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Työtä ja vapaa-aikaa – sopivassa suhteessa!



Valtakunnallinen Unelmien työpäivä 5.10.2018

• https://www.unelmientyopaiva.fi/

• Vietetään toista kertaa

• Tavoitteena saada suomalainen työhyvinvointi kasvamaan

• Positiivisuuden kautta

https://www.unelmientyopaiva.fi/


Uutiskatsaus

TP EWC -seminaari, Murikka-opisto 4.-5.10.2018

Sari Vaittinen, Ammattiliitto Pro



ETUC Strategy for more democracy at work

• Kampanja alkaa 10.11. EWC -seminaarissa

• Pienimuotoinen mielenosoitus – paikalla meppejä ja lehdistöä

• Työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemisoikeudet sekä osallistumisoikeus

• Ei dumpata perusoikeuksia

• EWCiden toimintaa parannettava

• Hallituspaikkoja henkilöstölle

• Mahdollinen eurooppalainen asiamies (vrt YT –asiamies)



ETUC Strategy for more democracy at work

Miten edetään?

• Mielenilmaus sekä manifesti

• Ruohonjuuritason lobbaus: EWCt lähettävät kirjeitä/s-posteja mepeille ja 
komission puheenjohtaja Junckerille

• Tilaisuuksia, joissa asia esiin – jäsenjärjestöt yhdessä ETUC/ETUIn kanssa

• Kerätään hyviä käytäntöjä eduista, mahdollisesti Business Europen ja 
hallintoedustajien kanssa 

• TP/YTR:n Heurekan seminaarissa ETUC:in pääsihteeri Peter Scherrer



EWC -direktiiviä koskevia asioita

• Komissio ei aja direktiivin tarkistusta

• Komission prioriteettina on sosiaalipilari – ei sisällä I&C 
asioita (EWC)

• Komissio tekemässä ohjeistusta – tulkintapaperi EWC 
direktiivistä

• Ei velvoittaisi mihinkään, eikä olisi sitova – ei lähelläkään 
sitä mitä ay –liike haluaa



EWC -direktiiviä koskevia asioita

• Komissio tilasi tutkimuksen EWC:n toiminnasta/toimivuudesta

• Tulokset julkistettiin – myötäilivät ay-liikkeen selvityksiä

• Komissio ei palannut asiaan ay-liikkeen kanssa pyynnöistä 
huolimatta

• Komissio palkannut yrityksen keräämään parhaita käytänteitä



EWC -direktiiviä koskevia asioita

• Presence group – tulkkaus- ja käännöspalveluja tarjoava yritys

• Myös EWC -koulutusta ja EWC -kokousten järjestämistä 

• Ei ole kytköksissä ay-liikkeeseen – todettu työnantajaystävälliseksi

• Järjestää seminaarin, johon ei ole kutsuttu sihteeristöjä, joitakin EWC 
-edustajia sekä yrityksiä (25.10.) 

• Seminaari maksaa 500 €/osallistuja



EWC -direktiiviä koskevia asioita

• ETUFit ja ETUC tapaavat komissaari Marianne Thyssenin
asian tiimoilta marraskuussa

• Thyssen vastaa työllisyys- ja sosiaaliasioista sekä 
osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta



EWC ja Brexit

• Brexitin vaikutukset edelleen epäselviä

• UK:lla valtava työ saattaa EU lainsäädäntö kansalliseksi

• ETUF:it tehneet yhteisen Brexit –linjauksen EWC:lle

• UK:n lainsäädännön mukaiset EWC säilyvät entisellään toistaiseksi, samoin 
kuin UK edustajat säilyttävät paikkansa

• Brexit ei ole vielä tapahtunut – mikään ei muutu ennen 29.3.2019



EWC ja Brexit

• ETUF:it suosittelevat, että sopimuksiin kirjataan (jos ei jo löydy), että UK 
edustajat säilyttävät paikkansa EWC:ssa

• Katso tarvitseeko teidän sopimuksenne muutosta tähän liittyen

• Jos sopimuksenne UK lain alainen – määritelkää minkä maan alainen 
lainsäädäntö tulee voimaan Brexitin jälkeen

• Laittakaa Brexit aiheeksi agendallenne – ennakoikaa muutokset yrityksen 
strategiassa ja liiketoiminnassa

• Tarkistakaa yrityksenne henkilöstön lukumäärä maittain – joissain 
tapauksissa voidaan joutua alle EWC alarajan

• Mikäli vaara tällaiseen on, ilmoitus sihteeristölle



EWC ja Brexit

• Aiheita/kysymyksiä:

• Mitä vaikutuksia odotetaan yrityksen talouteen, rahoitukseen ja
työvoimaan?

• Mikä on tilanne UK tehtailla nyt ja tulevaisuudessa?

• Investointitaso nyt ja tulevaisuudessa UK:ssa?

• Johtaako Brexit (vai onko jo johtanut) yrityksen teollisuusstrategian
tarkistukseen?

• …



EWC ja YTR

• Uusi viestinnän muoto – Postiviidakko.fi

• Koulutuksia edelleen: Heureka, lokakuun koulutus sekä kaksi 
hallintoedustuskoulutusta

• Heurekan koulutus 14.3.2019 – tervetuloa!



Finnawatch - yritysvastuulaki
• Tiesitkö, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen Suomen rajojen ulkopuolella on 

yrityksille tällä hetkellä täysin vapaaehtoista?

Monet muut maat, kuten Ranska ja Sveitsi, ovat jo laatineet kunnianhimoisen 
yritysvastuulain, joka velvoittaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa 
kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Finnwatch on yhdessä yli 70 yrityksen, järjestön ja ammattiliiton kanssa 
käynnistänyt historiallisen kampanjan. Haluamme, että seuraava eduskunta 
säätää Suomeen lain yritysten ihmisoikeusvastuusta.

Tule mukaan vaatimaan Suomeen yritysvastuulakia. Nostetaan yhdessä Suomi 
yritysvastuun #ykkösketjuun! 

• https://ykkosketjuun.fi/?share=1
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Lyhenteet tässä kalvosarjassa

• ETUC European Trade Union Confederation – eurooppalaisen ay-liikkeen 
keskusjärjestö

• ETUI European Trade Union Institute – eurooppalaisen ay-liikkeen koulutus ja 
tutkimusinstituutti

• YTR Yhteistoimintaryhmä – Teollisuuden Palkansaajien alainen työryhmä

• I&C Information and Consultation – tiedottaminen ja kuuleminen

• ETUF European Trade Union Federation – eurooppalainen sihteeristö
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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

