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Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen työkonfe
renssin hyväksymien merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan 
yleissopimuksen ja yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan 
yleissopimuksen hyväksymisestä. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kansainvälisen työjärjestön (ILOn) yleis
kokous, Kansainvälinen työkonferenssi, hy
väksyi vuonna 1996 yleissopimuksen nro 
179 ja suosituksen nro 186, jotka koskevat 
merenkulkijoiden työnvälitystä. Yleissopi
mus sisältää määräyksiä asianmukaisen ja 
maksuuoman työnvälityksen järjestämisestä 
merenkulkijoille sekä työnvälityspalvelujen 
tason seurannasta. Yleissopimusta täydentä
vä suositus sisältää yksityiskohtaisia mää
räyksiä työnvälityspalvelujen järjestämisestä 
ja sisällöstä sekä kansainvälisestä yhteistyös
tä. 

Vuonna 1997 Kansainvälisen työjärjestön 
yleiskokous, Kansainvälinen työkonferenssi, 
hyväksyi yksityisiä työnvälitystoimistoja 
koskevan yleissopimuksen nro 181 sekä sii
hen liittyvän suosituksen nro 188. Yleissopi
muksen tavoitteena on sallia yksityisten 
työnvälitystoimistojen toiminta sekä samalla 
suojella niiden palveluja käyttäviä työnteki
jöitä. 

Yleissopimusta täydentävä suositus sisältää 
yksityiskohtaisempia määräyksiä aiheesta. 

Yleissopimukset 179 ja 181 ovat osin sa
mansisältöiset, jonka johdosta on tarkoituk
senmukaista ratkaista yleissopimusten ratifi
ointiedellytykset yhtäaikaa. Kummankin 
yleissopimuksen hyväksyminen edellyttää 
eräitä tarkistuksia voimassa olevaan lainsää
däntöön. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset 
on valmisteltu ja ne esitellään eduskunnalle 
erillisessä hallituksen esityksessä. Siksi esi
tyksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväk
syisi yleissopimukset nro 179 ja nro 181, 
mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esi
tyksen eduskunnalle laeiksi työvoimapalve
lulain sekä työsuojelun valvonnasta ja muu
toksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 
21 a ja 25 §:n muuttamisesta. Suositus nro 
188 saatetaan eduskunnan tietoon otettavaksi 
huomioon vastaisessa lainvalmistelutyössä 
siltä osin kuin sitä pidetään tarkoituksenmu
kaisena ja mahdollisena. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Asian valmistelu 

Merenkulkijoiden työnvälitystä koskeva 
yleissopimus nro 179 ja sitä täydentävä suo
situs nro 186 on käsitelty alustavasti meren
kulkualan kolmikantakokouksessa vuonna 
1994. Lopullisesti asiakirjat hyväksyttiin 84. 
Kansainvälisessä työkonferenssissa loka
kuussa 1996, jolloin yleissopimuksen puo
lesta äänesti 197 edustajaa, vastaan 5 edus
tajaa 17 edustajan pidättyessä äänestämästä. 

Hallitus saattoi yleissopimuksen Kansain
välisen työjärjestön (ILO) perussäännön 19 
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artiklan edellyttämällä tavoin eduskunnan 
käsiteltäväksi syksyllä 1998 (HE 154/1998 
vp). Lausunnon hallituksen esityksen laati
mista varten antoivat liikenneministeriö, so
siaali- ja terveysministeriö, Kunnallinen työ
markkinalaitos, Valtion työmarkkinalaitos, 
Merenkulkulaitos ja merimiesasiain neuvot
telukunta. Lausuntojen ja merimiesasiain 
neuvottelukunnan näkemyksen johdosta hal
litus päätti esittää tuolloin, että yleissopi
musta nro 179 ei hyväksyttäisi. Perusteluna 
oli, että 85. Kansainvälinen työkonferenssi 
oli vuonna 1997 hyväksynyt yksityisiä työn-
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välitystoimistoja koskevan yleissopimuksen 
nro 181 ja suosituksen nro 188, joten oli 
tarkoituksenmukaista edellä mainittujen 
yleissopimusten osin yhtäläisten sanamuoto
jen takia ratkaista yleissopimusten ratifioin
tiedellytykset yhtä aikaa. 

Edellä mainitun yksityisiä työnvälitystoi
mistoja koskevan yleissopimuksen nro 181 
hyväksymisen puolesta työkonferenssissa 
äänesti 347 edustajaa, vastaan 5 edustajaa ja 
30 edustajaa pidättäytyi äänestyksestä. 

Lausunnon yleissopimuksen nro 181 ratifi
ointiedellytyksistä ovat antaneet sosiaali- ja 
terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, Pal
velutyönantajat ry, Teollisuuden ja työnanta
jain Keskusliitto (TT), Valtion työmarkkina
laitos (VTML), Kunnallinen työmarkkinalai
tos (KT), Suomen Ammattiliittojen Keskus
järjestö SAK ry (SAK), AKAVA ry sekä 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
(STTK). Lausunnonantajista SAK, AKAVA 
ja STTK ilmoittivat kannattavansa yleissopi
muksen ratifiointia, mutta toivat esille, että 
ratifiointi edellyttää eräitä tarkistuksia lain
säädäntöön. Palvelutyönantajat ja TT ilmoit
tivat, että yleissopimuksen 8 artiklan ran
gaistusseuraamusvaatimuksesta johtuen edel
lytyksiä yleissopimuksen välittömään ratifi
ointiin ei ole. Järjestöt katsoivat, että muu
toin ne eivät vastusta ratifiointia, jollei myö
hemmin ilmene, että ratifiointi edellyttäisi 
laajamittaisempia lainsäädännönmuutoksia. 
VTML katsoi, että Suomen tulisi ratifioida 
yleissopimus. Sosiaali- ja terveysministeriö 
ei vastustanut yleissopimuksen ratifiointia. 
Siltä osin kuin yleissopimuksessa on kyse 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan 
kuuluvista asioista, lainsäädäntö pääosin vas
taa sopimuksessa asetettu ja vaatimuksia. 

Hallituksen esitys on käsitelty meri
miesasiain neuvottelukunnassa ja ILO-neu
vottelukunnassa. Sekä merimiesasiain neu
vottelukunta että ILO-neuvottelukunta ovat 
puoltaneet yleissopimusten hyväksymistä, 
mikäli tarvittavat lainsäädäntömuutokset hy
väksytään. 

2. Nykytilanne ja yleissopimusten 
merkitys 

2.1. Yleissopimus (nro 179), joka koskee 
merenkulkijoiden työnvälitystä 

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) hyväksyi 
vuonna 1920 yleissopimuksen nro 9, joka 

koskee menmtesten työnvälitystä. Suomi 
ratifioi sopimuksen vuonna 1922. Kansain
välisessä työkonferenssissa hyväksytyllä 
yleissopimuksella nro 179 ja siihen liittyväl
tä suosituksena nro 186 uusittiin edellä mai
nittu yleissopimus nro 9. 

Uudistettu merenkulkijoiden työnvälitystä 
koskeva yleissopimus korostaa merenkulki
joiden julkisten maksuttomien työnvälitys
palvelujen merkitystä sekä yksityisten me
rialan työnvälityspalvelujen valvontaa. Yleis
sopimuksen hyväksymisen yhteydessä käy
dyissä keskusteluissa yleiskonferenssissa 
painotettiin, että merialan kansainvälisyydes
tä ja merenkulkijoiden erityisistä työoloista 
johtuen työnvälityspalvelujen tulee olla kor
keatasoisia ja taata kaikille merialan työnha
kijoille samantasoinen palvelu. Suomessa 
merenkulkijoiden työnvälitys nykyisin käy
tännössä tapahtuu julkisen työnvälityksen 
kautta tai varustamot palkkaavat merenkulki
joita suoraan palvelukseensa. Työvoimapal
velulain (1005/1993) mukaan työnvälitys 
merenkulkijoille on kiellettyä, jos siitä peri
tään maksua. Säädöksen valvonta kuuluu 
työsuojeluviranomaisille. 

Yleissopimus toisaalta mahdollistaa yksi
tyisten työnvälitysten toiminnan ja toisaalta 
sääntelee tätä toimintaa. Vaikka yksityinen 
työnvälitys on jo Suomessa sallittua voimas
sa olevan lainsäädännön mukaan, yleissopi
muksen toimintaa koskevia määräyksiä pide
tään hyödyllisinä. Yleissopimuksen toimin
nan sääntelyä koskeva artikla on osin sa
mansisältöinen kuin yleissopimuksessa nro 
181, joka koskee yksityisiä työnvälitystoi
mistoja. Siksi hallitus on pitänyt tarkoituk
senmukaisena käsitellä yleissopimuksen nro 
179 ratifiointiedellytykset yhtä aikaa yleisso
pimuksen nro 181 kanssa. 

2.2. Yleissopimus (nro 181), joka koskee 
yksityisiä työnvälitystoimistoja 

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) hyväksyi 
vuonna 1933 maksullisia työnvälitystoimis
toja koskevan yleissopimuksen (nro 34), jon
ka myös Suomi ratifioi vuonna 1935. Sopi
musta muutettiin vuonna 1949 ja Suomi rati
fioi uudistetun yleissopimuksen nro 96 
vuonna 1951. Tämän yleissopimuksen uu
distamistarve tuli ILOn piirissä esille useissa 
eri yhteyksissä 1990-luvulla. Suomi irtisanoi 
5.6.1992 yleissopimuksen nro 96. Yksityisiä 
työnvälitystoimistoja koskevan yleissopi-
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muksen nro 181 valmistelussa lähtökohtana 
olikin se, ettei yleissopimus nro 96 enää pe
riaatteiltaan vastannut muuttuneiden työ
markkinoiden tilannetta, poikkeuksena aino
astaan periaate työnvälityksen maksuttomuu
desta työntekijöille. 

Yleissopimuksen nro 181 tarkoituksena on 
sallia yksityisten työnvälitystoimistojen toi
minta määräystensä puitteissa ja samalla 
suojella niiden palveluja käyttäviä työnteki
jöitä. Sopimuksen määräyksissä on haluttu 
säilyttää tietty joustavuus, jotta kansalliset 
olosuhteet voidaan ottaa huomioon. Sopi
muksella ja suosituksena pyritään edistä
mään kaikkien työmarkkinoiden osatekijöi
den suhteita ja muodostamaan julkisen työn
välityksen ja yksityisten työnvälitystoimisto
jen välille toimiva yhteistyö. 

Suomessa yksityisiä työnvälitystoimistoja 
koskevat rajoitukset poistettiin vuonna 1994 
työvoimapalvelulainsäädännön uudistamisen 
yhteydessä. Ainoana rajoituksena työvoima
palvelulaissa (1 00511993) säilytettiin työnvä
lityksen maksukielto. Lähtökohtaisesti yleis
sopimuksen joustavuudesta johtuen myös 
mailla, joissa yksityisen työnvälityksen toi
minta on vapaata eikä siihen liity erillistä 
viranomaisvalvontaa on mahdollisuus nou
dattaa sopimusta. Yleissopimuksen hyväk
symisen myötä työvoimapalvelulain säännös
ten soveltamisala laajenee koskemaan myös 
yksityisiä työnvälitystoimistoja. Työnvälitys
palveluiden asiakkaiden eri perusteinen syr
jintä tulisi kieltää nimenomaisesti. Julkisen 
työnvälityksen ja yksityisten työnvälitystoi
mistojen mahdolliset yhteistyönmuodot on 

pääasiallisesti kirjattu yleissopimusta täyden
tävään suositukseen. Yleissopimuksen yh
teistyötä koskevan 13 artiklan johdosta työ
hallinnon ja yksityisten työnvälitystoimisto
jen sekä työmarkkinajärjestöjen yhteistyö 
tulee myös käytännössä tiivistymään. Lisäksi 
sopimus edellyttää viranomaisilta tiedon ko
koamista yksityisten työnvälitystoimistojen 
toiminnasta. Tiedon kerääminen voidaan 
toteuttaa kansallisesti sovittujen menettelyjen 
mukaisesti, mutta tietojen kerääminen sopi
muksen edellyttämällä tavalla tehostaisi tie
don keruuta. Suositukseen sisältyvät mää
räykset on tarkoitettu otettavaksi huomioon 
kansallisen yhteistyöntarpeiden pohjalta siinä 
määrin kuin se on tarkoituksenmukaista ja 
mahdollista. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
työnvälityksen maksukiellon valvonta kuu
luu työsuojeluviranomaisille. Yleissopimuk
sen hyväksymisen myötä lisättäisiin yksityi
sen työnvälitystoiminnan valvontaa ja työ
suojeluviranomaiset valvoisivat annettuja 
säännöksiä sen mukaan kuin työsuojelun 
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu
asioissa annetussa laissa (13111973) sääde
tään. Tämän valvonnan toteuttamiseksi kaik
ki ne, jotka tarjoavat työvoimapalvelulain 1 
a §:ssä tarkoitettuja yksityisiä työvoimapal
veluja velvoitettaisiin ilmoittamaan kirjalli
sesti kaupparekisterilaissa (12111979) sääde
tyn perusilmoituksen tekemisestä työsuojelu
viranomaiselle. Vastaava soveltamisalan 
muutos tehtäisiin myös rangaistussäännök
seen, joka koskee ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyöntiä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Yleissopimus (nro 179) ja suositus 
(nro 186), joka koskevat 
merenkulkijoiden työn välitystä 

1.1. Yleissopimuksen ja suosituksen sisältö 

Yleissopimuksen 1 artikla sisältää eräiden 
yleissopimuksessa käytettyjen käsitteiden 
määritelmiä. Käsitteellä "toimivaltainen vi
ranomainen" tarkoitetaan ministeriä, määrät
tyä virkamiestä, valtion virastoa tai viran
omaista, jolla on valtuus antaa sitovia sään
nöksiä, määräyksiä tai muita ohjeita meren
kulkijoiden työhönotosta ja työllistämisestä.-

Sopimuksessa käsite "työnvälityspalvelu" 
tarkoittaa yksityisellä tai julkisella sektorilla 
toimivaa henkilöä, yhtiötä, laitosta tai muuta 
organisaatiota, joka osallistuu merenkulkijoi
den työllistämiseen työnantajien lukuun tai 
työn hankkimiseen merenkulkijoille. Käsit
teellä "laivanvarustaja" tarkoitetaan aluksen 
omistajaa tai muuta organisaatiota tai henki
löä, jolle laivanvarustajan vastuu aluksen 
toiminnasta on siirtynyt ja joka vastuun siir
ron yhteydessä on suostunut ottamaan vas
tuun. "Merenkulkijoita" yleissopimuksen 
mukaisesti ovat kaikki ne henkilöt, jotka 
täyttävät kelpoisuusehdot johonkin työhön 
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tai toimeen merenkulkuun käytettävällä aluk
sella. Käsitteen ulkopuolelle jäävät kuitenkin 
henkilöt, jotka työskentelevät valtion sotilas
käytössä tai muussa kuin kaupallisessa käy
tössä olevilla aluksilla. 

Artiklan 2 mukaan yleissopimus ei rajoita 
jäsenvaltion oikeutta ylläpitää julkista me
renkulkijoiden työnvälitystä joko erillisenä 
yksikkönä tai osana muita työnvälityspalve
luja. Yksityistä merenkulkijoiden työnväli
tystä saa harjoittaa ainoastaan lupa- tai kel
poisuusmenettelyn tai muun sääntelyn mu
kaisesti. Ennen yksityisen työnvälityksen 
perustamista tai toiminnan muuttamista lai
vanvarustajia ja merenkulkijoita edustavia 
järjestöjä on kuultava. Yksityisten työnväli
tyspalvelujen perustamista suuremmassa 
määrin kuin on tarpeen ei pidä rohkaista. 

Yleissopimus ei 3 artiklan mukaisesti saa 
millään tavoin vaarantaa merenkulkijain ih
misoikeuksia, mukaan lukien ammattiyhdis
tysoikeudet 

Yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa 
luetellaan seikat, jotka jäsenvaltion on var
mistettava kansallisen lainsäädännön tai so
vellettavien määräysten avulla. Jäsenvaltion 
on taattava, ettei työnvälityksestä tai työn 
tarjoamisesta aiheutuvia kuluja tai maksuja 
peritä merenkulkijalta suoraan tai välillisesti. 
Yleissopimuksessa maksukiellon piiriin kuu
luviksi maksuiksi ja kuluiksi ei katsota pa
kollisista kotimaisista lääkärintarkastuksista, 
todistuksista, henkilökohtaisista matkustus
asiakirjoista tai kansallisesta merimieskirjas
ta aiheutuvia kustannuksia. Jäsenvaltion on 
päätettävä millaisin ehdoin työnvälityspalve
lut välittävät merenkulkijoita ulkomaille. 
Merenkulkijoiden henkilötietojen käsittelyä 
työnvälityksessä koskevat ehdot on määritel
tävä. Tämä koskee myös oikeutta kerätä, 
säilyttää ja yhdistellä ttetoja sekä luovuttaa 
niitä kolmansille osapuolille. Jäsenvaltion on 
päätettävä ehdot, joiden nojalla lupia tai 
muita työnvälitykseen annettuja valtuuksia 
voidaan perua tai kumota, jos lakeja tai 
määräyksiä rikotaan. Mikäh jäsenvaltion 
sääntelyjärjestelmä perustuu muuhun kuin 
lupiin ja valtuutuksiin, työnvälityksen toi
mmtaehdot ja ehtojen rikkomisesta seuraavat 
rangaistukset on määriteltävä. 

Artiklan 4 kohdan 2 nojalla jäsenvaltion 
on huolehdittava, että toimivaltaiset viran
omaiset valvovat tarkasti kaikkia työnväli
tyspalveluja sekä myöntävät ja uusivat työn
välitystoiminnan edellytyksenä olevan luvan 

tai muun valtuutuksen vasta varmistuttuaan, 
että työnvälityspalvelu vastaa kansallisen 
lainsäädännön vaatimuksia. Työnvälityspal
velujen henkilöstöllä tulee olla riittävä kou
lutus ja merenkulkualan tuntemusta. Työn
välityspalvelujen käyttämät keinot, menetel
mät ja luettelot eivät saa estää tai vaikeuttaa 
merenkulkijoiden työnsaantia. Työnvälitys
palvelujen tulee mahdollisuuksiensa mukaan 
varmistaa, että työnantaja turvaa työntekijän 
niin, ettei työntekijää jätetä vieraaseen sata
maan. Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten 
on 4 artiklan mukaisesti varmistettava, että 
perustetaan turvajärjestelmä, jolla korvataan 
merenkulkijoille heidän kärsimänsä rahalliset 
menetykset, mikäli työnvälityspalvelu ei täy
tä velvoitteitaan heitä kohtaan. 

Yleissopimuksen 5 artiklan mukaan me
renkulkijoiden työnvälitystä hoitavien taho
jen tulee pitää rekisteriä työhön välittämis
tään merenkulkijoista. Työnvälityspalvelujen 
on varmistettava, että heidän työhön välittä
mänsä merenkulkijat ovat päteviä ja heillä 
on tehtävään vaadittavat asiapaperit Työso
pimusten ja työehtojen tuee olla sovellettavi
en kansallisten säädösten, määräysten ja työ
ehtosopimusten mukaisia. Artiklan mukai
sesti merenkulkijoille on tiedotettava heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Työn
välityspalvelujen on myös varmistettava, että 
merenkulkijat voivat perehtyä työsopimuk
seen ja työehtoihin ja, että merenkulkijat 
saavat jäljennöksen työsopimuksestaan. 

Artiklan 6 mukaisesti toimivaltaisen viran
omaisen on varmistettava, että työnvälitys
palveluja koskevien valitusten tutkimista 
varten on sopiva koneisto ja menettelytavat. 
Työnvälitystä hoitavien tahojen tulee tutkia 
ja vastata kaikkiin valituksiin, jotka liittyvät 
niiden toimintaan. Työ- ja elinolosuhteita 
aluksilla koskevat valitukset työnvälityspal
velujen on toimitettava toimivaltaiselle vi
ranomaiselle. Yleissopimus ei kuitenkaan 
estä merenkulkijaa tekemästä valitusta suo
raan toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Yleissopimusta täydentävä suositus nro 
186 sisältää tarkempia määräyksiä toimival
taisen viranomaisen tehtävistä sekä jäsenval
tioiden ja merenkulkualan järjestöjen kan
sainvälisestä yhteistyöstä. 

1.2. Yleissopimuksen suhde Suomen 
lainsäädäntöön 

Yleissopimuksen 1 artiklan 1 (b) kohdan 
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mukaan työnvälityspalvelulla tarkoitetaan 
henkilöä, yhtiötä, laitosta, virastoa tai muuta 
yksityistä tai julkista organisaatiota, joka 
työnantajan lukuun ottaa työhön merenkulki
joita tai etsii merenkulkijoille työnantajan. 
Toiminta käsittää sekä työvoiman vuokrauk
sen (vuokratyö) että työnvälityksen. 

Yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohdan pe
rusteella yleissopimuksen 1 artiklassa määri
teltyä yksityistä työnvälityspalvelua saa har
joittaa jäsenvaltion alueella vain lupa- tai 
kelpoisuusmenettelyn tai muun sääntelyn 
mukaisesti. Vastaava määräys sisältyy myös 
yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan 
yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohtaan. Työ
suojelun valvonnasta ja muutoksenhausta 
työsuojeluasioissa annetun lain ( 131/ 1973), 
jäljempänä työsuojelun valvontalain, 21 a 
§:n 1 momentissa säädetään työvoiman 
vuokrausta harjoittavan työnantajan ilmoitus
velvollisuudesta. Vuokratyövoimasta tehdys
tä kaupparekisterilaissa (121/1979) säädetys
tä perusilmoituksen tekemisestä on ilmoitet
tava kirjallisesti asianomaiselle työsuojeluvi
ranomaiselle. Työsuojelun valvontalain 21 a 
§:n 1 momentti ei koske työnvälityspalveluja 
tai muita työnhakemiseen liittyviä työvoima
palveluja. Siten artiklan johdosta ilmoitus
velvollisuus tulee laajentaa koskeaan myös 
yksityisiä työnvälityspalveluja. 

Yleissopimus korostaa julkisten maksutto
mien merialan työnvälityspalveluiden merki
tystä. Yleissopimuksen 4 artiklan a kohdan 
mukaan työnvälityksestä tai työn tarjoami
sesta aiheutuvat kulut tai maksut eivät saa 
suoraan tai välillisesti, osin tai kokonaan 
tulla merenkulkijan maksettavaksi. Työvoi
mapalvelulain 16 §:n 2 momentin mukaan 
työnvälitys merenkulkijoille on kielletty, jos 
siitä peritään maksua. Maksukiellon noudat
tamista valvovat työsuojeluviranomaiset sen 
mukaan kuin työsuojelun valvontalaissa sää
detään. Rangaistus 16 §:n mukaan työnvä
lityksestä säädetään rikoslain (39/1889) 47 
luvun 6 §:ssä. Viimeksi mainitun lainkohdan 
mukaan se, joka perii maksun työnvälityk
sestä merenkulkijoille, on tuomittava sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo
deksi. Säännökset täyttävät yleissopimuksen 
kyseessä olevan kohdan vaatimukset. 

Artiklan 4 c kohdan mukaan merenkulki
joiden henkilötietojen käsittelyä työnvälityk
sessä koskevat ehdot on määriteltävä tie
tosuojan ja luottamuksellisuuden puitteissa. 
Henkilötietojen suojaa koskee yleislakina 

henkilörekisterilaki ( 471/ 1987). Tämän kor
vaava henkilötietolaki ja laki yksityisyyden 
suojasta työelämässä ovat parasta aikaa käsi
teltävinä eduskunnassa. Uudistusten tarkoitus 
on parantaa henkilötietojen suojan osalta 
yksityisten henkilöiden asemaa ja vaikutus
mahdollisuuksia. Vastaavasti yksityisyyden 
suojasta työelämässä annetulla lailla pyritään 
turvaamaan mahdollisimman hyvä yksityi
syyden suoja työnhakijoille ja työntekijöille. 
Lisäksi sääntely tarkistetaan vastaamaan Eu
roopan yhteisön lainsäädännön, kansainvälis
ten sopimusten ja suositusten sekä vuonna 
1995 toteutetun perusoikeusuudistuksen vaa
timuksia. Myös työvoimapalvelulain 6 lu
vussa säädetään tietosuojasta. Voimassa ole
va lainsäädäntö ja esitetyt lakiehdotukset 
vastaavat yleissopimuksen vaatimuksia. 

Yleissopimuksen 5 artikla sisältää mää
räyksiä työnvälitystoimistojen velvollisuu
desta pitää rekisteriä välittämistään meren
kulkijoista ja vastata osaltaan välittämiensä 
merenkulkijoiden pätevyydestä. Artiklassa 
määrätään myös, että työsopimusten ja työ
ehtojen tulee olla sovellettavien lakien, mää
räysten ja työehtosopimusten mukaisia sa
moin kuin velvollisuudesta tiedottaa meren
kulkijoille heidän oikeuksistaan ja velvolli
suuksistaan. Merimieslain (423/1978) 4 § 1 
momentin mukaan työsopimus on tehtävä 
kirjallisesti, mistä huolehtiminen kuuluu 
työnantajalle. Säännöksen 2 momentin nojal
la on annettu asetus merimieslaissa tarkoite
tun työsopimuksen tekemisestä (783/ 1995). 
Tämän asetuksen 1 §:ssä luetelluissa seikois
sa, jotka vähintään on mainittava merimies
laissa tarkoitetussa työsopimuksessa, on mai
nittu myös työsuhteessa mahdollisesti sovel
lettava työehtosopimus. Työministeriö on 
antanut päätöksen merimieslaissa tarkoitetun 
työsopimuksen tekemisestä annetussa asetuk
sessa tarkoitetun työsopimuslomakekaavan 
vahvistamisesta (830/1995). Merimieslaissa 
tarkoitetun työsopimuksen tekemisestä anne
tun asetuksen 2 §:n mukaan työsopimus on 
tehtävä viitenä kappaleena, joista yksi toimi
tetaan merimieskatselmuslaissa ( 1005/ 1986) 
tarkoitetulle katselmuksen toimittajalle. Työ
sopimukset ja työehdot perustuvat työlain
säädäntöön ja työehtosopimuksiin, joita 
työnantajat ovat velvollisia noudattamaan. 
Näiden ehtojen valvonta kuuluu työmark
kinajärjestöille ja työsuojeluviranomaisille. 
Käytäntö ja lainsäädäntö vastaavat yleissopi
musta. 



6 HE 268/1998 vp 

Artikla 6 koskee työnvälityspalveluita kos
kevien valitusten tutkimista ja toimivaltaisen 
viranomaisen velvollisuutta luoda tätä varten 
tarpeellinen koneisto ja menettelytavat. 
Myös tätä artiklaa vastaava määräys stsältyy 
yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevaan 
yleissopimukseen nro 181. Määräyksen osal
ta Suomen lainsäädäntö täyttää yleissopi
muksen vaatimukset. Työsuojelun valvonta
lain mukaisesti työsuojeluviranomaisilla on 
oikeus toimittaa työsuojelutarkastuksia työ
paikoilla ja muissa työsuojeluvalvonnan to
teuttamiseksi tarpeellisissa kohteissa kuten 
yksityisissä työnvälitystoimistoissa. Valvon
tamenettelystä ja pakkokeinoista sekä muu
toksenhausta työsuojeluviranomaisten pää
töksiin on työsuojelun valvontalaissa omat 
säännöksensä. 

1.3. Yleissopimuksen suhde 
yhteisölainsäädäntöön 

Euroopan yhteisössä ei ole tällä hetkellä 
sääntelyä eikä vireillä säädösvalmistelua 
yleissopimuksen alalta. 

2. Yleissopimus (nro 181) ja suositus (nro 
188), jotka koskevat yksityisiä 
työnvälitystoimistoja 

2.1. Yleissopimuksen ja suosituksen sisältö 

Artiklassa 1 on määritelty käsite 
"yksityinen työnvälitys toimisto". Käsitteellä 
tarkoitetaan kaikkia julkisista viranomaisista 
riippumattomia luonnollisia henkilöitä ja 
oikeushenkilöitä, jotka tarjoavat yhtä tai 
useampaa artiklassa lueteltuja työvoimapal
veluja. Sopimuksen piiriin kuuluvat palvelut 
on määritelty laajasti, koska on haluttu lisätä 
sopimuksen soveltuvuutta suhteessa erilaisiin 
palveluihin. Artikla sisältää myös käsitteiden 
"työntekijät" ja "työntekijöiden henkilötieto
jen käsittely" määrittelyt. 

Artiklan 2 mukaan yleissopimuksen sovel
tamisala on laaja. Sopimusta sovelletaan 
kaikkiin yksityisiin työnvälitystoimistoihin ja 
kaikkiin työntekijäryhmiin ja toimialoihin. 
Ainoastaan merenkulkijoiden työnvälitys on 
rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Artiklas
sa todetaan, että yleissopimuksen yhtenä ta
voitteena on sen määräysten puitteissa sallia 
yksityisten työnvälitystoimistojen toiminta 
sekä suojella niiden palveluja käyttäviä työn
tekijöitä. Jäsenvaltion on kuitenkin 2 artiklan 

mukaan ja siinä määrätyissä rajoissa mah
dollista rajoittaa yksityisen työnvälitystoi
miston toimintaa neuvoteltuaan edustavimpi
en työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kans
sa. Toimintaa voidaan rajoittaa tiettyjen olo
suhteiden vallitessa jonkin työntekijäryhmän 
tai toimialan osalta yhden tai useamman 1 
artiklassa mainitun työvoimapalvelun tarjoa
miseksi. Mahdollista on myös jättää jonkin 
toimialan työntekijät tai osa heistä joko ko
konaan tai osittain yleissopimuksen ulkopuo
lelle edellyttäen, että asianomaisille työnteki
jöille on muulla tavoin taattu riittävä turva. 

Yleissopimuksen 3 artiklassa todetaan, että 
yksityisen työnvälitystoimiston oikeudellinen 
asema on määriteltävä kansallisen lain ja 
käytännön mukaisesti. Artiklan 2 kohdan 
mukaan yksityisten työnvälitystoimistojen 
toimintaa koskevat ehdot on määriteltävä lupa-
tai kelpoisuusmenettelyllä, jollei niitä ole 

kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä 
muuten tarkoituksenmukaisella tavalla sään
nelty tai määritelty. 

Artiklan 4 nojalla on varmistettava, että 
yksityisten työnvälitystoimistojen välittämien 
työntekijöiden järjestäytymisoikeutta tai kol
lektiivista neuvotteluoikeutta ei loukata. 

Artiklassa 5 veivoitetaan jäsenvaltio var
mistamaan, että yksityiset työnvälitystoimis
tot kohtelevat työntekijöitä syrjimättä heitä 
rodun, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, po
liittisen mielipiteen, kansallisen alkuperän, 
yhteiskunnallisen aseman tai muun seikan 
kuten iän tai vajaakuntoisuuden perusteella. 
Tämä ei kuitenkaan estä yksityisiä työnväli
tystoimistoja tarjoamasta erityispalveluja tai 
tavoiteohjelmia, joilla pyritään helpottamaan 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
työntekijöiden työnhakua. 

Yleissopimuksen 6 artikla koskee työnteki
jöiden henkilötietojen käsittelyä yksityisissä 
työnvälitystoimistoissa. Henkilötietojen kä
sittelyn on tapahduttava siten, että tietosuoja 
ja työntekijöiden yksityisyyden kunnioitta
minen turvataan. Tietojenkäsittelyn tulee 
myös rajoittua ammattitaitoa ja työkokemus
ta koskeviin seikkoihin ja muihin asiaan vä
littömästi vaikuttaviin tietoihin. 

Artiklassa 7 kielletään yksityisiä työnväli
tystoimistoja perimästä maksuja tai kuluja 
työntekijöiltä suoraan tai epäsuorasti. Artik
lan 2 kohdan mukaan toimivaltainen viran
omainen voi kuitenkin työntekijöiden edun 
vaatiessa hyväksyä poikkeuksia maksukiel
losta neuvoteltuaan työnantajien ja työnteki-
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jöiden edustaviropien järjestöjen kanssa. 
Poikkeaminen on mahdollista tiettyjen työn
tekijäryhmien sekä yksityisten työnvälitystoi
mistojen tarjoamien määrättyjen palvelujen 
osalta. 

Jäsenvaltioiden on 8 artiklan mukaisesti 
neuvoteltuaan työnantajien ja työntekijöiden 
edustaviropien järjestöjen kanssa toimittava
siten, että työntekijöille, joita yksityiset 
työnvälitystoimistot välittävät tai sijoittavat -
työhön kyseisen jäsenvaltion alueelle taataan 
riittävä suojelu ja estetään heihin kohdistuvat 
väärinkäytökset. Tarvittaessa toimenpiteisiin 
on ryhdyttävä yhteistyössä muiden jäsenval
tioiden kanssa. Toimenpiteisiin on sisällyttä
vä lainsäädäntö, joka mahdollistaa rangais
tukset, mukaan lukien viipiilisiä käytäntöjä 
ja väärinkäytöksiä harjoittavien yksityisten 
työnvälitystoimistojen kieltäminen. Kun 
työntekijöitä välitetään työhön jäsenvaltiosta 
toiseen, kyseisten jäsenvaltioiden on harkit
tava kahdenvälisten sopimusten solmimista, 
jotta estetään työntekijöiden välittämiseen ja 
työsuhteeseen liittyvät väärinkäytökset ja 
viipilliset käytännöt. 

Artiklan 9 mukaan jäsenvaltioiden on ryh
dyttävä toimiin, joilla varmistetaan, etteivät 
yksityiset työnvälitystoimistot käytä tai tar
joa lapsityövoimaa. 

Artiklan 10 mukaisesti toimivaltaisen vi
ranomaisen on varmistettava, että yksityisten 
työnvälitystoimistojen toimintaan kohdistuvi
en valitusten, väitettyjen väärinkäytösten ja 
vilpillisten käytäntöjen tutkimiseen on ole
massa sopiva koneisto ja menettelytavat. 

Yleissopimuksen 11 artiklassa veivoitetaan 
jäsenvaltiot kansallisen lain ja käytännön 
mukaisesti ryhtymään tarvittaviin toimiin, 
jotta yksityisten työnvälitystoimistojen 1 ar
tiklan 1 (b) kohdan tarkoittamalla tavoin 
palkkaamille työntekijöille taataan riittävä 
suojelu artiklassa lueteltujen asioiden kuten 
järjestäytymisvapauden, työajan ja muiden 
työehtojen suhteen. 

Artiklan 12 mukaan jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisen lain ja käytännön 
mukaisesti 1 artiklan 1 (b) kohdan tarkoitta
mia palveluja tarjoavien yksityisten työnväli
tystoimistojen ja käyttäjäyritysten välinen 
vastuunjako artiklassa luetelluissa asioissa. 
Näitä ovat muun muassa työehtosopimus
neuvottelut, vähimmäispalkat sekä työaika ja 
muut työehdot ArtikloJen 11 ja 12 asialuet
telot ovat vähäisin poikkeuksin samansisäl
töiset. 

Artiklan 13 nojalla jäsenvaltion on muo
toiita, määriteltävä ja määräajoin tarkistetta
va ehdot julkisen työnvälityksen ja yksityis
ten työnvälitystoimistojen yhteistyön edistä
miseksi. Artiklan 2 kohdan mukaan edellä 
mainittujen ehtojen on perustuttava sille pe
riaatteelle, että julkisilla viranomaisilla on 
lopullinen päätösvalta, kun kyse on työmark
kinapolitiikan määrittelystä, sen toi
meenpanoa varten varattujen julkisten varo
jen käytöstä ja käytön valvonnasta. Yksityis
ten työnvälitystoimistojen on myös toimitet
tava toimivaltaisille viranomaisille näiden 
pyytämät tiedot, joita viranomaiset tarvitse
vat yksityisten työnvälitystoimistojen raken
teesta ja toiminnoista sekä tilastollisiin tar
koituksiin tarvittavat tiedot. Siten kansalli
sesti voidaan arvioida tarve koota tietoja 
yksityisten työnvälitystoimistojen toiminnas
ta. 

Yleissopimuksen määräykset on artiklan 
14 mukaan täytäntöönpantava kansallisen 
lainsäädännön avulla tai muilla kansallisen 
käytännön mukaisilla keinoilla kuten työeh
tosopimuksilla. Täytäntöönpanon valvonnas
ta vastaa työsuojelun valvonnasta vastaava 
viranomainen tai muu toimivaltainen viran
omainen. Yleissopimuksen rikkomusten va
ralle on oltava käytettävissä ja tehokkaasti 
sovellettavissa riittäviä oikeuskeinoja, joihin 
tarvittaessa sisältyy myös rangaistuksia. 

Artiklan 15 mukaisesti yleissopimus ei 
kuitenkaan vaikuta muissa kansainvälisissä 
työtä koskevissa yleissopimuksissa annettui
hin määräyksiin, jotka ovat edullisempia 
yksityisten työnvälitystoimistojen välittämien 
tai palkkaamien työntekijöiden kannalta. 

Suositus sisältää tarkempia määräyksiä 
työntekijöiden suojelusta sekä julkisen työn
välityksen ja yksityisten työnvälitystoimisto
jen välisestä yhteistyöstä. 

2.2. Yleissopimuksen suhde Suomen 
lainsäädäntöön 

Työnvälitystä koskevia säännöksiä sisältyy 
työvoimapalvelulakiin (1 005/1993), työ
suojelun valvonnasta ja muutoksenhausta 
työsuojeluasioissa annettuun lakiin 
( 13111973), jäljempänä työsuojelun valvon
talaki sekä rikoslakiin (39/1889). 

Yleissopimuksen määräykset ovat varsin 
joustavia ja siten sovellettavissa hyvinkin 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin. Yleissopi
muksen 1 artiklassa on määritelty sopimuk-
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sen purun kuuluvat palvelut. Yksityisellä 
työnvälitystoimistolla tarkoitetaan artiklan 
mukaan julkisista viranomaisista riippuma
tonta luonnollista henkilöä tai oikeushenki
löä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa artiklassa 
mainituista työvoimapalveluista. Artiklassa 
mainitaan työnvälitys- ja vuokratyöpalvelut 
sekä muut työnhakuun liittyvät työvoimapal
velut Edelleen yleissopimuksen 2 artiklan 3 
kohdan mukaan yleissopimuksen eräänä ta
voitteena on sallia 1 artiklassa määriteltyjen 
yksityisten työnvälitystoimistojen toiminta ja 
samalla suojella niiden palveluja käyttäviä 
työntekijöitä. Työvoimapalvelulaki koskee 
nykyisellään artiklassa määritellyistä palve
luista ainoastaan työnvälitystä. Siten työvoi
mapalvelulain säännösten ja niiden nojalla 
annettujen asetusten säännösten sovelta
misala olisi laajennettava yleissopimuksen 
edellyttämällä tavalla. 

Artikla 3 koskee yksityisten työnvälitystoi
mistojen toimintaedellytysten säätelyä. Ar
tiklan mukaan yksityisten työnvälitystoimis
tojen oikeudellinen asema määräytyy kansal
lisen lainsäädännön mukaan. Artiklan 2 koh
ta edellyttää, että yksityisten työnvälitystoi
mistojen toimintaa koskevat ehdot on määri
teltävä lupa- tai kelpoisuusmenettelyllä, jol
lei niitä ole kansallisessa lainsäädännössä tai 
käytännössä muuten tarkoituksenmukaisella 
tavalla säännelty tai määrätty. Työsuojelun 
valvontalain 21 a §:n 1 momentissa sääde
tään työvoiman vuokrausta harjoittavan 
työnantajan ilmoitusvelvollisuudesta. Vuok
ratyövoimasta tehdystä kaupparekisterilaissa 
( 121/ 1979) säädetystä perusilmoituksen teke
misestä on ilmoitettava kirjallisesti asian
omaiselle työsuojeluviranomaiselle. Työ
suojelun valvontalain 21 a §:n 1 momentti ei 
nykyisellään koske työnvälityspalveluja tai 
muita työnhakemiseen liittyviä työvoimapal
veluita, joten yleissopimuksen sääntelyvaati
mus edellyttää, että ilmoitusvelvollisuus 
muutettaisim koskemaan myös yksityisiä 
työnvälitystoimisto ja. 

Yleissopimuksen 4 artiklan mukaan on 
varmistettava, ettei yksityisten työnvälitys
toimistojen välittämien työntekijöiden järjes
täytymisoikeutta tai kollektiivista neuvottelu
oikeutta loukata. Hallitusmuodon 10 a §:ssä 
taataan kaikille yhdistymisvapaus. Lisäksi 
nimenomaisesti turvataan ammatillinen yh
distymisvapaus ja vapaus järjestäytyä mui
den etujen valvomiseksi. Lailla annetaan 
tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden 

ja yhdistymisvapauden käyttämisestä. Työ
sopimuslain (320/1970) 52 §:ssä säädetään 
yhdistymisvapauden suojasta. Myös rikoslain 
47 luvun 5 §:ssä on säädetty rangaistus 
työntekijöiden järjestäytymisvapauden louk
kaamisesta. 

Artikla 5 koskee syrjinnän kieltoa. Artik
lan mukaan jäsenvaltioiden tulee taata työn
tekijöiden tasa-arvoinen kohtelu ja varmis
taa, etteivät yksityiset työnvälitystoimistot 
syrji työntekijöitä rodun, ihonvärin, suku
puolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, 
kansallisen alkuperän, yhteiskunnallisen ase
man tai muun kansallisesti säännellyn seikan 
kuten iän tai vajaakuntoisuuden perusteella. 
Suomen tasa-arvolainsäädäntö on artiklan 
mukainen. Myös työvoimapalvelulain 3 
§:ssä edellytetään, että työvoimapalvelujen 
järjestämisessä otetaan huomioon sukupuol
ten välisen tasa-arvon edistäminen työmark
kinoilla. Työsopimuslain 17 §:n säädetty 
syrjinnän kielto koskee sekä työsuhteen ai
kana tapahtuvaa toimintaa että työnhakuti
lannetta. Rikoslain 11 luvun 9 §:ssä sääde
tään syrjinnästä ja 47 luvun 3 §:ssä erityi
sesti työsyrjinnästä. Rangaistavaksi säädetys
tä työsyrjinnästä on kyse, jos työnantaja tai 
tämän edustaja työpaikasta ilmoittaessaan, 
työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen 
aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä 
asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulli
seen asemaan jonkin säännöksessä luetelluo 
seikan perusteella. Artiklan johdosta työvoi
mapalvelulakiin tulee kuitenkin lisätä sään
nös, jolla varmistetaan, että yksityisissä 
työnvälitystoimistoissa työntekijöitä ja työn
hakijoita kohdellaan tasapuolisesti. 

Artiklassa 6 määrätään työntekijöiden hen
kilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen suo
jaa sääntelee henkilörekisterilaki 
(471/1987), joka on yleislaki ja sovelletta
vissa myös työelämässä. Eduskunnalle on 
esitetty hyväksyttäviksi uusi henkilötietojen 
suojaa koskeva yleislaki, henkilötietolaki se
kä sitä täydentävä laki yksityisyyden suojas
ta työelämässä. Uuden yleislain tarkoitus on 
parantaa henkilötietojen suojan osalta yksi
tyisten henkilöiden asemaa ja vaikutusmah
dollisuuksia. Uudistuksella myös yhdenmu
kaistetaan lainsäädäntö Euroopan yhteisön 
lainsäädännön, kansainvälisten sopimusten ja 
suositusten sekä vuonna 1995 toteutetun pe
rusoikeusuudistuksen vaatimusten kanssa. 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
sääntelee erityisesti työnhakijan ja työnteki-
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jän yksityisyyden suojaa. Lain tavoitteena 
on, että tietojen käsittely olisi mahdolli
simman luottamuksellista ja, että vain työn 
kannalta tarpeellisia tietoja kerättäisiin. Li
säksi tietosuojasta säädetään työvoimapalve
lulain 6 luvussa. Artiklan edellyttämällä ta
valla henkilötietojen käsittelyä koskevia 
säännöksiä sovelletaan kaikkim työsuhtei
siin. Hyväksyttävänä olevan lain yksityisyy
den suojasta työelämässä 3 §:n mukaan 
työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työ
suhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, 
mikä vastaa artiklan 6 (b) kohdan vaatimus
ta. Lakiehdotuksessa työntekijällä tarkoite
taan myös työnhakijaa ja työsuhteella myös 
muuta palvelussuhdetta. Voimassa oleva 
lainsäädäntö ja esitetyt lakiehdotukset vas
taavat yleissopimuksen vaatimuksia. 

Yksityisten työnvälitystoimistojen maksut
tomuutta koskee yleissopimuksen 7 artikla. 
Työvoimapalvelulain 16 §:ssä on säädetty 
nimenomaisesti työvoimapalvelujen maksu
kiellosta, jonka mukaan työllistymiseen suo
ranaisesti tähtäävistä työnvälityspalveluista 
ei saa periä maksua henkilöasiakkaalta. Ran
gaistus 16 §:n mukaan työnvälityksestä sää
detään rikoslain 47 luvun 6 §:ssä. Työsuoje
luviranomaiset valvovat maksukiellon nou
dattamista sen mukaan kuin työsuojelun val
vontalaissa säädetään. Sääntely vastaa yleis
sopimuksen vaatimuksia. 

Artiklassa 8 määrätään toiseen jäsenvalti
oon muuttavan työntekijän suojelusta. Työn
tekijöihin kohdistuvien väärinkäytösten estä
miseksi jäsenvaltioilla on oltava lainsäädän
tö, joka mahdollistaa rangaistukset tarvitta
essa. Rangaistuksiin kuuluu mahdollisuus 
kieltää viipiilisiä käytäntöjä tai väärinkäytök
siä harjoittavien yksityisten työnvälitystoi
mistojen toiminta. Työsuojelun valvontalain 
15 §:n nojalla työsuojeluviranomaiset voivat 
tarvittaessa kieltää yksityisen työnvälitystoi
miston toiminnan. Lisäksi työsuojelun val
vontalain 21 a § mukaan työsuojeluvi
ranomainen voi kieltää työvoiman vuokraa
misen ulkomaille ja tätä koskevan julkisen 
ilmoittelun, jos työnantaja olennaisesti rik
koo työsuhteen ehtoja ulkomailla suoritetus
sa työssä. Suomen lainsäädäntö on yhden
mukainen sopimuksen kanssa. 

Yleissopimuksen 9 artiklassa edellytetään 
jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät yksityi
set työnvälitystoimistot käytä tai tarjoa lapsi-
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työvoimaa. Lasten työssäkäyntiä koskee laki 
nuorista työntekijöistä (99811993), jota so
velletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee 
työ- tai virkasuhteessa. Lain soveltamisalan 
ulkopuolelle jää ainoastaan laivatyö, jota 
koskevat kuitenkin vastaavat säännökset me
rimieslaissa ( 423/ 1978), merityöaikalaissa 
(29611976) ja työturvallisuuslaissa 
(299/1958). Lisäksi asetus nuorten työnteki
jäin suojelusta (508/1986) sisältää tarkempia 
rajoituksia alle 18-vuotiaiden tekemään työ
hön. Työministeriö on antanut päätöksen 
nuorille työntekijöille vaarallisista töistä 
(756/1996) ja nuorille sopivista kevyistä 
töistä ( 1431/ 1993). Siten lasten työssäkäynti 
on erittäin tiukasti rajoitettu Suomen lainsää
dännössä ja sääntely koskee myös vuokra
työssä työskentelyä. Nimenomaista säännös
tä, joka kieltäisi alaikäisen työvoiman tarjoa
misen ei lainsäädännössä ole. Tästä johtuen 
työvoimapalvelulakiin tulisi lisätä säännös, 
jossa alaikäisen työvoiman käyttö ja tarjo
aminen yksityisten työnvälitystoimistojen 
palvelutarjonnassa kiellettäisiin. Lainmuu
toksen toteuduttua lainsäädäntö vastaisi yk
siselitteisesti artiklan vaatimusta. 

Artikla 10 mukaan yksityisiä työnvälitys
toimistoja koskevien valitusten, väitettyjen 
väärinkäytösten ja vilpillisten käytäntöjen 
tutkimiseen on oltava sopiva koneisto ja me
nettelytavat. Suomessa työsuojelua koskevi
en säännösten ja määräysten valvonnasta, 
sikäli kuin se on säädetty työsuojeluvi
ranomaisten tehtäväksi, sekä muutoksen
hausta työsuojeluviranomaisten päätöksiin 
säädetään työsuojelun valvontalaissa. Työ
suojeluviranomaisilla on oikeus toimittaa 
työsuojelutarkastuksia työpaikoilla ja muissa 
valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisissa koh
teissa kuten yksityisissä työnvälitystoimis
toissa. Valvontamenettelystä, pakkokeinois
ta ja muutoksenhausta työsuojeluviranomais
ten päätöksiin on työsuojelun valvontalaissa 
omat säännöksensä. Tältä osin lainsäädäntö 
täyttää yleissopimuksen vaatimukset. 

Yleissopimuksen 11 artiklassa edellytetään 
sopimuksen 1 artiklan (b) kohdan tarkoitta
malla tavalla palkattujen työntekijöiden riit
tävän suojelun takaamista 11 artiklassa lue
telluissa asioissa. Voimassa olevat työlain
säädännön säännökset ja määräykset ovat 
soveltamisalaltaan yleisiä ja ne koskevat 
kaikkia työnantajia ja työntekijöitä siitä riip-



10 HE 268/1998 vp 

pumatta, onko työsuhde solmittu työnväli
tystoimiston välityksellä vai muuten taikka 
tekeekö työntektjä työtään työsuhteessa 
vuokratyönantajaan tai työnteettäjään. Myös 
työsuojeluviranomaisten valvonta kohdistuu 
kaikkiin työntekijöihin edellä mainituista 
seikoista riippumatta. 

Lisäksi valtioneuvoston päätöksen eräistä 
työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä 
(782/ 1997) tarkoituksena on nimenomaisesti 
varmistaa vuokratyöntekijöille sama työ
suojelun taso kuin työpaikan muille työnte
kijöille. Artiklan e) kohta koskee lakisäätei
siä sosiaalietuuksia. Suomessa kuten myös 
yleensä muissakin maissa työttömyysturvan 
saamisen edellytyksenä on työttömyysturvaa 
koskevien säännösten mukaan työnhaki
janaolo julkisessa työnvälitystoimistossa. 
V alvonrian kannalta tarkoituksenmukaista 
saattaisi olla, että työnjako yksityisten työn
välitystoimistojen ja julkisen työnvälityksen 
osalta säilyisi jatkossakin nykyisenkaltaisena 
eli työttömyysturvan saamisen ehtona olisi 
työnhakijanaolo julkisessa työvoimatoimis
tossa. Suomen lainsäädännön ja yleissopi
muksen välillä ei ole ristiriitaa. 

Artiklassa 12 edellytetään sopimuksen 1 
artiklan 1 (b) kohdan tarkoittamia palveluita 
tarjoavien yksityisten työnvälitystoimistojen 
ja käyttäjäyritysten välistä vastuunjakoa 12 
artiklassa luetelluissa asioissa. Artiklassa 
luetellut asiat ovat sellaisia, joista työnanta
jan kuuluu huolehtia. Artiklan f) kohdassa 
mainitun työturvallisuuden osalta on myös 
erikseen säädetty käyttäjäyrityksen ja työvoi
man vuokrausyrityksen vastuusta työturvalli
suuslain (299/1958) 3 § 2 momentissa. 
Säännöksen mukaan työturvallisuuslakia so
vellettaessa pidetään työnantajana myös työn 
teettäjää, joka oman johtonsa ja valvontaosa 
alaisena käyttää toisen työnantajan palveluk
sessa olevaa työvoimaa. Työvoimaa luovut
tavan työnantajan velvoitteista on tällöinkin 
voimassa, mitä työturvallisuuslaissa sääde
tään työnantajasta. Rikoslain 47 luvun 7 § 
koskee vastuun kohdentumisesta. Säännök
sen mukaan kyseisessä luvussa rangaistavak
si säädetystä työnantajan tai tämän edustajan 
menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, 
jonka velvollisuuksien vastainen teko tai 
laiminlyönti on. Tällöin huomioidaan asian
omaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimi
valtuuksiensa laatu ja laajuus sekä muuten
kin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syn
tyyn ja jatkumiseen. 

Artikla 13 käsittelee julkisen työnvälityk
sen ja yksityisten työnvälitystoimistojen yh
teistyötä. Jäsenvaltion on artiklan mukaan 
muotoiltava, määriteltävä ja määräajoin tar
kistettava tämän yhteistyön edistämistä kos
kevat ehdot. Viranomaisilla on myös velvol
lisuus koota yksityistä työnvälitystä koske
vaa informaatiota. Artiklan johdosta työvoi
mapalvelulakiin tulisi säätää erikseen työhal
linnon ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöstä 
sekä yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavien 
tietojenantovelvollisuudesa, jotta viranomai
set voisivat artiklan edellyttämällä tavalla 
olla selvillä yksityisten työnvälitystoimisto
jen rakenteesta ja toiminnoista. 

Yleissopimuksen 14 artiklassa määrätään 
sopimuksen täytäntöönpanosta ja valvonnas
ta. Artiklan mukaan yleissopimuksen mää
räykset on täytäntöönpantava kansallisen 
lainsäädännön avulla tai muilla kansallisen 
käytännön mukaisilla keinoilla. Artiklassa 
määrätään edelleen, että työsuojelun valvon
nasta vastaavan tai muun toimivaltaisen vi
ranomaisen on vastattava sopimuksen täy
täntöönpanon valvonnasta. Työsuojeluvi
ranomaiset valvovat työnvälityspalvelujen 
maksukiellon noudattamista työvoimapalve
lulain 22 §:n mukaisesti. Yleissopimuksen 
edellyttämällä tavalla edellä mainittua sään
nöstä on täydennettävä siten, että työsuojelu
viranomaisten toimivalta laajenisi koske
maan ehdotettujen syrjintäkiellon ja alaikäi
sen työvoiman tarjontakiellon sekä tieto
jenantovelvollisuuden noudattamisen valvon
taa. Kun valvonta säädetään tapahtuvaksi 
noudattaen työsuojelun valvontalakia, työ
suojeluviranomaisilla olisi tarvittaessa käy
tettävissään työsuojelunvalvontalain mukai
set pakkokeinot, viime kädessä toiminnan 
kieltäminen. 

3. Yleissopimuksen suhde 
yhteisölainsäädäntöön 

Euroopan yhteisössä ei ole tällä hetkellä 
sääntelyä eikä vireillä säädösvalmistelua 
yleissopimuksen alalta. 

4. Yleissopimusten voimaantulo ja 
irtisanominen 

Yleissopimuksia nro 179 ja 181 koskevat 
samansisältöiset määräykset yleissopimuksen 
voimaantulosta ja irtisanomisesta. Yleissopi
mus tulee kansainvälisesti voimaan 12 kuu-
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kauden kuluttua siitä päivästä, kun Kansain
välisen työtoimiston pääjohtaja on rekisteröi
nyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit. Tämän 
jälkeen yleissopimus tulee voimaan sen rati
fioivan valtion osalta 12 kuukauden kuluttua 
siitä päivästä, jona Kansainvälisen työtoimis
ton pääjohtaja on rekisteröinyt yleissopimuk
sen ratifioinnin. 

Yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi 
irtisanoa sen 10 vuoden kuluttua siitä päi
västä, jona yleissopimus on tullut kansainvä
lisesti voimaan ilmoittamalla irtisanomisesta 
Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle. 
Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden 
kuluttua ilmoituksen rekisteröimispäivämää
rästä. Jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa 
mainitun 10 vuoden määräajan päättymisestä 
käytä irtisanomisoikeuttaan, saa irtisanoa 
yleissopimuksen aina 10 vuoden välein. 

5. Kansainvälisen työkonferenssin 
hyväksymien yleissopimusten ja 
suositusten eduskuntakäsittely 

Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 
19 artikla edellyttää kunkin jäsenvaltion 
saattavan yleiskokouksen hyväksymät yleis
sopimukset ja suositukset määräajassa yleis
kokouksen päättymisestä toimivaltaisen val
tioelimen käsiteltäväksi lainsäädäntö- ja mui
ta toimia varten. Tämän vuoksi yleissopimus 
ja suositus tulee saattaa eduskunnan käsitel
täväksi. Kun lainsäädäntömuutokset, joita 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998 

ehdotetaan hallituksen esityksessä eduskun
nalle laeiksi työvoimapalvelulain sekä työ
suojelun valvonnasta ja muutoksenhausta 
työsuojeluasioissa annetun lain 21 a ja 25 
§:n muuttamisesta tulevat voimaan, yleisso
pimukset nro 179 ja 181 eivät sisällä mää
räyksiä, jotka ovat ristiriidassa voimassa ole
van lainsäädännön kanssa. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuo
don 33 §:n mukatsesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi Genevessä 
pidetyssä Kansainvälisessä työkonferens
sissa 22 päivänä lokakuuta 1996 hyväk
sytyn Kansainvälisen työjärjestön yleisso
pimuksen nro 179, joka koskee meren
kulkijoiden työnvälitystä, ja 

että Eduskunta hyväksyisi Genevessä 
pidetyssä Kansainvälisessä työkonferens
sissa 19 päivänä kesäkuuta 1997 hyväk
sytynKansainvälisen työjärjestön yleisso
pimuksen nro 181, joka koskee yksityisiä 
työnvälitystoim istoja, sekä 

että Genevessä pidetyssä K ansainväli
sessä työkonferenssissa 19 päivänä kesä
kuuta 1997 hyväksytty Kansainvälisen 
työjärjestön suositus nro 188, joka koskee 
yksityisiä työnvälitystoim istoja, otettaisiin 
huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä 
sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja 
mahdollista. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Työministeri Liisa Jaakonsaari 
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(Käännös) 

YLEISSOPIMUS 
(nro 179), 

joka koskee merenkulkijoiden työnvälitystä 

Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferens
si, 

jonka Kansainvälisen työtoimiston hallin
toneuvosto on kutsunut koolle Geneveen ja 
joka on aloittanut 84. istuntokautensa 8. päi
vänä lokakuuta 1996, ja 

ottaa huomioon yleissopimuksen, joka kos
kee merimiesten työsopimus ta, 1926; yleis
sopimuksen, joka koskee ammatillista järjes
täytymisvapautta ja ammatillisen järjestäyty
misoikeuden suojelua, 1948; yleissopimuk
sen ja suosituksen, jotka koskevat työnväli
tyksen järjestelyä, 1948; yleissopimuksen, 
joka koskee järjestäytymisoikeuden ja kol
lektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden 
soveltamista, 1949; suosituksen, joka koskee 
merenkulkijan ottamista toimeen vieraassa 
maassa rekisteröityyn alukseen, 1958; yleis
sopimuksen, joka koskee työmarkkinoilla ja 
ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtu
vaa syrjintää, 1958; suosituksen, joka koskee 
aluksissa tapahtuvasta teknisestä kehityksestä 
aiheutuvia työllisyysongelmia, 1970; y leisso
pimuksen, joka koskee työhön pääsemiseksi 
vaadittavaa vähimmäisikää, 1973; yleissopi
muksen ja suosituksen, jotka koskevat nuor
ten merenkulkijain jatkuvaa työllistämistä, 
1976; yleissopimuksen, joka koskee kauppa
aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa, 
1976; yleissopimuksen, joka koskee meren
kulkijoiden kotimatkaoikeutta (muutettu), 
1987 ja yleissopimuksen, joka koskee me
renkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tar
kastuksia, 1996, ja 

ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakun
tien merioikeusyleissopimuksen, 1982, voi
maantulon 16. päivänä marraskuuta 1994, ja 

päättää hyväksyä eräitä ehdotuksia koski
en, jotka liittyvät merimiesten työnvälitystä 

CONVENTION 
(No. 179) 

conceming the Recruitment 
and Placement of Seafarers 

(Liite) 

The General Conference of the Interna
tional Labour Organization, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Eighty-Fourth 
Session on 8 October 1996, and 

Noting the provisions of the Seamen's 
Articles of Agreement Convention, 1926, the 
Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organise Convention, 1948, the 
Employment Service Convention and Rec
ommendation, 1948, the Right to Organise 
and Collective Bargaining Convention, 1949, 
the Seafarers' Engagement (Foreign Vessels) 
Recommendation, 1958, the Discrimination 
(Employment and Occupation) Convention, 
1958, the Employment of Seafarers (Techni
cal Developments) Recommendation, 1970, 
the Minimum Age Convention, 1973, the 
Continuity of Employment (Seafarers) Con
vention and Recommendation, 1976, the 
Merchant Shipping (Minimum Standards) 
Convention, 1976, the Repatriation of Sea
farers Convention (Revised), 1987, and the 
Labour Inspection (Seafarers) Convention, 
1996, and 

Recalling the entry into force of the 
United Nations Convention on the Law of 
the Sea, 1982, on 16 November 1994, and 

Having decided upon the adoption of cer
tain proposals with regard to the revision of 
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koskevan yleissopimuksen, 1920, muuttami
seen, mikä on istunnon esityslistalla kolman
tena kohtana, ja 

päättää, että nämä ehdotukset laaditaan 
kansainvälisen yleissopimuksen muotoon; 

hyväksyy tänä 22 päivänä lokakuuta 1996 
seuraavan yleissopimuksen, josta voidaan 
käyttää nimitystä Merenkulkijoiden työnvä
litystä koskeva yleissopimus, 1996: 

1 artikla 
1. Tässä yleissopimuksessa: 
a) "toimivaltaisella viranomaisella" tarkoi

tetaan ministeriä, nimettyä virkamiestä, valti
on virastoa tai muuta viranomaista, jolla on 
valta antaa säännöksiä, määräyksiä tai muita 
sitovia ohjeita työhönotosta ja työllistämises
tä merenkulkualalla; 

b) "työnvälityspalvelulla" henkilöä, yh
tiötä, laitosta, virastoa tai muuta yksityistä 
tai julkista organisaatiota, joka työnantajien 
lukuun ottaa työhön merenkulkijoita tai etsii 
merenkulkijoille työnantajan; 

c) "laivanvarustajalla" aluksen omistajaa 
tai muuta organisaatiota tai henkilöä, esimer
kiksi laivanisäntää, toimitsijaa tai ilman mie
histöä rahdatun aluksen rahdinottajaa, jolle 
laivanvarustajan vastuu aluksen toiminnasta 
on siirtynyt, ja joka vastuun siirron yh
teydessä on sopinut vastaavansa kaikista 
asianmukaisista tehtävistä ja vastuista; 

d) "merenkulkijalla" henkilöä, joka täyttää 
kelpoisuusehdot johonkin työhön tai toimeen 
merenkulkuun käytettävällä aluksella, lukuun 
ottamatta valtion sotilaskäytössä tai muussa 
kuin kaupallisessa käytössä olevia aluksia. 

2. Toimivaltainen viranomainen voi har
kintansa mukaan, kalastusalusten omistajia 
ja kalastajia tai lähimerenkulun alusten 
omistajia ja niiden miehistöä edustavien jär
jestöjen kanssa neuvoteltuaan soveltaa tämän 
yleissopimuksen määräyksiä kalastajiin tai 
lähimerenkulun alusten miehistöön. 

2 artikla 
1. Tämä yleissopimus ei: 

a) rajoita jäsenvaltion oikeutta ylläpitää 

the Placing of Seamen Convention, 1920, 
which is the third item on the agenda of the 
session, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of an intemational Con
vention; 

adopts, this twenty-second day of October 
of the year one thousand nine hundred and 
ninety-six, the following Convention, which 
may be cited as the Recruitment and Place
ment of Seafarers Convention, 1996: 

Article 1 
1. For the purpose of this Convention: 
a) the term "competent authority" means 

the minister, designated official, govemment 
department or other authority having power 
to issue regulations, orders or other instruc
tions having the force of law in respect of 
the recruitment and placement of seafarers; 

b) the term "recruitment and placement 
service" means any person, company, insti
tution, agency or other organization, in the 
public or the private sector, which is enga
ged in recruiting seafarers on behalf of em
ployers or placing seafarers with employers; 

c) the term "shipowner" means the owner 
of the ship or any other organization or per
son, such as the manager, agent or bareboat 
charterer, who has assumed the responsibil
ity for operation of the ship from the ship
owner and who on assuming such responsi
bilities has agreed to take over all the atten
dant duties and responsibilities; 

d) the term "seafarer" means any person 
who fulfils the conditions to be employed or 
engaged in any capacity on board a seagoing 
ship other than a govemment ship used for 
military or non-commercial purposes. 

2. To the extent it deems practicable, after 
consultation with the representative organiz
ations of fishing-vessel owners and fisher
men or those of owners of maritime mobile 
offshore units and seafarers serving on such 
units, as the case may be, the competent 
authority may apply the provisions of the 
Convention to fishermen or to seafarers ser
ving on maritime mobile offshore units. 

Article 2 
1. Nothing in the provisions of this Con

vention shall be deemed to: 
a) prevent a Member from maintaining a 
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maksutonta julkista merimiesten työnvälitys
palvelua, joka on suunniteltu tyydyttämään 
merenkulkijoiden ja laivanvarustajien tar
peet, joko osana kaikille työntekijöille ja 
työnantajille tarkoitettua julkista työnvälitys
palvelua tai sen yhteydessä, 

b) velvoita jäsenvaltiota perustamaan yksi
tyistä työnvälitysjärjestelmää. 

2. Kun yksityinen työnvälityspalvelu on 
perustettu tai sellainen aiotaan perustaa, pal
velua saa harjoittaa jäsenvaltion alueella 
vain lupa- tai kelpuutusmenettelyn tai muun 
sääntelyn mukaisesti. Laivanvarustajia ja 
merenkulkijoita edustavia järjestöjä tulee 
kuulla ennen kuin tällainen järjestelmä pe
rustetaan, sitä ylläpidetään tai muutetaan 
millään tavoin. Työnvälityspalvelujen perus
tamista suuremmassa määrin kuin on tarpeen 
ei pidä rohkaista. 

3. Tämä yleissopimus ei rajoita jäsenvalti
on oikeutta soveltaa kansallista lainsäädäntöä 
miehistön työnvälitykseen kyseisen valtion 
lipun alla purjehtivilla aluksilla. 

3 artikla 
Tämä yleissopimus ei millään tavoin vaa

ranna merenkulkijan ihmisoikeuksia, mukaan 
lukien ammattiyhdistysoikeudet 

4 artikla 
1. Jäsenvaltion on kansallisen lainsäädän

nön tai sovellettavien määräysten avulla 
a) varmistettava, että työnvälityksestä tai 

työn tarjoamisesta aiheutuvat kulut tai mak
sut eivät tule suoraan tai välillisesti, osin tai 
kokonaan merenkulkijan maksettavaksi; täs
sä sopimuksessa ei katsota kansallisen lain
säädännön mukaisista lääkärintarkastuksista, 
todistuksista, henkilökohtaisista matkus
tusasiakirjoista ja kansallisesta merimieskir
jasta koituvia kustannuksia "työnvälityksestä 
aiheutuviksi maksuiksi tai kuluiksi", 

b) päätettävä millaisin ehdoin työnvälitys
palvelut voivat välittää merenkulkijoita ulko
maille, 

c) määriteltävä tietosuojan ja luottamuksel
lisuuden vaatimusten puitteissa merenkulki
joiden henkilötietojen käsittelyä työnvälityk
sessä koskevat ehdot, mukaan lukien oikeus 

free public recruitment and placement ser
vice for seafarers in the framework of a pol
icy to meet the needs of seafarers and 
shipowners, whether it forms part of or is 
coordinated with a public employment ser
vice for all workers and employers; 

b) impose on a Member the obligation to 
establish a system for the operation of pri
vate recruitment and placement services. 

2. Where private recruitment and place
ment services have been or are to be estab
lished, they shall be operated within the ter
ritory of a Member only in conformity with 
a system of licensing or certification or 
other form of regulation. This system shall 
be established, maintained, modified or 
changed only after consultation with repre
sentative organizations of shipowners and 
seafarers. Undue proliferation of such pri
vate recruitment and placement services 
shall not be encouraged. 

3. Nothing in this Convention shall affect 
the right of a Member to apply its laws and 
regulations to ships flying its flag in relation 
to the recruitment and placement of seafa
rers. 

Article 3 
Nothing in this Convention shall in any 

manner prejudice the ability of a seafarer to 
exercise basic human rights, including trade 
union rights. 

Article 4 
1. A Member shall, by means of national 

laws or applicable regulations: 
a) ensure that no fees or other charges for 

recruitment or for providing employment to 
seafarers are bome directly or indirectly, in 
whole or in part, by the seafarer; for this 
purpose, costs of the national statutory 
medical examination, certificates, a personai 
travel document and the national seafarer' s 
book shall not be deemed to be "fees or 
other charges for recruitment"; 

b) determine whether and under which 
conditions recruitment and placement ser
vices may place or recruit seafarers abroad; 

c) specify, with due regard to the right to 
privacy and the need to protect confidential
ity, the conditions under which seafarers' 
personai data may be processed by recruit-
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kerätä, säilyttää ja yhdistellä tietoja ja luo
vuttaa niitä kalmansille osapuolille, 

d) päätettävä ehdot, joiden nojalla lupia, 
kelpuutuksia tai muita vastaavia työnvälityk
seen annettuja valtuutuksia voidaan peruut
taa tai kumota, jos lakeja ja määräyksiä riko
taan, ja 

e) milloin jäsenvaltiossa on muu kuin lu
piin tai kelpuutuksiin perustuva sääntelyjär
jestelmä, määriteltävä ehdot, joiden mukaan 
työnvälitys~ toimii, ja rangaistukset, jotka 
ehtojen rikkomisesta seuraavat. 

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että toi
mivaltainen viranomainen: 

a) valvoo tarkasti kaikkia työnvälityspalve
luita, 

b) myöntää tai uudistaa luvan, kelpuutuk
sen tai muun valtuutuksen vasta varmistettu
aan, että kyseinen työnvälityspalvelu on kan
sallisessa lainsäädännössä esitettyjen vaati
musten mukainen, 

c) vaatii, että merenkulkijoille tarkoitettu
jen työnvälityspalveluiden johtajilla ja henki
lökunnalla on riittävä koulutus ja merenkul
kualan tuntemusta, 

d) kieltää työnvälityspalveluita käyttämästä 
keinoja, menetelmiä tai luetteloita, joiden 
tarkoituksena on estää tai vaikeuttaa meren
kulkijoiden työnsaantia, 

e) vaatii, että työnvälityspalvelut mahdolli
suuksiensa mukaan varmistavat sen, että 
työnantaja turvaa työntekijän niin, että häntä 
ei jätetä vieraaseen satamaan, ja 

f) varmistaa, että vakuutuksen tai muun 
sopivan järjestelyn avulla perustetaan turva
järjestelmä, jolla merenkulkijoille korvataan 
heidän kärsimänsä rahalliset menetykset sii
nä tapauksessa, että työnvälityspalvelu ei 
täytä velvoitteitaan. 

5 artikla 
1. Kaikkien työnvälityspalveluiden on pi

dettävä kirjaa kaikista työhön välittämistään 
merenkulkijoista, ja luettelon on oltava toi
mivaltaisen viranomaisen saatavilla ja tar
kastettavissa. 

2. Kaikkien työnvälityspalveluiden on var-

ment and placement services including the 
collection, storage, combination and com
munication of such data to third parties; 

d) determine the conditions under which 
the licence, certificate or similar authoriz
ation of a recruitment and placement service 
may be suspended or withdrawn in case of 
violation of relevant laws and regulations; 
and 

e) specify, where a regulatory system other 
than a system of licensing or certification 
exists, the conditions under which recruit
ment and placement services can operate, as 
well as sanctions applicable in case of viol
ation of these conditions. 

2. A Member shall ensure that the compet
ent authority: 

a) closely supervise all recruitment and 
placement services; 

b) grant or renew the licence, certificate, 
or similar authorization only after having 
verified that the recruitment and placement 
service concemed meets the requirements of 
national laws and regulations; 

c) require that the management and staff 
of recruitment and placement services for 
seafarers should be adequately trained per
sons having relevant knowledge of the mari
time industry; 

d) prohibit recruitment and placement ser
vices from using means, mechanisms or lists 
intended to prevent or deter seafarers from 
gaining employment; 

e) require that recruitment and placement 
services adopt measures to ensure, as far as 
practicable, that the employer has the means 
to protect seafarers from being stranded in a 
foreign port; and 

f) ensure that a system of protection, by 
way of insurance or an equivalent appropri
ate measure, is established to compensate 
seafarers for monetary loss that they may 
incur as a result of the failure of a recruit
ment and placement service to meet its obli
gations to them. 

Article 5 
1. Ali recruitment and placement services 

shall maintain a register of all seafarers 
recruited or placed through them, to be 
available for inspection by the competent 
authority. 

2. Ali recruitment and placement services 
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mistettava, että 
a) kaikki heidän työhön välittämänsä me

renkulkijat ovat päteviä ja heillä on toimeen 
vaadittavat asiapaperit, 

b) työsopimukset ja työehdot ovat sovellet
tavien lakien, määräysten ja työehtosopimus
ten mukaisia, 

c) merenkulkijoille tiedotetaan työnvälityk
sen aikana tai ennen työsopimuksen solmi
mista työsopimuksessa ja työehdoissa määri
tellyistä oikeuksista ja velvollisuuksista, ja 

d) merenkulkijat voivat sekä ennen allekir
joittamista että sen jälkeen perehtyä työsopi
mukseen ja työehtoihin, ja että he saavat 
jäljennöksen työsopimuksestaan. 

3. Edellä oleva 2 kohta ei millään tavoin 
vähennä laivanvarustajan tai aluksen päälli
kön vastuuta ja velvollisuuksia. 

6 artikla 
1. Toimivaltaisen viranomaisen on varmis

tettava, että työnvälityspalveluita koskevien 
valitusten tutkimiseen tarvittaessa löytyy 
sopiva koneisto ja menettelytavat; soveltuvin 
osin mukana tutkinnassa voi olla myös lai
vanvarustajien ja merenkulkijoiden edustajia. 

2. Kaikkien työnvälityspalveluiden on tut
kittava niiden toiminnasta tehdyt valitukset 
ja vastattava niihin, sekä ilmoitettava ratkai
semattomista valituksista toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

3. Milloin työnvälityspalveluiden tietoon 
saatetaan valituksia, jotka koskevat työ- ja 
elinolosuhteita aluksilla, työnvälityspalvelun 
on toimitettava valitus toimivaltaiselle viran
omaiselle. 

4. Tämä yleissopimus ei estä merenkulki
jaa tekemästä valitusta suoraan toimivaltai
selle viranomaiselle. 

7 artikla 
Tällä yleissopimuksella muutetaan meri

miesten työnvälitystä koskevaa yleissopi
musta vuodelta 1920. 

8 artikla 
Tämän yleissopimuksen virallisista ratifi

oinneista on rekisteröintiä varten lähetettävä 
ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjoh-

shall ensure that: 
a) any seafarer recruited or placed by them 

is qualified and holds the documents necess
ary for the job concerned; 

b) contracts of employment and articles of 
agreement are in accordance with applicable 
laws, regulations and collective agreements; 

c) seafarers are informed of their rights 
and duties under their contracts of employ
ment and the articles of agreement prior to 
or in the process of engagement; and 

d) proper arrangements are made for sea
farers to examine their contracts of employ
ment and the articles of agreement before 
and after they are signed and for them to 
receive a copy of the contract of employ
ment. 

3. Nothing in paragraph 2 above shall be 
understood as diminishing the obligations 
and responsibilities of the shipowner or the 
master. 

Article 6 
1. The competent authority shall ensure 

that adequate machinery and procedures 
exist for the investigation, if necessary, of 
complaints concerning the activities of 
recruitment and placement services, involv
ing, as appropriate, representatives of 
shipowners and seafarers. 

2. Ali recruitment and placement services 
shall examine and respond to any complaint 
concerning their activities and shall advise 
the competent authority of any unresolved 
complaint. 

3. Where complaints concerning working 
or living conditions on board ships are 
brought to the attention of the recruitment 
and placement services, they shall forward 
such complaints to the appropriate authority. 

4. Nothing in this Convention shall pre
vent the seafarer from bringing any com
plaint directly to the appropriate authority. 

Article 7 
This Convention revises the Placing of 

Seamen Convention, 1920. 

Article 8 
The formal ratifications of this Convention 

shall be communicated to the 
Director-General of the lnternational Labour 
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tajalle. 

9 artikla 
1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kan

sainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden 
ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt. 

2. Yleissopimus tulee voimaan kahdentois
ta kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun 
pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenval
tion ratifioinnit. 

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee 
voimaan kunkin jäsenvaltion osalta kahden
toista kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun 
sen ratifiointi on rekisteröity. 

4. Jäsenvaltion tekemä tämän sopimuksen 
ratifiointi katsotaan voimatulopäivästään lu
kien vuoden 1920 Merimiesten työnvälitystä 
koskevan sopimuksen välittömäksi irtisano
miseksi. 

10 artikla 
1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jä

senvaltio voi irtisanoa sen kymmenen vuo
den kuluttua siitä päivästä, kun yleissopimus 
on alunperin tullut voimaan, lähettämällä 
ilmoituksen irtisanomisesta Kansainvälisen 
työtoimiston pääjohtajalle rekisteröintiä var
ten. Kyseinen irtisanominen tulee voimaan 
vasta vuoden kuluttua rekisteröimispäivä
määrästä. 

2. Kukin tämän yleissopimuksen ratifioinut 
jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edelli
sessä kohdassa mainitun kymmenen vuoden 
määräajan päättymisestä käytä tämän artik
lan mukaista irtisanomisoikeuttaan, on sidot
tu noudattamaan yleissopimusta seuraavan 
kymmenvuotiskauden ajan ja saa sen jälkeen 
irtisanoa tämän yleissopimuksen kunkin 
kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artik
lassa määrätyin ehdoin. 

11 artikla 
1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan 

on annettava Kansainvälisen työjärjestön 
kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista jäsenval
tioiden hänelle ilmoittamista ja rekiste
röidyistä ratifioinneista ja irtisanomisista. 

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille 
toisen ratifioinnin rekisteröinnistä pääjohta
jan on kiinnitettävä järjestön jäsenvaltioiden 

380461B 

Office for registration. 

Article 9 
1. This Convention shall be binding only 

upon those Members of the Intemational 
Labour Organization whose ratifications 
have been registered with the 
Director -General. 

2. It shall come into force twelve months 
after the date on which the ratifications of 
two Members have been registered with the 
Director-General. 

3. Thereafter, this Convention shall come 
into force for any Member twelve months 
after the date on which its ratification has 
been registered. 

4. The ratification by a Member of this 
Convention shall, as from the date it has 
come into force, constitute an act of 
immediate denunciation of the Placing of 
Seamen Convention, 1920. 

Article 10 
1. A Member which has ratified this Con

vention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Director-General of the 
Intemational Labour Office for registration. 
Such denunciation shall not take effect until 
one year after the date on which it is regis
tered. 

2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period 
of ten years mentioned in the preceding pa
ragraph, exercise the right of denunciation 
provided for in this Article, will be bound 
for another period of ten years and, thereaf
ter, may denounce this Convention at the 
expiration of each period of ten years under 
the terms provided for in this Article. 

Article 11 
1. The Director-General of the Intema

tional Labour Office shall notify all Mem
bers of the Intemational Labour Organizati
on of the registration of all ratifications and 
denunciations communicated by the Mem
bers of the Organization. 

2. When notifying the Members of the 
Organization of the registration of the sec
ond ratification, the Director-General shall 
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huomio yleissopimuksen voimaantulopäivä
määrään. 

12 artikla 
Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan 

on annettava Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerille täydelliset tiedot kaikista edel
listen artiklojen mukaisesti rekisteröimistään 
ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistynei
den Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan 
mukaista rekisteröintiä varten. 

13 artikla 
Kansainvälisen työtoimiston hallintoneu

voston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, 
esiteltävä yleiskonferenssille tämän yleisso
pimuksen soveltamista koskeva selostus sekä 
tutkittava, onko tarpeen ottaa konferenssin 
työjärjestykseen kysymys yleissopimuksen 
uusimisesta osittain tai kokonaan. 

14 artikla 
1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden 

yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain 
korvaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi 
yleissopimus toisin määrää, niin 

a) jäsenvaltion ratifioidessa uuden korvaa
van yleissopimuksen aiheutuu tästä välittö
mästi ipso jure tämän yleissopimuksen ir
tisanoutuminen 10 artiklan ehdoista huoli
matta jos ja kun uusi korvaava yleissopimus 
on tullut voimaan, 

b) uuden korvaavan yleissopimuksen tultua 
voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida 
tätä yleissopimusta. 

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voi
maan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä 
niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat rati
fioineet sen mutta eivät korvaavaa yleissopi
musta. 

15 artikla 
Tämän yleissopimuksen englannin- ja 

ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoi
maiset. 

draw the attention of the Members of the 
Organization to the date upon which the 
Convention shall come into force. 

Article 12 
The Director-General of the International 

Labour Office shall communicate to the 
Secretary-General of the United Nations, for 
registration in accordance with Article 102 
of the Charter of the United Nations, full 
particulars of all ratifications and acts of 
denunciation registered by the 
Director-General in accordance with the pro
visions of the preceding Articles. 

Article 13 
At such times as it may consider necess

ary, the Governing Body of the International 
Labour Office shall present to the General 
Conference a report on the working of this 
Convention and shall examine the desirabil
ity of placing on the agenda of the Confer
ence the question of its revision in whole or 
in part. 

Article 14 
1. Should the Conference adopt a new 

Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, unless the new Con
vention otherwise provides-

a) the ratification by a Member of the new 
revising Convention shall ipso jure involve 
the immediate denunciation of this Conven
tion, notwithstanding the provisions of Arti
cle 10 above, if and when the new revising 
Convention shall have come into force; 

b) as from the date when the new revising 
Convention comes into force, this Conventi
on shall cease to be open to ratification by 
the Members. 

2. This Convention shall in any case re
main in force in its actual form and content 
for those Members which have ratified it but 
have not ratified the revising Convention. 

Article 15 
The English and French versions of the 

text of this Convention are equally authorita
tive. 
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(Käännös) 

YLEISSOPIMUS 
(nro 181), 

joka koskee yksityisiä työnvälitystoimistoja 

Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferens
si, 

jonka Kansainvälisen työtoimiston hallin
toneuvosto on kutsunut koolle Geneveen ja 
joka on aloittanut 85. istuntokautensa 3. päi
vänä kesäkuuta 1997, 

ottaa huomioon maksullisia työnvälitystoi
mistoja koskevan yleissopimuksen (muutet
tu) määräykset, 1949, 

on tietoinen siitä, mikä merkitys jousta
vuudella on työmarkkinoiden toiminnassa, 

ottaa huomioon Kansainvälisen työkonfe
renssin kannan 81. istuntokaudella 1994, 
jonka mukaan Kansainvälisen työjärjestön 
tulisi jatkaa maksullisia työnvälitystoimistoja 
koskevan yleissopimuksen (muutettu), 1949, 
muuttamista, 

ottaa huomioon, että yksityiset työnvälitys
toimistot toimivat hyvin erilaisessa ympäris
tössä verrattuna niihin olosuhteisiin, jotka 
vallitsivat silloin, kun yllä mainittu sopimus 
hyväksyttiin, 

myöntää sen merkityksen, mikä yksityisillä 
työnvälitystoimistoilla voi olla työmark
kinoiden toimivuuden kannalta, 

ottaa huomioon tarpeen suojella työnteki
jöitä väärinkäytöksiltä, 

myöntää tarpeen turvata oikeus järjestäyty
misvapauteen sekä edistää työehtosopimus
neuvotteluja ja sosiaalista vuoropuhelua työ
elämän suhteita säätelevän toimivan järjes
telmän olennaisina osatekijöinä, 

toteaa työnvälityksen järjestelyä koskevan 
yleissopimuksen, 1948, määräykset, 

ottaa huomioon pakollista työtä koskevan 
yleissopimuksen, 1930, ammatillista järjes
täytymisvapautta ja ammatillisen järjestäyty
misoikeuden suojelua koskevan yleissopi
muksen, 1948, järjestäytymisoikeuden ja 

CONVENTION 
(No. 181) 

Liite 

conceming Private Employment Agencies 

The General Conference of the Intema
tional Labour Organization, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Eighty-fifth 
Session on 3 June 1997, and 

Noting the provisions of the Fee-Charging 
Employment Agencies Convention 
(Revised), 1949, and 

Being aware of the importance of flexibil
ity in the functioning of labour markets, and 

Recalling that the International Labour 
Conference at its 81 st Session, 1994, held 
the view that the ILO should proceed to 
revise the Fee-Charging Employment 
Agencies Convention (Revised), 1949, and 

Considering the very different environment 
in which private employment agencies oper
ate, when compared to the conditions pre
vailing when the abovementioned Conventi
on was adopted, and 

Recognizing the role which private emplo
yment agencies may play in a wellfunc
tioning labour market, and 

Recalling the need to protect workers 
against abuses, and 

Recognizing the need to guarantee the 
right to freedom of association and to pro
mote collective bargaining and social dia
logue as necessary components of a 
well-functioning industrial relations system, 
and 

Noting the provisions of the Employment 
Service Convention, 1948, and 

Recalling the provisions of the Forced La
bour Convention, 1930, the Freedom of As
sociation and the Protection of the Right to 
Organise Convention, 1948, the Right to 
Organise and Collective Bargaining Conven-
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kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaat
teiden soveltamista koskevan yleissopimuk
sen, 1949, työmarkkinoilla ja ammatin har
joittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää 
koskevan yleissopimuksen, 1958, työllisyys
politiikkaa koskevan yleissopimuksen, 1964, 
työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähim
mäisikää koskevan yleissopimuksen, 1973, 
työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa 
koskevan yleissopimuksen, 1988 määräykset, 
sekä muuttavia työntekijöitä koskevan yleis
sopimuksen (muutettu), 1949, työnvälityk
seen liittyvät määräykset ja ulkomaalaisia 
työntekijöitä (täydennysmääräykset) koske
van yleissopimuksen, 1975, määräykset, se
kä 

päättää tiettyjen maksullisia työnvälistys
toimistoja koskevan yleissopimuksen (muu
tettu), 1949, muuttamiseen liittyvien ehtojen 
hyväksymisestä, mikä on tämän istunnon 
esityslistalla neljäntenä asiakohtana, ja 

päättää, että nämä ehdotukset laaditaan 
kansainvälisen yleissopimuksen muotoon; 

hyväksyy tänä yhdeksäntenätoista päivänä 
kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataa yhdek
sänkymmentäseitsemän seuraavan yleissopi
muksen, josta voidaan käyttää nimitystä Yk
sityisiä työnvälitystoimistoja koskeva yleis
sopimus, 1997: 

1 artikla 
1. Tässä yleissopimuksessa käsitteellä 

"yksityinen työnvälitystoimisto" tarkoitetaan 
ketä tahansa julkisista viranomaisista riippu
matonta luonnollista henkilöä tai oikeushen
kilöä, joka tarjoaa yhtä tai useampia seuraa
vista työvoimapalveluista: 

a) työtarjousten ja työhakemusten yhteen
sovittaminen ilman, että yksityinen työnvä
litystoimisto on osapuolena mahdollisesti 
syntyvässä työsuhteessa; 

b) palveluja, jotka käsittävät työntekijöiden 
palkkaamisen aikomuksena saattaa heidät 
kolmannen osapuolen käyttöön, joka voi olla 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (jäl
jempänä "käyttäjäyritys"), joka osoittaa hei
dän tehtävänsä ja valvoo niiden suorittamis
ta; 

c) muita työnhakuun liittyviä, toimivaltai
sen viranomaisen työnantajien ja työntekijöi-

tion, 1949, the Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention, 1958, the 
Employment Policy Convention, 1964, the 
Minimum Age Convention, 1973, the 
Employment Promotion and Protection 
against Unemployment Convention, 1988, 
and the provisions relating to recruitment 
and placement in the Migration for Emplo
yment Convention (Revised), 1949, and the 
Migrant Workers (Supplementary Provi
sions) Convention,1975, and 

Having decided upon the adoption of cer
tain proposals with regard to the revision of 
the Fee-Charging Employment Agencies 
Convention (Revised), 1949, which is the 
fourth item on the agenda of the session, 
and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of an international Con
vention; 

adopts, this nineteenth day of June of the 
year one thousand nine hundred and nine
tyseven, the following Convention, which 
may be cited as the Private Employment 
Agencies Convention, 1997: 

Article 1 
1. For the purpose of this Convention the 

term "private employment agency" means 
any natural or legal person, independent of 
the public authorities, which provtdes one or 
more of the following labour market ser
vices: 

(a) services for matching offers of and ap
plications for employment, without the pri
vate employment agency becoming a party 
to the employment relat10nships which may 
arise therefrom; 

(b) services consisting of employing wor
kers with a view to making them available 
to a third party, who may be a natural or 
legal person (referred to below as a "user 
enterprise") which assigns their tasks and 
supervises the execution of these tasks; 

(c) other services relating to jobseeking, 
determined by the competent authority after 
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den edustaviropien järjestöjen kanssa käymi
en neuvottelujen perusteella määrittämiä pal
veluja, esimerkiksi tiedon tuottaminen, jotka 
eivät suoranaisesti liity työtarjousten ja työ
hakemusten yhteensovittamiseen. 

2. Tässä yleissopimuksessa käsitteeseen 
"työntekijät" luetaan myös työnhakijat 

3. Tässä yleissopimuksessa käsitteellä 
"työntekijöiden henkilötietojen käsittely" 
tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa työntekijää koskevan tiedon kerää
mistä, tallettamista, yhdistämistä, luovutta
mista tai muuta käyttöä. 

2 artikla 
1. Tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin 

yksityisiin työnvälitystoimistoihin. 
2. Tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin 

työntekijäryhmiin ja toimialoihin. Sitä ei 
sovelleta merenkulkijoiden työnvälitykseen. 

3. Tämän yleissopimuksen eräänä tavoit
teena on määräystensä puitteissa sallia yksi
tyisten työnvälitystoimistojen toiminta sekä 
suojella niiden palveluja käyttäviä työnteki
jöitä. 

4. Jäsenvaltio voi neuvoteltuaan edusta
viropien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 
kanssa: 

a) tiettyjen olosuhteiden vallitessa jonkin 
työntekijäryhmän tai toimialan osalta kieltää 
yksityisiltä työnvälitystoimistoilta toimimi
nen yhden tai useamman 1 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetun palvelun tarjoamiseksi; 

b) tiettyjen olosuhteiden vallitessa jättää 
jonkin toimialan työntekijät tai osa heistä 
yleissopimuksen tai joidenkin siihen sisälty
vien määräysten ulkopuolelle edellyttäen, 
että asianomaisille työntekijöille on muulla 
tavoin taattu riittävä turva. 

5. Jäsenvaltion, joka ratifioi tämän yleis
sopimuksen, on Kansainvälisen työjärjestön 
perussäännön 22 artiklan edellyttämässä ra
portissaan mainittava jokainen edellä 4 koh
dassa tarkoitettu kielto tai poissulkeminen, 
jota se on käyttänyt, sekä perusteet sille. 

3 artikla 
1. Yksityisten työnvälitystoimistojen oi

keudellinen asema on määriteltävä kansalli-

consulting the most representative emplo
yers' and workers' organizations, such as the 
provision of information, that do not set out 
to match specific offers of and applications 
for employment. 

2. For the purpose of this Convention, the 
term "workers" mcludes jobseekers. 

3. For the purpose of this Convention, the 
term "processing of personai data of wor
kers" means the collection, storage, combi
nation, communication or any other use of 
information related to an identified or iden
tifiable worker. 

Article 2 
1. This Convention appiies to all private 

employment agencies. 
2. This Convention appiies to all cat

egories of workers and all branches of eco
nomic activity. It does not apply to the 
recruitment and placement of seafarers. 

3. One purpose of this Convention is to al
low the operation of private employment 
agencies as well as the protection of the 
workers using their services, within the fra
mework of its provisions. 

4. After consulting the most representative 
organizations of employers and workers con
cerned, a member may: 

(a) prohibit, under specific circumstances, 
private employment agencies from operating 
in respect of certain categories of workers or 
branches of economic activity in the provi
sion of one or more of the services referred 
to in Article 1, paragraph 1; 

(b) exclude, under specific circumstances, 
workers in certain branches of economic 
activity, or parts thereof, from the scope of 
the Convention or from certain of its provi
sions, provided that adequate protection is 
otherwise assured for the workers concerned. 

5. A Member which ratifies this Conven
tion shall specify, in its reports under article 
22 of the Constitution of the International 
Labour Organization, any prohibition or 
exclusion of which it avails itself under 
paragraph 4 above, and give the reasons 
therefor. 

Article 3 
1. The legal status of private employment 

agencies shall be determined in accordance 
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sen lain ja käytännön mukaisesti sekä edus
tavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 
kanssa neuvotellen. 

2. Jäsenvaltion on määriteltävä yksityisten 
työnvälitystoimistojen toimintaa koskevat 
ehdot lupa- tai kelpuutusmenettelyllä, jollei 
niitä ole kansallisessa lainsäädännössä tai 
käytännössä muuten tarkoituksenmukaisella 
tavalla säännelty tai määritelty. 

4 artikla 
On ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla var

mistetaan, ettei 1 artiklassa tarkoitettuja pal
veluita tarjoavien yksityisten työnvälitystoi
mistojen välittämien työntekijöiden järjestäy
tymisoikeutta eikä kollektiivista neuvottelu
oikeutta loukata. 

5 artikla 
1. Jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuk

sia ja yhdenvertaista kohtelua työn saannissa 
ja tiettyihin ammatteihin pääsyssä, jäsenval
tion on varmistettava, että yksityiset työnvä
litystoimistot kohtelevat työntekijöitä syrji
mättä heitä rodun, ihonvärin, sukupuolen, 
uskonnon, poliittisen mielipiteen, kansallisen 
alkuperän, yhteiskunnallisen aseman tai 
muun kansallisessa lainsäädännössä tai käy
tännössä tarkoitetun seikan, kuten ikä tai 
vajaakuntoisuus, perusteella. 

2. Tämän artiklan 1 kohtaa ei saa toimeen
panna siten, että yksityisiä työnvälitystoimis
toja estetään tarjoamasta kaikkein heikoim
massa asemassa olevien työntekijöiden työn
haun helpottamiseksi suunniteltuja erityispal
veluja tai tavoiteohjelmia. 

6 artikla 
Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyn 

yksityisissä työnvälitystoimistoissa on 

a) tapahduttava siten, että tietosuoja ja 
työntekijöiden yksityisyyden kunnioittami
nen turvataan kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti; 

b) rajoituttava asianomaisten työntekijöi
den ammattitaitoa ja työkokemusta koskeviin 
seikkoihin ja muihin asiaan välittömästi vai
kuttaviin tietoihin. 

7 artikla 
1. Yksityiset työnvälitystoimistot eivät saa 

with national law and practice, and after 
consulting the most representative organiza
tions of employers and workers. 

2. A Member shall determine the condi
tions governing the operation of private 
employment agencies in accordance with a 
system of licensing or certification, except 
where they are otherwise regulated or deter
mined by appropriate national law and prac
tice. 

Article 4 
Measures shall be taken to ensure that the 

workers recruited by private employment 
agencies providing the services referred to in 
Article 1 are not denied the right to freedom 
of association and the right to bargain col
lectively. 

Article 5 
1. In order to promote equality of oppor

tunity and treatment in access to employ
ment and to particular occupations, a mem
ber shall ensure that private employment 
agencies treat workers without discrimina
tion on the basis of race, colour, sex, relig
ion, political opinion, national extraction, 
social origin, or any other form of discrimi
nation covered by national law and practice, 
such as age or disability. 

2. Paragraph 1 of this Article shall not be 
implemented in such a way as to prevent 
private employment agencies from providing 
special services or targeted programmes 
designed to assist the most disadvantaged 
workers in their jobseeking activities. 

Article 6 
The processing of personai data of wor

kers by private employment agencies shall 
be: 

(a) done in a manner that protects this data 
and ensures respect for workers' privacy in 
accordance with national law and practice; 

(b) limited to matters related to the quali
fications and professional experience of the 
workers concerned and any other directly 
relevant information. 

Article 7 
1. Private employment agencies shall not 



HE 268/1998 vp 23 

periä, suoraan tai välillisesti, osin tai koko
naan, maksuja tai kuluja työntekijöiltä. 

2. Mikäli työntekijöiden etu sitä vaatii, 
toimivaltainen viranomainen voi neuvoteltu
aan työnantajien ja työntekijöiden edusta
viropien järjestöjen kanssa hyväksyä tiettyjen 
työntekijäryhmien sekä yksityisten työnväli
tystoimistojen tarjoamien määrättyjen palve
lujen osalta poikkeuksia edellä olevan 1 
kohdan määräyksiin. 

3. Jäsenvaltion, joka on hyväksynyt edellä 
2 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen on Kan
sainvälisen työjärjestön perussäännön 22 
artiklan edellyttämissä raporteissaan ilmoitet
tava tällaisista poikkeuksista ja perusteltava 
ne. 

8 artikla 
1. Jäsenvaltion on työantajien ja työnteki

jöiden edustaviropien järjestöjen kanssa neu
voteltuaan otettava käyttöön kaikki tarvitta
vat ja tarkoituksenmukaiset toimet oman 
oikeudenkäyttövaltansa puitteissa ja tarvitta
essa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta työntekijöille, joita yksityiset 
työnvälitystoimistot välittävät tai sijoittavat 
työhön kyseisen jäsenvaltion alueelle tarjo
taan riittävä suojelu sekä estetään heihin 
kohdistuvat väärinkäytökset. Niihin on kuu
luttava lainsäädäntö, joka mahdollistaa ran
gaistukset, mukaan lukien viipiilisiä käytän
töjä ja väärinkäytöksiä harjoittavien yksityis
ten työnvälitystoimistojen kieltäminen. 

2. Välitettäessä yhden jäsenvaltion työn
tekijöitä työhön toiseen jäsenvaltioon kyseis
ten jäsenvaltioiden on harkittava kahdenvä
listen sopimusten solmimista, jotta estetään 
työntekijöiden välittämiseen ja työsuhteeseen 
liittyvät väärinkäytökset ja vilpilliset käytän
nöt. 

9 artikla 
Jäsenvaltion on ryhdyttävä toimiin, joilla 

varmistetaan, etteivät yksityiset työnvälitys
toimistot käytä tai tarjoa lapsityövoimaa. 

10 artikla 
Toimivaltaisen viranomaisen on varmistet

tava, että yksityisten työnvälitystoimistojen 
toimintaan kohdistuvien valitusten, väitetty
jen väärinkäytösten ja vilpillisten käytäntö
jen tutkimiseen on olemassa sopiva koneisto 
ja menettelytavat, joihin soveltuvin osin 

charge directly or indirectly, in whole or in 
part, any fees or costs to workers. 

2. In the interest of the workers concerned, 
and after consulting the most representative 
organizations of employers and workers, the 
competent authority may authorize excep
tions to the provisions of paragraph 1 above 
in respect of certain categories of workers, 
as well as specified types of services pro
vided by private employment agencies. 

3. A Member which has authorized excep
tions under paragraph 2 above shall, in its 
reports under article 22 of the Constitution 
of the International Labour Organization, 
provide information on such exceptions and 
give the reasons therefor. 

Article 8 
1. A Member shall, after consulting the 

most representative organizations of em
ployers and workers, adopt all necessary and 
appropriate measures, both within its juris
diction and, where appropriate, in collabor
ation with other Members, to provide 
adequate protection for and prevent abuses 
of migrant workers recruited or placed in its 
territory by private employment agencies. 
These shall include laws or regulations 
which provide for penalties, including pro
hibition of those private employment 
agencies which engage in fraudulent prac
tices and abuses. 

2. Where workers are recruited in one 
country for work in another, the Members 
concerned shall consider concluding bilateral 
agreements to prevent abuses and fraudulent 
practices in recruitment, placement and 
employment. 

Article 9 
A Member shall take measures to ensure 

that child labour is not used or supplied by 
private employment agencies. 

Article 10 
The competent authority shall ensure that 

adequate machinery and procedures, involv
ing as appropriate the most representative 
employers' and workers' organizations, exist 
for the investigation of complaints, alleged 
abuses and fraudulent practices concerning 



24 HE 268/1998 vp 

työnantajien ja työntekijöiden edustavimmat 
järjestöt osallistuvat. 

11 artikla 
Jäsenvaltion on kansallisen lain ja käytän

nön mukaisesti ryhdyttävä tarvittaviin toi
miin yksityisten työnvälitystoimistojen 1 
artiklan 1 (b) kohdan tarkoittamalla tavalla 
palkattujen työntekijöiden riittävän suojelun 
takaamiseksi seuraavissa asioissa: 

a) järjestäytymisvapaus, 
b) työehtosopimusneuvottelut, 
c) vähimmäispalkat, 
d) työaika ja muut työehdot, 

e) lakisääteiset sosiaali etuudet, 
f) koulutukseen pääsy, 
g) työterveys ja -turvallisuus, 
h) korvaus työtapaturman tai ammatti

taudin sattuessa, 
i) korvaus työnantajan maksukyvyttömyys

tilanteessa ja työntekijöiden saatavien tur
vaaminen 

j) äitiys- ja vanhempainsuojelu ja niihin 
liittyvät etuudet. 

12 artikla 
Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisen 

lain ja käytännön mukaisesti 1 artiklan 1 (b) 
kohdan tarkoittamia palveluita tarjoavien 
yksityisten työnvälitystoimistojen ja käyttä
jä:yr~tysten välinen vastuunjako seuraavissa 
aSIOISSa: 

a) työehtosopimusneuvottelut, 
b) vähimmäispalkat, 
c) työaika ja muut työehdot, 

d) lakisääteiset sosiaalietuudet, 
e) koulutukseen pääsy, 
f). työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä 

SUOJelu, 
g) korvaus työtapaturman tai ammatti

taudin sattuessa, 
h) korvaus työnantajan maksukyvyttö

myystilanteessa ja työntekijöiden saatavien 
turvaaminen, 

i) äitiys- ja vanhempainsuojelu ja niihin 
liittyvät etuudet. 

13 artikla 
1. Neuvoteltuaan edustaviropien työnanta

ja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa jäsenvalti-

the activities 
agencies. 

of private employment 

Article 11 
A Member shall, in accordance with 

national law and practice, take the necessary 
measures to ensure adequate protection for 
the workers employed by private employ
ment agencies as described in Article 1, 
paragraph 1 (b) above, in relation to: 

(a) freedom of association; 
(b) collective bargaining; 
( c) minimum wages; 
(d) working time and other working condi-

tions; 
(e) statutory social security benefits; 
(f) access to training; 
(g) occupational safety and health; 
(h) compensation in case of occupational 

accidents or diseases; 
(i) compensation in case of insolvency and 

protection of workers' claims; 

(j) maternity protection and benefits, and 
parental protection and benefits. 

Article 12 
A Member shall determine and allocate, in 

accordance with national law and practice, 
the respective responsibilities of private 
employment agencies providing the services 
referred to in paragraph 1 (b) of Article 1 
and of user enterprises in relation to: 

(a) collective bargaining; 
(b) minimum wages; 
(c) working time and other working condi-

tions; 
( d) statutory social security benefits; 
(e) access to training; 
(f) protection in the field of occupational 

safety and health; 
(g) compensation in case of occupational 

accidents or diseases; 
(h) compensation in case of insolvency 

and protection of workers' claims; 

(i) maternity protection and benefits, and 
parental protection and benefits. 

Article 13 
1. A Member shall, in accordance with 

nationallaw and practice and after consult-



HE 268/1998 vp 25 

on on kansallisen lain ja käytännön mukai
sesti muotoiltava, määriteltävä ja määräajoin 
tarkistettava ehdot julkisen työnvälityksen ja 
yksityisten työnvälitystoimistojen välisen 
yhteistyön edistämiseksi. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ehtojen 
tulee perustua sille periaatteelle, että julkisil
la viranomaisilla on lopullinen päätösvalta, 
kun on kyseessä: 

a) työmarkkinapolitiikan määrittely, 
b) tuon politiikan toimeenpanoa varten va

rattujen julkisten varojen käyttö ja käytön 
valvonta. 

3. Yksityisten työnvälitystoimistojen on 
toimivaltaisen viranomaisen määräämin vä
liajoin toimitettava viranomaiselle - tietojen 
luottamuksellisuuden puitteissa - sen pyytä
mät tiedot, joita tarvitaan: 

a) jotta toimivaltainen viranomainen kan
sallisten ehtojen ja käytäntöjen edellyttämäl
lä tavalla olisi selvillä yksityisten työnväli
tystoimistojen rakenteesta ja toiminnoista, 

b) tilastollisiin tarkoituksiin. 
4. Toimivaltaisen viranomaisen on koot

tava ja määräajoin asetettava nämä tiedot 
yleisesti saataville. 

14 artikla 
1. Tämän yleissopimuksen määräykset on 

täytäntöönpantava kansallisen lainsäädännön 
avulla tai muilla keinoilla, jotka ovat kansal
lisen käytännön mukaisia, kuten tuomiois
tuinten päätöksillä, välitystuomioma ja työ
ehtosoptmuksilla. 

2. Työsuojelun valvonnasta vastaava tai 
muu toimivaltainen viranomainen on vas
tuussa tämän yleissopimuksen nojalla annet
tujen määräysten täytäntöönpanon valvon
nasta. 

3. Tämän yleissopimuksen rikkomusten 
varalle on oltava käytettävissä ja tehokkaasti 
sovellettavissa riittäviä oikeuskeinoja, joihin 
tarvittaessa kuuluu myös rangaistuksia. 

15 artikla 
Tämä yleissopimus ei vaikuta muissa kan

sainvälisissä työtä koskevissa sopimuksissa 
annettuihin määräyksiin, jotka ovat edulli
sempia yksityisten työnvälitystoimistojen 
välittämien tai palkkaamien työntekijöiden 
kannalta. 

16 artikla 
Tällä yleissopimuksella muutetaan maksut-

380461B 

ing the most representative organizations of 
employers and workers, formulate, establish 
and periodically review conditions to pro
mote cooperation between the public 
employment service and private employment 
agencies. 

2. The conditions referred to in paragraph 
1 above shall be based on the principle that 
the public authorities retain final authority 
for: 

(a) formulating labour market policy; 
(b) utilizing or controlling the use of pub

lic funds earmarked for the implementation 
of that policy. 

3. Private employment agencies shall, at 
intervals to be determined by the competent 
authority, provide to that authority the infor
mation required by it, with due regard to the 
confidential nature of such information: 

(a) to allow the competent authority to be 
aware of the structure and activities of pri
vate employment agencies in accordance 
with national conditions and practices; 

(b) for statistical purposes. 
4. The competent authority shall compile 

and, at regular intervals, make this informa
tion publicly available. 

Article 14 
1. The provisions of this Convention shall 

be applied by means of laws or regulations 
or by any other means consistent with 
national practice, such as court decisions, 
arbitration awards or collective agreements. 

2. Supervision of the implementation of 
provisions to give effect to this Convention 
shall be ensured by the labour inspection 
service or other competent public author
ities. 

3. Adequate remedies, including penalties 
where appropriate, shall be provided for and 
effectively applied in case of violations of 
this Conventlon. 

Article 15 
This Convention does not affect more 

favourable provisions applicable under other 
intemational labour Conventions to workers 
recruited, placed or employed by private 
employment agencies. 

Article 16 
This Convention revises the Fee-Charging 
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Iisia työnvälistystoimistoja koskevaa yleisso
pimusta (muutettu), 1949, sekä maksullisia 
työnvälitystoimistoja koskevaa sopimusta, 
1933. 

17 artikla 
Tämän yleissopimuksen virallisista ratifi

oinneista on rekisteröintiä varten lähetettävä 
ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjoh
tajalle. 

18 artikla 
1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kan

sainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden 
ratifioinnit Kansainvälisen työtoimiston pää
johtaja on rekisteröinyt. 

2. Yleissopimus tulee voimaan kahdentois
ta kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun 
pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenval
tion ratifioinnit. 

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee 
voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuu
kauden kuluttua siitä päivästä, kun sen ratifi
ointi on rekisteröity. 

19 artikla 
1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jä

senvaltio voi irtisanoa sen kymmenen vuo
den kuluttua siitä päivästä, kun yleissopimus 
on alunperin tullut voimaan, lähettämällä 
ilmoituksen irtisanomisesta Kansainvälisen 
työtoimiston pääjohtajalle rekisteröintiä var
ten. Kyseinen irtisanominen tulee voimaan 
vasta vuoden kuluttua rekisteröimispäivä
määrästä. 

2. Kukin tämän yleissopimuksen ratifioinut 
jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edelli
sessä kohdassa mainitun kymmenen vuoden 
määräajan päättymisestä käytä tämän artik
lan mukaista irtisanomisoikeuttaan, on sidot
tu noudattamaan yleissopimusta seuraavan 
kymmenvuotiskauden ajan ja saa sen jälkeen 
irtisanoa tämän yleissopimuksen kunkin 
kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artik
lassa määrätyin ehdoin. 

20 artikla 
1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan 

on annettava Kansainvälisen työjärjestön 
kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista jäsenval
tioiden hänelle ilmoittamista ja rekiste-

Employment Agencies Convention 
(Revised), 1949 and the Fee-Charging 
Employment Agencies Convention, 1933. 

Article 17 
The formal ratifications of this Convention 

shall be communicated to the Direc
tor-General of the Intemational Labour 
Office for registration. 

Article 18 
1. This Convention shall be binding only 

upon those Members of the Intemational 
Labour Organization whose ratifications 
have been registered with the Direc
tor-General of the Intemational Labour 
Office. 

2. It shall come into force 12 months after 
the date on which the ratifications of two 
Members have been registered with the 
Director -General. 

3. Thereafter, this Convention shall come 
into force for any Member 12 months after 
the date on which its ratification has been 
registered. 

Article 19 
1. A Member which has ratified this Con

vention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Director-General of the 
Intemational Labour Office for registration. 
Such denunciation shall not take effect until 
one year after the date on which it is regis
tered. 

2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period 
of ten years mentioned in the preceding 
paragraph, exercise the right of denunciation 
provided for in this Article will be bound 
for another period of ten years and, there
after, may denounce this Convention at the 
expiration of each period of ten years under 
the terms provided for in this Article. 

Article 20 
1. The Director-General of the Intema

tional Labour Office shall notify all Mem
bers of the Intemational Labour Organizati
on of the registration of all ratifications and 
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röidyistä ratifioinneista ja irtisanomisista. 

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille 
toisen ratifioinnin rekisteröinnistä pääjohta
jan on kiinnitettävä järjestön jäsenvaltioiden 
huomio yleissopimuksen voimaantulopäivä
määrään. 

21 artikla 
Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan 

on annettava Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerille täydelliset tiedot kaikista edel
listen artiklojen mukaisesti rekisteröimistään 
ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistynei
den Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan 
mukaista rekisteröintiä varten. 

22 artikla 
Kansainvälisen työtoimiston hallintoneu

voston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, 
esiteltävä yleiskonferenssille tämän yleisso
pimuksen soveltamista koskeva selostus sekä 
tutkittava, onko tarpeen ottaa konferenssin 
työjärjestykseen kysymys yleissopimuksen 
uusimisesta osittain tai kokonaan. 

23 artikla 
1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden 

yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain 
korvaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi 
yleissopimus toisin määrää, niin 

a) jäsenvaltion ratifioidessa uuden korvaa
van yleissopimuksen aiheutuu tästä välittö
mästi ipso jure tämän yleissopimuksen ir
tisanoutuminen 19 artiklan ehdoista huoli
matta jos ja kun uusi korvaava yleissopimus 
on tullut voimaan, 

b) uuden korvaavan yleissopimuksen tultua 
voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida 
tätä yleissopimusta. 

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voi
maan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä 
niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat rati
fioineet sen mutta eivät korvaavaa yleissopi
musta. 

acts of denunciation communicated by the 
Members of the Organization. 

2. When notifying the Members of the 
Organization of the registration of the se
cond ratification, the Director-General shall 
draw the attention of the Members of the 
Organization to the date upon which the 
Convention shall come into force. 

Article 21 
The Director-General of the Intemational 

Labour Office shall communicate to the 
Secretary-General of the United Nations, for 
registration in accordance with article 102 of 
the Charter of the United Nations, full par
ticulars of all ratifications and acts of 
denunciation registered by the 
Director-General in accordance with the pro
visions of the preceding Articles. 

Article 22 
At such times as it may consider necess

ary, the Goveming Body of the Intemational 
Labour Office shall present to the General 
Conference a report on the working of this 
Convention and shall examine the desirabil
ity of placing on the agenda of the Confer
ence the question of its revision in whole or 
in part. 

Article 23 
1. Should the Conference adopt a new 

Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, unless the new Con
vention otherwise provides 

(a) the ratification by a Member of the 
new revising Convention shall ipso jure 
involve the immediate denunciation of this 
Convention, notwithstanding the provisions 
of Article 19 above, if and when the new 
revising Convention shall have come into 
force; 

(b) as from the date when the new revis
ing Convention comes into force, this Con
vention shall cease to be open to ratification 
by the Members. 

2. This Convention shall in any case 
remain in force in its actual form and con
tent for those Members which have ratified 
it but have not ratified the revising Conven
tion. 
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24 artikla 
Tämän yleissopimuksen englannin- ja 

ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoi
maiset. 

Article 24 
The English and French versions of the 

text of this Convention are equally authori
tative. 
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(Käännös) 

SUOSITUS 
(nro 188), 

joka koskee yksityisiä työnvälitystoimistoja 

Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferens
si, 

jonka Kansainvälisen työtoimiston hallin
toneuvosto on kutsunut koolle Geneveen ja 
joka on aloittanut 85. istuntokautensa 3. päi
vänä kesäkuuta 1997, 

päättää tiettyjen maksullisia työnvälitystoi
mistoja koskevan yleissopimuksen (muutet
tu), 1949, muuttamiseen liittyvien ehtojen 
hyväksymisestä, mikä on istunnon esityslis
talla neljäntenä asiakohtana, ja 

päättää, että nämä ehdotukset tulee laatia 
suosituksen muotoon, joka täydentää yksi
tyisiä työnvälitystoimistoja koskevaa yleis
sopimusta, 1997, sekä 

hyväksyy tänä yhdenksäntenätoista päivänä 
kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataa yh
denksänkymmentäseitsemän seuraavan suosi
tuksen, josta voidaan käyttää nimitystä Yksi
tyisiä työnvälitystoimistoja koskeva suositus, 
1997: 

I YLEISIÄ MÄÄRÄ YKSIÄ 

1. Tämän suosituksen määräykset täyden
tävät yksityisiä työnvälitystoimistoja koske
van yleissopimuksen (josta käytetään nimi
tystä "yleissopimus"), 1997, määräyksiä, joi
den rinnalla niitä tulee soveltaa. 

2. ( 1) Kolmikantaisten toimielinten tai 
työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen on 
mahdollisuuksien mukaan osallistuttava 
yleissopimuksen toteuttamiseksi annettavien 
määräysten muotoiluun ja toimeenpanoon. 

(2) Yksityisiin työnvälitystoimistoihin so
vellettavaa kansallista lamsäädäntöä tulee 
tarvittaessa täydentää teknisten standardien, 
ohjeistojen, tapasäännöstöjen, itsesääntely
mekanismin tai muiden kansallisen käytän
nön mukaisten keinojen avulla. 

RECOMMENDATION 
(No 188) 

Liite 

concerning Private Employment Agencies 

The General Conference of the Interna
tional Labour Organization, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Eighty-fifth 
Session on 3 June 1997, and 

Having decided upon the adoption of cer
tain proposals with regard to the revision of 
the Fee-Charging Employment Agencies 
Convention (Revised), 1949, which is the 
fourth item on the agenda of the session, 
and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a Recommendation 
supplementing the Private Employment 
Agencies Convention, 1997; 

adopts, this nineteenth day of June of the 
year one thousand nine hundred and nine
ty-seven, the following Recommendation, 
which may be cited as the Private Emplo
yment Agencies Recommendation, 1997: 

1. GENERAL PROVISIONS 

1. The provisions of this Recommendation 
supplement those of the Private Employment 
Agencies Convention, 1997, (referred to as 
"the Convention") and should be applied in 
conjunction with them. 

2. (1) Tripartite bodies or organizations of 
employers and workers should be involved 
as far as possible in the formulation and 
implementation of provisions to give effect 
to the Convention. 

(2) Where appropriate, national laws and 
regulations applicable to private employment 
agencies should be supplemented by techni
cal standards, guidelines, codes of ethics, 
self-regulatory mechanisms or other means 
consistent with national practice. 
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3. Jäsenvaltioiden tulee, mikäli tarpeen ja 
tarkoituksenmukaista, vaihtaa tietoja ja ko
kemuksia yksityisten työnvälitystoimistojen 
vaikutuksista työmarkkinoiden toimivuuteen 
sekä toimittaa nämä tiedot Kansainväliselle 
työtoimistolle. 

II TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJELU 

4. Jäsenvaltioiden tulee ottaa käyttöön 
kaikki tarvittavat ja tarkoituksenmukaiset 
keinot yksityisten työnvälitystoimistojen epä
eettisten käytäntöjen estämiseksi ja poistami
seksi. Näihin toimiin voi sisältyä lainsäädän
tö, joka mahdollistaa rangaistusten käytön, 
mukaan lukien epäeettisiä käytäntöjä harjoit
tavien yksityisten työnvälitystoimistojen 
kieltäminen. 

5. Kun yksityiset työnvälitystoimistot 
yleissopimuksen 1 artiklan 1 (b) kohdan tar
koittamalla tavalla palkkaavat työntekijöitä, 
näiden tulee tarvittaessa saada kirjallinen 
työsopimus, jossa määritellään heidän työeh
tonsa. Vähimmäisvaatimuksena on, että 
työntekijöille tiedotetaan työsuhteen ehdois
ta ennen työn tosiasiallista alkamista. 

6. Yksityiset työnvälitystoimistot eivät saa 
välittää työntekijöitä käyttäjäyritykselle kor
vaamaan sen lakossa olevia työntekijöitä. 

7. Toimivaltaisen viranomaisen tulee tais
tella sopimatonta ilmoittelua ja harhaanjoh
tavia työpaikkailmoituksia vastaan, mukaan 
lukien ilmoittelu työpaikoista, joita ei ole. 

8. Yksityisten työnvälitystoimistojen 
a) ei pidä tieten tahtoen välittää tai palkata 

työntekijöitä työpaikkoihin, joihin liittyy 
sellaisia vaaroja tai riskejä, joita ei voida 
hyväksyä, tai joissa työntekijät voivat joutua 
väärinkäytösten -tai syrjinnän kohteeksi; 

b) tulee tiedottaa muuttaville työntekijöille 
tarjotun työpaikan luonteesta ja siihen sovel
lettavista työehdoista työntekijöiden omalla 
kielellä, mikäli mahdollista, tai muulla kie
lellä, jota he osaavat. 

9. Yksityisiä työnvälitystoimistoja tulee 
kieltää tai muutoin estää laatimasta ja jul
kaisemasta sellaisia paikkailmoituksia tai 
työtarjouksia, jotka suoraan tai välillisesti 
johtavat syrjintään esimerkiksi rodun, ihon
värin, sukupuolen, iän, uskonnon, poliittisen 
mielipiteen, kansallisen alkuperän, yhteis-

3. Members should, as may be appropriate 
and practicable, exchange information and 
experiences on the contributions of private 
employment agencies to the functioning of 
the labour market and communicate this to 
the International Labour Office. 

II. PROTECTION OF WORKERS 

4. Members should adopt all necessary 
and appropriate measures to prevent and to 
eliminate unethical practices by private em
ployment agencies. These measures may 
include laws or regulations which provide 
for penalties, including prohibition of private 
employment agencies engaging in unethical 
practices. 

5. Workers employed by private employ
ment agencies as defined in Article 1.1 (b) of 
the Convention should, where appropriate, 
have a written contract of employment spec
ifying their terms and conditions of employ
ment. As a minimum requirement, these 
workers should be informed of their condi
tions of employment before the effective 
beginning of their assignment. 

6. Private employment agencies should not 
make workers available to a user enterprise 
to replace workers of that enterprise who are 
on strike. 

7. The competent authority should combat 
unfair advertising practices and misleading 
advertisements, including advertisements for 
non-existent jobs. 

8. Private employment agencies should: 
(a) not knowingly recruit, place or employ 

workers for jobs involving unacceptable haz
ards or risks or where they may be subjected 
to abuse or discriminatory treatment of any 
kind; 

(b) inform migrant workers, as far as poss
ible in their own language or in a language 
with which they are familiar, of the nature 
of the position offered and the applicable 
terms and conditions of employment. 

9. Private employment agencies should be 
prohibited, or by other means prevented, 
from drawing up and publishing vacancy 
notices or offers of employment in ways that 
directly or indirectly result in discrimination 
on grounds such as race, colour, sex, age, 
religion, political opinion, national extrac-
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kunnallisen aseman, etnisen alkuperän, va
jaakuntoisuuden, siviilisäädyn tai perhesuh
teiden, seksuaalisen käyttäytymisen tai työn
tekijäjärjestön jäsenyyden perusteella. 

10. Yksityisiä työnvälitystoimistoja tulee 
kannustaa edistämään työelämän tasa-arvoa 
tätä tukevien toimintaohjelmien avulla. 

11. Yksityisiä työnvälitystoimistoja tulee 
kieltää tallentamasta tiedostoina tai rekiste
reinä muita henkilötietoja kuin niitä, joita 
tarvitaan arvioitaessa hakijoiden soveltuvuut
ta sellaisiin työpaikkoihin, joihin heitä ollaan 
valitsemassa tai he voivat tulla valituksi. 

12. (1) Yksityisten työnvälitystoimistojen 
tulee säilyttää työntekijän henkilötietoja vain 
niin kauan kuin niiden alkuperäinen käyttö
tarkoitus oikeuttaa tai niin kauan kuin työn
tekijä haluaa olla mukana työnhakijoiden 
luettelossa. 

(2) On ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan työntekijöille oikeus nähdä 
kaikki automaattisesti tai sähköisesti käsitel
lyt tai manuaalisiin tiedostoihin talletetut 
henkilötietonsa. Näihin toimiin tulee kuulua 
työntekijöiden oikeus tarkastaa sekä saada 
jäljennös tällaisista tiedoista sekä oikeus 
vaatia, että virheellinen tai epätäydellinen 
tieto poistetaan tai oikaistaan. 

(3) Jollei tietyn ammatin pätevyysvaati
musten kannalta ole suoraan olennaista ja 
jollei kyseinen työntekijä ole antanut nimen
omaista suostumustaan, yksityiset työnväli
tystoimistot eivät saa pyytää, säilyttää tai 
käyttää työntekijän terveydentilaa koskevia 
tietoja tai käyttää tällaisia tietoja arvioitaessa 
hänen soveltuvuuttaan työtehtävään. 

13. Yksityisten työnvälitystoimistojen ja 
toimivaltaisten viranomaisten tulee ryhtyä 
toimiin, joilla edistetään sopivien, oikeuden
mukaisten ja tehokkaiden valintamenetelmi
en käyttöä. 

14. Yksityisillä työnvälitystoimistoilla tu
lee olla riittävän ammattitaitoinen ja koulu
tettu henkilöstö. 

15. Ottaen huomioon kansallinen lainsää
däntö, jossa säädetään työsopimuksen päättä
mistä säätelevät oikeudet ja velvollisuudet, 
yleissopimuksen 1 artiklan 1 (b) kohdassa 
tarkoitettuja palveluita tarjoavat yksityiset 
työnvälitystoimistot eivät saa: 

a) estää käyttäjäyritystä palkkaamasta toi-

tion, social origin, ethnic origin, disability, 
maritai or family status, sexual orientation 
or membership of a workers' organization. 

10. Private employment agencies should 
be encouraged to promote equality in emplo
yment through affirmative action program
mes. 

11. Private employment agencies should 
be prohibited from recording, in files or reg
isters, personai data which are not required 
for judging the aptitude of applicants for 
jobs for which they are being or could be 
considered. 

12. (1) Private employment agencies 
should store the personai data of a worker 
only for so Iong as it is justified by the spe
cific purposes for which they have been col
lected, or so Iong as the worker wishes to 
remain on a list of potential job candidates. 

(2) Measures should be taken to ensure 
that workers have access to all their personai 
data as processed by automated or electronic 
systems, or kept in a manual file. These 
measures should include the right of workers 
to obtain and examine a copy of any such 
data and the right to demand that incorrect 
or incomplete data be deleted or corrected. 

(3) Unless directly relevant to the require
ments of a particular occupation and with 
the express permission of the worker con
cemed, private employment agencies should 
not require, maintain or use information on 
the medical status of a worker, or use such 
information to determine the suitability of a 
worker for employment. 

13. Private employment agencies and the 
competent authority should take measures to 
promote the utilization of proper, fair and 
efficient selection methods. 

14. Private employment agencies should 
have properly qualified and trained staff. 

15. Having due regard to the rights and 
duties laid down in national law conceming 
termination of contracts of employment, pri
vate employment agencies providing the ser
vices referred to in paragraph 1 (b) of Article 
1 of the Convention should not: 

(a) prevent the user enterprise from hiring 
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mistolta vuokraamaansa työntekijää; 
b) rajoittaa työntekijän ammatillista liikku

vuutta; 
c) määrätä rangaistuksia, jos työntekijä 

ottaa vastaan työpaikan toisessa yrityksessä. 

UI JULKISEN TYÖNV ÄLITYKSEN 
SUHDE YKSITYISIIN 
TYÖNVÄLITYSTOIMISTOIHIN 

16. Julkisen työnvälityksen ja yksityisten 
työnvälitystoimistojen välistä yhteistyötä 
työmarkkinoiden järjestelyä koskevan kan
sallisen politiikan toimeenpanossa tulee roh
kaista; tätä tarkoitusta varten voidaan perus
taa toimielimiä, joissa ovat edustettuina jul
kinen työnvälitys ja yksityiset työnvälitystoi
mistot sekä edustavimmat työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt. 

17. Julkisen työnvälityksen ja yksityisten 
työnvälitystoimistojen yhteistyötä edistäviin 
toimiin voi kuulua: 

a) tietojen yhdistäminen ja yhteisen ter
minologian käyttö, jotka lisäävät työmark
kinoiden toiminnan avoimuutta, 

b) työpaikkailmoitusten vaihtaminen, 
c) yhteisten projektien käynnistäminen esi

merkiksi koulutuksen alalla, 
d) julkisen työnvälityksen ja yksityisten 

työnvälitystoimistojen väliset sopimukset 
siitä, miten hoidetaan tietyt tehtävät, kuten 
pitkäaikaistyöttömien integroiminen työelä
mään, 

e) henkilöstön koulutus, 
f) säännölliset neuvonpidot ammattikäytän

töjen parantamiseksi. 

an employee of the agency assigned to it; 
(b) restrict the occupational mobility of an 

employee; 
(c) impose penalties on an employee ac

cepting employment in another enterprise. 

111. RELATIONSHIP BETWEEN THE 
PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE 
AND PRIV A TE EMPLOYMENT 
AGENCIES 

16. Cooperation between the public 
employment service and private employment 
agencies in relation to the implementation of 
a national policy on organizing the labour 
market should be encouraged; for this pur
pose, bodies may be estabhshed that include 
representatives of the public employment 
service and private employment agenctes, as 
well as of the most representative organiz
ations of employers and workers. 

17. Measures to promote cooperation bet
ween the public employment service and 
private employment agencies could include: 

(a) pooling of information and use of com
mon terminology so as to improve transpar
ency of labour market functioning; 

(b) exchanging vacancy notices; 
(c) launching of joint projects, for example 

in training; 
(d) concluding agreements between the 

public employment service and private 
employment agencies regarding the execu
tion of certain activities, such as projects for 
the integration of the long-term unemployed; 

(e) training of staff; 
(f) consulting regularly with a view to 

improving professional practices. 


