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Palovakuuttajien lopetettava puuteollisuusyritysten kuristaminen

Puuteollisuusyrittäjät, Puuliitto ja Ammattiliitto Pro ovat huolestuneina seuranneet
palovakuutuksia myyvien vakuutusyhtiöiden viimeaikaista aggressiivista toimintaa, jolla ne ajavat
puusepänteollisuudessa toimivia yrityksiä ahdinkoon.
Vakuutusyhtiöt ovat yksituumaisesti ryhtyneet irtisanomaan palovakuutuksia ja tekemään
ehtomuutoksia järjestelmällisesti ja yksipuolisesti. Tämän myötä ne ovat asettaneet yrityksille
kohtuuttomia vaatimuksia kalliiden sprinklaus-järjestelmien asentamisesta ennen uusien
palovakuutusten myöntämistä. Perusteettomaksi vakuutusyhtiöiden toiminnan tekee se, että
kohteeksi joutuneet yritykset täyttävät paloturvallisuusmääräykset. Toisin sanoen
paloviranomaiset eivät ole niihin sprinklauksia vaatineet. Toisaalta vakuutusala on erittäin
kannattava myös omaisuusvakuuttamisen osalta, jolloin taloudellistakaan perustelua yrityksiin ja
samalla työllisyyteen voimakkaasti vaikuttaville toimille ei ole.
Palovakuutus on edellytys yritysten rahoitukselle ja sen myötä elinehto tuotannon jatkuvuudelle.
Pelkästään vakuutusten yksipuolinen irtisanominen on vaarantanut useiden puuteollisuusyritysten
toimintaedellytykset. Toisaalta kallis kertainvestointi, arviolta yli 100 000 euroa, leikkaa
kohtuuttomasti yritysten yleisiä investointi-, tuotekehitys ja kasvumahdollisuuksia. Ongelmaa
syventää edelleen se, että sprinklaus pitäisi rakennuttaa pakon sanelemana pika-aikataululla ilman
todellisia mahdollisuuksia järjestellä rahoitusta tai tuotantoa toteutusta varten.
Vakuutusyhtiöiden toiminta uhkaa Puuteollisuusyrittäjien jäsenkunnassa noin 250 yritystä. Niissä
on yhteensä noin 5 000 työpaikkaa.
Puuteollisuusyrittäjät, Puuliitto ja Ammattiliitto Pro vaativat yritysten toimintaedellytysten
turvaamista siten, että vakuutusyhtiöt eivät voi asettaa palovakuutuksille kovempia yrityskohtaisia
ehtoja kuin paloviranomaiset ovat turvallisen tuotannon kannalta määritelleet. Myös
palovakuutusten irtisanominen, lavennettujen omavastuiden asettaminen ja korotettu hinnoittelu
pitää kieltää silloin, kun yritysten toiminta täyttää paloviranomaisten asettamat kriteerit. Kiellot
ovat perusteltavissa myös vakuutusyhtiöille yksinoikeudella suotujen julkisten tehtävien kuten
erittäin kannattavan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen takia.
Puuteollisuusyrittäjät on jättänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastoon toimenpidepyynnön
vakuutusyhtiöiden toiminnan oikaisemiseksi.
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Lisätietoja:
Puuteollisuusyrittäjät ry, Tapani Tuohiniemi, p. 050 555 2839, tapani.tuohiniemi@puuteollisuus.fi
Puuliitto, Sakari Lepola, p. 0400 425 198, sakari.lepola@puuliitto.fi
Ammattiliitto Pro, Jari Uschanov, p. 050 574 2301, jari.uschanov@proliitto.fi
Puuteollisuusyrittäjät ry. on Suomen johtava huonekalu- ja puusepänteollisuuden edunvalvoja. Sen jäseninä
on lähes 600 suomalaista puuteollisuusyritystä. Puuliitto on puutuoteteollisuuden työntekijöiden
edunvalvoja. Ammattiliitto Pro on suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto. Puuteollisuusyrittäjien
jäsenyrityksissä työskentelevät työntekijät ovat järjestäytyneet Puuliittoon ja toimihenkilöt ammattiliitto
Prohon.
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