
  

  

16.6.2013 laskettiin monen suruksi JHL:n lippu salosta Raseborg-opistolla Karjaalla viimeistä kertaa. Jat-
kossa liiton koulutustoiminta keskittyy Helsinkiin liiton tiloissa toimivaan JHL-opistoon. 
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1. YLEISTÄ 

Vuosi 2013 kului taantuman 

merkeissä. Irtisanomisista, 

lomautuksista ja konkurs-

seista sai kuulla ja lukea 

päivittäin. Myös kunta-alalla 

erilaiset supistukset ja sääs-

töt sekä toimintojen ulkoista-

miset olivat arkipäivää.  

Maailman väkiluku oli jo yli 7 

miljardia, josta Euroopan 

osuus oli reilut 738 miljoo-

naa ja Suomen 5,5 miljoo-

naa henkilöä. Espoossa 

asukkaita oli vuoden lopus-

sa 260842, joten lisää työn-

tekijöitä tarvittaisiin sen si-

jaan että jatkuvasti vähen-

netään. 

 

2. JÄSENISTÖ JA KOKOUKSET 

Vaikka saimme tervetulleen lisän jäsen-

määräämme Fortumin lakkautetun yhdis-

tys 548:n henkilöistä (115 henkilöä) on 

jäsenmäärämme sen jälkeen jälleen jatka-

nut hiljalleen hiipumistaan. Syynä kaupun-

gin henkilöstöpolitiikka; uusia ei helposti 

palkata pois lähteneiden tilalle ja vähistä 

työntekijöistä yritetään repiä kaikki irti,. 

Sitten kun tilanne käy mahdottomaksi, toi-

minnot annetaan yksityisten firmojen hoi-

dettaviksi. 

Jäsenmääräämme oli vuoden 2012 lopul-

la vajaat 530 henkeä, kun se tammikuus-

sa 2013 oli 637 henkilöä. Vuoden 2013 

lopussa yhdistyksessämme oli 616 jäsen-

tä. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 

2013 aikana 10 kertaa päättämään ja val-

mistelemaan yhteisiä asioita. Kokouspaik-

kana oli Espoon valtuustotalo lukuun otta-

matta joulukuun kokousta, joka pidettiin 

Bodomilla Kartanokylpylä Kai-

sankodissa. 

Jäsenkokouksia pidettiin syys

– ja kevätkokoukset, molem-

mat Espoon valtuustotalon TV

-studiossa. 

 

3. HALLITUS JA JAOKSET / 
TOIMIKUNNAT 

Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuu-
luivat vuonna 2013 seuraavat 
henkilöt: 

Reino Leimola, puheenjohtaja, 
työsuojeluvaltuutettu, vara-
pääluottamusmies. 

Markku Vihavainen, sihteeri, 
tiedottaja 

Pertti Puhakainen, varapu-
heenjohtaja, opintosihteeri 

Jaakko Kananen, jäsenasiain-
hoitaja, taloudenhoitaja. 

Juha Lindqvist, pääluottamusmies 

Pertti Minkkinen, vapaa-aikavastaava 

Jorma Nyholm 

Juhani Vertanen 
 

Jaokset / toimikunnat 2013 

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.  
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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.  

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. 

Mielenkiintoista oli, että aiemmin niin vai-

keat varallaoloneuvottelut sujuivat jok-

seenkin kivuttomasti. Neuvottelutulos syn-

tyi ilman suurta dramatiikkaa 29.10.2013 

ja hallitus hyväksyi sen yksimielisesti sa-

mana päivänä. 

Pääluottamusmiehenä vuonna 2013 toimi 

Juha Lindqvist ja varapääluottamusmiehe-

nä Reino Leimola. 

Työpaikkojen luottamusmiehet ja varaluot-

tamusmiehet työnjohtajittain 2013 (jos sa-

malla numerolla kaksi, niin ensimmäinen 

on luottamusmies ja toinen varaluotta-

musmies): 

401 Kontio Rainer EKA / Katuylläpito pohjoi-
nen tiemestaripiiri 
401 Biro Rosa EKA / Katuylläpito pohjoinen 
tiemestaripiiri 
403 Vihavainen Markku EKA / Kadunraken-
nus / Pohjoispiiri  
403 Nummi Valtteri EKA / Kadunrakennus / 
Pohjoispiiri 
405 Kupulisoja Juha EKA / Kadunrakennus / 
Eteläpiiri 
405 Järvinen Seppo EKA / Kadunrakennus / 
Eteläpiiri 
406 Hakomäki Marko EKA / Kadunrakennus / 
Eteläinen piiri 
406 Palokunnas Kari Jukka EKA / Kadunra-
kennus / Eteläinen piiri 
TS Suvanto Juhani Espoon varikko -liikelaitos 
410 Elf Stig EKA / Viherrakentaminen / Poh-
joispiiri 

411 Kuusisaari Veli-Matti EKA / Kadunraken-
nus / pohjoispiiri 
411 Harjunmaa Hannu EKA / Kadunraken-
nus / Pohjoispiiri 
413 Nyholm Jorma EKA / Katuylläpito / Eteläi-
nen tiemestaripiiri 
413 Koskela Mauri EKA / Katuylläpito / Eteläi-
nen tiemestaripiiri 
420 Palomaa Sami EKA / Katuylläpito / Mer-
kintäyksikkö 
422 Pylkkänen Marika EKA / Viherrakentami-
nen / Pohjoispiiri 
422 Frigren Eija EKA / Viherrakentaminen / 
Pohjoispiiri 
427;428 Kananen Jaakko EKA / Viherrakenta-
minen / Eteläinen piiri 
429 Häkkänen Petteri EKA / Viherrakentami-
nen / Luonnonhoito 
501;502 Harjula Markku Liikuntapalvelut / Lii-
kuntapaikkojen kunnossapito 
501;502 Kurttio Jorma Liikuntapalvelut / Lii-
kuntapaikkojen kunnossapito 
602 Valtonen Petri Geotekniikan maastotuki-
kohta 
TS Holmberg Hans Kaupunkimittaus / Kenttä-
työkeskus 
807,808,809 Vertanen Juhani EKI / Kunnos-
sapito / vuosisopimustyöt 
807,808,809 Vu Minh Duc EKI / Kunnossapi-
to / vuosisopimustyöt 
804,805,806 Rontu Jukka EKI / rakennustek-
niset kunnossapitotyöt  
804,805,806 Kokkonen Jorma EKI / raken-
nustekniset kunnossapitotyöt  
 
 

 
5. YHTEISTOIMINTA 
 
Kaupungin henkilöstötoimikunnassa ovat 
vaikuttaneet pääluottamusmies Juha Lind-
qvist (heton varapuheenjohtaja), varajä-
sen 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. 
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Henkilöstöneuvostossa yhdistyksellä ei 
toimikaudella 2010-2013 ole edustajaa. 
JHL:n edustajistossa varsinaisena jäsene-
nä on ollut Markku Vihavainen 
Pääkaupunkiseudun alueryhmässä  on 
edustajanamme toiminut Markku Vihavai-
nen, joka toimi myös alueryhmän puheen-
johtajana elokuuhun saakka. 

Aluetoimiston järjestämiin perinteisiin kah-
teen alueelliseen yhdistysten johdon ta-
paamiseen 9.-10.3.2013 Holiday Club 
Tampereen kylpylässä ja 28.-29.9.2014 
Espoon Korpilammella osallistuivat pu-
heenjohtaja Leimola ja sihteeri Vihavai-
nen. 
JHL:n edustajistossa meillä on myös ollut 
varsinainen jäsen, Markku Vihavainen. 
Edustajisto kokoontui Vantaan Rantasipi 
Airport –hotellissa kevät– ja syyskokouk-

siinsa sekä syksyllä yhteen ylimääräiseen 
kokoukseen työmarkkinatilanteen ja sopi-
musten hyväksymisen tiimoilta. Viime kä-

dessä edustajisto kuitenkin valtuutti neu-
vottelujen venyessä liiton hallituksen teke-
mään lopullisen hyväksymis– tai hylkäys-
päätöksen. 
 
 

6. TYÖSUOJELU 

Ympäristön ja teknisen toimen sekä pal-

veluliikelaitosten työsuojeluvaltuutettuna 

vuonna 2013 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). 

Syksyllä järjestettiin työsuojeluvaalit, jossa 

puheenjohtajamme sai valtakirjan jatkaa 

työsuojeluvaltuutettuna vuodet 2014-

2017. 
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7. MARJARINTEEN VAPAA-AJAN 

    KIINTEISTÖ 

Marjarinne on ollut maksutta jäsenistöm-

me ja heidän perheidensä käytössä. 

Vuonna 2013 järjestettiin Marjarinteellä 

kahdet talkoot, kesäkuussa ja lokakuussa. 

Saatiin mm. peruskorjattua pumppuhuone 

ja rakennettua venevalkamaan uudet por-

taat. Polttopuita syntyi niin ikään melkoi-

nen kasa. 

 

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. 

Surullinen asia koulutuksen kannalta oli 

upean Raseborg-opistomme toiminnan 

loppuminen kesällä 2013. Vihoviimeisen 

viikonloppukurssin päätteeksi laskettiin 

JHL:n lippu salosta sunnuntaina 

16.6.2013. 

Vapaa-aikapuolella oli hieman vilkkaam-

paa. Paitsi liiton tarjoamat perhetapahtu-

mat ja JHL-risteilyt joihin niihinkin jotkut 

jäsenemme osallistuivat, järjesti yhdistys 

ikimuistoisen ja paljon kehuja keränneen 

jäsenmatkan Pärnuun 17.-19.5.2013. 

Myös aveceilla oli mahdollisuus osallistua 

jäsenhintaan. 

 

9. KANSAINVÄLINEN JA NUORISO- 

    TOIMINTA 

Erityistä kansainvälistä toimintaa yhdistyk-

sellä ei ollut. Yhdistys on kuitenkin tiedot-

tanut kansainvälisistä asioista ja mm. jul-

kaissut säännöllisesti verkkosivuillaan Eu-

roopan 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. 
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10. TIEDOTUS 

Yhdistys on päivittänyt aktiivisesti verkko-

sivujaan sekä tiedottanut päivityksistä 

sähköisenä työmaapostina. Paperiset tie-

dotuskirjeet ovat jääneet lähes tyystin his-

toriaan. Kokouksista on tiedotettu lisäksi 

Motiivi-lehdessä. Kevään jäsenmatkan 

osallistujat saivat ennakkomateriaalia oi-

kein perinteisellä kirjepostilla. 

Yhdistyksen tärkein tiedotuskanava on 

omat verkkosivut osoitteessa: http://

jhl615.jhlyhdistys.fi. 

Yhdistyksellä on sivut myös facebookissa, 

jossa niin ikään on julkaistu tärkeimmät 

tapahtumat. 

 

11. TUNTIPALKKAISTEN TEKNISTEN 

ALOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 

Perinteiset neuvottelupäivät järjestettiin 

toimintavuonna Tampereella. Yhdistyk-

sestämme tapahtumaan osallistuivat pu-

heenjohtaja Reino Leimola, sihteeri Mark-

ku Vihavainen, taloudenhoitaja / jäsenasi-

ainhoitaja Jaakko Kananen sekä hallituk-

sen jäsen, vapaa-aikavastaava Pertti 

Minkkinen. 

Kokouksessa Tampereen kaupungin apu-

laispormestari Pekka Salmi kävi läpi Tam-

pereen kaupungin taloudellista tilannetta. 

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esit-

teli 30.8.2013 allekirjoitettua Työllisyys- ja 

kasvusopimusta, JHL:n TTES sopimustoi-

mitsija Hannu Salminen esitteli neuvotte-

lukierroksen aikatauluhahmotelman kes-

kusjärjestö- ja liittotasolla. 

Kokous julkisti myös perinteisen julkilau-

suman, jonka tiivistetty sisältö oli: ”Ei pal-

kanalennuksille ja kyllä tuntipalkkasopi-

muksen jatkamiselle ja kehittämiselle.” 

 

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 vuo-

sien toimilla on kyllä selkeästi ollut työhy-

vinvoinnin ja työssä viihtyvyyden heiken-

tämiseen tähtäävä pyrkimys. 

Työnantajan sairaalloinen himo muuttaa 

tuntipalkkoja kuukausipalkoiksi jatkui, eikä 

tuntipalkalle enää juurikaan palkattu ke-

tään, vaan uudet työntekijät -sikäli kuin 

heitä ylipäätään saatiin- tulivat pääsään-

töisesti kuukausipalkalle. 

Yhdistys katsoo silti luottavaisesti tulevai-

suuteen. Ennenkin on pärjätty ja pärjätään 

jatkossakin. 
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