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1. YLEISTÄ 

Vuosi 2012 kului taantuman merkeissä. 

Irtisanomisista, lomautuksista ja konkurs-

seista sai kuulla ja lukea päivittäin. Myös 

kunta-alalla erilaiset supistukset ja säästöt 

sekä toimintojen ulkoistamiset olivat arki-

päivää. Monet Euroopan unionin valtiot 

olivat suoranaisessa kassakriisissä ja eri-

tyisesti Kreikalle maksetut tukipaketit nos-

tivat meilläkin laajan arvosteluryöpyn 

EU:ta ja Suomen hallitusta vastaan. Tätä 

taustaa vasten meillä Espoossa meni kui-

tenkin aika hyvin. Lomautuksia ei ollut, 

eikä tänä vuonna palkan alennuksiakaan. 

Myös liitossamme JHL: ssä puhalsivat ra-

jut muutoksen tuulet: Perinteinen koulu-

tuspaikkamme Raseborg-opisto Karjaalla 

myytiin marraskuussa ja muutoinkin liiton 

organisaatiossa alkoi laaja rakenneuudis-

tus, joka varmasti stressasi henkilöstöä. 

On selvää, että vaikka liiton hallitus ja 

edustajisto edellyttivät henkilökunnan nä-

kemysten huomioimista 

ja työpaikkojen turvaa-

mista muutostilanteessa, 

olivat monet syystäkin 

tyytymättömiä. 

Erityisesti Raseborg-opis-

ton myynti sai aikaan pal-

jon keskustelua omassa 

yhdistyksessämmekin, ja 

syyskokous päättikin lä-

hettää liiton johdolle ja 

hallitukselle kirjeen, jossa 

yksimielisesti vastustim-

me opiston myyntiä. Tur-

haan, mutta teimmepä ainakin sen, mitä 

siinä tilanteessa ja sillä varoitusajalla oli 

tehtävissä. 

Merkittäviä tapahtumia vuoden varrella 

olivat kannaltamme kevättalven edustajis-

tovaalit ja syksyn kunnallisvaalit. Espoon 

poliittisiin voimasuhteisiin emme valitetta-

vasti voi merkittävästi vaikuttaa vaikka 

kaikki espoolaisjäsenemme kävisivät uur-

nilla; niin vahva täällä on Kokoomuksen 

kannatus. JHL:n edustajistoon saimme 

kuitenkin  läpi oman ehdokkaamme. 

Toimintavuonna alkoi myös Sauli Väinä-

mö Niinistön kausi Suomen tasavallan 

presidenttinä ja tehtävää 12 vuotta hoita-

nut Tarja Kaarina Halonen pääsi ansaitus-

ti laatimaan uusia tulevaisuuden suunni-

telmiaan Venäjän pääministeri Dmitri Ana-

toljevitš Medvedeviltä lahjaksi saamansa 

Meggi-kissan ja aviomiehensä Pentti Ilkka 

Olavi Arajärven kanssa. 

 

2. JÄSENISTÖ JA KOKOUKSET 

Jäsenistömme volyymi pieneni hiljalleen 

johtuen eläköitymisistä ja ennen kaikkea 

edelleenkin Espoon veden sulautumisesta 

HSY veteen ja sen aiheuttamista yhdistys-

vaihdoksista. Marraskuun 29. päivänä 

saimme kuitenkin lope-

tetusta Fortumin yhdis-

tyksestä 548 peräti 

115 uutta jäsentä ker-

taheitolla, joten koko-

naisuudessaan jäsen-

kehityksemme on ollut 

positiivista. 

Valtaosa jäsenistös-

tämme on edelleen 

kunnallisen tuntipalk-

kaisten työehtosopi-

muksen piirissä, mutta 

jatkossa tulemme tar-

vitsemaan yhä enemmän myös paitsi tek-

nisten sopimuksen, myös muiden sopi-

musalojen asiantuntemusta. 

Jäsenkokouksia vuoden 2012 aikana pi-

dettiin kolme: Kevätkokous 29.3., Pääluot-

tamusmiesvaalin ehdokasasettelukokous 

27.9. ja Syyskokous 1.11.2012. Kevätko-

kous pidettiin vanhassa Liikuntatoimen 

Näkymä Raseborg-opiston ruokalan terassil-

ta saunarantaan. Tätä näkyä emme enää 

tulevina vuosina pääse ihailemaan. 
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tukikohdassa Mikkelässä, pääluottamus-

miesvaalin ehdokasasettelukokous pää-

luottamusmiesten toimistolla ja syyskoko-

us Espoon valtuustotalon TV-studiossa. 

Hallitus kokoontui toimintavuonna kymme-

nen kertaa valtuustotalon eri ryhmähuo-

neissa; poikkeuksena joulukuun kokous, 

joka pidettiin Kaisankodissa jossa nautit-

tiin myös maittava joulupäivällinen. 

Lisäksi taloustoimikunta ja neuvotteluryh-

mä kokoontuivat vuoden aikana aina tar-

vittaessa tekemään kiireellisiä päätöksiä. 

 

3. HALLITUS JA JAOKSET / TOI-
MIKUNNAT 

 

Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuon-
na 2012 seuraavat henkilöt: 

Reino Leimola, puheenjohtaja, työsuoje-
luvaltuutettu, varapääluottamusmies. 

Markku Vihavainen, sihteeri, tiedottaja 

Pertti Puhakainen, varapuheenjohtaja, 
opintosihteeri 

Jaakko Kananen, jäsenasiainhoitaja, ta-
loudenhoitaja. 

Juha Lindqvist, pääluottamusmies 

Pertti Minkkinen, vapaa-aikavastaava 

Jorma Nyholm 

Juhani Vertanen 

 

Jaokset / toimikunnat 2012 

Neuvotteluryhmä: 

Juha Lindqvist, Reino Leimola, Jaakko 
Kananen. 

Taloustoimikunta: 

Reino Leimola, Jaakko Kananen, Juha 
Lindqvist, Markku Vihavainen. 

Opinto– ja vapaa-aikajaos: 

Pertti Minkkinen (vapaa-aikavastaava), 
Pertti Puhakainen (opintosihteeri), Jorma 
Nyholm. 

Tiedotusjaos: 

Markku Vihavainen (tiedotussihteeri), Ju-
hani Vertanen. 

Varsinaista nuorisojaosta tai kansainvälis-

tä jaosta ei olut, nuoriso– ja kansainvälis-

ten asiain tiedottajana toimi Markku Viha-

vainen.  

 

4. SOPIMUSTOIMINTA JA LUOTTA- 
     MUSMIEHET 
Neuvotteluista työnantajan kanssa on 

vastannut neuvotteluryhmä (Leimola, 

Lindqvist, Kananen), joka on hallituksen ja 

jäsenkokousten ohjeiden mukaisesti val-

mistellut ja käynyt neuvottelut kulloinkin 

ajankohtaisissa sopimus– ja riita-asioissa. 

Ehkä vaikein ja tiedotusvälineissäkin laa-

jalti huomiota herättänyt sopimusasia 

vuonna 2012 oli katukunnossapidon varal-

laolosta käyty kädenvääntö; määräaikai-

nen sopimus syntyi viimein 7.11.2012 ja 

on voimassa huhtikuun 2013 loppuun. 

Luottamusmiehet ovat pääluottamusmie-

hen kutsusta kokoontuneet tarvittaessa 

kuulemaan uutisia ja kertomaan kentän 

kuulumisia pääluottamusmiehelle ja toisil-

leen. Näin kaikki luottamusmiehet pysyvät 

ajan tasalla siitä missä mennään ja voivat 

tuoda terveisensä yhdistyksen johdolle. 

 

Luottamusmiehiä kokouksessaan pääluottamusmies-

toimistossa syksyllä 2012. 
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Pääluottamusmiehenä vuonna 2012 toimi 

Juha Lindqvist ja varapääluottamusmiehe-

nä Reino Leimola. 

Työpaikkojen luottamusmiehet ja varaluot-

tamusmiehet työnjohtajittain 2012 (jos sa-

malla numerolla kaksi, niin ensimmäinen 

on luottamusmies ja toinen varaluotta-

musmies): 

401 Kontio Rainer KVT / Katuylläpito pohjoi-
nen tiemestaripiiri 
401 Biro Rosa KVT / Katuylläpito pohjoinen 
tiemestaripiiri 
403 Vihavainen Markku KVT / Kadunraken-
nus / Pohjoispiiri  
403 Nummi Valtteri KVT / Kadunrakennus / 
Pohjoispiiri 
405 Kupulisoja Juha KVT / Kadunrakennus / 
Eteläpiiri 
405 Järvinen Seppo KVT / Kadunrakennus / 
Eteläpiiri 
406 Hakomäki Marko KVT / Kadunrakennus / 
Eteläinen piiri 
406 Palokunnas Kari Jukka KVT / Kadunra-
kennus / Eteläinen piiri 
409 Suvanto Juhani Espoon varikko -
liikelaitos 
409 Härkönen Kari Espoon varikko -liikelaitos 
410 Elf Stig KVT / Vihertuotanto / Pohjoispiiri 
411 Kuusisaari Veli-Matti KVT / Kadunraken-
nus / pohjoispiiri 
411 Harjunmaa Hannu KVT / Kadunraken-
nus / Pohjoispiiri 
413 Nyholm Jorma KVT / Katuylläpito / Eteläi-
nen tiemestaripiiri 
420 Palomaa Sami KVT / Katuylläpito / Mer-
kintäyksikkö 
422 Pylkkänen Marika KVT / Vihertuotanto / 
Pohjoispiiri 
422 Frigren Eija KVT / Vihertuotanto / Poh-
joispiiri 
427;428 Kananen Jaakko KVT / Vihertuotan-
to / Eteläinen piiri 
429 Häkkänen Petteri KVT / Vihertuotanto / 
Luonnonhoito 
501;502 Harjula Markku Liikuntapalvelut / Lii-
kuntapaikkojen kunnossapito 
501;502 Kurttio Jorma Liikuntapalvelut / Lii-
kuntapaikkojen kunnossapito 
602 Valtonen Petri Geotekniikan maastotuki-
kohta 
701 Holmberg Hans Kaupunkimittaus / Kent-
tätyökeskus 
701 Heino Jorma Kaupunkimittaus / Kenttä-
työkeskus 
802 Vertanen Juhani KHL / Kunnossapito / 

Eteläpiiri 
802 Visala Hannu KHL / Kunnossapito / Etelä-
piiri 
803 Rontu Jukka KHL / Kunnossapito / Poh-
joinen piiri 
803 Minkkinen Marko KHL / Kunnossapito / 
Pohjoinen piiri 

 
5. YHTEISTOIMINTA 
 
Kaupungin henkilöstötoimikunnassa ovat 
vaikuttaneet pääluottamusmies Juha Lind-
qvist (heton varapuheenjohtaja 13.4.2012 
alkaen), varajäsen Jaakko Kananen. 
Palveluliiketoimen henkilöstötoimikunnas-
sa meitä edusti Jaakko Kananen, sekä 
lisäksi työsuojeluvaltuutetun roolissa pu-
heenjohtajamme Reino Leimola. Leimola 
on, samaten työsuojeluvaltuutettuna, osal-
listunut myös Ympäristön ja teknisen toi-
mialan henkilöstötoimikunnan työskente-
lyyn.  

Espoo Kaupunkitekniikka –liikelaitoksen 
johtoryhmässä on toiminut Markku Viha-
vainen ja Espoo Kiinteistöpalvelut –
liikelaitoksen johtoryhmässä Reino Leimo-
la. 
Henkilöstöneuvostossa yhdistyksellä ei 
toimikaudella 2010-2013 ole edustajaa. 
Liiton edustajistossa varsinaisena jäsene-
nä 7.6. alkaen on ollut Markku Vihavai-
nen. 
Pääkaupunkiseudun alueryhmässä  21.8. 
alkaen (uusi alueryhmä järjestäytyi ko. 
päivänä) puheenjohtajana on toiminut 
Markku Vihavainen. 

Kesäkuun edustajiston kokouksessa valittiin mm. 
liiton uusi johto. Vasemmalta: Toimialajohtaja Päivi 
Niemi-Laine, toimialajohta Teija Asara-Laaksonen ja 
puheenjohtaja Jarkko Eloranta. 
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6. TYÖSUOJELU 

Ympäristön ja teknisen toimen sekä pal-

veluliikelaitosten työsuojeluvaltuutettuna 

vuonna 2012 on toiminut puheenjohtajam-

me Reino Leimola. Yhdistyksemme jäse-

niä ovat myös seuraavat työsuojeluasia-

miehet:  

Harjunmaa Hannu EKA 

Biro Rosa EKA 

Palmroos Börje EKA 

Säkkinen Pauli EKA 

Elf Stig EKA 

Kallonen Jouko EKI 

Vu Minh Duc EKI 

Halonen Marko LIIKUNTA 

 Korpela Kimmo EKA  

(EKA = Espoo kaupunkitekniikka -liike-

laitos, EKI = Espoo kiinteistöpalvelut -

liikelaitos). 

 

7. MARJARINTEEN VAPAA-AJAN 

    KIINTEISTÖ 

Marjarinne on 

ollut maksutta 

jäsenistömme 

ja heidän per-

heidensä käy-

tössä. 

Talvella 2011-

2012 raju 

myrsky kaatoi 

alueelta puita 

ja katkoi säh-

köjohtoja. 

Myrskyn jälkiä 

siivottiin vielä 

kesälläkin. 

Uusia sähkö-

johtoja ja uusi vesipumppu jouduttiin 

myrskyn seurauksena asentamaan. Myös 

sähköpylväs, jossa pääkeskus sijaitsi, oli 

katkennut. Vakuutus korvasi pääosan 

kustannuksista. 

Keväällä oli tarkoitus uusia päärakennuk-

sen kuisti, mutta hanke siirrettiin tulevai-

suuteen. Kuistin katon ulkopuolella olevan 

kiinteän penkin istuinosa uusittiin kesällä 

ja penkin eteen rakennettiin pieni saranoi-

den varassa kääntyvä pöytä. 

 

8. OPINTO JA VAPAA-AIKA 

Yhdistyksen opintosihteerinä toimi Pertti 

Puhakainen ja vapaa-ajan vastaavana 

Pertti Minkkinen. 

Varsinaista omaa opintotoimintaa yhdistys 

ei järjestänyt, liiton ja muiden toimijoiden 

kursseille jäseniämme osallistui jonkin 

verran. Aktiivisempaakin osallistuminen 

kyllä voisi olla; yksi haasteemme onkin, 

kuinka saada jäsenet hyödyntämään liiton 

ilmaista koulutustarjontaa. 

Toukokuussa 17.-18.5.2012 yhdistys jär-

jesti onnistuneen matkan Tallinnaan Meri-

ton Grand Conference & Spa –hotelliin. 

Hotellivalinta osoittautui kaikin puolin on-

nistuneeksi ja järjestäjille tulikin pääasi-

assa pelkkiä kehuja. Matkan omakustan-

nushinta oli 30 euroa, ja matkalle osallis-

tui neljätoista tyytyväistä matkaajaa. 

 

9. KANSAINVÄLINEN JA NUORISO- 

    TOIMINTA 

Erityistä kansainvälistä toimintaa yhdis-

tyksellä ei ollut, tosin yhteydenottoa jo-

honkin virolaiseen ammattiosastoon tai –

liittoon harkittiin yhteistyön merkeissä. 

Yhdistys on kuitenkin tiedottanut kan-

sainvälisistä asioista ja mm. julkaissut 

säännöllisesti verkkosivuillaan Euroopan 

komission viikkotiedotetta. 

Nuorisotoimintaa yhdistyksellä ei myös-

kään ole ollut, kun ei ole toimijoitakaan. 

Yhdistyksen nuorisotiedottajana on toimi-

nut Markku Vihavainen, joka on vastannut 

myös kansainvälisistä asioista. 

Marjarinteen myrskytuhojen raivaus 
jatkui vielä kesälläkin 
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10. TIEDOTUS 

Yhdistys on päivittänyt aktiivisesti verk-

kosivujaan sekä tiedottanut päivityksistä 

sähköisenä työmaapostina. Paperiset tie-

dotuskirjeet ovat jääneet lähes tyystin his-

toriaan. Kokouksista on tiedotettu lisäksi 

Motiivi-lehdessä. 

Yhdistyksellä on sivut myös facebookissa, 

jossa niin ikään on julkaistu tärkeimmät 

tapahtumat. 

 

11. TUNTIPALKKAISTEN TEKNISTEN 

ALOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 

Perinteiset neuvottelupäivät 

järjestettiin toimintavuonna 

Kolin upeissa maisemissa  

8.-9.9.2012. Ensimmäinen 

päivä tosin oli niin sateinen 

ja sumuinen, ettei maisemia 

juuri tarvinnut ihailla. Yhdis-

tyksestämme tapahtumaan 

osallistuivat: 

Reino Leimola, puheenjoh-

taja, varapääluottamusmies 

Markku Vihavainen, sihteeri, 

tiedottaja, kansainväliset 

asiat, JHL:n edustajiston 

jäsen 

Pertti Puhakainen, varapuheenjohtaja 

Juha Lindqvist, pääluottamusmies 

Pertti Minkkinen, hallituksen jäsen, vapaa-

ajan vastaava 

Jaakko Kananen, taloudenhoitaja, neuvot-

teluryhmän jäsen 

Lisää asiaa neuvottelupäivistä löytyy mm. 

yhdistyksen verkkosivuilta: 

 http://jhl615.jhlyhdistys.fi/tapahtumat/

vanhat/tuntipalkkaisten-teknisten-aloje2/ 

 

12. LOPPUSANAT 

Vuosi oli edunvalvonnan kannalta raskas; 

työnantajan otteet ovat selkeästi olleet ko-

venemassa samalla kun työnantajan neu-

vottelijoiden kokemus ja asiantuntemus 

on heikentynyt. Toivottavasti tulevaisuus 

tuo tähän parannusta ja työnantajapuolel-

lakin opitaan neuvottelutaitoja ja diploma-

tiaa. Samoin olisi mukava nähdä kaunii-

den sanojen muuttuvan teoiksi, kun jatku-

vasti puhutaan henkilöstön hyvinvoinnista 

ja työkyvystä sekä vaaditaan samalla pi-

dempiä työuria. Työnantajan viime vuosi-

en toimilla on kyllä selkeästi ollut työhyvin-

voinnin ja työssä viihtyvyyden heikentämi-

seen tähtäävä pyrkimys. 

Yhdistys katsoo silti luottavaisesti tulevai-

suuteen. Ennenkin on pärjätty ja pärjätään 

jatkossakin. 

Yhdistyksemme edustajat tenttaavat aluetoimitsija Dan Koivu-
laaksoa Kolin neuvottelupäivien iltana 

http://jhl615.jhlyhdistys.fi/tapahtumat/vanhat/tuntipalkkaisten-teknisten-aloje2/
http://jhl615.jhlyhdistys.fi/tapahtumat/vanhat/tuntipalkkaisten-teknisten-aloje2/
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Kevättalvella edustajistovaalien aikaan vieraili 
JHL:n vaaliauto Espoossakin 

Ennen edustajiston kevätkokousta esiteltiin liiton 
strategialuonnosta myös yhdistysten edustajille eri 
tilaisuuksissa. 

Kevätkesäistä idylliä katutyömaalla 

Mikkelän uusi tukikohta otettiin käyttöön 

Maisemat tuntipalkkaisten neuvottelupäivillä 
Kolilla olivat todella upeat sitten, kun sumu en-
sin hälveni. 

Vuosi lähenee loppuaan. Espoo Kaupunkitekniikka 
liikelaitoksen joulukahvit valtuustotalon kahviossa. 


