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Henkilöstöä: 6167 



Hallinnon tasot
- Hallitukset
- Neuvostot

▪ Boliden – Konsernin hallitus
▪Boliden toimipisteet – Yksikön hallitus

▪Boliden mines & Boliden smelters –
toimialueneuvosto (EWC edustajat)

▪ Ruotsalaiset työntekijät valitsevat 
keskenään hallituksen edustajat
▪Poikkeus: EWC:ssä valitaan yksi 

konsernin hallituksen varajäsen.



Konsernitason 
hallintoedustus

▪ Konsernin hallituksessa työntekijöillä 3+3 paikkaa.

▪ EWC sopimuksessa 2004 & 2015 sovittu, että EWC-kokous saa valita 0+1 paikan.

Konsernin hallituksen jäsenen työntekijäedustajan haastattelu: 

▪ Boliden on kehittänyt EU-sääntöjen mukaisen hyvän mallin, jossa työntekijät ovat edustettuna 
monissa konsernin päätöksentekoprosesseissa.

▪ Meidän tulisi itse hyödyntää näitä paikkoja paremmin ja sitä varten meidän tulisi olla paremmin 
valmistautunut kokouksiin ja kantojemme perustelemiseen.

▪ Maidemme yksityiskohtainen työelämää koskeva sääntely ja työntekijöiden kuuleminen ovat 
yksi avaintekijä sille, miksi maamme ovat niin kehittyneitä, ja yritys menestyy hyvin.

https://www.boliden.com/fi/operations/about-boliden/corporate-governance/board-of-directors

https://www.boliden.com/fi/operations/about-boliden/corporate-governance/board-of-directors


Yksikön hallitus Suomessa / historiaa

1990-1991

Outokumpu päätti 
yhtiöittää 
toimipisteet.

Henkilöstö vaati 
neuvotteluita.

”Valkoinen kirja”

1991-1992

1992 alusta alkaen 
sopimus.

”sininen kirja”

1+1 (TT+TH/YTH).

Onnistuneet 
neuvottelut 
johtivat EWC-
neuvotteluihin.

1994

EWC sopimus 
(esitys TP:ssä
12.03.2020).

1995

Outokumpu päätti 
lopettaa konsernin 
hallintoneuvoston.

Työntekijät vaativat 
ja saivat 
hallituspaikan 
konsernin 
hallitukseen, 1+1 
(TT+TH/YTH).

200X?

Boliden osti.

Yksiköiden 
hallituksessa 
nykyisin 2+4 
(1TT&TH/YTH + 
2TT&TH/YTH).

Yksikön hallituksen puheenjohtaja on toimialueen johtaja.
Yksiköiden tj:t on toisten yksiköiden hallituksissa rivijäseninä.



Kokemuksia yksikön 
hallituksesta

▪ Tärkeää, että on sama oikeusturvavakuutus kuin muillakin.

▪ Yksikön itsenäiset päätösmahdollisuudet rajattu euromääräisesti, jolloin 
suurempiin investointeihin tarvitaan aina konsernin hallituksen päätös.

▪ Hallituspaikka antaa mahdollisuuden saada tietoja, joita muuten ei olisi pakko 
henkilöstölle antaa, tai ne voitaisiin jättää kertomatta, tai muuntaa.

▪ Mahdollisuus sanoa huipulle asti miten asiat oikeasti ovat.

▪ Hallitusten jäsenistössä yrityksen edustajilla on aina enemmistö -> 
Mielipidemahdollisuus, sivustakatsojan tunne, voiko vaikuttaa?

▪ Antaa laajasti tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta! Kelle tieto kuuluu?

▪ Kielitaito. EWC-kytkentä. Johtajien valinnoissa Ruotsin malli.

▪ Osaaminen – osaako käsitellä tietoa ja käyttää sitä henkilöstön eduksi?



Kiitos

Kysymyksiä?


