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Tutkimusprosessi
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Painoarvo:
Maa, sektori, 
EWC SE

EdustajatEWC ja SE

1115 EWC ja SE 18.000 henkilöstön
edustajaa

846 EWC otokseen

505 EWC kontakteineen 5099 edustajaan kontakti

365 EWC 1635 edustajaa vastasi



EWC edustajien hallitseva profiili
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81,5% mies 51 vuotta 84% liiton jäsen

46,1% yksi kokous
41,2% kaksi kokousta

Edustaa työntekijöitä
5 toimipaikalla

On ollut toimessa keskimäärin
5 vuotta

57% jäsen
34% tvk

8% varajäsen



Kokousten määrä
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59%

47%

32%

42%

09%

11%

2008

2018

3 +

Yksi tai vähemmän kokouksia/vuosi

Kaksi kokousta

3 +

Yksi tai vähemmän kokouksia/vuosi

Kaksi kokousta

3 +



Kokoukset

• EWC –kokoukset hyviä tiedottamisen kannalta – kuulemista ei 
tapahdu paljoa

• Direktiivin uudistaminen paransi tuloksia vuoden 2008 kyselyyn 
verrattaessa

• Kokoukset ovat tehokkaita niissä EWC:ssa, joissa on useampi 
kokous, johto osallistuu, koordinaattori osallistuu



Milloin tiedotetaan ja konsultoidaan
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Ennen
päätöksentekoa

21%
Ennen

täytäntöönpanoa
43%

Täytäntöönpanon
aikana

20%

Täytäntöönpanon
jälkeen

10%

En tiedä
06%

„esitetyt toimet”



Tiedottaminen ja kuuleminen

- Enemmän aiheita nostettu esiin kokouksissa: rakennemuutos, 
työympäristö, tutkimus ja kehitys

- Vain 1 neljästä EWC:sta sanoo tiedottamisen ja konsultoinnin olevan 
hyödyllisellä tasolla

- Oikea-aikaisuus toteutuu niissä EWC:ssa, joissa useampi kuin 1 kokous tai 
joissa johto on sitoutunutta

- Ennen päätöksentekoa tietoa saa 18% vastanneista



Rakenneuudistus ja  EWC
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91% edustajista sanoi, että heidän yrityksessään tapahtui yhdistymisiä, sulkemisia, myyntejä, 
tuotannon siirtoja, massairtisanomisia tai suuria muutoksia HR:ssa viimeisen kolmen vuoden 
aikana

48% sai lopullista tietoa viimeisimmistä olosuhteista

27% oli asiantuntija-apua

47% oli ylimääräinen kokous asiasta

29% ei saanut tietoa, ei asiantuntija-apua eikä ylimääräistä kokousta

27% sanoi, että kokous pidettiin ennen lopullista päätöksentekoa



Liittojen koordinointi ja sen hyödyt
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Liiton koordinaattori
59%

Ei liiton koordinaattoria
21%

En tiedä
20%

Suurimmalla osalla EWC:sta on koordinaattori apuna (liitto)

… ja se on tärkää EWC:lle

72.7%

57.1%

Coordinator No coordinator

Edustajat yrittävät aina päästä 
yhteiseen mielipiteeseen

EWC 
koordinaatt

ori

Jatkuvampaa
sisäistä

kommunikoin
tia

Enemmän
yhdenmukaisia

kantoja

Enemmän valmistelevia ja
yhteenvetokokouksia

Enemmän
koulutusta

Enemmän
asiantuntija-

apua
rakennemuu

toksissa



Yrityksen johto ja EWC
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67.4%

74.2%

38.4%

39.4%

The managers present at the EWC meetings are the
managers taking the real decisions on the topics we

are discussing

The managers present at the EWC meetings generally
have the necessary information on the topics we are

discussing

Management makes efforts to find agreed solutions
with the EWC employee representatives

Management often refuses to give information on the
grounds of confidentiality

Strongly agree Agree

… päättävässä asemassa olevat

… hyvin perillä asioista

… eivät aina anna tietoja

… eivät aina yritä löytää yhteisesti ratkaisuja



Johdon valta

Jos johto haluaa… EWC on 
mukana alusta asti

32%

15%
11%

Johto yrittää
löytää
yhteisen
ratkaisun

Johto ei yritä
löytää
yhteistä
ratkaisua

% EWC –edustajat, jotka katsovat
olevansa informoituja ennen
lopullista päätöstä

Neutraali
johto

65%

47%

27%

Johto
yrittää
löytää
yhteisen

Johto ei yritä
löytää
yhteistä
ratkaisua

% EWC –edustajat, jotka katsovat että
EWC –kokouksissa tapahtuu kuulemista

Neutraali
johto

Jos johto haluaa… EWC:ta
kuullaan oikeasti

Oikea-
aikainen 

I&C
Tehokas kuuleminen 

37%

14%

08%

Johto
yrittää
löytää
yhteisen
ratkaisun

Johto ei
yritä löytää
yhteistä
ratkaisua

% EWC –edustajat, jotka katsovat että
EWC –kokouksissa voi vaikuttaa johdon
päätöksiin

Neutraali
johto

Päätöksiin vaikuttaminen

Jos johto haluaa… EWC voi
vaikuttaa päätöksiin



Johdon valta

Jos johto haluaa… EWC saa tarvittavat asiakirjat
ajoissa

39%
Huomio: vain vähemmistö johtajista haluaa oikeasti sitoutua EWC –

toimintaan edustajien kanssa

Jos johto haluaa… EWC saa yksityiskohtaista
tietoa rakennemuutoksista



Päätelmiä

1. EWC:t ovat edelleen enimmäkseen tiedottamista kokouksissa, ei niinkään 
tiedottamista ja kuulemista 

2. Jonkinlaista kehitystä tapahtunut (tehokkuutta, laajemmat asialistat jne.)
3. Pääkohdat menestyksekkäisiin EWC:hin:

• Kokousten määrä
• Liittojen tuki (koordinaattori)
• Johdon asenne ja toiminta

4. EWC –edustajat vaativat lain apua (sanktiot, säännöt) sekä muita resursseja 
(epäviralliset kokoukset, asiantuntija-apu etc). 
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Mitä seuraavaksi?

• Syksy: Graafinen raportti tutkimuksesta
• Talvi 2020: laajempi kirja
• Nyt: esittelyt (Heureka 12.3.2020)
• 2020 – 2021 pienempiä julkaisuja erityisistä näkökohdista
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Yhteistyössä kohti parempaa
EWC -toimintaa!

Sari Vaittinen, Trade Union Pro
Sari.Vaittinen@proliitto.fi, mobile: +358505831469

mailto:Sari.Vaittinen@proliitto.fi

