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1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 todeten, että neuvottelukunnan asialistalta on tarkoitus käsitellä erityisesti työkonferenssiasioita ja
Suomen ILOn 100-vuotisjuhlatilaisuuksia.
2 Hallintoneuvoston kokous 18.-28.3.2019 ja työkonferenssi 10.-21.6.2019
Hallintoneuvostossa käsiteltävä konferenssin alustava asialista on toimitettu järjestöille tiedoksi 6.3.
Avajaisiin osallistuu valtiopäämiehiä ja joitakin nimiä on jo esitetty julkisuudessa. Suomen delegaateille on varattu avajaisiin 8 paikkaa.
Keskusteltiin järjestöjen konferenssissa vierailevien johtajien osallistumisesta. Konferenssin pysyväismääräysten mukaan täysistunnoissa puheoikeus on vain delegaateilla, mutta sääntöä ei ole tarkoitus soveltaa
Committee of the Whole:n eikä temaattisten keskustelujen työhön.
Todettiin, että komiteoiden istunnot pyritään lopettamaan ennen klo
22.00. Tuotiin esiin, että komiteoiden jäsenille olisi varattava paikat pöytiin.
Hotellit on varmistettava viimeistään ma 1.4. Matkaan ja yöpymiseen liittyviä ajankohta- ja luottokortti-ym. tietoja pyydetään erikseen. Vielä
puuttuvia esityksiä delegaation jäseniksi pyydetään toimittamaan pikaisesti, koska asia on tarkoitus esitellä loppukuusta.
3 Raportoitaviksi tulevat ratifioidut sopimukset nro 27, 87, 98, 108, 137, 144, 152 ja MLC
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4 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 45.4.2019
Puheenjohtaja totesi, että ministeri Lindström on lähettänyt pääjohtaja
Ryderille kirjeen Suomessa järjestettävistä tilaisuuksista ja tiedustellut
ILOn edustajia puhujiksi Rovaniemen ja Helsingin tilaisuuksiin. Keskusteltiin kokouskutsun liitteenä olleista tilaisuuksien ohjelmaluonnoksista.
Tampereen tilaisuuden järjestelyistä (mm. kutsulinkki ja ilmoittautumiset)
vastaa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. STM ja TEM
jakavat kutsuja yhteistyötahoilleen. Tilaisuuteen mahtuu 100 henkeä.
Rovaniemen tilaisuuden alkuperäiskansoja koskeva aihe on vaihdettu
ao. sopimusta 169 koskeneen HE:n peruuttamisen johdosta. Näin ohjelmassa on tilaa Miina Sillanpää –säätiön esittämälle keskustelulle kotitaloustyöntekijöitä koskevasta sopimuksesta. Väljemmän aikataulun saamiseksi ohjelmaluonnoksesta poistettiin myös samapalkka-aihe. Tilaisuuden kieli on suomi ja englanti.
Helsingin tilaisuuden paikaksi on varattu alustavasti Grand Marina –hotelli. Se voidaan vielä vaihtaa, koska eduskunnan tiloja voi tiedustella
vasta uuden hallituksen aloitettua. Luennoitsijoita ei ole vielä tiedusteltu.
Tilaisuuden kieleksi esitettiin englantia. Rovaniemen ja Helsingin ohjelmaluonnokset käännetään englanniksi mm. ILOn tarpeisiin.
5 Muut asiat

ILOn ehdottamaan sopimusratifiointiin liittyen puheenjohtaja totesi, että
neuvottelukunnan aiemmissa ratifiointitarveselvityksissä on selvitetty
mahdollisuuksia ILO-sopimusten ratifiointiin. Estettä ei ole todettu esimerkiksi sosiaaliturvaa koskevan sopimuksen 102 eikä hotelli- ja ravintolatyötä koskevan sopimuksen 172 osalta. Uutta selvitystä ei tehdä
tässä vaiheessa.
Merkittiin tiedoksi, että raportti suosituksista 168, 169, 184,198 ja 204
(nk. ratifioimattomat sopimukset) on toimitettu ILOlle ja materiaali on
TEM:n ILO-sivustolla.

6 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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