JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL ry
HALLITUS 26.4.2018

Päätösmuistio 6/2018

1

HALLITUKSEN KOKOUS 26.4.2018

1. Edunvalvonta-asiat
Hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan ajankohtaisen työmarkkinakatsauksen jossa
keskityttiin varhaiskasvatuslakiin, siihen liitossa tehtävään vaikuttamistyöhön ja 25.4. pidettyyn
poliittiseen, lakiesitystä vastustavaan mielenilmaisuun.
Lisäksi kuultiin hallituksen kehysriihiasioista:
-

-

-

Hallituksen mukaan julkisten työvoimapalveluiden kysyntä on kasvanut aktiivimallin
ansiosta. ELY-keskukset ovat arvioineet lisähenkilöstötarpeeksi yhteensä 206
henkilötyövuotta. Työllisyysmäärärahojen osalta arvio vuoden 2018 lisätarpeeksi on
yhteensä 11,2 milj. euroa. Hallitus on päättänyt toteuttaa täysimääräisesti ELY-keskusten
pyynnöt sekä työllisyysmäärärahojen että henkilöstöresurssien osalta.
Aktiivimallin mukaiseksi aktiivisuusehtoa kerryttäväksi työvoimapalveluksi katsotaan
osallistuminen ammattiliiton tai -järjestön, kansalaisjärjestön, kunnan tai muun vastaavan
tahon järjestämään työllistymistä edistävään valmennukseen, koulutukseen tai toimintaan
ja jonka järjestämistä on rahoitettu julkisista varoista tai se on muutoin
työvoimaviranomaisten hyväksymää.
Työttömien mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti parannetaan. 25-vuotta täyttäneillä
työttömille esitetään mahdollisuutta opiskella työttömyysetuutta menettämättä lyhytkestoisia
opintoja, jotka antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Opinnot
kerryttävät aktiivimallissa tarkoitettua aktiivisuusedellytystä. Tavoitteena on antaa lakiesitys
eduskunnalle niin, että muutokset tulisivat voimaan 1.8.2018

Hallitus hyväksyi sen omassa hyväksymispiirissä olevat seuraavat sopimukset:
-

Paltan erityisalat
Certia Oy
Finnpilot Pilotage Oy
Labtium Oy
Meritaito Oy, toimihenkilöt
Meritaito Oy, työntekijät
Metsähallitus
Energiateollisuus, toimihenkilöt
TAY-palvelut Oy
Finavia Oyj
Raskone Oy, työntekijät
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Hallitus hyväksyi
työ- ja virkaehtosopimuksen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES
2018-2019) V luvun 2 § 9 momentin muuttamisesta,
työehtosopimuksen kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES
2018-2019) muuttamisesta,
soveltamisohjeen lisäämisen kunta-alan pääsopimuksen 17§:ään,
valtion keskustason virka- ja työehtosopimuksen eräissä organisaatiomuutostilanteissa
(Ruokavirasto, Liikenne- ja viestintävirasto) tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta .

-

2. Henkilöstöasiat
Hallitus valitsi liiton palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen aluepäällikön
Sisä-Suomen aluetoimistoon ja aluetoimitsijan Itä-Suomen aluetoimistoon.
3. Hallinnolliset asiat
Hallitus hyväksyi:
-

edustajiston 31.5.2018 pidettävän sääntömääräisen kevätkokouksen esityslistan sekä
kokoukselle tehtyjen aloitteiden vastausluonnokset,
välitilinpäätöksen 31.3.2018,
JHL:n koulutussuunnitelman rakenteen vuodelle 2019.

4. Ilmoitusasiat
Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
-

-

KunTeko2020-hankkeen esittely,
JHL:n laatima työryhmäselvitys itsensä työllistäjistä: JHL:n näkökulmia teemaan ja
suosituksia jatkoksi,
JHL:n henkilöstöraportti 2017,
JHL:n medianäkyvyyden analyysi,
seuraava yhdistys on aloittanut yhdistysten sääntöjen 18 § mukaiset purkutoimet:
 Sodankylän varuskunta JHL ry (059). Jäsenet ja varat siirretään Rovaniemen
varuskunnan siviilit JHL ry (075):lle,
oikeustapausselostukset 11–15/2018,
raideammattilaisten rahaston toimikunnan 27.3.2018 kokouksen pöytäkirjan,
työvaliokunnan 18.4.2018 kokouksen päätökset.

5. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 14.6.2018.
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