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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

1 Johdanto Takana on hyvin poikkeava vuosi myös meille rakentajille. Koronan 
vaikutukset ovat hallinneet vuotta 2020. Rakennustyömailla olemme 
joutuneet toimimaan nopeasti muuttuvien ohjeiden mukaisesti. Vuosi 2021 
on alkanut ja tulee jatkumaan korona rajoituksin, toivon mukaan rokote 
mahdollistaa normaalin arjen jossain tulevassa ajassa mitä se sitten 
tarkoittaneekaan. 

 Jo taakse jäänyt vuosi 2020 on ollut haasteellinen myöskin 
osastotoiminnan näkökulmasta. Emme pystyneet juhlistamaan osastomme 
juhlavuotta, 125-vuotista taivalta rakentajien edustajana ja edunvalvojana. 
Osastomme tarkoitus on olla olemassa jäseniämme varten, ei toisin päin, 
sillä osaston teemme me kaikki yhdessä. Toivomme pystyvämme vuoden 
2021 aikana taas tarjoamaan tapahtumia & tilaisuuksia osastomme 
jäsenille unohtamatta rakentaja perheitä.  

2 Kokoukset Osaston hallituksen kokous kutsutaan koolle aina kun siihen ilmenee 
tarvetta. Käytännössä hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, 
pääsääntöisesti aina kuun ensimmäisenä maanantaina jos se ei satu 
pyhäpäivälle, pois lukien kesän lomakuukaudet. Puheenjohtaja kutsuu 
hallituksen koolle tekstiviestillä ja/tai kotisivuilla sekä sosiaalisen median 
kautta annettavilla kokouskutsuilla. Puheenjohtaja lähettää tarvittaessa 
esityslistan sihteerille, taloudenhoitajalle ja varapuheenjohtajalle 
sähköpostilla ennen kokousta. Hallituksen jäsenet saavat esityslistan 
tarvittaessa paperiversiona kokouspaikalla. Kokouksen koollekutsujana voi 
tarvittaessa toimia myös varapuheenjohtaja, mikäli puheenjohtaja on 
estynyt. 

 Mikäli osaston hallitukselle tulee päätettäväksi jokin kiireellinen tai 
yksittäinen asia, voi puheenjohtaja yhdistyslain mukaan pitää hallituksen 
kokouksen puhelimen tai sähköpostin välityksellä, jos kaikki hallituksen 
jäsenet ovat asiasta yksimielisiä. Tällöinkin kokouksesta tulisi laatia ainakin 
muistio, josta selviää mitä asioita hallitus on käsitellyt ja päättänyt. 
Pienimuotoiset lahjoitukset ja tuet osaston puheenjohtaja voi myöntää, 
neuvotellen asiasta taloudenhoitajan ja osaston sihteerin kanssa. 

Tarvittaessa tulevat jaostot valmistelevat asioita hallitukselle, jotka 
käsitellään hallituksen kokouksessa. 

Hallituksen kokouspaikkana tulee olemaan Rakennusliiton Uudenmaan 
aluetoimiston kokoustilat, osoitteessa Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki 
ja hallituksen halutessa/ tarvittaessa voidaan kokouspaikka varata 
muualta. Kokoukset ovat avoimia kaikille osastomme jäsenille ja tiedot 
kokousajoista löytyy ammattiosaston kotisivuilta sekä facebook sivulta.  

Hallitus käsittelee joka kokouksessaan osaston talousasiat taloudenhoitajan 
toimesta, jotta osaston taloudenseuranta on reaaliaikaisella tasolla. Lisäksi 
osastolla on sääntömääräiset yleiskokoukset keväällä ja syksyllä, Näidenkin 



 

kokousten ajankohdan ja paikan päättää hallitus. Yleisen kokouksen 
kokouskutsu laitetaan ainakin Facebook- sekä osaston kotisivuille. Yleisen 
kokouksen tarjoilusta päättää hallitus. 

3 Jaostot   Osaston jaostotoimintaa:  
• Toimisto  
• Veteraani 
• Rakennusnaisten*  
• Nuoriso* 
• Ulkomaalaisjaosto* 

*jaostotoiminnan edellytykset kartoitetaan osaston hallituksen 
toimesta vuoden 2021 aikana, sekä päätetään jaostotoiminnan 
aloittamisesta.      

Jaostot kutsutaan koolle tarvittaessa. Jaosto tekee kokouksestaan muistion 
ja toimittaa sen joko sähköisesti tai paperiversiona osaston 
puheenjohtajalle ja sihteerille.  

Jaostojen kokousten koollekutsujina toimivat jaostoihin valittavat 
puheenjohtajat. 

Jaostot järjestävät toimintaa tahollaan ja osasto tukee tarvittaessa 
jaostoja. 

4 Varsinainen toiminta  Jäsenten edunvalvonnassa osaston tulee tukea luottamus- ja 
yhteysmiestoimintaan. Hallituksen jäsenten pitää viedä tietoa liiton ja 
osastonsa toiminnasta työmaille ja toisinpäin tuoda hallitukselle tietoa 
työmailta, jotta osasto voi tehdä perus tehtäväänsä: jäsenten 
edunvalvontaa sekä työsuhdetyön turvaamista. Tämän toiminnan kautta 
voidaan parantaa työntekijöiden edunvalvontaa työmailla ja saada 
osastolle ajanmukaista tietoa vallitsevasta tilanteesta.   

 Osasto voi pitää hallitukselle ja osaston jäsenille koulutustilaisuuksia/ 
kokouksia missä tuodaan esille sen hetkistä työmarkkinatilannetta ja 
ajankohtaisia asioita osaston, aluejärjestön ja liiton näkökulmasta. Osasto 
osallistuu tarpeen mukaan paikallisiin tai valtakunnallisiin yhteiskunnallisiin 
tilaisuuksiin liittyen työmarkkina tilanteeseen.  

  
 Osastolla on edustus Rakennusliiton hallituksessa, SAK:n edustajistossa, 

ammattiala työryhmässä, Uudenmaan aluejärjestön hallituksessa, 
Uudenmaan työsuojelu- ja edunvalvonta jaostoissa sekä useita 
luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja yhteysmiehiä eri rakennusalan 
yrityksissä.  

5 Tiedotus Osaston tiedottamisen pääasiallisia tiedotuskanavia ovat osaston omat 
kotisivut, Facebook sivusto, Twitter tili sekä tarvittaessa jäsenkirjeet. 



 

 Puheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla on käytössä YAP:n 
nettirekisterijärjestelmä, joten sitäkin voidaan käyttää yhtenä kanavana 
niin osaston tiedottamisessa kuin muussa toiminnassa. 

  
Osaston näkyvyyttä tulee parantaa ja tiedottamista pitää lisätä työmailla. 

Osaston hallituksen jäsenten ja jaostojen yhteystiedot tulevat osaston 
kotisivuille. 

Lehti-ilmoitukset ja kotisivujen päivitykset hoitaa osaston toimisto jaosto. 

6 Koulutus Osaston tulee kannustaa jäseniään osallistumaan liiton järjestämiin 
koulutuksiin. Rakennusliitto järjestää koulutuksia alueellisesti. 
Rakennusliitto maksaa ansionmenetyksen jos koulutus ei kuulu 
koulutussopimuksen mukaisen koulutuksen piiriin. Osasto korvaa 
ansionmenetyksen ja matkat osastojen järjestämiin koulutuksiin. Osaston 
jäsenten koulutusten korvauksesta ja stipendeistä päättää osaston hallitus. 

 Pyritään kartoittamaan jäsenten tarvetta koulutukseen esim. 
ammattitutkinnot, tämän pohjalta kehitetään yhteistyötä Kiljavan opiston 
kanssa. Hallituksen jäseniä ja vastuuhenkilöitä koulutetaan myöskin. 

7 Tulevia tapahtumia   Korona tilanteesta johtuen osaston osallistuminen tapahtumiin sekä 
kokouksiin on hämärän peitossa. Tulemme päivittämään ja tiedottamaan 
tulevista tapahtumista ja kokouksista osastomme koti- sekä Facebook 
sivuilla. 

8 Jäsenpalvelut Osastomme luottamusmiesten ja jäsenten pitää huolehtia työmaillaan 
jäsenhankinnasta ja jäsenyyden ylläpidosta. Kaikille uusille työntekijöille on 
tarjottava liittomme jäsenyyttä ja huolehdittava jo olemassa olevien 
jäsenten perintäsopimukset ajan tasalle. 

   

9 Talous Talousarvion laadinnassa käytetään hyväksi edellisten vuosien 
tilinpäätöksiä tulevan tilikauden tulojen ja menojen kehityksen arviointiin. 
Lisäksi huomioidaan toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimintojen ja 
tapahtumien taloudelliset vaikutukset.  

 Talousarvion valmistuttua voidaan vielä tarkistaa toiminta-suunnitelmassa 
esitettyihin osaston toimintaan ja tapahtumiin liittyviä asioita vuoden 
mittaan, mikäli siihen näyttää olevan tarvetta talouden kannalta. 



 

10 Yhteistyö  Osastomme pyrkii rakentavaan yhteistyöhön kaikkien rakentamisessa 
mukana olevien tahojen kanssa. Yhteistyötä pyritään lisäämään lähialueen 
osastojen kanssa. 

   

11 Muut asiat Nykyisten ja eläkkeellä olevien aktiivi jäseniä pyritään muistamaan. Vapaa 
jäsenyyden saavuttaneiden kunniakirjat ja ansiomerkit jaetaan 
mahdollisuuksien mukaan yleisissä kokouksissa. Tarvittaessa jos vapaa 
jäsenyyden saavuttanut ei pysty tai pääse osallistumaan sääntömääräiseen 
kokoukseen, niin puheenjohtaja voi viedä jäsenen puolisoineen syömään 
tai muulla tavoin huomioida vapaa jäsenyyden saavuttanutta. 
Huomionosoituksista tai ruokailuista puheenjohtaja sopii taloudenhoitajan 
ja sihteerin kanssa. 

 12 Loppusanat Osaston toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen tuo haasteita, 
mutta yhdessä tekemällä ja vastuuta jakamalla se onnistuu. Jäseniä on 
osastossa yli 2000 ja joukossa on voimaa kun saamme jäsenet 
aktivoitumaan tahollaan. 

Päätavoitteena on kuitenkin Rakennusliiton osastotoiminnan säilyminen, ja 
edunvalvonnan sekä jäsenetujen kehittäminen entistä toimivammaksi ja 
tasapuolisemmaksi jäsenille. 

Osasto jäsenineen tukee toiminnallaan työehtojen ja työolosuhteiden 
kehittämistyötä niin osaston omalla alueella kuin myös valtakunnallisesti 
liiton tasolla. 

Osaston tehtävä on olla olemassa jäseniään varten, ei toisinpäin.  

Yhdessä olemme voimakkaampia.


