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I  YLEISTÄ 
Pintaurakoitsijat ry on vuonna 1912 perustettu maalaus- ja pinta- 
käsittelyalan työnantaja- ja yrittäjäpoliittinen keskusjärjestö, johon 
vuonna 2018 kuului 15 paikallista maalarimestari- ja pintaurakoin- 
tialan yhdistystä sekä valtakunnallisesti toimiva Suomen Korroosio- 
urakoitsijat ry (SKU). 

 
Jäsenyrityksiä oli 31.12.2018 yhteensä 234, ja niiden yhteenlaskettu 
jäsenmaksun perusteeksi ilmoitettu liikevaihto vuonna 2017 päätty-
neiltä tilikausilta oli noin 288,4 miljoonaa euroa. Jäsenyritysten yh-
teenlaskettu liikevaihto siten kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 20,9 
%:ia. 

 
Pintaurakoitsijat ry on Rakennusteollisuus RT:n ja sitä kautta edel-
leen Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitto. Pintaurakoitsijat 
ry toimii osana RT:n pintatoimialaa. Pintaurakoitsijat ry on myös Ra-
kentamisen Laatu RALA ry:n perustajajäsen. 

 

II  VUODEN 2018 VUOSIKOKOUS 
 

Pintaurakoitsijat ry:n 106. vuosikokous pidettiin Lahdessa 
13.4.2018 Lahden Maalarimestariyhdistys ry:n järjestämänä. Ko-
kouksessa oli edustettuna 14 jäsenyhdistystä 16:sta. Jäsenyhdis-
tysten sääntömääräisistä 87 kokousedustajasta kokoukseen osal-
listui 83 edustajaa. 

 
Liiton puheenjohtaja Minna Väyrynen (E. Voutilainen Oy, Kaakkois-
Suomen Pintaurakoitsijat ja SKU) valittiin vuonna 2017 puheenjoh-
tajaksi ensimmäiselle kahden vuoden kaudelle, joten vuonna 2018 
ei keskusteltu puheenjohtajan valinnasta. Vuosikokous 2018 valitsi 

liiton TES-puheenjohtajaksi aikaisempien vuosien tapaan Ismo Ässä-
mäen (Rakennus- ja maalauspalvelu Ässämäki Ky, Jyväskylän Maala-
rimestariyhdistys ja SKU). Liiton kunniapuheenjohtajana jatkaa vuo-
teen 2022 saakka Aimo Pekkarinen, joka on toiminut liiton puheen-
johtajana vuosina 1993 – 1997. 
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Saku Heiskanen ja Jaakko 
Kuikanmäki, joiden tilalle vuosikokous valitsi nelivuotiskaudelle 
Petri Vuoren (Rauman Maalaus- ja Rakennushuolto Oy, Länsi-Suo-
men Pintaurakoitsijat) ja Jaakko Kuikanmäen (Maalausliike Kuikan-
mäki Oy, Helsingin Maalarimestariyhdistys). Lisäksi hallituksen var-
sinainen jäsen Antti Laitila oli eronnut vuoden 2017 aikana, joten 
vuoden 2018 liittokokous valitsi hänen tilalleen vuoden 2019 vuosi-
kokoukseen saakka Miika Sutisen (Maalausliike RS-INSTALL Oy, Ou-
lun Maalarimestariyhdistys). Hallituksen varajäsenten osalta vuosi-
kokous valitsi yhden vuoden kaudelle 1. varajäseneksi Tero Saikko-
sen (K-S Mestarityö Oy, Jyväskylän Pintaurakoitsijat) ja 2. varajäse-
neksi Jani Jorosen (Maalausliike Joronen Oy, Kaakkois-Suomen Pin-
taurakoitsijat). 

 
Vuosikokous kutsui kunniamestareiksi Mika Aaltosen (Turun Maa-
larimestariyhdistys) ja Auvo Hartikaisen (Lahden Maalarimestari-
yhdistys). Vuosikokous kutsui kunniajäseneksi liiton entisen pitkä-
aikaisen toimitusjohtaja Tapio Karin (Rakennusteollisuus RT ry).  
 

Vuoden Pintaurakoitsija 2018 
Vuosikokouksessa julkistettiin Vuoden Pintaurakoitsijaksi 2018 Ta-
soite ja maalaus A & A Savinainen Oy (Kaakkois-Suomen Pin-
taurakoitsijat). Tuomaristo korosti perusteluissaan erityisesti yri-
tyksen korkeaa laatua, monipuolisuutta, vakautta, luotettavuutta 
sekä erinomaista henkilöasioiden hoitamista.



III   TYÖVOIMA-ASIAT 
Työehtosopimukset 
Pintaurakoitsijat ry on työnantajaosapuoli työntekijöitä koskevassa 
Maalausalan työehtosopimuksessa urakkahinnoitteluineen, joka 
neuvotellaan Rakennusliitto ry:n kanssa. Lisäksi Pintaurakoitsijat ry 
on Talonrakennusteollisuus ry:n, Infra ry:n ja Kattoliitto ry:n kanssa 
työnantajaosapuolena Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopi-
muksessa, joka neuvotellaan Ammattiliitto Pro ry:n kanssa. 

 
Vuotta 2018 kuvasti erityisesti poikkeuksellisen hankalat ja pitkät 
työehtosopimusneuvottelut. Aikaisemman Maalausalan työehto-
sopimuksen voimassaolo päättyi 28.2.2018, eikä uutta työehtoso-
pimusta oltu saatu vielä tällöin sovittua. Tilanne oli sama koko ra-
kennusalalla, eikä työtaistelutoimenpiteiltäkään vältytty koko-
naan. Myös Pintaurakoitsijat yhdessä muiden työnantajaliittojen 
kanssa uhkasi työntekijöitä saarrolla ratkaisun aikaansaamiseksi. 
Saarto ei kuitenkaan ehtinyt käynnistymään ja sopimus saatiin sol-
mittua niin, että uusi työehtosopimus asui voimaan 1.5.2018. Työ-
ehtosopimus solmittiin kaksivuotiseksi eli se on voimassa 
30.4.2020 saakka. Sopimuksessa sovittiin yleisen linjan mukaisista 
palkankorotuksista sekä erikseen palkkaluokkien senttimääräisistä 
korotuksista. Sopimus sisälsi myös yksittäisiä tekstimuutoksia mm. 
omalla ilmoituksella sairastamisen osalta. 

 
Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen kohdalla aikai-
semman sopimuksen voimassaolo päättyi kertomusvuonna 
30.4.2018. Uusi sopimus saatiin solmittu niin, että se tuli voimaan 
suoraan vanhan päätyttyä eli 1.5.2018. Toimihenkilöiden työehto-
sopimus on voimassa 30.4.2020 saakka eli se päättyy jatkossa 

samaan aikaan kuin työntekijöiden työehtosopimus. Myös toimi-
henkilöiden työehtosopimuksessa sovittiin palkkojen korottami-
sesta työehtosopimuskierroksella vakiintuneen yleisen linjan mukai-
sesti. 

Oikeusapu 
Pintaurakoitsijat ry antaa jäsenyrityksilleen oikeusapua työtuo-
mioistuimessa käytäviin työsuhderiitoihin maksutta, jos se on 
perusteltua asian laatuun nähden. Myös yleisissä tuomioistui-
missa käytäviin työoikeudellisiin riita-asioihin on mahdollista 
hakea oikeusapua. 

 
Pintaurakoitsijat ry:n ja Rakennusliitto ry:n välillä käytiin vuonna 
2018 useita erimielisyysneuvotteluita jäsenyrityksiä koskevissa 
työsuhderiita-asioissa. Valtaosa riidoista saatiin neuvotteluteitse 
sovittua. Pintaurakoitsijat ry avusti jäsenyrityksiä työsuhdeasi-
oista myös muissa yhteyksissä sekä antoi neuvontaa ja opas-
tusta sopimussuhteisiin liittyvissä urakka- ym. muissa riita-asi-
oissa. 

Työvoimakustannukset 
Maalausalan sosiaalikuluprosentti oli vuonna 2018 alimmillaan 
66,0 %. Ohessa alla sosiaalikuluprosentin kehitystä kuvaava kaa-
vio eri vuosilta. Sosiaalikuluprosentissa ei ole huomioitu sellaisia 
osia, jotka vaihtelevat eri yritysten välillä. Merkittävin näistä on 
työkyvyttömyyseläkemaksu, joka tulee huomioida ja lisätä lukui-
hin todellisen sosiaalikuluprosentin laskemiseksi. Mikäli sosiaali-
kuluprosentti vaihtelee yrityksen koon tai palkkasumman perus-
teella, on vertailussa käytetty pieniä yrityksiä kuvaavaa arvoa. 

 

 

Sosiaalikuluprosentin kehitys 2006 - 2018 

69,4 %

65,5 %

67,2 % 67,3 %
67,7 % 67,9 %

68,7 %
69,2 %

66,7 %
66,0 %

60,0 %

62,0 %

64,0 %

66,0 %

68,0 %

70,0 %

72,0 %

2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sosiaalikuluprosentin kehitys 2006 - 2018

Sosiaalikuluprosentin kehitys maalausalalla v. 2006 - 2018. Sosiaalikuluprosentti vaihtelee hieman yrityksittäin, eikä siinä
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IV  ELINKEINOASIAT 
Tilastokeskuksen Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennus- 
kustannukset nousivat vuoden 2018 joulukuussa 2,4 prosenttia 
edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Hintojen muutosta 
kuvaavat indeksit kehittyivät kertomusvuonna seuraavasti (su-
luissa ovat vastaavat luvut vuodelta 2017): 

(Huom.: Tilastokeskus ei enää julkista materiaalikohtaisia 
osaindeksejä) 

Ilmoittamisessa on käytetty Rakennuskustannusindeksiä 
2015 = 100. 

 
 Indeksi 

12/2018 
Vuosimuutos % 

12/2017 - 12/2018 
Kokonaisindeksi 104,1 (101,6) 2,4 (0,7) 
Työpanokset 103,0 (100,6) 2,4 (-1,3) 
Tarvikepanokset 105,2 (102,6) 2,6 (2,2) 

 
Rakentamisen Laatu ry (RALA) 
Pintaurakoitsijat ry on Rakentamisen Laatu ry:n perustajajäsen. 
Vuoden 2018 lopussa (suluissa 2017) RALA-päteviä yrityksiä oli yh-
teensä 1533 (1531) rakennusalan yritystä. Maalausalan eri toimi- 
aloille on yrityksiä luokiteltu seuraavasti: 

 

• Tasoite- ja kipsityöt 20 (20) 
• Sisäp. maalaus- ja tapetointi 44 (43) 
• Julkisivutyöt 105 (105) 

RALA-pätevät sekä RALA-sertifioidut yritykset ja niiden keskei-
set tiedot ovat tilaajien käytössä osoitteessa www.rala.fi. 

 
Pintaurakoitsijat ry:n Mestaritasot-luokitus on siirretty osaksi 
RALA- sertifiointia 1.1.2013. 

Jäsenkunnan koulutus 
Jäsenkunnalle suunnattu koulutus tapahtui vuosikertomus-
vuonna järjestämällä yhdistysten tai yritysten pyynnöstä koh-
dennettuja koulutuksia sekä tietoisku -tyylisiä tilaisuuksia. Työ-
ehtosopimuskierroksen venymisestä johtuen päätettiin, että 
kattavat valtakunnalliset koulutukset järjestetään seuraavana 
vuonna ja tässä yhteydessä keskitytään työehtosopimusasioiden 
lisäksi sopimusoikeudellisiin asioihin. 

Kustannus Oy Hakkuri 
Pintaurakoitsijat ry omistaa 80 % Kustannus Oy Hakkurista. Hakkurin 
päätehtävät ovat Väri ja Pinta -lehden julkaiseminen ja NCS-värijär-
jestelmän markkinointi ja myynti Suomessa sekä koulutustoimin-
nan organisointi. 

NCS-värijärjestelmä 
Suomessa NCS-värijärjestelmää myy ja markkinoi Kustannus Oy 
Hakkuri. 

 
 
 
 
 
 

V   TIEDOTUS JA NEUVONTA 
Tiedotus 
Liiton perustiedotus jäsenistölle tapahtuu sähköpostitse lähetettä-
villä jäsentiedotteilla ja liiton kotisivuilla. Jäsentiedotteet julkais-
taan myös liiton kotisivuilla osoitteessa www.pintaurakoitsijat.fi., 
jossa ne on luettavissa ainoastaan jäsenille tarkoitetussa intranet -
osiossa. 
 

Väri ja Pinta -lehti 
Lehdestä ilmestyi 101. vuosikerta. Lehdestä julkaistiin 
vuonna 2018 yhteensä neljä numeroa. Lehteä jaettiin pinta-
käsittelyalalla työskenteleville, minkä lisäksi Pintaurakoitsijat 
ry tilasi lehteä jäsenistölleen ja sidosryhmilleen. 

Jäsenneuvonta 
Työoikeudellista ja urakkasopimuksiin liittyvää jäsenmaksuun si-
sältyvää neuvontaa annettiin puhelimitse ja sähköpostilla. Li-
säksi liiton asiantuntijat olivat erikseen sovittaessa läsnä jä-
senyhdistysten kokouksissa tiedottamassa ja keskustelemassa 
ajankohtaisista asioista sekä havaituista ongelmakohdista. 

Kotisivut  
Liiton kotisivuille tehtiin kattava kokonaisuudistus syksyllä 
2018. Tässä yhteydessä koko sivusto rakennettiin uudelleen 
ja kaikki siellä olevat tekstit päivitettiin ja ajanmukaistettiin. 
Myös ainoastaan jäsenille tarkoitettu intranet -osio päivitet-
tiin kokonaisuudessaan. Julkisesta osiosta löytyy jatkossa 
mm. kattava perustietopaketti liitosta, sen historiasta, nykyi-
sestä toiminnasta, jäsenyhdistyksistä sekä jäsenyrityksistä. 
Sivusto sisältää myös ajankohtaiset asiat -osion, tuoreimmat 
Väri ja Pinta -lehdet sekä jäsentietopaketin valmiine liitty-
mislomakkeineen sekä kaikkine yhteystietoineen. Intranet 
osiosta löytyy puolestaan kootusti kaikki liiton tarjoamat lo-
makkeet, ohjeet, jäsentiedotteet sekä vastaukset yleisimpiin 
kysymyksiin. Q/A -palsta tuo jatkossa mahdollisuuden löytää 
nopeasti vastaus yleisimpiin kysymyksiin ja sitä on tarkoitus 
täydentää uusien kysymysten myötä mahdollisimman katta-
vaksi. 

Lomakkeet 
Kotisivujen päivityksen yhteydessä suurin osa liiton tarjoa-
mista mallilomakkeista päivitettiin nykytilannetta vastaa-
vaksi. Myös jäsenhakemuslomake uudistettiin ja se laadittiin 
myös sähköisenä, jolloin liittyminen liiton jäseneksi on mah-
dollista suoraan kotisivujen kautta. Tässä yhteydessä laadit-
tiin myös uusi jäsenhankintapaketti, jonka kuka tahansa jä-
sen tai yhdistys voi toimittaa liiton jäsenyydestä kiinnostu-
neille yrityksille. 

Logon ja ilmeen uudistus 
Kotisivujen päivityksen yhteydessä hallitus päätti uudistaa 
myös liiton logon, värimaailman ja ilmeen. Ohessa vasem-
malla liiton vanha logo ja oikealla uusi.  

 

 



VI HALLINTO 
A. Hallituksen jäseninä vuoden 2018 vuosikokoukseen 

asti toimivat: 
Minna Väyrynen E. Voutilainen Oy Pj 
Ismo Ässämäki Rak.- ja maal. palvelu Ässämäki Ky TES-pj 
Janne Terkko Rak.maal. Taisto Jokinen Oy varapj (10/2017->) 
Saku Heiskanen Maalausliike E. Heiskanen Oy jäsen 
Jaakko Kuikanmäki      Maalausliike Kuikanmäki Oy jäsen 
Jari Komonen Rak.maalaus Jari Komonen Oy jäsen 
Marko Ruotsalainen Maalaamo Vernissa Ky jäsen 
Tuomo Smolander Veikko Smolander Oy      jäsen 
Kauko Turunen Kaukomaalaus Oy jäsen 

Antti Laitila Maalausliike Laitila Oy jäsen (9/2017 asti) 

Petri Vuori Rauman Maal. ja Rak.huolto Oy 1. varajäsen 

Miika Sutinen Maalausliike RS-INSTALL Oy 2. varajäsen 
 

B. Hallituksen jäseninä vuoden 2018 vuosikokouksesta 
alkaen toimivat: 

Minna Väyrynen E. Voutilainen Oy Pj 
Ismo Ässämäki Rak.- ja maal. palvelu Ässämäki Ky TES-pj 
Miika Sutinen Maalausliike RS-INSTALL Oy varapj 
Janne Terkko Rak.maal. Taisto Jokinen Oy jäsen 
Petri Vuori Rauman Maal. ja Rak.huolto Oy jäsen 
Jaakko Kuikanmäki      Maalausliike Kuikanmäki Oy jäsen 
Jari Komonen Rak.maalaus Jari Komonen Oy jäsen 
Marko Ruotsalainen Maalaamo Vernissa Ky jäsen 
Tuomo Smolander Veikko Smolander Oy      jäsen 

Kauko Turunen Kaukomaalaus Oy jäsen 

Tero Saikkonen K-S Mestarityö Oy 1. varajäsen 

Jani Joronen Maalausliike Joronen Oy 2. varajäsen 
 

Vuonna 2018 pidettiin kahdeksan (8) hallituksen kokousta. Ko-
kousten esittelijänä ja sihteerinä toimi kaikissa kokouksissa toi-
mitusjohtaja/lakimies Jukka Koivisto. 

Työehtosopimusneuvottelukunta 
Vuosikokous valitsi TES-puheenjohtajaksi Ismo Ässämäen. Hallitus 
nimesi TES-neuvottelukunnan, johon kuuluivat TES-puheenjohtaja 
Ismo Ässämäen lisäksi Malik Bentaieb, Timo Hellstén, Mikko Men-
sio (4/2018 saakka) sekä Tomi Oksanen. Liiton henkilökunnasta 
mukana oli toimitusjohtaja/lakimies Jukka Koivisto. 

Puheenjohtajien neuvottelupäivät 
Puheenjohtajien neuvottelupäivät järjestettiin vuonna 2018 kah-
teen otteeseen. Puheenjohtajat kokoontuivat ensimmäisen kerran 
Jyväskylässä 15.8.2018 ja toisen kerran Helsingissä 29.11.2018. Toi-
sen kokouksen yhteydessä pidettiin myös vaalivaliokunnan kokous, 
joka antoi esitykset henkilövalinnoista vuoden 2019 liittokokouk-
selle. 
Strategia 
Liiton 2015 päivitetty strategia on seuraava: 
Arvot 

• Luotettavuus, rehellisyys ja tasa-arvo 
• Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen 
• TES:n noudattaminen 
• Ammattitaito 
• Laadun tae 

• Koulutettu henkilökunta 
• Ympäristön arvot 
• Valtakunnallisuus 
• Koko maan kattava jäsenverkosto 

 
Visio 

• Yhteisö, johon kuuluvat alan johtavat, ammattitaitoisim-
mat ja yhteistyökykyisimmät urakoitsijat 

• Yhteisö, joka tukee jäsentensä sekä alan toimintaa ja ke-
hittymistä sekä tiedottaa alasta. 

 
Strategia 

• Ensisijainen keskittyminen työmarkkinakysymyksiin 
• Aktiivinen toiminta RT:ssä jäsenyritysten etujen huomioi-

miseksi 
• Järjestötoiminnan laadullinen kehittäminen 
• Väri ja Pinta -lehden kehittäminen 

 
Henkilökunta 
Liiton henkilökuntaan kuuluivat toimitusjohtaja (6.2.2018 al-
kaen)/työmarkkinalakimies Jukka Koivisto sekä palvelupäällikkö 
(6.2.2018 alkaen)/toimistonhoitaja Pirjo Markelin. Lisäksi liitto 
palkkasi kertomusvuonna kaksi osa-aikaista oikeudellista avusta-
jaa/oikeustieteen ylioppilasta, joiden työsuhde alkoi kuitenkin 
vasta toimintakertomusvuoden jälkeen. 

Toimitilat 
Liiton toimisto sijaitsi osana Rakennusteollisuus RT:n liittoyhtei-
söä osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki (8 kerros). 

Tilin- ja toiminnantarkastajat 
Vuosikokouksessa 2018 valittiin Pintaurakoitsijat ry:n tilintarkasta-
jaksi KHT Jouni Vanhala ja varalle KHT Tom Sandell sekä toiminnan-
tarkastajaksi Pentti Virtanen ja varalle Mauri Mustonen. 

 

VII   YHTEISTOIMINTA 

Rakennusteollisuus RT 
Pintaurakoitsijat ry osallistui RT:n työmarkkinaryhmän sekä 
muiden ryhmien toimintaan tarvittavissa määrin. Pintatoi-
mialan liitot ovat tehneet keskinäisen sopimuksen, jonka puit-
teissa yhteiset edustukset Rakennusteollisuus RT:ssä hoidetaan 
vuorovuosin. 

Pintatoimiala 
Pintatoimialan toiminnassa Pintaurakoitsijoita edusti toimitus-
johtaja Jukka Koivisto. Pintatoimialan toimialajohtajana ja edus-
tajana RT:n johtoryhmässä toimi toimintakertomusvuonna Lat-
tian ja Seinänpäällysteliitto ry:n toimitusjohtaja Jari Lahtinen lo-
kakuuhun 2018 saakka. Tästä alkaen Pintatoimialan toimiala-
johtajana ja edustajana RT:n johtoryhmässä toimi Pintarakoitsi-
jat ry:n toimitusjohtaja Jukka Koivisto. Toimialajohtajuus kestää 
vuoden 2020 loppuun saakka. RT:n hallituksessa Pintatoimialan 
edustajana toimi Kattoliiton puheenjohtaja Harri Saarinen. 

Vuonna 2018 pyrittiin syventämään Pintatoimialan liittojen yh-
teistyötä. Alun perin tarkoituksena oli perustaa tätä varten yh-
teinen Erikoisurakoitsijat ry, jonka jäsenenä kaikki kolme Pinta-
toimialan liittoa olisivat. Liittojen vuosikokoukset kuitenkin 



päättivät, että yhteistyötä pyritään syventämään muilla tavoin, 
kuten yhteisin koulutuksin, tiedottein jne. Käytännön toimien 
osalta Pirjo Markelin aloitti vuosikertomusvuonna toimistonhoi-
tajan tehtävien suorittamisen myös muille Pintatoimialan lii-
toille ja uudet palkattavat oikeustieteen ylioppilaat palkattiin 
vuoden lopussa Pintatoimialalle yhteisesti.  

NMO 
Kahden vuoden välein pidettävän Pohjoismaisten maalarimesta-
riyhteisön (NMO) kokous järjestettiin vuonna 2018 Suomessa, 
Helsingissä (6.9. – 9.9.2018). Aikaisemman kerran NMO tapah-
tuma on järjestetty Suomessa vuonna 2008. Tapahtumaan osal-
listui edustajia kaikista Pohjoismaista ja sen yhteydessä järjes-
tettävässä kilpailussa oli mukana kilpailija niin Suomesta, Ruot-
sista, Norjasta, Tanskasta kuin Islannistakin. Kilpailu järjestettiin 
Kampin kauppakeskuksessa näkyvällä paikalla ja sitä järjestä-
mässä oli myös Turun Ammattiopistosäätiö, Helsingin Maala-
riammattikoulu, Koulutuskeskus Salpaus sekä Maalarimestarien 
Oy, Teknos ja Tikkurila. NMO tapahtuman presidenttinä toimi 
Matti Pauna, joka luovutti tehtävän tapahtuman jälkeen seuraa-
valle järjestäjälle eli Norjalle (v. 2020). 

 

VIII PINTAURAKOITSIJAT RY:N EDUS- 
      TUS 

 

Rakennusteollisuus RT:n edustajisto 
Minna Väyrynen, varalla Miika Sutinen 

Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinavalio-
kunta 
Ismo Ässämäki 

Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinaryhmä 
Jukka Koivisto 

Rakennustietosäätiön edustajisto 
Jukka Koivisto 

Kustannus Oy Hakkurin hallitus 
Timo Järvinen (tj ja pj 6/2018 saakka), Jari Komonen (pj 6/2018 
alkaen), Jaakko Kuikanmäki ja Jukka Koivisto. 

 

 

 



PINTAURAKOITSIJAT RY 
VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

JOHDANTO 
Toimintavuosi on liiton sadaskahdeksas. Rakentamisen määrä 
on ollut korkealla ja maalausalan urakoitsijoiden työtilanteen 
ennustetaan säilyvän keskimäärin kohtuullisena seuraavan toi-
mintavuoden ajan. Hyvän työtilanteen näkyminen hintatasossa 
ennustetaan kuitenkin edelleen olevan haasteellista.  
 

Liiton toiminta keskittyy jatkossakin ensisijaisesti työmarkkina-
kysymyksiin. Lisäksi liitto toimii aktiivisesti RT:ssä jäsenyritysten 
etujen huomioimiseksi. Olennaisena painopistealueena vuo-
delle 2019 on olla aktiivisesti mukana RT:n organisaatiouudis-
tuksessa sekä pyrkiä avustamaan jäseniä työmarkkinakysymys-
ten lisäksi myös urakointitoiminnassa ja järjestämään tähän liit-
tyviä YSE ja sopimusoikeudellisia koulutuksia.  
 

Liiton tavoitteena on aikaisempaan tapaan turvata jäsenyrityk-
sille työrauha sekä edistää jäsenyritysten kilpailukykyä ja tuotta-
vuutta. Työmarkkinatoiminnalla pyritään turvaamaan myös vä-
himmäispalkkataso sekä torjumaan talousrikollisuutta. 
 

Liitto osallistuu pintakäsittelyalaan liittyvän urakoinnin yleisten 
edellytysten kehittämiseen sekä edistää alalla toimivien yritys-
ten järjestäytymistä. Liitto tiedottaa aikaisempaan tapaan jäsen-
yrityksiään ajankohtaisista asioista pyrkien lisäämään ohjeistus-
ten määrää ja kehittämään vuonna 2018 laadittuja kotisivuja.  
Osaaminen on avaintekijä urakoinnissa, ja yksi liiton arvoista on 
ammattitaito. 
 

Liiton talous on vakaalla pohjalla. 

ARVOT, VISIO JA STRATEGIA 
Arvot 

• Luotettavuus, rehellisyys ja tasa-arvo 
• Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen 
• TES:n  noudattaminen 
• Ammattitaito 
• Laadun tae 
• Koulutettu henkilökunta 
• Ympäristön arvot 
• Valtakunnallisuus 
• Koko maan kattava jäsenverkosto 

Visio 
• Yhteisö, johon kuuluvat alan johtavat, ammattitaitoisim-

mat ja yhteistyökykyisimmät urakoitsijat 
• Yhteisö tukee jäsentensä sekä alan toimintaa ja kehittymistä 

sekä tiedottaa alasta 
Strategia 

• Ensisijainen keskittyminen työmarkkinakysymyksiin 
• Aktiivinen toiminta RT:ssä jäsenyritysten etujen huomioi-

miseksi 
• Järjestötoiminnan laadullinen kehittäminen 
• Väri ja Pinta -lehden kehittäminen 

OSAAMINEN 
Liiton asiantuntijat järjestävät jäsenille tarkoitettuja kohdennet-
tuja koulutuksia vuoden 2019 aikana. Tarkoituksena on järjes-
tää eri puolella Suomea koulutustilaisuuksia koskien niin työeh-
tosopimusasioita, työlainsäädäntöä kuin sopimusoikeudellisia 
asioita sekä YSE-asioita. Liitto järjestää kutsuttaessa myös 
muita tietoiskutyyppisiä koulutustilaisuuksia esimerkiksi jä-
senyhdistysten tai jäsenyritysten tiloissa.  

Liiton koulutusten lisäksi Pien- ja käsityöalojen Kehittämiskeskus 
Oltermanni jatkaa jäsenliikkeiden kouluttamista. Jäsenillä on mah-
dollisuus osallistua myös Rakennusteollisuus RT:n järjestämiin 
koulutuksiin, josta tiedotetaan erikseen.   

JÄSENNEUVONTA 
Jäsenliikkeiden neuvontaa työoikeus- sekä urakkasopimusasioissa 
jatketaan tuttuun tapaan puhelimitse ja sähköpostilla. Uutena 
mahdollisuutena on ottaa yhteyttä myös keskitettyyn lakineu-
vonta@pintaurakoitsijat.fi -osoitteeseen, joka ohjautuu kaikille 
neuvonnasta vastaaville. Myös Q/A palsta kotisivuilla on uusi 
mahdollisuus saada nopeasti tietoa. Työsuhdeasioissa jäsenliik-
keillä on mahdollisuus hakea yhdistykseltä oikeusapua. Myös 
elinkeinopoliittisissa asioissa jäsenet saavat neuvontapalveluja. 

JÄSENISTÖ 
Yksi keskeisimmistä haasteista on edelleen liiton jäsenkunnan 
kasvattaminen. Tavoitteena vuodelle 2019 on käydä läpi uusia 
mahdollisia keinoja jäsenmäärän kasvattamiseksi. Varsinaisessa 
jäsenhankinnassa keskeinen rooli on kuitenkin jäsenyhdistyksillä 
ja jäsenyrityksillä, joita liitto tukee tarvittaessa keskitetysti. 

TYÖEHTOSOPIMUKSET 
Pintaurakoitsijat ry neuvottelee itse maalausalan työehtosopimuk-
sen. Nykyinen työntekijöitä koskeva Maalausalan työehtosopimus 
urakkahinnoitteluineen tuli voimaan 1.5.2018 ja se on voimassa 
30.4.2020 saakka. Vuonna 2019 ei ole erillisiä työehtosopimusneu-
votteluita, mutta vuoden 2020 neuvotteluihin ryhdytään valmistau-
tumaan jo vuoden 2019 lopussa. Jatkuvaa yhteistyötä Rakennuslii-
ton kanssa tehdään kuitenkin läpi vuoden ja toimintaa pyritään ke-
hittämään jo ennen varsinaisten työehtosopimusneuvotteluiden 
käynnistymistä. 
 

Toimihenkilöitä koskeva Rakennusalan toimihenkilöiden työehtoso-
pimus tuli voimaan 1.5.2018 ja se on voimassa 30.4.2020 saakka. Pin-
taurakoitsijat ry on yksi neljästä työnantajapuolen allekirjoittajista.  
 

Neuvottelutoimintaa koko rakennusalan osalta koordinoi Raken-
nusteollisuus RT, ja neuvottelujen peruslinjauksiin vaikuttavat Elin-
keinoelämän Keskusliitto EK:n jäsenliittojen yhteiset linjaukset. EK 
itse on luopunut uudistetuissa säännöissään työehtosopimusten te-
kemisestä.  

YHTEISTYÖ PINTATOIMIALALLA 
Yhtenä kehityskohteena vuonna 2019 on yhteistyön lisääminen 
Pintatoimialan keskuudessa. Pintatoimialan muodostavat Pin-
taurakoitsijoiden lisäksi Kattoliitto sekä Lattian- ja Seinänpäällyste-
liitto. Yhteisten oikeudellisten avustajien palkkaamisella sekä yh-
teisellä toimistopalveluiden hoitamisella syvennetään yhteistyötä 
toimiston päässä. Tavoitteena on syventää myös liittojen ja halli-
tusten yhteystyötä ja ottaa kantaa uudistuksiin yhteisten keskus-
teluiden jälkeen. 

LIITON KOKOUKSET 
Liiton 107. vuosikokous pidetään Rovaniemellä perjantaina 
5.4.2019. Sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi jäsenyhdistysten 
puheenjohtajat kokoontuvat ainakin kaksi kertaa. Puheenjohtajien 
neuvottelupäivät toimivat myös vaalivaliokuntana, joka tekee esi-
tyksen puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valinnoista. Hallitus 
kokoontuu tarpeen mukaan, arviolta 8 krt. toimintavuoden aikana.






