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TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT PITKITTYVÄT – TOIMI NÄIN 

Rakennusalan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet ja Raken-

nusliiton ilmoittama lakko, joka kohdistuu rakennustuoteteollisuuteen, 

on alkanut. Rakennusliitto on kertonut ilmoittavansa uusista lakoista 

maanantaina.  

 

Rakennusteollisuus RT:n hallitus päätti kokouksessaan torstaina 

19.4.2018, ettei yleisestä linjasta, johon on sitouduttu, luovuta. Kyseessä 

on Suomen linja, eikä Rakennusliiton vaatimiin korkeampiin palkankoro-

tuksiin ole perusteita. Rakennusala on Suomen kilpailukyvyn asialla.  

 

Rakennusliitto haluaa murtaa yleisen linjan. Tästä syystä neuvottelut pit-

kittyvät.  

 

Lue lisää Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Tapio Karin blogista: 

https://rakennusteollisuus.wordpress.com/2018/04/18/yli-kolmikym-

menvuotinen-tyorauha-sarkyy-rakennusalalla/ 

 

Ei erillissopimuksia  

 

Erillissopimusten tekeminen palkoista Rakennusliiton kanssa on kiellet-

tyä. Mikäli yritys tekee erillissopimuksen, se erotetaan työnantajajärjes-

tön jäsenyydestä.   

 

Rakennusliiton työtaistelutoimenpiteet – vaikutukset palkanmaksuun 

 

Työtaistelutoimiin osallistuville työntekijöille ei makseta palkkaa työtais-

teluun osallistumisen ajalta. Tämä koskee myös luottamusmiehiä ja työ-

suojeluvaltuutettuja. Työntekijöille, jotka eivät osallistu työtaistelutoi-

miin, maksetaan palkkaa normaalisti. Ylityökiellon aikana ylitöitä teke-

ville maksetaan normaali työehtosopimuksen mukainen ylityökorvaus. 

 

Jos työntekijä on sairauslomalla työtaistelutoimien aikaan, sairauslomalta 

maksetaan sairausajan palkka työehtosopimuksen määräysten mukai-

sesti. Jos työntekijän on perjantaisten tiedotustilaisuuksien aikaan vuosi-

lomalla ja työntekijän vuosiloma on alkanut ennen perjantaita, työtaiste-

lutoimi ei keskeytä vuosilomaa. 

 

Koska kyseessä ovat Rakennusliiton ja/tai sen osaston julistamat työtais-

telutoimet, niistä ei voi aiheutua muita seurauksia toimiin osallistuville 

työntekijöille. 
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Työnantajan mahdollisuus jalkauttaa työntekijä 

 

Lakon johdosta voi syntyä tilanteita, joissa lakkoon osallistumattomien 

työntekijöiden työnteko estyy. Tällöin työnantajalla on mahdollisuus 

jalkauttaa työntekijä. Jalkauttamisella tarkoitetaan työnteon ja pal-

kanmaksun keskeyttämistä.  

 

Jalkauttaminen arvioidaan jokaisen työntekijän osalta erikseen. Jalkautus 

alkaa työnteon estyessä ja loppuu, kun työn tekeminen on taas mahdol-

lista. Jalkauttamisen edellytyksenä on, että lakolla ajetaan myös sen työn-

tekijän etuja, jonka työ estyy. Nyt tällainen yhteys on olemassa kaikkien 

Rakennusteollisuuden alaisten työntekijöiden työehtosopimusten piirissä 

olevilla työntekijöillä. 

 

Ellei tällaista yhteyttä ole, työnantajalla on velvollisuus maksaa palkkaa 

seitsemän päivän ajan. Yritys ei siis voi jalkauttaa toimihenkilöitä tai 

muun kuin Rakennusteollisuuden sopimusalan työehtosopimuksen pii-

riin kuuluvia työntekijöitä. Jos lakko estää heidän työntekonsa, tulee heille 

maksaa palkkaa seitsemän päivän ajan. Lakko tai lakon takia tarjolla ole-

van työn väheneminen ei ole lain mukaan hyväksyttävä syy lomauttaa 

työntekijä. 

 

Vaikutukset urakkasopimuksiin 

 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 23 §:n mukaan urakoitsi-

jan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle työmaalla esiintyvistä työtaiste-

luista, mikäli näillä voi olla vaikutusta työmaan aikatauluun. Urakoitsijan 

tulee lisäksi YSE 22 §:n mukaan ryhtyä työtaistelusta johtuvien esteiden 

torjumiseen sekä pyrkiä jatkamaan suoritustaan, mikäli se ilman huomat-

tavia lisäkustannuksia käy päinsä. Mikäli lakko vaikuttaa urakan aikatau-

luun, urakoitsijalla on YSE 20 §:n mukaan oikeus saada urakka-aikaan 

kohtuullinen pidennys. Lisäksi tilaaja on YSE 50 §:n mukaisesti velvollinen 

korvaamaan osan urakan keskeytymisestä aiheutuvista kustannuksista. 
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