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Raportti PSI:n hallituksen kokouksesta 16.‐17.toukokuuta 2013 

Kokous pidettiin tapaan mukaan ILO-talossa Genevassa. Monet uusista hallitusjäsenistä  
osallistuivat kokoukseen niin kuin myös monet «vanhoista» jäsenistä, joita kiitettiin 
pitkäaikaisesta osallistumisesta PSI:n järjestön tehtävissä, muun muassa Pohjoismaiden 
edustajia Jan Davidsenia ja Frede Gydeseniä. Kokouksen ilmapiiri oli toverillinen ja tuntui 
siltä, että tässä vaiheessa oli taas mahdollista keskustella asioista avoimesti ja ilman 
piilosyytä.    

 

Vuoden 2013 ja tulevaisuuden painopisteet  

Hallituksen jäsenet keskustelivat vuoden 2013 ja tulevaisuuden tärkeimmistä painopisteistä, 
joiden lähtökohta löytyy Durbanin-kongressissa päätetyssä toimintaohjelmassa. Sihteeristön 
laatimassa asiakirjassa ehdotetaan neljä seuraavaa tärkeimpää priorisoitavaa aihetta;  

 Yksityistämisen vastustamista 
 Ay-oikeuden vahvistamista 
 Globalin politiikan vaikuttamista 
 Järjestäminen ja kasvu 

NOFS:in puolelta huomautetaan, ettei mainita köyhyyden ja työttömyyden vastustamista 
PSI:n painopisteiden joukossa. Huomataan myös se, ettei nosteta esiin laadukkaiden julkisten 
palveluiden työskentely yksityistämisen vaihtoehtona. Valmisteluryhmä oli laadittu  useita 
muutosehdotuksia mainituista asioista. Johtoryhmä tukee muutosehdotuksia ja lähetti niitä 
PSI:n sihteeristölle, jotta ehdotukset otettaisiin mukaan painopisteitä käsittelevässä 
asiakirjassa tulevaisuudessa.  

 

Talous/Jäsenmaksu 

Hallituksen kokouksessa keskusteltiin yksityiskohtaisesti myös PSI:n taloudellisesta 
tilanteesta. Vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämä on nyt yli 500.000 €. Aikaisemmin alijäämä 
oli budjetoitu  noin 200.000 eurolla. Tämä sanotaan johtuvan siitä, että kongressin kulut 
nousivat enemmän kuin ennustettu (95.000 €), mutta syynä sanotaan myös olevan se, että 
vuodesta 2008 alkaen ei ole korostettu PSI:n jäsenmaksua. Talousennusteet vuodelle 2013 
viittaavatkin suureen alijäämään. Sihteristön tavoitteena on rajoittaa alijäämää parhaimmalla 
tavalla. Johtoryhmälle annettiin valtuutus päättää vuoden 2014 budjetista seuraavassa 
kokouksessaan marraskuussa. Nyt on perustettu työryhmän, jonka tehtävä on tarkistaa 
tilannetta ja laatia ehdotuksia johtoryhmän kokoukselle marraskuussa. Työryhmän tehtäviin 
kuuluu muun muassa rekrytointi: Miten voidaan houkutella lisää jäseniä PSI:lle? Päätettiin 
korostaa vuoden 2014 jäsenmaksu 3 eurosentillä. Lisäksi ehdotettiin samaa 
jäsenmaksukorotusta vuodelle 2015. Kuitenkin päätettiin odottaa vuoden 2014 korotusten 
vaikutusta, ennen kuin käsitellään ja päätetään vuoden 2015 jäsenmaksun suuruudesta.  
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Uusi johtoryhmä 

Pidettiin myös viralliset johtoryhmän vaalit, ja seuraavan kauden NOFS:in edustajat ovat, niin 
kuin tiedämme, Jarkko Eloranta (JHL) ja Annika Strandhäll (Vision). Isolde Kunckel-Weber 
(Ver.di) valittiin PSI:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.  

 

EPSU:n varapuheenjohtaja 

Johtoryhmän kokouksessa ennen PSI:n hallituksen kokousta, päätettiin nimittää Ruotsin 
Kommunalin Annelie Nordström EPSU:n varapuheenjohtajaksi, Jaana Laitinen-Pesolan 
(TEHY) seuraajaksi.  

 

Tukholma 23.toukokuuta 2013 

 

Kjartan Lund 


