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Taustaa

• ”Uusi” EWC-direktiivi tuli voimaan 2009 ja sitä koskeva suomalainen 
lakiuudistus 15.6.2011

• Tässä direktiivissä oli kyse ns. recast-mallista ja etenkin osaa sen sisältämistä 
artikloista uudistettiin

• Uudistuksen kohteena olivat etenkin seuraavat:

– ylikansallinen asiaa: myös yhtä maata koskeva päätös, jos vaikutuksia muualla

– tiedottaminen: oikeaan aikaan, oikealla tasolla ja oikean sisältöisenä

– kuuleminen: myös oikeaan aikaan, oikealla tasolla ja oikean sisältöisenä

– parempi oikeus saada koulutusta

– ”paremmat” sanktiot: direktiivissä lukee ainoastaan, että niiden pitää olla a) 
tehokkaita, b) estäviä ja c) suhteellisia
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Taustaa

• V. 2009 direktiiviin voidaan siis yhä olla ihan suhteellisen tyytyväisiä, vaikka 
Euroopasta kuuluu välillä muutakin viestiä

• Etenkin Suomessa ongelmaksi ovat muodostuneet kuitenkin seuraavat asiat:

– Sanktiot

– Ylikansallisen asian käsite (asia ei ilmeisesti ole tarpeeksi selkeästi laissa, jotta 
työnantajan olisi niitä helppo soveltaa)

– Tiedottaminen (etenkin ajankohta ja tapa)

– Kuuleminen (etenkin ajankohta ja tapa ja usein myös koko kuulemisen 
puuttuminen)
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Gabriela Bischoffin (MEP, S&D, AU) 
raportti (2021)
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Bischoffin raportti

• Uusi Euroopan parlamentti valittiin v. 2019 (seuraava valitaan 2024) ja 
samalla toimeen astui uusi komissio

• Komission puheenjohtajaksi tuli Ursula von der Leyen

• EWC-asioista vastaavaksi komissaariksi Nicolas Schmidt (myös työ- ja 
sosiaaliasiat)

• Vaikka nämä asiat olivat paljonkin esillä v. 2019, ei EWC-asioita saatu 
kuitenkaan komission ohjelmaan

• Tämän vuoksi ei auttanut muu kuin valjastaa Euroopan parlamentin jäseniä 
eli meppejä toimeen
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Bischoffin raportti

1. Heillä on kaksi mahdollisuutta saada asioita esille, EI siis varsinaisesti eteenpäin
2. oma-aloitteinen mietintö (raportti) 
3. oma-aloitteinen juridinen mietintö (raportti)

• Molemmat raportit valmistelee ao. valiokunta parlamentissa ja sen jälkeen asiasta 
äänestetään parlamentin täysistunnossa

• Jos asiassa saadaan ns. hyvä enemmistö, tulee komission ”ottaa asia harkintaan”
• Tämäkään ei siis varsinaisesti lupaa mitään, mutta vastaus komission on siis näissä 

tapauksissa annettava, jolleivät ne ryhdy mihinkään toimenpiteisiin
• Tämä eurooppalaisen lainvalmistelun malli on siis kaikista heikoin
• Bischoffin oma-aloitteisen raportin nimi on ”Enemmän demokratiaa työpaikoille”
• Sitä valmisteltiin viime syksy (2021)
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Bischoffin raportti

• Raportti sai ns. hyvän enemmistön Euroopan parlamentin äänestyksessä 
juuri ennen joulua v. 2021 (15. ja 16.12.2021)

• Tässä raportissa painotettiin ns. yleisiä asioita ja työntekijöiden osallistamisen 
yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon hyötyjä

• Lisäksi raportissa listattiin työntekijöiden tiedottamisen ja kuulemisen sekä 
yrityksen hallintoon osallistumisen oikeudellisia viitteitä ja mainittiin mm. ILO 
ja Euroopan Sosiaalinen Peruskirja
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Bischoffin raportti

• Kyse ei ole siis jostakin vapaaehtoisesta asiasta, vaan pakosta

• Painotuksena oli myös mm. se, että maissa, jossa solmitaan 
työehtosopimuksia, yhteiskunta on tasa-arvoisempi ja tuloerot pienempiä

• Kaiken kaikkiaan tällä raportilla oli ja on tarkoitus ns. valmistaa tietä Dennis 
Radtken raportille, joka on juuri tällä hetkellä tekeillä Euroopan parlamentin 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL)
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Dennis Radtken (MEP, EPP, DE) 
raportti
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Alun perin Radtken raportissa (alkuvuosi 2022)

• Tämä paperi oli kaiken kaikkiaan hyvä ja kannatettava

• Se sisälsi seuraavat kohdat:

– paremmat sanktiot: etenkin ns. kieltotuomio, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen 
täytyy pysäyttää päätöksentekoprosessi, jotta tiedottaminen ja kuuleminen 
ehditään toimittaa oikea-aikaisesti, oikealla tasolla ja oikein

– parempi mahdollisuus päästä oikeuteen

– salassapitosäännösten parantaminen ja GDPR:n parempi huomioon ottaminen 
myös EWC-työssä

– ylikansallisen käsitteen parempi toteutuminen ja määritteen tarkennus

Valitettavasti tilanne on sittemmin hiukan muuttunut…
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ETUC:in (EAY) kymmenen vaatimusta (2017)

• direktiiviin liittyvä täytäntöönpano ja kansalliset sanktiot

• EWC:ille tulee varmistaa pääsy oikeuteen: esim. Suomessa EWC ei ole, eikä

se voi olla oikeushenkilö

• sitova oikeus liittojen edustajille osallistua EWC:iden toimintaa

(neuvotteluvaihe ja koordinaattorien asema)

• tiedottamisen ja kuulemisen toimiminen eri tasoilla (kansallinen,

kansainvälinen, yritystaso)

• keskusjohdon parempi määrittely
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ETUC:in kymmenen vaatimusta (2017)

• ns. artikla 13 mukaisten sopimusten etuoikeuksien poisto: tällä hetkellä

ennen 22.9.1996 allekirjoitettuihin sopimuksiin ei sovelleta edes v. 1994

direktiiviä ja aikavälillä kesäkuu 2009 - kesäkuu 2011 allekirjoitettuihin

sopimuksiin sovelletaan v. 1994 direktiiviä, mutta ei uutta v. 2009 direktiiviä

• toissijaisia säännöksiä (jos asiassa ei siis saada tehtyä EWC-sopimusta) tulisi

vahventaa ja niiden noudattamista helpottaa (vaikeutena mm. tilanne, jossa

yrityksen pitäisi toimia toissijaisten säännösten nojalla 6 kk:n neuvotteluajan

kuluttua - ja työnantajan jätettyä reagoimatta -, mutta yritys kieltäytyy

kutsumasta EWC-kokousta koolle
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ETUC:in kymmenen vaatimusta (2017)

• lisäksi säännöksiä koskien erityistä neuvotteluryhmää (SNB) tulee vahventaa
ja selkeyttää: myös niitä koskee edellä kuvailtu ongelma (ei välttämättä
Suomessa)

• yhäkin v. 2009 direktiiviin otetut uudet määrittelyt mm. koskien ylikansallista
asiaa ovat ainakin jollakin tavalla epäselviä ja niiden noudattaminen
käytännössä vaikeaa. Sama koskee mm. tiedottamista ja kuulemista ja
etenkin näiden aikataulua suhteessa tehtävään päätökseen (ennen lopullisen
päätöksen tekemistä tulisi olla selkeä sääntö, josta ei ole mitään
mahdollisuutta poiketa)

• Salassapitosäännökset: mm. sen varmistaminen, etteivät firmat pääse
käyttämään hyväkseen tai ns. piiloutumaan niiden taakse
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Radtken raportin aikataulu

• Raportti on oma-aloitteinen juridinen raportti
• Raporttia valmisteltiin keväällä 2022 ja mm. 31.3.2022 oli avoin kuuleminen 

parlamentissa (Nokia-keissi mukana ja heillä myös oma tapaaminen Radtken 
kanssa)

• Keväällä oli käynnissä myös ETUC:in ns. EWC-direktiivin ad hoc-ryhmä, jossa 
mukana mm. IndustiAll ja Nordic-IN, Suomea edusti Maria

• Raportin lopullista muotoa valmisteli etenkin iso lakifirma Saksassa
• Raporttiluonnos tuli ulos 12.5.2022 ja siitä alkoi aika antaa kommentteja 

(etenkin ETUC eli EAY)
• Tämä aika päättyi 21.6.2022 ja siitä alkoi kommenttien ns. mietintäaika
• Tämä aika päättyi 11.7.2022
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Radtken raportin aikataulu

• Raportoija (Radtke) tapaa ns. varjoraportoijia nyt viikoilla 36-42; he 
valmistelevat lopullisen raportin, josta työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta (EMPL) äänestää viikolla 43

• Tämä raportti yritetään saada EP:n täysistunnon äänestykseen ennen joulua

• (tätä ennen vaaditaan huomattavasti lobbausta ja etenkin niiden valistamista, 
jotka eivät tiedä EWC-asioista mitään; eli lähes kaikki mepit)

• Jos siellä myös tälle raportille saadaan ns. hyvä enemmistö, komission on 
pakko reagoida
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Radtken raportin aikajana

• Tätä reagointia voidaan odottaa joko ensimmäisellä tai toisella ensi vuoden 
neljänneksellä (eli siis kesään 2023 mennessä)

• Reagointi voi kuitenkin olla ihan mitä tahansa ja myös ilmoitus, että mitään ei 
tehdä, on mahdollinen

• Mutta koska von de Leyen tahtoo jatkokauden, jotain luultavasti kuitenkin 
tapahtuu

• Yksi vaihtoehto on, että komissio lupaa tehdä jotakin seuraavalla komission 
(ja EP:n) kaudella eli v. 2023-2028 (komission ohjelma eroaa esim. Suomen 
pääministerin hallitusohjelmasta siten, että sitä muokataan vuosittain)

• Luultavasti varsinaista tapahtumia voi odottaa vasta tällöin, joten kyse ei ole 
mistään nopeasta toiminnasta
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Nokian l. Suomen huonon sanktiomallin 
esimerkkikeissi esillä vahvasti
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Puhetta oikeastaan vain sanktioista ja 
täytäntöönpanosta 

© 2017 TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT18



Euroopan parlamentin puolueryhmät
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EWC-direktiivin uudistamisen 
eri mahdollisuudet



Uudistamisen eri muodot

• Revisio = tarkistus, uudelleen muovailu, koskee yleensä koko direktiiviä 
• Recast = ns. uudelleen tarkistaminen, koskee yleensä vain osaa direktiivistä eli 

esim. joitakin artikloita
• Täytäntöönpanodirektiivi = erillinen ja uusi direktiivi, jolla pyritään saamaan jo 

voimassa oleva direktiivi ns. toimimaan paremmin. Parantaa yleensä sanktioita ja 
tehostaa niiden käyttöä l. oikeuteen pääsemistä. Tässä tapauksessa varsinaiseen 
direktiiviin, jonka toimivuutta tehostetaan, ei kosketa

• Tarjolla ollut myös jo vuodesta 2018 komission kirjoittama ohjekirja eli handbook. 
Se olisi perustunut erityisesti siihen, että komission v. 2018 julkaisemassa v. 2009 
EWC-direktiiviä koskevassa selonteossa oli puututtu nimenomaan siihen, että 
sanktiot ovat liian heikkoja/eivät täytä direktiivin vaatimuksia, että oikeuteen on 
liian vaikeaa päästä ja että EWC:itä on liian vähän (v. 2018 vain noin puolessa niitä 
yrityksiä, joissa se pitäisi olla ja tilanne ei ole parantunut)
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Muutama sananen Suomen 
sanktiojärjestelmästä
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Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja 
yhteisönlaajuisissa yritystyhmissä (ns. EWC-laki)

Rangaistussäännökset (46 §)

• Keskushallinnon, määräysvallassa olevan yrityksen, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta jättää noudattamatta tai rikkoo, mitä 11, 12 tai 13 c §:ssä 
(ylikansallinen asia), 18 §:n 2 momentissa (tietojenanto ennen 
sopimusneuvotteluita), 22 §:n 2 momentissa (SNB:n kutsu 1. kokoukseen) taikka 
32–35 (oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi, säännölliset kokoukset ja niissä 
käsiteltävät asiat, ylimääräiset kokoukset poikkeuksellisissa tilanteissa ja oikeus 
käyttää asiantuntijoita), 39 (työntekijämäärän vähentymisen vaikutus), 40 
(työntekijöiden edustajien oikeudet) tai 47 §:ssä (lain nähtävänäpito) säädetään, 
lukuun ottamatta, mitä 40 §:ssä säädetään työnantajan maksuvelvollisuudesta, 
taikka olennaisesti laiminlyö noudattaa, mitä 8 tai 26 §:ssä tarkoitetussa 
sopimuksessa on sovittu, on tuomittava yritysryhmän yhteistoimintavelvoitteen 
rikkomisesta sakkoon (10.6.2011/620)
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Laki yhteistoiminta-asiamiehestä

Tehtävät 2 §
• Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävänä on:
1) valvoa 1 §:ssä mainittujen lakien noudattamista

Kehotuksen antaminen 6 §

• Jos on ilmeistä, että työnantaja rikkoo tätä tai 1 §:ssä tarkoitettua lakia (kuten EWC-lakia) 
taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka jatkaa tai uusii lainvastaisen 
menettelyn, yhteistoiminta-asiamiehen on annettava kirjallinen kehotus lainvastaisen 
menettelyn korjaamiseksi tai sen uusimisen estämiseksi (mahdollinen kieltotuomiota 
vastaava toimi)

• Kehotuksessa on yksilöitävä sovellettavat säännökset ja määräykset sekä niiden 
noudattamisessa havaitut puutteet

• Kehotuksessa on lisäksi asetettava tarvittaessa määräaika, jonka kuluessa työnantajan on 
saatettava tilanne säännösten ja määräysten mukaiseksi
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Laki yhteistoiminta-asiamiehestä

Asian saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi (7 §)

• Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty yhteistoiminnasta 
suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 46 §:ssä, 
yhteistoiminta-asiamiehen on tehtävä siitä ilmoitus poliisille esitutkintaa 
varten

• Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet 
huomioon ottaen vähäisenä, eikä yleinen etu vaadi ilmoituksen tekemistä

• Edellä tarkoitettua tekoa koskevassa esitutkinnassa on yhteistoiminta-
asiamiehelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi
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Laki yhteistoiminta-asiamiehestä

• Virallisen syyttäjän on varattava yhteistoiminta-asiamiehelle tilaisuus 
lausunnon antamiseen ennen syyteharkinnan päättämistä

• Asiaa tuomioistuimessa suullisesti käsiteltäessä yhteistoiminta-asiamiehellä 
on läsnäolo- ja puheoikeus

• EWC-rikkomus vanhenee kahdessa (2) vuodessa teosta, mutta 
vanheneminen lakkaa vasta, jos syyttäjä päättää syyttää
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Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 

Uhkasakko (8 §)

• Yhteistoiminta-asiamies voi vaatia, että tuomioistuin velvoittaa työnantajan 
tai yrityksen täyttämään velvollisuutensa määräajassa ja asettaa 
velvollisuuden noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, jos on ilmeistä, että:

• yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 
annetun lain mukaisia velvoitteita ei ole noudatettu (HUOM: tämä on 
mahdollinen uusi pykälä. Näillä näkymin se olisi tulossa voimaan 31.1.2023)
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Seuraava askel Suomessa

• Aikomuksena on tehdä (jälleen) valitus komissiolle siitä, että lakia ei ole 
implementoitu l. pantu käytäntöön siten, mitä direktiivi edellyttää

• Jos – ja ilmeisesti kun- komissio ottaa asian selvittelyyn, vaativat he 
seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriön vastuuvirkamiehiltä vastineen asiassa

• Jos – ja epäilen, että kun – vastine ei ole riittävä, siirtyy asia komission 
käsittelyyn

• Heillä on oikeus sittemmin ja asian niin katsoessaan, pakottaa Suomi 
muuttamaan EWC-lakia EU-lainsäädännön eli EWC-direktiiviä vastaavaksi

• Periaatteessa voisimme siis saada Suomeen tarvittavat lakimuutokset jo tätä 
kautta, koska meillä on eniten ongelmia juuri sanktioissa
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KIITOS!
maria.jauhiainen@ilry.fi
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