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Jäsentiedote JHL:n jäsenille oikeusministeriön hallinnonalalla.

Hyvä JHL:n oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelevä jäsen! 
Tämän jäsentiedotteen on tarkoitus kertoa JHL:n jäsenille ajankohtaisia asioita 
työmarkkinoilta sekä oikeusministeriön hallinnonalalta. Yhteiskunnallisesta tilanteesta
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt neuvottelevat parhaillaan laajasta, Suomen 
kustannuskilpailukykyä parantavasta työmarkkinaratkaisusta. Neuvottelut käynnistyivät 
syyskuun lopussa. Lisätietoa SAK:n sivuilta. 
https://www.sak.fi/ajankohtaista/neuvottelutilanneKeskusjärjestöhankkeesta
Uusi keskusjärjestö -hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi 
keskusjärjestö (UK) aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta.
Hanke on alkanut selvitysvaiheella, jossa selvitetään millä edellytyksillä UK voidaan perustaa. 
Ehdotukset UK:n toiminnallisiksi sisällöiksi tehdään kuluvan syksyn aikana viidessä 
työryhmässä. Työryhmien työ on hyvässä vauhdissa ja ehdotukset valmistuvat loka-
marraskuun vaihteessa. Liittojen kokous käsittelee työryhmien ehdotuksia 30.11.2015.
Lisätietoa; http://uusikeskusjarjesto.fi/Pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten valitseminen 
Nykyisen pääluottamusmiehen (Jukka Oksanen, haastemies, Hgin KÄO ja varalla Harri 
Lepolahti, ulosottomies, Hgin ulosottovirasto) ja hallinnonalalla toimivien muiden 
luottamusmiesten toimikausi lähestyy loppuaan. JHL:n jäsenille avautuu mahdollisuus valita 
edustajat kaudelle 1.1.2016- 31.12.2017. Jokaisella JHL:n jäsenellä on mahdollisuus osallistua 
oman luottamusmiehensä ja pääluottamusmiehen valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että pääluottamusmies ja varapääluottamusmies tehtävään halukkaiden tulee ilmoittautua 
osoitteeseen mikko.siljander@jhl.fi 8.11.2015 mennessä. 
Nykyinen pääluottamusmies (Jukka Oksanen) ja varapääluottamusmies (Harri Lepolahti) ovat 
ilmoittaneet olevansa käytettävissä ensi kaudella, mikäli heillä on jäsenistön tuki takanaan. 

Yhdistysten (= sinun lähin luottamusmies) luottamusmiesten valitseminen on yhdistysten 
käsissä ja yhdistykset ohjeistavat jäsenistöä luottamusmiesten valitsemisessa omien 
päätöstensä sekä liiton ja yhdistyksen sääntöjä noudattaen. Oikeusministeriön ja oikeushallinnon ajankohtaispäivät 12.- 13.3.2016
JHL järjestää oikeusministeriön hallinnonalan jäsenille ajankohtaispäivät JHL- opistolla 
Helsingissä 12.-13.3.2016. Oikeusministeriön hallinnonalan aktiivit ja liiton edustajat toivovat 
runsasta osanottoa ko. päiville. Ajankohtaispäivien ohjelma tulee tarkentumaan ensi vuoden 
alussa. Sen voi kuitenkin todeta, että ohjelmassa on ajankohtaista asiaa sekä mukavaa 
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yhdessä oloa. Muista, että päiville on rajallinen määrä paikkoja, joten ei muuta kuin 
ilmoittumaan!! Ilmoittautuminen tapahtuu ja lisätietoja löydät osoitteesta; 
http://www.jhl.fi/portal/fi/opi_ja_osallistu/kouluttaudu/koulutuskalenteri/

Mikäli ilmoittautumisesi ei onnistu, niin ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen tai 
osoitteeseen kurssisihteerit@jhl.fi

- yhdessä olemme enemmän! -

Ystävällisin terveisin, 
Mikko Siljander
mikko.siljander@jhl.fi
Sopimustoimitsija
Edunvalvontalinja 
Julkisten ja hyvinvointialojenliitto JHL ry
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