
1 (3) 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
NOFS:in johtoryhmän kokous 25.11.2013 klo. 19.00 Brysselissä 
 
Johtoryhmän jäsenistä läsnä: Jarkko Eloranta, Mette Nord, John Leirvaag, Eli Gunhild By, 
Annelie Nordström, Niko Simola, Janne Rudén, Dennis Kristensen, Rita Bundgaard ja Bert 
Asbild. 
 
Muut läsnä: Hans Kristian Stenestø, Ann Gröndahl Larsen, Hanne Johannesen, Päivikki 
Kumpulainen, Katja Heikkilä, Anders Jonsson, Dan Nielsen, Maria Östberg- Svanelind, Nina 
Bergman, Karin Brunzell, Berit Asker, Anita Rabben Asbjørnsen, Sari Koivuniemi, Joy 
Strunck, Kim Øst Jacobsen ja Kjartan Lund. 
 
Alustava esityslista:  

1. Avaus 
2. Esityslistan vahvistaminen 
3. Edellisen 12.9.2013 kokouksen pöytäkirja  
4. Tärkeimmät asiat EPSU:n hallituksen kokoukselle 26.–27.11.2013 
5. Mahdollinen pohjoismaiden edustajien  esikokous ennen EPSUn kongressia   
6. Vuoden 2017 PSI-kongressin pituus 
7. Pohjoismaiden edustusta koskeva muutos PSI:n hallituksessa  
8. Muut asiat 
9. Seuraava kokous 
10. Kokouksen päättäminen 

 
1. Avaus 

 
Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

2. Esityslistan vahvistaminen 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 

3. Edellisen 12.9.2013 kokouksen pöytäkirja 
 

Päätös: Pöytäkirja 12.9.2013 pidetystä kokouksesta hyväksyttiin. 
 

4. Tärkeimmät asiat EPSUn hallituksen kokoukselle 26.–27.11.2013 
 
Valmisteluryhmältä oli etukäteen tullut muutosehdotuksia, joista suurin osa koskivat 
kongressiin liittyviä päätöslauselmia. Johtoryhmä päätti käsitellä seuraavia tärkeimpiä 
pohjoismaisia muutosehdotuksia:  
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Päätöslauselma nro 1, kohta 6 
 
NOFSilta on lähetetty muutosehdotus, joka sisältää ajatusta, että ”Vahvat liitot ovat 
sosiaalinen Euroopan edellytys”. NOFS puolustaa alkuperäistä ehdotustaan. Mainittu virke 
ehdotetaan lisäksi muutettavaksi 7.kohdan loppuun, jotta tekstin asiayhteys tulisi parempi. 
 
Päätöslauselma nro 2, kohta 6  
 
NOFS on ehdottanut kahden virkkeiden poistamisesta. Virkkeiden päätarkoituksena on, että 
pitäisi vähentää talouskasvun merkitystä. Johtoryhmä toteaa, että talouskasvu on olennaista 
Euroopan maiden talouden elvyttämisen kannalta. NOFS puolustaa ehdotustaan tekstin 
poistamisesta.  
 
Päätöslauselma nro 2, kohta 8 
 
NOFS ehdottaa että poistetaan virkkeen, jossa yhtiövero määrätään vähintään 25 prosentiksi. 
NOFS on huomauttanut siitä, että kirjoitetusta prosenttiluvusta voi tulla maksimitaso eikä 
minimitaso. 
 
Päätöslauselma nro 6 
 
Päätöslauselman otsikko on ”Liikkuvan työvoiman oikeudet”. Johtoryhmä on sitä mieltä, että 
pitäisi selvittää: Mitä tämä määritelmä (”Liikkuva työvoima”) tarkoittaa? Nykyinen laadittu 
päätöslauselma kattaa kaikenlaisia työvoimaryhmiä esimerkiksi sekä paperittomia 
maahanmuuttajia että liikkuvia työntekijöitä, jotka työskentelevät EU-maissa. Päätöslauselma 
voi johtaa väärinkäsitykseen tästä syystä, ja tarvitsemme selkeämmän määritelmän.  
 
Päätöslauselma nro 7, kohta 3 
 
NOFSin muutosehdotus on hylätty. Haluamme korostaa, että yksityistämisen suurin ongelma 
on sosiaalinen dumppaus. NOFS puolustaa edelleen muutosehdotusta.  
 
Päätöslauselma nro 7, kohta 16 
 
NOFSin muutosehdotus on hylätty myös tässä kohdassa. NOFS puolustaa alkuperäistä 
muutosehdotusta.  
 
Esityslistan kohta 6: EPSUn talous ja jäsenmaksu 
 
Tärkein asiakirja on vuoden 2014 budjetti, jossa kuvataan kolme eri kehityssuuntaa:  
1. Jäsenmaksu säilyy ennallaan, 2. Jäsenmaksu korotetaan kahdella eurosentillä,  
3. Jäsenmaksu korotetaan kahdella eurosentillä +  inflaation mukaisen korotuksella. (vuodelle 
2014 tämä tarkoittaa 0,68 eurosenttiä lisää).  
 
NOFSin puolelta olemme esittäneet seuraavia mielipiteitä:  

• Emme tahdo järjestystä, jossa on automaattinen inflaatiomukainen jäsenmaksukorotus 
• Vaadimme, että EPSUn toiminnassa tehdään selkeät priorisoinnit 
• EPSUn toiminnan on oltava mahdollisimman fokusoitu (Poistamisehdotuksia ovat 

tervetulleita) 
• Olemme halunneet odottaa PSI-tilanteen edistämistä 



3 (3) 
 

Johtoryhmä huomauttaa, että mielipiteemme ovat yhtä ajankohtaisia ja tärkeitä kuin ennen. 
Tärkeänä pidämme myös se, että ensi vuoden EPSUn kongressissa päätetään tulevaisuuden 
tärkeimmistä tehtävistä, sekä valitsemme järjestön uuden johdon. Vasta kongressin jälkeen 
meillä on parempi pohja keskustella tulevaisuuden talousasioista.  NOFS aikoo esittää näitä 
ajatuksia hallituksen kokouksessa.   
 
 

5. Mahdollinen pohjoismaiden edustajien  esikokous ennen EPSUn kongressia  
(Toulousessa) 

Päätös: Järjestetään pohjoismaiden edustajien kokous Toulousessa 19.toukokuuta 2014. 

 

6. Vuoden 2017 PSI-kongressin pituus 

Päätös: NOFSin johtajat ja pääsihteeri vievät kysymyksen eteenpäin PSI:lle. 

 

7. Endringer i Nordisk representasjon i PSIs styre 

Päätös: Antti Palolan entinen varajäsenen paikka siirtyy Niko Simolalle. Jaana Laitinen 
Pesolan varajäsenen paikka siirtyy Marjut McLeanille. 

 

8. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut käsiteltävinä. 

 

9. Seuraava kokous 

Päätös: Seuraava kokous pidetään Brysselissä 10.helmikuuta 2014. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Jarkko Eloranta kiitti osallistujat ja päätti kokouksen klo 20.45 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi   Tarkistettu 

 

Kjartan Lund    Jarkko Eloranta 


