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JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL ry
HALLITUS 29.4.2021

Päätösmuistio 4/2021

HALLITUKSEN KOKOUS 29.4.2021

1.
Edunvalvonta-asiat
Hallitus merkitsi tiedoksi ajankohtaiset katsaukset työmarkkinatilanteesta, jossa käsiteltiin
muun muassa hallituksen puoliväliriihtä kunta-alan jve-neuvottelujen kyselyn tuloksia
sekä koulutuspoliittista edunvalvontaraporttia.
Hallitus hyväksyi seuraavat neuvottelutulokset:
-

Työ- ja virkaehtosopimus hyvinvointialueiden henkilöstöön sovellettavista työ- ja
virkaehtosopimuksista
Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen neuvottelutulos

Hallitus merkitsi tiedoksi:
-

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksitilastot

-

Yksityinen opetusala
1. järjestelyerän (0,25 %) jakaminen yksityisellä opetusalalla lukioiden ja
aikuislukioiden liitteissä viimekeväisen neuvotteluratkaisun pohjalta.
2. yliopistojen harjoittelukoulujen lukio-opettajien järjestelyerää (0,25 %)
koskeva neuvottelutulos viimekeväisen neuvotteluratkaisun perusteella.

-

Urheilujärjestöt
1. urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen selviytymislausekkeen
määräaikaista muutosta koskeva neuvottelutulos

2.
Hallinnolliset asiat

Hallitus hyväksyi
- liiton välitilinpäätöksen 31.3.2021
- edustajiston esityslistaehdotuksen
- osaltaan toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja esittää 26. -27.5.2021 koontuvalle
edustajistolle sen hyväksymistä.
- osaltaan aloitteisiin valmistellut vastausluonnokset päätettäväksi edustajiston
sääntömääräisessä kevätkokouksessa 26. - 27.5.2021.
- koulutussuunnitelman rakenne-ehdotuksen ohjeellisena vuodelle 2022 laatimisen
pohjaksi.
Hallitus kutsui edustajiston ylimääräisen kokous- ja koulutustilaisuuden koolle 6.5.2021.
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Hallitus päätti
- Viestinnän ja markkinoinnin yksikkö sekä Motiivin toimitus yhdistetään 1.7.2021 alkaen
Viestintäyksiköksi.
- JHL:n jäsenvakuutuksesta kaudeksi 2022 – 2025.
Hallitus nimesi Mira Kankareen Julkisen alan unioni JAU ry:n sekä Kirkon alan unioni ry:n
hallituksiin.

3.
Saapuneet kirjeet
Hallitus hyväksyi vastausluonnoksen Raideammattilaisten os. 81 lähettämään kirjeeseen.
4.
Ilmoitusasiat
Hallitus merkitsi tiedoksi:
-

Henkilöstöraportin 2020
Yhdistysten sääntöjen 18 § mukaiset purkutoimet:
- Lahden yhteisjärjestö JHL ry (915) on purkautunut jo 10.6.2020 ja toiminta
siirtynyt Lahden JHL ry (048) alle
 Ranuan JHL ry (492) . Jäsenet ja varat siirretään Posion JHL ry ry (331)
 Raideammattilaisten osasto 20 JHL ry (1020). Jäsenet ja varat siirretään
Raideammattilaisten osasto 5 JHL ry (1005)
 Raideammattilaisten osasto 91 JHL ry (1091) .Jäsenet ja varat siirretään
Raideammattilaisten osasto 54 JHL ry (1054)

-

Oikeustapausselostukset 9- 11/2021
Työvaliokunnan kokouksen 21.4.2021 päätökset
Raideammattilaisten rahaston toimikunnan 22.4.2021 kokouksen päätökset

5.
Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 10.6.2021

