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 22.3.2019  

   

   

   

Suomen ILO-neuvottelukunnan kokous 
 
Aika maanantai 11.3.2019 klo 11.00 
Paikka Eteläesplanadi 4, 1 krs, sali 5 
Läsnä Liisa Heinonen, TEM, puheenjohtaja 
 Mika Happonen, VM (skype) 
 Antti Närhinen, UM 
 Ritva Liivala, KT, klo 11.10- 
 Hanna-Mari Pekuri, STM 
 Paula Ilveskivi, SAK  
 Mika Kärkkäinen EK  
 Albert Mäkelä, SY 
 Miia Kannisto, Akava  
 Hannele Vettainen, STTK 
 Päivi Kantanen, TEM 
 Elli Nieminen, TEM  
 Erja Matikainen, TEM, sihteeri 
 
 
1  Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin. 
 
2  Hallintoneuvoston kokous 18.-28.3.2019 
 
 Antti Närhinen kertoi hallintoneuvoston kokouksen valmisteluista. Jäsen-

maksujen korotukselle on paineita: lisäkustannuksia aiheutuu mm. ILO-
konttorin peruskorjauksen 2. vaiheesta, New Yorkissa päätetyistä YK-
reformista ja koko YK:n kattavan turvastandardin toimeenpanosta. 

 
 Suomi valmistelee puheenvuoron yhdessä USAn kanssa ILOn toimin-

nan tarkastamiseen liittyvässä PFA 7 –filessa. Controller-kulttuurissa on 
saatu hyvää aikaan.  

 
 Puheenjohtaja totesi, että tulevien työkonferenssien aiheita käsittevässä 

asiakirjassa ovat esillä vanhat teemat, kuten urheilu ja ihmisarvoinen työ 
ja työriitojen ratkaisu. Linkki sitä koskevaan asiakirjaan INS 2.1 ja kesän 
työkonferenssin ohjelmaan (INS 2.2, sivu 13) toimitetaan tiedoksi.( 
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/lang--en/index.htm ; zip-liit-
teet, esim. tulevina vuosina raportoitavien (art. 19) sopimusten aiheet 
nimellä LILS3 ja standardialoiteasiakirja nimellä INS5) 

 
 Konferenssidelegaation esittelyn valmistelu etenee heti, kun kaikki nimet 

ovat tiedossa. Konferenssin avajaisistuntoon ja istuntoihin, joissa on val-
tionpäämiehiä, voi osallistua vain erityisillä kulkukorteilla, joita on varattu 
kullekin jäsenvaltioille 8 (4 + 2+ 2) kappaletta.  

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/lang--en/index.htm
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 Hallintoneuvostossa keskustellaan myös standardialoitteesta, mm. vuo-

siraportoinnin välejä esitetään harvennettavaksi. Taulukko uusista sopi-
musten raportointijaksoista lisätään TEM:n ILO-sivustolle. Asiakirjan mu-
kaan osa jäsenmaista raportoi ILOlle ja vasta ILO pyytää järjestöjen lau-
sunnot, kun taas esim. Suomi pyytää järjestöjen lausunnot ennen rapor-
tointia ja lähettää ne ILOlle raportin mukana. Toiveena on, että tätä käy-
täntöä voitaisiin jatkaa myös sähköisen raportoinnin yhteydessä. Stan-
dardialoitetta käsittelevässä asiakirjassa on kuvattu myös, miten työsuo-
jelun standardeja on tarkoitus kehittää (konsolidoida).  

 
 YK-reformin ja ILO-asioiden yhteensovittamisesta keskustellaan. YK:n 

tavoitteena on, että vuonna 2021 maatasolla puolet työskentelisi sa-
moissa tiloissa ja että korvamerkityistä varoista menisi prosentti YK:n 
toimintaan.  

 
 LILS:n käsittelyssä on työkonferenssin työnantaja- ja työntekijäedusta-

jien immuniteettiasia, jolle UM on Suomessa näyttänyt vihreää valoa.  
 
 Maatapauksena on Myanmarin seuranta. Lisäksi työnantajat nostanevat 

esiin asialistan ulkopuolelta Venezuelan.  
 
 YK:n korkean tason poliittisen foorumin (HLPF) valmistelu käsittelee hei-

näkuussa YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita mm. ih-
misarvioinen työ ja talouskasvu -teemasta. ILO tuottaa siitä raportin.  

 
 YK pitää New Yorkissa 10.4.2019 ILOn juhlaistunnon, johon Suomesta 

on kutsuttu TP Niinistö. Pääkaupungista ei kuitenkaan olla tiettävästi 
osallistumassa tilaisuuteen. 

 
3  Työkonferenssi 10.-21.6.2019 
 
 Korkean tason osallistujia työkonferenssissa ovat Euroopasta mm. Mac-

ron, Merkel, Juncker ja Thyssen sekä Italian ja Irlannin valtionpäämie-
het. Konferenssin jälkeen on hallintoneuvoston kokous.  

 
 Tänä vuonna on sovittu, että hotellivaraukset hoitaa Eveliina Latva-

talo/SAK. Tulo- ja lähtöpäivä sekä luottokorttitiedot on ilmoitettava hä-
nelle 1.4 mennessä, johon saakka muutoksia voi tehdä kuluitta. Yöpymi-
set maksetaan luottokortilla lähdettäessä. TEM korvaa järjestöille lennot 
ja hotellit alkuperäisen suunnitelman mukaan. Myöhemmät hotellimuu-
tokset, joista syntyy lisäkuluja, jäävät järjestöjen korvattaviksi. Kukin va-
raa lennot itse. Komiteoiden lopetettua korvataan äänestämään jäävien 
edustajien kustannukset. Jos varsinainen edustaja on estynyt äänestä-
mästä, hän voi siirtää äänioikeuden varadelegaatille ja neuvonantajalle.  

 
 Todettiin, että mahdollisesti saatavia konferenssijulkaisuja jaetaan tou-

kokuun kokouksessa.  
 
4  Raportoitaviksi tulevat ratifioidut sopimukset nro 27, 87, 98, 108, 137, 144, 152 ja MLC  
 
. ILOn vuosiraporttipyyntö on tullut perjantaina sähköisesti. Lausunto-

pyyntö valmistellaan mahdollisimman pian. Lausunnon määräaika 
TEM:lle on toukokuun loppu. 
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5  ILOn 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvät tilaisuudet Suomessa: Tampere to 9.5.2019, Rovaniemi to 

19.9.2019 ja Helsinki ke 11.12.2019 ja Genevessä sekä tiedotus;  
 Islannin FoW-konferenssi 4-5.4.2019 
 
 Keskusteltiin kutsun liitteinä jaetuista ohjelmaluonnoksista. Todettiin, 

että kutsut Tampereen tilaisuuteen lähtevät piakkoin. ILOsta on pyydetty 
puhujaa Rovaniemen tilaisuuteen. Tiedossa olevat puhujat ovat naisia. 
Työjaostossa sovitusti alkuperäiskansa-aihe vaihdetaan sopimusta 169 
koskeneen HE:n peruuttamisen johdosta. Toisaalta Miina Sillanpää –
säätiön esitykselle kotitaloustyöntekijöitä koskevaksi keskusteluksi jää 
näin aikaa. Samapalkka-aihe poistetaan ohjelmasta, koska se vaatisi 
liian paljon aikaa.  

 
 Helsingissä olisi korkean tason tilaisuus, jonka avaajana olisi ministeri ja 

osallistujiksi kutsuttaisiin mm. pääjohtaja Ryder ja keskusjärjestöjen pu-
heenjohtajia. Tilaisuuden teemana olisivat ILOn toiminnan vaikuttavuus 
ja mm yhdistymisvapaussopimukset. ILOsta on pyydetty puhujaa myös 
tähän teemaan. EU-ILO puheenvuoron pitäjää tiedustellaan EU:sta. 
Martin Scheinin voisi puhua EN:n ja ILOn sopimusten tulkinnoista. Ko-
kouspaikaksi on varattu alustavasti Grand Marina –hotelli. Koska edus-
kunnan tilojen varaaminen on mahdollista uuden hallituksen aloitettua 
työnsä, paikka saattaa vielä vaihtua. 

 
 Närhisen mukaan Genevessä tilaisuuden alustava ajankohta on 

27.11.2019, joka on ILOn ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen 
100-vuotispäivä. Koko päivän kestävän tilaisuuden sisältöä on valmis-
teltu mm. Sveitsin, Kansainvälisen politiikan korkeakoulun ja Graduate-
instituutin kanssa ja pääjohtaja Ryder on lupautunut pitämään avauspu-
heenvuoron. Kyseessä on korkean tason tilaisuus, jonne kutsutaan ai-
nakin Geneven toimijoita. Suomen samanaikainen EU-puheenjohtajuus 
kiinnostaa Sveitsiä. Puhujia tiedustellaan myös Suomesta.  

 
 Islannin konferenssiin 4-5.4.2019 osallistuvat ainakin Liisa Heinonen, 

Päivi Kantanen, Antti Närhinen, Paula Ilveskivi ja Miia Kannisto. Gene-
ven Law for Justice – konferenssiin 15-17.4.2019 osallistuvat Päivi Kan-
tanen, Elli Nieminen ja Hannele Vettainen. He laativat tilaisuudesta yh-
teisen raportin neuvottelukunnalle.  

 
6  Muut asiat  Puheenjohtaja totesi ILOn ratifiointitoiveesta 100-vuotisjuhlavuoden yh-

teydessä, että erillistä selvitystä ei ole tarpeen tehdä asiasta, koska 
asiaa on selvitetty jo aiemmissa selvityksissä.  

 
 Niiden perusteella ratifiointiesteitä ei olisi mm sopimusten 102 ja 172 

osalta, mutta on arvioitava vielä erikseen, onko ratifiointeihin tarvetta ot-
taen huomioon, että Suomi on ratifioinut hyvin uusimpia sopimuksia. 
Asia, samoin kuin ILOn ehdottamat työtapaturma- ja ammattitautikor-
vauksia koskevien sopimusten 17 ja 18 irtisanomiset, otetaan esille so-
pimusjaostossa.  

 
Suomen raportti suosituksista 168, 169, 184,198 ja 204 (ns. ratifioimat-
tomat sopimukset) on toimitettu ILOlle ja materiaali on TEM:n ILO-sivus-
tolla. 
 
Seuraava työjaoston ja neuvottelukunnan kokous on aiemmin sovitusti 
tiistaina 28.5.2019 klo 10.00 alkaen.  
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7  Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10. 
 

 
Puheenjohtaja  Liisa Heinonen 
 
Sihteeri    Erja Matikainen 

 
JAKELU Neuvottelukunnan jäsenet ym. 
 
TIEDOKSI Antti Neimala/TTM 
 Kimmo Ruth TTM/TYPO 


