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HALLITUKSEN KOKOUS 13.12.2018
1. Edunvalvonta-asiat
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan taloudellinen katsaus.
Merkittiin tiedoksi informaatio sairaanhoitopiirien osuuskuntahankkeista
erityisesti niiden henkilöstö-, työehto- ja eläkevaikutusten osalta. Asian tiimoilta
on annettu tiedote 7.12.2018; ”Kunta-alan järjestöt: Julkisen sektorin
lisäeläkkeet pitää turvata, kun sairaanhoitopiirit muodostavat osuuskunnan”
4.2. Hallituksen hyväksymispiirissä olevat sopimukset
Hallitus hyväksyi seuraavat neuvottelutulokset:
- Työ- ja virkaehtosopimus kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä
koskevassa suosituksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työja virkaehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen
määrästä.
- Virka- ja työehtosopimus sopijaosapuolen vaihdoksesta valtion
sopimusalalla 1.1.2019 alkaen.
- Virka- ja työehtosopimus seurakunnan palveluksessa olleen viranhaltijan/
työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta
taloudellisesta edusta.
Hallitus merkitsi tiedoksi:
- JHL:n työsuojelutoiminnan linjaukset
- harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmätyöryhmän neuvottelutuloksen.
Hallitus vahvisti työvaliokunnan hyväksymän HAUS kehittämiskeskus Oy:n
työehtosopimuksen.
2. Henkilöstöasiat
Hallitus valitsi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
työympäristötoimitsijan liiton keskustoimistoon sekä aluepäällikön Lapin
aluetoimistoon Rovaniemelle.
3. Hallinnolliset asiat
Hallitus vahvisti 19. – 20.11.2018 pitämänsä sähköpostikokouksen päätöksen,
jossa hyväksyttiin:
- Virka- ja työehtosopimukset kunnan/kuntayhtymän sekä valtion
palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta
ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta.
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Hallitus merkitsi tiedoksi:
- liiton järjestämisprojektin väliraportin
- ajankohtaiskatsauksen yhdistysrakennetyöryhmän tilanteesta sekä
lähetekeskustelun jäsenmaksupalautteesta
- henkilöstöruokala Hiidenkiven ja JHL-opiston iltaruokailuselvityksen
- JHL:n palvelustrategian.
4. Ilmoitusasiat
Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
- JHL:n medianäkyvyyden analyysi
- talouspäällikön sijoitustoiminnan ajankohtaiskatsaus
- oikeustapausselostukset 34 - 36/2018
- liiton työvaliokunnan 3. – 4.12.2018 kokouksen päätökset
- raideammattilaisten rahaston toimikunnan pöytäkirja 29.12.2018
- purkautuneet yhdistykset
o Ammattiyhdistysopiston opettajat ry (280). Jäsenet ja varat
siirretään Kiljavan opiston henkilökunta ry:lle (440).
o Pöytyän seudun JHL ry (727). Jäsenet ja varat siirretään Loimaan
kunnalliset JHL ry:lle (254).
o Raideammattilaisten osasto 26 JHL ry (1026). Jäsenet ja varat
siirretään Raideammattilaisten osasto 59 JHL ry:lle ja
Raideammattilaisten osasto 103 JHL ry:lle (1103).
o Raideammattilaisten osasto 121 JHL ry (1121). Jäsenet ja varat
siirretään Raideammattilaisten osasto 104 JHL ry (1104).
5. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 24.1.2019 JHL:n keskustoimistolla.
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