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Lausuntopyyntö
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VN/6407/2020
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Jakelussa mainitut

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö; ILOlle vuonna 2020 annettavat raportit (ILOn
perussäännön artiklat 19 ja 22)
Kansainvälinen työjärjestö ILOn perussäännön 19 artiklan mukaan jäsenvaltiot raportoivat
vuosittain erikseen päätettävistä yleissopimuksista, joita ne eivät ole ratifioineet ja/tai
suosituksista. ILOn perussäännön 22 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on myös määräajoin
raportoitava ratifioimiensa yleissopimusten soveltamisesta.
ILOn hallintoneuvosto päätti 10.6.2020 siirtää vuonna 2020 ratifioituja yleissopimuksia koskevaa
raportointimenettelyä vuodella eteenpäin vuoteen 2021.
Vuonna 2020 ILOlle annettavien raporttien osalta ILOn hallintoneuvosto päätti seuraavaa:


jäsenvaltiot täydentävät haluamassaan muodossa vuonna 2019 antamiaan ratifioituja
yleissopimuksia koskevia raportteja, jos mainittujen yleissopimusten soveltamisessa on
raporttien antamisen jälkeen ilmennyt olennaisia muutoksia tai kehitystä.



jäsenvaltiot täydentävät halutessaan art. 19 nojalla (ratifioimattomat yleissopimukset
ja/tai suositukset) vuonna 2019 antamaansa eräitä työllisyyspolitiikkaa ja työoikeutta
koskevia koskevia sopimusinstrumentteja ja suosituksia koskevaa raporttiaan tuoden
esiin raportin ILOlle toimittamisen jälkeen mahdolliset kansallisessa lainsäädännössä tai
käytännössä ilmenneet olennaiset muutokset tai kehityksen.



Mainitut raportit on toimitettava ILOlle viimeistään 1.10.2020.

Tarkemmat tiedot ILOn raportointipyynnön sisällöstä on nähtävissä tämän lausuntopyynnön
liitteestä 1.
Art. 22 nojalla laadittavat raportit
Vuoden 2020 raportointimenettelyn kohteena olevat yleissopimukset näkyvät lausuntopyynnön
liitteessä 2 olevasta taulukosta.
Lausuntopyynnön liitteessä 3 olevaan taulukkoon on lisäksi merkattu suuntaa-antava
jaottelu niistä tahoista, joita erityisesti pyydetään lausumaan mahdollisista edellisen
raportin toimittamisen jälkeen (raportointikausi päättynyt 31.5.2019) ilmenneistä
olennaisista muutoksista (esimerkiksi lainsäädännössä tai viranomais- ja/tai
oikeuskäytännössä).
Taulukossa mainittujen yleissopimusten soveltamisesta v. 2019 ILOlle lähetetyt edelliset raportit
löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilta osoitteessa https://tem.fi/ilolle-raportit-jalausunnot.
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Kyseisten yleissopimusten suomenkieliset käännökset ovat löydettävissä sivulta
https://tem.fi/ilon-sopimus-ja-suositusteksteja.
Art. 19 nojalla laadittava raportti
Vuonna 2019 ILOn ratifioimattomia yleissopimuksia ja/tai suosituksia koskevan raportoinnin
kohteena olivat Suomen osalta seuraavat suositukset:
 Suositus, joka koskee ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä (vajaakuntoiset
henkilöt), 1983 (nro 168),
 Suositus, joka koskee työllisyyspolitiikkaa (täydentäviä määräyksiä), 1984 (nro 169),
 Suositus, joka koskee kotityötä, 1996 (nro 184),
 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006 (nro 198) ja
 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015 (nro
204).
Mainittujen suositusten soveltamista koskeva raportti on löydettävissä seuraavasta linkistä:
https://tem.fi/documents/1410877/2971009/Ratifioimattomat+2019/c866156d-4180-8b01-c65520a589d49e64/Ratifioimattomat+2019.pdf.
Raportin taustalla oleva ILOn kysely on löydettävissä täältä:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:51:0::::P51_CONTENT_REPOSITORY_I
D:3953059.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää seuraavia tahoja lausumaan raportin 1.3.2019 toimittamisen
jälkeen mahdollisista kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä voimaan tulleista
olennaisista muutoksista:
 kysymykset nro 1 – 7: TEM/TTM/TYPO ja OST, TEM/AKO, TEM/MAKO
 kysymykset nro 8 – 12: TEM/TTM/TYS, STM
 kysymykset nro 13 – 19: TEM/TTM/TYS ja OST, STM
 kysymykset nro 20 – 25: TEM/TTM/TYPO, STM
 kysymykset nro 26 – 36: TEM/TTM/TYS, STM
 kysymykset nro 37 – 42: TEM/TTM/TYS ja TYPO, TEM/AKO, TEM/MAKO, STM
 kysymykset nro 43 – 46: TEM/TTM/TYS, TEM/MAKO, STM
 kysymykset nro 47 – 53: TEM/TTM/TYS ja TYPO, TEM/AKO, STM
 kysymykset nro 54 – 56: TEM/TTM/TYS, TYPO ja OST
 kysymys nro 57 ja 58: STM
Lisäksi työnantaja- ja työntekijäjärjestöt voivat toimittaa mahdollisia kommenttejaan kaikista
tämän lausuntopyynnön kohteena olevien yleissopimusten ja suositusten soveltamisesta.
Lausuntojen toimittaminen
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.9.2020 sähköisessä muodossa työ- ja
elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Lisäksi lausunnot pyydetään
toimittamaan tiedoksi hallitusneuvos Liisa Heinoselle, neuvotteleva virkamies Päivi Kantaselle ja
erityisasiantuntija Elli Niemiselle (sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tem.fi).
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat Liisa Heinonen (töissä 24.7.2020 asti) ja Elli Nieminen
(töissä 3.8.2020 alkaen).
Tämä lausuntopyyntö korvaa työ- ja elinkeinoministeriön aiemmin 8.5.2020 toimittaman
lausuntopyynnön (diaarinro VN/6407/2020-TEM-2).

Osastopäällikön poissa ollessa
Kaupallinen neuvos

Olli Hyvärinen

Erityisasiantuntija

Elli Nieminen
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Liitteet

Annex I (ILOn kirje (ACD 8-1-21))
Annex II (ILOn toimittama taulukko täydennettävistä yleissopimuksista)
Liite 3 lausuntoerittely

Jakelu

SM Sisäministeriö
OM Oikeusministeriö
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Suomen Yrittäjät ry
Suomen Varustamot ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
KT Kuntatyönantajat
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry
TEM AKO Alueet ja kasvupalvelut -osasto
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
STM Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtion työmarkkinalaitos / valtiovarainministeriö
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry
TEM MAKO Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö
TEM/TTM/TYPO ja OST
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Tiedoksi

Kirkon työmarkkinalaitos
ILO-neuvottelukunnan sopimusjaosto

