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SUOMEN ILO-NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2020 

1. ILO-neuvottelukunnan toiminta  

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toimii ILO-asioiden vastuuministeriönä. ILO-neuvottelukunta ase-
tettiin uudelleen joulukuussa 2019 kolmivuotiskaudeksi 2020-2022. Kokoonpano on liitteenä 1. Neu-
vottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa 851/1977. Neuvottelukunnan työjaosto ja sopi-
musjaosto valmistelevat asiat neuvottelukunnalle tehtäväjakonsa mukaisesti. 

1.1. ILOn kokoukset vuonna 2020 

1.1.1. ILOn 109. työkonferenssi 

Konferenssi pidetään 25.5 - 5.6.2020 Genevessä.  

Konferenssin asialistalla ovat:  

I. Konferenssin täysistunto: Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja ILOn pää-
johtajan raportit 

II. Finanssikomitea: Ohjelma ja budjetti  

III. Sopimusten soveltamista käsittelevä komitea: Tiedot ja raportit sopimus-
ten ja suositusten soveltamisesta 

IV. Epätasa-arvo ja työn maailma (yleiskeskustelu) 

V. Sosiaaliturva (ILOn globalisaation sosiaalista oikeudenmukaisuutta kos-
kevan julistuksen seuranta)  

VI. Taidot ja elinikäinen oppiminen (yleiskeskustelu) 

VII. Kahdeksan ILOn sopimuksen kumoaminen sekä yhdeksän sopimuksen 
ja 11 suosituksen poisvetäminen  

1.1.2.  Hallintoneuvoston kokoukset  

Suomen hallitus on ILOn hallintoneuvoston jäsen kesäkuuhun 2020 saakka ja osallistuu aktiivisesti 
kokouksiin ja niiden valmisteluun yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa sekä EU:n ja IMEC-ryh-
män puitteissa. 

Hallintoneuvosto kokoontuu Genevessä 12.-26.3.2020 (338. istunto), 6.6.2020 (339. istunto) ja 
29.10-12.11.2020 (340. istunto).  



 
 

Suomi on jäsenenä hallintoneuvoston työryhmässä, joka valmistelee työkonferenssin ja hallintoneu-
voston uudistamista. 

1.1.3. Muut kokoukset 

ILO järjestää vuoden 2020 aikana lukuisia asiantuntijakokouksia ja konferensseja, joihin osallistu-
taan ja joita seurataan tarpeen mukaan neuvottelukunnassa. 

Suomesta osallistutaan ainakin kokoukseen Technical Meeting on Achieving Decent Work in Global 
Supply Chains 25.-28.2.2020.  

Suomi ei ole jäsenenä ILOn standardien uudistamista käsittelevässä työryhmässä (SRM), mutta 
osallistuu aktiivisesti sen syyskuussa järjestettävän kokouksen valmisteluun. Länsi-Euroopan ryh-
mää kokouksessa edustavat Ruotsin ja Hollannin hallitukset. Saksan hallituksen edustaja on sen 
puheenjohtajana. 

Pohjoismaisten hallitusten edustajien väliset ILO-koordinaatiokokoukset pidetään ennen hallinto-
neuvoston ja työkonferenssin kokouksia sekä tarpeen mukaan työkonferenssin aikana. Niissä vaih-
detaan tietoa ja näkemyksiä ajankohtaisista teemoista sekä pohditaan yhteisiä linjauksia. Suomen 
ollessa hallintoneuvostossa Suomi esittelee vireillä olevat asiat ja alustavat näkemyksensä muiden 
Pohjoismaiden edustajille mahdollista yhteistä kannanmuodostusta varten. Myös pohjoismaisia pu-
heenvuoroja pidetään tarvittaessa.  

EU-koordinaatiokokoukset pidetään EU-puheenjohtajamaiden (Kroatia ja Saksa) sekä EU:n ulko-
suhdehallinnon johdolla muun muassa hallintoneuvoston kokousten sekä työkonferenssin aikana 
Genevessä. Työkonferenssin EU-kantoja valmistellaan toukokuussa Brysselissä pidettävissä ko-
kouksissa. Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n kantojen muotoiluun. 

Suomi osallistuu aktiivisesti IMEC-maiden (teollistuneet markkinatalousmaat) kokouksiin erityisesti 
työkonferenssin ja hallintoneuvoston aikana ja yhteiseen kannanmuodostukseen muutoinkin erityi-
sesti sähköisesti.  

Suomi osallistuu aktiivisesti myös hallintoneuvoston ja työkonferenssin kokousten ulkopuolisiin Ge-
nevessä pidettäviin konsultaatioihin ja EU-koordinaatiokokouksiin. Tämän mahdollistaa se, että Ge-
neven edustustossa on päätoimisesti ILO-asioita hoitava henkilö. Suomi raportoi näistä kokouksista 
myös muille Pohjoismaille ja kuulee niiden näkemyksiä ennen kokouksia. 

ILO-neuvottelukunnan kokouksissa käsitellään mainituissa kokouksissa esillä olevia asioita ja tär-
keimmistä kokouksista jaetaan tiedoksi myös kokousraportit.  

1.2. Lausunnot ja raportointi ILOlle  

ILO-neuvottelukunta käsittelee ILOsta tulevat lausuntopyynnöt ja niihin lähetettävät Suomen vas-
taukset mm. tulevien työkonferenssien standarditeemoista. 

Neuvottelukunta käsittelee ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta vuonna 2020 annettavat 
määräaikaisraportit (ILOn perussopimuksen artikla 22) sopimuksista nro 29 (pakollinen työ), 88 
(työnvälitys), 94 (julkiset työlausekkeet), 105 (pakkotyön poistaminen), 122 (työllisyyspolitiikka), 138 
(vähimmäisikä työssä), 140 (opintovapaa), 142 (AVO ja ammattikoulutus), 158 (palvelussuhteen 
päättäminen), 159 (vammaisten henkilöiden kuntoutus ja työllistäminen), 181 (yksityinen työnvälitys) 
ja 182 (lapsityön kieltäminen). 



 
 

Vuonna 2020 ratifioimattomia sopimuksia ja suosituksia koskeva raportti (ILOn perussopimuksen 
artikla 19) annetaan sairaanhoitoalan työoloja koskevasta suosituksesta nro 157 (sopimus nro 149 
on jo ratifioitu) ja kotitaloustyötä koskevasta suosituksesta nro 201 (sopimus nro 189 on jo ratifioitu).  

Vuoden 2021 ratifioimattomia sopimuksia ja suosituksia koskevan raportin aiheiksi on päätetty sopi-
mus ja suositus nro 111 (syrjintä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisessa), sopimus nro 156 ja 
suositus nro 165 (perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien työntekijöiden yhdenvertaisuus) sekä so-
pimus nro 183 ja suositus nro 191 (äitiyssuojelu). Asia saapunee ILOsta lausunnolle loppuvuodesta. 

1.3. ILOn sopimusten mahdolliset ratifioinnit ja irtisanomiset 

Vuonna 2020 neuvottelukunnan sopimusjaostossa valmistellaan väkivallan ja häirinnän poistamista 
työssä koskevan sopimuksen mahdollista ratifiointia.  

Vireillä on ILOn aloitteesta mahdollinen yleissopimusten nro 17 ja 18 irtisanominen. Keskustelua voi-

daan käydä myös sosiaaliturvaa koskevan yleissopimuksen 102 sekä yleissopimuksen nro 172 (ho-
telli- ja ravintola-alan työolot) ratifiointimahdollisuuksista. 

Myös ILOn ehdotuksesta vetää pois sopimus nro 34 (maksullinen työnvälitys) vuoden 2021 konfe-
renssissa keskustellaan.  

2. ILOa koskeva tiedotustoiminta 

Kansainvälisen työjärjestön toimintaa koskevat asiat pyritään ottamaan esille entistä vahvemmin eri-
laisissa seminaareissa ja muissa kokouksissa. Tavoitteena on ILOn sopimusten ja suositusten sekä 
muun toiminnan tunnetuksi tekeminen samoin kuin standardien sisällön parempi huomioiminen 
muussa toiminnassa.  

Keskeisenä tiedotuskanavana ILO-asioista ovat ILOa koskevat alasivut työ- ja elinkeinoministeriön 
verkkosivuilla. Sivujen sisältöä pyritään edelleen laajentamaan ja kehittämään. 

Toimitettavia ILO-asiakirjoja vuonna 2020 ovat 

- Suomen ILO-neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2020 ja toimintasuunni-
telma vuodelle 2021  

- ILOn 109. kansainvälinen työkonferenssi 2020: Suomen valtuuskunnan raportti ja ILOn 
perussäännön mukainen eduskunnan informointi ILOn työkonferenssin päätöksistä 

3. Muu ILOa koskeva toiminta  

Juhlaseminaari teemalla ”Suomi 100 vuotta ILOn jäsenenä” pidetään Helsingissä 11.2.2020. Tilai-
suuden ohjelmaluonnos on liitteenä 2. Tilaisuuteen on kutsuttu puhumaan muun muassa ILOn 
pääjohtaja Guy Ryder sekä Karen Curtis, ministeri Haatainen sekä suomalaisia työmarkkinajohta-
jia. 

Neuvottelukunta keskustelee ja ottaa tarvittaessa huomioon omassa toiminnassaan myös Geneven 
edustuston toimintasuunnitelman, joka koskee Suomen ILOn hallintoneuvostokauden hoitoa Gene-
ven edustustossa. Suunnitelma koskee osin myös yleisemmin Suomen ILOon liittyvää toimintaa hal-
lintoneuvostokaudella 2018 - 2020 Genevessä.  

Neuvottelukunta pohtii toimintansa kehittämistä vuosittain syksyn viimeisessä kokouksessa. 



 
 

4. Määrärahat 

Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa ILOlle alkuvuodesta YK:n maksuasteikkoon perustuvan Suomen 
jäsenmaksun, joka vuonna 2020 on 1 662 421 Sveitsin frangia. 

********** 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin ILO-neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksessa 
9.1.2020. Neuvottelukunta voi tehdä suunnitelmaan muutoksia ja tarkistuksia tarpeen mukaan. 

  



 
 

      LIITE 1 

ILO-NEUVOTTELUKUNTA 2020-2022 (Asetettu VN-istunnossa 19.12.2019) 

Puheenjohtaja:  

Liisa Heinonen, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 

Varapuheenjohtaja:  

Hanna-Mari Pekuri, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö  

Jäsenet:  
Anna Salovaara, yksikön päällikkö, ulkoministeriö  
Henna Huhtamäki, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö  
Risto Lerssi, hallitusneuvos, VM/Valtion työmarkkinalaitos  
Ritva Liivala, työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat  
Katja Miettinen, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Mikko Nyyssölä, lainopillinen asiamies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Mikko Saarinen, työmarkkina-asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Albert Mäkelä, asiantuntija, Suomen Yrittäjät  
Paula Ilveskivi, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
Pekka Ristelä, kansainvälisten asioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
Hannele Fremer, lakimies, STTK ry  
Miia Kannisto, johtava asiantuntija, Akava ry 

Neuvottelukunnan sihteerit on nimetty ja jaostot on asetettu neuvottelukunnan kokouksessa 
9.1.2020. 

Sihteerit 
Päivi Kantanen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö 
Elli Nieminen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö 
Erja Matikainen, suunnittelija, työ- ja elinkeinoministeriö 

TYÖJAOSTO 

Puheenjohtaja:  
Liisa Heinonen, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö  

Varapuheenjohtaja:  

Hanna-Mari Pekuri, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jäsenet: 
Katja Miettinen, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
Paula Ilveskivi, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
(varalla Hannele Fremer, lakimies, STTK ry) 

Jaoston sihteereinä toimivat neuvottelukunnan sihteerit. 
  



 
 

SOPIMUSJAOSTO 

Puheenjohtaja:  

Liisa Heinonen, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö  

Varapuheenjohtaja:  
Hanna-Mari Pekuri, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jäsenet: 
Henna Huhtamäki, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 
Katja Miettinen, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
Albert Mäkelä, asiantuntija, Suomen Yrittäjät 
Paula Ilveskivi, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
Miia Kannisto, johtava asiantuntija Akava ry 
(varalla Hannele Fremer, lakimies, STTK ry) 

Jaoston sihteereinä toimivat neuvottelukunnan sihteerit. 
  



 
 

      LIITE 2 

 
 

 
Draft 17.12.2019 
 

Centenary of the Finnish membership of the ILO - seminar  

 
Tuesday 11.Feb.2020 , Säätytalo, Helsinki  
 
Juontaja Birgitta Forsström NIVA (TBC) 

 
12.00 – 12.15 Opening remarks: Mrs. Tuula Haatainen , Minister of Employment 
  
12.15 – 12.45 Speech by Director General Guy Ryder 

The ILO in promoting decent work: main achievements and future challenges  
 
12.45 – 13.30 Panel discussion: The role of the Global labour standards from the Finnish and Euro-

pean perspectives 
 

Mrs Tuula Haatainen, Minister of Employment 
Mr Guy Ryder, Director General 

 Mr Ilkka Oksala, Confederation of Finnish Industries 
 Mr Jarkko Eloranta, The Central Organisation of Finnish Trade Unions SAK  

Mr Antti Palola, The Finnish Confederation of Professionals STTK 
 Mr Sture Fjäder, Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff in 

Finland 
 
13.30 – 14.00 Coffee break 
 
14.00 – 14.45 Interpreting contracts on Freedom of Association in ILO supervisory bodies 
  Karen Curtis ILO  
 
14.45 – 15.15 The ILO conventions and on the interpretation the European Convention on Human 

Rights  
 Martin Scheinin (TBC) 
 
15.15 – 15.30 ILO standards and EU acquis  
 Evelyne Pichot (TBC) 
 
 15.30 – 16.00 Discussion and conclusion 
 
More information:  Liisa Heinonen, Ministry Of Economic Affairs and Employment, liisa.heinonen@tem.fi 

mailto:liisa.heinonen@tem.fi

