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• Kaksi suhteellisen isoa yritystä ja 

molemmilla yhtiöillä, sekä Metsolla, 

että Outotecillä oli olemassa toimivat 

EWC:t

• Metson EWC:ssä oli mukana myös 

nykyinen Neles

Lähtötilanne
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• Metso ja Outotec yhdistyivät

• Nykyinen Neles irtaantui Metsosta 

samalla päivämäärällä

Yritysfuusio
1.7.2020
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• Välittömästi yhdistymisen jälkeen aloitettiin tunnustelut 

uuden EWC perustamiseksi

• Molempien, sekä Metson, että Outotecin EWC 

puheenjohtajat aloittivat keskustelut prosessin 

aloittamiseksi

• Perustettiin neuvotteluelin, johon kuului molemmista 

yrityksistä kaksi varsinaista jäsentä sekä yksi 

varajäsen

• Neuvotteluelimessä oli mukana alusta asti molempien 

yritysten EWC koordinaattorit 

– Mika Kärkkäinen ja Daniel Valtakari

Metso:Outotec EWC 
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Metso:Outotec EWC neuvotteluprosessi

• Elokuusta alkaen pidettiin palavereita erikseen (Metson ja 

Outotecin edustajat)

• 9.11.2020 pidettiin ensimmäinen koko neuvotteluelimen yhteinen 

palaveri

– Yhteisiä palavereita pidettiin lähes viikottain

– Sekä Metson, että Outotecin edustajat jatkoivat omia palavereitaan
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Metso:Outotec EWC sopimusluonnos

• Neuvotteluelimen jäsenet kävivät läpi molemmat olemassa 

olevat EWC sopimukset

• Päädyttiin ettei kumpaakaan aiempaa sopimusta käytetä 

sellaisenaan

• Käytimme lopullisen sopimuksen jaottelun ja asettelun 

pohjana Teollisuuden Palkansaajien Yhteistoimintaryhmän 

mallisopimusta

• Poimittiin molemmista sopimuksista sekä mallisopimuksesta 

asiasisällöt jotka muokattiin vastaamaan paremmin ja 

selkeämmin tavoitetta

• Neuvotteluelin luonnosteli myös EWC kokousten agendat ja 

aikataulut
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Metso:Outotec EWC neuvotteluprosessi

• Tammikuun 2021 puolivälissä pidettiin ensimmäinen 

palaveri TA:n kanssa EWC sopimuksesta

– Kevään aikana käytiin useita palavereita TA:n kanssa

– Sekä useita neuvotteluelimen sisäisiä palavereita

• 6.7.2021 allekirjoitettiin Metso Outotecin EWC sopimus
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Metso:Outotec EWC:n käynnistäminen

• Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lähetettiin infokirje 

kaikille vanhoille Metson ja Outotecin EWC edustajille

• Informoitiin erikseen Metso Outotecin Suomen 

luottamushenkilöitä uudesta EWC sopimuksesta

• Aloitettiin edustajien valintaprosessi kertomalla 

nimeämisaikataulu ja pyydettiin käynnistämään keskustelut 

valinnoista paikallisesti

– Valinta- ja nimeämisprosessia tuki paikalliset HR:t ja neuvotteluelin
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Metso:Outotec EWC:n edustajavalinnat

• Tehtiin virallinen listaus EWC edustajien paikkamääristä 

sovitun kaavan mukaisesti

• Kerrottiin jäsenmaille sen hetkisen mukainen EWC 

edustajien paikkamäärät

• Syyskuussa tehtiin EWC valinnat Suomen osalta

• Lokakuun alussa viimeisteltiin listaus EWC edustajista eri 

maista

– Kaikista maista ei saatu nimettyä edustajaa

• Täydennettiin Suomen EWC valintoja, koska Suomi sai 

laskennassa yhden edustajapaikan lisää
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Metso:Outotec EWC

• 22.11.2021 pidettiin ensimmäinen EWC edustajien oma 

kokous

• 29.11.2021 pidettiin ensimmäinen Metso Outotec EWC 

kokous
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Kokemuksia

• Liikkeellelähtö oli tehokasta

• Palavereita pidettiin todella aktiivisesti

• Sopimusluonnokseen käytettiin paljon aikaa ja vaivaa

– Tiedostettiin sopimussisältö todella hyvin

• Lopussa aikataulu alkoi venyä

– Pitkä prosessi aiheuttaa “taisteluväsymystä”

• Päästiin kuitenkin tyydyttävään sopimukseen

• Suuret kiitokset eritoten meidän EWC koordinaattoreillemme Mika 

Kärkkäiselle ja Daniel Valtakarille
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