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1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2 Neuvottelukunnan kokoonpanomuutokset
Todettiin TEM:n päätös STM:n edustajien muutoksista. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi on määrätty Hanna-Mari Pekuri Marianne Kivistön tilalle ja jäseneksi Henna Huhtamäki Katriina Alaviuhkolan tilalle.
3 ILO-neuvottelukunnan toimintakertomus 2017 ja -suunnitelma 2018 sekä Geneven pysyvän
edustuston ILO-toimintasuunnitelma
Aineisto oli jaettu kokouskutsun liitteenä. Neuvottelukunnan toimintakertomus ja -suunnitelma hyväksyttiin.
Antti Närhinen esitteli edustuston ILO-toimintasuunnitelmaa, jossa on
huomioitu siitä työjaostokäsittelyn pohjalta annettua palautetta. Suunnitelmaa päivitetään hänen kolmivuotisen toimikautensa ajan. Sen tavoitteena on saada tänä ja ensi vuonna Suomi-näkyvyyttä Genevessä. ILO
on kiinnostunut mm. perustulokokeilusta ja asiantuntijatapaamisia on
suunnitteilla. Esitettiin synergiaan pyrkimistä samaan aikaan osuvien
ILOn 100-vuotisjuhlan ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana.
Hanna-Mari Pekuri esitti kevään kokoukseen kutsuttavaksi STM:stä asiantuntija kertomaan Singaporen kokouksessa alkunsa saaneesta työsuojelukoalitiosta. Ensimmäisissä sitä koskevissa kokouksissa on keski-
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tytty organisaatiojärjestelyihin ja seuraava kokous on maalis-huhtikuussa, joten edustuston suunnitelman mukainen erillistapahtuma voi
olla liian aikainen.
4 ILOn hallintoneuvoston kokous 12. - 22.3.2018
Todettiin, että Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta osallistuu
mm. hallintoneuvoston kokoukseen vielä kesäkuussa. Sari Lehtiranta
aloittaa hänen sijallaan edustustossa 1.8.2018.
Puheenjohtaja totesi, että tähän kokoukseen oli pyydetty UM:n edustaja
kertomaan YK:n reformista. Nyt Tanja Grén oli estynyt, mutta hän voisi
tulla toukokuun kokoukseen. UM:n käyttörajoitettu muistio uudistuksesta
on tullut tiedoksi TEM:öön, vaikkakaan sitä ei ollut jaettu ILO-asioita hoitaville henkilöille.
ILOn asiakirja, jossa uudistuksen vaikutuksia sen toimintaan arvioidaan,
on saatavilla. Keskusteltiin ILOn ja YK:n rooleista ja uudistussuunnitelmista. YK:n toimintaa eri maissa yhtenäistetään. On kuitenkin muistettava, että ILO ei ole kehitysyhteistyö- vaan normatiivinen järjestö, jonka
tehtävänä on edistää kansainvälisten työnormien noudattamista. Ehdotuksen mukaan osa erityisjärjestöille, myös ILOlle, annetusta vapaaehtoisesta rahoituksesta menisi yhteiseen kassaan. Riskinä voi olla, että
yksityisen sektorin rahoitus kanavoituisi muille kuin YK-järjestöille, jos
varoja käytettäisiin muuhun kuin lahjoituksessa tarkoitettuun toimintaan.
Myös vaikutukset yritysten yhteiskuntavastuutoimintaan (Global Compact) ovat kiinnostava kysymys. ILOn osalta myös järjestön kolmikantainen luonne sekä hallintoneuvoston ja konferenssin päätösten merkitys
on syytä pitää mielessä.
Asia tulee myöhemmin erikseen päätettäväksi hallintoneuvostoon ja
konferenssiin.
Tulevien työkonferenssien agendojen osalta ILO ehdottaa, että vuonna
2019 agendalle sisällytettäisiin väkivalta ja häirintä työssä eli sen toinen
käsittely. Vuoden 2019 konferenssissa olisi ehkä kolme komiteaa: applikaatio, väkivalta ja tulevaisuuden työ. Juhlakonferenssin täysistunnossa
keskusteltaisiin Global Commissionin raportista. Pohdittavaksi tulee, tarvitaanko pääjohtajan raporttia, halutaanko konferenssissa hyväksyä
deklaraatio tai muu asiakirja. Joku paperi olisi hyvä hyväksyä pitkän keskustelun pohjalta. DE esitti, että konferenssi voisi ehkä antaa toimeksiannon valmistella deklaraatio jollakin aikataululla. Myös EU katsoo, että
joku paperi olisi syytä hyväksyä.
Työnantajapuoli haluaisi väkivalta-aiheen toisen käsittelyn siirrettäväksi
vuoteen 2020, kun taas työntekijäpuoli ja IMEC-maat ovat vuoden 2019
kannalla. Pääjohtaja Ryder oli luvannut järjestää hallitusryhmälle yhteisen tilaisuuden maailmankomission kanssa sekä työstää loppuasiakirjaa
ja prosessiaikataulutusta.
Vuoden 2020 ja myöhempien konferenssien mahdolliset aiheet (mm.
oppisopimuskoulutusta koskeva standardi, yhdenvertaisuus työssä ja
työriitojen sovittelu) päätetään myöhemmin.
SAK piti ehdotusta ilmastonmuutokseen liittyvästä oikeudenmukaisesta
siirtymisestä mielenkiintoisena teemana, josta on kansallisesti keskus-
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teltu vähän. Aihe on tulevaisuudessa tärkeä, se liittyy mm. muutosturvaan, ilmastonmuutoksen myötä työpaikkojen muutokseen ja siihen, miten oikeudenmukainen siirtymä turvataan.
Istanbulissa pidetyn Euroopan aluekonferenssin seuranta on esillä hallintoneuvostossa. Odotettavissa on varmaan palkansaajapuolen puheenvuoroja ehdotetuista toimintalinjauksista.
Esillä on myös tasa-arvostrategia ja evaluointistrategia. Tasa-arvo on
mukana kaikissa ILOn toimissa läpileikkaavana periaatteena ja sitä tuodaan esille kaikissa raporteissa. Valtavirtaistaminen ja saavutettujen tuloksien raportointi ei ole onnistunut riittävästi. Asian seuraaminen on vaikeaa. ILOn on kehitettävä toimintaansa ja raportointia siten, että toiminnan tasa-arvovaikutukset saadaan näkyvämmiksi. Ovatko asian seurantavälineet toimivia ILOn sisällä? On myös tärkeää, että valtavirtaistamisen ohella edistetään tasa-arvoa koskevia standardeja, kuten samapalkkaisuutta, työn ja perheen yhteensovittamista, raskauden ja äitiyden
suojelua ja kotitaloustyön työoloja.
Maatapauksissa Myanmarissa on tapahtunut edistymistä. Nyt mietitään,
tuleeko sitä kaikilta osin enää seurata jokaisessa hallintoneuvoston kokouksessa. Venezuealan suhteen high level missionin lähettäminen ei
ole onnistunut. Hallitus ei ollut yhteistyöhaluinen. Guatemalan osalta on
positiivinen vire. Vaikka kaikkia haasteita ei saatu ratkaistua, tehtäisiin
kuten Qatarille eli tapaus otettaisiin pois hallintoneuvoston listoilta.
5 ILOn 100-vuotisjuhlavuosi ja 2019 työkonferenssi (10.- 21.6.2019)
Työjaoston kokouksessa oli alustavasti esillä road show -tyyppisten studia generalia -tilaisuuksien järjestäminen yliopistokaupunkeihin. Esimerkiksi Helsingissä voisi olla aiheena ihmisarvoisen työn edistäminen globaaleilla markkinoilla (kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö). STM voisi järjestää Tampereella tilaisuuden, Rovaniemellä teemana voisi olla yhdenvertaisuus ja saamelaiset. Turussa aiheina voisivat olla yhdistymisvapaus, neuvotteluoikeus ja palkka-tasa-arvo. Ideaa voi kehitellä edelleen.
6 Osallistuminen Ruotsissa 15. - 16.5.2018 pidettävään konferenssiin
Neuvottelukunnan yhteystiedot on lähetetty konferenssin järjestäjille,
mutta kutsuja tilaisuuteen ei ole vielä tullut. Konferenssin keskeinen
teema on osaamisen kehittäminen osana tulevaisuuden työ
-keskustelua.
7 Osallistuminen 2018 työkonferenssiin 28.5. - 8.6.2018
Delegaation nimeämispyynnön yhteydessä lähetettiin käytännön tietoja
ja linkki konferenssin asiakirjoihin. Majoitus järjestöjen edustajille on varattu. TEM maksaa heille vain yhden meno-paluumatkan ja päivärahat
maksetaan kunkin komitean loppumispäivään asti siten, että vain yksi
edustaja sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta kustannetaan konferenssin loppuun saakka. Ministeri Lindström aikoo osallistua konferenssiin 4.-5.6.2018.
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8 Global Commission Inception report
Linkkinä olleeseen asiakirjaan voi lähettää kommentit siinä mainitusti
30.4.2018 mennessä.
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/lang-en/index.htm
9 Muut asiat

Todettiin, että HE merityöyleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ym. on lausuntokierroksella, ja se annetaan keväällä.
Raportointipyyntö ratifioiduista sopimuksista ei ole vielä tullut. Linkki raportointiaiheisiin (Natlex) on TEM:n ILO-sivustolla, linkki
https://tem.fi/ilolle-toimitetut-vuosiraportit-ja-lausunnot
Seuraavassa, neuvottelukunnan ja delegaation yhteiskokouksessa asialistalla on myös YK-reformi ja mahdollisesti UM:n asiantuntija.
ILO:n työaikaraportti (General Survey) löytyy ILOn sivulta, linkki
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_618560/lang--en/index.htm

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi Tuomo Poutiaisen (ILO/Bangladesh) vierailevan
TEM:ssä pe 23.3. klo 11.30. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita häntä
tapaamaan.
Annika Rönni-Sällinen ilmoitti, että hänen tilalleen neuvottelukuntaan tullaan esittämään Paula Ilveskiveä. Kokous päättyi klo 14.15.
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