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OL3 yleisesittely

• Olkiluoto 3 –työmaa varsinaiset rakentamistyöt alkoivat keväällä 2005, josta 
alkaen työmaalla on työskennellyt lähes 30000 eri henkilöä kymmenistä eri 
maista.

• Työmaalla on ollut enimmillään 4000 – 5000 työntekijää. Tällä hetkellä 
työntekijöitä on n.2500, joista valtaosa on ulkomaalaisia.

• Alihankintayrityksiä on ollut yhteensä n.2500, joista n.2/3 on ulkomaalaisia

• Rakentamisesta vastaava Areva NP:n ja Siemens AG: n muodostama 
ranskalais-saksalainen konsortio ei ole vahvistanut valmistumisajankohtaa

 Näin isoilla työmailla tarvitaan osaamista ja työvoimaa useista eri maista.
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Työmaan yhteisestä edunvalvonnasta huolehtii neljä liittoa; Ammattiliitto Pro, 
Rakennusliitto, Metalliliitto ja Sähköliitto

Liitoilla yhteinen toimisto työmaalla,  viikoittaiset kokoukset ja jatkuvat tilaajan 
johdon tapaamiset

Ammattiliittojen yhteistoiminta ja
edunvalvonta työmaalla

Työehtojen 
aktiivinen 
valvonta

Tieto työehto-
sopimusten 
rikkomisesta

Yhteyden-
otto 

yritykseen

Asia esille 
työmaan 

viikkopalaver
issa

Asian hoito 
työmaan 

ulkopuolell
a

 Työmaan edunvalvonta tapahtuu yli liittorajojen aidolla yhteistyöllä
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Ongelmakohtia

• Vuokratyö ja töiden ketjuttaminen
- vastuutahoja vaikea tavoittaa

• Työehtosopimuksia ei tunneta riittävästi tai niistä ei välitetä

- alipalkkaus ja työaikojen ylitys tyypillistä

• Laiminlyönnit työmaan sosiaalitiloissa ja asuinjärjestelyissä
- pienet tai puutteelliset asuintilat, yksityisyyden rikkominen

• Järjestäytymisvapauden rikkominen
- liiton jäsenyys riski työn jatkumiselle: lähettäminen kotiin tai eristäminen

• Pelot, joskus jopa väkivallan uhka 
- uhkailuja ja pahoinpitelytapauksiakin on esiintynyt 

Asioiden hoitaminen jälkikäteen on vaikeaa tai mahdotonta, kun sekä 
työnantaja, että työntekijä ovat ulkomaalaisia.
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Tulokset
Kysymys on ennen kaikkea siitä, että laaja-alaisella ja aktiivisella yhteistyöllä 
sekä estämällä harmaantalouden ongelmia taataan oikeudenmukaiset 
työehdot sekä tasavertaiset työ- ja elinolot kaikille työntekijöille lähtömaasta 
riippumatta.

Edunvalvonnan onnistuminen edellyttää niin kansallista kuin kansainvälistä 
yhteistyötä liittojen välillä. Kielierojen ja järjestäytymiskulttuurin tunnettuuden 
lisääminen parantavat työoloja ja työehtojen valvontaa. Onnistunut 
edunvalvonta edellyttää tosiseikkojen tunnustamista, eurooppalaisen ja 
kansallisen lainsäädännön kehittämistä.

Ammattiliittojen tulee tehdä yhteistyötä myös viranomaisten ja työnantajien 
kanssa. BSLF –toiminta on kiinnostava ja lupaava esimerkki kolmikantaisesta 
yhteistyöstä. Tälle työlle soisi menestystä. 
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