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Työehtosopimusasiat
tärkein osa-alue
Helsinkiläisen Triasole
Pinnoitus Oy:n
toimitusjohtaja Jari
Jussila (51) valittiin
Pintaurakoitsijat ry:n
uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi liiton
vuosikokouksessa
huhtikuussa
Jyväskylässä.
Jussila pitää TES- eli
työehtosopimusasioita
tärkeimpänä osaalueena liiton
toiminnassa
ja jäsenten
edunvalvonnassa.
Teksti ja kuvat
Pertti Laakkonen

T

yöehtosopimusasioiden
painon merkitys korostuu, sillä ne vaikuttavat kaikkiin Pintaurakoitsijoiden
lähes 300 jäsenyritykseen sekä
myös alan muihin yrityksiin, koska solmittavat sopimukset ovat
yleissitovia.
Jari Jussila kaipaa Pintaurakoitsijoille lisää vaikutusvaltaa
työmarkkina-asioihin:
- Liiton TES-työryhmä tekee
hyvää työtä ja on pitkäjänteisesti
vienyt yhteisiä tavoitteita eteenpäin, haasteista sekä kiristyneestä
kilpailusta huolimatta.
- Maalausalalla suurimmat kustannukset tulevat kuitenkin työn
osuudesta, siispä TES-kierroksen
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Ω Pintaurakoitsijat ry:n uusi, kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja Jari Jussila korostaa TES-asioiden tärkeyttä liiton
toiminnassa.

hintalappu maalausliikkeille on
suurempi kuin esimerkiksi rakennusliikkeille.
- Muutaman prosentin korotus
rakentajille voi olla pieni juttu,
maalausliikkeelle se voi olla hyvinkin merkittävä kasvattamaan
hintakuilua niiden urakoitsijoiden välille, jotka eivät sääntöjä
noudata. Joskus voi tulla vähän
sellainen kumileimasin-olo, kun
meitä sitovista asioista päätetään
isommissa pöydissä.
- Tähän tilanteeseen pitäisi
saada muutosta, TES on meille
kuitenkin hirvittävän tärkeä asia.
Mielestäni Rakennusteollisuus RT
ry:n liittojen pitäisi tehdä nykyistä
enemmän yhteistyötä näissä TES-

asioissa.
Varsinkin Pinta-toimialan tiiviimmästä yhteistyöstä ja jopa
liittojen yhdistymisestä on ajoittain puhuttu:
- Yksi syy saattaa olla, miksi
yhteistyö on edistynyt kovin vähän, että järjestöjen toimistot eivät ole asiasta innostuneet. RT:n
alaisten järjestöjen pitää kuitenkin
tehdä yhteistyötä ja lisäksi täytyy
muistaa, että myös RT:n ulkopuolella on toimijoita, joiden kanssa
yhteistyötä voi tehdä, Jussila huomauttaa.
Hän listaa TES-asioiden lisäksi
neljä muuta tärkeää asiaa Pintaurakoitsijoiden toiminnassa, ilman
tärkeysjärjestystä:

- Harmaan talouden torjunta,
siinä meidän on oltava mukana.
Liiton talouden terveyhdyttäminen on toinen. Vaikka miinusmerkki ei kokonaan poistuisi,
sen pitää pienentyä. Jäsenetuja ei
kuitenkaan saa vähentää, päinvastoin.
- Kolmantena on aliurakoitsijan
aseman turvaaminen suhteessa
pääurakoitsijaan. Vanha totuushan
on, että kun pääurakoitsijan päätä särkee, niin kohta särkee myös
aliurakoitsijan, hymähtää Jussila.
- Tästä asiasta on pidetty yksi
seminaari. Asiassa pitää edelleen olla aktiivinen ja viedä sitä
eteenpäin.
- Neljäntenä nostaisin esiin vielä liiton näkyvyyden. Sidosryhmien kanssa enemmän yhteistyötä,
jäsenurakoitsijat mukaan mainostamaan liittoa ja omia yhdistyksiään ym. Tärkein kanava on kuitenkin Väri ja Pinta –lehti, jonka
kanssa yhteistyötä pyritään kehittämään jatkuvasti.

Opiskelua, työtä,
luottamustehtäviä
Mikään järjestö millään alalla ei
houkuttele jäseniä, ellei sillä ole
tarjota jotain, mitä ei saa mistään
muualta.
- Pintaurakoitsijoissa lakineuvonta on yksi tärkeimpiä. Se voi
tuoda jäsenelle isot säästöt. TESasiat ovat tietysti tärkeitä, Tilaajavastuun jäsenmaksut ovat myös
tärkeä etu jäsenille.
- Palvelut vain pitää jäsenen
löytää ja hakea niitä. Ainakin itselleni ne olivat riittävät syyt liittyä
liittoon, toki myös tunsin kunniaasiaksi kuulua alan tärkeimpään
järjestöön.
Kankaanpäässä syntynyt Jari
Jussila on toiminut pintakäsittelyalalla vuodesta 1979.
- Tulin silloin alalle mattomie-

Ω - Harrastuksillekin jää aikaa: talvella kaukalo- ja lentopallo, kesäisin golf ja rullaluistelu. Ja
tasoitus golfissa on? – 18,1, nauraa Jussila.

heksi. Helsinkiin muutin 1984 ja
Helsingin Maalarimestariyhdistykseen liityin 2006. Sinne minut houkutteli Kari Väisänen,
Veljekset Lehtinen Maalausliike
Oy:n toimitusjohtaja. Myös Hyrylän Tasomaalaus Oy:n Mauno
Salmisen olen tuntenut jo vuodesta 1984.
- Kiinnostus alaan sai minut
mukaan ja myös luottamustoimiin, varmaan taustalla oli myös
halu vaikuttaa alan asioihin, miettii Jussila.
Hän valmistui maalarimestariksi 2005, mutta on jatkanut opintojaan työn ohessa valmistuen pari
vuotta sitten rakennusmestariksi (AMK).
- Näin jälkeenpäin täytyy kyllä myöntää, että se oli raskasta aikaa, kun opiskelin, hoidin työn ja
sitten vielä oli usein kolmenakin
päivänä viikossa RYL-toimikuntien kokouksia.
Jussila on ollut mukana tiiviisti erityisesti MaalausRYL- ja SisäRYL-toimikunnissa. Nämä alan
yleiset laatuvaatimukset määrittelevät säännökset ovat ne, joiden
mukaan alalla pitkälti toimitaan.
Paitsi Pintaurakoitsijoiden hallituksen puheenjohtaja, Jussila
on tällä hetkellä myös Kustannus
Oy Hakkurin hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on mukana
Helsingin Maalariammattikoulun
kannatusyhdistyksen johtokun-

nassa sekä Maalarimestarisäätiön
hallituksessa.
- Opetan edelleen myös
Amiedussa ja Helsingin Maalariammattikoulussa, lähinnä tarjouslaskentaa ja kustannusten hallintaa. Otan myös vastaan pintakäsittelyalan näyttötutkintoja.
Jussilan johtama ja osittain
omistama yritys, Triasole Pinnoitus Oy, on keskisuuri alan yritys
noin 1,5 miljoonan euron liikevaihdollaan.
- Teemme maalausten ohella
lattioiden päällystyksiä, huoneistoremontteja, keittiöitä ja saneerauksia. Itse asiassa olemme pieni
saneerausliike. Pelkästään maalaustöillä liikevaihdon kasvattaminen näillä markkinoilla olisi
erittäin vaikeaa.

Nuoria kaivataan
Pintaurakoitsijat on pyrkinyt useana vuonna tehostamaan jäsenhankintaansa siinä onnistuenkin,
mutta samalla lopettavia yrityksiä
on ollut lähes yhtä paljon, lähinnä yrittäjän eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Nuoriakin yrittäjiä jäsenkunnassa on, mutta lisää kaivataan,
yrittäjien keski-ikä nousee koko
ajan.
- Niin, onhan se vähän huvittavaa että minutkin lasketaan ”nuoriin” yrittäjiin, naurahtaa Jussila.
- Mitään viisastenkiveä nuorten

saamiseksi mukaan ei ole. Silloin
tällöin on keskusteltu jonkinlaisesta nuorisojaostosta tai vastaavasta, jossa nuoret toimisivat
omalla porukalla. Ehkä asia olisi
jälleen ajankohtainen.
- Unohtaa ei tietysti sovi ”pehmeitä” asioita, niilläkin on merkitystä. Ideat syntyvät usein tällaisissa tilaisuuksissa, vapaassa keskustelussa.
- Uudelle jäsenelle voisi olla
yhdistyksissäkin jonkinlainen tukihenkilö, joka opastaisi toimintaan sisään.
Esille on tuotu myös mahdollisuus liittyä suoraan liittoon, ohi
alueellisten jäsenyhdistysten:
- Asia on seuraavien liiton puheenjohtajapäivien asialistalla. Tämän asian tarkastelu on varmasti
lähitulevaisuutta.
Jari Jussila muistuttaa myös
siitä, että yhteisö voi toimia ohi
yhdistyksen. Tällä hän tarkoittaa
jäsenten suoria yhteyksiä.
- Urakoitsija voi soittaa toiselle jossakin asiassa ja kysyä neuvoa. Myös materiaalien ja koneiden vuokrausta asevelihintaan
voisi olla.
- Tällaiset pienet asiat eivät vaikuta urakkakilpailuihin. Jäsenliikkeet pelaavat sääntöjen mukaan,
joten kilpailu ainakin siltä osin
on reilua. ❙
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