
 

 

 
Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL ry. 
Yhdistys 476 
 

Toimintakertomus 2010 
 

Yleistä 
Vuosi 2010 alkoi uudella kaksivuotisella virkaehtosopimuksella. Palkat sovittiin sopimuksessa vain 
vuodeksi 2010. Sopimus sisälsi tuloksellisuuserän paikallisesti neuvoteltavaksi.  

 
Paikallinen edunvalvonta 
Uudet kaksivuotiset sopimukset tulivat voimaan 1.2.2010 alkaen. Sopimus jouduttiin tekemään ns. 
TEHY:n lakon päätteeksi allekirjoitetun pöytäkirjan ehtoihin sopivaksi. Palkkauksen osalta sopimus 
tehtiin 1 vuotiseksi ja se sisälsi mm. palkkahinnoitteluliitteisiin kohdennetut nimikekohtaiset korotukset 
0,7 -1,3% sekä samapalkkaisuus ohjelman 2005-2010 mukaisen tasa-arvoerän.  Tuloksellisuuserän 
0,7%  mittarit kehiteltiin paikallisesti. Turussa mittareiksi asetettiin 18.5.2010 allekirjoitetussa 
sopimuksessa 7 eri tavoin painotettua mittaria mm. palkkamenot, talousarvion toteutuminen ja 
sairauspoissaolot. Asetettuja tavoitteita ei saavutettu ja 0,7 % erä kohdennettiin henkilökohtaisiin lisiin. 
 

Yhtiöittämisselvitys 
Turun kaupungissa aloitettiin vilkas yhtiöittämisselvitys. Kovan sektorin liikelaitosten 
yhtiöittämisselvitys aloitettiin valtuuston päätöksellä. Asia koskee Kunnallistekniikkaliikelaitosta, 
Viherliikelaitosta, Tilaliikelaitosta, Talotoimiliikelaitosta, Vesiliikelaitosta, Kiinteistöpalveluliikelaitosta, 
Kiinteistöliikelaitosta ja Satamaliikelaitosta. Yhtiöittäminen koskee n. 1200 JHL:n työntekijää. Yhteensä 
liikelaitoksissa on yhdistys 476 jäseniä työssä yhteensä 30 henkilöä.  
 
Terveyskeskuksen kilpailuttaminen on ollut valmistelussa. Henkilöstökassapalvelut on ollut alasajon 
kohteena sekä IT-palvelujen kilpailuttaminen, jonka osalta kuitenkin valmistelu päätettiin siirtää 
myöhempään ajankohtaan. Kaupunki on päättänyt hyväksyä SITRAn kanssa aiesopimuksen 
osallistumisesta neuvotteluihin kuntatoimijoiden ICT sekä talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskusyhtiöiden perustamiseksi. 
 
Yksityistämisen ohella hallintoa organisoitiin liittämällä varhaiskasvatus opetustoimeen 1.8.2010.   
 
Neuvotteluja henkilöstön siirtymisistä ja työsuhteiden turvaamisesta on käyty tiiviisti. Lausuntoja ja 
kannanottoja on tehty niin omia kuin yhdessä muiden järjestöjen kanssa mm. Liikkeenluovutuksessa 
noudatettavista konsernitasoista periaatteista, IT-palvelujen hankinta menettelystä, Henkilöstökassan 
ja kassapalveluiden uudelleenjärjestelystä, Kateringin lepotauko- ja työaikamuutoksista ym. 
 

Työsuojelu 
Keväällä käytiin työsuojeluvaalit. 1.8.2010 alkaen aloittivat uudet työsuojeluvaltuutetut toimikautensa, 
joka kestää 2013 loppuun. Yhdistyksen jäsen Rauni Niinimäki valittiin päätoimiseksi 
työsuojeluvaltuutetuksi SOTE1 alueelle, johon kuuluu hallinto, kuntoutuspalvelut ja sosiaalityön 
palvelut. Kauden olisi pitänyt alkaa 1.1.2010. 
 

Yhdistysrakenne 
Syksyllä aloitettiin liiton johdolla yhdistysrakenteen muutos. Rakennemuutoksen tarkoituksena on 
löytää toimivat yhdistykset.  Marraskuussa oli ensimmäinen yhteinen tilaisuus ja muutos jatkuu vuonna 
2011. 
 
 



 

 

Turun tapahtumia 
Alfa-projektin toimesta Turku valmistautui SAP-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon 
taloushallinnon, hankintatoimen ja taloussuunnittelun osalta. Hansa-järjestelmä siirtyy ”eläkkeelle”. 
Alkuvuosi 2010 oli määrittelyvaihetta ja syksyllä siirryttiin toteutus- ja testausvaiheeseen. Vuoden 
aikana järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia koko kaupungin henkilöstölle ja loppuvuoden aikana 
järjestettiin koulutuksia kohderyhmittäin. Uuden järjestelmän käyttöönotto koskee erityisesti 
taloushallinnon, hankintatoimen ja taloussuunnittelun parissa työskenteleviä ammattilaisia, mutta 
uudet järjestelmät tuovat muutoksia myös tilaamisen, ostamisen, myymisen ja laskutuksen kanssa 
työskentelevien arkeen. Hankintatoimen ja taloushallinnon SAP-sovellusten käyttöönotto tapahtui 
3.1.2011. Taloussuunnittelun käyttöönotto siirtyi vuodelle 2011. 
 
Valtuusto päätti 13.12.2011 myydä Jätteenpolttoliikelaitoksen liiketoiminnan Oy Turku Energia - Åbo 
Energi Ab:lle. 
 
Myllysilta alkoi romahtaa maaliskuussa ja elokuussa koko silta oli jo purettu. 

Turun työttömyysaste oli vuoden 2010 joulukuussa 13,3 % (13,6 % joulukuussa 2009). STX:n Turun 
telakan toiminnan voimakkaan supistumisen pelättiin lisäävän alueen työttömyyttä rajusti. Niin ei 
kuitenkaan tapahtunut ja Turun työttömyystilanne näyttäisi kohentuneen marras- ja joulukuussa 2010, 
kun työttömyysaste väheni edellisvuoteen verrattuna.   

Joulukuun lopussa 2010 työttömien määrä oli Turussa 11 713, joka oli 196 vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Työttömiä miehiä oli 7 114 ja naisia 4 599. 

 
Suomen tapahtumia 
Kunta-alan työolobarometri 2010: Työelämän laatutekijät ja työolot ovat kohentuneet kunta-alalla 
vuonna 2010 taloudellisen taantuman aiheuttamasta notkahduksesta varsin nopeasti. 
Usko työsuhteen jatkuvuuteen sekä vähäinen lomautus- ja irtisanomisuhka ovat kunta-alalla muita 
sektoreita vahvempia työelämän laatutekijöitä. Asiakasväkivallan henkiset ja fyysiset kokemukset ovat 
muita sektoreita yleisempiä ja lisääntyneet terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja 
sivistystoimessa. Tiedot ilmenevät Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmän 
juuri julkaisemasta Kunta-alan työolobarometrista vuodelta 2010. 
 
1.1.2010 Suomessa läänit lakkautettiin ja tilalle tulivat aluehallintovirastot. Työsuojelupiirin nimi 
muuttui Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeksi. Suuret ikäluokat saavuttivat vanhuuseläkeiän. 
Heinäkuu on historian lämpimin. Kesällä oli muutama hirmumyrsky, jotka aiheuttivat suurta tuhoa Itä-
Suomessa ja Keski-Suomessa. 
 
Turun kaupungin johtaja Mikko Pukkinen valittiin Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi 
 

Maailman tapahtumia 
Vuosi 2010 oli Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Tammikuun 
21. päivä 2010 järjestettiin Madridissa korkean tason konferenssi, jossa Euroopan komissio ja EU-
puheenjohtajamaa Espanja avasivat Euroopan 2010 teemavuoden. EU-maiden ja EU-instituutioiden 
mukaan köyhyys-teeman esille tuominen on tärkeää. Vuoden aikana järjestettiin lukuisia tapahtumia 
niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Tapahtumia järjestetään kaikissa EU-maissa sekä Norjassa ja 
Islannissa. Teemavuoden kokonaisbudjetti on 17 miljoonaa euroa. 

 
Maailmassa tapahtui suuria luonnonmullistuksia. Haitia koetteli suuri maanjäristys samoin Kiinaa.  
Meksikonlahdella suuri öljyvuoto, josta tuli suuri luonnonkatastrofi tuhoten lintuja, kaloja ja USA:n sekä 
Meksikon rannikkoaluetta. 
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HALLITUS 
 

Vuosi 2010 oli kahdeksi vuodeksi valitun hallituksen ensimmäinen 
toimintakausi. 
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden aikana 13 kertaa ja 
pöytäkirjaan kertyi pykäliä 169. Hallituksen kokoukset pidettiin 
pääsääntöisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilökunta JHL 
yhdistys 114 vuokratuissa tiloissa Koulukatu 17 A. 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Panimoravintola koulussa 
Eerikinkatu18, läsnä oli 34 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Cafe Wäinössä, Itäinen rantakatu 38. Läsnä oli 25 yhdistyksemme jäsentä. 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ja heidän osallistumisensa kokouksiin: 
Jäsenet 
Niinimäki, Rauni  puheenjohtaja   13 
Digert, Jaana  tiedottaja   11 
Berg Merja  sihteeri    13 
Hafizovic Edvina  kans.väl.asioiden hoitaja 10   
Gröndahl, Pia  opintosihteeri     2    
   
Kuusinen, Riitta  taloudenhoitaja  13 
Laitonen, Paula 
Lehtonen, Sirpa        9 
Mamia, Annele  yhd. pääluottamusmies 12 
Numminen, Leena varapuheenjohtaja  9 
Soininen Juha  nuorisovastaava  0  
Valtonen Kari  jäsenasioidenhoitaja  10 
  
Varajäsenet: 
Renko Elina      11 
Salonen Maarit      11 
Lauri Rauha  jäsenhankkija     9 
Honkasalo Hanna varasihteeri   9 
 
       

YHDISTYKSEN JÄSENHANKKIJA 
 

Lauri, Rauha 
 

LUOTTAMUSMIEHET 
Luottamusmiehet on valittu toimikaudeksi 2010-2011: 
Yhdistyksen pääluottamusmies Annele Mamia 
Yhdistyksen varapääluottamusmies Leena Numminen 
Laitoskohtaiset luottamusmiehet: 
Keskushallinto: (kaupunginkanslia, palvelukeskus, revisiotoimisto, sisäinen 
tarkastus ja Turun seudun kehittämiskeskus) Sirpa Lehtonen, varalla Merja 
Siren. 



 

 

Kaupunginkirjasto: Juha Soininen, varalla Soili Valo. 
Sosiaali- ja terveystoimi SoTe: 
So-Te-länsi:Edvina Hafizovic, varalla Rauni Niinimäki 
So-Te-itä: Leena Numminen, varalla Riitta Kuusinen. 
 
 

TILINTARKASTAJAT JA VARATILINTARKATAJAT 2010 
 

Varsinaiset tilintarkastajat Tuire Poutia ja Tuija Vienonen. 
Varatilintarkastajat Merja Palmu ja Paula Muurinen. 
 

RYHMÄT  
SOPIMUSRYHMÄ 

Kokoonkutsujana toimii yhdistyksen pääluottamusmies Annele Mamia. 
Jäseninä Elina Renko, Sirpa Lehtonen, Leena Numminen, Kari Valtonen, 
Juha Soininen, Edvina Hafizovic ja Merja Berg. 

. 
OPINTO JA VIRKISTYSRYHMÄ, VIRKE 
 

Kokoonkutsujana toimii yhdistyksen opintosihteeri Rauha Lauri. Jäseninä 
Riitta Kuusinen, Jaana Digert, Pia Gröndahl, Maarit Salonen, Paula 
Laitonen ja Hanna Honkasalo. 
VIRKE-ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. 
Kuluneen vuoden aikana yhdistyksen hallitus on VIRKE –ryhmän 
valmistelemana järjestänyt useita tapahtumia huomioiden niin lapset kuin 
eläkeläiset. Tilaisuuksiin olisi mahtunut enemmänkin jäsenistöä. 
 
 

                                           JHL 476 virkistystoiminta vuonna 2010 
 

10.1. Suruttomat, Teatteri Tarmo,  osall. 15 
 

10.2. Anna Karenina, Turun kaupunginteatteri,  osall. 17 
 

9.-11.4. Puutarhamessut, Turun messukeskuksessa, osall. 35 
 

12.6.      Linnanmäki, Helsinki,  osall.41 
 

9.7 Seitsemän veljestä, Emma-teatteri, osall. 16 
 

15.8 Aladdin ja taikalamppu, osall. 202 
 

19.8 Seitsemän veljestä, Emma –teatteri, osall. 27 
 

30.10 Vuonna 85 Remix, Tampereen työväenteatteri, osall. 33 
 

21.11 Syysseminaari, osall. 57     
      

3.-5.12. Tallinnan matka, osall. 52 
. 
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