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1. YLEISTÄ 

Vuotta 2014 varjosti edelleen maailman laajui-

nen taloudellinen taantuma. Suomen osalta 

tilannetta heikensi vielä Venäjän kaupan ys-

kähtely johtuen pitkälti Ukrainan sodasta ja 

EU:n Venäjälle määräämistä talouspakotteis-

ta, jotka edelleen heikensivät myös Venäjän 

taloutta ja ruplan kurssia. Tämä taas rajoitti 

tehokkaasti rahojaan levittelevien venäläistu-

ristien saapumista Suomeen. 

Toukokuussa JHL:n edustajisto hyväksyi ää-

nin 66 – 44 Raideammattilaisten yhteisjärjes-

tön luovutuskirjassa mainitun omaisuuden luo-

vutuksen JHL:lle sekä Raideammattilaisten 

rahasto –nimisen sidotun rahaston perustami-

sen. Tämä omituisen ”itsehallintoalueen” luo-

minen liiton sisään herätti kiihkeitä tunteita ja 

useimmat äänestyksessä tappiolle jääneet 

edustajat –oma edustajamme Markku Vihavai-

nen mukaan lukien- jättivät asiasta eriävän 

mielipiteen. 

Syksyllä tuli sitten yllättäen ennen aikojaan 

ilmi virkamiesten valmistelema kaupungin lii-

kelaitosten yhtiöittäminen ja mahdollinen ulos 

myynti. Tämä aiheutti tietenkin työntekijäjär-

jestöissä vastareaktion, jonka seurauksena 

esitys vedettiin pois ja asiaa selvittämään pe-

rustettiin erinäisiä ja eritasoisia työryhmiä, joi-

den työskentely jatkui edelleen vuoden 2015 

puolelle. Oma yhdistyksemme oli tässä asias-

sa ”primus motorina” (lat: alkuunpanija, sy-

säyksen antaja), joka toi ensimmäisenä epä-

kohdat esiin ja alkoi toimia. 

Myös liiton johdossa ja aluetoimistossa suh-

tauduttiin asiaan 

tarpeellisella va-

kavuudella ja liiton 

hallitus mm. antoi 

Espoolaisille peri-

aateluvan nope-

ankin työtaistelun 

järjestämiseen 

tarvittaessa. 

Edustajamme 

ovat koko talven olleet tiiviisti yhteydessä toi-

saalta liittoon ja toisaalta kaupungin johtaviin 

virkamiehiin istuen samoissa työryhmissä ja 

neuvottelupöydissä asian ratkaisemiseksi par-

haalla mahdollisella tavalla. 

2. JÄSENISTÖ JA KOKOUKSET 

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi hiljalleen hiipu-

mistaan johtuen pitkälti siitä, ettei pois lähte-

neiden työntekijöiden tilalle palkata uusia. Jä-

seniä oli vuoden 2014 joulukuussa 564 henki-

löä, joista miehiä 474 ja naisia 90. 

Valtaosa jäsenistöstämme on yhä tuntipalkkai-

sia, joskin useat jäsenemme vaihtoivat vuoden 

2014 aikana vapaaehtoisesti teknisten sopi-

muksen piiriin. Lisäksi uusia työntekijöitä, jos 

heitä nyt yleensäkään palkataan, ei enää pal-

kata tuntipalkkasopimuksen piiriin. 

Jäsenkokouksia pidettiin vuoden 2014 aikana 

kolme: Kevätkokous 27.3., pääluottamusmies-

vaalin ehdokasasettelukokous 25.9. ja syysko-

kous 6.11.2014. Kokouspaikkana oli Espoon 

valtuustotalon TV-studio. 

 

3. HALLITUS JA HALLITUKSEN 

    KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen hallituksen kokonpano oli toimin-

tavuonna seuraava: 

Reino Leimola, puheenjohtaja 

Markku Vihavainen, sihteeri, tiedottaja 

Jaakko Kananen, taloudenhoitaja ja jäsen-

asiainhoitaja. 

Juha Lindqvist, pääluottamusmies 

Rainer Kontio 

Pertti Minkkinen 

Jorma Nyholm 

Juhani Vertanen 

Duc Vu Minh (27.3.2014 saakka) 

Vuodenvaihteessa Kiinteistöpalveluista 

irtisanottu Duc vu Minh erotettiin hallituk-

sesta poissaolojen vuoksi kevätkokouk-

sen päätöksellä 27.3.2014. 

Kokouksia hallitus piti toimintavuonna kymme-

 Syyskokouksen osanottajia 
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nen kappaletta. Kokoukset pidettiin Espoon 

valtuustotalolla, paitsi vuoden viimeinen ko-

kous Kaisankodissa joulupäivälliseen päätty-

en. 

4. JAOKSET, TYÖRYHMÄT JA TOIMI- 

    KUNNAT SEKÄ TIEDOTTAJAT 

 

Taloustoimikunta 

Taloustoimikunta hoitaa yhdistyksen juoksevat 

raha-asiat ja toimii kesäaikana 

”sijaishallituksena” rutiiniasioissa. 

Jäsenet: Juha Lindqvist, Reino Leimola, Jaak-

ko Kananen ja Markku Vihavainen. 

Opinto- ja vapaa-aikajaos 

Vapaa-aikavastaava Pertti Minkkinen, Duc Vu 

Minh (27.3. asti), Jorma Nyholm ja opintosih-

teeri Markku Vihavainen.  

Tiedotusjaos 

Tiedotussihteeri Markku Vihavainen, jäsen 

Juhani Vertanen, tarvittaessa apuna toiminut 

koko hallitus tai erikseen nimetyt jäsenet asi-

asta riippuen. 

Kansainvälisten asioiden tiedottaja 

Duc Vu Minh, 27.3. saakka. 

Aaro Koskela, 27.3. alkaen*. 

Nuorisotiedottaja 

Duc Vu Minh, 27.3. saakka. 

Aaro Koskela, 27.3. alkaen*. 

Neuvotteluryhmä 

Neuvotteluryhmä nimensä mukaisesti hallituk-

sen ja luottamusmiesten tuella valmistelee ja 
käy paikalliset neuvottelut. 

Jäsenet: 

Pääluottamusmies Juha Lindqvist, puheenjoh-
taja Reino Leimola, taloudenhoitaja Jaakko 
Kananen sekä hallituksen jäsen Rainer Kontio. 

Huomautus: 

*Kv– ja nuorisotiedottaja Aaro Koskela ei ole 
ollut hallituksen jäsen, mutta on voinut osallis-
tua hallituksen kokouksiin puhe– ja esitysoi-
keudella. 

 

5. SOPIMUSTOIMINTA JA LUOTTAMUS- 

    MIEHET 

Pääluottamusmiehenä vuonna 2014 toimi Ju-

ha Lindqvist. 

Varapääluottamusmiehenä vuonna 2014 toimi 

Reino Leimola. 

Työpaikan tärkeimmät ja näkyvimmät yhdistyk-

sen edustajat ovat luottamusmiehet. Vuonna 

2014 luottamusmiehinä toimivat seuraavat 

henkilöt: 

401 Kontio Rainer Pali /Kaupunkitekniikka -

liikelaitos / Katuylläpito pohjoinen  

Varalla: Biro Rosa 

* 403 Vihavainen Markku Pali / Kaupunkitek- 

niikka -liikelaitos/Kadunrakentaminen/Pohj. 

* Varalla: Nummi Ville Valtteri 

405 Kupulisoja Juha PALI/EKA / Kadunra-

kennus / Eteläpiiri, Mankkaa 

Varalla: Järvinen Seppo 

410 Elf Stig PALI/EKA / Vihertuotanto / Poh-

joispiiri 

Varalla: Paussu Juha  

411 Kuusisaari Veli-Matti PALI / EKA /

Kadunrakentaminen/Pohj. 

Varalla: Harjunmaa Hannu 

413 Nyholm Jorma PALI/EKA / Katuylläpito / 

Eteläpiiri 

Varalla: Koskela Mauri      

420 Palomaa Sami PALI / EKA  / Katuylläpi-
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to / Merkintäyksikkö     

422  Koskela Aaro Pali / EKA / Ylläpito /

Viherylläpito / Itäinen       

Varalla: Frigren Eija       

427;428 Kananen Jaakko Pali /Kaupunkitek-

niikka -liikelaitos/ Vihertuotanto / Eteläinen piiri 

807,808,809 Vertanen Juhani PALI / EKI / 

Kunnossapito / Eteläpiiri     

804,805,806 Rontu Jukka PALI/ Espoo Kiin-

teistöpalvelut -liikelaitos/Rakennustekniset 

kunnossapitotyöt  

Varalla: Kokkonen Jorma 

** TS Suvanto Juhani Espoo Logistiikka -

liikelaitos / korjaamo  

** TS Holmberg Hans Teke / Kaupunkimittaus-

yksikkö / mittaukset  

Huomautukset: 

* Vihavainen luopui luottamusmiestehtävästä 

kevättalvella 2014 perittyään entisen esimie-

hensä toimen ja vakanssin. Perusteluna, että 

ei ole sopivaa, ja voi teoriassa aiheuttaa etu-

ristiriitoja, jos teknisten sopimuksen piirissä 

oleva työnjohtaja toimii tuntipalkkaisen henki-

löstön luottamusmiehenä. Tehtävää hoiti siitä 

asti varaluottamusmies Ville Valtteri Nummi. 

** TS = Teknisten sopimus 

Edunvalvontatoimintaa: 

Luottamusmiehet kokoontuivat epäsäännölli-

sin välein pääluottamusmiehen johdolla käsit-

telemään paikallisia edunvalvonta-asioita. 

Alkuvuodesta puhutti erityisesti ns. 502-lisän 

jakamisperusteet. Asiassa ei saavutettu tyydyt-

tävää tulosta, koska kyseessä on harkinnanva-

rainen lisä, jonka työnantaja voi halutessaan 

jakaa itse parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Loppuvuoden ykkösasia olikin sitten kaupun-

gin liikelaitosten tulevaisuus ja tilaaja-tuottaja –

malli. 

Loppuvuodesta allekirjoitettiin myös henkilös-

tösopimus, jonka pitäisi suojata henkilöstöä 

lomautuksilta ja irtisanomisilta. Mahdollista liik-

keenluovutustapahtumaa sopimus ei kuiten-

kaan koske, ellei siitä erikseen sovita liikkeen-

luovutusasiakirjoissa. 

6. YHTEISTOIMINTA 

Yhdistys on tehnyt laajoissa kokonaisuuksissa, 

kuten tilaaja-tuottaja-mallin kuvioissa yhteis-

työtä JHL:n Espoon yhteisjärjestön ja muiden 

ammattijärjestöjen kanssa. 

JHL:n päätöksenteossa yhdistyksemme on 

saanut äänensä kuuluviin edustajiston jäsen 

Markku Vihavaisen kautta. 

Markku on ollut myös JHL:n pääkaupunkiseu-

dun alueryhmän jäsen. 

Kaupungin henkilöstötoimikunnassa ovat toi-

mineet Reino Leimola ja Juha Lindqvist 

(varapuheenjohtaja). 

Palveluliiketoimen henkilöstötoimikunnassa 

JHL:n edustajiston kevätkokous kahvitauolla Rantasipi 

Airport Congress Centerissä. 

Pääkaupunkiseudun yhdistysten johtoa Haikon kartanos-

sa. 
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ovat yhdistyksestämme toimineet Jaakko Ka-

nanen, varalla Markku Vihavainen, työsuoje-

lun edustajana lisäksi Reino Leimola. Leimola 

toimi myös Ympäristö ja teknisen toimen hen-

kilöstötoimikunnassa työsuojelun edustajana. 

Espoo Kiinteistöpalvelut –liikelaitoksen johto-

ryhmässä on toiminut Reino Leimola ja Espoo 

Kaupunkitekniikka –liikelaitoksen johtoryhmäs-

sä Markku Vihavainen. 

Pääkaupunkiseudun yhdistysten johdon semi-

naareihin kevättalvella 15.-16.3. Haikon karta-

nossa ja syksyllä 17.-18.10. Scandic hotel 

Parkissa Helsingissä osallistui Markku Viha-

vainen. Markku edusti seminaareissa samalla 

myös alueryhmää, joten aluetoimisto maksoi 

hänen osallistumismaksunsa. 

Perinteinen tuntipalkkaisten teknisten alojen 

neuvottelupäivät pidettiin tällä kertaa Kouvo-

lassa 6.-7.9.2014. Yhdistyksemme edustajat 

Reino Leimola, Jaakko Kananen, Rainer Kon-

tio ja Markku Vihavainen matkustivat junalla 

paikalle jo edellisenä iltana 5.9.2014. Semi-

naarissa käytiin perinteisesti läpi tuntipalkkais-

ten ongelmia ja tulevaisuutta. Tuntisopimus 

pitää saada työnantajalle jotenkin houkuttele-

vammaksi tai sillä ei ole tulevaisuutta. Vuoden 

2015 neuvottelupäivien järjestämisvastuu pää-

tettiin antaa Vaasalaisille. 

Yhdistys tuki työväenjärjestöjen ”Helsingin 

vappu 2014” -tapahtumaa 50 euron apurahal-

la. 

 

7. TYÖSUOJELU / TYÖHYVINVOINTI 

Yhdistyksemme puheenjohtaja Reíno Leimola 

on toiminut Palveluliiketoimen sekä Ympäristö

– ja teknisen toimen työsuojeluvaltuutettuna. 

Työpaikoille on tehty tarkastuksia ja ongelmia 

on selvitelty tiiviisti. Uusia ohjeistuksia on val-

misteltu ja työpaikkojen työsuojeluasiamiehille 

on järjestetty koulutusta. Työsuojeluasiamiehi-

nä yhdistyksestämme ovat vuonna 2014 toimi-

neet: 

Elf Stig 4.9.1951, Espoon kaupunki, Palvelulii-

ketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, Teirinsyrjä 

4, 02070 Espoon kaupunki 

Harjunmaa Hannu 7.4.1955, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Rastasniityntie 2,02070 Espoon kaupunki 

Inkinen Ben 31.12.1968, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Orionintie 24, 02070 Espoon kaupunki 

Kallonen Jouko 30.9.1949, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kiinteistöpalvelut, 

Rastasniityntie 2, 02070 Espoon kaupunki 

Lahdentausta Jani 7.5.1974, Espoon kaupun-

ki, Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Viherpeiponkuja 1, 02070 Espoon kaupunki 

Minkkinen Marko 12.6.1976, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kiinteistöpalvelut, 

Teirinsyrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

Palmroos Börje 3.5.1962, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Rehtorintie 2, 02070 Espoon kaupunki 

Suvanto Jaana 20.9.1988, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Teirinsyrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

Säkkinen Pauli 5.10.1956, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Puolarmaari 12, 02070 Espoon kaupunki 

Tähkä Jari 8.7.1960, Espoon kaupunki, Palve-

luliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, Teirin-

syrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

Valorinta Toni 19.6.1974, Espoon kaupunki, 

 

Myös työkoneiden alustat on hyvä tarkastaa säännölli-

sesti. 
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Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Teirinsyrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

 

8. MARJARINTEEN VAPAA-AJAN KIINTEIS- 

    TÖ 

 

Marjarinne saunoineen ja veneineen oli kesän 

jäsenistömme käytössä veloituksetta. Varauk-

set ja avaimet hoidettiin pääluottamusmiestoi-

mistolta. 

Marjarinteellä järjestettiin kevättalkoot 16.-

18.5.2014 ja syystalkoot 26.-28.9.2014. Erityi-

sesti Mika Hämäläisen ja Arja Kärkkäisen pa-

nos polttopuiden teossa ansaitsee erikoismai-

ninnan. Syksyllä harvennettiin päärakennuksen 

ja rannan välistä puustoa, mutta kaadettavaa 

jäi vielä kevääksikin. Tulevan kesän tehtäviin 

jäi myös laiturin siirto ja kunnostus sekä grilli-

katoksen vesikaton uusiminen. 

Päärakennuksen portaat uusittiin viimein ke-

sän aikana. Tässä projektissa ”pääurakoit-

sijoina” toimivat jäsenemme Rainer Kontio ja 

Aki Eronen (muitakin rakentajia oli). 

Maanmittauslaitos ilmoitti alkuvuodesta, että 

Iso-Pirttiniemeen on suunnitteilla uusien tont-

tien kaavoituksen myötä tie, joka kulkee osin 

maittemme läpi. Yhdistyksestämme ei osallis-

tunut edustajaa Salossa 5.3. pidettyyn tiedo-

tustilaisuuteen. Loppuvuonna metsänhoitoyh-

distys suoritti puunkaatoa tulevalla tiealueella, 

yhdistyksemme sai tästä asiallisen rahakor-

vauksen. 

 

9. OPINTO JA VAPAA-AIKA 

Vapaa-aika-vastaavana toimi Pertti Minkkinen 

ja opintosihteerinä Markku Vihavainen. Jaok-

sen jäseniä olivat Duc Vu Minh (kevät-

kokoukseen saakka) ja Jorma Nyholm. 

Yhdistys järjesti edullisen jäsenmatkan Pär-

nuun pääsiäisenä 18.-20.4.2014. Kuten edelli-

senäkin vuonna, matka sai osakseen lähes 

pelkkää kiitosta. 

Osallistujia oli 

bussia ajaneen 

matkanjärjestä-

jän Into Alenin 

ja hänen vai-

monsa lisäksi  

21 yhdistyk-

semme jäsentä 

tai avecia. 

Hallitukselle järjestettiin opinto– ja virkistysvii-

konloppu Tukholman-risteilyn muodossa 4.-6. 

huhtikuuta 2014. Koulutusristeilylle osallistui-

vat puheenjohtaja Leimola, sihteeri Vihavai-

nen, pääluottamusmies Lindqvist, taloudenhoi-

taja Kananen sekä hallituksen ja neuvottelu-

ryhmän jäsen Rainer Kontio. Vaikka viikonlop-

puna työskenneltiin ahkerasti ja saatiin aika 

mukavasti kartoitettua yhdistyksen tilannetta ja 

tulevaisuuden vaihtoehtoja, jäi aikaa vielä mu-

 

Portaanrakentajat tauolla, Marjarinne 

Jaska ja Reiska hallituksen 

opintoristeilyllä 

Kesäillan herkutteluhetki Marjarinteen grillikatoksella 
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kavalle rentoutumisellekin laivan saunassa ja 

ravintoloissa. 

Vuoden lopussa tehtiin alustava periaatepää-

tös vuoden 2015 opinto– ja jäsenmatkojen 

järjestämisestä.  

 

10. KANSAINVÄLINEN JA NUORISO- 

      TOIMINTA 

Nuoriso– ja kansainvälisten asioiden tiedotta-

jana toimi 27.3.2014 asti Duc Vu Minh ja siitä 

eteenpäin Aaro Koskela. 

SASKin (Suomen ammattiliittojen solidaari-

suuskeskus) solidaarisuuspäiville Hämeenlin-

nan Verka-

tehtaalla 8.

-9. helmi-

kuuta osal-

listui Mark-

ku Vihavai-

nen. 

Yhdistyk-

sen www-

sivujen 

kautta on 

ollut mahdollisuus seurata kansainvälisiä kiin-

nostavia aiheita. Sivuilla on myös tiedotettu 

seudullisista nuorisotapahtumista. 

 

11. TIEDOTUS 

Yhdistyksen tiedotussihteerinä vuonna 2014 

toimi Markku Vihavainen, tiedotusjaoksen jä-

senenä Juhani Vertanen. Jaos ei pitänyt yh-

tään varsinaista kokousta hallituksen kokous-

ten ulkopuolella.  

Yhdistyksen tiedotus on toiminut ensisijaisesti 

sähköpostin ja www-sivujen kautta; paperitie-

dotteet on jätetty lähes kokonaan historiaan; 

niitä on voinut työpaikkakohtaisesti tulostaa 

www-sivuilta. 

Poikkeuksena kevään jäsenmatka, jonne osal-

listujat saivat henkilökohtaisen kutsukirjeen ja 

mm. Pärnu-oppaan ja kartan. 

Kokouksista on tiedotettu lisäksi liiton Motiivi-

lehdessä. 

 

12. LOPPUSANAT 

Tätä kirjoitettaessa on kaupungin liikelaitosten 

tuleva toiminta täysin avoin kysymys. Olemme-

ko tulevaisuudessa töissä liikelaitoksissa, vi-

rastoissa, keskuksissa, osakeyhtiöissä vai har-

pommeko katuja tuhansien muiden työttömien 

kanssa? 

Kun yhdistyksen jäsenmäärä lisäksi jatkuvasti 

hiljalleen hiipuu ja yhä useampi jäsenemme on 

tuntipalkkasopimuksen sijaan teknisten sopi-

muksen piirissä, asettaa se yhdistykselle ja 

yhdistyksen toimijoille valtaisan haasteen. Kir-

jailija Jari Tervon mielisitaattia lainatakseni: 

”Uhka vai mahdollisuus?” 

Uskon, että kykenemme kaikki yhdessä näke-

mään muuttuvat olosuhteet myös mahdollisuu-

tena, emmekä luovuta ja heitä kirvestä kaivoon 

ensi vastoinkäymisistä. Meillä on yhdistykses-

sä pätevä johto, johon toivottavasti saadaan 

jatkossa vahvistusta nuoremmista jäsenistäm-

me. Kun tähän lisätään kokenut luottamus-

miesorganisaatio ja ammattitaitoiset jäsenet, 

eivät lähtökohdat uudistusten kääntämiseksi 

voitoksi ole lainkaan sieltä huonoimmasta 

päästä. Aina on toivoa, eikä tässä nyt viitata 

työnantajan markkinoimaan omituiseen TOIVO

-projektiin. 

 

Pusulassa 15.2.2015 

Markku Vihavainen, sihteeri, JHL 615 

SASK:n solidaarisuuspäivien osanottajia 
Hämeenlinnan Verkatehtaalla helmi-
kuussa 2014. 

 ”Yöparlamentti”, hotelli Legend, Pärnu 2014. 


