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Lak i

N:o 663

henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) 13 päivänä elokuuta 2004 annetun

lain (758/2004) nimike, 1 §:n 1 momentti, 2—4 §, 6 §:n 1 momentti, 7—11 §, 13 §:n 1 ja 3
momentti, 15—19 §, 20 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 21 ja 23—34 §, 35 §:n 1 momentti, 36 ja 38 §
sekä 39 §:n 1 momentti seuraavasti:

Lak i
henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on henkilöstö-
edustuksen järjestäminen eurooppayhtiössä ja
eurooppaosuuskunnassa.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Suomessa rekiste-
röitävän eurooppayhtiön ja eurooppaosuus-

kunnan henkilöstöedustuksen järjestämiseen.
Kuitenkin tämän lain erityisen neuvotteluryh-
män ja edustavan elimen paikkojen jakautu-
mista Suomessa koskevia säännöksiä sekä
erityisen neuvotteluryhmän, edustavan elimen
ja eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan
hallituksen, hallintoneuvoston ja osuuskun-
nan kokouksen henkilöstön edustajien valin-
taa Suomessa koskevia säännöksiä sovelle-
taan siitä riippumatta, missä Euroopan talous-
alueen jäsenvaltiossa eurooppayhtiö tai eu-
rooppaosuuskunta rekisteröidään.
Jos eurooppaosuuskunta on luonnollisten

henkilöiden tai yhden oikeushenkilön ja luon-
nollisten henkilöiden, joiden palveluksessa on
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yhteensä vähemmän kuin 50 työntekijää tai
vain yhdessä jäsenvaltiossa 50 työntekijää tai
enemmän, perustama, henkilöstöedustuksen
järjestämiseen sovelletaan eurooppaosuus-
kunnan sääntömääräisen kotipaikan vastaa-
viin yhteisöihin sovellettavia säännöksiä ja
eurooppaosuuskunnan tytäryhtiöihin ja toimi-
paikkoihin niiden sijaintivaltioissa vastaaviin
yhteisöihin sovellettavia säännöksiä. Jos kui-
tenkin eurooppaosuuskunnan rekisteröinnin
jälkeen vähintään kolmasosa kaikista osuus-
kunnan ja sen tytäryhtiöiden ja toimipaikko-
jen vähintään kahdessa eri jäsenvaltiossa
olevista työntekijöistä sitä pyytää tai jos
työntekijöitä on vähintään 50 vähintään kah-
dessa jäsenvaltiossa, henkilöstöedustus järjes-
tetään soveltuvin osin oikeushenkilöiden pe-
rustamissa tai muuntamalla perustetuissa eu-
rooppaosuuskunnissa noudatettavien sään-
nösten mukaan.
Jos eurooppaosuuskunnan sääntömääräi-
nen kotipaikka siirretään toiseen jäsenvalti-
oon, on henkilöstöedustukseen edelleen so-
vellettava vähintään samantasoisia säännök-
siä kuin ennen siirtoa.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) eurooppayhtiöllä (SE) yhtiötä, joka on
perustettu eurooppayhtiön (SE) säännöistä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2157/2001 mukaisesti;
2) eurooppaosuuskunnalla (SCE) osuus-
kuntaa, joka on perustettu eurooppaosuuskun-
nan (SCE) säännöistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1435/2003 mukaisesti;
3) osallistuvilla yhtiöillä yhtiöitä, jotka

ovat välittömästi osallisina eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan perustamisessa, sekä
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perus-
tettuja ja sen piiriin kuuluvia muita oikeus-
henkilöitä, jotka ovat välittömästi osallisina
eurooppaosuuskunnan perustamisessa;
4) yhtiön tytäryhtiöllä yritystä, johon näh-
den kyseisellä yhtiöllä tai muulla oikeushen-
kilöllä on eurooppalaisen yritysneuvoston
perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis-
ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryh-

missä annetun neuvoston direktiivin
94/45/EY 3 artiklan 2—7 kohdassa määritelty
määräävä vaikutusvalta;
5) asianomaisella tytäryhtiöllä tai toimi-

paikalla sitä osallistuvan yhtiön tytäryhtiötä
tai toimipaikkaa, jota on ehdotettu euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan tytäryhti-
öksi tai toimipaikaksi eurooppayhtiötä tai
eurooppaosuuskuntaa perustettaessa;
6) henkilöstön edustajilla kansallisessa

lainsäädännössä tai käytännössä tarkoitettuja
henkilöstön edustajia;
7) edustavalla elimellä tämän lain 4 lu-

vussa tarkoitetulla sopimuksella tai 5 luvun
mukaisesti perustettua henkilöstöä edustavaa
elintä, joka on tarkoitettu eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan sekä niiden Euroopan
talousalueella sijaitsevien tytäryhtiöiden ja
toimipaikkojen henkilöstölle tiedottamista ja
sen kuulemista varten sekä soveltuvin osin
käyttämään osallistumisoikeutta eurooppayh-
tiössä tai eurooppaosuuskunnassa;
8) erityisellä neuvotteluryhmällä tämän

lain 2 luvun mukaisesti perustettua ryhmää,
jonka tehtävänä on neuvotella osallistuvien
yhtiöiden toimivaltaisen elimen kanssa hen-
kilöstöedustuksen järjestämisestä eurooppa-
yhtiössä tai eurooppaosuuskunnassa;
9) henkilöstöedustuksella sellaista järjestel-
mää, tiedottaminen, kuuleminen ja osallistu-
minen mukaan lukien, jonka avulla henkilös-
tön edustajat voivat vaikuttaa eurooppayhti-
össä tai eurooppaosuuskunnassa tehtäviin
päätöksiin;
10) tiedottamisella eurooppayhtiön tai eu-

rooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen
tiedottamista henkilöstöä edustavalle elimelle
tai henkilöstön edustajille asioista, jotka kos-
kevat eurooppayhtiötä tai eurooppaosuuskun-
taa itseään ja sen toisessa jäsenvaltiossa
sijaitsevaa tytäryhtiötä tai toimipaikkaa,
taikka asioista, joissa päätöksiä tekevät elimet
yksittäisessä jäsenvaltiossa eivät ole toimi-
valtaisia, sellaisena ajankohtana, sellaisella
tavalla ja sisällöltään sellaisena, että henki-
löstön edustajat voivat perusteellisesti arvi-
oida tietojen mahdollista vaikutusta ja tarvit-
taessa valmistella eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan toimivaltaisen elimen kanssa
toteutettavaa henkilöstön kuulemista;
11) kuulemisella eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan henkilöstöä edustavan
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elimen tai henkilöstön edustajien ja euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan toimival-
taisen elimen välisen vuoropuhelun toteutta-
mista sellaisena ajankohtana, sellaisella ta-
valla ja sisällöltään sellaisena, että henkilös-
tön edustajat voivat annettujen tietojen pe-
rusteella ilmaista toimivaltaisen elimen suun-
nittelemia toimenpiteitä koskevan kantansa
niin, että se voidaan ottaa huomioon euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan sisäisessä
päätöksenteossa; sekä
12) osallistumisella henkilöstöä edustavan
elimen tai henkilöstön edustajien vaikutta-
mista yhtiön tai muun oikeushenkilön asioi-
hin siten, että näillä on oikeus valita tai nimetä
osa jäsenistä yhtiön tai muun oikeushenkilön
hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin
johtoryhmiin tai niitä vastaaviin toimielimiin,
jotka yhdessä kattavat yhtiön tai muun oi-
keushenkilön tulosyksiköt, taikka oikeus suo-
sitella tai vastustaa joidenkin tai kaikkien
yhtiön tai muun oikeushenkilön hallintoneu-
voston tai hallituksen jäsenten nimeämistä.

4 §

Osallistuvien yhtiöiden toimenpiteet ja
erityisen neuvotteluryhmän perustaminen

Laatiessaan eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan perustamissuunnitelman osallis-
tuvien yhtiöiden johtokuntien tai hallitusten
on mahdollisimman pian sulautumisehtoja tai
holding-yhtiön perustamisehtoja koskevan
ehdotuksen julkaisemisen jälkeen taikka ty-
täryhtiön perustamista tai eurooppayhtiöksi
tai eurooppaosuuskunnaksi muuntamista kos-
kevasta suunnitelmasta päättämisen jälkeen
toteutettava tarpeelliset toimet aloittaakseen
neuvottelut yhtiöiden ja muiden oikeushen-
kilöiden henkilöstön edustajien kanssa eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan hen-
kilöstöedustuksen järjestämisestä. Tarpeelli-
siin toimiin sisältyvät tietojen antaminen
osallistuvista yhtiöistä, eurooppayhtiön asi-
anomaisista tytäryhtiöistä ja toimipaikoista
sekä eurooppaosuuskunnan tytäryhtiöistä ja
toimipaikoista sekä niiden henkilöstömää-
ristä.
Neuvotteluja varten perustetaan erityinen
neuvotteluryhmä, jossa on edustettuna osal-

listuvien yhtiöiden sekä asianomaisten tytär-
yhtiöiden ja toimipaikkojen henkilöstö.

6 §

Lisäpaikkojen jakautuminen sulautumis-
tilanteessa

Kun eurooppayhtiö tai eurooppaosuus-
kunta perustetaan sulauttamalla, erityiseen
neuvotteluryhmään valitaan kustakin jäsen-
valtiosta tarvittava määrä lisäjäseniä siten,
että neuvotteluryhmään kuuluu vähintään
yksi kutakin sellaista rekisteröityä osallistu-
vaa yhtiötä edustava jäsen, jolla on työnte-
kijöitä kyseisessä jäsenvaltiossa ja jonka
ehdotetaan lakkaavan erillisenä oikeushenki-
lönä sen jälkeen, kun eurooppayhtiö tai
eurooppaosuuskunta on rekisteröity. Lisä-
paikkojen määrä ei saa ylittää 20 prosenttia
5 §:n mukaisesti valittujen tai nimettyjen
edustajien määrästä.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Paikkojen jakautuminen suomalaisten
yhtiöiden kesken

Jos 5 §:n mukaisesti suomalaisille osallis-
tuville yhtiölle jaettuja erityisen neuvottelu-
ryhmän paikkoja on vähemmän tai yhtä
monta kuin osallistuvia yhtiöitä, jaetaan nämä
paikat suomalaisten yhtiöiden ja muiden
oikeushenkilöiden kesken yksi kerrallaan ale-
nevassa järjestyksessä niiden palveluksessa
olevan henkilöstön määrän mukaan.
Jos 5 §:n mukaisesti suomalaisille osallis-

tuville yhtiölle jaettuja erityisen neuvottelu-
ryhmän paikkoja on enemmän kuin osallis-
tuvia yhtiöitä, jaetaan kullekin suomalaiselle
yhtiölle tai muulle oikeushenkilölle ensin yksi
paikka ja tämän jälkeen jäljellä olevat paikat
yhtiöiden kesken niiden palveluksessa olevan
henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa.
Henkilöstö voi kuitenkin sopimalla poiketa

siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään
paikkojen jakautumisesta suomalaisten yhti-
öiden ja muiden oikeushenkilöiden kesken.
Mikäli mahdollista, sopimuksella on turvat-
tava edustus kaikille suomalaisille osallistu-
ville yhtiöille ja henkilöstöryhmille.
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8 §

Erityisen neuvotteluryhmän jäsenten
valitseminen Suomessa

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan
Suomessa työskentelevällä henkilöstöllä on
oikeus valita edustajansa erityiseen neuvot-
teluryhmään sopimalla tai vaalilla. Jollei
henkilöstö pääse sopimukseen menettelyta-
vasta, on työntekijöiden ja toimihenkilöiden
suurinta määrää edustavien työsuojeluvaltuu-
tettujen järjestettävä yhdessä vaali tai muu
valintamenettely siten, että kaikilla henkilös-
töön kuuluvilla on oikeus osallistua siihen.

9 §

Neuvottelujen tavoite

Erityisen neuvotteluryhmän ja osallistuvien
yhtiöiden toimivaltaisten elinten tehtävänä on
sopia kirjallisesti eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan henkilöstöedustusta koskevat
järjestelyt. Tätä varten henkilöstöedustuksen
järjestämisestä on neuvoteltava yhteistyön
hengessä sopimukseen pääsemiseksi.

10 §

Erityisen neuvotteluryhmän tiedon-
saantioikeus

Osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisten
elinten on annettava erityiselle neuvottelu-
ryhmälle tietoja eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan perustamissuunnitelmasta ja
perustamistoimien etenemisestä, kunnes eu-
rooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta on re-
kisteröity.

11 §

Erityisen neuvotteluryhmän päätöksenteko-
säännöt

Jollei 13 §:stä muuta johdu, erityinen neu-
votteluryhmä tekee päätöksensä jäsentensä
ehdottomalla enemmistöllä, mikäli tämä
enemmistö edustaa myös henkilöstön ehdo-
tonta enemmistöä. Kullakin jäsenellä on yksi
ääni.
Jos henkilöstöedustuksesta neuvoteltava
sopimus johtaisi henkilöstön osallistumisoi-

keuksien vähenemiseen, sopimuksen tekemi-
nen edellyttää vähintään kahta kolmasosaa
niiden erityisen neuvotteluryhmän jäsenten
äänistä, jotka edustavat vähintään kahta kol-
masosaa henkilöstöstä, mukaan lukien niiden
jäsenten äänet, jotka edustavat vähintään
kahdessa jäsenvaltiossa työskentelevää hen-
kilöstöä. Edellä tarkoitettua määräenemmis-
töä edellytetään kuitenkin vain, jos henkilös-
tön osallistumisen piiriin kuuluu vähintään 25
prosenttia osallistuvien yhtiöiden henkilöstön
kokonaismäärästä, kun kyseessä on sulautta-
malla perustettava eurooppayhtiö tai euroop-
paosuuskunta, tai jos henkilöstön osallistu-
misen piiriin kuuluu vähintään 50 prosenttia
osallistuvien yhtiöiden henkilöstön kokonais-
määrästä, kun kyseessä on holding- tai tytä-
ryhtiönä perustettava eurooppayhtiö.
Henkilöstön osallistumisoikeuksien vähe-

neminen tarkoittaa sellaista osuutta niistä
3 §:n 12 kohdassa tarkoitettujen eurooppayh-
tiön tai eurooppaosuuskunnan elinten jäse-
nistä, mikä on pienempi kuin osallistuvien
yhtiöiden suurin osuus.

13 §

Päätös lopettaa tai olla aloittamatta
neuvottelut

Erityinen neuvotteluryhmä voi päättää olla
aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa neuvot-
telut ja soveltaa niiden jäsenvaltioiden hen-
kilöstölle tiedottamista ja henkilöstön kuule-
mista koskevia sääntöjä, joissa eurooppayh-
tiöllä tai eurooppaosuuskunnalla on henkilös-
töä. Tällainen päätös keskeyttää tässä luvussa
tarkoitetun neuvottelumenettelyn, jolloin
myöskään tämän lain 5 luvun säännöksiä ei
sovelleta.
— — — — — — — — — — — — —
Kun eurooppayhtiö tai eurooppaosuus-

kunta perustetaan muuntamalla, tätä pykälää
ei sovelleta, jos henkilöstön osallistuminen on
ollut käytössä muunnettavassa yhtiössä tai
osuuskunnassa.

15 §

Erityisen neuvotteluryhmän uudelleen
koollekutsuminen

Erityinen neuvotteluryhmä on kutsuttava
uudelleen koolle aikaisintaan kaksi vuotta
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13 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen
jälkeen, kun vähintään kymmenen prosenttia
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan,
näiden tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen hen-
kilöstöstä tai heidän edustajansa sitä kirjalli-
sesti pyytävät, jolleivät osapuolet sovi neu-
vottelujen uudelleen aloittamisesta jo aikai-
semmin. Jos erityinen neuvotteluryhmä päät-
tää aloittaa uudelleen neuvottelut johdon
kanssa, eivätkä ne johda sopimukseen, tämän
lain 5 luvun säännöksiä ei kuitenkaan sovel-
leta.

16 §

Sopimuksen sisältö

Osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisten
elinten ja erityisen neuvotteluryhmän väli-
sessä kirjallisessa sopimuksessa vahvistetaan,
jollei 17 §:stä muuta johdu, ja tämän kuiten-
kaan rajoittamatta osapuolten sopimusva-
pautta:
1) sopimuksen soveltamisala;
2) sen henkilöstöä edustavan elimen ko-
koonpano, jäsenten lukumäärä ja paikkojen
jakautuminen, joka on eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen
osapuolena eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan sekä näiden tytäryhtiöiden ja
toimipaikkojen henkilöstölle tiedottamista ja
henkilöstön kuulemista koskevissa järjeste-
lyissä;
3) edustavan elimen tehtävät sekä sille
tiedottamisessa ja sen kuulemisessa nouda-
tettava menettely;
4) edustavan elimen kokoontumiskerrat;
5) edustavalle elimelle myönnettävät ta-
loudelliset ja aineelliset resurssit;
6) jos osapuolet päättävät neuvotteluissaan
edustavan elimen perustamisen sijasta ottaa
käyttöön yhden tai useampia tiedottamis- ja
kuulemismenettelyjä, järjestelyt näiden me-
nettelyjen täytäntöönpanemiseksi;
7) jos osapuolet neuvotteluissaan päättävät
henkilöstön osallistumisjärjestelyjen käyt-
töönottamisesta, järjestelyjen pääkohdat mu-
kaan lukien soveltuvin osin eurooppayhtiön
tai eurooppaosuuskunnan hallituksen tai hal-
lintoneuvoston niiden jäsenten lukumäärä,
jotka henkilöstö on oikeutettu valitsemaan tai
nimeämään taikka joiden nimeämistä se on
oikeutettu suosittelemaan tai vastustamaan;

8) yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukai-
sesti henkilöstö voi valita tai nimetä euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan hallinto-
elinten jäsenet taikka suositella tai vastustaa
näiden nimeämistä, ja näiden jäsenten oikeu-
det; sekä
9) sopimuksen voimaantulo ja kesto, tilan-

teet, joissa sopimus olisi neuvoteltava uudel-
leen, sekä sen uudelleen neuvottelemista
koskeva menettely.
Sopimusta eivät koske tämän lain 5 luvun

toissijaiset säännökset, jollei sopimuksessa
toisin määrätä.

17 §

Henkilöstöedustuksen vähentämisen kielto
muuntamistilanteessa

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta
perustetaan muuntamalla, sopimuksessa tulee
määrätä henkilöstöedustuksesta, joka on kai-
kilta osiltaan vähintään samantasoista kuin
eurooppayhtiöksi tai eurooppaosuuskunnaksi
muunnettavassa yhtiössä tai muussa oikeus-
henkilössä käytössä oleva.

18 §

Toissijaisten säännösten soveltaminen

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan rekis-
teröinnistä alkaen silloin, kun:
1) osapuolet niin sopivat; tai
2) sopimusta henkilöstöedustuksesta ei ole

tehty 12 §:ssä asetetussa määräajassa ja kun-
kin osallistuvan yhtiön toimivaltainen elin
päättää hyväksyä toissijaisten säännösten so-
veltamisen ja siten jatkaa eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan rekisteröintiä eikä eri-
tyinen neuvotteluryhmä ole tehnyt 13 §:n 1
momentissa tarkoitettua päätöstä olla aloitta-
matta neuvotteluja tai lopettaa ne.
Henkilöstön osallistumista koskevia

28—30 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin
vain, jos:
1) kyseessä on muuntamalla muodostettu

eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ja
henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä
sovellettiin eurooppayhtiöksi tai eurooppa-
osuuskunnaksi muunnettuun yhtiöön tai
osuuskuntaan;

2045N:o 663



2) kyseessä on sulauttamalla muodostettu
eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ja
a) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön tai eurooppaosuuskuntaan osallistuvassa
yhtiössä oli ennen eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan rekisteröintiä käytössä yksi
tai useampi osallistumismuoto, jonka piiriin
kuului vähintään 25 prosenttia kaikkien osal-
listuvien yhtiöiden henkilöstön kokonaismää-
rästä, tai
b) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön tai eurooppaosuuskuntaan osallistuvassa
yhtiössä oli ennen eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan rekisteröintiä käytössä yksi
tai useampi osallistumismuoto, jonka piiriin
kuului vähemmän kuin 25 prosenttia kaikkien
osallistuvien yhtiöiden henkilöstön kokonais-
määrästä, ja erityinen neuvotteluryhmä niin
päättää; taikka
3) kyseessä on eurooppayhtiö, joka on
muodostettu perustamalla holding- tai tytär-
yhtiö, ja
a) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen euroop-
payhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai use-
ampi osallistumismuoto, jonka piiriin kuului
vähintään 50 prosenttia kaikkien osallistuvien
yhtiöiden henkilöstön kokonaismäärästä, tai
b) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen euroop-
payhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai use-
ampi osallistumismuoto, jonka piiriin kuului
vähemmän kuin 50 prosenttia kaikkien osal-
listuvien yhtiöiden henkilöstön kokonaismää-
rästä, ja erityinen neuvotteluryhmä niin päät-
tää.

19 §

Henkilöstön osallistumismuodon valinta

Jos osallistuvissa yhtiöissä on käytössä
useampi kuin yksi henkilöstön osallistumis-
muoto, erityinen neuvotteluryhmä päättää,
mikä niistä otetaan käyttöön eurooppayhti-
össä tai eurooppaosuuskunnassa. Jos erityinen
neuvotteluryhmä ei tee päätöstä henkilöstön
osallistumismuodosta, siitä päättävät osallis-
tuvat yhtiöt.
Erityisen neuvotteluryhmän on ilmoitettava
1 momentin mukaisesta päätöksenteostaan
osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisille eli-
mille.

20 §

Edustavan elimen muodostaminen

Edustava elin muodostetaan eurooppayh-
tiön tai eurooppaosuuskunnan sekä näiden
tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen työnteki-
jöistä, jotka henkilöstön edustajat tai, jollei
edustajia ole, kaikki työntekijät valitsevat tai
nimeävät keskuudestaan.
— — — — — — — — — — — — —
Jos suomalaisille osallistuville yhtiöille

jaettuja edustavan elimen paikkoja on vähem-
män tai yhtä monta kuin osallistuvia yhtiöitä,
jaetaan nämä paikat suomalaisten yhtiöiden ja
muiden oikeushenkilöiden kesken yksi ker-
rallaan alenevassa järjestyksessä niiden pal-
veluksessa olevan henkilöstön määrän mu-
kaan. Jos suomalaisille osallistuville yhtiöille
jaettuja edustavan elimen paikkoja on enem-
män kuin osallistuvia yhtiöitä, jaetaan kulle-
kin suomalaiselle yhtiölle tai muulle oikeus-
henkilölle ensin yksi paikka ja tämän jälkeen
jäljellä olevat paikat yhtiöiden kesken niiden
palveluksessa olevan henkilöstön määrän mu-
kaisessa suhteessa. Henkilöstö voi kuitenkin
sopimalla poiketa edellä sanotusta. Mikäli
mahdollista, sopimuksella on turvattava edus-
tus kaikille suomalaisille osallistuville yh-
tiöille ja henkilöstöryhmille.
— — — — — — — — — — — — —
Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan

toimivaltaiselle elimelle on annettava tieto
edustavan elimen kokoonpanosta. Edustava
elin vahvistaa työjärjestyksensä. Edustava
elin voi valita keskuudestaan työvaliokunnan,
jossa on enintään kolme jäsentä. Edustavaa
elintä tai työvaliokuntaa voivat avustaa näi-
den valitsemat asiantuntijat.

21 §

Mukautuminen eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan muutoksiin

Jollei muusta ole sovittu, edustava elin
tarkistaa kerran vuodessa, onko eurooppayh-
tiössä tai eurooppaosuuskunnassa taikka näi-
den tytäryhtiöissä tai toimipaikoissa tapahtu-
nut sellaisia muutoksia, joiden vuoksi edus-
tavan elimen kokoonpanoa on muutettava.
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23 §

Edustavan elimen toimivalta

Edustava elin on toimivaltainen asioissa,
jotka koskevat eurooppayhtiötä tai eurooppa-
osuuskuntaa itseään tai jotain näiden toisessa
jäsenvaltiossa sijaitsevaa tytäryhtiötä tai toi-
mipaikkaa, sekä asioissa, joissa päätöksiä
tekevät elimet yksittäisessä jäsenvaltiossa
eivät ole toimivaltaisia.

24 §

Edustavan elimen oikeus saada tietoja ja tulla
kuulluksi

Edustavalla elimellä on eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen
säännöllisesti laatimien kertomusten pohjalta
oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan liiketoi-
minnan kehittymisestä ja sen tulevaisuuden-
näkymistä sekä tätä varten kokoontua toimi-
valtaisen elimen kanssa ainakin kerran vuo-
dessa. Myös paikalliselle johdolle on annet-
tava edellä mainitut tiedot.
Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan
toimivaltaisen elimen on annettava edusta-
valle elimelle hallituksen tai johtokunnan ja
hallintoneuvoston kokousten esityslistat ja
jäljennökset kaikista yhtiökokoukselle tai
osuuskunnan kokoukselle toimitetuista asia-
kirjoista.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa kokouk-
sessa käsitellään erityisesti seuraavia asioita:
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan ra-
kenne, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne,
liiketoiminnan, tuotannon ja myynnin toden-
näköinen kehitys, työllisyystilanne ja siinä
todennäköisesti tapahtuva kehitys, investoin-
nit ja merkittävät organisaatiomuutokset, uu-
sien työmenetelmien tai tuotantoprosessien
käyttöönotto, tuotannon siirrot, yritysten, toi-
mipaikkojen tai niiden huomattavien osien
sulautumiset, toiminnan supistamiset tai lo-
pettamiset sekä joukkovähentämiset.

25 §

Tiedonsaanti poikkeuksellisten olosuhteiden
vaikutuksesta

Kun poikkeukselliset olosuhteet vaikutta-

vat huomattavasti henkilöstön etuihin, erityi-
sesti jos toimintaa uudelleensijoitetaan tai
siirretään, toimipaikkoja tai yrityksiä lopete-
taan tai henkilöstöä joukkovähennetään, edus-
tavalla elimellä on oikeus saada asiasta
tietoja. Edustavalla elimellä tai, jos se erityi-
sesti kiireellisyyssyistä niin päättää, työvalio-
kunnalla on oikeus tavata eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan toimivaltainen elin tai
muu asiassa tarkoituksenmukaisempi euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan johtotaso,
jolla on päätöksentekoa koskevaa toimivaltaa,
saadakseen tietoja ja tullakseen kuulluksi
sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka vaikut-
tavat merkittävästi henkilöstön etuihin.
Jos toimivaltainen elin päättää olla toimi-

matta edustavan elimen ilmaiseman kannan
mukaisesti, edustavalla elimellä on oikeus
kokoontua uudelleen eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen
kanssa yhteisymmärrykseen pääsemiseksi.
Jos kokous järjestetään työvaliokunnan

kanssa, myös niillä edustavan elimen jäse-
nillä, joiden edustamaa henkilöstöä kyseiset
toimenpiteet välittömästi koskevat, on oikeus
olla läsnä.
Edellä tarkoitetut kokoukset eivät vaikuta

yhtiön tai muun oikeushenkilön toimivaltai-
sen elimen oikeuksiin.

26 §

Edustavan elimen jäsenten keskinäinen
kokoontuminen ja tietojen antaminen

henkilöstön edustajille

Ennen eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan toimivaltaisen elimen kanssa pidettä-
vää kokousta edustava elin tai työvaliokunta,
jota tarvittaessa laajennetaan 25 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti, voi kokoontua ilman, että
yhtiön tai muun oikeushenkilön toimivaltai-
sen elimen edustajia on läsnä.
Edustavan elimen jäsenet antavat euroop-

payhtiön tai eurooppaosuuskunnan sekä näi-
den tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen henki-
löstön edustajille tietoja tiedottamis- ja kuu-
lemismenettelyjen sisällöstä ja tuloksesta ot-
taen huomioon 31 §:n säännökset.
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27 §

Oikeus koulutusvapaaseen ja vastuu
kustannuksista

Edustavan elimen jäsenillä on oikeus kou-
lutusvapaaseen ilman ansionmenetystä siinä
määrin kuin tämä on tarpeen heidän tehtä-
viensä suorittamiseksi.
Edustavan elimen kustannuksista vastaa
eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta, jonka
tulee asettaa edustavan elimen jäsenten käyt-
töön sellaiset taloudelliset ja aineelliset re-
surssit, että jäsenet voivat hoitaa tehtävänsä
asianmukaisesti.
Eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta
vastaa kokousten järjestämisestä ja tulkkauk-
sesta aiheutuvista kustannuksista, edustavan
elimen ja työvaliokunnan jäsenten matka- ja
majoituskustannuksista sekä kohtuullisista
asiantuntijakustannuksista, jollei toisin ole
sovittu.

28 §

Henkilöstön osallistumisoikeudet

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta
perustetaan muuntamalla, henkilöstön osal-
listumista koskevia säännöksiä on sovellet-
tava edelleen eurooppayhtiössä tai eurooppa-
osuuskunnassa.
Muissa eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan perustamistapauksissa eurooppayh-
tiön tai eurooppaosuuskunnan, näiden tytär-
yhtiöiden ja toimipaikkojen henkilöstöä edus-
tavalla elimellä on oikeus valita tai nimetä
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan
hallitukseen tai hallintoneuvostoon se määrä
taikka suositella tai vastustaa sitä määrää
jäseniä, joka vastaa suurinta osallistuvissa
yhtiöissä ennen eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan rekisteröintiä sovellettua hen-
kilöstön osallistumisen osuutta.
Jos henkilöstön osallistuminen ei ennen
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan re-
kisteröintiä ollut käytössä yhdessäkään osal-
listuvista yhtiöistä, eurooppayhtiö tai euroop-
paosuuskunta ei ole velvollinen sellaista
järjestämään.

29 §

Henkilöstöä edustavien jäsenten paikkojen
jakautuminen

Edustava elin päättää hallituksen tai hal-
lintoneuvoston paikkojen jakautumisesta eri
jäsenvaltioiden henkilöstöä edustavien jäsen-
ten kesken tai siitä, miten eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan työntekijät voivat suo-
sitella tai vastustaa kyseisten elimien jäseniä
suhteessa kussakin jäsenvaltiossa työskente-
levän eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan henkilöstön määrään. Jos yhden tai
useamman jäsenvaltion työntekijät eivät
kuulu edellä tarkoitetun suhteellisuusperus-
teen piiriin, edustava elin nimeää yhden
jäsenistä jostakin tällaisesta jäsenvaltiosta,
ensisijaisesti eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan jä-
senvaltiosta.
Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan

Suomessa työskentelevällä henkilöstöllä on
oikeus valita edustajansa hallitukseen tai
hallintoneuvostoon sopimalla tai vaalilla.
Jollei henkilöstö pääse sopimukseen nouda-
tettavasta menettelytavasta, on työntekijöiden
ja toimihenkilöiden suurinta määrää edusta-
vien työsuojeluvaltuutettujen järjestettävä yh-
dessä vaali tai muu valintamenettely siten,
että kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on oikeus
osallistua siihen.

30 §

Henkilöstöä edustavien jäsenten oikeudet ja
velvollisuudet

Jäsenet, jotka edustava elin on valinnut tai
nimennyt tai joita se on suositellut euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan hallinto-
elimeen, ovat tämän elimen täysivaltaisia
jäseniä, joilla on samat oikeudet ja velvolli-
suudet kuin osakkeenomistajia tai osuuskun-
nan jäseniä edustavilla jäsenillä, äänestysoi-
keus mukaan lukien.
Hallintoelimen 1 momentissa tarkoitettu

jäsen ei saa kuitenkaan käsitellä työehtoso-
pimusta tai työtaistelutoimenpiteitä koskevia
asioita eikä muutakaan sellaista asiaa, jossa
henkilöstön olennainen etu saattaa olla risti-
riidassa eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan edun kanssa.
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31 §

Salassapitovelvollisuus

Erityisen neuvotteluryhmän tai edustavan
elimen jäsenet sekä heitä avustavat asiantun-
tijat eivät saa ilmaista heille luottamukselli-
sina annettuja liike- tai ammattisalaisuuksia
koskevia tietoja, joiden leviäminen olisi omi-
aan vahingoittamaan yhtiötä tai muuta oi-
keushenkilöä taikka sen liike- tai sopimus-
kumppania, muille kuin niille työntekijöille
tai henkilöstön edustajille, joita asia koskee.
Sama koskee henkilöstön edustajia ja asian-
tuntijoita tiedottamis- ja kuulemismenettelyn
yhteydessä. Salassapitovelvollisuus on voi-
massa myös toimikauden jälkeen.

32 §

Poikkeaminen tiedonantovelvollisuudesta

Eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan tai
osallistuvan yhtiön hallintoneuvosto tai hal-
litus ei ole velvollinen ilmaisemaan tietoja,
joiden ilmaisemisen estävät eurooppayhtiön,
eurooppaosuuskunnan tai osallistuvan yhtiön
tai sen tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen tuo-
tannolle tai taloudelle vahinkoa aiheuttavat
erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu
ennakolta tietää. Nämä tiedot tulee kuitenkin
antaa viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita
poikkeamiselle tiedonantovelvollisuudesta ei
enää ole. Samalla on selvitettävä poikkeuk-
sellisen menettelyn syyt.

33 §

Henkilöstön edustajien suoja

Erityisen neuvotteluryhmän ja edustavan
elimen jäsenten, henkilöstön edustajien tie-
dottamis- ja kuulemismenettelyn yhteydessä
ja eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan
hallintoneuvostoon tai hallitukseen taikka
osuuskunnan kokoukseen kuuluvien henki-
löstöä edustavien jäsenten irtisanomissuojasta
on voimassa, mitä työsopimuslain (55/2001)
7 luvun 10 §:ssä säädetään luottamusmiehen
ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen irti-

sanomisesta, silloin kun nämä ovat euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan, näiden
tytäryhtiöiden tai toimipaikkojen taikka osal-
listuvan yhtiön Suomessa työskentelevää hen-
kilöstöä.

34 §

Vapautus työstä, korvaukset ja vastuu
kustannuksista

Työnantajan on annettava 33 §:ssä tarkoi-
tetuille henkilöstön edustajille vapautusta
säännönmukaisesta työstä ajaksi, jonka nämä
tarvitsevat osallistuakseen erityisen neuvotte-
luryhmän tai edustavan elimen kokouksiin
taikka tiedottamis- ja kuulemismenettelyyn,
neuvotellakseen henkilöstön osallistumisen
järjestämisestä taikka osallistuakseen euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan hallituk-
sen tai hallintoneuvoston taikka osuuskunnan
kokouksiin sekä mainittuihin menettelyihin
välittömästi liittyvää henkilöstön edustajien
keskinäistä valmistautumista varten. Vastaa-
vasti on korvattava tästä aiheutuva ansion-
menetys. Muusta työstä vapautuksesta ja
ansionmenetyksen korvaamisesta on kussakin
tapauksessa sovittava asianomaisen henkilös-
tön edustajan ja työnantajan välillä.
Osallistuvat yhtiöt vastaavat erityisen neu-

votteluryhmän toiminnan ja neuvottelujen
kustannuksista mukaan lukien kohtuulliset
kustannukset asiantuntijoista siten, että eri-
tyinen neuvotteluryhmä voi hoitaa tehtävänsä
asianmukaisesti.

35 §

Kansainvälinen konserniyhteistyö

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta
olisi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun
lain (725/1978) kansainvälistä konserniyh-
teistyötä koskevien säännösten soveltamis-
alaan kuuluva yhteisönlaajuinen yritys tai
yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä määräys-
valtaa käyttävä yritys, sanotun lain säännök-
siä ei sovelleta henkilöstöedustuksen järjes-
tämiseen eurooppayhtiössä, eurooppaosuus-
kunnassa tai näiden tytäryhtiössä.
— — — — — — — — — — — — —
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36 §

Eurooppayhtiö- ja eurooppaosuuskunta-
järjestelyn väärinkäyttö

Jos eurooppayhtiössä, eurooppaosuuskun-
nassa, näiden tytäryhtiössä tai toimipaikassa
tehdään vuoden kuluessa eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan rekisteröimisestä sel-
lainen olennainen muutos, joka olisi johtanut
laajempaan henkilöstöedustukseen eurooppa-
yhtiötä tai eurooppaosuuskuntaa perustetta-
essa, on henkilöstöedustuksen järjestämisestä
käytävä uudet neuvottelut. Ne käydään siinä
järjestyksessä, jota olisi ollut noudatettava,
jos edellä tarkoitettu muutos olisi tehty ennen
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan re-
kisteröimistä.
Uusia neuvotteluja ei kuitenkaan tarvitse
käydä, jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuus-
kunta osoittaa, että olennaiselle muutokselle
on hyväksyttävä peruste eikä muutosta voitu
toteuttaa ennen eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan rekisteröimistä.

38 §

Uhkasakko

Lääninhallitus voi hakemuksesta velvoittaa

eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan tai
osallistuvan yhtiön sakon uhalla täyttämään
tästä laista tai 16 §:ssä tarkoitetusta sopimuk-
sesta johtuvat velvollisuudet. Uhkasakon
asettamista voi hakea työministeriö.

39 §

Rangaistussäännökset

Eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan tai
osallistuvan yhtiön johtoon kuuluva, työnan-
taja tai näiden edustaja, joka tahallaan tai
huolimattomuudesta jättää noudattamatta,
mitä tämän lain 24 tai 25 §:ssä säädetään
taikka 34 §:n 1 momentissa säädetään muusta
kuin maksuvelvollisuudesta, taikka olennai-
sesti laiminlyö noudattaa, mitä 16 §:ssä tar-
koitetussa sopimuksessa sovitaan, on tuomit-
tava henkilöstöedustuksen järjestämisvelvoit-
teen rikkomisesta sakkoon. Vastuu työnanta-
jan ja tämän edustajien kesken määräytyy
rikoslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädet-
tyjen perusteiden mukaan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä
elokuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Susanna Huovinen

2050 N:o 663



Valtioneuvoston asetus

N:o 664

ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 4 a
§:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 285/2006, 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun
elintarvikelain (23/2006) 47 §:n 3 momentin, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 14 §:n 2 momentin,
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/1976)
14 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 286/2006 sekä 14 päivänä kesäkuuta 1989
annetun kemikaalilain (744/1989) 5 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 287/2006,
nojalla:

1 §

Soveltamisala ja tavoitteet

Tätä asetusta sovelletaan ympäristötervey-
denhuollon yhteiseen valtakunnalliseen val-
vontaohjelmaan ja ympäristöterveydenhuol-
lon lainsäädännössä tarkoitettuun toimiala-
kohtaiseen valtakunnalliseen valvontaohjel-
maan.
Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa
ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä
tarkoitettujen kunnallisten valvontaviran-
omaisten suorittaman valvonnan ohjausta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ympäristöterveydenhuollon lainsäädän-
nöllä kansanterveyslain (66/1972) 1 §:ssä
mainittuja lakeja;
2) keskusviranomaisella ympäristötervey-
denhuollon valvontaviranomaisia, joita ovat
Elintarviketurvallisuusvirasto, Kuluttajaviras-
toa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuote-
valvontakeskusta;

3) ympäristöterveydenhuollon yhteisellä
valtakunnallisella valvontaohjelmalla kes-
kusviranomaisten yhteisesti laatimaa ohjel-
maa, jossa määritellään yhteiset periaatteet
kunkin keskusviranomaisen toimialakohtai-
sen valtakunnallisen valvontaohjelmaan laa-
timiselle;
4) toimialakohtaisella valtakunnallisella

valvontaohjelmalla terveydensuojelulain 4 a
§:n, elintarvikelain 47 §:n, kulutustavaroiden
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta anne-
tun lain 14 §:n, tupakkalain 14 §:n ja kemi-
kaalilain 5 §:n mukaista keskusviranomaisen
valtakunnallista valvontaohjelmaa;
5) kunnan valvontasuunnitelmalla tervey-
densuojelulain 6 §:n, elintarvikelain 48 §:n,
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta annetun lain 15 §:n, tupakkalain
14 a §:n ja kemikaalilain 7 §:n mukaista
kunnan valvontasuunnitelmaa;
6) tarkastuksella valvontaviranomaisen tai

tämän valtuuttaman ulkopuolisen asiantunti-
jan säännöllisesti ja ennalta suunnitellusti
tekemää valvontakohteen tarkastusta, jossa
arvioidaan valvontakohteen vaatimustenmu-
kaisuus; tarkastukset voivat sisältää myös
näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, koh-
teessa harjoitettavan toiminnan tai siellä
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valmistettavien tuotteiden taikka tarjottavien
palveluiden terveyshaittojen, turvallisuuden
ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi;
7) valvontakohdetyypillä valvontakohteita,

joiden toiminnot vastaavat luonteeltaan ja
laajuudeltaan toisiaan;
8) riskiluokalla luokkaa, johon valvonta-

kohdetyyppi luokitellaan siinä harjoitetta-
vasta toiminnasta ja siellä valmistettavista
tuotteista mahdollisesti aiheutuvan terveydel-
lisen ja taloudellisen riskin perusteella; sekä
9) tarkastustiheydellä sitä, kuinka monta
kertaa vuodessa valvontakohdetyyppiin kuu-
luvia kohteita tarkastetaan.

3 §

Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valta-
kunnallisen valvontaohjelman laatiminen ja

sisältö

Keskusviranomaisten tulee laatia ympäris-
töterveydenhuollon lainsäädännössä edellyte-
tyn valvonnan kattava yhteinen valtakunnal-
linen valvontaohjelma.
Yhteisessä valtakunnallisessa valvontaoh-
jelmassa määritellään ympäristöterveyden-
huollon keskusviranomaisten yhteiset periaat-
teet:
1) tarkastusten sisällöstä;
2) valvontakohdetyyppien riskinarviointi ja
riskiluokitus sekä valvontakohdetyyppien tar-
kastustiheys;
3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettä-
vän aika;
4) näytteenoton ja valvontaprojektien oh-
jaus;
5) kunnan valvontasuunnitelman toteutu-
misen arviointiohjeen sisältö; sekä
6) raportointiohje.

4 §

Toimialakohtaisen valtakunnallisen valvonta-
ohjelman laatiminen

Toimialakohtaista valtakunnallista valvon-
taohjelmaa laadittaessa keskusviranomaisten
on kuultava kuntia ja lääninhallituksia.
Valvontaohjelmasta tulee käydä ilmi, mitkä
ohjelman osat ovat lakisääteisiä ja mitkä
ohjeellisia.

5 §

Toimialakohtaisen valtakunnallisen valvonta-
ohjelman vähimmäissisältö

Toimialakohtaisessa valtakunnallisessa
valvontaohjelmassa tulee vähintään määri-
tellä:
1) tarkastusten yleinen sisältö;
2) valvontakohdetyyppien riskinarvioinnin

perusteet ja riskiluokitus sekä valvontakoh-
detyyppien tarkastustiheys;
3) valvontakohdetyypin tarkastukseen kes-

kimääräisesti käytettävä aika;
4) näytteenoton ja valvontaprojektien oh-

jaus;
5) ohjeet kunnan valvontasuunnitelman

toteutumisen arvioimiseksi; sekä
6) raportointiohje.

6 §

Tarkastuksen yleinen sisältö

Tarkastuksen sisällön yleisen määrittelyn
tulee sisältää erityyppisten tarkastusten ta-
voitteet ja siitä tulee käydä ilmi, mitä ku-
hunkin valvontakohdetyyppiin kuuluvan val-
vontakohteen tarkastukseen tulee vähintään
sisältyä.

7 §

Valvontakohdetyypin riskiluokitus ja
tarkastustiheys

Riskiluokan määrittelyssä tulee ottaa huo-
mioon valvontakohdetyyppiin kuuluvien koh-
teiden toiminnan laajuus ja luonne. Kuhunkin
valvontakohdetyyppiin kuuluvien tarkastusti-
heys tulee määritellä riskiluokituksen perus-
teella.

8 §

Valvontakohdetyypin tarkastukseen
keskimääräisesti käytettävä aika

Valvontakohdetyypin tarkastukseen keski-
määräisesti käytettävän ajan määrittelyssä
tulee ottaa huomioon vähintään tarkastuksen
tarkoitus, tarkastuksen valmistelu, tarkastuk-
sen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laati-
minen.
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9 §

Näytteenoton ja valvontaprojektien ohjaus

Toimialakohtaisessa valtakunnallisessa
valvontaohjelmassa tulee vähintään määritellä
ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä
kunnan valvontaviranomaisen suoritettavaksi
säädetyn näytteenoton ja muun valvonnan
kannalta tarpeellisen näytteenoton ohjaus.
Keskusviranomaisten tulee lisäksi ohjata kun-
nan valvontaviranomaisten toimeenpanta-
vaksi tarkoitettuja näytteenotto- ja valvonta-
projekteja.

10 §

Ohjeet kunnan valvontasuunnitelman
toteutumisen arvioimiseksi

Keskusviranomaisten tulee laatia ohjeet

kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen
arvioimiseksi. Ohjeissa on kuvattava keinot
valvonnan kattavuuden ja kohdentumisen
arvioimiseksi.

11 §

Raportointiohje

Raportointiohjeesta on käytävä ilmi,
kuinka kunnan tulee toimittaa valvontasuun-
nitelman toteutumisen arvioinnista saadut
tulokset lääninhallitukselle ja keskusviran-
omaiselle.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä
elokuuta 2006.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Johtaja Risto Aurola
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Valtioneuvoston asetus

N:o 665

kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 6 §:n
4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 285/2006, 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun
elintarvikelain (23/2006) 48 §:n 4 momentin, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 15 §:n 3 momentin,
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/1976)
14 a §:n 6 momentin, sellaisena kuin se on laissa 286/2006 sekä 14 päivänä kesäkuuta 1989
annetun kemikaalilain (744/1989) 7 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 287/2006,
nojalla:

1 §

Soveltamisala ja tavoitteet

Tätä asetusta sovelletaan ympäristötervey-
denhuollon lainsäädännössä tarkoitettuun
kunnan ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelmaan.
Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa
ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä
tarkoitettujen kunnallisten valvontaviran-
omaisten suorittamaa valvontaa.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ympäristöterveydenhuollon lainsäädän-
nöllä kansanterveyslain (66/1972) 1 §:ssä
mainittuja lakeja;
2) keskusviranomaisella ympäristötervey-
denhuollon valvontaviranomaisia, joita ovat
Elintarviketurvallisuusvirasto, Kuluttajavi-

rasto ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuote-
valvontakeskus;
3) kunnan ympäristöterveydenhuollon val-
vontasuunnitelmalla terveydensuojelulain
6 §:n, elintarvikelain 48 §:n, kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta
annetun lain 15 §:n, tupakkalain 14 a §:n ja
kemikaalilain 7 §:n mukaista kunnan valvon-
tasuunnitelmaa;
4) toimialakohtaisella valtakunnallisella

valvontaohjelmalla terveydensuojelulain 4 a
§:n, elintarvikelain 47 §:n, kulutustavaroiden
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta anne-
tun lain 14 §:n, tupakkalain 14 §:n ja kemi-
kaalilain 5 §:n mukaista keskusviranomaisen
valtakunnallista valvontaohjelmaa;
5) tarkastuksella valvontaviranomaisen tai

tämän valtuuttaman ulkopuolisen asiantunti-
jan säännöllisesti ja ennalta suunnitellusti
tekemää valvontakohteen tarkastusta, jossa
arvioidaan valvontakohteen vaatimustenmu-
kaisuus; tarkastukset voivat sisältää myös
näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, koh-
teessa harjoitettavan toiminnan tai siellä
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valmistettavien tuotteiden taikka tarjottavien
palveluiden terveyshaittojen, turvallisuuden
ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi;
6) valvontakohdetyypillä valvontakohteita,

joiden toiminnot vastaavat luonteeltaan ja
laajuudeltaan toisiaan;
7) riskiluokalla luokkaa, johon valvonta-

kohdetyyppi luokitellaan siinä harjoitetta-
vasta toiminnasta ja siellä valmistettavista
tuotteista mahdollisesti aiheutuvan terveydel-
lisen ja taloudellisen riskin perusteella; sekä
8) tarkastustiheydellä sitä, kuinka monta
kertaa vuodessa valvontakohde tarkastetaan.

3 §

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelman vähimmäissisältö

Valvontasuunnitelmassa tulee määritellä
vähintään:
1) tarkastusten sisältö;
2) valvontakohteiden tai valvontakohde-
tyyppien tarkastustiheys;
3) tarkastukseen keskimääräisesti käytet-
tävä aika;
4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto
ja näytteiden tutkiminen; sekä
5) valvontasuunnitelman toteutumisen ar-
viointi.

4 §

Tarkastuksen sisällön määrittely

Tarkastuksen sisällön määrittelystä tulee
käydä ilmi, minkä lain mukaisia ja mitä
toimenpiteitä valvontakohdetyyppeihin ja
valvontakohteisiin tehtävät tarkastukset sisäl-
tävät. Tarkastus voi sisältää useiden ympä-
ristöterveydenhuollon lakien mukaisia toi-
menpiteitä. Tarkastuksen tulee sisältää vähin-
tään ympäristöterveydenhuollon toimialakoh-
taisessa valtakunnallisessa valvontaohjel-
massa määritellyt tarkastustoimenpiteet.

5 §

Valvontakohteen tarkastustiheys

Yksittäisen valvontakohteen tarkastusti-
heyden määrittelyssä tulee toimialakohtai-
sessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa

valvontakohdetyypille määritellyn riskiluo-
kan lisäksi ottaa huomioon ainakin toimin-
nanharjoittajan:
1) omavalvonnan tai muun omaehtoisen

valvonnan taso;
2) henkilökunnan asiantuntemus;
3) aikaisempi valvonta; sekä
4) tilat ja olosuhteet sekä varustuksen

kunto.

6 §

Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä
aika

Yksittäisen valvontakohteen tarkastukseen
keskimääräisesti käytettävän ajan määritte-
lyssä tulee ottaa huomioon, mitä 5 §:ssä
säädetään valvontakohteen tarkastustihey-
destä sekä miten toimialakohtaisessa valta-
kunnallisessa valvontaohjelmassa määritel-
lään valvontakohdetyypin tarkastukseen kes-
kimääräisesti käytettävä aika.

7 §

Näytteenotto

Kunnan ympäristöterveydenhuollon val-
vontasuunnitelmassa tulee määritellä vähin-
tään ympäristöterveydenhuollon lainsäädän-
nössä valvontaviranomaisen suoritettavaksi
säädetty näytteenotto sekä mainita hyväksytyt
laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu.

8 §

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelman laatiminen ja toteutumisen

arviointi

Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seu-
raavan vuoden valvontasuunnitelma läänin-
hallitukselle kunkin kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitel-

man toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee
tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta:
1) tarkastusten määrä valvontakohdetyy-

peittäin;
2) tarkastusten kattavuus;
3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeit-

täin; sekä
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4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentu-
minen.
Valvontasuunnitelman toteutumisen arvi-
oinnin tulokset tulee toimittaa lääninhallituk-
selle ja keskusviranomaiselle siten, kuin siitä
toimialakohtaisessa valtakunnallisessa val-
vontaohjelmassa mainitaan.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä
elokuuta 2006.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Johtaja Risto Aurola
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