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RAKENNUSLIITON ILMOITUS TYÖTAISTELUSTA 

 

 

Kaikkien rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusten (myös maa- ja 

vesirakennusalan ja asfalttialan työehtosopimus) voimassaolo päättyi 

helmikuun lopussa. Työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä, 

mutta etenevät hitaasti. Rakennusliitto tavoittelee reilusti yleisen linjan 

ylittäviä palkankorotuksia ja samalla työnantajien yhtenäisen 

palkankorotuslinjan murtamista.  

 

Maaliskuun alussa alkoi kaikkia rakentamisen toimialoja koskeva ylityökielto 

(katso tarkemmin INFRA ry:n Elinkeino- ja työmarkkinatiedote 2/2018). 

 

Rakennusliitto on lisäksi ilmoittanut järjestävänsä pääkaupunkiseudulla 

työtaistelun perjantaina 23.3.2018 klo 11-16. Työtaistelu järjestetään 

tiedotustilaisuutena, johon on Rakennusliiton ilmoituksen mukaan kutsuttu 

Rakennusliiton 540:n osastoon (Uudenmaan maarakentajat) kuuluvat 

työntekijät sekä myös sellaiset Rakennusliittoon kuulumattomat työntekijät, 

jotka työskentelevät pääkaupunkiseudun rakennustyömailla.  

 

Kyseessä on laillinen työtaistelu, koska työehtosopimus ei ole voimassa. 

Jokainen työntekijä päättää itse työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta. 

Työtaistelun ajalta ei makseta palkkaa. Ja mikäli joidenkin työmaan 

työtekijöiden työskentely estyy työtaistelutoimenpiteiden vuoksi, 

työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa tällaisille työntekijöille palkkaa 

työnteon estymisen ajalta. 

 

Rakennusliitto on ilmoittanut vastaavista työtaisteluista LVI-asentajille, 

maalausalan työntekijöille, sisävalmistusvaiheen työntekijöille, 

kirvesmiehille sekä torninosturinkuljettajille ja -asentajille. Lisäksi 

Sähköliitto on julistanut ylityökiellon ja pistemäisiä työtaisteluja kohdistetaan 

myös LVI-toimialalle. 
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Työtaistelun vaikutus urakkasopimuksiin 

 

Yhdessä ylityökiellon kanssa tulevilla työtaistelutoimilla saattaa olla 

vaikutusta työmaan aikatauluihin. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 

YSE 23 §:n mukaan urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle 

työmaalla esiintyvistä työtaisteluista, 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 

huomattavia lisäkustannuksia käy päinsä. 

 

Mikäli työtaistelu vaikuttaa urakan aikatauluun, 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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