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Liisa Heinonen, TEM, pj
Hanna-Mari Pekuri, STM
Henna Huhtamäki, STM
Mika Happonen, VM (skype)
Katja Miettinen, EK
Albert Mäkelä, SY
Pekka Ristelä, SAK
Miia Kannisto, Akava (skype)
Hannele Vettainen, STTK
Ritva Liivala, KT
Antti Närhinen, UM/GEN
Päivi Kantanen, TEM
Deniz Yildiz, TEM
Sanni Sarelma, TEM
Erja Matikainen, TEM, sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00. ’

2 Suomen raportti ILOlle yleissopimuksista nro 27, 87, 98, 108, 137, 144, 152 ja MLC (ratifioidut
sopimukset), määräaika ILOlle 1.9.2019
Raporttiluonnokset on käsitelty ja hyväksytty sopimusjaostossa
17.9.2019.
Kokouksessa nousi esille SY:n tarve kommentoida palkansaajajärjestöjen yhdistymisvapaussopimuksiin liitettyjä kommentteja.
Puheenjohtaja toivoi, että järjestöt toimittavat mahdollisimman pian
asiaa koskevan kommenttinsa sopimuksiin 87 ja 98 liittyen, jos ne halutaan liitettäväksi ILOlle lähetettäviin vuosiraportteihin. ILOn määräaika ei
koske lausumia, joten niitä voi toimittaa ILOlle tarvittaessa myös jälkikäteen. Järjestöt ilmoittivat toimittavansa kantansa ja/tai mahdolliset muutokset em. lausumiinsa sekä osapuolille että lausunnon valmistelijoille
pikaisesti. Itse raportit yleissopimuksista hyväksyttiin muutoin jo aiemmin
sovitussa muodossa.
3 ILOn lausuntopyyntö: merityötä koskevien sopimusten 8, 9, 16, 53, 73, 74, 91 ja 145
kumoaminen sekä sopimusten 7, 54, 57, 72, 76, 93, 109, 179 ja 180 ja suositusten 27, 31, 49, 107,
137, 139, 153, 154, 174, 186 ja 187 peruuttaminen
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Lausuntoluonnos on hyväksytty merimiesasian neuvottelukunnassa
24.5.2019. Se lähetettiin 11.6.2019 kirjalliseen menettelyyn sopimusjaostolle ja huomautuksia ei tullut. Lausuntoon voitiin yhtyä.
4 ILOn 108. työkonferenssin 10. - 21.6.2019 seuranta
Konferenssiraportti kootaan lähiaikoina. ILOn 100-vuotisjulistuksen suomennosluonnos oli kokouskutsun liitteenä. Se liitetään konferenssiraporttiin. STM:llä on väkivallan ja häirinnän poistamista työssä koskevasta sopimuksesta ja suosituksesta alustavat käännökset. Raportti lähetetään eduskunnalle joko sopimuksella täydennettynä tai ilman.
5 ILOn 100-vuotisjuhlatilaisuudet
Todettiin työjaostossa olleen esillä Rovaniemen tilaisuuden to 19.9.2019
lisämarkkinoinnin tarve. Tilaisuuden striimausta ja tallennusta selvitetään. Helsingin Yliopiston järjestämä ILO-seminaari on edellisenä päivänä.
Työjaostossa oli esillä, että Helsingin 11.12.2019 tilaisuuden ajankohta
on syytä siirtää ensi vuoteen mm. Guy Ryderin aikataulujen vuoksi. Selvitetään helmikuusta sekä Ryderille että työministerille sopiva päivä.
Ensi vuoden joulukuussa Suomi on ollut 100 vuotta ILOn jäsenenä.
Närhinen kertoi Geneven tilaisuuden ke 27.11.2019 ohjelman suunnitteluvaiheesta. Suomi ja Sveitsi ovat järjestelyvastuussa. Guy Ryder osallistuu tilaisuuteen. Sveitsin tavoite on tiivistää YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen yhteistyötä luomalla keskustelualustoja. Se haluaa
esille aiheen uudet työn muodot. Ranska ja Irlanti ovat tulossa tiiviimmin
mukaan. Suomesta toivotaan tasa-arvopuheenvuoron pitäjäksi korkean
tason puhujaa, mielellään naista.
Toimintatavaksi on suunniteltu kahta à 40-50 hengen työpajaa. Ajatuksena on, että esim. suurlähettiläs Hakala avaisi tilaisuuden ja yhdessä
työpajassa olisi enintään kolme keskeistä kysymystä/teema.
Tapahtuma ajoittuu YK:n sosiaaliturvaviikolle. Samaan aikaan järjestetään myös Business and Human Rights Forum 25.-27.11.2019. Neuvottelukunnan jäsenet saavat aikanaan kutsun, mutta matkakustannuksia
ei tueta.
6 Maantieliikenteen sektorikokous Geneve 23.–27.9.2019
Sopimusjaoston kokous maantieliikenteen ohjeiston valmistelusta pidetään 17.9.2019 klo 14.30 ja siihen kutsutaan myös ao. järjestöjen edustajia. Geneveen lähtevät asiantuntijana Aino-Maija Alstela/STM, avustajana Veli-Matti Syrjänen/LVM sekä tarkkailijana Päivi Kantanen/TEM.
Kantanen toi esiin tärkeimpiä selvitystä kaipaavia kohtia, kuten soveltamisala, määritelmät, välittäjien asema ja alihankinta. Käsiteltävät asiat
kuuluvat EU:n toimivaltaan ja osa niistä ei ole yhdenmukaisia Rooman
sopimuksen lainvalintasäännösten kanssa. Väkivaltaa ja seksuaalista
häirintää voisi käsitellä neutraalimmin. Tilaajavastuukirjaukset menevät
pidemmälle, mitä EU:n tasolla on säädetty. Haasteita valtioille ei aiheutune, vaikka ohjeistuksessa mainittuja sopimuksia ei olisi ratifioitu. Kommentit toivotaan ennen 17.9. kokousta. Ohjeiston sisältö hyväksytään
27.9.2019.
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7 Muut asiat

Todettiin, että ILOn vireillä oleva lausuntopyyntö ratifioimattomista yleissopimuksista koskee käytännössä vain suosituksia nro 157 ja 201,
koska sopimukset nro 149 ja 189 on ratifioitu. Asia on lähdössä lausunnolle ja ILOn määräaika on 28.2.2020.
Sopimusjaoston kokouksessa oli esillä ILOn toive, että jäsenvaltiot ratifioisivat sopimuksia ILOn 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tänä
vuonna ei ehditä ratifioida mitään, mutta päätettiin lähettää yhteiselle
lausunnolle ratifioimattomat sopimukset nro 102 ja 172 niiden ratifiointimahdollisuuksien selvittämiseksi.
STM lähettää piakkoin väkivallan ja häirinnän poistamista työssä koskevan sopimuksen ratifiointimahdollisuusarviolausunnolle. Siitä tehdään
lausuntoyhteenveto ja hallituksen esitysluonnos lähetetään lausunnolle
keväällä 2020. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa ennen juhannusta.
ILOn pyyntöön irtisanoa sopimukset nro 17 ja 18 ja siihen liittyvän hallituksen esityksen valmisteluun palataan sitten, kun se sopii STM:n valmisteluaikatauluun. Asia ei ole kaikkein kiireisin.
Suomen EU:n pj-kaudella tehtävät TSTK-neuvoston ILO-päätelmät pohjautuvat ILOn 100-vuotisjulistukseen.
Neuvottelukunta tukee työjaostossa esillä ollutta Saksan, Ranskan ja
Turkin aloitetta, että työnantaja- ja työntekijäpuolen kansainväliset kattojärjestöt pääsisivät tarkkailijoiksi YK:n yleiskokoukseen.
Neuvottelukunnan toimikausi päättyy vuoden vaihteessa. Uudelleenasettaminen tulee vireille syksyllä.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Puheenjohtaja

Liisa Heinonen

Sihteeri

Erja Matikainen
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TIEDOKSI

Antti Neimala/TTM
Kimmo Ruth TTM/TYPO

