
MUISTIO PIRKANMAAN ALUEELLISTEN JA YRITYSKOHTAISTEN 
LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOKOUKSESTA

Aika: 5.12.2012 klo 13.30 - 15.10
Paikka: Rakennusliiton os. 10:n toimitilat, Tampere
Läsnä: Ek Sirpa (Hartela), Helassalo Reini (NCC), Hyötynen Kalle (Lujatalo), Kivisaari 
Manu (SRV), Kujanpää Kari (VRP), Metsäpelto Marko (Lujatalo), Mäki Pekka 
(Lemminkäinen), Qvick Heikki (Skanska), Sihvonen Sirpa (A Hyrkkönen) ja Jorma 
Säynäväjärvi (YIT)
Puheenjohtaja: Kalle Hyötynen
Sihteeri: Jorma Säynäväjärvi

1. Kalle Hyötynen avasi kokouksen ja hänet valittiin puheenjohtajaksi. Jorma 
Säynäväjärvi valittiin sihteeriksi. Kokoontunut joukko esitteli itsensä. Todettiin, että 
alkuperäisestä kokoonpanosta on poistunut Tom Hirmukallio (työsuhteen purku), 
Vellu Saarinen (kuolema) ja Hannu Vuorinen (eläköityminen).

2. Hartelan, Hyrkkösen, SRV:n ja VRP:n edustajat kertoivat työmaistaan 
työvoimatilanteistaan. Lomautuksia ei ko. yrityksissä Pirkanmaalla ole, eikä ole tällä
tietoa odotettavissakaan. SRV:llä ei juuri ole omia työntekijöitä.

3. Keskusteltiin eri yritysten työsuojelupäälliköiden toimintamalleista. Todettiin 
käytännöt erittäin kirjaviksi. Alueellisten valtuutettujen ja luottamusmiesten rooli 
korostuu työmaiden toimijoiden tukena ristiriitatilanteissa. Alueellisten ja työmaiden 
toimijoiden ajankäytössä on epäselvyyksiä. Työmaiden valtuutettu/yhteysmiesten 
koulutuksessa on edelleen puutteita. Veronumeron tulo on jo nyt karsinut 
ulkomaalaista työvoimaa.

4. Jaettiin esitteet Tampereella pidettävästä yhteysmieskurssista. Todettiin, että 
alueellisten ja yrityskohtaisten vastuu koulutuksiin rekrytoinnissa on suuri. 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi on Siikarannassa 6.-
8.2.2013. Kurssit ovat koulutussopimuksen mukaisesti työnantajan 
palkanmaksuvelvollisuuden piirissä.

5. Keskusteltiin edustettuina olevien yritysten työmaiden TR -ristiinkalibroinnista. 
Todettiin, että joulukuuksi 2012 suunniteltu kierros on peruuntunut. Päätettiin 
järjestää yhteiskalibrointi 30.1.2013. K Hyötynen hoitaa työparien muodostamisen 
saatuaan J Säynäväjärveltä tarvittavat yhteystiedot. Todettiin, että jokaisessa 
yrityksessä pitää em. toimille olla mahdollisimman korkean johdon suostumus. 
Niissä yrityksissä, joissa ei aiemmin ole tässä mallissa mukana, on asia otettava 
pikaisesti puheeksi. Kerrottiin nyt mukaan tulleille, että Lemminkäisellä, Lujalla, 
NCC:llä, Skanskalla ja YIT:llä tämä malli on saanut myönteisen vastaanoton.



6. Kuultiin, että Lemminkäinen Talon alueelliselle tsv:lle tullaan mahdollisimman pian 
työmaiden valtuutettujen toimesta valitsemaan varahenkilö.

7. Kuultiin, että Suoraman koulun työmaalle on tulossa sähköinen kulunvalvonta/ 
-seuranta. Keskusteltiin sähköiseen kulunseurantaan liittyvistä kysymyksistä. 
Todettiin sen olevan yhteistoimintalain menettelyjä vaativa asia.

Muistion vakuudeksi

Jorma Säynäväjärvi


