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Rakennusteollisuuden työsulku
-

-

-

Rakennusteollisuus RT:n toimialaliitot ovat julistaneet 25.4. rakennusteollisuuteen kattavan
työsulun 10. toukokuuta alkaen.
Sulku koskee liittoyhteisön kaikkien toimialojen jäsenyrityksiä: Talonrakennusteollisuuden,
Rakennustuoteteollisuuden, Infran, LVI-Teknisten Urakoitsijoiden, Pintaurakoitsijoiden,
Kattoliiton sekä Lattian- ja seinänpäällysteliiton jäsenyrityksiä.
Sulun ulkopuolelle jäävät muutamat rakennustuoteteollisuuden prosessiteollisuuden
jäsenyritykset sekä yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot ja sellaiset toiminnot, jotka
suuntautuvat muualle kuin rakennusteollisuuteen.
Työsulussa työnteko ja palkanmaksu keskeytetään.
Työsulku käytännössä seisauttaa valtaosan rakennustoiminnasta.
Työsulun taloudelliset vaikutukset bruttokansantuotteeseen ovat arviolta 50 miljoonaa euroa
päivässä, mikä vastaa sulkuun osallistuvien yritysten osuutta rakennusmarkkinasta.

Rakennusliiton käynnistämät ja ilmoittamat lakot
-

-

-

Rakennusliitto on aloittanut 19.4. lakon, joka kohdistuu seitsemään betoniteollisuuden
yritykseen. Lakossa on yli tuhat työntekijää.
Maanantaina 23.4. Rakennusliitto ilmoitti uusista lakoista 17. toukokuuta lähtien. Lakot
kohdistuvat useisiin merkittäviin yrityksiin rakennustuoteteollisuudessa, talotekniikassa sekä
pinta- ja infraurakoinnissa. Lakot koskevat laajimmillaan noin kolmeakymmentä rakennusalan
yritystä. Nyt ilmoitetut lakot kestävät 6. kesäkuuta saakka.
Vaikka lakot eivät kohdistu suoraan talonrakennusteollisuuteen, jo pelkästään betoniyritysten
lakko on vaikeuttanut merkittävästi talonrakennustyömaiden toimintaa. Lakkojen laajeneminen
myös muuhun tuoteteollisuuteen ja erikoisurakointiin vie edellytykset työmaiden toiminnalta.
Rakennusliiton ylityökiellot ovat olleet voimassa 1.3. alkaen. Työehtosopimusten voimassaolo
päättyi 28.2.
Tarkemmat tiedot lakon kohteena olevista yrityksistä ja lakon aikatauluista löytyvät
Rakennusliiton sivuilta
https://rakennusliitto.fi/luottamushenkilot/rakennustuoteteollisuuden-lakkopaivat/

Työsulun perusteet
-

-

-

Rakennusteollisuus RT päätyi työsulkuun Rakennusliiton ilmoitettua lakkojen laajenemisesta.
Lakot kohdistuvat edelleen yksittäisiin yrityksiin, joilla on kuitenkin merkittävä rooli koko
rakentamisen ketjun toimivuudelle. Lisäksi lakot asettavat yritykset keskenään eriarvoiseen
kilpailuasemaan. Koska lakot estävät normaalin toiminnan kaikilla rakentamisen aloilla, RT ei
nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä työsulkuun. Työsululla pyritään vauhdittamaan
neuvotteluita ja ratkaisun löytymistä.
Lakkojen syynä on Rakennusliiton ja Rakennusteollisuuden erimielisyys palkankorotuksista.
Rakennusteollisuus on sitoutunut noudattamaan palkankorotusten yleistä linjaa ja tukemaan
talouden kilpailukykyä. Rakennusliiton periaatteena on yleisen linjan murtaminen.
Rakennusteollisuus RT on tarjonnut yleisen linjan mukaisia 1,6 prosentin palkankorotuksia
kahden vuoden sopimuskaudella molempina vuosina. Rakennusliitto vaatii 50 sentin korotusta
tunnille kahtena vuonna. 50 senttiä alan perusansiosta eli 17,41 euron keskituntiansiosta
tarkoittaisi 2,9 prosenttia. Korotukset nostaisivat rakentamisen palkkoja kahden vuoden
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sopimuskaudella yhteensä 5,7 prosenttia, kun niin sanotussa yleisessä linjassa ne ovat olleet 3,2
prosentin luokkaa.
Yleisessä linjassa on tällä hetkellä mukana noin miljoona yksityissektorin palkansaajaa sekä
julkisen sektorin työntekijät.

Rakennusalan palkkakehitys
-

-

-

-

Rakennusalan palkkakehitys on ollut muihin toimialoihin nähden viime vuodet varsin vahvaa.
Esimerkiksi teknologiateollisuuteen verrattuna rakentamisen palkankorotukset ovat olleet 9,5
prosenttia suurempia vuosien 2005 ja 2017 välillä.
Myös todellinen palkkakehitys on rakennusalalla ollut huomattavasti muuta teollisuutta
ripeämpää.
o Vuonna 2003 rakentamisen säännöllisen työajan ansio oli noin 40 senttiä teollisuutta
korkeampi. Vuonna 2016 ero oli kasvanut kaksinkertaiseksi rakentamisen eduksi.
o 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
prosenttia kovempaa kuin teollisuudessa keskimäärin.
Rakennusliitto on palkankorotusvaatimustensa tueksi esittänyt rakennusalan palkkakehityksen
olleen muita heikompaa vuodesta 1985 alkavalla laskentakaudella. Tähän kauteen sisältyy
kuitenkin 90-luvun laman aiheuttama rakennusalan romahdus.
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