
Raportti EPSUn hallituksen kokouksesta 29.–30.11.2017 

EU:n Työllisyys- ja Sosiaaliasiain komissaari Marianne Thyssen oli kutsuttu puhumaan EPSUn 
hallituksen kokouksessa mutta ei pystynyt tulemaan. Hänen sijaisena tuli puhumaan kabinetin 
johtaja, Inge Bernaerts. Hän käsitteli eniten Sosiaalialan huippukokousta, sosiaalipilaria, 
työttömyyttä ja vanhempainvapaadirektiiviä. Hän puhui myös lyhyesti sopimuksesta, joka 
koskee työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemista valtionhallinnossa. Juuri viimeinen 
kohta herätti suurin keskusteluhalun, sillä sopimusten allekirjoitettuaan on jo kaksi vuotta aikaa, 
eikä mitään tiedetä esittääkö Komissioni direktiiviesitystä asiasta. Bernaerts sanoi, että ratkaisu 
on ”lähellä”. EPSUn hallituksen kokouksessa ymmärrettiin asian niin, ettei Komissioni tahdo 
kehittää sopimusta direktiiviksi. Moni kokouksen osallistuja kommentoi että tämänkaltaisen 
päätös voi vaarantaa koko sosiaalidialogia. Kokous päätti sittemmin, että asiaa seurataan 
oikeudellisesta näkökulmasta, mikäli Komissioni toimii odotuksiamme mukaan.  

Tämän yhteydessä voimme mainita, että EPSU ja ETUI järjestävät sosiaalipilarikonferenssin 
Brysselissä 22.–23.2.2018.  

Nais- ja tasa-arvokomitea piti kokouksensa hallituksen kokouksen edeltävänä päivänä. NOFS on 
painostanut tärkeyteen, että komitea järjestäisi kaksi kokousta vuonna 2018, mikä nyt selvästi 
suunnitellaan. Tähän lisäksi järjestetään nais- ja tasa-arvokonferenssin Prahassa 7.2.–8.2.2018. 
Yksi komitean kokouksista pidetään konferenssin yhteydessä.  

Hallitus keskusteli myös asioista, jotka liittyvät EU:n parlamenttivaalien valmistelutyön 
aikatauluun. Sihteeristö ehdotti «Citizens Initiative» (kansalaisaloitteen) käynnistämistä, jonka 
tavoitteena olisi että Euroopasta tulee entistä sosiaalisempi. Suuri osa hallituksen kokouksen 
osallistujista suhtautuu skeptisesti ideaan, sillä kansalaisaloitteet onnistuvat parhaiten jos ne 
käsittelevät konkreettisempia asioita, ja lisäksi jos yhteistyötä voi tehdä toisten sidosryhmien 
kanssa.  Sihteeristön muut ehdotetut poliittiset painopisteet kannatettiin kuitenkin laajasti. 
Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä ennen EU:n parlamenttivaalia toukokuussa/kesäkuussa 2019 
ETA:n kanssa.  

Vuonna 2019, kesäkuun alussa (4.6.–7.6.) järjestetään myös EPSUn kongressin Dublinissa. 
Sihteeristö esitti ensimmäisen luonnoksen toimintaohjelmasta, joka on jaettu kolmeen osaan;  

1. Julkiset palvelut tulevaisuudessa 
2. Työskentely julkisessa palvelussa tulevaisuudessa  
3. Julkisten alojen ammattiliitot tulevaisuudessa 

 
Asiakirjan jako kolmeen osaan sai melkein ainoastaan myönteisiä kommentteja. NOFS nosti 
esiin, että toimintaohjelmaan pitäisi lisätä myös seuraavia teemoja; 
 

 Alkutekstiin voisimme korostaa kuinka hyvinvointivaltio, voimakas julkinen sektori ja 
voimakas yksityinen sektori vaikuttavat yhteiskuntaan.    

 Julkisten sektorin/julkisten palveluiden rahoitus 
 Oikeudenmukainen verotus 
 Digitalisointi 
 Inhimillinen työelämä 
 Uudet työsuhteet ja virkasopimukset 
 Tasa-arvo 
 Sosiaalidialogin edistäminen – sekä sektorikohtaisesti että yli sektorien rajoja 
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