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6
Mittamiesten koulutus
Työnantajan tulee järjestää mittamiehille uusista mittalaitteista
ja mittaohjelmista, ja suurimmista ohjelmapäivityksistä koulutusta työajalla. Mittalaitteeseen annettavaan koulutukseen tulee aina
sisällyttää osio lasermittalaitteiden käytön turvallisuudesta mittalaitteen käyttäjälle ja muille mittalaitteen vaikutusalueella oleville.

7
Kokeiluluontoiset määräykset liukuvasta työajasta
Liukuvalla työajalla tarkoitetaan menettelyä, jossa työntekijä voi
sovituissa rajoissa määrätä itse työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Liukuvan työajan käytöstä voidaan sopia paikallisesti. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmettävä kiinteä
työaika, päivittäisen työajan liukumaraja eli työajan aikaisin alkamisajankohta ja myöhäisin päättymisajankohta sekä säännöllisen
työajan ylityksen ja alituksen enimmäiskertymät. Vuorokautista
työaikaa voidaan tällaisella sopimuksella lyhentää tai pidentää
enintään kaksi tuntia. Samoin säännöllisen työajan ylitysten enimmäiskertymä on enintään + 10 tuntia ja alitusten enimmäiskertymä
enintään – 10 tuntia. Lisäksi on otettava huomioon liukuvaa työaikaa koskevat työaikalain määräykset.

8
Kulunseurantatietojen käyttö rakennusalalla
Työnantajalla ja päätoteuttajalla on lakiin perustuva velvollisuus kerätä, pitää hallussaan ja ilmoittaa Verohallinnolle sen edellyttämät
tiedot. Verohallinto suosittelee ilmoittamaan myös työntekijöiden
tuntitiedot. Työnantaja tai päätoteuttaja ei tarvitse tietojen keräämistä
tai luovuttamista varten työntekijältä tai tämän työnantajalta erillistä
lupaa. Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, että kerättyjä tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joiden työtehtäviksi se on annettu.
Päätoteuttaja voi luovuttaa sähköisen kulunvalvonnan – tai seurannan tietoja työmaan ali- ja sivu-urakoitsijoille näiden työmaalla olevan työvoiman osalta. Luovutettavia tietoja voivat olla mm.
työntekijän nimi, työnantaja sekä töiden päivittäinen aloitus- ja
päättymisaika. Päätoteuttajan luottamusmiehillä, työsuojeluvaltuu-
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tetuilla sekä yhteysmiehillä on oikeus saada vastaavat tiedot toimialueensa urakoitsijoista, työvoimaa vuokraavista yrityksistä sekä
näiden henkilöstöstä.
Tekninen valvonta kuten kulunvalvonta ja kulunseuranta kuuluvat
yhteistoimintalain tarkoittaman yhteistoimintamenettelyn piiriin ja
sen käyttöönotossa on meneteltävä lain mukaisesti. Kun teknisen valvonnan yhteydessä kerätään työntekijöitä koskevia tietoja, yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä myös tietojen keräämisen periaatteet ja käytännöt. Sopijaosapuolet suosittelevat, että kulunvalvonnan
ja kulunseurannan sekä työntekijöitä koskevien tietojen keräämisen
periaatteista ja käytännöistä keskustellaan myös niissä yrityksissä,
jotka kokonsa puolesta eivät kuulu YT-lain soveltamisalan piiriin.
Työmaan henkilöluettelon pitäminen ja Verohallinnolle tehtävä
ilmoitus edellyttävät tietoa työmaalla olevista henkilöistä ja mahdollinen sähköinen järjestelmä on tarpeen työmaalle saapumisen
ja sieltä poistumisen valvontaa varten. Työmaan sisällä tapahtuvan
tai muun valvonnan tarpeellisuus on harkittava erikseen. Työntekijät ovat velvollisia kirjaamaan työmaalle saapumisensa ja poistumisensa sähköiseen kulunvalvonta- tai seurantajärjestelmään.
Kulunvalvonta- tai seurantajärjestelmä on oltava käytössä aina kun
työmaalla työskennellään, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kesken
työpäivän pidettävien taukojen kirjaaminen ei ole Verohallinnolle
kerättävien tietojen kannalta tarpeellista.
Jos sähköinen kulunvalvonta- tai seurantajärjestelmä edellyttää
henkilökohtaisten välineiden hankkimista, työnantaja maksaa niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.
Kulunvalvontatietoja ei voida sellaisenaan käyttää yksinomaisena palkanmaksun perusteena. Osapuolet suosittelevat, että yrityksessä käsitellään etukäteen kulunvalvonnan käyttöä työaikaseurannassa ja sovitaan, miten menetellään mahdollisten työajan ylitysten
ja alitusten suhteen.

9
Käytännöstä poikkeavat työajat
Alalla toimivien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden
työsopimuksissa työpäivät ja työtunnit määritellään siten, että
työntekijä tietää etukäteen kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit.
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