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Kansainvälisen työjärjestö ILOn 108. työkonferenssi – 10.-21.6.2019 
 

Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Työkonferenssi on ILOn 100-

vuotisjuhlan päätapahtuma. Konferenssin varsinainen työ tapahtuu samanaikaisesti istuvissa (fi-

nanssikomiteaa lukuun ottamatta) kolmikantaisissa komiteoissa. Samanaikaisesti komiteatyön 

kanssa kokoontuu myös konferenssin täysistunto. 

Asialista:  

- Budjetti ja ohjelma (finanssikomitea), Liisa Heinonen/TEM 

- Sopimusten soveltaminen (applikaatiokomitea), Päivi Kantanen/TEM 

- Väkivaltaa ja häirintää työssä koskevan sopimuksen ja suosituksen hyväksyminen (toinen 

käsittely), Hanna-Mari Pekuri ja Päivi Yli-Pietilä/STM 

- Julistus työn tulevaisuudesta (Committee of the Whole), Heinonen/TEM ja Närhi-

nen/GEN.  

- Lisäksi järjestetään työn tulevaisuutta koskevia keskusteluja 

Täysistunto jakaantuu korkean tason istuntoihin ja ministerien/delegaattien istuntoihin. Täysis-

tunnon teemana on työn tulevaisuus. 

ILOn juhlaistuntoon on osallistumassa useita pääministereitä, presidenttejä tai kuninkaita (Belgi-

asta). Näiden joukossa ovat muun muassa presidentti Macron ja liittokansleri Merkel, pääminis-

teri Medjedev, EU:n komission puheenjohtaja Juncker sekä Norjan ja Ruotsin pääministerit. 

Myös pääministeri Sipilä sai kutsun. 

Tiivistelmä komiteoiden työstä 

Finanssikomiteassa päätetään ILOn budjetista ja ohjelmasta hallintoneuvoston valmistelun poh-

jalta. Tänä vuonna järjestön jäsenmaksuun on useiden nollakasvuvuosien jälkeen tulossa nousua. 

Suomen jäsenmaksun määrä selviää konferenssissa. Muutos ei välttämättä johda Suomen jäsen-

maksun nousuun, koska samaan aikaan Suomen osuus koko jäsenmaksusta vähenee.  

Sopimusten soveltamista käsittelevä applikaatiokomitea valvoo ILOn sopimusten noudatta-

mista. Kolmikantainen komitea keskustelee riippumattoman asiantuntijakomitean havaintojen 

pohjalta lähinnä törkeimmistä työelämän standardien loukkauksista. Usein käsiteltävät tapaukset 

kohdistuvat pakkotyön tai lapsityön käyttöön, työsyrjintään tai yhdistymisvapauden ja kollektii-

visen neuvotteluoikeuden rikkomuksiin.  

Väkivaltaa ja häirintää työssä käsittelevä komitea valmistelee sopimusta ja suositusta ai-

heesta. Käsittely alkoi viime vuonna. Valmistelun taustalla on Pekingin naiskonferenssin toimin-

taohjelma, vaikkakin ILOssa päätettiin suojella niin naisia kuin miehiäkin työelämään laajasti 

liittyvältä väkivallalta ja häirinnältä. Työn on määrä tulla valmiiksi tässä konferenssissa. 

Työn tulevaisuutta käsittelevä komitea valmistelee julistusta ILOn ja jäsenvaltioiden tulevista 

haasteista ja toimien uudelleen suuntaamisesta vastaamaan nykypäivän haasteita. Työn perustana 

on ILOn maailmankomission raportti. (Tällä kertaa Ruotsin pääministeri Löfven oli komission 
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toisena puheenjohtajana. Edellisen maailmankomission toisena puheenjohtajana oli TP Tarja Ha-

lonen.) 
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ILO:n kesäkonferenssi 2019 – Applikaatiokomitea (CAS-komitea) 

(Päivi Kantanen) 

Applikaatiokomiteassa keskustellaan jäsenmaiden raportointivelvoitteista ja niiden seurannasta, 

yleissopimusten ja suositusten soveltamisesta ILOn riippumattomien asiantuntijoiden raportin 

sekä työmarkkinaosapuolten valitsemien tapausten pohjalta. Pitkällä maalistalla on 40 tapausta 

ILOn sopimusten valvomiseksi. Listalla on huomattavan paljon yhdistymisvapautta ja kollektii-

visia neuvotteluoikeuksia koskevia tapauksia sekä seurantatapauksia. Ydinsopimuksia on listalla 

29, etusijasopimuksia 4 ja teknisiä sopimuksia 7. Listan laadinnassa pyritään huomioimaan sekä 

alueellinen kattavuus että erilaisten sopimusten edustavuus.  

Suomen edustajat:   Päivi Kantanen (TEM) 

    Albert Mäkelä (SY)  

    Maria Häggman/Hannele Vettainen (STTK). 

Tausta-asiakirjat:  Report III (Part A) 8.2.2019: Report of the Committee of Experts 

on the Application of Conventions and Recommendations  

 Report III (Part B) 28.2.2019: Universal social protection for hu-

man dignity, social justice and sustainable development  

Komitean asiakirjat löytyvät linkistä: 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/standards/lang--en/index.htm 

Vakavia tapauksien listalla on kuusi maata: Etiopia (nro 138, työhön pääsemiseksi vaadittava 

vähimmäisikä), Irak (nro 182, lapsityön kieltäminen), Libya (nro 111, syrjintä työelämässä), 

Myanmar (nro 29, pakkotyö), Nicaragua (nro 117, sosiaalipolitiikan perustaso) ja Turkki (nro 

87, yhdistymisvapaus).  

Lopullinen ns. lyhyt lista 24 maatapauksesta komiteassa käsiteltäväksi varmistuu 11.6.2019 aa-

mupäivällä. Maatapausten käsittely aloitetaan vakavilla tapauksilla 12.6.2019 iltapäivällä. EU 

käyttää normaalisti puheenvuoron vakavista maatapauksista sekä yhdistymisvapautta ja kollektii-

visia neuvotteluoikeuksia koskevista tapauksista. EU-maista pitkällä listalla ovat Kreikka (nro 

98, kollektiiviset neuvotteluoikeudet) vuoden 2018 seurantana ja Yhdistynyt Kuningaskunta 

(nro 87, yhdistymisvapaus kuljetus- ja opetussektorilla, lakkopäätös edellyttää henkilöstöstä 40 

%:n rajan täyttymistä). Oletettavasti toinen näistä päätyy ns. lyhyelle listalle.  

Erityisteemana on universaali sosiaaliturva  

Asiantuntijakomitea on laatinut raportin ILOn työkonferenssin vuonna 2012 hyväksymästä suo-

situksesta nro 202 (Sosiaalisen suojelun kansalliset vähimmäistasot). Suosituksen mukaan jäsen-

valtioiden tulisi kansallisten olosuhteidensa mukaisesti luoda ja ylläpitää sosiaalisen suojelun vä-

himmäistasoa, jotta kaikki tarvitsijat pääsevät elinkaarensa ajan osallisiksi perusterveyshuollosta 

sekä perustoimeentuloturvasta. Jäsenvaltioiden tulisi tehdä strategioita näiden tavoitteiden saa-

vuttamiseksi ja arvioida säännöllisesti kansallista tilannetta. Yleisraportti ”Universal social pro-

tection for human dignity, social justice and sustainable development” on katsaus sosiaaliturvan 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/standards/lang--en/index.htm
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vähimmäistason globaalista tilanteesta. Raportissa arvioidaan kansainvälisiä ja jäsenmaiden toi-

mia suosituksen toimeenpanemiseksi, soveltamiskäytäntöjä, haasteita ja jäsenmaiden ratifioin-

tiesteitä sekä esitetään kehittämiskohteita ja suosituksia sosiaaliturvan edistämiseksi. Edistyk-

sestä huolimatta vain 29 % maailman väestöstä on kattavan sosiaaliturvan piirissä. Suosituksen 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikilta toimien tehostamista kuten sosiaalidialogia, eri 

voimavarojen mobilisointia ja ILOn teknistä tukea jäsenmaille. Kattavamman sosiaaliturvan ta-

son edistäminen on olennaista Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Pitkällä listalla olevia tapauksia:   

Yhdistymisvapaussopimuksen nro 87 rikkomukset,10 maata: Algeria, Argentiina, Egypti, 

Fidzi, Honduras, Kazakstan, Filippiinit, Yhdistynyt kuningaskunta, Turkki ja Zimbabwe.  

Algeria on seuranta kesältä 2018 (nro 87). CAS-komitea huomioi maan jatkuvan käytännön jo 

vuosikymmenen ajan rajoittaa työntekijöiden oikeutta perustaa haluamiaan järjestöjä ja edistys 

on jäänyt hitaaksi. Honduras on seuranta kesältä 2018. Tarkastelussa ovat viranomaisten resurssit 

ja toimintamallit ay-järjestöjen jäseniin kohdistuviin rikkomuksiin ja väkivaltaisuuksiin puuttu-

miseksi sekä tehdyt toimet. Järjestäytymisoikeutta on voitava toteuttaa ilman väkivallan uhkaa 

tai siviilioikeuksien rikkomista. Kazakstan on toistuva tapaus ja asiantuntijakomitea on tehnyt 

huomautuksen sopimuksen soveltamisen puutteista vuosina 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 

2015 ja 2016 ja lisäksi asia on ollut CAS-komiteassa vuonna 2015, 2016 ja 2017 ja 2018.  

Kollektiivisia neuvotteluoikeuksia koskevan sopimuksen nro 98 rikkomukset, 6 maata: Brasi-

lia, Päiväntasaajan Guinea, Kreikka, Liberia, Sveitsi ja Uruguay. Kreikka on seuranta kesältä 

2018 koskien käytössä olevaa pakollista yksipuolista sovittelujärjestelmää. Myös Brasilia on seu-

ranta ja tarkastelussa ovat syksyllä 2017 tehdyt lainsäädäntöuudistukset ja niiden vaikutukset.  

Tšadin tapaus on julkisen sektorin järjestäytymisoikeuden suojelusta ja palvelussuhteen ehtojen 

määräämismenettelyn rikkomisesta (nro 151). 

Pakkotyötä koskevien sopimusten nrot (29) ja (105) rikkomukset, 4 maata: Kolumbia (ihmis-

kauppa, tiedot rikosten tuomioistuinkäsittelyistä puuttuvat, pakkotyö laittomilla kaivoksilla, uh-

rien auttamisjärjestelmän puutteet mm. työsuojeluviranomaisten verkosto asioiden käsittelyssä), 

Malawi (ihmiskauppa, uusi laki vuonna 2015 ja sen toimeenpano, tuomioistuinratkaisut), Myan-

mar (pakkotyö jatkuu tietyillä alueilla (Kachin and Shan States) ja vähemmistöjä kohtaan (Rak-

hine, Rohingya), seuraamuksina käytetty lähinnä kurinpitorangaistuksia eikä rikoslain seuraa-

muksia) ja Valko-Venäjä seuranta kesältä 2018). Valko-Venäjää pyydettiin lopettamaan pakko-

työ ja antamaan asiantuntijakomitealle pyydetyt tiedot säännösten toimivuudesta lain ja käytän-

nön tasolla sekä tiedot, paljonko henkilöitä on määrätty kuntouttavaan työhön. 

Lapsityön kieltämistä koskevan sopimuksen nro 182 rikkomukset, 5 maata: Kap Verde, Irak, 

Laosin demokraattinen kansantasavalta, Jemen ja Papua Uusi Guinea (seuranta CAS 2017 käsit-

telystä). Irakin ja Jemenin tilanne koskee lapsien käyttämistä aseellisissa konflikteissa.  

Työsuojelua koskevan sopimuksen nro (81) rikkomukset, 2 maata: Intia ja Serbia. Ukrainan 

tapaus koskee palkansuojelua nro (95). Sierra Leone tapaus koskee työnvälityksen järjeste-
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lyjä nro (88). Nicaraguan tapaus koskee sosiaalipolitiikan perusvaatimuksia (nro 117). Boli-

vian monikansaisen valtion tapaus koskee vähimmäispalkkojen määräämistä (erityisesti kehi-

tysmaissa nro 131). 

Syrjintää työelämässä ja ammatissa koskevan sopimuksen (nro 111) rikkomukset, 2 maata: 

Korean tasavalta ja Tadžikistan. 

Venezuelan tapaus on seuranta kesältä 2017 ja se liittyy työllisyyspolitiikkaan (nro 122). El 

Salvadorin tapaus on seuranta kesältä 2018 kolmikantaneuvotteluista (nro 144) ja Guatemalan 

tapaus liittyy alkuperä- ja heimokansoja koskevaan sopimukseen (nro 169). El Salvadorin 

hallitusta pyydettiin laatimaan selkeät säännökset ja aktivoimaan korkean tason työneuvosto ja 

sosiaalidialogi sekä nimeämään edustavampien järjestöjen edustajat neuvostoon. Arvioitavana 

ovat tehdyt toimet. 
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Ending violence and harassment in the world of work, standard setting –

komitea ILO:n työkonferenssissa 2019, toinen käsittely 

(Hanna-Mari Pekuri, Päivi Yli-Pietilä) 

Suomen edustajat Hanna-Mari Pekuri, STM 

Päivi Yli-Pietilä, STM 

Riitta Wärn, EK 

Paula Ilveskivi, SAK 

Tausta-asiakirjat Report V (1), Ending violence and harassment in the world of work, 

8.8.2018 

Report V (2A), Ending violence and harassment in the world of work, 

8.3.2019 

Report V (2B), Ending violence and harassment in the world of work, 

28.2.2019 

Linkki raportteihin: 

Reports submitted to the 108th Session of the International Labour Conference (ILC)) 

Käsittelyvaihe 

ILO:n hallintoneuvosto päätti vuonna 2015 asettaa vuoden 2018 kansainvälisen työkonferenssin 

aiheeksi väkivallan työn maailmassa (nk. standard setting -aihe). Väkivalta korvattiin myöhem-

min käsitteellä väkivalta ja häirintä, mitä ehdotti syksyllä 2016 kokoontunut asiantuntijaryhmä. 

ILO:n työkonferenssissa asiaa käsitellään kaksinkertaisessa käsittelyssä: vuoden 2018 työkonfe-

renssissa asia oli ensimmäisessä käsittelyssä ja tulevan kesän työkonferenssissa on asian toinen 

käsittely. Käsittelyä varten on kolmikantainen komitea, mutta lopullinen hyväksyminen tapahtuu 

työkonferenssin täysistunnossa.    

Ensimmäisessä käsittelyssä painotettiin aiheen tärkeyttä, ja enemmistö kannatti instrumenttien 

laatimista yleissopimuksen ja sitä täydentävän sopimuksen muotoon. Itse tekstin käsittely oli kui-

tenkin haastavaa, ja yli puolta suosituksen tekstistä ei ehditty edes käsitellä. Haastavimmat ja 

eniten keskustelua herättäneet asiat koskivat väkivallan ja häirinnän käsitettä, työntekijän määri-

telmää, soveltamisalaa, kotiväkivallan sisällyttämistä instrumentteihin sekä haavoittuvassa ase-

massa olevien ryhmien luettelointia. Varsinkin laaja työntekijän määritelmä ja laaja soveltamis-

ala nähtiin haasteellisina ja epäselvinä velvoitteiden kohdentumisen ja työnantajan vastuun kan-

nalta. Pohjatekstin sanamuotoihin lisättiinkin tästä syystä ensimmäisessä käsittelyssä useita lie-

vennyksiä.  

Komiteakäsittely perustuu ILO:n työtoimiston laatimiin raportteihin. Toisen käsittelyn pohjana 

on ensinnäkin elokuussa 2018 julkaistu nk. ruskea raportti. Raportti sisältää ehdotetun tekstin 

yleissopimukseksi ja sitä täydentäväksi suositukseksi, joka perustuu asian ensimmäiseen käsitte-

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/lang--en/index.htm
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lyyn työkonferenssissa kesällä 2018. ILO:n työtoimisto on kuitenkin tehnyt joitakin sanamuoto-

jen muutoksia, joilla tavoitellaan parempaa selkeyttä ja johdonmukaisuutta tekstiin. Se on myös 

ehdottanut laajempia sisällöllisiä muutoksia tai vaihtoehtoisia muotoiluja asioihin, jotka komite-

assa herättivät eniten keskustelua. Näistä keskeisimmät ovat: vaihtoehtoinen muotoilu, miten 

johdantotekstissä viitataan ihmisoikeusloukkaukseen; väkivallan ja häirinnän käsitteen pitäminen 

yhtenä kokonaisuutena, mutta mahdollisuus laatia ohjeellinen, ei-tyhjentävä lista kuvaamaan vä-

kivallan ja häirinnän eri muotoja; työntekijän laajan määritelmän sekä laajan soveltamisalan pitä-

minen ennallaan, mutta ehdotus uudeksi artiklaksi, joka kuvaisi sitä, että eri tahoilla on erilaiset 

ja toisiaan täydentävät vastuut; viittaus sopimuksessa haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 

poistettaisiin jättäen maininnan ryhmiin, jotka ovat haavoittuvissa/alttiissa tilanteissa.  

Ruskea raportti lähetettiin kommenteille jäsenvaltioihin, joiden tuli konsultoida edustavimpia 

työnantajien ja työntekijöiden järjestöjä. Vastauksia saapui 101 jäsenvaltiosta sisältäen 59 halli-

tuksen vastausta. Vastaukset saapuivat myös mm. työntekijöiden ja työnantajien kansainvälisiltä 

järjestöiltä (International Trade Union Confederation ITUC ja International Organisation of Em-

ployers IOE). Suomi antoi lausunnon kuullen keskeisiä työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ja vas-

taus käsiteltiin ILO-neuvottelukunnassa.  

ILO:n työtoimisto laati viimeisen, toisen käsittelyn pohjana olevan nk. sinisen raportin keväällä 

2019. Se on jaettu kahteen osaan, joista A-osa sisältää havaintoja ruskeasta raportista saaduista 

vastauksista (keskeisiä vastausten sisältöjä sekä työtoimiston kommentteja) ja B-osa varsinaisen 

yleissopimuksen ja suosituksen tekstin. Sinisen raportin yleissopimuksen ja suosituksen teksti on 

pitkälti sama kuin aiempi, ensimmäiseen käsittelyyn perustunut teksti. Useimmat ILO:n työtoi-

miston aiemmassa vaiheessa esittämät ehdotukset eivät ole saaneet riittävästi kannatusta. Joitakin 

muutoksia lausuntokierroksen johdosta on kuitenkin tehty. Väkivallan ja häirinnän määrittelyä 

koskevaan artiklaan 1 on lisätty kohta, jonka mukaan, vaikka väkivalta ja häirintä on artiklassa 

todettu yhtenä käsitteenä, jäsenvaltiot voivat määritellä väkivallan ja häirinnän kansallisesti la-

eissa ja määräyksissä joko yhtenä tai erillisinä käsitteinä. Työntekijän määritelmästä on luovuttu. 

Sen sijaan kirjoitustavaksi artiklassa 2 on valittu se, että yleissopimus kattaa työntekijät ja muut 

henkilöt, jotka on kuitenkin lueteltu vastaavasti kuin aiemmassa työntekijän määritelmässä. 

Laaja soveltamisala artiklassa 3 on pidetty ennallaan, mutta kodin ja työn välisiä matkoja koske-

vaan kohtaan on lisätty lievennys ”sikäli kuin se on kohtuudella mahdollista”. Perusperiaatteita 

koskevaan 5 artiklaan on lisätty omaksi kohdaksi ajatus siitä, että pitää ottaa huomioon hallitus-

ten, työnantajien ja työntekijöiden sekä näiden järjestöjen toisiaan täydentävät roolit ja toiminnot 

sekä vastuiden erilainen luonne ja laajuus. Artiklaan 7 on jätetty maininta työntekijöistä ja muista 

henkilöistä, jotka kuuluvat haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Täytäntöönpanoa ja oikeus-

suojakeinoja koskevan artiklan 11 h-kohtaan on lisätty maininta oikeudesta vedota oikeus- tai 

hallintoviranomaisin kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Suosituksen kohdat 12 ja 13 on ero-

tettu toisistaan, koska ensimmäisessä käsittelyssä luettelo haavoittuvassa olevista ryhmistä lisät-

tiin kohtaan, jonka alkuperäinen tarkoitus oli taata, etteivät toimenpiteet väkivallan ja häirinnän 

torjumiseksi saa tosiasiassa johtaa tiettyjen ryhmien osallistumisen rajoittamiseen tietyistä tehtä-

vistä, töistä tai sektoreista. Suosituksen kohtaan 16 (e) on todistustaakan siirtoa koskevaan koh-

taan lisätty, ettei se voi koskea rikosprosessia.  
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ILO järjesti epävirallisen konsultaation väkivalta ja häirintä teemasta Genevessä maaliskuussa 

2019. Konsultaatiossa artiklaan 2 ehdotettiin sanamuodoksi, että yleissopimuksen tarkoituksena 

olisi suojella työntekijöitä ja muita henkilöitä työn maailmassa, ja lueteltuihin henkilöryhmiin 

ehdotettiin lisättäväksi myös luonnollisina henkilöinä olevat työnantajat. Konsultaatiossa ehdo-

tettiin myös lisättäväksi artiklaan 10, joka koskee työnantajan vastuita, lisää lievennyksiä sana-

muotoon niin, että kohdasta kävisi ilmi työnantajan vaikutusmahdollisuudet (take appropriate 

steps commensurate with their degree of control). Nämä muutokset eivät kuitenkaan tule auto-

maattisesti osaksi toisen käsittelyn pohjatekstiä, vaan edellyttävät, että joku tekee niistä komite-

assa muutosehdotuksen.  

Komissio järjesti EU-maiden edustajille tulevaa ILC:n komiteaa valmistelevan asiantuntijako-

kouksen toukokuussa 2019. Kokouksessa ILO:n edustaja kertoi sinisen raportin sisällöstä, epävi-

rallisen konsultaation keskusteluista sekä tulevan komitean työskentelystä. Kokouksessa kuultiin 

myös työmarkkinajärjestöjen edustajia. EU-jäsenvaltioiden keskustelussa suhtauduttiin lähtökoh-

taisesti myönteisesti instrumenttien laadintaan, mutta edelleen keskustelussa nousi esiin sovelta-

misalan laajuus ja tulkinnanvaraisuus. Myös viittaus ihmisoikeusloukkauksiin, kotiväkivalta, 

yleissopimuksen ja suosituksen välinen yhteys, suosituksen yksityiskohtaisuus ja tietyt sanamuo-

don yksityiskohdat herättivät keskustelua.  

ILO:n tavoitteena on saada yleissopimus ja suositus toisessa käsittelyssä hyväksytyiksi. Jos inst-

rumentit hyväksytään kesän työkonferenssissa, jäsenvaltioiden on saatettava sekä sopimus- että 

suositusteksti asianomaisten kansallisten valtioelinten käsiteltäväksi lähtökohtaisesti vuoden ku-

luttua konferenssin istuntokauden päättymisestä. Sopimus tulee kuitenkin voimaan kussakin val-

tiossa vasta ILO:n rekisteröimän ratifioinnin kautta.  

Suomen kanta 

Suomi tukee ILO:n instrumentin laatimista asiassa ja pitää teemaa äärimmäisen tärkeänä ja ajan-

kohtaisena. Suomi kannattaa yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen laatimista. Tavoit-

teena pitää olla yleissopimus, joka on toisaalta riittävän tehokas mutta sisältää joustavuutta ja on 

ratifioitavissa oleva. Liian yksityiskohtaiset määräykset voivat muodostua ratifiointiesteiksi, jol-

loin sopimuksen globaali merkitys ja vaikuttavuus voivat heikentyä. 

Suomi pitää ILO:n työtoimiston tekstejä hyvänä pohjana jatkokeskusteluille. Tavoite suojella 

työn piirissä olevia laajasti on lähtökohtaisesti kannatettava. Edelleen kuitenkin soveltamisalaa 

koskevat artiklat on kirjoitettu tulkinnanvaraisesti. Laajan soveltamisalan, ml. suojeltavien henki-

löiden piiri, sekä eri tahojen vastuiden ja vaadittavien toimien välinen suhde ei ole aina selvä ja 

voi aiheuttaa tulkintaepäselvyyksiä, mitä tulisi pyrkiä selkeyttämään.  

Sopimus kattaa asioita, joista säädetään tällä hetkellä kansallisessa lainsäädännössä monissa eri 

laeissa, jotka koskevat lähinnä työsuojelua, työoikeutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja rikosoi-

keutta. Suomen lainsääntö kattaa jo nykyisin hyvin pitkälti laajan soveltamisalueen tarkoittamat 

henkilöt ja tilanteet, mutta suojelu voi perustua eri lakeihin, jolloin suojelun taso ja käytettävissä 

olevat keinot voivat vaihdella eri tilanteissa eri henkilöiden kohdalla.  

Suomi toimii ILO:n työkonferenssin ao. komiteassa osana EU-ryhmää. 
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Deklaraatio ILOn ja työn tulevaisuudesta – komiteatyö  
(Antti Närhinen, Liisa Heinonen) 

Suomen edustajat  Liisa Heinonen TEM 

    Antti Närhinen UM/GEN 

    Riitta Wärn, EK 

    Pirjo Väänänen, SAK 

Tausta-aineisto  Maailmankomission raportti työn tulevaisuudesta 

    Luonnos deklaraatioksi 

Linkki: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/committee-of-the-whole/lang--

en/index.htm 

 

Deklaraation tausta 

Työkonferenssin tarkoitus on päättää deklaraatiosta ja sitä tukevasta resoluutiosta komiteatyön 

pohjalta. Deklaraatio sellaisenaan ei ole oikeudellisesti sitova, mutta sen tavoitteena on ohjata 

ILOn tulevaa toimintaa, ml. budjetti ja strategiat.  

Deklaraation rakenne ja sisältö 

Deklaraatioluonnoksen rakenne on seuraava 

 Johdanto-osio, jossa uudelleen varmennetaan ILOn mandaatti ja ILOn perustamisasiakirjat 

 Osio työn tulevaisuuden haasteista, mahdollisuuksista ja ILOn tarpeesta tehostaa ihmiskes-

keistä lähestymistapaa työn tulevaisuuden osalta (I) 

 Osio ILOn ja työn tulevaisuuden ihmiskeskeisestä agendasta (II) 

 Jäsenmaille sekä työmarkkinajärjestöille suunnattu osio (III) 

 ILOlle osoitettu yhteenveto-osio (IV) 

 Tiivis resoluutio-osa, jossa on maininta tarpeesta seurata ajoittain deklaraation toimeenpa-

noa (V) 

 

ILOn mukaan deklaraation on oltava universaali, sovittava kaikille jäsenmaille, oltava tiivis ja 

toimintasuuntautunut. ILO on useaan kertaan tuonut esille, että deklaraation aikajänne ja tarkoi-

tusperät ulottuvat pidemmälle kuin Agenda 2030, ja sen vuoksi sitä tai kestävän kehityksen ta-

voitteita ei tarvitse mainita deklaraatiossa. Nämä ovat toisiaan tukevia prosesseja. 

Arviota keskustelua herättävistä sisällöistä 

 

Käydyissä konsultaatiossa huolta on herättänyt deklaraation tuottama lisäarvo eli mitä se voisi 

olla, sekä se, kenelle deklaraatio ja sen toimenpiteet on suunnattu. Lisäksi luonnos deklaraatioksi 

on kirjoitettu osin niin, että sen sisältö ei avaudu juuri muille kuin varsinaisesti ILO-asioiden 

kanssa töitä tekeville.  

Monesta deklaraation teemasta ollaan yhä eri mieltä eri ryhmien kesken, esimerkkinä työnteki-

jöiden suojelu rajat ylittävien tuotantoketjujen yhteydessä. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/committee-of-the-whole/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/committee-of-the-whole/lang--en/index.htm
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Deklaraatiossa mainitaan työturvallisuuden ja –terveyden nostaminen yhdeksi perustavaa laatua 

olevaksi oikeudeksi työssä (kohta II C). Periaatetta tuetaan yleisesti, vaikka kaikki EU-maatkaan 

eivät ole ratifioineet ILOn työsuojelusopimuksia. Ratkaisua on etsitty ajatuksesta luoda yleis-

luontoinen sopimus, jonka ratifioivat jäsenvaltiot sitoutuisivat työntekijöiden turvallisuuden 

(hengen ja terveyden) suojeluun työssä.  

Osasta sisällöstä, kuten elinikäisen oppimisen merkityksestä, ollaan samaa mieltä ryhmien kes-

ken. 

Ehdotettu toimeentulominimi (adequate living wage) herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan. 

ILO vetoaa asiassa siihen, että tämä on ”sovittua kieltä” eli se sisältyy ILOn perussopimukseen 

(jossa mainitaan minimum living wage). 

Lisäksi työvoiman maahanmuuttoa koskevasta muotoilusta tultaneen keskustelemaan paljon. 

Myös EUn kannat jakaantuvat usein sen mukaan, onko ko. maa allekirjoittanut YK:n globaalin 

siirtolaissopimuksen (Global Compact for Migration, GCM) vai ei. 

Eri näkemyksiä myös siitä, mitä tuottava työ tarkoittaa ja kuinka sen voisi ottaa mukaan osaksi 

ihmisarvoisen työn edistämistä. Varsinkin työnantajapuoli ajaa vahvasti tuottavuuden huomioi-

mista deklaraatiossa. 

Afrikka-ryhmän keskeinen tavoite on saada deklaraatioon maininta vuoden 1986 ILOn perusso-

pimuksen muutosasiakirjan ratifioinnista. Tällä muutosasiakirjalla tasapuolistettaisiin ILOn hal-

lintoneuvoston paikkamäärät eri alueiden välillä. Luonnoksessa asiaan viitataan maininnalla, että 

universaali ILO-jäsenyys voidaan saavuttaa vain eri jäsenten kokonaisella, tasapuolisella ja de-

mokraattisella osallistumisella ILOn hallintotyöhön. 

Avoimiin kysymyksiin kuuluu se, liitetäänkö deklaraatioon resoluutio sen toimeenpanosta.  

Suomen kantaa asiaan on käsitelty muun muassa Suomen ILO-neuvottelukunnassa. Suomen ta-

voitteena on tiivis ja mahdollisimman kunnianhimoinen ja konkreettinen deklaraatio, jolla vah-

vistetaan ILOn mandaatti edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja siten pysyvää rauhaa val-

mistelemalla globaaleja työelämän normeja ja edistämällä niiden toimeenpanoa.  

Suomi painottaa jatkossakin ILOn normatiivista luonnetta. Tästä huolimatta on tärkeää, että jär-

jestön toiminnassa otetaan huomioon työelämän muutokset ja niiden edellyttämät kehittämistar-

peet. 

Suomi toivoo selkeytystä deklaraatioluonnoksen kohderyhmiin eli kenelle missäkin osassa esille 

tuodut toimet on suunnattu. Kielellistä ilmaisua olisi myös kehitettävä niin, että teksti avautuu 

ILOn tematiikkaa seuraavien osalta myös laajemmin, varsinkin työelämän perusoikeuksien 

osalta.  

Tasa-arvoa ja sitä koskevia kohtia tulee Suomen mielestä vahvistaa siten, että puhuttaisiin yh-

denvertaisten mahdollisuuksien ja kohtelun turvaamisesta. Lisäksi deklaraatiossa olisi mainittava 

nimenomaisesti lapsi- ja pakkotyön poistaminen, joka on keskeistä ILOn toimintaa. 
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Suomi tukee epävirallisen talouden ja työllisyyden mainitsemista sekä ilmastonmuutoksen tor-

junnan vahvistamista deklaraatiossa. 

Tuottavuuden osalta voidaan käyttää jo käytössä olevia ILO-ilmaisuja tuottavasta ja ihmisarvoi-

sesta työstä ja työelämästä.  

Resoluution osalta Suomi näkee, että työkonferenssissa voidaan hyväksyä yleisluontoinen reso-

luutio, sellainen jossa tuodaan esille sitoutuminen deklaraation toimeenpanoon ja pyyntö ILOn 

hallintoneuvostolle toimeenpanna ja seurata deklaraatiota (ml. budjetti- ja ohjelmavaikutukset).  

Suomi toimii deklaraatiota valmistelevassa komiteassa osana EU-ryhmää. 
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Vuosisatakeskustelut, temaattiset foorumit 

 

Suomen edustajat  Liisa Heinonen/TEM 

    Eeva Vasara UM/GEN 

    Milla Lahtela UM/GEN 

    Ilari Kallio, EK 

    Miia Kannisto, Akava 

 

Tausta-aineisto 

Linkki: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/thematic-forums/lang--en/index.htm 

 

Teemat 

TOGETHER for a brighter future without child labour  

Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining: A 

foundation of decent work  

Jobs and skills for a brighter future  

Securing sustainable transitions over the life course  

Technological pathways for decent work  

Multilateralism for an equitable future of work  

Business for Decent Work  

 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/thematic-forums/lang--en/index.htm

