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1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.25.

2 Työsuojelun Global Coalition –tilannekatsaus
Päivi Hämäläinen/STM esitti etukäteen jaetun materiaalin pohjalta Global Coalition nykytilaa. ILO ja WHO ovat hyväksyneet neuvottelukunnalle keväällä jaetun koko Global Coalitionia koskevan concept noten
keskenään ja ne valmistelevat parhaillaan keskinäistä yhteistyöpaperia
työnjaosta. ILO ja WHO jakavat puheenjohtajuuden ja sihteeristö on
ILO:lla. Global Coalition muodostuu johtoryhmästä ja task group:eista,
joiden kautta työtä tehdään. Tällä hetkellä työryhmiä on ehdotettu viisi ja
niihin liittyvät concept note -paperit ovat kommenttikierroksilla. Niiden
paperit voidaan tarvittaessa toimittaa neuvottelukunnalle.
1. EU-OSHA: Occupational Safety and Health and the Future of Work
2. WHO: Prevention and Control of Non-communicable Diseases at the
Workplace
3. ILO: OSH and Migrant Workers: Guidelines on integrating OSH in
Bilateral Labour Migration Agreements
4. ICOH: Global Estimates of Occupational Accidents and Work-related
Diseases
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5. FIOH: Introduction of the Vision Zero Concept at Enterprises. Työterveyslaitoksen ehdottama työryhmä, joka on suunnittelussa pisimmällä ja konkreettisin. Se keskittyy e-learning platformin kehittämiseen ja pitää International Vision Zero Summitin marraskuussa
2019.
Seuraava kokous asiasta on viikolla 47 ja osastopäällikkö Raimo Antila
STM:stä osallistuu siihen.
Merkittiin asia tiedoksi ja se otetaan jälleen uuteen keskusteluun.
3 Mahdollisesti työtilastokonferenssi 10-19.10.2018, Hanna Sutela/Tilastokeskus
Puheenjohtaja totesi, että asia siirretään tammikuun kokoukseen, jolloin
Sutela pääsee paikalle esittelemään asiaa.
4 Islannin FoW-konferenssi 4-5.4.2019
Mm. pääjohtaja Ryder ja mahdollisesti myös ministeri Lindström osallistuvat tilaisuuteen. Ohjelmassa on mm. pohjoismaisten työministerien paneeli.
5 ILOn 100-vuotisjuhlaan liittyvät tilaisuudet Suomessa ja Genevessä
Puheenjohtaja totesi ILOn lähettäneen asiasta jäsenvaltioille kirjeen, johon vastataan jossain vaiheessa. Työjaostossa sovittiin suunniteltavaksi
iltapäiviin sijoittuvia tilaisuuksia, joissa ovat mukana mm. ao. yliopistot,
ILOn sekä työmarkkinajärjestöjen edustus, pidettäväksi seuraavasti:
-

Rovaniemi; maalis-huhtikuu; tasa-arvo, yhdenvertaisuus, väkivalta ja
häirintä; Päivi Kantanen/TEM, OM oltava mukana,
Tampere; syyskuu; osaaminen työelämässä, työelämävalmiudet,
työn tulevaisuus; Päivi Hämäläinen/STM,
Helsinki; itsenäisyyspäivän jälkeen; ILOn vaikutukset Suomen työ- ja
sosiaalilainsäädäntöön ennen ja nyt, mm. historia (Kari Tapiolan
tuore ILO-historiikki), ILOn organisaatio ja toiminta, mm. järjestäytymisvapauskomitea; Liisa Heinonen/TEM

Työjaosto ym. valmistelee tilaisuuksia ennen seuraavaa tammikuun
neuvottelukunnan kokousta.
Antti Närhisen mukaan Genevessä on mm. ILOn juhlavuoteen liittyvä
tilaisuus 5.-17.4.2019 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/100/lang-en/index.htm. Edustusto pyrkii järjestämään marras-joulukuussa 2019
korkean tason 2-3 tunnin tilaisuuden.
Hallintoneuvostossa https://www.ilo.org/gb/lang--en/index.htm esitetään
hyväksyttäväksi deklaraation hyväksyminen satavuotiskonferenssissa
siten, että sen laadintaa koskevat konsultaatiot alkaisivat helmikuussa,
hallintoneuvosto keskustelisi asiasta maaliskuussa, toinen konsultaatio
olisi huhtikuussa ja työkonferenssin käsittelyyn annettava deklaraatioluonnos olisi valmis toukokuussa. Linkin aineistossa on tietoa myös seuraavasta työkonferenssista, jonka alussa ja lopussa pidetään korkean
tason osuudet. Työkonferenssi ajoittuu 10-21.6 välille ja hallintoneuvoston kokous järjestetään sen jälkeen 22.6.
6 Suomen lausunto ILOlle vuoden 2019 työkonferenssin valmisteluun: Väkivalta ja häirintä työssä
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Todettiin, että sopimusjaostossa lausuntoluonnokseen tehdyt korjaukset
ja täydennykset lähetetään vielä pikaisesti kuitattavaksi. Muutoin lausuntoluonnos hyväksyttiin.
7 ILOn hallintoneuvoston kokous 29.10 - 8.11.2018
Liisa Heinonen osallistuu kokoukseen ensimmäisellä viikolla ja Päivi
Kantanen toisella.
Hallintoneuvoston listalla on muun muassa YK-reformin eteneminen:
työnantajat ovat olleet kriittisiä reformin suhteen.
Närhinen on valmistellut kansallisten työllisyyspolitiikkojen peer reviewiä
koskevan IMEC-puheenvuoroluonnoksen. Suomi on valmistellut myös
ILOn toiminnan vuosittaista arviointia koskevan IMEC-puheenvuoroluonnoksen. Ehdotettavan kannan mukaan ILOn tulisi keskittyä olennaiseen
eikä käyttää rahaa ylimääräiseen. Arvioinnin pohjana on uusi arviointistrategia. Puheenvuorossa korostetaan ILOn roolia epätasa-arvon poistamiseksi työelämästä.
Hallintoneuvostossa käsitellään myös sopimusten uudistamista ja vanhojen sopimusten kumoamista. Työntekijät vaativat, että myös uusia
standardeja tarvitaan eikä ainoastaan vanhojen kumoamista. Mm. oppisopimuskoulutus on aihe, josta ILOssa ei ole standardia. Esillä on myös
työsuojelusopimusten uudelleentarkastelu. On mahdollista, että ne kodifioitaisiin yhteen samaan tapaan kuin merityösopimukset aikanaan
MLC:ksi. Asiassa voitaisiin asettaa komitea ja kevyemmät menettelyt
sopimuksen päivittämiseksi merityösopimuksen tapaan.
Sopimusten uudistamismekanismiin (SRM) liittyen ILO on ehdottanut
Suomelle sopimusten nro 17 ja 18 irtisanomista. ILOn toimiston mukaan
sopimuksia ei aiota tässä vaiheessa kumota, koska kaikki ne ratifioineet
valtiot eivät ole ratifioineet vastaavien sopimusten uudistettuja versioita.
Sopimusten irtisanominen edellyttää hallituksen esityksen laatimista ja
eduskunnan suostumusta. STM voi valmistella asiaa seuraavalla hallituskaudella.
Maatapauksista esillä ovat muun muassa Guatemala ja Chile. Myös Qatarin tapausta seurataan.
Vuoden 2018 työkonferenssin seurantana hallintoneuvostossa keskustellaan kehitysyhteistyöstä, johon liittyy keskeisesti YK-reformi sekä sosiaalisesta vuoropuhelusta, jonka yhteyteen ILO on ehdottanut toimintaohjelmaa. Molemmista teemoista pidetään EU-puheenvuoro.
Vuoden 2021 työkonferenssin applikaatiokomitean käsittelyyn valmisteltavaa yleiskatsauksen valmistelua varten päätetään ratifioimattomia sopimuksia koskevan raportin teemasta. Vaihtoehtoina ovat hoivatyö eli
sairaanhoito ja kotitaloustyötä koskevat sopimukset ja suositukset sekä
alkuperäiskansoja koskeva sopimus nro 169.
Satavuotistyökonferenssissa on ILOn ohjelmaluonnoksen mukaan neljä
komiteaa.
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/ins/WCMS_646907/lang-en/index.htm
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Applikaatiokomitea ja väkivaltaa ja häirintää koskevat komiteat kokoontuisivat konferenssin ensimmäisestä päivästä toisen viikon torstain puoleen päivään. Committee of the whole valmistelisi deklaraatiota. Lisäksi
konferenssissa käytäisiin nk. centenary debates omassa komiteassa.
Korkean tason edustajia kuultaisiin konferenssin alussa ja lopussa ja niiden välipäivinä keskusteltaisiin pääjohtajan raportista.
Hallintoneuvoston kokouksen hyväksyttäväksi esitetään jälleen kerran
työkonferenssin ja hallintoneuvoston työnantaja- ja työntekijäedustajien
immuniteettia eli suojaa omassa kotimaassaan. UM on kommentoinut
asiakirjaa eikä pidä sitä ongelmallisena meille.
8 Muut asiat

MLC:n vuoden 2016 muutoksia koskevan lain voimaantuloasetus on valmisteilla. Laki saatetaan sillä voimaan 8.1.2019.
Raportointi ratifioimattomista sopimuksista koskee sopimuksia 122, 159
ja 177 sekä suosituksista 168, 169, 184,198 ja 204. Asia on tulossa lausunnolle mahdollisimman pian. Lausunnot pyydetään vuoden loppuun
mennessä. Sen määräaika ILOlle on 28.2.2019.
Vuoden 2019 työkonferenssin hotellijärjestelyjä selvitetään.
Seuraavat kokoukset pidetään Etelä-Espa 4:ssä peräkkäin torstaina
24.1.2019 seuraavasti:
- työjaosto klo 12.00
- sopimusjaosto klo 13.00
- neuvottelukunta klo 14.00.
Seuraava työjaoston ym. ILOn juhlavuoden tilaisuuksia valmisteleva kokous pidetään tiistaina 20.11.2018 klo 14.00 Aleksilla.

9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.
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