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HALLITUKSEN KOKOUS 30.8.2018
1. Edunvalvonta-asiat
Hallitus merkitsi tiedoksi:
- puheenjohtajan ajankohtaisen työmarkkinakatsauksen
- selvityksen kilpailun avaamisesta rautatiealalla
- informaation KEVAn ajankohtaisista asioista tulevassa SOTE-maailmassa.
2. Hallinnolliset asiat
Hallitus perusti sääntö- ja vaalityöryhmän valmistelemaan esitystä edustajistolle
uusista säännöistä ja vaalijärjestyksestä. Uusien sääntöjen tulee astua voimaan
2021. Hallinnon edustajiksi työryhmään nimettiin edustajiston puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Kähärä, hallituksen jäsenet Janne Sjölund, Terhi Heikkilä, Eija
Skyttä, Pirjo Ilomäki, Sami Haapakoski ja Vesa Isomöttönen..
Hallitus päätti, että JHL osallistuu palkansaajien eduskuntavaalikampanjan
toteutukseen sekä normaalin järjestötoiminnan kautta että taloudellisesti.
Hallitus päätti, että JHL osallistuu SAK:n kampanjaan Suomen hallituksen
työelämän heikennyksiä vastaan, kts tiedote
Hallitus hyväksyi liiton talousarvion laadintaohjeet 2019, sijoitussuunnitelman
vuosille 2018 – 2020 sekä välitilinpäätöksen 30.6.2018, samalla merkittiin
tiedoksi jäsentilastot 30.6.2018.
Hallitus hyväksyi luottamusmiesten valintaohjesäännöt kunta-, valtio- ja Avaintatyönantajien työehtosopimuksiin sekä yksityisille aloille.
Hallitus päätti antaa ennakkoilmoituksen, että seuraavat perustettavat
yhdistykset hyväksytään liiton jäseneksi:
o 010 Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry, 217
Helsingin tietoammattilaiset JHL ry, 240 Toimisto-, hallinto- ja ITalan ammattilaiset JHL ry yhdistykset ovat fuusioitumassa siten, että
kaikki nykyiset yhdistykset purkautuvat ja toimintaa jatkamaan
perustetaan uusi JHL yhdistys, jonka nimeksi esitetään: Hallinnon,
tietotyön ja tukipalvelujen ammattilaiset JHL ry.
o Keski-Uudellemaalle on perustettu sote-kuntayhtymä, jonka
järjestämisvastuulle Keski-Uudenmaan SOTE-palvelut siirtyivät
1.1.2018. Paikalliset yhdistykset ovat pohtineet tulevaa
yhdistysrakennetta.
On järkevää, että ko. työantajalla on yksi neuvotteluosapuoli
jatkossa. Siksi yhdistykset pyytävät ennakkolupaa perustaa
yhdistyksen, joka hoitaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
edunvalvonnan. Yhdistyksen nimeksi esitetään: Keski-Uudenmaan
Sote JHL ry
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3. Ilmoitusasiat
Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
-

-

4. Seuraava kokous

SAK:n hankepäällikkö Saana Siekkisen selvitys työttömyysturvan
kehittämishankkeesta..
Pätkää vai pitkää – hankkeen esittely.
JHL:n hallinnon kokousaikataulu 2019
Raideammattilaisten osasto 45 JHL ry (1045) on aloittanut yhdistysten
sääntöjen mukaiset purkutoimet. Jäsenet ja varat siirretään
Raideammattilaisten osasto 101 JHL ry (1101) ry:lle.
Oikeustapausselostukset 21–242018.
Työvaliokunnan 22.8.2018 kokouksen päätökset.

Hallituksen seuraava kokous ja jalkautus pidetään 26. – 27.9.2018 Sisä-Suomen
aluetoimistoalueella Tampereella .

