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Suomen ILO-neuvottelukunnan kokous
Aika
Paikka
Läsnä

torstai 9.1.2020 klo 10.30-11.45
työ- ja elinkeinoministeriö, Eteläesplanadi 4, 1 krs, sali 1
Liisa Heinonen, TEM, pj
Hanna-Mari Pekuri, STM
Anna Salovaara, UM – klo 11.25 (kohta 6.4)
Henna Huhtamäki, STM
Risto Lerssi, VM
Ritva Liivala, KT
Mikko Saarinen, EK
Albert Mäkelä, SY
Paula Ilveskivi, SAK
Hannele Fremer, STTK
Miia Kannisto, Akava
Satu Leino, STM
Antti Närhinen, UM/GEN (video)
Päivi Kantanen, TEM
Elli Nieminen, TEM
Sanni Sarelma, TEM
Erja Matikainen, TEM, sihteeri

Poissa

Katja Miettinen, EK
Mikko Nyyssölä, EK
Pekka Ristelä, SAK

1 Kokouksen avaus ja uudelleenasetetun neuvottelukunnan esittely
Puheenjohtaja avasi neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksen klo
10.35. Käytiin läpi esittäytymiskierros ja toivotettiin uudet jäsenet tervetulleiksi.
2 Neuvottelukunnan työjaoston ja sopimusjaoston asettaminen sekä sihteerien nimeäminen
Hyväksyttiin kutsun liitteenä jaettu luonnosesitys jaostojen kokoonpanoksi ja neuvottelukunnan sihteereiksi.
Työjaoston kokoonpano on Liisa Heinonen, pj, Hanna-Mari Pekuri, vpj ja
jäsenet Katja Miettinen, Paula Ilveskivi ja varalla Hannele Fremer. Sopimusjaoston kokoonpano on Liisa Heinonen, pj, Hanna-Mari Pekuri, vpj
ja jäsenet Henna Huhtamäki, Katja Miettinen, Albert Mäkelä, Paula Ilveskivi, Miia Kannisto ja varalla Hannele Fremer. Sihteereiksi sekä neuvottelukuntaan että sen jaostoihin valittiin Päivi Kantanen, Elli Nieminen
ja Erja Matikainen TEM:stä.
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3 Neuvottelukunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2019
Kutsun liitteenä jaettu toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2020 hyväksyttiin.
4 ILO-seminaari Helsinki 11.2.2020 ja pääjohtaja Guy Ryderin vierailu
Todettiin, että neuvottelukunnan jäsenet voivat jakaa kutsuja eteenpäin.
Ilmoittautumislinkki ei ole rajattu vain nimetyille vastaanottajille. Paikkoja
on vähintään 80 hengelle.
Puheenjohtaja totesi, että Ryderin puheen aihe sekä ajatus paneelikeskustelun järjestämisestä ovat ILOn esittämiä. Klabbersia kannatettiin
professori Scheininin tilalle puhujaksi. Ohjelma ilmoittautumislinkkeineen
lähtee pian jakeluun, vaikka ohjelmaan tulee vielä muutoksia.
Pääjohtaja Ryderin vierailuun liittyvät muut tapaamiset ovat vielä osin
auki. Presidentti Halosen järjestämä seminaari kestävästä kehityksestä
ja yritysten yhteiskuntavastuusta on ennen illallista. Illalliseen osallistuvat ainakin ILO-tilaisuuden puhujat.
5 Työkonferenssin seuranta ja seuraavan valmistelu
Työkonferenssiraportti (ILC 2019), jossa on epäviralliset alustavat käännökset väkivalta ja häirintä -sopimuksesta ja suosituksesta sekä ILOn
100-vuotisjulistuksesta, on valmistunut. ILOn budjettia on valmisteltu
syksyn hallintoneuvostossa julistuksen mukaiseksi.
Tuotiin esiin sopimuksen ja suosituksen suomennosten termistöjen tarkistus- ja korjaustarve ennen niiden liittämistä hallituksen esitykseen ja
se, että myös uusia instrumentteja tarvitaan, pelkkä vanhojen kumoaminen ei ole riittävää. Todettiin, että oppisopimus on tullut uutena aiheena.
Keskustelua mahdollisesta uudesta työsuojelusopimuksesta jatketaan
ILOssa. Ruotsi on mukana SRM-uudistamismekanismissa. Applikaatiokomitean toimivuus on hallintoneuvoston vakioaiheena ja tavoitteena on
avoimuus käsiteltävien tapausten listan laadinnassa.
Käytiin läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa mainitut seuraavan
työkonferenssin (ILC 2020, 109) teemat. Komiteoita on neljä. Kutsu ei
ole vielä saapunut. Delegaatiolle on varattu sama hotelli kuin viime
vuonna ja STM hoitaa omat varauksensa. Osan delegaatiosta on lähdettävä Geneveen jo la 23.5.2020.
Suomen jäsenyys hallintoneuvostossa päättyy työkonferenssiin ja seuraavat Pohjoismaiden hallintoneuvostojäsenet ovat sovitun epävirallisen
rotaation mukaan Ruotsi ja Islanti.
6 ILOn lausunto- ja sopimusasiat
6.1 Raportointi ratifioimattomista (art. 19), lausuntojen DL 6.1.2020
Todettiin, että PSKJ on saanut raportoinnille lisäaikaa 25.1 ja sama koskee tarvittaessa muitakin. Sopimusjaostolle alustavasti sovittu kokousaika 27.1.2020 peruutetaan ja kokous pidetään myöhemmin. Lausunnon
DL ILOlle on 28.2.2020.
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6.2 Väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämässä koskevan yleissopimuksen ratifiointi, HE annetaan
kesällä
Hanna-Mari Pekuri kertoi asian lausuntokierroksesta ja saadusta palautteesta. Lausuntoja tuli 11 ja niissä ei nähty ratifiointiesteitä. PSKJ katsoo, että ratifiointi on tehtävä pikaisesti. Työntekijän suojaa on hyvä kehittää, vaikka ratifiointiesteitä ei olekaan. EK:n käsitys on, että sopimuksesta ei tulisi lisää velvoitteita työnantajalle. Se kuitenkin irtisanoutuu
suosituksesta yleissopimuksen tulkinnan apuvälineenä. UM:n lausunnon
mukaan sen painopisteenä on se, miten sopimuksessa ilmaistaan väkivallan ja häirinnän suhde ja se, onko kyseessä ihmisoikeusrikkomus vai
ei. Kyseessä on resitaaliteksti, joten ratifioinnille ei nähdä estettä.
Ahvenanmaan tilanne selvitetään ja EU:n valtuutus ratifiointiin on luvattu
keväällä. Sen jälkeen esitysluonnos menee lausunnolle, ja se käsitellään ILO-neuvottelukunnan sopimusjaostossa. Esitys on tarkoitus antaa
eduskunnalle kesäkuussa.
6.3 Merityöyleissopimuksen (MLC) ohjeiston vuoden 2018 muutosten voimaansaattaminen, HE annetaan keväällä
Elli Niemisen mukaan HE-luonnos työntekijän palkanmaksun turvaamisesta aluksen merirosvoustilanteessa on valmistumassa. Sitä käsitellään lähiaikoina merimiesasiain neuvottelukunnassa ja sen jälkeen se
lähtee lausunnolle ja asiaa käsitellään mm. sopimusjaostossa.
6.4 Questionnaire concerning a framework for quality apprenticeships (ILC 2021-2022) ILOn DL
30.4.2020,,
Todettiin, että kysely täytetään valmiiksi virkamiesvalmisteluna ja lähetetään sitten lausunnolle ja asiaa käsitellään mm. sopimusjaostossa. OKM
on ollut mukana asian valmistelussa.
6.5 Sopimuksen nro 34 (maksullinen työnvälitys) pois vetäminen (ILC 2021), ILOn DL 30.11.2020
Todettiin, että asiasta on kolme uudempaa sopimusta. Esitys käsitellään
sopimusjaostossa ja sen jälkeen neuvottelukunnan kirjallisessa menettelyssä.
7 Muut asiat

Kokouksesta Decent Work in the World of Sports 20.-22.1.2020 on oltu
yhteydessä OKM:öön, lähtijöitä ei ole tiedossa.
Kokoukseen Decent Work in the World of Global Supply Chains 25.28.2.2020, on ILOlle ilmoitettu virkamiesedustus (Linda Piirto, Kent
Wilska). Tuotiin esiin, että tarvittaessa tästä voisi pitää valmistelukokouksen samaan tapaan kuin ennen maantieliikennekokousta pidettiin.
Kokousaineisto jaetaan aikanaan neuvottelukunnalle.
Kokoukseen Technical Meeting on the Future of Work in Automotive Industry, 4.-8.5.2020 (ilmon DL 3.3.2020), ei ole menossa virkamiehiä,
mutta järjestöjen toivotaan informoivan kokouksesta ao. liittojaan.
Päivi Kantasen mukaan syksyllä valmisteltu maantieliikenneohjeistus on
tulossa kevään hallintoneuvoston kokouksen hyväksyttäväksi. Koordinaatio auttoi osallistumista ja Suomi oli hyvin kokoukseen valmistautunut, mistä tuli ILOlta kiitosta.
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Antti Närhinen kertoi Genevessä 27.11.2019 pidetystä ILO 100-vuotta –
tilaisuudesta. Palautteen mukaan tapahtumassa oli hyvä moderaattori,
keskustelu pysyi dynaamisena ja osallistujia saatiin hyvin. Linkki työn
tulevaisuutta käsitelleen paneelikeskustelun videotallenteeseen lisätään
TEM:n ILO-netsivuille ja lähetetään neuvottelukunnalle jälkilähetyksenä.
8 Seuraavat kokoukset

Seuraaviksi kokousajoiksi sovittiin
- sopimusjaosto perjantai 7.2.2020 klo 10-11 (vara-aika klo 13-14)
- neuvottelukunta torstai 12.3.2020 klo 14-15

9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45
Puheenjohtaja

Liisa Heinonen

Sihteeri

Erja Matikainen

JAKELU

Neuvottelukunnan jäsenet ym.

TIEDOKSI

Antti Neimala, TEM/TTM
Kimmo Ruth; TEM/TTM/TYPO

