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TIETOPAKETTI PINTAURAKOITSIJAT RY:N JÄSENYYDESTÄ 

 

1. Pintaurakoitsijat ry 

Pintaurakoitsijat ry on maalaus- ja pintakäsittelyalan valtakunnallinen toimiala- ja työnantajajärjestö. 

Vuonna 1917 perustettuna järjestönä meillä on pitkät perinteet pintakäsittely- ja maalausalan 

kehittämisessä ja olemme vakiinnuttaneet asemamme valtakunnallisena työnantajajärjestönä. 

Neuvottelemme muun muassa yleissitovan maalausalan työehtosopimuksen, huolehdimme 

jäsenistömme edunvalvonnasta, neuvonnasta ja kouluttamisesta sekä annamme jäsenistöllemme 

oikeudellista apua ja tukea ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.   

Jäsenyrityksemme ovat pintakäsittelyalan asiantuntijoita. Suurin osa jäsenyrityksistämme suorittaa 

erilaisia uudis- ja korjauskohteiden rakennusmaalaustöitä kattaen niin yksityisille kuin 

elinkeinonharjoittajille suoritettavat pintakäsittelytyöt. Työt eivät kuitenkaan rajoitu vain 

rakennusmaalaukseen, vaan suuri joukko jäsenyrityksistämme suorittaa myös muita 

pintakäsittelyalan töitä teollisuuspinnoituksista/-maalauksista vaativiin lattiapinnoituksiin asti. 

Jäsenyrityksemme tekevät myös rakennussaneerausta ja osa toimii pintakäsittelytöiden ohessa myös 

rakennushankkeiden pääurakoitsijana. 

Tällä hetkellä meillä on noin 240 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 300 

miljoonaa euroa. Jäseniksi on tervetulleita kaikenkokoiset yritykset ja tälläkin hetkellä jäseninämme 

on niin yhden miehen työllistäviä yrityksiä kuin yli 200 ammattilaista työllistäviä yrityksiä. 

Pintaurakoitsijat ry:n varsinaisia jäseniä ovat 16 alayhdistystä, joista valtakunnallinen liittomme 

muodostuu. Kaikki jäsenyritykset ovat tarkalleen ottaen jäseniä yhdessä tai useammassa näistä 

alayhdistyksistä ja siten näiden jäsenyyden kautta automaattisesti myös Pintaurakoitsijoissa. 

Käytännössä tämä näkyy uudelle jäsenelle siten, että jäsenhakemuksen käsittelee aina jokin 16 

alayhdistyksestä. Prosessi on kuitenkin tehty suoraviivaiseksi ja helpoksi – kaikki hoituu yhdellä 

jäsenhakemuksella joko Pintaurakoitsijoiden kotisivuilla sähköisesti tai täyttämällä tämän tietopaketin 

liitteenä oleva jäsenhakemus. 

Alayhdistykset laajentavat Pintaurakoitsijat ry:n palveluvalikoimaa ja tarjoavat erityisesti erinomaiset 

mahdollisuudet verkostoitua saman alueen yrittäjien kanssa. 

Ymmärrämme hyvin, että kaikki yritykset ovat kiinnostuneita eri asioista. Jokainen Pintaurakoitsijat 

ry:n jäsen saa olla jäsen omista lähtökohdistaan. Yksi on yhdistysaktiivi sekä liitossa että 

paikallisyhdistyksessä, toinen hoitaa lakiasioita avullamme ja hyödyntää jäsenpalvelunsa viimeisen 

päälle, kolmas ehtii vain selata Väri ja Pinta -lehden ja uutiskirjeet, mutta tietää saavansa tarvittaessa 

apua. Kaikki voivat siten hyödyntää jäsenyyttään oman tarpeensa mukaan. 

Rakennusalalla yhteistyö tuo parhaiten tuloksia pitkällä aikavälillä. Tästä syystä johtuen 

Pintaurakoitsijat ry on järjestäytynyt edelleen Rakennusteollisuus RT ry:n keskusjärjestöön. RT 

vuorostaan on järjestäytynyt edelleen Elinkeinoelämän keskusliitoon. RT:n ja EK:n jäsenyydet 

laajentavat palveluvalikoimaamme ja lisäävät vaikutusmahdollisuuksiamme laajemmassa 

mittakaavassa. 
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2. Pintaurakoitsijat ry:n jäsenedut 
 

I. Lakimiespalvelut tuovat rahanarvoisia etuja jäsenille 

Neuvonta 

Ymmärrettäviä lakineuvoja jäsenille. Jäsenet voivat olla maksutta puhelimitse tai sähköpostitse 

yhteydessä rakennusalan urakka- ja työoikeudellisiin asioihin erikoistuneeseen lakimieheen. 

Toimistolla voi myös piipahtaa käymässä paikan päälle asiakirjapinon kanssa ja sovittaessa 

vierailemme myös jäsenyritysten tiloissa. 

Neuvontaa annetaan selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, eikä kynnystä soittamiselle ole tehty 

korkeaksi. Neuvontaa annetaan erityisesti maalausalan työehtosopimuksen tulkinnassa sekä muissa 

työoikeudellisissa kysymyksissä. Myös urakka- ja muissa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä 

annetaan tukea ja neuvontaa, mutta syvempi perehtyminen tai urakkariitojen hoitaminen yleisissä 

tuomioistuimissa ohjataan ulkopuolisille asianajotoimistoille. 

Riidat 

Lakimiehemme avustaa jäsenyrityksiä maksutta työntekijöitä edustavan Rakennusliiton kanssa esiin 

nousseiden riitojen selvittämisessä ja hoitamisessa. Oikeusapua annetaan myös maksutta 

työtuomioistuimessa mahdollisesti vireille tulevissa riita-asioissa, mikäli yritys on hallituksen 

päätöksen mukaan noudattanut TES- ja työoikeudellisia säännöksiä ja muita ohjeita. Myös yleisissä 

tuomioistuimissa käsiteltäviin työoikeudellisiin riitoihin on mahdollista poikkeustapauksissa anoa 

oikeusapua hallitukselta. 

Säästöä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä 

Moni pitkäaikainen jäsenliikkeemme mieltää lakimiehen tarjoaman avun "vakuutuksena". 

Ensisijaisesti riidat pyritään välttämään koulutuksen, ohjeistuksen sekä ennakollisen neuvonnan 

avulla. Jos kuitenkin riidalta ei pysty välttymään, on tuki ja apu aina saatavilla. 

Tärkeää on muistaa, että yhdenkin riidan välttäminen neuvonnan avulla säästää hyvin nopeasti jopa 

kymmeniä tuhansia euroja! Tärkeää on myös muistaa muu näkymätön hyötyä - Normaali riita 

käräjäoikeudessa kestää vuosia, jonka aikana lakimiehen käyttämien tuntien lisäksi myös jäseneltä 

tarvitaan runsaasti kirjallisia selvityksiä ja lopulta myös läsnäoloa riidan hoitamiseksi. 

Liittomme korostaa voimakkaasti ennaltaehkäisyä, joka johtaa poikkeuksetta parhaimpaan ja 

taloudellisimpaan lopputulokseen. 

II. Jäsenille kohdennetut koulutukset 

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua maksuttomiin TES, työlainsäädäntö tai urakkasopimuksia/YSE-

ehtoja koskeviin koulutuksiin. Koulutuksia järjestetään paikallisyhdistysten pyynnöstä tarpeen 

mukaan ja ne voidaan räätälöidä myös aluekohtaisia tarpeita tai erityiskysymyksiä koskeviksi. 

Koulutuksia järjestetään valtakunnallisesti ympäri Suomen ja suunnitellaan aina puhtaasti 

pintakäsittelyalan erityispiirteet huomioon ottaen. 

Myös paikallisyhdistykset järjestävät omia koulutustilaisuuksia, joihin jäsenyritysten on mahdollista 

osallistua. 
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III. Mahdollisuus vaikuttaa ja verkostoitua 

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa työehtosopimusten tai koko Pintakäsittelyalan 

kehittämiseen. Paikallisyhdistysten sisällä on erittäin helppo esittää kannanottoja ja ehdottaa niiden 

eteenpäin viemistä valtakunnalliselle tasolle. Myös suora vaikuttaminen on mahdollista ja kaikki 

jäsenyritykset voivat hakeutua Pintaurakoitsijoiden päättäviin elimiin yrityksen koosta riippumatta. 

Paikallisyhdistykset tarjoavat myös helpon ja käytännöllisen tavan tutustua muihin saman alueen 

yrittäjiin ja saada vertaistukea muilta yrittäjiltä. 

Jokaisella jäsenyrityksellä on mahdollisuus osallistua myös Pintaurakoitsijoiden tai 

paikallisyhdistysten järjestämiin tapahtumiin tai muihin aktiviteetteihin. 

IV. Jäsentiedotteilla pysyt ajan tasalla 

Tiedotamme aktiivisesti jäsenistöämme ajan kohtaisista asioista sähköpostitse toimitettavilla 

jäsentiedotteilla. Jäsentiedotteet ovat myös jälkikäteen luettavissa kotisivujemme jäsenille 

tarkoitetusta osiosta. Jäsentiedotteissa kerromme ajankohtaisista muutoksista, annamme käytännön 

neuvoja, toimintamalleja ja linjauksia sekä pidämme muutoinkin jäsenistön ajan tasalla liiton sisäistä 

ja ulkoisista tapahtumista. 

V. Kattava Väri ja Pinta -lehti 

Tarjoamme jokaiselle jäsenyrityksellemme maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Väri ja Pinta -

lehden kotiin kannettuna. Lehti on koko Suomen ainoa kattava pintakäsittelyalan julkaisu, jonka 

levikki on lähes 10.000 painosta. Jäsenyritykset voivat myös antaa juttuvinkkejä lehteen ja saada sitä 

kautta äänensä kuuluviin. Lue tuorein Väri ja Pinta -lehti kotisivuiltamme ja tutustu myös kotisivuilta 

löytyvään lehden arkistoon. 

VI. Tilaajavastuumaksut 

Pintaurakoitsijat maksaa jäsenistönsä puolesta tilaajavastuumaksut jäsenmaksuun kuuluvana etuna. 

VII. Lomakepankki 

Jäsensivulta löytyy kattava lomakepankki, josta löytyy oma lomake lähes jokaista yleisintä työsuhdetta 

koskevaa tilanne koskien. Lomakkeet on jäsenyritysten vapaasti ladattavissa ja lomakepankkia tullaan 

täydentämään myös kattavammilla urakkasuhteita koskevilla erityisoppailla. 

VIII. Q&A -palstasta tukea vuorokauden ympäri 

Kotisivujen uudistuksen myötä avasimme niin sanotun Q & A -palstan osaksi ainoastaan jäsenistölle 

kuuluvia jäsensivuja. Q & A -palstalle kerätään lakipalveluun esitettyjä kysymyksiä (ilman 

tunnistetietoja) ja niihin annettuja vastauksia selkeästi eri aihealueisiin ryhmiteltynä. Jäsenille palvelu 

on käytössä vuorokauden ympäri ja ajan kuluessa siitä muodostuu yhä kattavampi opas eri 

työsuhdetta koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. 

IX. Yhteistyökumppaniemme tarjoamat jäsenedut 

Yhteistyökumppanimme tarjoavat jäsenistölle erilaisia etuja jäsenhintaan. Tutustu 

yhteistyökumppaneihimme ja heidän tarjoamiin etuihin kotisivuillamme 

X. RT:n ja EK:n tarjoamat vaikutusmahdollisuudet ja palvelut 

Pintaurakoitsijat ry on jäsenenä Rakennusteollisuus RT ry:ssä ja EK:ssa. Jäsenillämme on 

mahdollisuus vaikuttaa em. yhdistysten kautta laajemmassakin mittakaavassa sekä heillä on oikeus 

osaan kattojärjestöjen tarjoamista palveluista. 
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3. Jäsenyyden edellytykset ja velvoitteet 

Jäsenedellytyksiä on käytännössä kaksi. Ensimmäinen on ylipäänsä toimiminen pintakäsittelyalalla. 

Tämä tulee mieltää laajasti eikä jäsenyydestä kiinnostuneiden kannata epäröidä ottaa yhteyttä 

toimiston asian selvittämiseksi. 

Toinen jäsenyysedellytys on hyvämaineisuus ja halu sitoutua noudattamaan niin lakeja, asetuksia, 

työehtosopimuksia kuin muita annettuja ohjeita tai määräyksiä. Käytännössä jäsenen tulee sitoutua 

noudattamaan myös Pintaurakoitsijat ry:n, alayhdistysten, RT:n ja EK:n sääntöjä.  

Käytännössä olemassa olevat jäsenen velvoitteet rajoittuvat kahteen asiaan. Ensimmäinen on 

jäsenmaksun maksaminen ja toinen jäsentietoilmoituksen sekä tilastotietojen antaminen. 

Vuosikokouksen vahvistaa vuosittain jäsenmaksujen määrän, joka on viime vuosina perustunut 

yritysten liikevaihtoon. Katso jäsenmaksutaulukko kotisivuiltamme tai tämän tiedotteen liitteestä. 

Huomioithan, että kotisivuilta löytyy myös automaattinen jäsenmaksulaskuri. Uusien jäsenten 

kohdalla jäsenmaksua maksetaan aina vain liittymiskuukaudesta eteenpäin.  

Jäsentietoilmoitus annetaan puolestaan kerran vuodessa. Pyydämme tietoja muun muassa 

jäsenmaksun määräämiseksi sekä tilastointi varten. Tiedustelemme mm. yrityksen liikevaihtotiedot, 

henkilöstömäärän, palkkatiedot sekä edellytämme EK:n tilastokyselyyn vastaamista. Kaikki tiedot 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 

4. Jäsenhakemuksen täyttäminen ja tarvittavat liitteet 

Pintaurakoitsijat ry:n jäseneksi on helpointa liittyä täyttämällä kotisivuiltamme löytyvä sähköinen 

lomake. Lomakkeen yhteydessä on selkeä ohjeistus täyttöä helpottamaan. Mikäli kuitenkin haluat 

täyttää lomakkeen käsin tai koneella, voit ladata word-dokumentin kotisivuiltamme. 

Jäsenhakemuslomake on myös tämän tietopaketin liitteenä. 

Jäsenhakemukseen tulee liittää jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista: 

1. Tuore tilaajavastuuraportti; TAI 

2. Verovelkatodistus, todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, kaupparekisterinote sekä 

viimeisin tilinpäätös 

Jäsenhakemus on mahdollista toimittaa joko liiton toimistoon osoitteeseen 

pirjo.markelin@pintaurakoitsijat.fi tai hakemuksen kohteena olevan alayhdistyksen puheenjohtajalle 

tai sihteerille. Näiden yhteystiedot löytyvät jäsenhakemuksen toiselta sivulta. 

5. Pintaurakoitsijat ry:n yhteystiedot ja lisätiedot 

 

Pintaurakoitsijat ry:n toimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki. 

 

Liiton toimitusjohtajana toimii lakimies Jukka Koivisto. Koiviston tavoittaa numerosta +358 40 596 

8089 tai jukka.koivisto@pintaurakoitsijat.fi. Liiton puheenjohtajana toimii Miika Sutinen 

(Maalausliike RS-INSTALL Oy).  

 

Alayhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät tämän tietopaketin liitteestä sekä 

kotisivuiltamme. 

 

Mikäli teille heräsi mitä tahansa kysyttävää liittyen liiton jäsenyyteen tai toimintaan, voitte olla 

suoraan yhteydessä liiton toimistoon tai alayhdistysten puheenjohtajiin.  

mailto:pirjo.markelin@pintaurakoitsijat.fi
mailto:jukka.koivisto@pintaurakoitsijat.fi
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Tervetuloa Pintaurakoitsijat ry:n jäseneksi! 

 

Helsingissä 8. huhtikuuta 2019 

 

Jukka Koivisto 

Toimitusjohtaja  

Pintaurakoitsijat ry 


