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Avainviestit
• Neuvottelujen pääkysymys on palkankorotukset

• RT on tarjonnut yleisen linjan korotuksia ja Rakennusliiton vaatimukset ovat noin kaksinkertaiset
‐ Yleisen linjan mukaisissa sopimuksissa palkankorotusten ja muiden kustannusvaikutteisten muutosten aiheuttama 

kustannusten nousu 24 kuukauden sopimuskaudelle on 2,2%. Yleisen linjan mukaiset palkankorotukset eivät 
myöskään sopimuskauden päättyessä ole korottaneet palkkoja 24 kuukauden sopimuskaudella 3,2 % enempää. 
Sopimuskautta pidentämällä kustannusvaikutus ja palkkoja korottava vaikutus jakautuu pitemmälle jaksolle ja 
mahdollistaa suuremmista nimellisluvuista sopimisen. Myös palkankorotusten ajankohdilla voidaan vaikuttaa 
kustannusten nousun määrään. Tähän mennessä on tiedossa, että vain kuntien kertakorvauksella on ylitetty yleinen 
linja.

‐ Rakennusliitto on vaatinut 50 sentin yleiskorotuksen 24 kuukauden pituisella sopimuskaudella kummallekin 
vuodelle. Koko rakentamisen perusansiosta (17,41) laskettuna 50 sentin korotus sopimuskauden alussa yksinään 
aiheuttaisi 2,9 prosentin kustannusnousun koko sopimuskaudelle ja ylittäisi yksinään yleisen linjan mukaisen 2,2 
prosentin. Jotta RL.n vaatima yleiskorotus voitaisiin ainoana korotuksena hyväksyä, se voitaisiin sopia tulemaan 
voimaan vasta elokuussa.

• Muita suurempiin palkankorotuksiin ei rakennusalalla ole perusteita, esim. teknologiaan verrattuna 
rakennusalan palkankorotukset ovat vuosina 2007-2017 olleet n. 9,5 prosenttiyksikköä suurempia, kuva 1.

• Myös todellinen palkkakehitys on rakennusalalla ollut huomattavasti muuta teollisuutta ripeämpää, kuva 2. 
‐ Vuonna 2003 rakentamisen säännöllisen työajan ansio oli noin 40 senttiä teollisuutta korkeampi. Vuonna 2016 ero 

oli kasvanut kaksinkertaiseksi rakentamisen eduksi.

‐ Rakennustuoteteollisuudessa säännöllisen työajan ansio oli vuonna 2003 puolestaan noin euron teollisuutta 
alempi, mutta vuonna 2016 ero oli supistunut noin 50 senttiin

• Identtisten työntekijöiden palkkakehitys vuosina 2003-2016 on ollut rakentamisessa noin 20% kiivaampaa 
kuin teollisuudessa, kuva 3.

• Rakennusliitto on palkankorotusvaatimustensa tueksi esittänyt rakennusalan muita surkeampaa 
palkkakehitystä vuodesta 1985 alkavalla laskentakaudella. Tähän kauteen sisältyy 90-luvun laman 
aiheuttama rakennusalan romahdus eikä sen vaikutusta voida korjata tämän päivän palkankorotuksilla.

• Tekstipuolella RT:n tavoitteena on saada työsopimuslain muutokset koeajan pidentymisestä ja 
takaisinottoajan lyhentymisestä käytäntöön sekä tuottavuutta lisääviä joustoja paikallisesti sopimalla lähinnä 
työaikamääräyksiin.
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Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus
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Lähde: Tilastokeskus
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Yhdessä yhteiskuntaa rakentamassa


