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PÖYTÄKIRJA 

NOFSin johtoryhmän kokouksesta 

Päivä/Aika: 3.marraskuuta 2014 klo. 19.00 

Paikka: Brysselissä 

Johtoryhmän jäsenistä läsnä: Jarkko Eloranta, Eli Gunhild By, Mette Nord, Odd Haldgeir 
Larsen, Heike Erkers, Niko Simola, Anders Bergström, Janne Rudén, Marjut McLean, Jonna 
Voima, Dennis Kristensen ja Johan Larsson 

Muut läsnä: Bjørn Paulsen Langbakke, Maria Östberg-Svanelind, Anita Rabben Asbjørnsen, 
Katja Heikkilä, Sari Koivuniemi, Merja Launis-Ahtiainen, Kim Øst-Jacobsen, Karin Brunzell, 
Nina Bergmann, Hanna Koskenheimo ja Kjartan Lund. 

Tulkki: Hans Virtanen 

Alustava esityslista: 

1.  Avaus  

2. Esityslistan vahvistaminen  

3. 23.6.2014 johtoryhmän kokouksen pöytäkirja 

4. Tärkeimmät asiat EPSUn hallituksen kokoukselle 4.–5.11.2014 

5. Muut asiat 

6. Seuraava kokous  

7. Kokouksen päättäminen  

 
1. Avaus 

 
Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleita.   
 

2. Esityslistan vahvistaminen 
 

Päätös: Esityslista vahvistettiin.  
 

3. 23.6.2014 johtoryhmän kokouksen pöytäkirja 
 
Päätös: 23.6.2014 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  
 

4. Tärkeimmät asiat EPSUn hallituksen kokoukselle 4.–5.11.2014 

Valmisteluryhmä oli käsitellyt EPSUn hallituksen esityslistan asioita, joista seuraavat 
kommentit olivat tärkeimmät:  
 
Kohta 4. EPSU-kongressin evaluointi 

NOFSin puolesta pitäisi keskustella mandaattijaosta kongressiin. Nykyisen järjestelyn 
mukaan annetaan kaksi mandaattia jokaiselle liitolle. Mikäli haluaa kolmatta mandaattia, 
liiton jäsenmäärän pitää ylittää 65 000 jäsentä. Tämä merkitsee sitä, että liitto, jonka 
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jäsenmäärä on 500 saa yhtä monta mandaattia kuin liitto, jonka jäsenmäärä on 60 000. Asia 
koetaan epäoikeudenmukaista ja seuraavalle kongressille pitää ehdottaa muutosta. 
 
Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus nimetä lisää tarkkailijoita kongressiin. EPSU järjestää 
kongressin joka 5. vuosi ja liittojen mahdollisuus nimetä lisää tarkkailijoita on vahvistettava. 
Tarve on vielä suurempi nyt, alhaisen delegaattien määrän johdosta. 

Toulousen kaupunki oli loistava kongressipaikka. Valitettavasti kokoustilat eivät olleet 
tyydyttäviä. Delegaattien asiakirjojen määrä edellyttää, että kokoustilassa on pöytiä johon 
niitä voi koota. 

«Side-events»-tapahtumien pitäisi suunnitella parempi. Etukäteen pitäisi olla ihan selvää 
mitkä seminaarit ja mitkä kokoukset järjestetään. Ei saisi olla mitään epäselvyyksiä 
kokouksien ohjelmista tai missä ne tapahtuvat. Esimerkiksi voi mainita, että pysyvyyden 
komiteoiden «tapaamisissa» puuttui ohjelmaa, ja samassa huoneessa samaan kellonaikaan oli 
suunniteltu kaksi komiteoiden tapahtumaa. Tämä ei ole tyydyttävä. 
 
Kongressin ohjelmassa oli puhujia, joille annettiin 5–10 minuutin puheenvuoron 
mielenkiintoisista asioista, mutta alustuksien jälkeen ei ollut mitään mahdollisuutta 
jatkokeskusteluun. Jos kutsutaan vieraita toiselta puolelta maailmaa, on syytä suunnitella 
ohjelmaa parempi.   

Liitoille pitäisi antaa selkeämpiä ohjeita/tarjouksia ammattilehtien edustuksista, mikä oli 
hieman epäselvää Toulousessa. 

Kyse kongressiin liittyvistä asiakirjoista, voisi harkita ”Policy-dokumenttia”. Tämä voisi 
kattaa EPSUn tavoitteet periaatteellisemmalla ja yleisemmällä tasolla. Olemme tietoisia siitä, 
että «An Alternative Europe» -asiakirja osittain on saanut tämän roolin. Kärjistystä ja 
periaatteellisuutta olisi kuitenkin voinut olla enemmän. 

4 e) -kohdan työsuunnitelmaehdotus on erittäin hyvä asiakirja. NOFSin ainoa kommentti on 
se, että tekstin alussa pitäisi mainita myös jotain jäsenliittojen julkilausunnoista. Tämä 
mainitaan kyllä taulukoissa, mutta ei tekstin alussa. Lisäksi, valmisteluryhmä ehdottaa 
muutosta otsikkoon ensimmäisellä sivulla: «Economic Governance» muutettaisiin sanoihin 
«Alternative Europe». Näillä sanoilla saisimme myönteisemmän näkökulman tekstiin, mikä 
myös olisi kongressin julkilausuman mukaisesti. 
 
Kohta 5. Finanssityöryhmän raportti 

Asia on käsitelty NOFSin vaalipiirin kokouksessa, joka päätti hyväksyä budjetti- ja 
jäsenmaksuehdotukset. Asiasta voi lukea finanssityöryhmän raportissa. Olemme yhtä mieltä 
siitä, että pitää antaa kehua työsuunnitelman ja talousasioiden työn ansiosta. Nyt näkyy 
selkeämmin mihin jäsenmaksut menevät. Myönteistä on myös, että kongressikauden 
puolivälissä tehdään päätöksen, minkä jälkeen tehdään katsauksen toiminnasta ja taloudesta.  
Näiltä tuloksilta voimme saada perusteet toimikauden loppupuolen jatkotyölle. 

Kohta 6 EPSUn ja PSI:n järjestöjen yhdistäminen 

Viimeisessä EPSUn hallituksen kokouksessa päätettiin, että Pääsihteerille, puheenjohtajalle ja 
varapuheenjohtajalle annetaan tehtäväksi laatia yhteisen ehdotuksen, miten jatkotyötä viedään 
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eteenpäin.  Asiakirjoja ei ole toimitettu, mutta oletamme, että asiasta raportoidaan suullisesti.  
NOFS haluaa nostaa esiin Pohjois-idän, Venäjän ja Keski-aasian vaalipiireiltä lähettämät 
raportit. Raporteissa käsitellään useita alueiden tärkeimpiä aiheita, jotka voisimme ottaa 
lähtökohtaisesti näiden alueiden kehitystyöhön. Esimerkiksi mainitaan ay-oikeuksia, 
kauppasopimuksia ja WTO:ta. 

Kohta 8b tasa-arvo ja nuoriso 
 
On selvennettävä kuka on nimitetty PSI:n hallituksen eurooppalaiseksi nuorisoedustajaksi. 
Entinen nuorisoedustaja tuli Fagforbundetin liitolta.  
 
Kohta 9 PSI:n hallituksen kokouksen seuranta ja valmistelutyö ennen PSI:n johtoryhmän 
kokousta 

NOFSin mielestään on hyvä, että kohta on otettu mukaan esityslistaan. Valitettavasti 
asiakirjoja asiasta ei ole olemassa, niin meillä ei ollut mahdollisuutta antaa näkemyksiämme 
sisällöstä.    

Sosiaalisia palveluita koskeva työ 
 
Dan Nielsen esitti kysymyksen, joka perustuu raporttiin PESSIS II -hankkeesta. Hän ehdotti, 
että asia tulisi uudelleen pohdittu sosiaalisia palveluita käsittelevässä työryhmässä, ja terveys- 
ja sosiaalialan sekä kunta-alan pysyvissä komiteoissa. Johtoryhmä oli samaa mieltä.  
 
Päätös: NOFSin edustajat tulevat seuraamaan yllä mainittuja asioita EPSUn hallituksen 
kokouksessa.   
 

5. Muut asiat 

Jarkko Eloranta kertoi huomenna tapahtuvasta tapaamisesta saksan vaalipiirin kanssa, jolloin 
myös Kjartan Lund on mukana.  
 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Oslossa 14.4.2015 klo 09.30.  

 

7. Kokouksen päättäminen  

 
Jarkko Eloranta kiitti osallistujat aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 20.20.  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi:  Tarkistettu: 

 
 

Kjartan Lund    Jarkko Eloranta 
 

 


