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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Hei Arvon yhdistyksen jäsenet. 

 

Ensimmäistä kertaa saadaan todistaa isompia vaikutustoimia Oulun JHL:n alueella ja näistä toimista 

voidaan aina olla monta mieltä. On hyvä, että aina ei tyydytä vain kohtaloon ja välillä nostetaan myös 

sitä joukkovoimaa, joka meillä on. On myös totta, että kun valtaa ja voimaa käytetään, se herättää 

tunteita niin puolesta kuin vastaan.  

 

Keskeisintä minusta tässä tilanteessa on, että todella kauan on moitittu julkisen alan työntekoa 

merkityksettömäksi ja liian ylimitoitetuksi sekä ylipalkatuksi. Todellisuus on kuitenkin toinen, kuten 

meistä moni sen ymmärtää. Palkat ovat pienet, työkuorma suuri ja valitettavan usein väkeä on vaikea 

saada lisää. 

Toisaalta se kertoo myös siitä, että tiedostetaanko tarpeeksi hyvin sitä työtä, jota päivittäin teemme?  

Ei tiedosteta, ei tunneta, ei nähdä. 

 

Jos hetken pysähtyisi tarkastelemaan mitä kaikkea on saatu aikaan yhteisellä sopimisella Suomessa, 

lista olisi todella pitkä. Pikaisesti mainitakseni, kaikki perhevapaat, työtapaturmavakuutus, lapsilisät, 

kansaneläkelaki, tasa-arvolaki… 

 

On erittäin tärkeä nostaa esille työn vaikutukset ja työn arvostus julkisella sektorilla. Tehdä itsestään 

selvät tehtävät näkyväksi jälleen ja palauttaa arvostus matalapalkka aloja kohtaan. Näillä 

työtaistelutoimilla on välitöntä vaikutusta siihen, miten ihmiset reagoivat liikuntapaikkojen 

sulkemiseen, ateria- ja puhtausalan poisjäämiseen. Meitä kohtaan tulee kyselyä, kuinka kehtaamme tai 

vastaavasti pitäisi lopettaa tällainen lakkoilu alkuunsa. 

 

Jossain vaiheessa ihmisillä tulee raja vastaan siinä, kuinka syvälle työn arvostus täytyy polkea ja 

kuinka paljon taaksepäin ajassa täytyy palata. Meno tällä hetkellä on hyvin lähellä Thatcherilaista 

politiikkaa 80- luvun Britanniassa. Työväenliikettä ja julkisen sektorin työntekijöitä koitetaan painaa 

alas ja saada käytännössä riisuttua hampaista työläiset. Historiasta olisi hyvä hakea oppia ja verrata 

tapahtumien vaikutuksia isommassa kuvassa. 

 

Kannatan loppuun saakka yhteistä sopimista, keskustelemista ja aina pitää pyrkiä löytämään ratkaisu 

ongelmatilanteisiin. Välillä se näyttää vaativan yhtä kovaa toimintaa meiltä kuin vastapuoleltakin.   

 

Toivotan kaikille voimia tuleviin kuukausiin ja matalaa kynnystä kysyä neuvoja. 

 

Terveisin Markus Lepinoja 

JHL 024 Puheenjohtaja 
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET 

 

Työtaistelutoimenpiteet ovat ajankohtaisia syyskirjeen ilmestyessä. 
JHL:n jäsenet ovat lisänneet näkyvyyttä koko alueellamme. 

 

Edunvalvontatyössä ajankohtaista tälle syksylle ovat: 

 

Epäpätevyysalennukset KVTES:n puolella: Vuoden 2012 jälkeen ei (KVTES 2. luvun 9§:n 

mukaisesti) ole voinut käyttää epäpätevyysalennusta tehtäväkohtaisen palkan alentamiseksi vain sillä 

perusteella, että henkilöltä on puuttunut vaadittu kelpoisuus 

• Palkkauksen tulee perustua tehtävän vaativuuteen. Valittaessa tehtävään henkilö, jolta puuttuu 

vaadittu pätevyys/koulutus, mutta hänen tehdessä kuitenkin samoja tehtäviä kuin pätevä 

kollegansa, epäpätevyysalennuksen käyttö ei ole perusteltua  

• Mikäli pätevyyden/koulutuksen puuttumisen vuoksi henkilön tehtävän katsotaan olevan 

olennaisesti vähemmän vaativa, voidaan epäpätevyysalennuksen käyttöä tarkastella  

• Perusteettomien epäpätevyysalennusten korjaaminen Oulun kaupungin osalta on käynnissä. 

• Ole yhteydessä luottamusmieheesi, mikäli sinulle on tehty perusteeton epäpätevyysalennus  

 

Työnvaativuuden arvioinnin (TVA) päivittäminen ja lisävaativuustekijöiden maksuun saattaminen. 

 

Sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020 sisältyy eri työehtosopimusten mukaisia paikallisia 

järjestelyeriä sekä kertaerä tammikuussa 2019 (JHL:n sivuilta löytyy tarkennukset). 

Neuvottelut paikallistasolla aloitetaan marraskuussa. 

 

Muutosohjelma 2020; selvitystyö koulusihteereiden osalta on vielä vaiheessa ja päätöksenteko 

jatkotoimenpiteistä tehdään vuoden 2019 puolella. Museo- ja taidekeskus Luupin osalta päätös 

Monetraan siirtymisestä tehtiin valtuuston kokouksessa 8.10.2018 ja siirto tapahtuu 1.1.2019. 

Luupin henkilöstön siirtosopimuksen neuvottelut käynnistyvät marraskuussa. 

 

1.1.2019 aloittaa kolme uutta liikelaitosta toimintana: 

Oulun Serviisi, Oulun teknisen liikelaitoksen kiinteistö- ja logistiikkapalvelut ja Oulun Tilakeskus 

yhdistetään yhdeksi liikelaitokseksi.  

Oulun teknisen liikelaitoksen maanrakentamisen sekä ympäristön ylläpitopalveluiden ja 

ulkoliikuntapaikkojen yksiköt yhdeksi liikelaitokseksi ja konsernihallinnon tietohallinto ja Oulun 

Tietotekniikka yhdistetään yhdeksi liikelaitokseksi. 

 

Omistajapoliittinen toimenpideohjelma on valtuuston päätettävissä loppuvuoden aikana. Tulevalla 

päätöksellä on suuri merkitys liikelaitostemme oman palvelutuotannon osuudessa.  

 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöt ovat edelleen käynnissä väliaikaisessa 

yhteistoimintaelimessä.  

 

Jäseniltoja eri palvelualueille järjestetään aina tarvittaessa. Mikäli koet, että tarvetta omalla 

toimialueellasi on, niin ole rohkeasti yhteydessä luottamusmieheesi.  

 

Muistakaa seurata yhdistyksen kotisivuja sekä JHL: n nettisivuja. 

 

Hyvää talven odotusta ☺  

 

T. Karita (Kati) Alanko 

mailto:jhlry024@outlook.com


Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024 
Mäkelininkatu 31, 5 krs. 90100  OULU 

p. 044 972 5832 – jhlry024@outlook.com – www.jhl024.fi 

TEKNISEN LIIKELAITOKSEN JHL:N LUOTTAMUSMIEHEN JA 

YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 

Kiitos aktiivisille jäsenille jotka ovat olleet yhteydessä minuun. 
 

Kohta on vuosi tullut täyteen luottamusmies tehtävässä ja työtä on ollut riittävästi.  

Asioita on saatu ratkaistua neuvottelujen kautta, mutta työn alla on kuitenkin vielä monta asiaa.  

Vuoden vaihteessa Oulussa aloittaa kaksi uutta liikelaitosta, joten työtä riittää edunvalvonnan 

kentällä. 

Toivonkin edelleen matalaa yhteydenottokynnystä työehtosopimus asioissa. 
 

Syysterveisin Janne Antinoja 
 

 

EDUNVALVONTA JA LUOTTAMUSMIEHET 
 

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö hoitaa keskitetysti edunvalvontaa yhdistyksen osalta. Yhteisjärjestö 

muodostuu yhdistyksistä 024 ja 379. Yhteisjärjestön hallitus muodostuu jäsenyhdistysten jäsenistä. 

Kaikki luottamusmiehet ovat yhteisjärjestön luottamusmiehiä ja edustavat näin ollen molempien 

yhdistysten jäseniä. Yhdistysten asioita Hailuodon kunnan osalta hoitaa luottamusmies Päivi Nissilä. 

Katso yhdistysten kotisivuilta myös luottamusmiesten yhteystiedot mm. kirkon osalta. 
 

Kun sinulla on kysyttävää tai tarvitset neuvoja edunvalvonta asioissa, ole ensimmäisenä yhteydessä 

omaan luottamusmieheesi. 
 

 

ALAKOHTAISET LUOTTAMUSMIEHET: 
 

Oulun Serviisi    Oulun Tekninen liikelaitos 

Maarit Siltala ma-pe klo 8-16  Janne Antinoja ma-to 

044 703 1567    044 703 2491 

maarit.siltala@ouka.fi   janne.antinoja@ouka.fi 
 

SIKU/Varhaiskasvatus   SIKU/Koulunkäynninohjaajat 

Maarit Nyman ma-to klo 8-16  Maarit Vartiainen pariton perjantai 

044 703 5508    044 703 9438 

maarit.nyman@ouka.fi   maarit.vartiainen@ouka.fi 
 

Hailuodon kunta 

Päivi Nissilä 

044 497 3581 

paivi.nissila@hailuoto.fi 
 

Tuntipalkkaisten työpisteluottamusmiesten tiedot löytyvät kotisivuilta www.jhl024.fi 
 

 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHET: 
 

Karita Alanko ma-pe klo 8-16  Kirsi Särkelä        ma-pe klo 8-16 

044 703 1226    044 703 1227 

karita.alanko@ouka.fi   kirsi.särkelä@ouka.fi 
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TOIMISTO   AVOINNA 
 

MÄKELININKATU 31, 5 KRS. Ma – To  klo 8.00 – 16.00 

90100 OULU   Pe EI ASIAKASPALVELUA 

Puhelin 044 972 5832 

jhlry024@outlook.com 
 
 

TOIMIHENKILÖT 

Markus Lepinoja 

puheenjohtaja   

markus.lepinoja@ouka.fi 

050 - 369 6147 

 

Janne Antinoja 

varapuheenjohtaja 

janne.antinoja@ouka.fi 
044 - 703 2491 

 

Maarit Siltala 

sihteeri 

maarit.siltala@ouka.fi  

044 - 703 1567 

 

Hannele Laaksonen 

toimistonhoitaja  

jhlry024@outlook.com 

044 - 972 5832  

 

 

Yhdistyksen hallitus 2018 - 2019 
Markus Lepinoja, Janne Antinoja, Maarit Siltala, Hannele Laaksonen, Karita Alanko, Leena Härmä, 

Kari Breilin, Riitta Hietala, Anu Kujala, Keijo Palo-oja ja Kaarina Sauvola. 

Varalla: Vesa Huittinen, Seija Kuha, Seppo Karjalainen, Kirsti Mettovaara ja Arto Panuma. 
 
 
 

JÄSENASIAINHOITO 
 

Kirjaudu JHL:n jäsensivuille, jäsenpalveluihin ja  

työttömyyskassan palveluihin. 
 

Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi Jäsenpalvelu 24h -sivuille.  

Jäsennumerosi on käyttäjätunnuksesi palveluun.  

Salasana ensimmäistä kertaa kirjautuessa on henkilötunnus (esim. 140662-123A). 
 

Jäsenpalvelu 24h:ssa voit: 

• Päivittää yhteystietojasi - kun yhteystietosi ovat ajan tasalla, saat juuri sinulle tarkoitetut viestit. 

• Hakea liiton koulutuksiin. 

• Maksaa jäsenmaksusi - mikäli työnantajasi ei sitä peri palkastasi. Itsemaksaville suosittelemme 

täyttämään valtakirjan, jolloin työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta. Toimistonhoitaja 

ohjeistaa asiassa tarkemmin. 

• Tilata uuden jäsenkortin - esimerkiksi nimesi on muuttunut tai olet kadottanut kortin. 

• Ilmoittaa jäsenmaksuvapaudesta - esimerkiksi jos olet perhevapaalla tai opiskelemassa 
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JÄSENMAKSUVAPAUTUS 

 

Voit saada jäsenmaksuvapautuksen, jos olet: 

• työttömänä (työmarkkinatuki tai Kelan peruspäiväraha) 

• kuntoutusrahalla tai -tuella 

• äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla 

• hoitovapaalla tai kotihoidontuella 

• palkattomalla sairauslomalla 

• Kelan koulutustuella 

• opiskelemassa 

• suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua 
 

Muista ilmoittaa kaikista muutoksista yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle. Hän hoitaa 

tarvittavat jatkoilmoitukset sekä ohjeistaa sinua jäsenasioissa. Ilmoita jäsennumerosi 

tai syntymäaikasi, maksuvapautuksen peruste ja maksuvapautusaika.  

 

Jos jäsenmaksut ovat 6 kk maksamatta, liiton ja työttömyyskassan jäsenyys 

voi päättyä! 
Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja. 
 

 

YHDISTYKSEN EDUT JÄSENILLE 2018: 
 

Seuraa kotisivuja vaihtuvien etujen ja tapahtumien varalta! 
 

Haukiputaan 

Lipuista 50% alennusta. Alkuperäinen lippu toimitetaan kuitin kera JHL 024 toimistonhoitajalle 

tai aktiivihenkilölle. Liitä kuitin mukaan jäsennumero ja oma tilinumerosi. Etu on henkilökohtainen. 

 

                                * 

Liput: aikuiset 6 € ja lapset (3-15v.) 4€. MAX. 5 KPL/Ostokerta/20 kpl/vuosi. 

 

                    *  

Sisäänpääsyliput 6 €/kpl, MAX. 5 KPL/Ostokerta/20 kpl/vuosi. Hoplopissa valvoja/aikuinen on 

ilmainen. 

 

                                  * 

Voit lunastaa toimistolta vaihtolipun Teatteri RIOon hintaan 20 €/lippu. Lippu pitää vaihtaa pääsylipuksi 

Valkealinnan lippukaupassa, Isokatu 19. Lippukaupan aukioloajat löydät osoitteesta www.teatteririo.fi.  

MAX. 5 kpl/jäsen.  

 

*  LIPPUJA VOI OSTAA YHDISTYKSEN TOIMISTOLTA KÄTEISELLÄ TAI MobilePay- 

    MAKSUOHJELMALLA! 

 

 

 

 

 

MUISTA OTTAA JÄSENKORTTISI 

 MUKAAN HYÖDYNTÄESSÄSI 

 JÄSENETUJA! 
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LOMA-ASUNNOT 
 

JHL 024 omistaa kaksi mökkiä, joita se vuokraa edullisesti jäsenilleen. 

Ukkohallan lomaosake on loistavalla näköalapaikalla vesistön vieressä ja Ukkohallan keskus on 

kävelymatkan päässä. 

Toinen mökki sijaitsee Haukiputaan Virpiniemessä. Meren rannalla sijaitseva mökki on Virpiniemen 

aktiviteettien vieressä mutta silti suojaisessa paikassa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukonkieppi B Ukkohallassa (12 hlölle)  Vipukka Virpiniemessä (6-11 hlölle) 
 

Ukonkiepin varaukset/vapaat ajankohdat löytyy osoitteesta:  
www.lomarengas.fi/mokit/hyrynsalmi-ukkohalla-ukonkieppi-b-paritalo-8531  

 

Käy katsomassa kalenterista vapaat ajankohdat ennen kuin soitat varauksen Leena Härmälle p.044-

7548 446. Kun teet varausta, ilmoita samalla jäsennumerosi ja montako aikuista/lasta majoittuu.  

 

Vipukan varaukset sekä muut tiedustelut yhdistyksen toimistolta:  
Kotisivun varauskalenterista voit tarkistaa Vipukan vapaat ajat.  
 

Vuonna 2018 varaukset hoitaa Maritta Kauppila puh: 040 566 9140. 

Soita varauksesi 2019 alkaen puh. 044 972 5832, toimiston aukioloaikana ma-to 8-16. 

Laskutus hoidetaan sähköpostilla, ilmoita sähköpostiosoitteesi! 

 

Tarkemmat tiedot mökkien varauksesta kotisivuiltamme: www.jhl024.fi  

 

 

 

Yhdistyksen kotisivut: www.jhl024.fi 
 

Löydät meidät myös Facebookista, käy liittymässä ryhmään! 
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Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024 

 

SYYSKOKOUS 2018 
 

 

 

 

 

AIKA:  28.11.2018 klo 18.00 

 

PAIKKA: SAK:n Aluepalvelukeskus, Mäkelininkatu 31, 5 krs. 90100 OULU 

 

 

Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset syyskokousasiat ja asialista 

jaetaan kokouksessa. 

 

Kahvitarjoilu! 

 

TERVETULOA! 

 

-JHL024 hallitus- 
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