilanteen johdos-
ta, että ulkomaista työvoimaa hankitaan 
sellaisiin tehtäviin ja ammatteihin, joista 
on ensin irtisanottu tai lomautettu vakinai-
sessa työsuhteessa olevat suomalaiset 
työläiset?”

Yrttiaho viittaa EU-alueelta vapaasti 
virtaaviin vuokratyöntekijöihin sekä 
työlupiin, joita oli myönnetty 14 000 
kolmansista maista tuleville (vuoden 
2008 lopulla).

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri 
Astrid Thors (RKP) selittää, ettei valvon-
tatoimien kiristäminen ole aiheellista, ja 
ilmoittaa:

”... me lähdemme siitä, että työnanta-
jat kyllä tietävät, minkälaista työvoimaa 
tarvitaan.”

Siis siitä vaan! Lisää vaan hämäriä 
hommia – ministeri suojelee...
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– Aktiivisesti pitää urakoita kysellä, jos 
meinaa jonkun keikan saada. Ja se pitää 
myös laskea ja perustella asiallisesti, sa-
noo kirvesmies Jarmo Korhonen. Hän 
on onnistunut aika hyvin, koska on tehnyt 
kirvesmiestöitä Lujatalo Oy:lle jo 17 vuotta 
putkeen. – Enkä ole ollut päivääkään kor-
tistossa.

Lujatalon Uudenmaan alueen pääluot-
tamusmiehenä Jarmo on toiminut nelisen 
vuotta. Hän on lähtöisin Kajaanista, mutta 
työ toi miehen jo varhain pääkaupunki-
seudulle.

– Rakennustöihin päädyin, kun menin 
ensin lautapojaksi naapurin timpurille. 
Tekemällä oppi ammatin, ja pian pääsin Lu-
jatalolle kirvesmieheksi. Sitä jälkeä olenkin 
kulkenut tähän asti.

Lokakuun lopulla hän oli tekemässä 
kattorakenteita Aurorakodin palvelutaloihin 
Espoon Järvenperässä yhdessä työparinsa 
Timo Nurmen kanssa. Kahden miehen työ-
kunnalle kuului vesikattojen lisäksi ikkuna- ja 
ovi- sekä väliseinäasennukset. Lujatalo on 
erikoistunut kivitaloihin, mutta kirvesmiehiä 
niidenkin teossa tarvitaan.

Ammattitaitoa arvostetaan
Lujatalo Oy on alkujaan kuopiolainen 
perheyritys, joka on kasvanut pikku hiljaa 
ostelemalla pienempiä firmoja maakun-
nissa. Nykyisellään se toimii melkein koko 
maassa ja lasketaan maamme kuudenneksi 
suurimmaksi rakennusliikkeeksi.

Uudellamaalla Lujatalon töissä oli toissa 
vuonna noin sata rakentajaa, mutta väki 
on vähennetty nykyisen taantuman aikana 
puoleen.

– Toiset ovat hakeutuneet muihin firmoi-
hin, mutta monet ovat joutuneet kortistoon. 
Parhaillaankin on kymmenkunta työläistä 
lomautettuna, Jarmo Korhonen kertoo.

Firmassa on kuitenkin säilynyt myös ”hy-
vän ajan” meininkiä sikäli, että työt on tehty 
pääosin omalla väellä, joka on kotimaista. 
Työterveyshuolto on järjestetty asiallisesti. 
Tyky- ja vapaa-ajantoimintaa olisi tarjolla 
enemmänkin kuin halukkaita.

– Firmassa kai jotenkin arvostetaan 
suomalaista ammattityötä ja -taitoa. Sehän 

on yrityksenkin etu, vaikka kaikki eivät sitä 
nykyään ymmärrä. Tälläkin työmaalla oli 
ensin urakoitsijana eräs halpafirma, mutta 
homma siirtyi Lujatalolle, kun ei valmista 
tullut.

– Tosin on Lujatalokin lisännyt aliura-
koitsijoitten käyttöä, ja niiden kautta on il-
maantunut myös ulkomaalaisia työntekijöitä 
”meidänkin” työmaille. Suurempiin ongelmiin 
ei ole kuitenkaan törmätty.

Rassauslinja päällä 
perheyrityksessäkin
– Ehkä perheyritystausta selittää sitäkin, 
että riitamuistioita ei jouduta kovin usein 
tekemään. Työehtosopimusta sekä työ-
suojelu- ynnä muita määräyksiä yleensä 
noudatetaan, mutta varsinkin palkkojen 
osalta niitä luetaan nyt suurennuslasilla.

– Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja 
pyrkii karsimaan pois palkoista ja yleensä 
rahapuolesta kaiken muun paitsi ehdotto-
mat minimit. Palkaksi halutaan katsoa vain 
taulukkopalkka plus hpo (henkilökohtainen 
palkanosa), mutta kaikki työmaakohtaiset 
lisät ja muut ”ylimääräiset” edut karsitaan 
pois. Äsken vietiin sementtimiehiltä työka-
lukorvauksetkin.

– Kirvesmiesten tuntipalkka on Luja-
talolla nykyisin alle 20 euroa. Urakassa 
saadaan tietysti vähän yli, mutta 25 euroa 

alkaa olla jo maksimi työnantajan mielestä 
urakkatyössäkin.

– Näyttää siltä, että rakennusalan työn-
antajat käyttävät lamaa hyväkseen ja ajavat 
alas palkka- ja työehtoja työmaakohtaisesti 
ja ehkä yleisemminkin tes-kierroksen yhtey-
dessä. Se on varmasti tiukka paikka, mutta 
kyllä palkkoihin on korotusta saatava. Hinnat 
ja maksut nousevat joka tapauksessa, ja ne 
syövät rakentajien ostovoimaa.

Urakan laskenta ja valvonta
pidettävä hanskassa
– Varmasti urakkatyö on kirvesmiesten 
ansiokehitykselle ratkaisevassa asemassa 
jatkossakin. Sen saaminen on vain vaikeu-
tunut, kun työnantaja valittelee oman työn 
kalleutta ja aliurakoitsijoita pyörii koko ajan 
kärkkymässä. Mutta pitäisi muistaa, ettei ali-
urakka tule omaa työtä edullisemmaksi, jos 
työt tehdään ammattitaidolla ja firma hoitaa 
työnantajavelvoitteensa asiallisesti.

– Tässä kohtaa punnitaankin pääurakoit-
sijan todellinen vastuullisuus: mikään reilun 
pelin aliurakoitsija ei voi tarjota alle asiallis-
ten hintojen. Jos sellaiseen lähdetään, ollaan 
mukana harmaissa ympyröissä.

– Kun kilpailu on kovaa, on urakkatarjo-
usten tarkka laskenta ja urakan seuranta 
entistäkin tärkeämpää. Tarjouksia on teh-
tävä oma-aloitteisesti, ja ne on oltava hyvin 
perusteltuja.

– Itselleni on ollut hyväksi avuksi urakan 
mittaus- ja laskentakurssit, joita on järjestetty 
Siikarannassa ja ammattiosastommekin 
toimesta. Urakka on helpompi saada, kun 
sen pystyy mitoittamaan ja perustelemaan 
pätevästi.

– Tuntuuhan se vähän "ylimääräiseltä", 
kun varsinaisen työn lisäksi pitää harrastaa 
laskentaa, pitää tuntikirjanpitoa ja hoitaa ura-
kan seuranta kaikin puolin jämptisti. Mutta 
vain sen avulla homma pysyy hanskassa. 
Urakkamies pärjää, kun tuntee oikeutensa 
ja pystyy pitämään niistä kiinni. Jokainen 
eurohan se on otettava tilipussiin, mikä 
työstä kuuluu.

– Tässä mielessä oma aktiivisuus kan-
nattaa, ja urakkamiehen ”kirjanpitotaidoista” 
on todella hyötyä, kun urakoita haemme ja 
rakennuksia nostamme, Jarmo Korhonen 
sanoo.

Hän viihtyy hyvin kirvesmiehen työssä:
– Siinä on edelleen oikeaa käsillä tekemi-

sen meininkiä ja myös näkee, että saa jotain 
aikaan. Työn hyviä puolia on vaihtelevaisuus 
ja mukava rytmitys. Parasta on urakassa 
tyypillinen hallittu kiire – tehdään rivakasti, 
että saadaan aikaiseksi, mutta ei hosuta 
henki hieverissä. ■

Lujatalon Jarmo Korhonen:

”Urakan laskentaan
kannattaa satsata...”

■ ■ ■ ■
■ ■ ■

■ ■
■

Renope Oy Renope Oy
■ Betonilaudoitustyöt,

järjestelmämuottityöt,
betonointityöt.

■ Järjestelmäseinät,
puulasiseinät, väliseinät,
alakatot, puusepäntyöt.

Erik Pesonen   0400 500 150

Arkadiankatu 8 E 28, 00100 HELSINKI
Puh. 020 781 5777 ● Fax 020 781 5778

renopeoy@co.inet.fi

Pääluottamusmies Jarmo Korho-
nen, 45, on on myös ammattiosas-
tomme hallituksen jäsen.
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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. Ei heinäkuussa.

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

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

Aktiivien sähköpostiosoitteita:
Puheenjohtaja Kalevi Partonen:

juha.partonen@pp1.inet.fi
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:

jari.jaaskelainen@yit.fi
NCC:n plm. Teppo Rautiainen:

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

manu.kivisaari@srv.fi

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

http://www.kolumbus.fi/kirvesmiehet

■ Timpurirantaan
touko- ja elokuussa
Lehmijärven rannalla Lohjan kunnassa 
sijaitseva ammattiosaston loma- ja 
vapaa-ajanpaikka Timpuriranta on vuok-
rattu Prometheus-säätiölle nuorisoleirejä 
varten ensi kesäkuun alusta elokuun 
alkuun. Muina aikoina paikka on jäsenten 
ja muidenkin käytettävissä edulliseen 
hintaan toukokuun alusta alkaen.

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

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

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

■ 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.

■ Kirveskerho 55
Juttutupa kokoontuu talviaikaan 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,  Puistopiha 2 C 44, 02610 Espoo  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  050-59709111

Hallitus kokoontuu osaston toimitilassa Mäkelänkatu 8:ssa, joka kuukauden toista keskiviikkoa
edeltävänä torstaina klo 18. Ennen kokousta toimistolla päivystys, puh. 714409.
Kokoukset 2010: 14.1., 4.3., 8.4., 6.5., 3.6., 12.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. Kevätkokous helmikuussa.

Kirvesmiesten syyskokous yksimielisissä merkeissä

Kunnallisten palvelujen
alasajo lopetettava

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto 
vaatii pääkaupunkiseudun kuntia lopet-
tamaan terveys- ja muiden kunnallisten 
palvelujen alasajon. Vaatimus hyväksyttiin 
ammattiosaston syyskokouksessa 28. 
marraskuuta. Yksituumainen kokous hy-
väksyi ajankohtaisten kannanottojen lisäksi 
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä 
suoritti henkilövalintoja vuodelle 2010. Pu-
heenjohtajana jatkaa Juha Partonen.

Rakennusliitto tekee
oman sopimuksen
– Rakennusliitto valmistautuu tekemään 
oman liittokohtaisen työehtosopimuksen, 
sanoi tilannekatsauksen antanut puheen-
johtaja Matti Harjuniemi. Hänen mukaansa 
SAK:n johdolla yritetään kasailla jonkinlaista 
keskitettyä ratkaisua, mikä tuskin tulee 
onnistumaan. EK ajaa puolestaan nolla- tai 
miinusmerkkistä ratkaisua, vaikka valittelee 
toisaalla ostovoiman hiipumista.

– Rakentajat edellyttävät joka tapauk-
sessa reaalipalkkojen korotusta tilanteessa, 
jossa jo on tiedossa verojen ja maksujen 
korotuksia sekä noin 1,5 prosentin inflaatio. 
Palkankorotuksen ohella mm. kirvesmiehet 
vaativat korjauksia urakkapalkkamäärä-
yksiin. Rakennusliiton neuvottelut alkavat 
tammikuussa. Sopimuskausi päättyy hel-
mikuun lopussa.

Syyskokouksen keskustelussa oltiin 
sitä mieltä, että harmaitten markkinoiden 

pyörittämisessä ovat päävastuussa suuret 
rakennusliikkeet. Ne käyttävät hyväkseen 
aliurakointiketjuihin piilotettuja palkanpolki-
joita, vaikka voisivat sen halutessaan estää. 
Myös kuntien, asuntoyhtiöiden ja muiden 
tilaajatahojen tulisi aina varmistaa urakoit-
sijoiden taustat rikollisten karsimiseksi.

Jäsenmaksuosuuden ja 
Rakentajan supistuksia 
protestoitiin
Kirvesmiesten syyskokous esitti vastalau-
seensa sekä osastojen jäsenmaksuosuu-
den supistamiselle että Rakentaja-lehden 
ilmestymiskertojen vähentämiselle.

Liiton jäsenmaksua maksetaan nykyisin 
1,7 prosenttia palkasta, ja ammattiosastoille 
palautetaan ensi vuonna 0,15 prosentin 
osuus. Tänä vuonna (2009) osaston osuus 
oli 0,17 ja kaksi vuotta sitten vielä 0,20 %. 
Syyskokous katsoi, että leikkaukset johtavat 
tinkimiseen perustason toiminnasta.

Liiton johto perustelee jäsenmaksu-
osuuden vähentämistä työttömyyskassan 
paisuneille kuluilla. Kirvesmiesten mielestä 
tilannetta voitaisiin tarvittaessa helpottaa 
mm. liiton omaisuutta realisoimalla.

Valitettavana pidettiin myös liitossa tehtyä 
päätöstä Rakentajan muuttamisesta kerran 
kuussa ilmestyväksi aikakauslehdeksi. 
Lehti on konkreettinen yhteydenpitoväline 
jäsenistöön päin: Lehti on helppo viedä työ-
maan ruokalaan luettavaksi. Sitä ei korvaa 

kaavailtu verkkolehti, koska kaikki jäsenet 
eivät edes omista nettiyhteyttä.

Ammattiosaston hallitus 2010
Puheenjohtaja: Juha Partonen.
Varsinaiset jäsenet:

Aro Juhani, Eerola Seppo, Harmonen 
Martti, Heikkinen Pasi, Hirvonen Heikki, 
Jokela Markku, Jääskeläinen Jari, Kivisaari 
Manu, Koivu Seppo, Korhonen Jarmo, Junt-
tila Jorma, Piirainen Matti, Siipilehto Ahti, 
Tolonen Antero ja Rautiainen Teppo.

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Nieminen Jarkko, Kortelainen Seppo, 

Drufva Max, Kokkonen Esko, Huutola Pasi, 
Kivelä Simo, Junttila Lauri, Vehviläinen Jor-
ma, Alakoski Jorma, Ursin Jorma, Nurminen 
Pentti, Viljanen Niko, Husso Aki, Hultman 
Sami, Nordström Jan.

Osaston luottamusmiehiksi valittiin edel-
leen Jari Jääskeläinen ja Matti Piirainen.

Osaston hinnoittelujaostoksi nimettiin 
hallitus, kokoonkutsujana puheenjohtaja. 
Muita jaostoja valitaan tarpeen vaatiessa.

Tes-tavoitteet
Ammattiosaston hallitus hyväksyi jo syys-
kuussa osaston tes-tavoitteet:

1. laman kuluja ei saa maksattaa 
työntekijöillä eikä tes-määräyksiä hei-
kentää:

- palkankorotus: inflaatiokehitys+1,5 %,
- urakkatyön takuupalkaksi vähintään 6. 

palkkaryhmän palkka,
- karenssi pois sairasajan palkasta,
- työkalukorvausten korotus.
2. rakennusalan yrityksillä on varaa, 

viime vuosina ne ovat keränneet histo-
riallisen suuria voittoja:

- Rakennusliiton ei pidä mennä samaan 
palkkojen alennuslinjaan kuin Metalliliitto,

- työnantajien kela-maksu palautettava,
- rakennusyritykset vastuuseen ulkomai-

sen työvoiman  vastuuttomasta suosimises-
ta ja hyväksikäytöstä.

Osasaton jäsenmäärä kasvussa
Helsingin Kirvesmiehet Ry / Jäsenmäärä lokakuu 2009:

Ikäjakauma 2006 2007 2008 2009 % 2009
Alle 18 v  67 128 54 3,5
18-29 v 113 129 148 236 15
30-40 v 265 201 196 196 13
41-51 v 295 304 286 282 18,5
52-65 v 466 425 437 436 28,5
Yli 65 v  305 318 328 21,5
yhteensä 1447  1446  1512 1554 100,0

Lokakuuhun 
mennessä vuon-
na 2009 oli liitty-
nyt 59 uutta jä-
sentä. Yhteensä 
1554 jäsenestä 
oli A-maksavia 
925, eläkkeellä 
olevia vapaajäse-
niä oli 372. 

Rakennusliiton 
puheenjohtaja 
Matti Harjuniemi 
sai kiitosta kirves-
miesten syysko-
kouksessa liiton 
ripeästä toiminnas-
ta SRV:n saartotoi-
missa. Sen sijaan 
osastojen jäsen-
maksuosuuden ja 
Rakentajan supis-
tuksia hän joutui 
selittämään kriitti-
selle yleisölle.
Pöydän päässsä 
syyskokouksen pu-
heenjohtajina Juha 
Partonen ja Esko 
Kokkonen sekä ta-
loudenhoitaja Pasi 
Heikkinen (oik.). 


