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*Yhteistyöyhdistyksiä, joiden jäsenistä osa on KT:n jäseniä.
Jäsenyhdistysten kaikki jäsenet ovat KT:n jäseniä
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Kemianteollisuuden ja sen lähialojen toimialajärjestö 

Kasvinsuojeluteollisuus ry*
Kenkä- ja nahkateollisuus ry

Kultaseppien Työnantajaliitto ry
Kumiteollisuus ry

Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Lääketeollisuus ry*
Muoviteollisuus ry

Suomen Bioteollisuus ry*
Teknokemian Yhdistys ry*

Veneteollisuuden Työnantajat ry*
Väriteollisuus ry

Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry
Öljytuote ry*
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Kemianteollisuuden strategia 2019−2021
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Lähes 400 jäsenyritystä 
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Prosessikemiasta huulipunaan

Öljytuotteet

Muovit ja 
muovituotteet

Kumituotteet

Lannoitteet, 
ravinteet ja 
torjunta-
aineet

Metsäkemia

Kosmetiikka ja 
pesuaineet

Lääkkeet Maalit ja lakat

Ympäristö-
tuotteet ja 
-teknologiat

Peruskemia

Öljytuotteet
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Esimerkkejä yhteistyöjärjestöistä
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http://www.metsateollisuus.fi/esittely/Sivut/default.aspx
http://www.proliitto.fi/
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European Works Councils



• Ensimmäinen EWC –direktiivi hyväksyttiin 1994 (94/45/EC) - implementoitiin 1996

• EWC-toimintojen käynnistyminen: teollisuus laajalti edelläkävijänä, toimintatapojen ja 
yritysryhmäkohtaisten kulttuurien kehittyminen, EWC –toimintojen kehittyminen 

• Direktiivin uudistus (”recast”) 2009 (2009/38/EC) – implementoitiin 2011

• Tarkennuksia tiedottamisen, konsultaation ja ylikansallisen asian käsitteisiin, EWC-edustajien 
oikeudesta koulutukseen
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EWC - lyhyt historia



• +1000 eurooppalaista yritysneuvostoa, joiden piirissä jopa ~19 miljoonaa työntekijää

• eniten yritysneuvostoja perustettu metalli- ja kemianteollisuuden yrityksiin sekä 
palvelusektorille

• ETUI:n ja Leuvenin yliopiston selvitykset EWC-toimintojen toimivuudesta 2016

EWC – nykytila
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EWC – selvitykset toimivuudesta 2016

KU Leuven (managerien haastattelut)

• EWC = oppimisprosessi; onnistumisen 
edellytyksinä luottamus, kunnioitus, 
rakentava yhteistyö ja myönteinen asenne

• ”EWC-toiminnasta enemmän hyötyä kuin 
haittaa”

• Haasteet: EWC-edustajien business-
ymmärryksen puute, puutteet kielitaidossa, 
paikallinen ajattelu, lyhyen tähtäimen 
ajattelu strategisen ajattelun sijasta, 
työmarkkinakäytäntöjen erot

• Aikainen tiedonvaihto voi luoda lisäarvoa! 

- top-down – bottom-up

ETUI (tietokanta, sopimusten analyysi)

• Uudistus toi EWC-toimintaan ”liian vähän 
liian myöhään”

• Uusien EWC:ien määrä laskussa

• Toteutuneet muutokset olemassa oleviin 
sopimuksiin vähäisiä

• EWC:t oppineet ja omaksuneet käytäntöjä 
toisiltaan – lainsäädäntö siten vain 
heijastelee jo olemassa olleita käytäntöjä

• Toimenpide-ehdotukset: 
yksityiskohtaisempaa sääntelyä, seurantaa 
ja sanktioita



Millaista EWC-toiminnan tulisi olla ja 

mihin suuntaan sitä tulisi kehittää?
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• Asioiden lähestyminen strategisista ja 
liiketoiminnallisista kulmista

• Johdolle vuoropuhelu ”Eurooppa-tasolla” on 
mahdollisuus syventää EWC-edustajien 
strategista ja liiketoiminnallista tietoisuutta, 
saada heiltä näkemyksiä päätöksenteon 
tueksi sekä edistää muutoshankkeiden 
läpivientiä

• Henkilöstön edustajille vastaavasti tilaisuus 
liiketoiminnallisen osaamisen 
laajentamiseen ja strategisiin hankkeisiin 
osallistumiseen

• Kehityssuunnat, investoinnit, teknologiat, 
työturvallisuus… 

EWC on enemmän strategista kuin operatiivista yhteistyötä
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• EWC -työn tulee tukea yritysidentiteetin ja 
-kulttuurin vahvistamista vuoropuhelun 
kautta (”yrityskansalaisuus”)

• Parhaimmillaan strateginen EWC- ja 
enemmän operatiivinen kansallinen 
menettely tukevat toisiaan muutosten 
johtamisessa

• Ei saa kehittää EWC:stä liian muodollista

• Työnantajajärjestöillä ei aktiivista roolia 
varsinaisessa EWC-yhteistyössä –
ammattiyhdistysliikkeen rooli?

EWC on liiketoimintalähtöistä ja yritysryhmäkohtaista
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• Eurooppalainen tiedottamis- ja 
konsultointimenettely on voitava sovittaa 
luontevasti yhteen kansallisten 
yhteistoimintaa koskevien lainsäädäntöjen 
kanssa 

• kansalliset erot työ- ja 
sosiaalilainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa 

• kompensaatio- ym. Kysymyksiä ei ratkaista 
ylikansallisesti

• Ei foorumi yksikkökohtaiselle tai 
kansalliselle edunvalvonnalle. Tätä varten 
on olemassa omat menettelyt, 
lainsäädännöt ja sopimismekanismit

EWC on ylikansallista yhteistyötä yritysryhmän sisällä 
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Yhteenveto



• EWC –toiminta on yrityskohtaista, laaja-alaista ja ylikansallista tiedottamista ja vuoropuhelua 

• Hyvin toimiva EWC-vuoropuhelu voi edistää tiedonkulkua ja työntekijöiden sitoutumista 
yrityksen arvoihin ja liiketoiminnan tavoitteisiin sekä vauhdittaa ”poikkikansallisia” 
kehityshankkeita yritysten sisällä. Esim. työturvallisuuden parantaminen

• EWC on oppimista - toiminnan sujuvuus ja koettu laatu paranevat ajan myötä - sekä johdon 
että henkilöstön näkökulmasta

• Toimivuus edellyttää modernien ja joustavien toimintamallien mahdollistamista. EWC-
toiminnan muodollisia vaatimuksia ei tule kiristää nykyisestä.  
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Kemianteollisuuden näkemys EWC -toiminnasta



• Lainsäädännöllisten ja kulttuuristen erojen tunnistaminen (työelämä, työmarkkinat)

• EWC:n roolin ymmärtäminen yhtäläisellä tavalla

• Molemminpuolinen luottamus, läpinäkyvyys

• Edustajien kielitaitoisuus, vaikuttavuus

• Kannattavuuteen liittyvien tunnuslukujen tuntemus, toimialan ja liiketoiminnan tuntemus
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Onnistumisen edellytyksiä
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