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LVI-päivät 

Tampere, 26.10.2017 

Kyösti Suokas, Rakennusliitto 

 

TULEVAISUUDEN HAASTEITA TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA 

 

 Työllisyys on nyt hyvä, entä jatkossa 

-poliitikkojen esitys työlupien saatavuusharkinnan poistamisesta voi sekoittaa 

rakennusalan työmarkkinat perusteellisesti  

-joudummeko samaan tai vielä pahempaan mutapainiin harmaan talouden 

kanssa, kuin missä olimme kymmenen vuotta sitten 

-joillakin Rakennusliiton sopimusaloilla EU:n ulkopuolisella työvoimalla 

urakoivat yritykset valtaavat markkinoita jo nyt – voiko tämä perustua 

työntekijöiden ylivertaiseen osaamiseen vai johonkin muuhun 

-jos rajat avataan, niitä ei hevin suljeta, toimintaympäristöön tulee pysyvä 

muutos 

-miten kauan rakennusalan hyvä suhdanne jatkuu – mikään ei ole ikuista, se 

on nähty 

-hyvän suhdanteen aikana alan kehitykseen ei riitä aikaa ja intoa, huonon 

suhdanteen aikana siihen ei katsota olevan varaa 

-koko ajan pitää hakea sellaisia ratkaisuja, jotka tuottavat hyötyä sekä 

työnantajalle että työntekijälle, niitä löytyy, vaikka ei aina helposti 

-tietotekniikan hyödyntäminen ei ole varmasti saavuttanut huippuaan, 

työaikojen ja taukojen kyttäys on hyödytöntä ja lähinnä ärsyttävää, 

moninkertainen määrä aikaa hukataan tavaran ja mestojen odotteluun 

-uusi tekniikka antaa mahdollisuuksia työaikojen tehokkaampaan käyttöön ja 

myös työntekijän tarpeisiin perustuviin joustoihin – huoltoautosopimus on 

yritys tähän suuntaan  

 

Palkkakehityksessä ei ole ollut hurraamista 

-Rakennusliiton jäsenten palkkakehitys on ollut hyvin mollivoittoista, liukumat 

liukuvat alaspäin 

-palkkoihin vaikuttaa suunnaton työvoiman ylitarjonta ja vuosikymmenten 

saatossa kehittynyt kulttuuri, että hinta on aina tärkeämpi kuin laatu – jotkut 

suuretkin yritykset näyttävät menettäneen kiinnostuksensa laadukasta työtä 

kohtaan – laadusta tingitään sekä työssä että materiaaleissa 



2 
 

-LVI-ala on muita Rakennusliiton toimialoja paremmassa tilanteessa, sillä 

ulkomaisen työvoiman hintoja alentava paine ei ole yhtä kova kuin esimerkiksi 

talonrakennuksessa 

 

Palkankorotukset ovat keskeisiä tulevalla sopimuskierroksella 

-takana on useiden vuosien nollakorotukset 

-Rakennusala ei ole mukana kiky-sopimuksessa ja tämä helpottaa 

sopimuskierrosta – ei tarvitse hakea revanssia heikennyksistä 

-asiallisista palkankorotuksista kyllä sovitaan, jos ulkopuoliset eivät sekaannu 

rakennusalan työehtosopimusneuvotteluihin – tämä vaara on aina olemassa 

-nyt rakennusalan korkeasuhdanteen aikana ei pitäisi kompastua 

lillukanvarsiin, periaatteellinen on parempi olla silloin, kun töitä ja vauhtia on 

vähemmän 

 

Työehtosopimusten kehittäminen on aina ajankohtaista 

-LVI-alan työehtosopimukseen ei ole mitään suuria muutospaineita – 

urakkahinnoittelun päivittäminen on normaalia rutiinia ja pakko tehdä, jotta 

urakkatyö on ylipäätänsä mahdollista 

-Rakennusliiton työehtosopimustavoitteista päätetään vasta myöhemmin 

syksyllä suurten jäsenkokousten jälkeen – tiedossa ei kuitenkaan ole mitään 

erityisiä yllätyksiä 

-jo aiemmin Rakennusteollisuudelle on ilmoitettu, että sairauspoissaolojen 

omailmoitusjärjestelmä muutetaan pääsäännöksi, paikallisesti sovittavin 

menettelytavoin, ja lääkärintodistuksen vaatiminen tulee poikkeukseksi – tämä 

tutkitusti vähentää sairauslomapäiviä ja kustannuksia – valtaosassa 

järjestäytyneitä yrityksiä menettely on jo käytössä 

-paljon julkisuutta saanut kuuden euron työkokeilu lopetetaan – yritys oli hyvä 

ja jalo, mutta järjestelmälle ei ollut tilausta – turhaa roikottaa sopimustekstejä 

työehtosopimuksissa, koska odotettavissa on korkeintaan joitakin 

väärinkäyttötapauksia, oikeita kokeilusopimuksia ei ole syntynyt eikä synny 

-suurimmat muutospaineet sopimuskierroksella kohdistuvat 

rakennustuoteteollisuuteen, betoniteollisuuteen on saatava aikaiseksi uusi 

kaikkien ymmärrettävissä oleva palkkausjärjestelmä – jos tuoteteollisuuteen 

syntyy työhäiriöitä, ne heijastuvat läpi koko rakentamisen ketjun, kovan 

kysynnän takia elementtien toimituksissa on jo nykyisissä rauhanomaisissa 

olosuhteissa paikoin hankaluuksia  


