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Yhteiset suositukset

• ETUC ja ETUF:t ovat tehneet yhteistyössä suositukset EWC:lle
koskien Brexitiä ja Covid pandemiaa.
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Brexit – EWC

• 1.1.2021 UK ei enää EU/ETA maa. 

• Komission mukaan ei ole laillista estettä UK edustajien mukana oloon.

• Uusi kauppa- ja yhteistyösopimus, jonka mukaan Brexit ei voi johtaa 
työntekijöiden oikeuksien huononemiseen (EU ja UK)

• Eurooppalainen ay-liike tehnyt suositukset, jotta UK edustajat voivat 
jatkossakin olla mukana EWC/SE -toiminnassa sekä yrityksen 
hallintoedustuksessa.
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Brexit – EWC

Yritys, jossa on UK edustajia mukana:

• Tarkistetaan EWC/SE sopimus ja päivitetään se tarpeen vaatiessa.

• Tärkeää määritellä muutoksen laajuus muokkaamalla EWC-/SE-sopimusta.

• ”Tämä sopimus kattaa kaikki yrityksen työntekijät EU/ETA –maissa sekä UK:ssa.” 

tai

• ”Tämä sopimus kattaa kaikki yrityksen työntekijät EU/ETA maissa sekä kolmannen 
osapuolen maissa, jotka ovat siirtäneet direktiivin 2009/38/EY kansalliseen 
lainsäädäntöönsä.”
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Brexit – EWC

Yritys, jonka pääkonttori on UK:ssa:

• Komissio ohjeistanut – EWC siirretään siihen EU maahan, jossa eniten 
työntekijöitä

• Jollei EWC-sopimuksessa toisin mainita, siihen sovelletaan sen EU:n 
jäsenvaltion lakia, jossa uusi nimetty keskushallinto sijaitsee.
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Brexit – EWC

Mitä tulisi tehdä nyt

• Brexit asialistalle kokouksiin; johdolta pyydetään tietoa miten Brexitin 
ennustetaan vaikuttavan yrityksen toimintaan

• Tarkistakaa työntekijöiden lukumäärä maittain

• Arvioidaan onko mahdollista jäädä alle EWC:n minimirajan

• Jos tällainen mahdollisuus on, ota yhteyttä EWC koordinaattoriin ja/tai 
kansalliseen liittoosi
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Covid – EWC toiminta

• Monissa yrityksissä EWC toiminta ollut vähäistä fyysisten kokousten
puuttuessa – joissain toiminta on lisääntynyt

• Tiedottamis- ja kuulemisvelvoite ei ole hävinnyt mihinkään!

• Etsitään uusia tapoja toimia ja vaihtaa ajatuksia

• Online –kokoukset ovat lisääntyneet, tulkkausmahdollisuuksia on käytetty

• Hyviä ja huonoja esimerkkejä – yritykset ja EWC:t hyvin erilaisia



Covid – EWC 

• Kokouksia ei voi enää lykätä vaan ne tulee hoitaa jollakin tavoin

• Virtuaaliset kokoukset EIVÄT saa syrjäyttää fyysisiä kokouksia

• Virtuaalisesti tapahtuvien kokousten tulee olla hyvin järjestettyjä ja kaikille 
mahdollisia

• Tulkkaukset, materiaalit, vuoropuhelun mahdollisuus tulee taata jokaiselle 
edustajalle

• Alustojen käyttö pitää opettaa edustajille (ta:n organisoitava)



Covid – EWC/SE neuvottelut

• EWC/SE neuvottelut luovat perustan monikansallisen yrityksen tulevalle 
sosiaaliselle vuoropuhelulle

• Sopimuksen tulee olla laadultaan hyvä ja kuvata rooli, toimintatapa sekä 
välineet

• Kunnolliset neuvottelut ovat perusta hyvälle sopimukselle
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Covid – EWC 

• EWC/SE neuvotteluja ei tulisi käydä virtuaalisesti, vaan odottaa että 
tapaamiset voidaan järjestää fyysisesti

• Jos yritys tai hlöstö haluaa aloittaa neuvottelut, suositellaan yhteydenottoa 
liittoon

• Yhdessä sopimalla voidaan myös päättää neuvotteluajan pidentämisestä

• Huomioitava, että joissain maissa SNB edustajien valintaa ei voi nyt tehdä 
(esim. Ranskassa valintaprosessit keskeytetty kriisin ajaksi)
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Covid - EWC

• Jos yritys kieltäytyy näistä, asiantuntijan kanssa mietittävä mikä vaihtoehto olisi 
paras

• Allekirjoitetaan sopimusluonnos

tai

• Tunnustetaan neuvottelujen epäonnistuminen (EWC 3 v) tai SE (6 kk) jälkeen ja 
valitaan toissijaiset säännökset

• Näissä tapauksissa ottakaa yhteys avustavaan EWC –asiantuntijaan, joka koordinoi 
mukanaolevien liittojen kanssa vastauksen
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Covid – EWC 

However:

• Yrityksissä neuvotellaan virtuaalisesti ja ollaan jopa päästy sopimukseen

• Yritykset ovat erilaisia, yrityksien asenteet vaihtelevat

• Pitää arvioida oman yrityksen tilanne tarkasti ja AINA ottaa mukaan
asiantuntija – jo aloituskeskusteluihin



Yhteistyössä kohti parempaa!
Sari Vaittinen, Pro


