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1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Käytiin läpi esittäytymiskierros.

2 ILOn 106. työkonferenssi 5-16.6.2017 Genevessä
Todettiin, että kaikki pohjoismaiden työministerit osallistuvat konferenssiin ja että eduskunnasta osallistuu kolme henkilöä samoihin aikoihin.
Täysistunnon teemana on vihreä työ ja talous. World of Work Summitin
aihe 15.6 on naisten parempi tulevaisuus työelämässä. Konferenssin
yhteydessä pidettävissä hallintoneuvoston vaaleissa on pohjoismaiden
rotaatiossa Suomen vuoro saada jäsenyys kolmeksi vuodeksi.
Päivi Kantanen esitteli applikaatiokomiteassa esillä olevia asioita etukäteen jaetun muistion pohjalta. Liisa Heinonen selvitti työvoiman muuttoliikekomitean asioita Olli Soraisen sijasta ja suosituksen 71 uudistamista
koskemaan rauhaa, turvallisuutta ja kriisinkestokykyä edistävää ihmisarvoista työtä etukäteen jaetun muistion pohjalta Heini Leppäsen sijasta.
Todettiin, että työvoiman muuttoliikeasiassa jo käsitteiden määrittely vie
aikaa. Keskustelussa tulisi olla fokus työvoiman maahanmuutossa eikä
turvapaikanhakijoissa. Yksi haaste on se, että kansainvälisessä työnvälityksessä on vaikeaa kontrolloida työnvälityksen maksuttomuutta työnhakijalle. Suositukseen 71 liittyy hankalana kysymyksenä mm. eri statuksella maassa olevien turvapaikanhakijoiden asema suojelun kohteena. Liisa Heinonen selvitti etukäteen jaetun muistion pohjalta myös vuoden 2008 globalisaation sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevan julistuksen vaikutusten arviointikomiteassa esillä olevia asioita.
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Todettiin että konferenssiin osallistuu säännönmukaisesti pohjoismaisen
ay-koulun oppilaita eli ns. Geneve-koululaisia. Näitä pohjoismaisia ayaktiiveja on tällä kertaa 28, joista neljä on Suomesta.
Vanhentuneiksi katsottujen sopimusten kumoamiset käsitellään suoraan
täysistunnossa äänestysmenettelyssä.
3 ILOn hallintoneuvoston kokous 17.6.2017
Suomi on hallintoneuvoston jäsen kaudella 2017-2020. Tavoitteena on
saada yhdistymisvapauskomitean jäsenyys, ehdokkaana on valtakunnansovittelija Minna Helle. Asialistalla on myös hallintoneuvoston puheenjohtajiston valinta. Euroopan aluekokous pidettäneen 2.-5.10.2017
Istanbulissa palkansaajapuolen esittämästä boikottiuhasta huolimatta.
4 Päivitetty ILOn monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevien periaatteiden julistus
Etukäteen jaettuun ja TEM:n ILO-sivustolta löytyvään ns. uudistettuun
MNE -julistukseen liittyy kolmikantaisen kansallisen yhteyspisteen nimeäminen. Keskusteltiin Linda Piirron laatiman muistion pohjalta eri yhteyspistevaihtoehdoista. Asiaan palataan myöhemmin.
5 Muut ajankohtaiset asiat
Työn tulevaisuus konferenssiin Norjassa 22 – 23.5 2017 ja pohjoismaiseen ILO-koordinaatiokokoukseen 24.5.2017 osallistuvat Liisa Heinonen
ja Päivi Kantanen. Mainittuun konferenssiin osallistuvat myös Aapo Heikurainen ja Ilari Kallio.
Todettiin, että TEM:n vuosiraportointia koskevan lausuntopyynnön määräaika on 27.5.2017. Asia käsitellään sopimusjaostossa elokuussa myöhemmin erikseen sovittavana päivänä. Määräaika ILOlle on 1.9.2017.
Etukäteen jaettu lausuntoluonnos kuuden sopimuksen ja kolmen suosituksen kumoamisesta päätettiin hyväksyä. Lausunto lähetetään ILOlle
jo ennen sen määräaikaa 1.11.2017.
Todettiin, että raportoinnin sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta nro 202 määräaika on 31.12.2017.
Lausuntopyyntö lähetetään myöhemmin.
6 Muut asiat

Keskusteltiin etukäteen jaetusta Suomen painopisteitä ILOn hallintoneuvostossa 2017-2020 käsittelevästä Liisa Heinosen tekemästä muistioluonnoksesta. Kommentteja otetaan vastaan myöhemminkin.

7 Seuraava kokous

Seuraava neuvottelukunnan kokous pidetään ma 28.8.2017 klo 14.00 ja
työjaosto ennen sitä klo 13.30. Asialistalla ovat ainakin vuosiraportit.

8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.
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