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Suomen ILO-neuvottelukunnan kokous
Aika
Paikka
Läsnä

maanantai 27.8.2018 klo 10.00
työ- ja elinkeinoministeriö, Eteläesplanadi 4, 1 krs, sali 4
Liisa Heinonen, TEM, puheenjohtaja
Hanna-Mari Pekuri, STM
Mika Kärkkäinen, EK
Albert Mäkelä, SY
Mika Happonen, VM
Hannele Vettainen, STTK
Miia Kannisto, Akava
Ritva Liivala, KT
Paula Ilveskivi, SAK (skype)
Antti Närhinen, UM/GEN (video)
Päivi Kantanen, TEM
Elli Nieminen, TEM
Erja Matikainen, TEM, sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

2 Jäsenmuutokset

Todettiin neuvottelukunnan jäsenmuutos: TEM:n päätöksellä 27.6.2018
jäseneksi on nimetty Annika Rönni-Sällisen tilalle Paula Ilveskivi, SAK ja
Ilveskiven tilalle Miia Kannisto, Akava.
Hyväksyttiin sihteeristöön ja jaostoihin seuraavat muutokset:
- sihteeriksi neuvottelukuntaan ja jaostoihin Sami Teräväisen tilalle Elli
Nieminen
- työjaostoon jäseneksi Rönni-Sällisen tilalle Ilveskivi
- sopimusjaostoon varapuheenjohtajaksi Hanna-Mari Pekuri, STM sekä
jäseniksi Rönni-Sällisen tilalle Ilveskivi ja Ilveskiven tilalle Kannisto.

3 Vuosiraportit sopimuksista 81, 100, 111, 129, 140, 142, 149, 177 ja 189 sopimusjaostossa
20.8.2018 sekä MLC merimiesasiain neuvottelukunnassa 22.8.2018 sovitusti korjattuna
Käytiin läpi vuosiraportteihin tulleet korjaukset ja täydennykset sopimusjaoston ja MAN:n kokouksen jälkeen. Hyväksyttiin raportit. Ne lähetetään ILOlle englanninkielisinä määräajassa.
4

ILOn 107. työkonferenssin seuranta
Konferenssiraportti on valmistumassa. Lausuntopyynnölle juuri tulleen
vuoden 2019 standardiaiheen, väkivalta työssä, aineistolinkki ILOn konferenssi 2019 sivulle toimitetaan jäsenille ja asia valmistellaan lausunnolle ensi tilassa. Lausunnon määräaika ILOlle on 8.11.2018.
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Hanna-Mari Pekuri kertoi väkivaltakomitean työstä. Työntekijäpuoli esitti
laajaa soveltamisalaa, mm. myös kotiväkivalta ja sen ilmeneminen työelämässä. Työnantajapuolen mukaan sillä ei voi olla vastuuta sellaisesta, mihin se ei pysty vaikuttamaan. Hallituksen edustajat korostivat
instrumentin joustavuutta ja sitä myötä laajempaa ratifioitavuutta. Laajat
ja epäselvät määritelmät päätettiin käsitellä ennen päätöstä instrumentin
muodosta. Lähes kaikki kannattivat yleissopimusta ja suositusta. Määritelmät jäivät laajoiksi ja niistä keskusteltaneen vielä ensi vuonna. Artikla
10, haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, oli erityisen hankala Afrikan maille seksuaalivähemmistöjen maininnan vuoksi. Virallinen raportti
on jo valmis ja EU-koordinaatiokokous on Brysselissä 28.9.
Päivi Kantanen selvitti applikaatiokomitean työtä. Vain kolmasosa jäsenmaista toimittaa vuosiraportit ajoissa, joten palautustilannetta pyritään
parantamaan luomalla kriteerejä. Työaikasuojeluraportissa on esillä EUtyöaikasääntely, yhdeksän sopimusta, pöytäkirja ja kuusi suositusta.
Kreikan tapaus oli esillä. Koordinaatio ja ajankäyttö toimi hyvin. Bulgaria
toimi EU-puheenjohtajana ja käytti puheenvuoroja EU:n puolesta. Pohjoismaat pitivät puheenvuoron Ruotsin aloitteesta Japanin tilanteesta
(jossa muun muassa palomiehillä ei ole järjestäytymisoikeutta).
Antti Närhinen kertoi YK:n kehitysyhteistyöreformiin liittyvästä kehitysyhteistyökomitean työstä. Komitean loppupäätelmät tuodaan syksyn ILOhallintoneuvostoon ja ne ovat pohjana ILOn tulevalle keskipitkän kehitysyhteistyön strategialle. Työmarkkinajärjestöt korostivat keskustelussa
kolmikannan vahvempaa roolia myös YK:n toimintaan viitaten. Työntekijäpuolella oli huoli rahoituksen läpinäkyvyydessä. Työntekijä- ja työnantajapuoli oli eri mieltä globaaleista alihankintaketjuista. Nämä aiheet jäivät kuitenkin loppupäätelmiin.
Liisa Heinonen selvitti sosiaalinen vuoropuhelu –komitean työtä. Esillä
olivat työn uudet teettämismuodot ja järjestäytymisaste. ILOn päätelmät
aiheuttivat keskustelua, mutta lopulta päästiin sopuun. Työnantajat toivat esille, että työnantajallekin oltava kannustin sosiaalidialogissa. Komiteassa erimielisyyksien aiheita olivat uudet työn muodot, mm. alustatalous, joihin saatiin aikaan sopu yleisillä kannanotoilla.
Liisa Heinonen selvitti muita konferenssin asialistan asioita. Suomen aikanaan ratifioiman siirtotyöntekijöitä koskevan sopimuksen kumoamisen
johdosta annettiin kesällä asetus sopimuksen voimaantulon kumoamisesta. Konferenssissa hyväksytyt merityöyleissopimuksen muutokset
lähetetään eduskunnalle konferenssiraportin osana. Pääjohtajan raportin aihe oli naiset työssä. Myös ministeri Lindström käytti siitä puheenvuoron.
Työkonferenssin kehittämistarpeina tuotiin esiin kahden viikon haastava
aikataulu pitkine päivineen. Viimeisiä päiviä voisi tiivistää, jotta komiteatyölle jäisi enemmän aikaa. Hallitukset eivät joustane kahden viikon konferenssin kestosta.
Keskusteltiin mm. aiemminkin esillä olleista juhlavuoden teemoista, siitä,
hyväksytäänkö joku asiakirja ja mikä on maailmankomission rooli asiakirjan valmistelussa sekä voiko konferenssiin tulla liikaa korkean tason
puhujia.
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5 ILOn hallintoneuvoston kokous 9.6.2018
Närhisen laatima kokousraportti jaetaan neuvottelukunnalle. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Perun suurlähettiläs, työnantajien ja
työntekijöiden entiset puheenjohtajat jatkavat.
6 Muut asiat

Vuoden 2019 standardiaiheen (väkivalta ja häirintä työssä) lausuntopyyntö oli esillä jo edellä. Raportointi ratifioimattomista sopimuksista
122, 159 ja 177 sekä suosituksista 168, 169, 184,198 ja 204 on tulossa
myöhemmin lausunnolle ja sen määräaika ILOlle on 28.2.2019.
20th International Conference of Labour Statisticians (ICLS) on 10.19.10.2018 ja siihen osallistuvat Hanna Sutela Tilastokeskus ja Antti
Närhinen UM/GEN. Digitalisaatiosta kemian- ja lääketeollisuudessa pidetään sektorikokous Genevessä 10.-12.12.2018.
ILO on lähettänyt Suomelle kirjeen, jossa se ehdottaa sopimusten nro
17 ja 18 irtisanomista. Koska irtisanominen edellyttäisi eduskunnan
suostumusta ja kumoamista koskevan hallituksen esityksen laatimista,
ILOsta on tiedusteltu, onko sopimukset tarkoitus kumota myöhemmin
työkonferenssissa. Tänä vuonna konferenssissa päätetyn sopimuksen
kumoamisen johdosta tarvitsi antaa vain asetus ao. sopimuksen voimaantulon kumoamisesta, joten tämä olisi Suomelle kevyempi menettely. Asiaan palataan.

7 Seuraava kokous (ennen 26.10.2018)
Seuraavat kokoukset päätettiin pitää torstaina 25.10.2018, sopimusjaosto klo 12.00 ja neuvottelukunta klo 13.00 (kokoustarjoilu). Kokouksista
päätettiin lähettää jatkossa skype-kutsu.
8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.
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