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Montako metallia on 

kännykässä?

Nykymaailma ei toimi ilman metalleja!

Noin 40



Boliden AB - sulattoja ja kaivoksia

Me teemme metalleja

4

6 kaivosta ja 5 sulattoa

Suomi, Ruotsi, Norja, Irlanti

5,800 työntekijää
(1000 kesätyöntekijää)

Yli 90 vuoden kokemus
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Perusmetalleja

▪ Sinkki

▪ Kupari

▪ Lyijy

▪ Nikkeli

Jalometalleja

▪ Kulta

▪ Hopea

Rikasteet ja muut tuotteet

▪ Metallirikasteita (mm. platinaryhmän)

▪ Rikkihappoa

▪ Sivutuotteita (rautahiekka, seleeni, yms.)



Kiinteä osa

kierto-

taloutta!
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EU:n

matalahiilisyys-

tavoite 2050 ei

onnistu ilman

metalleja! Metallien tarpeen

kasvu 2050 mennessä

+300%

Tuulivoima

+200%
Metallien tarpeen kasvu 2050 

mennessä

Aurinkovoima

+1000%
Metallien tarpeen

kasvu 2050 mennessä

Akut ja patterit

Sähköautossa on:
- 70 kg kuparia

- 46 kg nikkeliä

- 17 kg sinkkiä

- 14 kg kobolttia

- 12 kg lyijyä
lähde: World Bank

Autossa on:
- 20 kg kuparia

- 4 kg nikkeliä

- 10 kg sinkkiä

- 0 kg kobolttia

- 10 kg lyijyä



Boliden Kokkola oy

ilmastonmuutos ja 

ympäristö
Kansainvälisen sinkkijärjestö

IZA:n tutkimus, jossa mukana 24 

kaivosta ja 18 sulattoa vuosien

2005-2012 tiedoilla Boliden 

Kokkola oy:ssä on:

• Noin 20% muita sinkkitehtaita

pienempi vaikutus

ilmastonmuutokseen

• Noin 10% pienempi vaikutus

ympäristön happamoitumiseen

• Noin 30% pienempi vaikutus

ympäristön rehevöitymiseen

KIP-alue
Kokkola industrial park

Konserni

Tavoite: 

Päästöt

ilmaan

•Metalleja ilmaan:

–1% vuositasolla

•CO2 intensiteetti:

–3% vuositasolla

Päästöt

veteen

•Metalleja veteen:

–1% vuositasolla



Sähköistys onnistuu myös arktisissa

olosuhteissa!



EWC aikajana 1994-2003

Kokkolan sinkkitehtaalla
94/45/EY direktiivi EWC neuvostoista (EWC 22.9.1994)

- Muistio
konsernin-
laajuisesta
yhteistyöstä
2.2.1994

- EWC sopimus
1996

- EWCn nimeksi tuli
OPF (Outokumpu
personel forum)

Outokumpu Oy

- EWC- sopimus
1996 nimeksi
TEC (Trelleborg
European group 
council)

- Mukana
Eurooppalaisten
maiden lisäksi
Kanada ja Chile

Boliden ltd (omistajana Trelleborg)

- 1999 Boliden 
itsenäistyi

- 2003 Boliden osti
Outokummun
värimetallitoiminnot

- TEC -> BWC

Itsenäiseksi & Yritysosto

New Boliden

- 2003 Uusi EWC

- EWCn nimenä
jatkui BWC (Boliden 
works council)

- Voimaan 22.9.1994 
(2v siirtymä
22.9.1996)

- Suomessa ja 
Ruotsissa Kirjattiin
lakiin 22.9.1996
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Outokumpu Oy 1/2 - EWC:n “esiaste” 2.2.1994

• Kokeiluluontoinen OPF (Outokumpu personnel forum), 

kerran vuodessa, 25 henkilöä.

• Osallistujamäärä jaetaan siten, että se “edustaa

tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti koko

henkilöstöä”.

• Kokous vuorovuosittain Suomessa ja toisaalla

Euroopassa.

• Ensimmäinen valmisteleva kokous 24.5.1994 Bryssel, 

varsinainen kokous Helsinki (mukana LO Ruotsista).

• Toinen valmisteleva kokous 30.3.1995 Amsterdam ja 

varsinainen kokous 22.5.1995 Amsterdam
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Outokumpu Oy 2/2 - varsinainen EWC sopimus

• 30.3.1996 Amsterdam: OPF työryhmä allekirjoitti esityksen

tulevaan kokoukseen EWC-sopimukseksi

• 21.5.1996 Kokkola: Outokummun varsinainen EWC-

sopimus allekirjoitettiin “värikkäiden vaiheiden jälkeen”.

• Nimeksi OPF (Outokumpu personnel forum), kerran

vuodessa, 25 henkilöä, konsernijohto ja liiketoiminta-

aluejohto osallistuvat myös.

• Koskee kaikkia Eurooppalaisia yrityksiä, joissa

Outokummulla osake-enemmistö. Osallistujat vakituisia

työntekijöitä ja valitaan vaaleilla kerran vuodessa.

• Kokous Euroopassa konsernin tilinpäätöksen jälkeen.
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Boliden ltd (omistajana Trelleborg)

• 1996 TEC (Trelleborg European group Council)

• Sopimus koskee konsernia ja eurooppalaisia

ammattiliittoja

• Käsittelee vain konsernin laajuisia asioita

• Sopimus koskee kaikkia eurooppalaisia yrityksiä, joissa

Trelleborgilla on enemmistöomistajuus.

• Jokaisella maalla vähintään 2 paikkaa, kunhan maassa

on henkilöstöä 150 työntekijän verran. Jokaisesta

täydestä tuhannesta saa yhden lisäpaikan

• Paikkoja yhteensä 23, joista Ruotsissa 9.



14Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

• 1990 luvun lama ja hintojen lasku vaati veronsa. 

Trelleborgin 1987 kunnianhimoinen laajentuminen

monialaiseksi teollisuusjätiksi osoittautui virheliikkeeksi, 

joka johti Bolidenin ltd.n taloudellisiin vaikeuksiin.

• Boliden eriytettiin Trelleborgista (myyntiä varten).

• Boliden ltd. pääkonttori siirrettiin kanadaan.

• Boliden itsenäistyi 1999 ja muutaman vuoden kalliin

harharetken jälkeen pääkonttori palasi Kanadasta Ruotsiin

2001 ja Trelleborg palasi kumiteollisuusyritykseksi.

• Henkilöstön kanssa neuvoteltiin uusiksi kaikki Ruotsin ja 

yrityksen laajuiset sopimukset ja yhteistyökuviot.

• Boliden hankkiutui eroon Kanadan ja Chilen omistuksista

ja muista rönsyistään, ja keskittyi olemaan kaivosyritys

Pohjois-Euroopassa.



1999 Itsenäistyminen

Uusi EWC-sopimus
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Itsenäiseksi & Yritysosto

• Työntekijämäärä väheni yli puolella

• Työvaliokunta, BWC-au (Boliden Works Council 

arbetsutskott), korvaa 1997 Trelleborgin sopimuksessa

sovitun BSG (Bolidens samverkansgrupp)

• Työvaliokunnan jäsenyys on kolmevuotinen

• Paikkoja yhteensä 22, joista Ruotsissa 8.

• Jokaisella jäsenellä pitää olla varajäsen



Boliden ostaa Outokummulta:

▪ Kaikki kupari ja sinkkitoiminnot (Irlanti, Norja, Hollanti, 

Suomi)

Outokumpu ostaa Bolidenilta:

▪ Boliden contech, joka myöhemmin sulautettiin Outotec:iin

▪ Kupariputki- ja messinkituotannon (Ruotsi, Belgia, 

Hollanti, Britannia)

Itsenäiseksi & Yritysosto

2003

1999 Boliden palaa itsenäiseksi

yritykseksi Trelleborgista

2001 Pääkonttori Kanadasta

takaisin Ruotsiin
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• 2001 sopimus konsernin ja ammattiyhdistysliikkeiden

välisestä yhteistyöstä Ruotsin sisällä.

• Nimeksi BKR (Bolidens Koncernråd).

• BKR korvasi Trelleborgin aikaisen MBR.B vuodelta

1997 (medbestämmaderåd Boliden)

• BKR:lle oma työvaliokunta BKR-AU (aik. MBR.B-AU)

• Outokummun perintönä Suomen sisäisestä

yhteistyöstä oli jäänteenä vastaava sopimus, jota 

työnantaja Suomessa lakkasi noudattamasta 2014.



2003 EWC sopimus

- Entisen
outokummun
yksikköjen
Suomalaiset
mukaan EWC 
sopimukseen

2015 EWC sopimus

- Päivitys EWC 
lakimuutoksien
vuoksi

- EWC-
Direktiivin
laskukaavan
mukaan paikat

2018 EWC sopimus

- Ruotsin
sisäinen BKR 
lopetettiin ja 
sisällytettiin
BWC

- Samalla
lisäpaikkoja

2018 Sulatton.

New Boliden 2003->

- Perustettiin
sulatto-
neuvosto

- Kaivoksilla
ollut oma jo 
pitkään
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2003 EWC sopimus

• Kaksi kokousta vuodessa, Q2 ja Q4, 3 päivää

• Outokummun sinkki- ja kuparitoimintojen henkilöstö

mukaan EWC-toimintaan.

• Kanadan toiminnot olivat jo tuossa vaiheessa

poistumassa.

• 50 työntekijästä 1 edustaja, 150 työntekijästä 2 edustajaa ja 

jokaisesta 500 työntekijästä yksi lisäedustaja

• Työvaliokunta BWC-au nimeksi tuli BWC-wc (Boliden 

works council - works committee). Tässä tulee olla edustus

joka maasta

• Paikkoja 15, joista ruotsalaisilla 6 ja suomalaisilla 4.

• BKR nimeää Boliden AB hallituspaikkojen jäsenet 3+3
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2015 EWC sopimus

• BWCn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

valitaan kahden vuoden kaudeksi kerrallaan. Näiden

valinta maasta, jossa eniten työntekijöitä. 

• Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee saada

kaikki tärkeä ja kiireellinen tieto.

• BWC-wc täytyy kuulua 5 BWC:n jäsentä, mukaanlukien

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jokaisen maan

tulee olla edustettuna.

• Jokaisella jäsenellä pitää olla varajäsen

• Maininta että kommunikointiin tulee käyttää

mahdollisuuksien mukaan sähköisiä kanavia
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2018 EWC sopimus

• Ruotsin sisäinen BKR lopetettiin ja se sulautetaan BWCn

yhteydessä tapahtuvaksi toiminnaksi.

• BWC-kokouksia on nyt 4 kertaa vuodessa.

• Kokouksen aiheet päätetään yhdessä konsernin ja työvaliokunnan

(BWC-wc) kanssa.

• Kevitsa ja Kylylahti mukaan virallisesti.

• Maininta että kokousten yhteydessä on mahdollisuus pitää maiden 

sisäisiä yhteistyökokouksia.

• BWC-wc roolia korostetaan, tärkeää tuoda työntekijöiden

kysymyksiä hyvissä ajoin esille, jotta konsernin edustajat ehtivät

tutustua niihin

• Sopimuksessa sovittu paikkamäärä 30 (EWC-laskutapa 18), 

ruotsalaisilla 18 ja suomalaisilla 7.
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2018 Sulatton.

• 2018 perustettiin myös sulattojen liiketoiminta-alueelle

oma sulattoneuvosto.

• 4 kertaa vuodessa, joista vähintään 2 fyysistä

kokousta.

• Keskustelun aiheina voi olla työympäristö, 

liiketoiminnan kehittyminen, tuotanto, teknologia, 

talous, investoinnit, henkilöstö, luonto, yms.

• Hakee vielä vähän muotoaan ja tarkoitustaan.

• Kaivosneuvosto toiminut jo kymmeniä vuosia.

• Paikkoja ruotsalaisilla 6 ja kaikilla muilla mailla 6.



Yhteenveto EWC-muutoksista:
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• EWCn tärkein ydin on tiedonvaihto ja sitä kautta

yhteisymmärryksen löytäminen.

• Tämän jälkeen EWC-toiminta kyllä selviää vaikka

matkan varrella on erilaisia yritysfuusioita, yksiköiden

lakkauttamisia tai pääkonttorin siirtoja.

• EWC-toiminta tarvitsee aina ympärilleen osaavia ja 

motivoituneita ihmisiä, sekä pitkänjänteisyyttä.

• Yhteiset tavoitteet kaikkien eri maiden yksiköiden

kesken – yhteistyötä!

• Ottakaa kuvia EWC-kokouksistanne!



Ammattiliittojen edustus Bolidenissa 1/3

2020-03-1324

Konserni BWC

BWC-työvaliokunta

Toimialueneuvosto

Yksikköneuvosto

• EWC toiminta

• Koko konserni

• EWC suunnittelu

• Kokouksien
valmistelu

• Sulattoneuvosto

• Kaivosneuvosto

• YT-neuvottelukunta

• Yksikön hallitus



Työympäristö

työhyvinvointi

Työvaliokunta

13.3.202025

BWC (30)

(9LO 9PTK)

4x vuodessa

Kaivosneuvosto

AB ryhmä

Sopimuspaneeli

Sulattoneuvosto

Turvakierrokset, 

Suomi, ruotsi, 

norja irlanti

Työturvallisuus-

hallitus

Boliden 

ruotsin

kokous

(10+10)

PTK_L

FSG (MBL 

kaivoksilla, 

liittoyhteistyö

kaivoksilla)

Kristineberg Garpenberg Aitik Rönnskär

Boliden alue Bergsöe

Neuvotteluryhmä x3

Kaivokset, Rönskär, 

Bergsöe

Bcause

Palkkakysely

Voitonjako henkilöstörahastoon

Boliden AB hallitus

USF x3

Ammattiliittojen edustus Bolidenissa 2/3

3 Tara

2 Kokkola

2 Harjavalta

1 Kylylahti

2 Kevitsa

3 Tara

2 Kokkola

2 Harjavalta

1 Kylylahti

2 Kevitsa

2 Odda
2 Odda



G12 Neuvosto FSG (työntekijät)

G5 Neuvosto PTK_L (toimihenkilöt)

G9 Neuvosto Ruotsin kokous

Konttori Neuvosto Työympäristö (Konserni)

Tara Neuvosto Työympäristö (Ruotsi)

Kevitsa Neuvosto

Kylylahti Neuvosto

Rönnskär Neuvosto

Bergsöe Neuvosto

Odda Neuvosto

Kokkola Neuvosto

Harjavalta Neuvosto
26
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Boliden AB Hallitus

3+3 paikkaa työntekijöillä joista

0+1 Suomi ja Norja

jakavat vuorottain



https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_715170/lang--en/index.htm

Kansainvälinen työjärjestö ILO vieraili Bolidenin

kaivoksella teemalla “hävittääkö teknologia töitä”

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_715170/lang--en/index.htm

