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Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsenyrityksille 

 

Rakennustuoteteollisuuden lakko 

Rakennusalan työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Lähes kolme kuukautta 
kestäneiden neuvottelujen jälkeen Rakennusliitto vaatii edelleen lähes kaksinkertaisia pal-
kankorotuksia muihin yleisessä linjassa mukana oleviin aloihin verrattuna. 
 
Rakennusteollisuus RT:n hallitus on kokouksessaan 4.4.2018 päättänyt pysyä yleisen linjan 
mukaisissa palkankorotuksissa, minkä seurauksena Rakennusliitto ilmoitti välittömästi ra-
kennustuoteteollisuuteen yrityksiin kohdistuvasta lakosta seuraavasti: 
 
Betonimestarit Oy 
Betset Oy 
Parma Oy 
Rajaville Oy 
Parmarail Oy Ab 
Ruskon Betoni Oy 
Rudus Oy 
Lisäksi lakkoon on julistettu näiden kaikkien yhtiöiden tytäryhtiöiden työt, joissa työnteki-
jöiden työehtoihin sovelletaan rakennustuoteteollisuuden työehtosopimusta. 
 
Lakkopäivät ovat 19.4., 20.4., 23.4. ja 24.4.2018 sekä 3.5., 4.5., 7.5., ja 8.5.2018. 
Lakko alkaa kunakin päivänä klo 00.00 ja päättyy 24.00. 
Rakennusliiton ilmoituksen mukaan lakon pirissä olevat työntekijät eivät tee mitään sellaisia 
töitä, joihin sovelletaan rakennustuoteteollisuuden työehtosopimusta. 
 
Lisäksi Rakennusliiton Kotkan osasto on ilmoittanut työtaistelusta Rudus Oy:n Kotkan yksi-
kössä 19.4.2018 klo 06.00 – 20.4.2018 kello 22.00. 
 
Kyse on laillisista työtaisteluista, koska työehtosopimus ei ole voimassa. Jokainen työntekijä 
päättää itse työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta. Työtaistelun ajalta ei makseta palk-
kaa. Mikäli joidenkin rakennusalan työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden työs-
kentely estyy työtaistelutoimenpiteiden vuoksi, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa 
tällaisille työntekijöille palkkaa työnteon estymisen ajalta. 
 
Lakkoilmoituksen vuoksi neuvottelut ovat toistaiseksi keskeytyneet.  
 
Nyt ilmoitetun rakennustuoteteollisuuden lakon lisäksi 1.3.2018 alkanut ylityökielto on 
edelleen voimassa. Rakennusliitto järjestää edelleen lyhytkestoisia pistemäisiä työtaisteluja 
ympäri Suomea.  
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https://rakennusliitto.fi/event/rakennusliiton-ammattiostojen-jarjestamia-tes-
infotilaisuuksia/ 
 
Lisäksi rakennustyömaiden sähköasentajat uhkaavat lakolla. Lakko on ilmoitettu alkavaksi 
ma 9.4.2018 klo 06.00 ja se koskee n. 2500 sähköasennusalan työntekijää. 
 

Työtaistelun vaikutus toimitussopimuksiin 

 
Rakennustuotteiden yleisten toimitus- ja hankintaehtojen mukaan (RYHT 2000) toimituksen 
viivästyksestä ja viivästyksen syistä sekä uudesta toimitusajankohdasta on ilmoitettava vii-
pymättä kirjallisesti toiselle sopimusosapuolelle. 
 
 

Lisätietoja  Riikka Jäntti puh. 040 845 3690 
riikka.jantti@rakennusteollisuus.fi 
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