
1 (4) 
 

PÖYTÄKIRJA 
NOFSin johtoryhmän kokous 

Päivämäärä: 10.helmikuuta 2014 klo 19.00 

Paikka: Bryssel 

Johtoryhmän jäsenistä läsnä: Jarkko Eloranta, John Leirvaag, Eli Gunhild By, Annelie 
Nordström, Niko Simola, Marjut McLean, Anders Hammarbäck, Janne Ruden, Dennis 
Kristensen, Rita Bundgaard, ja Bert Asbild.  

Muut läsnä: Hanna-Mari Anttila-Kvaale, Merja Launis-Ahtiainen, Katja Heikkilä, Anders 
Jonsson, Camilla Levin, Dan Nielsen, Maria Östberg- Svanelind, Nina Bergman, Karin 
Brunzell, Berit Asker, Åsa Thörnlund, Anita Rabben Asbjørnsen, Sari Koivuniemi, Joy 
Strunck, Kim Øst Jacobsen, Bjørn Langbakke ja Kjartan Lund. 

Tulkki: Hans Virtanen 

Alustava esityslista: 

1. Kokouksen avaus 
2. Esityslistan vahvistaminen 
3. 25.11.2013 kokouksen pöytäkirjan tarkastus 
4. Tärkeimmät asiat EPSUn hallituksen kokoukselle 11.–12.helmikuuta 2014 
5. NOFSin allekirjoittajien muutos 
6. Islannissa pidetyn vaalipiirin kokouksen teemat 
7. Pohjoismaiden edustus PSI:n hallituksessa – muutoksia  
8. Muut asiat 
9. Seuraava kokous 
10. Kokouksen päättäminen 

 
1. Kokouksen avaus 

Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

2. Esityslistan vahvistaminen 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.  

 

3. 25.11.2013 kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Päätös: 25.11.2013 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

4. Tärkeimmät asiat EPSUn hallituksen kokoukselle 11.–12. helmikuuta 2014 

Valmisteluryhmän kommentit ja muutosehdotukset oli lähetty etukäteen. 
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Tapaan mukaan valmisteluryhmä oli tehnyt tärkeimpien kysymysten priorisoinnin ja päätyi 
siihen, että tämänkertaiset pääkysymykset koskivat 4. kohtaa, joka käsittelee EPSUn 
kongressia. (tärkein niistä oli 4.4. Jäsenliittojen päätöslauselmat) ja 5. EPSUn taloutta 
käsittelevää kohtaa. Valmisteluryhmä ei ollut saanut asiakirjoja EPSUn taloutta käsittelevään 
kohtaan ajankohtana, jona kokous pidettiin.  
 
Kohta 4.4. Jäsenliittojen päätöslauselmat 
 
Valmisteluryhmä oli käsitellyt kaikki päätöslauselmia, mutta asetti pääpainon NOFSin omille 
päätöslauselmille. Yhteistä kaikille päätöslauselmille oli, että valmisteluryhmän mielestä 
NOFS voisi tukea päätöslauselmakomitean suosituksia. Pohjoismaisia päätöslauselmia 
koskevia muutosehdotuksia saavat kuitenkin joitakin kommentteja.  
 
EPSUn rooli PSI:ssä koskeva päätöslauselma  
 
Varsinaiselle päätöslauselmalle on kirjoitettu  pieni johdanto. Uusi teksti selittää, että se 
käsittelee ensisijaisesti kahta asiaa: Ensimmäinen seikka sanoo, että Euroopalla pitää olla ääni 
PSI:ssä ja rooli PSI:n eurooppalaisessa aluejärjestössä. Toinen seikka käsittelee sitä, että 
EPSUn pitäsi tulla olennaiseksi EU/ETA-alueeseen kuulumattomille liitoille. Sen lisäksi 
päätöslauselma sisältää kohdan, joka velvoittaa hallituksen seuraamaan tilannetta.  
 
Päätöslauselmakomitea on tehnyt joitakin pieniä muutoksia verrattuna NOFSin alkuperäiseen 
ehdotukseen ja sihteeristön suosituksiin. Kohdassa 2 ”sana ”central” muutetaan ”significant”. 
Ranskalaisten 4. kohtaan tekemää muutosehdotusta ei hyväksytä, mutta ensimmäinen lause 
muutetaan. Käännös norjasta englantiin sisälsi nimittäin virheen. Tekstissä ei saa lukea ”it’s 
work should essentially be approached from a global perspective.”  Oikea käännös kuuluisi: ” 
“it’s important to include the global perspective in this work”. Päätöslauselmakomitea 
hyväksyy jälkimmäisen tekstin. Viimeinen muutos koski 8.kohtaa, jossa ”focus” muutetaan 
muotoon ”contribute to”. Valmistelutyhmän mielestä voimme hyvin tyytyä tähän. 
Päätöslauselmakomitea ei myöskään tue Ranskan ehdotusta päätöslauselman hylkäämisestä. 
NOFSin johtoryhmän puolelta on kuitenkin varauduttava siihen, että asiasta saattaa syntyä 
keskustelua hallituksen kokouksessa. 
 
Päätös: NOFS kannustaa päätöslauselmakomitean näkökantoja.  
 
Nuorisotyöttömyyttä koskeva päätöslauselma 
 
Nuorisotyöttömyyttä koskevan päätöslauselman osalta näemme, että päätöslauselmakomitea 
on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta suurimmaksi osaksi hyväksynyt sihteeristön 
suositukset. Saamme säilyttää NOFSin lauseen ”early intervention” alkuperäistekstin 5. 
kohdassa. Sen lisäksi 2.kohtaan tehdään lisäys, jonka Espanjan liitto on lähettänyt, mutta joka 
jostakin syystä oli pudonnut pois.  
 
Päätös: NOFS tukee päätöslauselmakomitean ehdotusta.   
 
Rekrytointia ja organisointia käsittelevä päätöslauselma 
  
Rekrytointi ja organisointi -päätöslauselmaa koskevat useimmat muutosehdotukset tulevat 
ranskalaisilta. He haluavat monissa kohdissa korvata sanan ”members” sanoilla ”all workers”. 
Päätöslauselmakomitea on suosituksissaan painottanut, että 19 päätöslauselmaa kääntyy 
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työntekijöiden puoleen, ja että tässä painopiste on jäsenissä. Päätöslauselmakomitea ehdottaa 
sen johdosta, että joissakin kohdissa käytetään ilmaisua ”members and workers”. Se koskee 
1., 3. ja 4. kohtaa. Muutoin säilytetään ”members” –sana. 7. kohta on muotoiltu uudelleen 
siten, että siinä nostetaan esille se, mihin meidän pitää ryhtyä sen sijaan, että keskitytään 
tehtyihin virheisiin.  8. kohdassa pyyhitään kaikki ”all” -sanat. Muutoin alkuperäisteksti 
säilytetään. 12. kohdassa Ver.din muutosesitys on muotoiltu uudelleen. Se on okei.  
 
Päätös: NOFS tukee päätöslauselmakomitean ehdotusta myös tältä osin.  
 
Kohta 5. EPSUn talous 
 
Kuten aiemmin mainittu, valmisteluryhmälle ei käsittelyajankohtana ollut kohtaan kuuluvia 
asiakirjoja. Ennen johtoryhmän kokousta asiakirjat olivat kuitenkin paikallaan ja sisältö 
vahvisti valmisteluryhmän ehdotuksia, johon laatimat ehdotukset pohjautuvat.  
 
Ehdotetaan hallitukselle alla olevan päätöslauselmaa esittäväksi kongressille; 
1. Hallitus saa tehtäväkseen päättää vuosien 2015–2019 jäsenmaksusta 
2. Finanssityöryhmä laatii jäsenmaksua koskeva ehdotusta ja tämän jälkeen tehdän päätös 

vuoden 2014 marraskuun kokouksessa ja koskee koko kautta.  
3. Hallitukselle annetaan mahdollisuus oikaista jäsenmaksun suuruus myöhempänä 

ajankohtana, mikäli tarvetta ilmenee. 
 
Päätös: NOFS tukee ehdotusta, ja johtoryhmän edustajat  ovat halukkaita hyväksymään 
jäsenmaksun korotuksen kahdella eurosentillä vuonna 2015.  
 
Lisäksi johtoryhmä keskusteli seuraavista asioista: 
 
7.3. Social Investment Package (SIP) 
7.5. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
 
7.3. Social Investment Package (SIP) 
 
Valmisteluryhmän mielestä EPSU on tehnyt hyvää työtä ja esitellyt hyviä asiakirjoja. Se 
koskee varsinkin ”EPSU-position” -asiakirjaa. Samalla on tärkeää muistaa, että sekä tilanne 
että järjestelmät eroavat voimakkaasti maasta maahan. Varsinkin meille Pohjolassa on tärkeää 
pystyä jatkamaan ja rakentamaan konkreettisia globaaleja Pohjolassa voimassa olevia 
sopimuksia koskevia toimia. NOFS aikoo esittää nämä mielipiteitä hallituksen kokouksessa.  
 
7.5. Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
 
Valmisteluryhmä haluaa taas ylistää EPSUa tehdyn työn ansiosta. Meitä ilahduttaa varsinkin 
alkanutta läheistä yhteistyötä ETUCin, ITUCin ja PSI:n kanssa. EPSUn ja muiden järjestöjen 
kriittistä asennetta on syytä tukea.  
 

5. NOFSin allekirjoittajien muutos 

Päätös: NOFSin johtoryhmä päätti 
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että  seuraavat henkilöt ovat oikeutettu kirjoittamaan Pohjolan julkisalojen ammatillinen 
yhteisjärjestön (NOFS) toiminimen, kaksi yhdessä: Annelie Nordström, Mette Nord, 
Dennis Kristensen, Jarkko Eloranta, Annika Strandhäll ja Kjartan Lund, 

että seuraavat henkilöt ovat, kaksi yhdessä, ilman erillistä määräystä, oikeutettu pankkitilin, 
Plusgiron ja Bankgiron avaamiseen: Annelie Nordström, Anders Bergström, Niklas 
Rengen, Agneta Nederström, Emma Bashtawi, Kjartan Lund ja Lars Randerz. Lisäksi 
on yksi edellä mainituista henkilöistä yhdessä, joko Margot Sjöholmin, Lisa Rodehedin, 
Anita Salminenin och Christian Alvarezin kanssa oikeutettu avaamaan uusia tilejä,  

että seuraavat henkilöt ovat kukin erikseen oikeutettu kuittaamaan NOFSin kirjatut ja 
vakuutetut lähetykset: Annelie Nordström, Anders Bergström, Kjartan Lund, Niklas 
Rengen, Agneta Nederström, Lars Randerz, Lennart Bylund, Mikael Aronsson, Åsa 
Hedin ja Stefan Björn,  

että  toiminimen kirjoittajat allekirjoittavat kukin erikseen NOFSin veroilmoitukset,  

että edellä mainittu on voimassa 10.2.2014 lähtien ja korvaa aikaisemmat päätökset. 

6. Islannissa pidetyn vaalipiirin kokouksen teemat  

Ei tullut teemaehdotuksia. 

 

7. Pohjoismaiden edustus PSI:n hallituksessa – muutoksia  

Päätös: Odd Haldgeir Larsen tulee toimimaan PSI:n hallituksen varajäsenenä Jan Davidsen 
seuraajana.  

 

8. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut käsiteltävinä.  

 

9. Seuraava kokous 

Päätös: Seuraava kokous pidetään Reykjaviikissa 25.maaliskuuta. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Jarkko Eloranta kiitti osallistujat aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 20.10. 

Pöytäkirjan vakuudeksi:    Tarkistettu: 

 

Kjartan Lund      Jarkko Eloranta 


