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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstöedus-
tuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttami-
sesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hen-
kilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) 
annettua lakia siten, että lakiin sisällytettäi-
siin henkilöstöedustuksen järjestämistä eu-
rooppaosuuskunnassa (SCE) koskevat sään-
nökset. Esityksen tarkoituksena on täytän-
töönpanna eurooppaosuuskunnan sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 
annettu neuvoston direktiivi. 

Henkilöstöedustus eurooppaosuuskunnassa 
järjestettäisiin pääosin samalla tavalla kuin 
eurooppayhtiössä. Kuitenkin ehdotetussa 
laissa olisi erityisiä säännöksiä henkilöstö-
edustuksen järjestämisestä sellaisissa eu-
rooppaosuuskunnissa, joissa on vähemmän 
kuin 50 työntekijää. Lisäksi Suomesta valit-

tavat henkilöstöedustajat voisivat eräissä ta-
pauksissa osallistua eurooppaosuuskunnan 
kokoukseen, jollainen henkilöstön osallistu-
mismuoto on käytössä joissakin Euroopan ta-
lousalueen jäsenvaltioissa. Koska eurooppa-
osuuskunnan perustamiseen voisivat osallis-
tua muutkin oikeushenkilöt kuin yhtiöt, eh-
dotetaan tehtäväksi eräitä lakiteknisiä muu-
toksia. 

Esitys liittyy eurooppaosuuskunnan sään-
nöistä annettuun neuvoston asetukseen sekä 
erikseen annettuun hallituksen esitykseen 
laiksi eurooppaosuuskunnasta ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 18 päivänä elokuuta 2006. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1.  Johdanto 

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa kan-
sallisesti eurooppaosuuskunnan sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 
annettu neuvoston direktiivi 2003/72/EY, jäl-
jempänä henkilöstöedustusdirektiivi. Direk-
tiivi on annettu Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen 308 artiklan nojalla, ja sitä 
sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden lisäksi 
myös muissa Euroopan talousalueeseen, jäl-
jempänä ETA, kuuluvissa valtioissa. Eu-
rooppaosuuskunta (SCE, Societas Cooperati-
va Europaea) on ylikansallinen yhtiömuoto, 
joka tarjoaa eri jäsenvaltioiden yrityksille ja 
luonnollisille henkilöille mahdollisuuden ra-
jat ylittävään yritystoimintaan ja kotipaikan 
siirtoon toiseen jäsenvaltioon. Jäsenvaltioi-
den on pantava täytäntöön henkilöstöedus-
tusdirektiivi viimeistään 18 päivänä elokuuta 
2006. Direktiivi liittyy eurooppaosuuskunnan 
(SCE) säännöistä annettuun neuvoston ase-
tukseen (EY) N:o 1435/2003, jota niin ikään 
on sovellettava ETA-valtioissa edellä maini-
tusta ajankohdasta lukien. 
 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Henkilöstöedustusdirektiivin pääasi-
allinen sisältö 

Henkilöstöedustusdirektiivi vastaa raken-
teeltaan ja sisällöltään pääosin eurooppayhti-
ön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedus-
tuksen osalta annettua neuvoston direktiivä 
2001/86/EY. Henkilöstöedustusdirektiivin 
tarkoituksena on henkilöstöedustuksen järjes-
täminen eurooppaosuuskunnassa. 

Direktiivi koskee eurooppaosuuskuntaa, 
joka on perustettavissa osuuskuntien fuusiol-
la tai osuuskunnan muuntamisella taikka 
alusta alkaen uutena osuuskuntana siten, että 
vähintään viisi luonnollista henkilöä tai oike-
ushenkilöä taikka vähintään kaksi oikeus-
henkilöä, joista vähintään kaksi on eri jäsen-

valtioista, sen perustavat. Eurooppaosuus-
kunnan hallinto voidaan järjestää siten, että 
hallinnosta vastaavat hallintoneuvosto ja joh-
tokunta (kaksitasoinen järjestelmä) tai siten, 
että hallinnosta vastaa hallitus (yksitasoinen 
järjestelmä). Henkilöstön osallistuminen eu-
rooppaosuuskunnassa on ensisijaisesti järjes-
tettävä neuvottelemalla ja sopimalla. Ellei 
tässä onnistuta, sovelletaan henkilöstöedus-
tusdirektiivin toissijaisia säännöksiä. Nämä 
säännökset kattavat sekä henkilöstön infor-
moinnin ja konsultoinnin että osallistumisen 
osuuskunnan hallitukseen tai hallintoneuvos-
toon, mikäli jollakin eurooppaosuuskunnan 
perustamiseen osallistuvalla yhtiöllä tai 
muulla oikeushenkilöllä on ollut hallin-
toedustus ennestään käytössä. Direktiivissä 
säädetään henkilöstön osallistumisesta eu-
rooppaosuuskunnassa käsiteltävissä, henki-
löstön asemaa koskevissa ylikansallisissa 
asioissa. Ylikansallisiksi katsotaan asiat, jot-
ka koskevat eurooppaosuuskuntaa itseään ja 
jotain sen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa 
yksikköä. 

Direktiivin mukaan henkilöstöedustus jär-
jestetään vaiheittain. Eurooppaosuuskunnan 
perustamiseen osallistuvat yhtiöt tai muut oi-
keushenkilöt aloittavat eurooppaosuuskunnan 
perustamisen, jolloin muodostetaan erityinen 
neuvotteluryhmä henkilöstön edustajista. 
Seuraavaksi erityinen neuvotteluryhmä tote-
aa, onko jossakin osallistuvassa yhtiössä tai 
muussa oikeushenkilössä järjestetty henkilös-
tön osallistuminen vai ei. Jos henkilöstön 
osallistumista ei ole järjestetty missään osal-
listuvassa yhtiössä tai muussa oikeushenki-
lössä, aloitetaan neuvottelut osallistumisen 
järjestämisestä. Mikäli neuvottelut johtavat 
sopimukseen, osallistuminen järjestetään so-
pimuksen mukaisesti, jos osallistuvat yhtiöt 
tai muut oikeushenkilöt päättävät perustaa 
eurooppaosuuskunnan. Mikäli neuvottelut 
eivät johda sopimukseen, sovelletaan direk-
tiivin toissijaisia säännöksiä (niin sanottu pe-
rälautamalli) tiedottamiseen ja kuulemiseen, 
jos osallistuvat yhtiöt tai muut oikeushenkilöt 
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päättävät perustaa eurooppaosuukunnan. Eri-
tyinen neuvotteluryhmä voi kuitenkin 2/3:n 
määräenemmistöllä milloin tahansa keskeyt-
tää neuvottelut tai jättää ne aloittamatta, jol-
loin direktiivin toissijaisia säännöksiä ei so-
velleta. 

Henkilöstön osallistumisella tarkoitetaan 
direktiivissä oikeutta valita tai nimetä osa jä-
senistä osuuskunnan hallintoneuvostoon tai 
hallitukseen tai oikeutta suositella tai vastus-
taa joidenkin tai kaikkien yhtiön hallintoneu-
voston tai hallituksen jäsenten nimeämistä. 
Jos henkilöstön osallistuminen on järjestetty 
jossakin osallistuvassa yhtiössä tai muussa 
oikeushenkilössä, sellainen tulee lähtökohtai-
sesti järjestää myös eurooppaosuuskunnassa. 
Henkilöstön osallistuminen on järjestettävä 
eurooppaosuuskunnassa automaattisesti, jos 
osallistuminen entuudestaan kattaa osallistu-
vien yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden 
henkilöstöstä vähintään tietyn prosentin 
(25 % fuusiossa tai 50 % muussa tilanteessa) 
riippuen eurooppaosuuskunnan perustamis-
tavasta. Jos kyseinen prosentti ei täyty, asia 
jää erityisen neuvotteluryhmän päätettäväksi 
yksinkertaisella enemmistöllä. 

Erityinen neuvotteluryhmä voi kuitenkin 
henkilöstön osallistumisen kattaessa vähin-
tään kyseisen prosentin osallistuvien yhtiöi-
den tai muiden oikeushenkilöiden henkilös-
töstä luopua henkilöstön osallistumisesta 
2/3:n määräenemmistöllä. Jos henkilöstön 
osallistumisen kattavuus osallistuvissa yhti-
öissä tai muissa oikeushenkilöissä jää edelly-
tettyä prosenttiosuutta vähemmäksi, erityinen 
neuvotteluryhmä voi päättää asiasta yksin-
kertaisella enemmistöllä. Erityinen neuvotte-
luryhmä voi lisäksi 2/3:n määräenemmistöllä 
milloin tahansa keskeyttää neuvottelut tai jät-
tää ne aloittamatta, jolloin henkilöstön osal-
listumista ei tarvitse järjestää. Kansallisen 
osuuskunnan muuntuessa eurooppaosuus-
kunnaksi henkilöstöllä olevia oikeuksia, tie-
dottamista, kuulemista ja osallistumista, ei 
voida vähentää. Eurooppaosuuskunnan pe-
rustamiseen osallistuvat yhtiöt ja muut oike-
ushenkilöt päättävät, perustavatko ne eu-
rooppaosuuskunnan. 

Henkilöstöedustusdirektiiviin sisältyy eri-
tyisiä säännöksiä pienistä eurooppaosuus-
kunnista. Jos eurooppaosuuskunnan, jossa 
henkilöstöä on vähemmän kuin 50, perusta-

vat vain luonnolliset henkilöt tai vain yksi 
oikeushenkilö ja luonnolliset henkilöt, osal-
listumisjärjestelyt määräytyvät eurooppa-
osuuskunnan kotipaikan lainsäädännön mu-
kaan, ellei kolmasosa henkilöstöstä edellytä 
direktiivin mukaista osallistumisjärjestelyä. 
Jos henkilöstöedustusta soveltavan euroop-
paosuuskunnan sääntömääräinen kotipaikka 
siirretään jäsenvaltiosta toiseen, on henkilös-
töedustusdirektiivin mukaan edelleen sovel-
lettava vähintään samantasoisia henkilöstö-
edustusta koskevia oikeuksia. 

Direktiivissä on erityisiä säännöksiä myös 
henkilöstön edustajan osallistumisesta eu-
rooppaosuuskunnan kokoukseen, jollainen 
henkilöstön osallistumismuoto on mahdolli-
nen eräissä jäsenvaltioissa. 

Direktiivissä säädetään lisäksi henkilöstön 
edustajien ja asiantuntijoiden salassapitovel-
vollisuudesta, henkilöstön edustajien suojas-
ta, vapautuksesta työstä ja ansionmenetyksen 
korvaamisesta, henkilöstöedustuksen järjes-
tämisen kustannusvastuusta sekä säännösten 
ja sopimusmääräysten noudattamatta jättämi-
sen seuraamuksista. Edelleen direktiivissä 
säädetään henkilöstöedustuksen suhteesta 
kansainväliseen konserniyhteistyöhön sekä 
kansalliseen yhteistoimintamenettelyyn ja 
hallintoedustukseen. 
 
 
2.2. Henkilöstöedustus voimassa olevan 

lain mukaan 

Henkilöstöedustuksesta säädetään kolmes-
sa eri laissa: henkilöstön edustuksesta yritys-
ten hallinnossa annetussa laissa (725/1990), 
jäljempänä hallintoedustuslaki, yhteistoimin-
nasta yrityksissä annetussa laissa (725/1978), 
jäljempänä yhteistoimintalaki ja henkilöstö-
edustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetus-
sa laissa (758/2004). 
 
 
2.2.1. Hallintoedustuslaki 

Hallintoedustuslaissa on säännökset henki-
löstön osallistumisesta yrityksen hallintoon. 
Lakia sovelletaan suomalaiseen osakeyhti-
öön, osuuskuntaan ja muuhun taloudelliseen 
yhdistykseen, vakuutusyhtiöön, liikepank-
kiin, osuuspankkiin sekä säästöpankkiin, 
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jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä 
Suomessa säännöllisesti on vähintään 150. 

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa 
on ensisijaisesti järjestettävä sopimuksin si-
ten, että siitä on sovittava vähintään kahden 
yhteistoimintalaissa tarkoitetun henkilöstö-
ryhmän kanssa, jotka yhdessä edustavat hen-
kilöstön enemmistöä. Jos henkilöstön edus-
tuksesta ei päästä sopimukseen, tulevat nou-
datettaviksi hallintoedustuslain henkilöstön 
edustusta koskevat säännökset. Niiden mu-
kaan henkilöstöllä on oikeus nimetä edusta-
jansa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat 
yrityksen valinnan mukaan hallintoneuvos-
toon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin 
taikka niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yh-
dessä kattavat yrityksen tulosyksiköt. Henki-
löstön edustajia voi olla enintään neljäsosa 
asianomaisen toimielimen muiden jäsenten 
määrästä, kuitenkin vähintään yksi ja enin-
tään neljä. Henkilöstön edustus on toteutetta-
va vuoden kuluessa sille asetettujen edelly-
tysten täyttymisestä. 

Henkilöstön edustajan tulee olla yritykseen 
työsuhteessa oleva henkilö, jolla on hallin-
toelimessä samat oikeudet ja velvollisuudet 
kuin yrityksen valitsemilla jäsenillä, lukuun 
ottamatta yrityksen johdon valintaa, erotta-
mista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön 
työsuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä 
koskevien asioiden käsittelyä. Näihin henki-
löstön edustajalla ei ole oikeutta osallistua. 
Henkilöstön edustajalla on oikeus vapautuk-
seen työstä henkilöstön edustamista varten 
sekä korvaukseen tästä johtuvasta ansionme-
netyksestä. Henkilöstön edustajalla on sama 
irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä ja 
luottamusvaltuutetulla on työsopimuslain 
(55/2001) 7 luvun 10 §:n mukaan. Henkilös-
tön edustajalla on yrityksen liike- ja ammat-
tisalaisuuksia koskevia tietoja koskeva salas-
sapitovelvollisuus, jos tietojen leviäminen 
olisi omiaan vahingoittamaan yritystä tai sen 
sopimuskumppania. Salassa on pidettävä 
myös tiedot, jotka koskevat yksityisen henki-
lön taloudellista asemaa, terveydentilaa tai 
muutoin häntä henkilökohtaisesti, jollei tieto-
jen ilmaisemiseen ole saatu asianomaisen 
henkilön lupaa. Hallintoedustuslain säännös-
ten noudattamisen tehosteeksi on säädetty 
uhkasakko. 
 

2.2.2. Yhteistoimintalain mukainen kan-
sainvälinen konserniyhteistyö 

Yhteistoimintalaissa on säännökset kan-
sainvälisestä konserniyhteistyöstä. Niitä so-
velletaan suomalaisiin konserneihin ja sellai-
siin yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimin-
taa eri ETA- valtioissa sijaitsevien, hallinnol-
lisesti itsenäisten toimintayksiköiden kautta. 
Sääntely on kaksijakoinen. Kansainvälisestä 
konserniyhteistyöstä on ensisijaisesti sovitta-
va. Jos konserniyhteistyöstä ei päästä sopi-
mukseen, tulevat sovellettaviksi yhteistoi-
mintalain lakiperusteista konserniyhteistyötä 
koskevat säännökset. Nämä koskevat henki-
löstölle tiedottamista, henkilöstön kuulemista 
ja henkilöstön edustajien valitsemista ja suo-
jaa. 

Suomalaisessa konsernissa ja yrityksessä, 
jolla on vähintään 1 000 työntekijää Euroo-
pan talousalueella ja vähintään kahdessa eri 
jäsenvaltiossa kussakin vähintään 150 työn-
tekijää, on valittava erityinen neuvotteluryh-
mä. Sen tehtävänä on neuvotella konsernin 
johdon kanssa kansainvälisen konserniyhteis-
työn järjestämisestä. Erityiseen neuvottelu-
ryhmään kuuluu yksi jäsen kustakin sellai-
sesta ETA-valtiosta, jossa konsernilla on yri-
tys tai liike. Kuitenkin jäseniä tulee olla vä-
hintään kolme ja enintään 30. 

Henkilöstöedustuksen elin kansainvälisessä 
konserniyhteistyössä on yritysneuvosto, ellei 
toisin ole sovittu. Yritysneuvostoon valitaan 
yksi henkilöstön keskuudestaan valitsema 
edustaja kustakin sellaisesta ETA-valtiosta, 
jossa konsernilla on yritys tai liike. Lisäksi 
valitaan lisäjäseniä suhteutettuna eri maissa 
työskentelevien työntekijöiden lukumäärään. 
Yritysneuvosto voi asettaa keskuudestaan 
työvaliokunnan. 

Yrityksen työntekijöillä ja henkilöstön 
edustajilla on salassapitovelvollisuus niistä 
työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia 
koskevista tiedoista, joita he ovat saaneet 
konserniyhteistyötä koskevien säännösten 
perusteella ja joiden leviäminen olisi omiaan 
vahingoittamaan yritystä. Henkilöstön edus-
tajilla on oikeus vapautukseen työstä ajaksi, 
joka vaaditaan henkilöstön edustamiseen tai 
siihen valmistautumiseen, sekä tästä aiheutu-
vaan ansionmenetyksen korvaamiseen. Kan-
sainvälistä konserniyhteistyötä koskevien 
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velvollisuuksien rikkomisesta on säädetty 
rangaistus yhteistoimintalaissa ja rikoslaissa 
(39/1889). 
 
 
2.2.3. Laki henkilöstöedustuksesta eu-

rooppayhtiössä (SE) 

Vuonna 2004 voimaan tulleen henkilöstö-
edustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun 
lain tarkoituksena on henkilöstöedustuksen 
järjestäminen eurooppayhtiössä. Lakia sovel-
letaan Suomessa rekisteröitävän eurooppayh-
tiön henkilöstöedustuksen järjestämiseen. 
Kuitenkin lain säännöksiä, jotka koskevat 
erityistä neuvotteluryhmää ja edustavan eli-
men sekä hallituksen tai hallintoneuvoston 
henkilöstöä edustavien jäsenten valintaa 
Suomessa, sovelletaan siitä riippumatta, mis-
sä jäsenvaltiossa yhtiö rekisteröidään. 

Lähtökohtana on eurooppayhtiön perusta-
miseen osallistuvien yhtiöiden ja henkilöstöä 
edustavan erityisen neuvotteluryhmän väli-
nen sopimus henkilöstöedustuksesta. Henki-
löstöedustusta koskevia neuvotteluja varten 
henkilöstöä edustavaksi neuvotteluosapuo-
leksi perustetaan erityinen neuvotteluryhmä, 
jonka tehtävänä on neuvotella eurooppayhti-
ön perustamiseen osallistuvien yhtiöiden 
kanssa henkilöstöedustuksen järjestämisestä. 
Neuvotteluryhmässä on edustettuna osallis-
tuvien yhtiöiden ja asianomaisten tytäryhti-
öiden ja toimipaikkojen henkilöstö. Henki-
löstöedustusta koskevat toissijaiset säännök-
set tulevat sovellettaviksi, mikäli neuvottelut 
eivät johda määräajassa sopimukseen henki-
löstöedustuksesta ja mikäli osallistuvien yh-
tiöiden toimivaltaiset elimet hyväksyvät 
säännösten soveltamisen ja siten jatkavat yh-
tiön perustamista. Toissijaisten säännösten 
mukaan henkilöstöllä on oikeus valita edus-
tajansa hallitukseen tai hallintoneuvostoon. 
Lisäksi henkilöstölle tiedottamista ja henki-
löstön kuulemista varten muodostetaan hen-
kilöstöä edustava elin. 
 
 
2.3. Hallintoedustus Euroopan talousalu-

eella 

ETA-valtioissa henkilöstön informointi ja 
konsultointi rajat ylittävissä tilanteissa perus-

tuu eurooppalaisen yritysneuvoston perusta-
misesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yh-
teisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmis-
sä annetun direktiivin 94/45/EY, jäljempänä 
yritysneuvostodirektiivi, mukaiseen kansain-
väliseen konserniyhteistyöhön. Direktiivi to-
teutettiin Suomessa edellä kohdassa 2.2.2 se-
lostetuilla yhteistoimintalain kansainvälistä 
konserniyhteistyötä koskevilla säännöksillä. 
Eurooppaosuuskunnan rajat ylittävää henki-
löstön informointia ja konsultointia koskevat 
säännökset vastaavat pitkälti yritysneuvosto-
direktiivin säännöksiä. 

Seuraavassa tarkastellaan oikeusvertaile-
vasti hallintoedustuksen järjestämisen kan-
sallista sääntelyä eräissä ETA-valtioissa, 
koska hallintoedustuksen järjestäminen eu-
rooppaosuuskunnassa perustuu siihen, että 
jossakin eurooppaosuuskunnan perustami-
seen osallistuvassa kansallisessa yhtiössä tai 
muussa oikeushenkilössä on ollut käytössä 
hallintoedustus. 
 
 
2.3.1. Hallintoedustus yleisesti 

Yrityksen hallinto voidaan järjestää yksi- 
tai kaksiportaisesti. Dualistisessa järjestel-
mässä on kaksi hallintoelintä, joista toinen on 
valvontaelin, kuten hallintoneuvosto. Tällai-
nen järjestelmä on käytössä Saksassa, Itäval-
lassa, Hollannissa, Puolassa, Unkarissa, Slo-
vakiassa ja Sloveniassa. Monistisessa järjes-
telmässä yrityksellä on vain yksi hallintoelin, 
kuten hallitus. Tällainen järjestelmä on käy-
tössä Ruotsissa, Englannissa, Irlannissa, Bel-
giassa, Luxemburgissa, Italiassa, Espanjassa, 
Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Lisäksi mo-
nistisen ja dualistisen järjestelmän yhdistel-
miä käytetään ETA-valtioista Suomessa, 
Tanskassa, Norjassa ja Ranskassa. 

Yleisesti ottaen ETA-valtioissa henkilöstön 
hallintoedustuksen muoto riippuu siitä, miten 
yrityksen hallinto on järjestetty. Dualistisessa 
järjestelmässä hallintoedustus perustuu pää-
sääntöisesti hallintoneuvoston jäsenyyteen, 
kuten Saksassa ja Itävallassa, kun taas mo-
nistisessa järjestelmässä hallintoedustus pe-
rustuu hallituksen jäsenyyteen, kuten Ruot-
sissa. Suomessa hallintoedustus voidaan jär-
jestää viime kädessä yrityksen valinnan mu-
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kaan hallituksessa, hallintoneuvostossa tai 
johtoryhmässä. Hollannissa ja Ranskassa on 
käytössä eräänlainen sekajärjestelmä, jossa 
on piirteitä sekä hallintoedustuksesta että yh-
teistoiminnasta. Henkilöstöllä ei ole oikeutta 
hallintoedustukseen esimerkiksi Englannissa, 
Irlannissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa tai 
Baltian maissa. 
 
 
2.3.2. Hallintoedustus osuuskunnissa  

Suomen ja muiden pohjoismaiden lisäksi 
Hollannissa, Itävallassa ja Saksassa on sään-
nöksiä tai määräyksiä hallintoedustuksen jär-
jestämisestä osuuskunnissa. Espanjassa ja 
Kreikassa on erityistä henkilöstön osallistu-
mista koskevaa sääntelyä, joka koskee aino-
astaan osuuskuntia. Uusista jäsenvaltioista 
Sloveniassa ja Unkarissa on säädetty hallin-
toedustuksesta yhtiöiden lisäksi myös osuus-
kunnissa. Tanskassa ja Luxemburgissa hal-
lintoedustuksen erityisenä piirteenä on henki-
löstön edustajien oikeus osallistua osuuskun-
nan kokoukseen. 
 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keinot  

ni iden saavuttamiseksi  

Eurooppaosuuskunta on osuuskuntamuoto, 
jonka avulla eri jäsenvaltioista olevat luon-
nolliset henkilöt, osuuskunnat ja muut oike-
ushenkilöt voivat järjestää rajat ylittäviä yri-
tysrakenteita. Tämän hallituksen esityksen 
tavoitteena on panna täytäntöön henkilöstö-
edustuksen järjestämistä eurooppaosuuskun-
nassa koskeva henkilöstöedustusdirektiivi. 
Direktiivi toteutettaisiin muuttamalla henki-
löstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) an-
nettua lakia siten, että lakia sovellettaisiin 
myös henkilöstöedustukseen eurooppaosuus-
kunnassa. Lakiin ehdotetut muutokset olisi-
vat pääosin  teknisiä, koska henkilöstöedus-
tusdirektiivin sääntely vastaa pitkälti henki-
löstöedustusta eurooppayhtiössä koskevaa di-
rektiiviä. Kuitenkin esityksessä on erityisiä 
säännöksiä henkilöstöedustuksen järjestämi-
sestä pienissä eurooppaosuuskunnissa. Lisäk-
si mahdollistettaisiin Suomesta valittavien 
henkilöstöedustajien osallistuminen osuus-
kunnan kokoukseen, joka on eräissä jäsenval-

tioissa käytössä oleva erityinen henkilöstön 
osallistumismuoto. 
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Yritysvaikutukset 

Esityksen vaikutukset elinkeinoelämään 
riippuvat eurooppaosuuskunnan perustami-
seen osallistuvien yhtiöiden koosta ja rekiste-
röintiä edeltävästä henkilöstöedustuksen jär-
jestämistavasta. Mikäli osallistuva yritys on 
ennen rekisteröintiä osa yhteistoimintalaissa 
tarkoitettua kansainvälistä konsernia, jota 
koskevat säännökset kansainvälisestä kon-
serniyhteistyöstä, ei eurooppaosuuskunnan 
henkilöstöedustusjärjestelystä aiheudu mer-
kittäviä lisäkustannuksia. Muissa tapauksissa 
eurooppaosuuskunnan henkilöstöedustuksen 
järjestämisestä aiheutuu jossain määrin lisä-
kustannuksia. 
 
 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Eurooppaosuuskunnan henkilöstöedustus-
järjestelyt eivät lähtökohtaisesti vaikuta suo-
malaisten työntekijöiden mahdollisuuksiin 
osallistua yrityksen hallintoon verrattuna 
voimassa olevaan sääntelyyn. Jos osallistuvat 
yhtiöt ja muut oikeushenkilöt eivät kuulu eu-
rooppalaisista yritysneuvostoista annettujen 
säännösten soveltamisalaan, eurooppaosuus-
kunnan henkilöstöedustuksen järjestäminen 
aiheuttaa organisatorisia vaikutuksia. 
 
 
4.3. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole ympäristövaikutuksia. 
 
 
5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä työminis-
teriössä sekä neuvotteluryhmässä, jossa ovat 
olleet edustettuina Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK ry, AKAVA ry ja Suomen Yrittäjät. 
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Lisäksi on otettu soveltuvin osin huomioon 
Euroopan komission henkilöstöedustusdirek-
tiivin transponointia varten asettaman asian-
tuntijaryhmän johtopäätökset. 
 
 
6.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Eurooppaosuuskunnan henkilöstöedustuk-
sen järjestämistä koskeva laki liittyy euroop-

paosuuskunnan säännöistä annettuun neuvos-
ton asetukseen. Tätä asetusta täydentäväksi 
laiksi eurooppaosuuskunnasta ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi annetaan erikseen halli-
tuksen esitys. 
 
6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopi-

muksista ja velvoitteista 

Henkilöstöedustusdirektiivin edellyttämä 
kansallinen lainsäädäntö on tarkoitus saattaa 
voimaan kaikissa ETA-valtioissa samanai-
kaisesti 18 päivänä elokuuta 2006. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

Nimike. Lain nimike ehdotetaan muutetta-
vaksi laiksi henkilöstöedustuksesta euroop-
payhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa 
(SCE), koska lakia sovellettaisiin henkilöstö-
edustuksen järjestämiseen sekä eurooppayh-
tiössä että eurooppaosuuskunnassa. 

1 §. Lain tarkoitus. Lailla olisi tarkoitus 
säätää henkilöstöedustusdirektiivi toteuttaen 
henkilöstöedustuksen järjestämisestä sekä 
eurooppayhtiössä että eurooppaosuuskunnas-
sa. 

2 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
pykälän 1 momentin mukaan eurooppayhtiön 
lisäksi Suomessa rekisteröitävän eurooppa-
osuuskunnan henkilöstöedustuksen järjestä-
miseen. Muissa ETA-valtioissa rekisteröitä-
vien eurooppaosuuskuntien henkilöstöedus-
tukseen tulisi sovellettavaksi kunkin jäsen-
valtion vastaava sääntely. 

Ehdotettu säännös henkilöstön edustajan 
osallistumisesta osuuskunnan kokoukseen tu-
lisi sovellettavaksi eurooppaosuuskunta-
asetuksen 59 artiklassa ja henkilöstöedustus-
direktiivin 9 artiklassa tarkoitetuissa tilan-
teissa. Tällainen henkilöstön osallistumis-
muoto on käytössä Tanskassa ja Luxembur-
gissa. Jos Suomesta valitaan henkilöstön 
edustaja näissä valtioissa rekisteröitävän eu-
rooppaosuuskunnan kokoukseen, sovellettai-
siin tämän lain henkilöstön edustajien paik-
kajakoa, valintaa ja suojaa koskevia säännök-
siä. 

Asetuksen 59 artiklan 4 kohdan mukaan 
eurooppaosuuskunnan säännöissä voidaan 
määrätä henkilöstön edustajien osallistumi-
sesta osuuskunnan kokouksiin tai jaosto- tai 
alakohtaisiin kokouksiin edellyttäen, että 
henkilöstön edustajien yhteenlaskettu ääni-
määrä ei ylitä 15:tä prosenttia kaikista äänis-
tä, mikäli tämä eurooppaosuuskunta-
asetuksen voimaan tullessa 21 päivänä elo-
kuuta 2003 sallittiin eurooppaosuuskunnan 
kotipaikan jäsenvaltion lainsäädännössä. Ky-
seiset osallistumisoikeudet lakkaavat heti, jos 
eurooppaosuuskunnan sääntömääräinen koti-
paikka siirretään jäsenvaltioon, jonka lain-

säädännössä ei säädetä tällaisesta henkilöstön 
osallistumisesta. Henkilöstöedustusdirektii-
vin 9 artiklan mukaan henkilöstön edustajilla 
on oikeus osallistua osuuskunnan kokouksiin 
tai sen jaosto- tai alakohtaisiin kokouksiin, 
jos osapuolet siitä sopivat tai tällaista järjes-
telmää soveltava osuuskunta muuntaa itsensä 
eurooppaosuuskunnaksi. Tätä oikeutta sovel-
letaan tietyin, kyseisessä artiklassa säädetyin 
edellytyksin myös silloin, kun kyseessä on 
muutoin kuin muuntamalla perustettu eu-
rooppaosuuskunta, jos jotakin osallistuvaa 
yhtiötä tai muuta oikeushenkilöä koskee täl-
lainen järjestelmä. Koska 9 artiklassa tarkoi-
tettu henkilöstöedustusmuoto ei ole Suomes-
sa ennestään mahdollinen, kyseistä artiklaa ei 
tarvitse täytäntöönpanna Suomen lainsää-
dännössä lukuun ottamatta edellä tarkoitettu-
ja henkilöstön edustajien paikkajakoa, valit-
semista ja suojaa koskevia säännöksiä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi henkilöstöedustusdirektiivin 8 artik-
laa vastaavasti lain soveltamisesta vähemmän 
kuin 50 työntekijän eurooppaosuuskuntiin. 
Direktiivin mukaan yksinomaan luonnollis-
ten henkilöiden tai yhden oikeushenkilön ja 
luonnollisten henkilöiden perustamaan eu-
rooppaosuuskuntaan sovelletaan erityisiä 
säännöksiä. Jos eurooppaosuuskunta on 
luonnollisten henkilöiden tai yhden oikeus-
henkilön ja luonnollisten henkilöiden, joiden 
palveluksessa on yhteensä vähemmän kuin 
50 työntekijää tai vain yhdessä jäsenvaltiossa 
50 työntekijää tai enemmän, perustama, hen-
kilöstöedustusta koskisivat erityiset säännök-
set. Henkilöstöedustuksen järjestämiseen so-
vellettaisiin eurooppaosuuskunnan sääntö-
määräisen kotipaikan vastaaviin yhteisöihin 
sovellettavia säännöksiä ja eurooppaosuus-
kunnan tytäryhtiöihin ja toimipaikkoihin nii-
den sijaintivaltioissa vastaaviin yhteisöihin 
sovellettavia säännöksiä. Jos kuitenkin eu-
rooppaosuuskunnan rekisteröinnin jälkeen 
vähintään kolmasosa kaikista osuuskunnan ja 
sen tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen vähin-
tään kahdessa eri jäsenvaltiossa olevista 
työntekijöistä sitä pyytää tai jos työntekijöitä 
on vähintään 50 vähintään kahdessa jäsenval-
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tiossa, henkilöstöedustus järjestettäisiin so-
veltuvin osin  oikeushenkilöiden perustamis-
sa tai muuntamalla perustetuissa eurooppa-
osuuskunnissa noudatettavien säännösten 
mukaan. Neuvotteluosapuolena olisi osallis-
tuvien yhtiöiden sijaan eurooppaosuuskunta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin eu-
rooppaosuuskunnan rajat ylittävän kotipaikan 
siirron vaikutuksesta henkilöstöedustukseen. 
Eurooppaosuuskunnan kokous voisi euroop-
paosuuskunta-asetuksen mukaan päättää 
osuuskunnan kotipaikan siirtämisestä toiseen 
ETA-valtioon, jolloin siirron jälkeenkin 
osuuskunta purkautumatta säilyttää oikeus-
henkilöasemansa. Henkilöstöedustusdirektii-
vin perusperiaatteena on turvata henkilöstön 
osallistumisoikeuksien jatkuvuus. Jos eu-
rooppaosuuskunnan sääntömääräinen koti-
paikka siirretään toiseen jäsenvaltioon, olisi 
henkilöstöedustukseen ehdotetun 3 momen-
tin mukaan edelleen sovellettava vähintään 
samantasoisia säännöksiä kuin ennen siirtoa. 
Ehdotettu säännös vastaa direktiivin 8 artik-
lan 2 kohtaa. 

3 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
henkilöstöedustuksen järjestämisen keskeiset 
käsitteet. Pykälän 2 kohdassa määriteltäisiin 
eurooppaosuuskunta. Tämä kohta vastaisi 
henkilöstöedustusdirektiivin 2 artiklan a) 
kohtaa. Pykälän 3—5 kohdassa tarkoitettujen 
yhtiöiden määritelmät ehdotetaan eurooppa-
osuuskunnan henkilöstöedustusta järjestettä-
essä koskemaan henkilöstöedustusdirektiivin 
mukaisesti myös eurooppaosuuskunta-
asetuksessa tarkoitettuja oikeushenkilöitä. 
Näihin kohtiin ehdotetut muutokset vastaisi-
vat direktiivin 2 artiklan b)—d) kohtaa. Py-
kälän 7—12 kohtaa ehdotetaan muutettaviksi 
siten, että kyseiset kohdat olisivat sovelletta-

vissa henkilöstöedustuksen järjestämiseen 
sekä eurooppayhtiössä että eurooppaosuus-
kunnassa. Näihin kohtiin ehdotetut muutok-
set vastaavat direktiivin 2 artiklan f)-k) koh-
taa. 

4 §. Osallistuvien yhtiöiden toimenpiteet ja 
erityisen neuvotteluryhmän perustaminen. 
Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavak-
si henkilöstöedustusdirektiivin 3 artiklan 1 
kohtaa vastaavasti siten, että säännöksessä 
tarkoitettu tiedonantovelvollisuus ulotettai-
siin eurooppaosuuskuntaa perustettaessa 
koskemaan myös kaikkia tytäryrityksiä ja 
toimipaikkoja riippumatta siitä, ehdotetaanko 
niitä perustettavan eurooppaosuuskunnan ty-
täryrityksiksi tai toimipaikoiksi. Ehdotetun 
säännöksen tarkoituksena on edistää neuvot-
teluja henkilöstöedustuksen järjestämiseksi. 

6—11, 13, 15—21, 23—36 sekä 38 ja 
39 §. Pykäliin ehdotetut muutokset olisivat 
yksinomaan teknisiä, koska näitä säännöksiä 
sovellettaisiin henkilöstöedustuksen järjes-
tämiseen eurooppaosuuskunnassa vastaavalla 
tavalla kuin niitä sovelletaan eurooppayhtiös-
sä. Ne pykälät, joita ei ehdoteta muutettavik-
si, olisivat sellaisinaan sovellettavissa henki-
löstöedustuksen järjestämiseen sekä euroop-
payhtiössä että eurooppaosuuskunnassa. 
 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 18 päi-
vänä elokuuta 2006. Henkilöstöedustusdirek-
tiivi on tarkoitus panna täytäntöön kaikissa 
ETA-valtioissa samanaikaisesti. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 

henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta 

 
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: 
 

 

 

 

Laki 
 

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 rekisteröi-
tävän eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskun-
nan henkilöstöedustuksen järjestämiseen. 
Kuitenkin tämän lain erityisen neuvottelu-
ryhmän ja edustavan elimen paikkojen jakau-
tumista Suomessa koskevia säännöksiä sekä 
erityisen neuvotteluryhmän, edustavan eli-
men ja eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan hallituksen, hallintoneuvoston ja 
osuuskunnan kokouksen henkilöstön edusta-
jien valintaa Suomessa koskevia säännöksiä 
sovelletaan siitä riippumatta, missä Euroopan 
talousalueen jäsenvaltiossa eurooppayhtiö tai 

eurooppaosuuskunta rekisteröidään. 
Jos eurooppaosuuskunta on luonnollisten 

henkilöiden tai yhden oikeushenkilön ja 
luonnollisten henkilöiden, joiden palveluk-
sessa on yhteensä vähemmän kuin 50 työnte-
kijää tai vain yhdessä jäsenvaltiossa 50 työn-
tekijää tai enemmän, perustama, henkilöstö-
edustuksen järjestämiseen sovelletaan eu-
rooppaosuuskunnan sääntömääräisen koti-
paikan vastaaviin yhteisöihin sovellettavia 
säännöksiä ja eurooppaosuuskunnan tytäryh-
tiöihin ja toimipaikkoihin niiden sijaintivalti-
oissa vastaaviin yhteisöihin sovellettavia 
säännöksiä. Jos kuitenkin eurooppaosuus-
kunnan rekisteröinnin jälkeen vähintään 
kolmasosa kaikista osuuskunnan ja sen tytär-
yhtiöiden ja toimipaikkojen vähintään kah-
dessa eri jäsenvaltiossa olevista työntekijöis-
tä sitä pyytää tai jos työntekijöitä on vähin-
tään 50 vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, 
henkilöstöedustus järjestetään soveltuvin 
osin oikeushenkilöiden perustamissa tai 
muuntamalla perustetuissa eurooppaosuus-
kunnissa noudatettavien säännösten mukaan. 

Jos eurooppaosuuskunnan sääntömääräinen 
kotipaikka siirretään toiseen jäsenvaltioon, 
on henkilöstöedustukseen edelleen sovellet-
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tava vähintään samantasoisia säännöksiä 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 eurooppaosuus-
kunnan (SCE) säännöistä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1435/2003 mukaisesti; 

3) osallistuvilla yhtiöillä yhtiöitä, jotka 
ovat välittömästi osallisina eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan perustamisessa, se-
kä jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti perustettuja ja sen piiriin kuuluvia 
muita oikeushenkilöitä, jotka ovat välittö-
mästi osallisina eurooppaosuuskunnan perus-
tamisessa; 

4) yhtiön tytäryhtiöllä yritystä, johon näh-
den kyseisellä yhtiöllä tai muulla oikeushen-
kilöllä on eurooppalaisen yritysneuvoston pe-
rustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yh-
teisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmis-
sä 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 eu-
rooppaosuuskuntaa perustettaessa; 

6) henkilöstön edustajilla kansallisessa 
lainsäädännössä tai käytännössä tarkoitettuja 
henkilöstön edustajia; 

7) edustavalla elimellä tämän lain 4 luvus-
sa tarkoitetulla sopimuksella tai 5 luvun mu-
kaisesti 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 euroop-
payhtiössä tai eurooppaosuuskunnassa; 

9) henkilöstöedustuksella sellaista järjes-
telmää, tiedottaminen, kuuleminen ja osallis-
tuminen mukaan lukien, jonka avulla henki-
löstön edustajat voivat vaikuttaa eurooppayh-
tiössä tai eurooppaosuuskunnassa tehtäviin 
päätöksiin; 

10) tiedottamisella eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen 
tiedottamista henkilöstöä edustavalle elimelle 
tai henkilöstön edustajille asioista, jotka  
koskevat eurooppayhtiötä tai eurooppa-
osuuskuntaa itseään ja sen toisessa jäsenval-
tiossa sijaitsevaa tytäryhtiötä tai toimipaik-
kaa, taikka asioista, joissa päätöksiä tekevät 
elimet yksittäisessä jäsenvaltiossa eivät ole 
toimivaltaisia, sellaisena ajankohtana, sellai-
sella tavalla ja sisällöltään sellaisena, että 
henkilöstön edustajat voivat perusteellisesti 
arvioida tietojen mahdollista vaikutusta ja 
tarvittaessa valmistella eurooppayhtiön tai 
eurooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen 
kanssa toteutettavaa henkilöstön kuulemista; 

11) kuulemisella eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan henkilöstöä edustavan 
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 perus-
teella ilmaista toimivaltaisen elimen suunnit-
telemia 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 nime-
tä osa jäsenistä yhtiön tai muun oikeushenki-
lön hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sel-
laisiin johtoryhmiin tai niitä vastaaviin toi-
mielimiin, jotka yhdessä kattavat yhtiön tai 
muun oikeushenkilön tulosyksiköt, taikka oi-
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keus suositella tai vastustaa joidenkin tai 
kaikkien yhtiön tai muun oikeushenkilön hal-
lintoneuvoston tai hallituksen jäsenten ni-
meämistä. 
 
 

4 § 

Osallistuvien yhtiöiden toimenpiteet ja erityi-
sen neuvotteluryhmän perustaminen 

Laatiessaan eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan perustamissuunnitelman osal-
listuvien yhtiöiden johtokuntien tai hallitus-
ten on mahdollisimman pian sulautumisehto-
ja tai holding-yhtiön perustamisehtoja koske-
van ehdotuksen julkaisemisen jälkeen taikka 
tytäryhtiön perustamista tai eurooppayhtiöksi 
tai eurooppaosuuskunnaksi muuntamista 
koskevasta suunnitelmasta päättämisen jäl-
keen toteutettava tarpeelliset toimet aloit-
taakseen neuvottelut yhtiöiden ja muiden oi-
keushenkilöiden henkilöstön edustajien kans-
sa eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
henkilöstöedustuksen järjestämisestä. Tar-
peellisiin toimiin sisältyvät tietojen antami-
nen osallistuvista yhtiöistä, eurooppayhtiön 
asianomaisista tytäryhtiöistä ja toimipaikois-
ta 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 sulautumistilan-
teessa 

Kun eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta 
perustetaan sulauttamalla, erityiseen neuvot-
teluryhmään valitaan kustakin jäsenvaltiosta 
tarvittava määrä lisäjäseniä siten, että neuvot-
teluryhmään kuuluu vähintään yksi kutakin 
sellaista rekisteröityä osallistuvaa yhtiötä 
edustava jäsen, jolla on työntekijöitä kysei-
sessä jäsenvaltiossa ja jonka ehdotetaan lak-
kaavan erillisenä oikeushenkilönä sen jäl-
keen, kun eurooppayhtiö tai eurooppaosuus-

kunta on rekisteröity. Lisäpaikkojen määrä ei 
saa ylittää kahtakymmentä prosenttia 5 §:n 
mukaisesti valittujen tai nimettyjen edustaji-
en määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 § 

Paikkojen jakautuminen suomalaisten yhtiöi-
den kesken 

Jos 5 §:n mukaisesti suomalaisille osallis-
tuville yhtiölle jaettuja erityisen neuvottelu-
ryhmän paikkoja on vähemmän tai yhtä mon-
ta kuin osallistuvia yhtiöitä, jaetaan nämä 
paikat suomalaisten yhtiöiden ja muiden oi-
keushenkilöiden 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 osallistu-
via yhtiöitä, jaetaan kullekin suomalaiselle 
yhtiölle tai muulle oikeushenkilölle ensin yk-
si paikka ja tämän jälkeen jäljellä olevat pai-
kat yhtiöiden kesken niiden palveluksessa 
olevan henkilöstön määrän mukaisessa suh-
teessa. 

Henkilöstö voi kuitenkin sopimalla poiketa 
siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään paik-
kojen jakautumisesta suomalaisten yhtiöiden 
ja muiden oikeushenkilöiden kesken. Mikäli 
mahdollista, sopimuksella on turvattava 
edustus kaikille suomalaisille osallistuville 
yhtiöille ja henkilöstöryhmille. 
 
 

8 § 

Erityisen neuvotteluryhmän jäsenten valitse-
minen Suomessa 

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
Suomessa työskentelevällä henkilöstöllä on 
oikeus valita edustajansa erityiseen neuvotte-
luryhmään sopimalla tai vaalilla. Jollei hen-
kilöstö pääse sopimukseen menettelytavasta, 
on työntekijöiden ja toimihenkilöiden suurin-
ta määrää edustavien työsuojeluvaltuutettu-
jen järjestettävä yhdessä vaali tai muu valin-
tamenettely siten, että kaikilla henkilöstöön 
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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 tiedonsaantioi-
keus 

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 henki-
löstön kokonaismäärästä, kun kyseessä on 
sulauttamalla perustettava eurooppayhtiö tai 
eurooppaosuuskunta, tai jos henkilöstön osal-
listumisen piiriin kuuluu vähintään 50 pro-
senttia osallistuvien yhtiöiden henkilöstön 
kokonaismäärästä, kun kyseessä on holding- 
tai tytäryhtiönä perustettava eurooppayhtiö. 

Henkilöstön osallistumisoikeuksien vähe-
neminen tarkoittaa sellaista osuutta niistä 
3 §:n 12 kohdassa tarkoitettujen eurooppayh-
tiön tai eurooppaosuuskunnan elinten jäsenis-
tä, joka on pienempi kuin osallistuvien yhti-
öiden suurin osuus. 
 
 

13 § 

Päätös lopettaa tai olla aloittamatta neuvot-
telut 

Erityinen neuvotteluryhmä voi päättää olla 
aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa neuvot-
telut ja soveltaa niiden jäsenvaltioiden henki-
löstölle 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 eurooppaosuuskunta 
perustetaan muuntamalla, tätä pykälää ei so-
velleta, jos henkilöstön osallistuminen on ol-
lut käytössä muunnettavassa yhtiössä tai 
osuuskunnassa. 
 
 

15 § 

Erityisen neuvotteluryhmän uudelleen kool-
lekutsuminen 

Erityinen neuvotteluryhmä on kutsuttava 
uudelleen koolle aikaisintaan kaksi vuotta 
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-
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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 välises-
sä kirjallisessa sopimuksessa vahvistetaan, 
jollei 17 §:stä muuta johdu, ja tämän kuiten-
kaan rajoittamatta osapuolten sopimusvapa-
utta: 

1) sopimuksen soveltamisala; 
2) sen henkilöstöä edustavan elimen ko-

koonpano, jäsenten lukumäärä ja paikkojen 
jakautuminen, joka on eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan 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 tie-
dottamisessa ja sen kuulemisessa noudatetta-
va menettely; 

4) edustavan elimen kokoontumiskerrat; 
5) edustavalle elimelle myönnettävät talou-

delliset 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, 
mukaan lukien soveltuvin osin eurooppayhti-
ön tai eurooppaosuuskunnan hallituksen tai 
hallintoneuvoston 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 hallin-

toelinten jäsenet taikka suositella tai vastus-
taa näiden nimeämistä, ja näiden jäsenten oi-
keudet; 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 re-
kisteröinnistä 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 aloit-
tamatta 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;  
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2) kyseessä on sulauttamalla muodostettu 
eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ja 

a) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön tai eurooppaosuuskuntaan osalllistuvassa 
yhtiössä oli ennen eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan rekisteröintiä käytössä 
yksi tai useampi osallistumismuoto, jonka 
piiriin kuului vähintään 25 prosenttia kaikki-
en osallistuvien yhtiöiden henkilöstön koko-
naismäärästä, tai 

b) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön tai eurooppaosuuskuntaan osallistuvassa 
yhtiössä oli ennen eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan rekisteröintiä käytössä  
yksi tai useampi osallistumismuoto, jonka 
piiriin kuului vähemmän kuin 25 prosenttia 
kaikkien osallistuvien yhtiöiden henkilöstön 
kokonaismäärästä, ja erityinen neuvottelu-
ryhmä 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 osallistuvi-
en 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 eurooppayhtiös-
sä 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 elimil-
le. 
 
 

20 § 

Edustavan elimen muodostaminen 

Edustava elin muodostetaan eurooppayhti-
ön tai eurooppaosuuskunnan sekä näiden ty-
täryhtiöiden ja toimipaikkojen työntekijöistä, 
jotka henkilöstön edustajat tai, jollei edusta-
jia ole, kaikki työntekijät valitsevat tai ni-
meävät keskuudestaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos suomalaisille osallistuville yhtiöille ja-
ettuja edustavan elimen paikkoja on vähem-
män tai yhtä monta kuin osallistuvia yhtiöitä, 
jaetaan nämä paikat suomalaisten yhtiöiden 
ja muiden oikeushenkilöiden kesken yksi 
kerrallaan alenevassa järjestyksessä niiden 
palveluksessa olevan henkilöstön määrän 
mukaan. Jos suomalaisille osallistuville yhti-
öille jaettuja edustavan elimen paikkoja on 
enemmän kuin osallistuvia yhtiöitä, jaetaan 
kullekin suomalaiselle yhtiölle tai muulle oi-
keushenkilölle ensin yksi paikka ja tämän 
jälkeen jäljellä olevat paikat yhtiöiden kes-
ken niiden palveluksessa olevan henkilöstön 
määrän mukaisessa suhteessa. Henkilöstö voi 
kuitenkin sopimalla poiketa edellä sanotusta. 
Mikäli mahdollista, sopimuksella on turvat-
tava edustus kaikille suomalaisille osallistu-
ville yhtiöille ja henkilöstöryhmille. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
toimivaltaiselle elimelle on annettava tieto 
edustavan elimen kokoonpanosta. Edustava 
elin vahvistaa työjärjestyksensä. Edustava 
elin voi valita keskuudestaan työvaliokun-
nan, jossa on enintään kolme jäsentä. Edus-
tavaa elintä tai työvaliokuntaa voivat avustaa 
näiden valitsemat asiantuntijat. 
 
 

21 § 

Mukautuminen eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan muutoksiin 

Jollei muusta ole sovittu, edustava elin tar-
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kistaa kerran vuodessa, onko eurooppayhti-
össä tai eurooppaosuuskunnassa taikka näi-
den tytäryhtiöissä tai toimipaikoissa tapahtu-
nut sellaisia muutoksia, joiden vuoksi edus-
tavan elimen kokoonpanoa on muutettava. 
 
 

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 te-
kevät elimet yksittäisessä jäsenvaltiossa eivät 
ole toimivaltaisia. 
 
 

24 § 

Edustavan elimen oikeus saada tietoja ja tul-
la kuulluksi 

Edustavalla elimellä on eurooppayhtiön tai 
eurooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen 
säännöllisesti laatimien kertomusten pohjalta 
oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan liike-
toiminnan kehittymisestä ja sen tulevaisuu-
dennäkymistä sekä tätä varten kokoontua 
toimivaltaisen elimen kanssa ainakin kerran 
vuodessa. Myös paikalliselle johdolle on an-
nettava 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 rahoitustilan-
ne, liiketoiminnan, tuotannon ja myynnin to-
dennäköinen kehitys, työllisyystilanne ja sii-
nä todennäköisesti tapahtuva kehitys, inves-
toinnit ja merkittävät organisaatiomuutokset, 
uusien työmenetelmien tai tuotantoprosessien 
käyttöönotto, tuotannon siirrot, yritysten, 

toimipaikkojen 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 uudelleen sijoitetaan tai 
siirretään, toimipaikkoja tai yrityksiä lopete-
taan tai henkilöstön joukkovähentämisessä, 
edustavalla elimellä on oikeus saada asiasta 
tietoja. Edustavalla elimellä tai, jos se erityi-
sesti kiireellisyyssyistä niin päättää, työva-
liokunnalla on oikeus tavata eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan toimivaltainen elin 
tai muu asiassa tarkoituksenmukaisempi eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan joh-
totaso, jolla on päätöksentekoa koskevaa 
toimivaltaa, saadakseen tietoja ja tullakseen 
kuulluksi sellaisten toimenpiteiden osalta, 
jotka vaikuttavat 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 jäsenil-
lä, joiden edustamaa henkilöstöä kyseiset toi-
menpiteet välittömästi koskevat, on oikeus 
olla läsnä. 

Edellä tarkoitetut kokoukset eivät vaikuta 
yhtiön tai muun oikeushenkilön toimivaltai-
sen elimen oikeuksiin. 
 
 

26 § 

Edustavan elimen jäsenten keskinäinen ko-
koontuminen ja tietojen antaminen henkilös-

tön edustajille 

Ennen eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan toimivaltaisen elimen kanssa pidettä-
vää kokousta edustava elin tai työvaliokunta, 
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jota tarvittaessa laajennetaan 25 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti, voi kokoontua ilman, että 
yhtiön tai muun toimivaltaisen elimen edus-
tajia 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. 
 
 

27 § 

Oikeus koulutusvapaaseen ja vastuu kustan-
nuksista 

Edustavan elimen jäsenillä on oikeus kou-
lutusvapaaseen ilman ansionmenetystä siinä 
määrin kuin tämä on tarpeen heidän tehtävi-
ensä 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 sovelletta-
va edelleen eurooppayhtiössä tai eurooppa-
osuuskunnassa. 

Muissa eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan perustamistapauksissa eurooppayhti-
ön tai eurooppaosuuskunnan, näiden tytäryh-
tiöiden ja toimipaikkojen henkilöstöä edusta-
valla elimellä on oikeus valita tai nimetä eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan halli-
tukseen tai hallintoneuvostoon se määrä taik-

ka suositella tai vastustaa sitä määrää jäseniä, 
joka vastaa suurinta osallistuvissa yhtiöissä 
ennen eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan rekisteröintiä sovellettua henkilöstön 
osallistumisen osuutta. 

Jos henkilöstön osallistuminen ei ennen eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan re-
kisteröintiä ollut käytössä yhdessäkään osal-
listuvista yhtiöistä, eurooppayhtiö tai eu-
rooppaosuuskunta ei ole velvollinen sellaista 
järjestämään. 
 
 

29 § 

Henkilöstöä edustavien jäsenten paikkojen 
jakautuminen 

Edustava elin päättää hallituksen tai hallin-
toneuvoston paikkojen jakautumisesta eri jä-
senvaltioiden henkilöstöä edustavien jäsenten 
kesken tai siitä, miten eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan työntekijät voivat suosi-
tella tai vastustaa kyseisten elimien jäseniä 
suhteessa kussakin jäsenvaltiossa työskente-
levän eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan henkilöstön määrään. Jos yhden tai use-
amman jäsenvaltion työntekijät eivät kuulu 
edellä tarkoitetun suhteellisuusperusteen pii-
riin, edustava elin nimeää yhden jäsenistä 
jostakin tällaisesta jäsenvaltiosta, ensisijai-
sesti eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan sääntömääräisen kotipaikan jäsenvaltios-
ta. 

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
Suomessa työskentelevällä henkilöstöllä on 
oikeus valita edustajansa hallitukseen tai hal-
lintoneuvostoon sopimalla tai vaalilla. Jollei 
henkilöstö pääse sopimukseen noudatettavas-
ta menettelytavasta, on työntekijöiden ja toi-
mihenkilöiden suurinta määrää edustavien 
työsuojeluvaltuutettujen järjestettävä yhdessä 
vaali tai muu valintamenettely siten, että kai-
killa henkilöstöön kuuluvilla on oikeus osal-
listua siihen. 
 

30 § 

Henkilöstöä edustavien jäsenten oikeudet ja 
velvollisuudet 

Jäsenet, jotka edustava elin on valinnut tai 
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nimennyt tai joita se on suositellut euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan hallin-
toelimeen, 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 jä-
sen ei saa kuitenkaan käsitellä työehtosopi-
musta tai työtaistelutoimenpiteitä koskevia 
asioita eikä muutakaan sellaista asiaa, jossa 
henkilöstön olennainen etu saattaa olla risti-
riidassa eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan edun kanssa. 
 
 

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 oike-
ushenkilöä 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 halli-
tus 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 en-
nakolta tietää. Nämä tiedot tulee kuitenkin 
antaa viivytyksettä sen jälkeen, kun perustei-
ta poikkeamiselle tiedonantovelvollisuudesta 
ei enää ole. Samalla on selvitettävä poikke-
uksellisen 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 irtisanomissuojas-
ta on voimassa, mitä työsopimuslain 
(55/2001) 7 luvun 10 §:ssä säädetään luotta-
musmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopi-
muksen irtisanomisesta, silloin kun nämä 
ovat eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan, näiden tytäryhtiöiden tai toimipaikkojen 
taikka osallistuvan yhtiön Suomessa työsken-
televää henkilöstöä. 
 
 

34 § 

Vapautus työstä, korvaukset ja vastuu kus-
tannuksista 

Työnantajan on annettava 33 §:ssä tarkoite-
tuille 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 eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan halli-
tuksen tai hallintoneuvoston taikka osuus-
kunnan kokouksiin sekä mainittuihin menet-
telyihin välittömästi liittyvää henkilöstön 
edustajien keskinäistä valmistautumista var-
ten. Vastaavasti on korvattava tästä aiheutuva 
ansionmenetys. Muusta työstä vapautuksesta 
ja ansionmenetyksen korvaamisesta on kus-
sakin tapauksessa sovittava asianomaisen 
henkilöstön 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. 
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35 § 

Kansainvälinen konserniyhteistyö 

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta 
olisi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
lain (725/1978) kansainvälistä konserniyh-
teistyötä koskevien säännösten sovelta-
misalaan 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 

Eurooppayhtiö- ja eurooppaosuuskuntajär-
jestelyn 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 euroop-
payhtiötä tai eurooppaosuuskuntaa perustet-
taessa, on henkilöstöedustuksen järjestämi-
sestä käytävä uudet neuvottelut. Ne käydään 
siinä järjestyksessä, jota olisi ollut noudatet-
tava, jos edellä tarkoitettu muutos olisi tehty 
ennen eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan rekisteröimistä. 

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 ri-
koslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädetty-
jen perusteiden mukaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä elo-

kuuta 2006. 
 

————— 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Työministeri Tarja Filatov 
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Liite 

Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta 

 
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: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 
 
 

Laki 

henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä 
(SE) 

Laki 

henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä 
(SE)  ja  eurooppaosuuskunnassa  (SCE) 
 
 

 
1 § 

Lain tarkoitus 

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

1 § 

Lain tarkoitus 

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

 
2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Suomessa rekiste-
röitävän eurooppayhtiön henkilöstöedustuk-
sen järjestämiseen. Kuitenkin tämän lain 
erityisen neuvotteluryhmän ja edustavan 
elimen paikkojen jakautumista Suomessa 
koskevia säännöksiä sekä erityisen neuvot-

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Suomessa rekiste-
röitävän eurooppayhtiön ja eurooppaosuus-
kunnan henkilöstöedustuksen järjestämi-
seen. Kuitenkin tämän lain erityisen neuvot-
teluryhmän ja edustavan elimen paikkojen 
jakautumista Suomessa koskevia säännök-
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teluryhmän, edustavan elimen ja euroop-
payhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston 
henkilöstöä edustavien jäsenien valintaa 
Suomessa koskevia säännöksiä sovelletaan 
siitä riippumatta, missä Euroopan talous-
alueen jäsenvaltiossa eurooppayhtiö rekiste-
röidään. 
 

siä sekä erityisen neuvotteluryhmän, edus-
tavan elimen ja eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan hallituksen, hallintoneuvos-
ton ja osuuskunnan kokouksen henkilöstön 
edustajien valintaa Suomessa koskevia 
säännöksiä sovelletaan siitä riippumatta, 
missä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa 
eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta re-
kisteröidään. 

Jos eurooppaosuuskunta on luonnollisten 
henkilöiden tai yhden oikeushenkilön ja 
luonnollisten henkilöiden, joiden palveluk-
sessa on yhteensä vähemmän kuin 50 työn-
tekijää tai vain yhdessä jäsenvaltiossa 50 
työntekijää tai enemmän, perustama, henki-
löstöedustuksen järjestämiseen sovelletaan 
eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen ko-
tipaikan vastaaviin yhteisöihin sovellettavia 
säännöksiä ja eurooppaosuuskunnan tytär-
yhtiöihin ja toimipaikkoihin niiden sijainti-
valtioissa vastaaviin yhteisöihin sovelletta-
via säännöksiä. Jos kuitenkin eurooppa-
osuuskunnan rekisteröinnin jälkeen vähin-
tään kolmasosa kaikista osuuskunnan ja sen 
tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen vähintään 
kahdessa eri jäsenvaltiossa olevista työnte-
kijöistä sitä pyytää tai jos työntekijöitä on 
vähintään 50 vähintään kahdessa jäsenval-
tiossa, henkilöstöedustus järjestetään sovel-
tuvin osin oikeushenkilöiden perustamissa 
tai muuntamalla perustetuissa eurooppa-
osuuskunnissa noudatettavien säännösten 
mukaan. 

Jos eurooppaosuuskunnan sääntömääräi-
nen kotipaikka siirretään toiseen jäsenval-
tioon, on henkilöstöedustukseen edelleen 
sovellettava vähintään samantasoisia sään-
nöksiä 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; 
 
 
 

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 eurooppaosuus-
kunnan (SCE) säännöistä annetun neuvos-



 HE 66/2006 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

23

 
 

2) osallistuvilla yhtiöillä yhtiöitä, jotka 
ovat välittömästi osallisina eurooppayhtiön 
perustamisessa; 
 
 
 
 
 

3) yhtiön tytäryhtiöllä yritystä, johon näh-
den kyseisellä yhtiöllä on eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai työnteki-
jöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn 
käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yri-
tyksissä tai yritysryhmissä annetun neuvos-
ton direktiivin 94/45/EY 3 artiklan 2—7 
kohdassa määritelty määräävä vaikutusval-
ta; 

4) asianomaisella tytäryhtiöllä tai toimi-
paikalla sitä osallistuvan yhtiön tytäryhtiötä 
tai toimipaikkaa, jota on ehdotettu euroop-
payhtiön tytäryhtiöksi tai toimipaikaksi eu-
rooppayhtiötä perustettaessa; 
 

5) henkilöstön edustajilla kansallisessa 
lainsäädännössä tai käytännössä tarkoitettu-
ja henkilöstön edustajia; 

6) edustavalla elimellä tämän lain 4 lu-
vussa tarkoitetulla sopimuksella tai 5 luvun 
mukaisesti perustettua henkilöstöä edusta-
vaa elintä, joka on tarkoitettu eurooppayhti-
ön sekä sen Euroopan talousalueella sijait-
sevien tytäryhtiöiden  ja  toimipaikkojen 
henkilöstölle tiedottamista ja sen kuulemis-
ta  varten sekä soveltuvin osin käyttämään 
osallistumisoikeutta eurooppayhtiössä; 
 
 

7) erityisellä neuvotteluryhmällä tämän 
lain 2 luvun mukaisesti perustettua ryhmää, 
jonka tehtävänä on neuvotella osallistuvien 
yhtiöiden toimivaltaisen elimen kanssa 
henkilöstöedustuksen järjestämisestä eu-
rooppayhtiössä; 
 

8) henkilöstöedustuksella sellaista järjes-
telmää, tiedottaminen, kuuleminen ja osal-
listuminen mukaan lukien, jonka avulla 
henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa eu-
rooppayhtiössä tehtäviin päätöksiin; 
 

ton asetuksen (EY) N:o 1435/2003 mukai-
sesti; 

3) osallistuvilla yhtiöillä yhtiöitä, jotka 
ovat välittömästi osallisina eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan perustamisessa, 
sekä jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
perustettuja ja sen piiriin kuuluvia muita 
oikeushenkilöitä, jotka ovat välittömästi 
osallisina eurooppaosuuskunnan perusta-
misessa; 

4) yhtiön tytäryhtiöllä yritystä, johon näh-
den kyseisellä yhtiöllä tai muulla oikeus-
henkilöllä on eurooppalaisen yritysneuvos-
ton perustamisesta tai työntekijöiden tiedot-
tamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönot-
tamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä annetun neuvoston direktii-
vin 94/45/EY 3 artiklan 2-7 kohdassa mää-
ritelty määräävä vaikutusvalta; 

5) asianomaisella tytäryhtiöllä tai toimi-
paikalla sitä osallistuvan yhtiön tytäryhtiötä 
tai toimipaikkaa, jota on ehdotettu euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan tytäryh-
tiöksi tai toimipaikaksi eurooppayhtiötä tai 
eurooppaosuuskuntaa perustettaessa; 

6) henkilöstön edustajilla kansallisessa 
lainsäädännössä tai käytännössä tarkoitettu-
ja henkilöstön edustajia; 

7) edustavalla elimellä tämän lain 4 lu-
vussa tarkoitetulla sopimuksella tai 5 luvun 
mukaisesti perustettua henkilöstöä edusta-
vaa elintä, joka on tarkoitettu eurooppayhti-
ön tai eurooppaosuuskunnan sekä niiden 
Euroopan talousalueella sijaitsevien tytär-
yhtiöiden ja toimipaikkojen henkilöstölle 
tiedottamista ja sen kuulemista varten sekä 
soveltuvin osin käyttämään osallistumisoi-
keutta eurooppayhtiössä tai eurooppa-
osuuskunnassa; 

8) erityisellä neuvotteluryhmällä tämän 
lain 2 luvun mukaisesti perustettua ryhmää, 
jonka tehtävänä on neuvotella osallistuvien 
yhtiöiden toimivaltaisen elimen kanssa 
henkilöstöedustuksen järjestämisestä eu-
rooppayhtiössä tai eurooppaosuuskunnas-
sa; 

9) henkilöstöedustuksella sellaista järjes-
telmää, tiedottaminen, kuuleminen ja osal-
listuminen mukaan lukien, jonka avulla 
henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa eu-
rooppayhtiössä tai eurooppaosuuskunnassa 
tehtäviin päätöksiin; 
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9) tiedottamisella eurooppayhtiön toimi-
valtaisen elimen tiedottamista  henkilöstöä 
edustavalle elimelle tai henkilöstön edusta-
jille asioista, jotka  koskevat eurooppayhtiö-
tä itseään tai sen toisessa jäsenvaltiossa si-
jaitsevaa tytäryhtiötä tai toimipaikkaa, taik-
ka asioista, joissa päätöksiä yksittäisessä jä-
senvaltiossa tekevät elimet eivät ole toimi-
valtaisia, sellaisena ajankohtana, sellaisella 
tavalla ja sisällöltään sellaisena, että henki-
löstön edustajat voivat perusteellisesti arvi-
oida tietojen mahdollista vaikutusta ja tar-
vittaessa valmistella eurooppayhtiön toimi-
valtaisen elimen kanssa toteutettavaa henki-
löstön kuulemista; 
 
 

10) kuulemisella eurooppayhtiön henki-
löstöä edustavan elimen tai henkilöstön 
edustajien ja eurooppayhtiön toimivaltaisen 
elimen välisen vuoropuhelun toteuttamista 
sellaisena ajankohtana, sellaisella tavalla ja 
sisällöltään sellaisena, että henkilöstön 
edustajat voivat annettujen tietojen perus-
teella ilmaista toimivaltaisen elimen suun-
nittelemia toimenpiteitä koskevan kantansa 
niin, että se voidaan ottaa huomioon eu-
rooppayhtiön sisäisessä päätöksenteossa; 
sekä 
 

11) osallistumisella henkilöstöä edusta-
van elimen tai henkilöstön edustajien vai-
kuttamista yhtiön asioihin siten, että näillä 
on oikeus valita tai nimetä osa jäsenistä yh-
tiön hallintoneuvostoon, hallitukseen tai 
sellaisiin johtoryhmiin tai niitä vastaaviin 
toimielimiin, jotka yhdessä kattavat yhtiön 
tulosyksiköt, taikka oikeus suositella tai 
vastustaa joidenkin tai kaikkien yhtiön hal-
lintoneuvoston tai hallituksen jäsenten ni-
meämistä. 
 

10) tiedottamisella eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan toimivaltaisen elimen 
tiedottamista henkilöstöä edustavalle eli-
melle tai henkilöstön edustajille asioista, 
jotka koskevat eurooppayhtiötä tai euroop-
paosuuskuntaa itseään ja sen toisessa jä-
senvaltiossa sijaitsevaa tytäryhtiötä tai toi-
mipaikkaa, taikka asioista, joissa päätöksiä 
tekevät elimet yksittäisessä jäsenvaltiossa 
eivät ole toimivaltaisia, sellaisena ajankoh-
tana, sellaisella tavalla ja sisällöltään sellai-
sena, että henkilöstön edustajat voivat pe-
rusteellisesti arvioida tietojen mahdollista 
vaikutusta ja tarvittaessa valmistella eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
toimivaltaisen elimen kanssa toteutettavaa 
henkilöstön kuulemista; 

11) kuulemisella eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan henkilöstöä edustavan 
elimen tai henkilöstön edustajien ja euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan toimi-
valtaisen elimen välisen vuoropuhelun to-
teuttamista sellaisena ajankohtana, sellaisel-
la tavalla ja sisällöltään sellaisena, että hen-
kilöstön edustajat voivat annettujen tietojen 
perusteella ilmaista toimivaltaisen elimen 
suunnittelemia toimenpiteitä koskevan kan-
tansa niin, että se voidaan ottaa huomioon 
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
sisäisessä päätöksenteossa; sekä 

12) osallistumisella henkilöstöä edusta-
van elimen tai henkilöstön edustajien vai-
kuttamista yhtiön tai muun oikeushenkilön 
asioihin siten, että näillä on oikeus valita tai 
nimetä osa jäsenistä yhtiön hallintoneuvos-
toon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin 
tai niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yh-
dessä kattavat yhtiön tai muun oikeushenki-
lön tulosyksiköt, taikka oikeus suositella tai 
vastustaa joidenkin tai kaikkien yhtiön tai 
muun oikeushenkilön hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsenten nimeämistä. 
 

 
4 § 

Osallistuvien yhtiöiden toimenpiteet ja eri-
tyisen neuvotteluryhmän perustaminen 

Laatiessaan eurooppayhtiön perustamis-
suunnitelman osallistuvien yhtiöiden johto-
kuntien tai hallitusten on mahdollisimman 

4 § 

Osallistuvien yhtiöiden toimenpiteet ja eri-
tyisen neuvotteluryhmän perustaminen 

Laatiessaan eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan perustamissuunnitelman 
osallistuvien yhtiöiden johtokuntien tai hal-
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pian sulautumisehtoja tai holding-yhtiön pe-
rustamisehtoja koskevan ehdotuksen julkai-
semisen jälkeen taikka tytäryhtiön perusta-
mista tai eurooppayhtiöksi muuntumista 
koskevasta suunnitelmasta päättämisen jäl-
keen toteutettava tarpeelliset toimet, mu-
kaan lukien tietojen antaminen osallistuvis-
ta yhtiöistä, asianomaisista tytäryhtiöistä ja 
toimipaikoista sekä niiden henkilöstömää-
ristä, aloittaakseen neuvottelut yhtiöiden 
henkilöstön edustajien kanssa eurooppayh-
tiön henkilöstöedustuksen järjestämisestä. 
 
 
 
 
 

Neuvotteluja varten perustetaan erityinen 
neuvotteluryhmä, jossa on edustettuna osal-
listuvien yhtiöiden sekä asianomaisten ty-
täryhtiöiden ja toimipaikkojen henkilöstö. 
 

litusten on mahdollisimman pian sulautu-
misehtoja tai holding-yhtiön perustamiseh-
toja koskevan ehdotuksen julkaisemisen 
jälkeen taikka tytäryhtiön perustamista tai 
eurooppayhtiöksi tai eurooppaosuuskun-
naksi muuntumista koskevasta suunnitel-
masta päättämisen jälkeen toteutettava tar-
peelliset toimet aloittaakseen neuvottelut 
yhtiöiden ja muiden oikeushenkilöiden hen-
kilöstön edustajien kanssa eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan henkilöstöedus-
tuksen järjestämisestä. Tarpeellisiin toimiin 
sisältyvät tietojen antaminen osallistuvista 
yhtiöistä, eurooppayhtiön asianomaisista ty-
täryhtiöistä ja toimipaikoista ja eurooppa-
osuuskunnan tytäryhtiöistä ja toimipaikois-
ta sekä niiden henkilöstömääristä. 

Neuvotteluja varten perustetaan erityinen 
neuvotteluryhmä, jossa on edustettuna osal-
listuvien yhtiöiden sekä asianomaisten ty-
täryhtiöiden ja toimipaikkojen henkilöstö. 
 

 
6 § 

Lisäpaikkojen jakautuminen sulautumisti-
lanteessa 

Kun eurooppayhtiö perustetaan sulautta-
malla, erityiseen neuvotteluryhmään vali-
taan kustakin jäsenvaltiosta tarvittava määrä 
lisäjäseniä siten, että neuvotteluryhmään 
kuuluu vähintään yksi kutakin sellaista re-
kisteröityä osallistuvaa yhtiötä edustava jä-
sen, jolla on työntekijöitä kyseisessä jäsen-
valtiossa ja jonka ehdotetaan lakkaavan 
erillisenä oikeushenkilönä sen jälkeen, kun 
eurooppayhtiö on rekisteröity. Lisäpaikko-
jen määrä ei saa ylittää kahtakymmentä 
prosenttia 5 §:n mukaisesti valittujen tai 
nimettyjen edustajien määrästä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Lisäpaikkojen jakautuminen sulautumisti-
lanteessa 

Kun eurooppayhtiö tai eurooppaosuus-
kunta perustetaan sulautumalla, 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 oikeushen-
kilönä sen jälkeen, kun eurooppayhtiö tai 
eurooppaosuuskunta on rekisteröity. Lisä-
paikkojen määrä ei saa ylittää kahtakym-
mentä prosenttia 5 §:n mukaisesti valittujen 
tai nimettyjen edustajien määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

Paikkojen jakautuminen suomalaisten yhti-
öiden kesken 

Jos 5 §:n mukaisesti suomalaisille osallis-
tuville yhtiölle jaettuja erityisen neuvottelu-

7 § 

Paikkojen jakautuminen suomalaisten yhti-
öiden kesken 

Jos 5 §:n mukaisesti suomalaisille osallis-
tuville yhtiölle jaettuja erityisen neuvottelu-
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ryhmän paikkoja on vähemmän tai yhtä 
monta kuin osallistuvia yhtiöitä, jaetaan 
nämä paikat suomalaisten yhtiöiden kesken 
yksi kerrallaan alenevassa 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 suomalaisel-
le yhtiölle ensin yksi paikka ja tämän jäl-
keen jäljellä olevat paikat yhtiöiden kesken 
niiden palveluksessa olevan henkilöstön 
määrän mukaisessa suhteessa. 
 

Henkilöstö voi kuitenkin sopimalla poike-
ta siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään 
paikkojen jakautumisesta suomalaisten yh-
tiöiden kesken. Mikäli mahdollista, sopi-
muksella on turvattava edustus kaikille 
suomalaisille osallistuville yhtiöille ja hen-
kilöstöryhmille. 

ryhmän paikkoja on vähemmän tai yhtä 
monta kuin osallistuvia yhtiöitä, jaetaan 
nämä paikat suomalaisten yhtiöiden ja mui-
den oikeushenkilöiden kesken yksi kerral-
laan alenevassa järjestyksessä niiden palve-
luksessa olevan henkilöstön määrän mu-
kaan. 

Jos 5 §:n mukaisesti suomalaisille osallis-
tuville yhtiölle jaettuja erityisen neuvottelu-
ryhmän paikkoja on enemmän kuin osallis-
tuvia yhtiöitä, jaetaan kullekin suomalaisel-
le yhtiölle tai muulle oikeushenkilölle ensin 
yksi paikka ja tämän jälkeen jäljellä olevat 
paikat yhtiöiden kesken niiden palvelukses-
sa olevan henkilöstön määrän mukaisessa 
suhteessa. 

Henkilöstö voi kuitenkin sopimalla poike-
ta siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään 
paikkojen jakautumisesta suomalaisten yh-
tiöiden ja muiden oikeushenkilöiden kes-
ken. Mikäli mahdollista, sopimuksella on 
turvattava edustus kaikille suomalaisille 
osallistuville yhtiöille ja henkilöstö-
ryhmille. 

 
8 § 

Erityisen neuvotteluryhmän jäsenten valit-
seminen Suomessa 

Eurooppayhtiön Suomessa työskentele-
vällä henkilöstöllä on oikeus valita edusta-
jansa erityiseen neuvotteluryhmään sopi-
malla tai vaalilla. Jollei henkilöstö pääse 
sopimukseen menettelytavasta, on työnteki-
jöiden ja toimihenkilöiden suurinta määrää 
edustavien työsuojeluvaltuutettujen järjes-
tettävä yhdessä vaali tai muu valintamenet-
tely siten, että kaikilla henkilöstöön kuulu-
villa on oikeus osallistua siihen. 
 

8 § 

Erityisen neuvotteluryhmän jäsenten valit-
seminen Suomessa 

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan Suomessa työskentelevällä henkilöstöl-
lä on oikeus valita edustajansa erityiseen 
neuvotteluryhmään sopimalla tai vaalilla. 
Jollei henkilöstö pääse sopimukseen menet-
telytavasta, on työntekijöiden ja toimihenki-
löiden suurinta määrää edustavien työsuoje-
luvaltuutettujen järjestettävä yhdessä vaali 
tai muu valintamenettely siten, että kaikilla 
henkilöstöön kuuluvilla on oikeus osallistua 
siihen. 
 

 
 

9 § 

Neuvottelujen tavoite 

Erityisen neuvotteluryhmän ja osallistuvi-
en yhtiöiden toimivaltaisten elinten tehtä-
vänä on sopia kirjallisesti eurooppayhtiön 
henkilöstöedustusta koskevat järjestelyt. 

9 §

Neuvottelujen tavoite 

Erityisen neuvotteluryhmän ja osallistuvi-
en yhtiöiden toimivaltaisten elinten tehtä-
vänä on sopia kirjallisesti eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan henkilöstöedus-
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Tätä varten henkilöstöedustuksen järjestä-
misestä on neuvoteltava yhteistyön henges-
sä sopimukseen pääsemiseksi. 

tusta koskevat järjestelyt. Tätä varten henki-
löstöedustuksen järjestämisestä on neuvo-
teltava yhteistyön hengessä sopimukseen 
pääsemiseksi. 

 
10 § 

Erityisen neuvotteluryhmän tiedonsaantioi-
keus 

Osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisten 
elinten on annettava erityiselle neuvottelu-
ryhmälle tietoja eurooppayhtiön perusta-
missuunnitelmasta ja perustamistoimien 
etenemisestä, kunnes eurooppayhtiö on re-
kisteröity. 
 

10 § 

Erityisen neuvotteluryhmän tiedonsaantioi-
keus 

Osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisten 
elinten on annettava erityiselle neuvottelu-
ryhmälle tietoja eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan perustamissuunnitelmasta 
ja perustamistoimien etenemisestä, kunnes 
eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta on 
rekisteröity. 
 

 
 

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 yk-
si ääni. 

Jos henkilöstöedustuksesta neuvoteltava 
sopimus johtaisi henkilöstön osallistumis-
oikeuksien vähenemiseen, sopimuksen te-
keminen edellyttää vähintään kahta kol-
masosaa niiden erityisen neuvotteluryhmän 
jäsenten äänistä, jotka edustavat vähintään 
kahta kolmasosaa henkilöstöstä, mukaan 
lukien niiden jäsenten äänet, jotka edustavat 
vähintään kahdessa jäsenvaltiossa työsken-
televää henkilöstöä. Edellä tarkoitettua 
määräenemmistöä edellytetään kuitenkin 
vain, jos henkilöstön osallistumisen piiriin 
kuuluu vähintään 25 prosenttia osallistuvien 
yhtiöiden henkilöstön kokonaismäärästä, 
kun kyseessä on sulauttamalla perustettava 
eurooppayhtiö, tai jos henkilöstön osallis-
tumisen piiriin kuuluu vähintään 50 pro-
senttia osallistuvien yhtiöiden henkilöstön 
kokonaismäärästä, kun kyseessä on hol-
ding- tai tytäryhtiönä perustettava euroop-
payhtiö. 

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 yk-
si ääni. 

Jos henkilöstöedustuksesta neuvoteltava 
sopimus johtaisi henkilöstön osallistumis-
oikeuksien vähenemiseen, sopimuksen te-
keminen edellyttää vähintään kahta kol-
masosaa niiden erityisen neuvotteluryhmän 
jäsenten äänistä, jotka edustavat vähintään 
kahta kolmasosaa henkilöstöstä, mukaan 
lukien niiden jäsenten äänet, jotka edustavat 
vähintään kahdessa jäsenvaltiossa työsken-
televää henkilöstöä. Edellä tarkoitettua 
määräenemmistöä edellytetään kuitenkin 
vain, jos henkilöstön osallistumisen piiriin 
kuuluu vähintään 25 prosenttia osallistuvien 
yhtiöiden henkilöstön kokonaismäärästä, 
kun kyseessä on sulauttamalla perustettava 
eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta, tai 
jos henkilöstön osallistumisen piiriin kuu-
luu vähintään 50 prosenttia osallistuvien 
yhtiöiden henkilöstön kokonaismäärästä, 
kun kyseessä on holding- tai tytäryhtiönä 
perustettava eurooppayhtiö. 
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Henkilöstön osallistumisoikeuksien vähe-
neminen tarkoittaa sellaista osuutta niistä 
3 §:n 11 kohdassa tarkoitettujen euroop-
payhtiön elinten jäsenistä, joka on pienempi 
kuin osallistuvien yhtiöiden suurin osuus. 
 

Henkilöstön osallistumisoikeuksien vähe-
neminen tarkoittaa sellaista osuutta niistä 
3 §:n 12 kohdassa tarkoitettujen euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan elinten 
jäsenistä, joka on pienempi kuin osallistuvi-
en yhtiöiden suurin osuus. 

 
 

13 § 

Päätös lopettaa tai olla aloittamatta neu-
vottelut 

Erityinen neuvotteluryhmä voi päättää ol-
la aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa neu-
vottelut ja soveltaa niiden jäsenvaltioiden 
henkilöstölle tiedottamista ja henkilöstön 
kuulemista koskevia sääntöjä, joissa eu-
rooppayhtiöllä on henkilöstöä. Tällainen 
päätös keskeyttää tässä luvussa tarkoitetun 
neuvottelumenettelyn, jolloin myöskään 
tämän lain 5 luvun säännöksiä ei sovelleta. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun eurooppayhtiö perustetaan muunta-
malla, tätä pykälää ei sovelleta, jos henki-
löstön osallistuminen on ollut käytössä 
muunnettavassa yhtiössä. 
 

13 § 

Päätös lopettaa tai olla aloittamatta neu-
vottelut 

Erityinen neuvotteluryhmä voi päättää ol-
la aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa neu-
vottelut ja soveltaa niiden jäsenvaltioiden 
henkilöstölle tiedottamista ja henkilöstön 
kuulemista koskevia sääntöjä, joissa eu-
rooppayhtiöllä tai eurooppaosuuskunnalla 
on henkilöstöä. Tällainen päätös keskeyttää 
tässä luvussa tarkoitetun neuvottelumenet-
telyn, jolloin myöskään tämän lain 5 luvun 
säännöksiä ei sovelleta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
Kun eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta 
perustetaan muuntamalla, tätä pykälää ei 
sovelleta, jos henkilöstön osallistuminen on 
ollut käytössä muunnettavassa yhtiössä tai 
osuuskunnassa. 

 
 

15 § 

Erityisen neuvotteluryhmän uudelleen kool-
lekutsuminen 

Erityinen neuvotteluryhmä on kutsuttava 
uudelleen koolle aikaisintaan kaksi vuotta 
13 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
jälkeen, kun vähintään kymmenen prosent-
tia eurooppayhtiön, sen tytäryhtiöiden ja 
toimipaikkojen henkilöstöstä tai heidän 
edustajansa sitä kirjallisesti pyytävät, jollei-
vät osapuolet sovi neuvottelujen uudelleen 
aloittamisesta jo aikaisemmin. Jos erityinen 
neuvotteluryhmä päättää aloittaa uudelleen 
neuvottelut johdon kanssa eivätkä ne johda 
sopimukseen, tämän lain 5 luvun säännök-
siä ei kuitenkaan sovelleta. 

15 § 

Erityisen neuvotteluryhmän uudelleen kool-
lekutsuminen 

Erityinen neuvotteluryhmä on kutsuttava 
uudelleen koolle aikaisintaan kaksi vuotta 
13 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
jälkeen, kun vähintään kymmenen prosent-
tia eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan, näiden tytäryhtiöiden ja toimipaikko-
jen henkilöstöstä tai heidän edustajansa sitä 
kirjallisesti pyytävät, jolleivät osapuolet so-
vi neuvottelujen uudelleen aloittamisesta jo 
aikaisemmin. Jos erityinen neuvotteluryhmä 
päättää aloittaa uudelleen neuvottelut joh-
don kanssa eivätkä ne johda sopimukseen, 
tämän lain 5 luvun säännöksiä ei kui-
tenkaan sovelleta. 
 

 



 HE 66/2006 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

29

16 § 

Sopimuksen sisältö 

Osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisten 
elinten ja erityisen neuvotteluryhmän väli-
sessä kirjallisessa sopimuksessa vahviste-
taan, jollei 17 §:stä muuta johdu, ja tämän 
kuitenkaan rajoittamatta osapuolten sopi-
musvapautta: 

1) sopimuksen soveltamisala; 
2) sen henkilöstöä edustavan elimen ko-

koonpano, jäsenten lukumäärä ja paikkojen 
jakautuminen, joka on eurooppayhtiön toi-
mivaltaisen elimen osapuolena eurooppayh-
tiön sekä sen tytäryhtiöiden ja toimipaikko-
jen henkilöstölle tiedottamista ja henkilös-
tön kuulemista koskevissa järjestelyissä; 
 
 

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 neuvotteluis-

saan edustavan elimen perustamisen sijasta 
ottaa käyttöön yhden tai useampia tiedotta-
mis- ja kuulemismenettelyjä, järjestelyt 
näiden menettelyjen täytäntöönpanemisek-
si; 

7) jos osapuolet neuvotteluissaan  päättä-
vät henkilöstön osallistumisjärjestelyjen 
käyttöönottamisesta, järjestelyjen pääkoh-
dat, mukaan lukien soveltuvin osin euroop-
payhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston 
niiden jäsenten lukumäärä, jotka henkilöstö 
on oikeutettu valitsemaan tai nimeämään 
taikka joiden nimeämistä se on oikeutettu 
suosittelemaan tai vastustamaan; 
 

8) yksityiskohtaiset säännöt, joiden mu-
kaisesti henkilöstö voi valita tai nimetä eu-
rooppayhtiön hallintoelinten jäsenet taikka 
suositella tai vastustaa näiden nimeämistä, 
ja näiden jäsenten oikeudet; sekä 
 

9) sopimuksen voimaantulo ja kesto, ti-
lanteet, joissa sopimus olisi neuvoteltava 
uudelleen, sekä sen uudelleen neuvottele-
mista koskeva menettely. 

16 § 

Sopimuksen sisältö 

Osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisten 
elinten ja erityisen neuvotteluryhmän väli-
sessä kirjallisessa sopimuksessa vahviste-
taan, jollei 17 §:stä muuta johdu, ja tämän 
kuitenkaan rajoittamatta osapuolten sopi-
musvapautta: 

1) sopimuksen soveltamisala; 
2) sen henkilöstöä edustavan elimen ko-

koonpano, jäsenten lukumäärä ja paikkojen 
jakautuminen, joka on eurooppayhtiön tai 
eurooppaosuuskunnan toimivaltaisen eli-
men osapuolena eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan sekä näiden tytäryhti-
öiden ja toimipaikkojen henkilöstölle tie-
dottamista ja henkilöstön kuulemista kos-
kevissa järjestelyissä; 

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 neuvotteluis-

saan edustavan elimen perustamisen sijasta 
ottaa käyttöön yhden tai useampia tiedotta-
mis- ja kuulemismenettelyjä, järjestelyt 
näiden menettelyjen täytäntöönpanemisek-
si; 

7) jos osapuolet neuvotteluissaan päättä-
vät henkilöstön osallistumisjärjestelyjen 
käyttöönottamisesta, järjestelyjen pääkoh-
dat, mukaan lukien soveltuvin osin euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan halli-
tuksen tai hallintoneuvoston niiden jäsenten 
lukumäärä, jotka henkilöstö on oikeutettu 
valitsemaan tai nimeämään taikka joiden 
nimeämistä se on oikeutettu suosittelemaan 
tai vastustamaan; 

8) yksityiskohtaiset säännöt, joiden mu-
kaisesti henkilöstö voi valita tai nimetä eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
hallintoelinten jäsenet taikka suositella tai 
vastustaa näiden nimeämistä, ja näiden jä-
senten oikeudet; sekä 

9) sopimuksen voimaantulo ja kesto, ti-
lanteet, joissa sopimus olisi neuvoteltava 
uudelleen, sekä sen uudelleen neuvottele-
mista koskeva menettely. 
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Sopimusta eivät koske tämän lain 5 luvun 
toissijaiset säännökset, jollei sopimuksessa 
toisin määrätä. 
 

Sopimusta eivät koske tämän lain 5 luvun 
toissijaiset säännökset, jollei sopimuksessa 
toisin määrätä. 
 

 
17 § 

Henkilöstöedustuksen vähentämisen kielto 
muuntamistilanteessa 

Jos eurooppayhtiö perustetaan muunta-
malla, sopimuksessa tulee määrätä henki-
löstöedustuksesta, joka on kaikilta osiltaan 
vähintään samantasoista kuin eurooppayh-
tiöksi muunnettavassa yhtiössä käytössä 
oleva. 
 

17 § 

Henkilöstöedustuksen vähentämisen kielto 
muuntamistilanteessa 

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskun-
ta perustetaan muuntamalla, sopimuksessa 
tulee määrätä henkilöstöedustuksesta, joka 
on kaikilta osiltaan vähintään samantasoista 
kuin eurooppayhtiöksi tai eurooppaosuus-
kunnaksi muunnettavassa yhtiössä tai 
muussa oikeushenkilössä käytössä oleva. 
 

 
18 § 

Toissijaisten säännösten soveltaminen 

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan eu-
rooppayhtiön rekisteröinnistä alkaen silloin, 
kun: 

1) osapuolet niin sopivat tai 
2) sopimusta henkilöstöedustuksesta ei 

ole tehty 12 §:ssä asetetussa määräajassa ja 
kunkin osallistuvan yhtiön toimivaltainen 
elin päättää hyväksyä toissijaisten säännös-
ten soveltamisen ja siten jatkaa euroop-
payhtiön rekisteröintiä eikä erityinen neu-
votteluryhmä ole tehnyt 13 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua päätöstä olla aloittamatta 
neuvotteluja tai lopettaa ne. 
 

Henkilöstön osallistumista koskevia 28—
30 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin 
vain, jos: 

1) kyseessä on muuntamalla muodostettu 
eurooppayhtiö ja henkilöstön osallistumista 
koskevia sääntöjä sovellettiin eurooppayh-
tiöksi muunnettuun yhtiöön;  
 
 

2) kyseessä on sulauttamalla muodostettu 
eurooppayhtiö ja 

a) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen eu-
rooppayhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai 
useampi osallistumismuoto, jonka piiriin 

18 §

Toissijaisten säännösten soveltaminen 

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan re-
kisteröinnistä alkaen silloin, kun: 

1) osapuolet niin sopivat tai 
2) sopimusta henkilöstöedustuksesta ei 

ole tehty 12 §:ssä asetetussa määräajassa ja 
kunkin osallistuvan yhtiön toimivaltainen 
elin päättää hyväksyä toissijaisten säännös-
ten soveltamisen ja siten jatkaa euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan rekiste-
röintiä eikä erityinen neuvotteluryhmä ole 
tehnyt 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
päätöstä olla aloittamatta 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 sääntö-
jä sovellettiin eurooppayhtiöksi tai euroop-
paosuuskunnaksi muunnettuun yhtiöön tai 
osuuskuntaan;  

2) kyseessä on sulautumalla muodostettu 
eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ja 

a) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön tai eurooppaosuuskuntaan osallistuvas-
sa yhtiössä oli ennen eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan rekisteröintiä käytössä 
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kuului vähintään 25 prosenttia kaikkien 
osallistuvien yhtiöiden henkilöstön koko-
naismäärästä, tai 
 

b) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen eu-
rooppayhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai 
useampi osallistumismuoto, jonka piiriin 
kuului vähemmän kuin 25 prosenttia kaik-
kien osallistuvien yhtiöiden henkilöstön ko-
konaismäärästä, ja erityinen neuvottelu-
ryhmä niin päättää; taikka 
 

3) kyseessä on eurooppayhtiö, joka on 
muodostettu perustamalla holding- tai ty-
täryhtiö, ja 

a) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen eu-
rooppayhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai 
useampi osallistumismuoto, jonka piiriin 
kuului vähintään 50 prosenttia kaikkien 
osallistuvien yhtiöiden henkilöstön koko-
naismäärästä, tai 

b) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen eu-
rooppayhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai 
useampi osallistumismuoto, jonka piiriin 
kuului vähemmän kuin 50 prosenttia kaik-
kien osallistuvien yhtiöiden henkilöstön ko-
konaismäärästä, ja erityinen neuvottelu-
ryhmä niin päättää. 

yksi tai useampi osallistumismuoto, jonka 
piiriin kuului vähintään 25 prosenttia kaik-
kien osallistuvien yhtiöiden henkilöstön ko-
konaismäärästä, tai 

b) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön tai eurooppaosuuskuntaan osallistuvas-
sa yhtiössä oli ennen eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan rekisteröintiä käytössä  
yksi tai useampi osallistumismuoto, jonka 
piiriin kuului vähemmän kuin 25 prosenttia 
kaikkien osallistuvien yhtiöiden henkilöstön 
kokonaismäärästä, ja erityinen neuvottelu-
ryhmä niin päättää; taikka 

3) kyseessä on eurooppayhtiö, joka on 
muodostettu perustamalla holding- tai ty-
täryhtiö, ja 

a) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen eu-
rooppayhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai 
useampi osallistumismuoto, jonka piiriin 
kuului vähintään 50 prosenttia kaikkien 
osallistuvien yhtiöiden henkilöstön koko-
naismäärästä, tai 

b) yhdessä tai useammassa eurooppayhti-
öön osallistuvassa yhtiössä oli ennen eu-
rooppayhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai 
useampi osallistumismuoto, jonka piiriin 
kuului vähemmän kuin 50 prosenttia kaik-
kien osallistuvien yhtiöiden henkilöstön ko-
konaismäärästä, ja erityinen neuvottelu-
ryhmä niin päättää. 
 

 
19 § 

Henkilöstön osallistumismuodon valinta 

Jos osallistuvissa yhtiöissä on käytössä 
useampi kuin yksi henkilöstön osallistumis-
muoto, erityinen neuvotteluryhmä päättää, 
mikä niistä otetaan käyttöön eurooppayhti-
össä. Jos erityinen neuvotteluryhmä ei tee 
päätöstä henkilöstön osallistumismuodosta, 
siitä päättävät osallistuvat yhtiöt. 
 

Erityisen neuvotteluryhmän on ilmoitet-
tava 1 momentin mukaisesta päätöksenteos-
taan osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisille 
elimille. 
 

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 eri-
tyinen neuvotteluryhmä ei tee päätöstä hen-
kilöstön osallistumismuodosta, siitä päättä-
vät osallistuvat yhtiöt. 

Erityisen neuvotteluryhmän on ilmoitet-
tava 1 momentin mukaisesta päätöksenteos-
taan osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisille 
elimille. 
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20 § 

Edustavan elimen muodostaminen 

Edustava elin muodostetaan eurooppayh-
tiön sekä sen tytäryhtiöiden ja toimipaikko-
jen työntekijöistä, jotka henkilöstön edusta-
jat tai, jollei edustajia ole, kaikki työntekijät 
valitsevat tai nimeävät keskuudestaan. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos suomalaisille osallistuville yhtiölle ja-
ettuja edustavan elimen paikkoja on vä-
hemmän tai yhtä monta kuin osallistuvia 
yhtiöitä, jaetaan nämä paikat suomalaisten 
yhtiöiden kesken yksi kerrallaan alenevassa 
järjestyksessä niiden palveluksessa olevan 
henkilöstön määrän mukaan. Jos suomalai-
sille osallistuville yhtiölle jaettuja edusta-
van elimen paikkoja on enemmän kuin osal-
listuvia yhtiöitä, jaetaan kullekin suomalai-
selle yhtiölle ensin yksi paikka ja tämän 
jälkeen jäljellä olevat paikat yhtiöiden kes-
ken niiden palveluksessa olevan henkilös-
tön määrän mukaisessa suhteessa. Henki-
löstö voi kuitenkin sopimalla poiketa edellä 
sanotusta. Mikäli mahdollista, sopimuksella 
on turvattava edustus kaikille suomalaisille 
osallistuville yhtiöille ja henkilöstöryhmille. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eurooppayhtiön toimivaltaiselle elimelle 
on annettava tieto edustavan elimen ko-
koonpanosta. Edustava elin vahvistaa työ-
järjestyksensä. Edustava elin voi valita kes-
kuudestaan työvaliokunnan, jossa on enin-
tään kolme jäsentä. Edustavaa elintä tai 
työvaliokuntaa voivat avustaa näiden valit-
semat asiantuntijat. 
 

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 yhtiölle ja-
ettuja edustavan elimen paikkoja on vähem-
män tai yhtä monta kuin osallistuvia yhtiöi-
tä, jaetaan nämä paikat suomalaisten yhti-
öiden ja muiden oikeushenkilöiden kesken 
yksi kerrallaan alenevassa järjestyksessä 
niiden palveluksessa olevan henkilöstön 
määrän mukaan. Jos suomalaisille osallistu-
ville yhtiölle jaettuja edustavan elimen 
paikkoja on enemmän kuin osallistuvia yh-
tiöitä, jaetaan kullekin suomalaiselle yhtiöl-
le tai muulle oikeushenkilölle ensin yksi 
paikka ja tämän jälkeen jäljellä olevat pai-
kat yhtiöiden kesken niiden palveluksessa 
olevan henkilöstön määrän mukaisessa suh-
teessa. Henkilöstö voi kuitenkin sopimalla 
poiketa edellä sanotusta. Mikäli mahdollis-
ta, sopimuksella on turvattava edustus kai-
kille suomalaisille osallistuville yhtiöille ja 
henkilöstöryhmille. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan toimivaltaiselle elimelle on annettava 
tieto edustavan elimen kokoonpanosta. 
Edustava elin vahvistaa työjärjestyksensä. 
Edustava elin voi valita keskuudestaan työ-
valiokunnan, jossa on enintään kolme jäsen-
tä. Edustavaa elintä tai työvaliokuntaa voi-
vat avustaa näiden valitsemat asiantuntijat. 
 

 
 

21 § 

Mukautuminen eurooppayhtiön muutoksiin 

 
Jollei muusta ole sovittu, edustava elin 

tarkistaa kerran vuodessa, onko euroop-
payhtiössä, sen tytäryhtiöissä tai toimipai-
koissa tapahtunut sellaisia muutoksia, joi-

21 §

Mukautuminen eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan muutoksiin 

Jollei muusta ole sovittu, edustava elin 
tarkistaa kerran vuodessa, onko euroop-
payhtiössä tai eurooppaosuuskunnassa, 
näiden tytäryhtiöissä tai toimipaikoissa ta-
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den vuoksi edustavan elimen kokoonpanoa 
on muutettava. 
 

pahtunut sellaisia muutoksia, joiden vuoksi 
edustavan elimen kokoonpanoa on muutet-
tava. 

 
 

23 § 

Edustavan elimen toimivalta 

Edustava elin on toimivaltainen asioissa, 
jotka koskevat eurooppayhtiötä itseään tai 
jotain sen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa 
tytäryhtiötä tai toimipaikkaa, sekä asioissa, 
joissa päätöksiä tekevät elimet yksittäisessä 
jäsenvaltiossa eivät ole toimivaltaisia. 

23 § 

Edustavan elimen toimivalta 

Edustava elin on toimivaltainen asioissa, 
jotka koskevat eurooppayhtiötä tai euroop-
paosuuskuntaa itseään tai jotain näiden toi-
sessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa tytäryhtiötä 
tai toimipaikkaa, sekä asioissa, joissa pää-
töksiä tekevät elimet yksittäisessä jäsenval-
tiossa eivät ole toimivaltaisia. 

 
 

24 § 

Edustavan elimen oikeus  saada tietoja ja 
tulla kuulluksi 

Edustavalla elimellä on eurooppayhtiön 
toimivaltaisen elimen säännöllisesti laati-
mien kertomusten pohjalta oikeus saada tie-
toja ja tulla kuulluksi eurooppayhtiön liike-
toiminnan kehittymisestä ja sen tulevaisuu-
dennäkymistä sekä tätä varten kokoontua 
toimivaltaisen elimen kanssa ainakin kerran 
vuodessa. Myös paikalliselle johdolle on 
annettava edellä mainitut tiedot. 
 

Eurooppayhtiön toimivaltaisen elimen on 
annettava edustavalle elimelle hallituksen 
tai johtokunnan ja hallintoneuvoston koko-
usten esityslistat ja jäljennökset kaikista yh-
tiökokoukselle toimitetuista asiakirjoista. 
 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa koko-
uksessa käsitellään erityisesti seuraavia asi-
oita: eurooppayhtiön rakenne, taloudellinen 
tilanne ja rahoitustilanne, liiketoiminnan, 
tuotannon ja myynnin todennäköinen kehi-
tys, työllisyystilanne ja siinä todennäköises-
ti tapahtuva kehitys, investoinnit ja merkit-
tävät organisaatiomuutokset, uusien työme-
netelmien tai tuotantoprosessien käyttöön-
otto, tuotannon siirrot, yritysten, toimipaik-
kojen tai niiden huomattavien osien sulau-
tumiset, toiminnan supistamiset tai lopetta-

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 kuul-
luksi eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan liiketoiminnan kehittymisestä ja sen 
tulevaisuudennäkymistä sekä tätä varten 
kokoontua toimivaltaisen elimen kanssa ai-
nakin kerran vuodessa. Myös paikalliselle 
johdolle on annettava edellä mainitut tiedot. 

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan toimivaltaisen elimen on annettava 
edustavalle elimelle hallituksen tai johto-
kunnan ja hallintoneuvoston kokousten esi-
tyslistat ja jäljennökset kaikista yhtiökoko-
ukselle tai osuuskunnan kokoukselle toimi-
tetuista asiakirjoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa koko-
uksessa käsitellään erityisesti seuraavia asi-
oita: eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan rakenne, taloudellinen tilanne ja ra-
hoitustilanne, liiketoiminnan, tuotannon ja 
myynnin todennäköinen kehitys, työllisyys-
tilanne ja siinä todennäköisesti tapahtuva 
kehitys, investoinnit ja merkittävät organi-
saatiomuutokset, uusien työmenetelmien tai 
tuotantoprosessien käyttöönotto, tuotannon 
siirrot, yritysten, toimipaikkojen tai niiden 
huomattavien osien sulautumiset, toiminnan 
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miset sekä joukkovähentämiset. supistamiset tai lopettamiset sekä joukko-
vähentämiset. 
 

 
 

25 § 

Tiedonsaanti poikkeuksellisten olosuhteiden 
vaikutuksesta 

Kun poikkeukselliset olosuhteet vaikutta-
vat huomattavasti henkilöstön etuihin, eri-
tyisesti jos toimintaa uudelleen sijoitetaan 
tai siirretään, toimipaikkoja tai yrityksiä lo-
petetaan tai henkilöstön joukkovähentämi-
sessä, edustavalla elimellä on oikeus saada 
asiasta tietoja. Edustavalla elimellä tai, jos 
se erityisesti kiireellisyyssyistä niin päättää, 
työvaliokunnalla on oikeus tavata euroop-
payhtiön toimivaltainen elin tai muu asiassa 
tarkoituksenmukaisempi eurooppayhtiön 
johtotaso, jolla on päätöksentekoa koskevaa 
toimivaltaa, saadakseen tietoja ja tullakseen 
kuulluksi sellaisten toimenpiteiden osalta, 
jotka vaikuttavat merkittävästi henkilöstön 
etuihin. 
 

Jos toimivaltainen elin päättää olla toi-
mimatta edustavan elimen ilmaiseman kan-
nan mukaisesti, edustavalla elimellä on oi-
keus kokoontua uudelleen eurooppayhtiön 
toimivaltaisen elimen kanssa yhteisymmär-
rykseen pääsemiseksi. 
 

Jos kokous järjestetään työvaliokunnan 
kanssa, myös niillä edustavan elimen jäse-
nillä, joiden edustamaa henkilöstöä kyseiset 
toimenpiteet välittömästi koskevat, on oi-
keus olla läsnä. 

Edellä tarkoitetut kokoukset eivät vaikuta 
yhtiön toimivaltaisen elimen oikeuksiin. 

25 § 

Tiedonsaanti poikkeuksellisten olosuhteiden 
vaikutuksesta 

Kun poikkeukselliset olosuhteet vaikutta-
vat huomattavasti henkilöstön etuihin, eri-
tyisesti jos toimintaa uudelleen sijoitetaan 
tai siirretään, toimipaikkoja tai yrityksiä lo-
petetaan tai henkilöstön joukkovähentämi-
sessä, edustavalla elimellä on oikeus saada 
asiasta tietoja. Edustavalla elimellä tai, jos 
se erityisesti kiireellisyyssyistä niin päättää, 
työvaliokunnalla on oikeus tavata euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan toimi-
valtainen elin tai muu asiassa tarkoituksen-
mukaisempi eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan johtotaso, jolla on päätöksen-
tekoa koskevaa toimivaltaa, saadakseen tie-
toja ja tullakseen kuulluksi sellaisten toi-
menpiteiden osalta, jotka vaikuttavat mer-
kittävästi henkilöstön etuihin. 

Jos toimivaltainen elin päättää olla toi-
mimatta edustavan elimen ilmaiseman kan-
nan mukaisesti, edustavalla elimellä on oi-
keus kokoontua uudelleen eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan toimivaltaisen 
elimen kanssa yhteisymmärrykseen pääse-
miseksi. 

Jos kokous järjestetään työvaliokunnan 
kanssa, myös niillä edustavan elimen jäse-
nillä, joiden edustamaa henkilöstöä kyseiset 
toimenpiteet välittömästi koskevat, on oi-
keus olla läsnä. 

Edellä tarkoitetut kokoukset eivät vaikuta 
yhtiön tai muun oikeushenkilön toimivaltai-
sen elimen oikeuksiin. 
 

 
 

26 § 

Edustavan elimen jäsenten keskinäinen ko-
koontuminen ja tietojen antaminen henki-

löstön edustajille 

Ennen eurooppayhtiön toimivaltaisen eli-

26 § 

Edustavan elimen jäsenten keskinäinen ko-
koontuminen ja tietojen antaminen henki-

löstön edustajille 

Ennen eurooppayhtiön tai eurooppa-
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men kanssa pidettävää kokousta edustava 
elin tai työvaliokunta, jota tarvittaessa laa-
jennetaan 25 §:n 3 momentin mukaisesti, 
voi kokoontua ilman, että yhtiön toimival-
taisen elimen edustajia on läsnä. 
 

Edustavan elimen jäsenet antavat euroop-
payhtiön sekä sen tytäryhtiöiden ja toimi-
paikkojen henkilöstön edustajille tietoja tie-
dottamis- ja kuulemismenettelyjen sisällös-
tä ja tuloksesta ottaen huomioon 31 §:n 
säännökset. 
 

osuuskunnan toimivaltaisen elimen kanssa 
pidettävää kokousta edustava elin tai työva-
liokunta, jota tarvittaessa laajennetaan 
25 §:n 3 momentin mukaisesti, voi kokoon-
tua ilman, että yhtiön tai muun toimivaltai-
sen elimen edustajia on läsnä. 

Edustavan elimen jäsenet antavat euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan sekä 
näiden tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen 
henkilöstön edustajille tietoja tiedottamis- 
ja kuulemismenettelyjen sisällöstä ja tulok-
sesta ottaen huomioon 31 §:n säännökset. 

 
 

27 § 

Oikeus koulutusvapaaseen ja vastuu kus-
tannuksista 

Edustavan elimen jäsenillä on oikeus kou-
lutusvapaaseen ilman ansionmenetystä siinä 
määrin kuin tämä on tarpeen heidän tehtä-
viensä suorittamiseksi. 

Edustavan elimen kustannuksista vastaa 
eurooppayhtiö, jonka tulee asettaa edusta-
van elimen jäsenten käyttöön sellaiset ta-
loudelliset ja aineelliset resurssit, että jäse-
net voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaises-
ti. 

Eurooppayhtiö vastaa kokousten järjestä-
misestä ja tulkkauksesta aiheutuvista kus-
tannuksista, edustavan elimen ja työvalio-
kunnan jäsenten matka- ja majoituskustan-
nuksista sekä kohtuullisista asiantuntijakus-
tannuksista, jollei toisin ole sovittu. 
 

27 § 

Oikeus koulutusvapaaseen ja vastuu kus-
tannuksista 

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 jäsen-
ten käyttöön sellaiset taloudelliset ja aineel-
liset resurssit, että jäsenet voivat hoitaa teh-
tävänsä asianmukaisesti. 

Eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta 
vastaa kokousten järjestämisestä ja tulkka-
uksesta aiheutuvista kustannuksista, edusta-
van elimen ja työvaliokunnan jäsenten mat-
ka- ja majoituskustannuksista sekä kohtuul-
lisista asiantuntijakustannuksista, jollei toi-
sin ole sovittu. 
 

 
 

28 § 

Henkilöstön osallistumisoikeudet 

Jos eurooppayhtiö perustetaan muunta-
malla, henkilöstön osallistumista koskevia 
säännöksiä on sovellettava edelleen eu-
rooppayhtiössä. 
 

Muissa eurooppayhtiön perustamistapa-
uksissa eurooppayhtiön, sen tytäryhtiöiden 
ja toimipaikkojen henkilöstöä edustavalla 

28 § 

Henkilöstön osallistumisoikeudet 

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskun-
ta perustetaan muuntamalla, henkilöstön 
osallistumista koskevia säännöksiä on so-
vellettava edelleen eurooppayhtiössä tai eu-
rooppaosuuskunnassa. 

Muissa eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan perustamistapauksissa eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan, 
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elimellä on oikeus valita tai nimetä euroop-
payhtiön hallitukseen tai hallintoneuvos-
toon se määrä taikka suositella tai vastustaa 
sitä määrää jäseniä, joka vastaa suurinta 
osallistuvissa yhtiöissä ennen eurooppayh-
tiön rekisteröintiä sovellettua henkilöstön 
osallistumisen osuutta. 
 
 
 

Jos henkilöstön osallistuminen ei ennen 
eurooppayhtiön rekisteröintiä ollut käytössä 
yhdessäkään osallistuvista yhtiöistä, eu-
rooppayhtiö ei ole velvollinen sellaista jär-
jestämään. 

näiden tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen 
henkilöstöä edustavalla elimellä on oikeus 
valita tai nimetä eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan hallitukseen tai hallin-
toneuvostoon se määrä taikka suositella tai 
vastustaa sitä määrää jäseniä, joka vastaa 
suurinta osallistuvissa yhtiöissä ennen eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan re-
kisteröintiä sovellettua henkilöstön osallis-
tumisen osuutta. 

Jos henkilöstön osallistuminen ei ennen 
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
rekisteröintiä ollut käytössä yhdessäkään 
osallistuvista yhtiöistä, eurooppayhtiö tai 
eurooppaosuuskunta ei ole velvollinen sel-
laista järjestämään. 

 
 

29 § 

Henkilöstöä edustavien jäsenten paikkojen 
jakautuminen 

Edustava elin päättää hallituksen tai hal-
lintoneuvoston paikkojen jakautumisesta eri 
jäsenvaltioiden henkilöstöä edustavien jä-
senten kesken tai siitä, miten eurooppayhti-
ön työntekijät voivat suositella tai vastustaa 
kyseisten elimien jäseniä suhteessa kussa-
kin jäsenvaltiossa työskentelevän euroop-
payhtiön henkilöstön määrään. Jos yhden 
tai useamman jäsenvaltion työntekijät eivät 
kuulu edellä tarkoitetun suhteellisuusperus-
teen piiriin, edustava elin nimeää yhden jä-
senistä jostakin tällaisesta jäsenvaltiosta, 
ensisijaisesti eurooppayhtiön sääntömääräi-
sen kotipaikan jäsenvaltiosta. 
 
 

Eurooppayhtiön Suomessa työskentele-
vällä henkilöstöllä on oikeus valita edusta-
jansa hallitukseen tai hallintoneuvostoon 
sopimalla tai vaalilla. Jollei henkilöstö pää-
se sopimukseen noudatettavasta menettely-
tavasta, on työntekijöiden ja toimihenkilöi-
den suurinta määrää edustavien työsuojelu-
valtuutettujen järjestettävä yhdessä vaali tai 
muu valintamenettely siten, että kaikilla 
henkilöstöön kuuluvilla on oikeus osallistua 
siihen. 
 

29 § 

Henkilöstöä edustavien jäsenten paikkojen 
jakautuminen 

Edustava elin päättää hallituksen tai hal-
lintoneuvoston paikkojen jakautumisesta eri 
jäsenvaltioiden henkilöstöä edustavien jä-
senten kesken tai siitä, miten eurooppayhti-
ön tai eurooppaosuuskunnan työntekijät 
voivat suositella tai vastustaa kyseisten eli-
mien jäseniä suhteessa kussakin jäsenvalti-
ossa työskentelevän eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan henkilöstön määrään. 
Jos yhden tai useamman jäsenvaltion työn-
tekijät eivät kuulu edellä tarkoitetun suh-
teellisuusperusteen piiriin, edustava elin 
nimeää yhden jäsenistä jostakin tällaisesta 
jäsenvaltiosta, ensisijaisesti eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen 
kotipaikan jäsenvaltiosta. 

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskun-
nan Suomessa työskentelevällä henkilöstöl-
lä on oikeus valita edustajansa hallitukseen 
tai hallintoneuvostoon sopimalla tai vaalil-
la. Jollei henkilöstö pääse sopimukseen 
noudatettavasta menettelytavasta, on työn-
tekijöiden ja toimihenkilöiden suurinta 
määrää edustavien työsuojeluvaltuutettujen 
järjestettävä yhdessä vaali tai muu valin-
tamenettely siten, että kaikilla henkilöstöön 
kuuluvilla on oikeus osallistua siihen. 
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30 § 

Henkilöstöä edustavien jäsenten oikeudet ja 
velvollisuudet 

Jäsenet, jotka edustava elin on valinnut tai 
nimennyt tai joita se on suositellut euroop-
payhtiön hallintoelimeen, ovat tämän eli-
men täysivaltaisia jäseniä, joilla on samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin osakkeen-
omistajia edustavilla jäsenillä, äänestysoi-
keus mukaan lukien. 
Hallintoelimen 1 momentissa tarkoitettu jä-
sen ei saa kuitenkaan käsitellä työehtoso-
pimusta tai työtaistelutoimenpiteitä koske-
via asioita eikä muutakaan sellaista asiaa, 
jossa henkilöstön olennainen etu saattaa ol-
la ristiriidassa eurooppayhtiön edun kanssa. 

30 § 

Henkilöstöä edustavien jäsenten oikeudet ja 
velvollisuudet 

Jäsenet, jotka edustava elin on valinnut tai 
nimennyt tai joita se on suositellut euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan hallin-
toelimeen, ovat tämän elimen täysivaltaisia 
jäseniä, joilla on samat oikeudet ja velvolli-
suudet kuin osakkeenomistajia edustavilla 
jäsenillä, äänestysoikeus mukaan lukien. 

Hallintoelimen 1 momentissa tarkoitettu 
jäsen ei saa kuitenkaan käsitellä työehtoso-
pimusta tai työtaistelutoimenpiteitä koske-
via asioita eikä muutakaan sellaista asiaa, 
jossa henkilöstön olennainen etu saattaa ol-
la ristiriidassa eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan edun kanssa. 
 

 
 

31 § 

Salassapitovelvollisuus 

Erityisen neuvotteluryhmän tai edustavan 
elimen jäsenet sekä heitä avustavat asian-
tuntijat eivät saa ilmaista heille luottamuk-
sellisina annettuja liike- tai ammattisalai-
suuksia koskevia tietoja, joiden leviäminen 
olisi omiaan vahingoittamaan yhtiötä taikka 
sen liike- tai sopimuskumppania, muille 
kuin niille työntekijöille tai henkilöstön 
edustajille, joita asia koskee. Sama koskee 
henkilöstön edustajia ja asiantuntijoita tie-
dottamis- ja kuulemismenettelyn yhteydes-
sä. Salassapitovelvollisuus on voimassa 
myös toimikauden jälkeen. 

31 § 

Salassapitovelvollisuus 

Erityisen neuvotteluryhmän tai edustavan 
elimen jäsenet sekä heitä avustavat asian-
tuntijat eivät saa ilmaista heille luottamuk-
sellisina annettuja liike- tai ammattisalai-
suuksia koskevia tietoja, joiden leviäminen 
olisi omiaan vahingoittamaan yhtiötä tai 
muuta oikeushenkilöä taikka sen liike- tai 
sopimuskumppania, muille kuin niille työn-
tekijöille tai henkilöstön edustajille, joita 
asia koskee. Sama koskee henkilöstön edus-
tajia ja asiantuntijoita tiedottamis- ja kuu-
lemismenettelyn yhteydessä. Salassapito-
velvollisuus on voimassa myös toimikauden 
jälkeen. 
 

 
 

32 § 

Poikkeaminen tiedonantovelvollisuudesta 

Eurooppayhtiön tai osallistuvan yhtiön 
hallintoneuvosto tai hallitus ei ole velvolli-
nen ilmaisemaan tietoja, joiden ilmaisemi-
sen estävät eurooppayhtiön tai osallistuvan 

32 § 

Poikkeaminen tiedonantovelvollisuudesta 

Eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan 
tai osallistuvan yhtiön hallintoneuvosto tai 
hallitus ei ole velvollinen ilmaisemaan tie-
toja, joiden ilmaisemisen estävät euroop-
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yhtiön tai sen tytäryhtiöiden ja toimipaikko-
jen tuotannolle tai taloudelle vahinkoa ai-
heuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole 
voitu ennakolta tietää. Nämä tiedot tulee 
kuitenkin antaa viivytyksettä sen jälkeen, 
kun perusteita poikkeamiselle tiedonanto-
velvollisuudesta ei enää ole. Samalla on 
selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn 
syyt. 

payhtiön, eurooppaosuuskunnan tai osallis-
tuvan yhtiön tai sen tytäryhtiöiden ja toimi-
paikkojen tuotannolle tai taloudelle vahin-
koa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita 
ei ole voitu ennakolta tietää. Nämä tiedot 
tulee kuitenkin antaa viivytyksettä sen jäl-
keen, kun perusteita poikkeamiselle tiedon-
antovelvollisuudesta ei enää ole. Samalla on 
selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn 
syyt. 
 

 
 

33 § 

Henkilöstön edustajien suoja 

Erityisen neuvotteluryhmän ja edustavan 
elimen jäsenten, henkilöstön edustajien tie-
dottamis- ja kuulemismenettelyn yhteydes-
sä ja eurooppayhtiön hallintoneuvostoon tai 
hallitukseen kuuluvien henkilöstöä edusta-
vien jäsenten irtisanomissuojasta on voi-
massa, mitä työsopimuslain (55/2001) 7 lu-
vun 10 §:ssä säädetään luottamusmiehen ja 
luottamusvaltuutetun työsopimuksen irtisa-
nomisesta, silloin kun nämä ovat euroop-
payhtiön, sen tytäryhtiöiden tai toimipaik-
kojen taikka osallistuvan yhtiön Suomessa 
työskentelevää henkilöstöä. 

33 § 

Henkilöstön edustajien suoja 

Erityisen neuvotteluryhmän ja edustavan 
elimen jäsenten, henkilöstön edustajien tie-
dottamis- ja kuulemismenettelyn yhteydes-
sä ja eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai 
osuuskunnan kokoukseen kuuluvien henki-
löstöä edustavien jäsenten irtisanomis-
suojasta on voimassa, mitä työsopimuslain 
(55/2001) 7 luvun 10 §:ssä säädetään luot-
tamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työ-
sopimuksen irtisanomisesta, silloin kun 
nämä ovat eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan, näiden tytäryhtiöiden tai toi-
mipaikkojen taikka osallistuvan yhtiön 
Suomessa työskentelevää henkilöstöä. 

 
 

34 § 

Vapautus työstä, korvaukset ja vastuu kus-
tannuksista 

Työnantajan on annettava 33 §:ssä tarkoi-
tetuille henkilöstön edustajille vapautusta 
säännönmukaisesta  työstä  ajaksi, jonka  
nämä tarvitsevat osallistuakseen erityisen 
neuvotteluryhmän  tai  edustavan  elimen 
kokouksiin taikka tiedottamis- ja kuule-
mismenettelyyn, neuvotellakseen henkilös-
tön osallistumisen järjestämisestä taikka 
osallistuakseen eurooppayhtiön hallituksen 
tai hallintoneuvoston kokouksiin sekä mai-
nittuihin menettelyihin välittömästi liittyvää 
henkilöstön edustajien keskinäistä valmis-
tautumista varten. Vastaavasti on korvatta-

34 § 

Vapautus työstä, korvaukset ja vastuu kus-
tannuksista 

Työnantajan on annettava 33 §:ssä tarkoi-
tetuille henkilöstön edustajille vapautusta 
säännönmukaisesta työstä ajaksi, jonka nä-
mä tarvitsevat osallistuakseen erityisen 
neuvotteluryhmän tai edustavan elimen ko-
kouksiin taikka tiedottamis- ja kuulemis-
menettelyyn, neuvotellakseen henkilöstön 
osallistumisen järjestämisestä taikka osallis-
tuakseen eurooppayhtiön tai eurooppa-
osuuskunnan hallituksen, hallintoneuvoston 
tai osuuskunnan kokouksiin sekä mainittui-
hin menettelyihin välittömästi liittyvää hen-
kilöstön edustajien keskinäistä valmistau-
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va tästä aiheutuva ansionmenetys. Muusta 
työstä vapautuksesta ja ansionmenetyksen 
korvaamisesta on kussakin tapauksessa so-
vittava asianomaisen henkilöstön edustajan 
ja työnantajan välillä. 
 

Osallistuvat yhtiöt vastaavat erityisen 
neuvotteluryhmän toiminnan ja neuvottelu-
jen kustannuksista, mukaan lukien kohtuul-
liset kustannukset asiantuntijoista siten, että 
erityinen neuvotteluryhmä voi hoitaa tehtä-
vänsä asianmukaisesti. 
 

tumista varten. Vastaavasti on korvattava 
tästä aiheutuva ansionmenetys. Muusta 
työstä vapautuksesta ja ansionmenetyksen 
korvaamisesta on kussakin tapauksessa so-
vittava asianomaisen henkilöstön edustajan 
ja työnantajan välillä. 

Osallistuvat yhtiöt vastaavat erityisen 
neuvotteluryhmän toiminnan ja neuvottelu-
jen kustannuksista, mukaan lukien kohtuul-
liset kustannukset asiantuntijoista siten, että 
erityinen neuvotteluryhmä voi hoitaa tehtä-
vänsä asianmukaisesti. 
 

 
35 § 

Kansainvälinen konserniyhteistyö 

Jos eurooppayhtiö olisi yhteistoiminnasta 
yrityksissä annetun lain (725/1978) kan-
sainvälistä konserniyhteistyötä koskevien 
säännösten soveltamisalaan kuuluva yhtei-
sönlaajuinen yritys tai yhteisönlaajuisessa 
yritysryhmässä määräysvaltaa käyttävä yri-
tys, sanotun lain säännöksiä ei sovelleta 
henkilöstöedustuksen järjestämiseen eu-
rooppayhtiössä tai sen tytäryhtiössä. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Kansainvälinen konserniyhteistyö 

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskun-
ta olisi yhteistoiminnasta yrityksissä anne-
tun lain (725/1978) kansainvälistä konser-
niyhteistyötä koskevien säännösten sovel-
tamisalaan kuuluva yhteisönlaajuinen yritys 
tai yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä mää-
räysvaltaa käyttävä yritys, sanotun lain 
säännöksiä ei sovelleta henkilöstöedustuk-
sen järjestämiseen eurooppayhtiössä, eu-
rooppaosuuskunnassa tai näiden tytäryhti-
össä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

36 § 

Eurooppayhtiöjärjestelyn väärinkäyttö 

 
Jos eurooppayhtiössä, sen tytäryhtiössä 

tai toimipaikassa tehdään vuoden kuluessa 
eurooppayhtiön rekisteröimisestä sellainen 
olennainen muutos, joka olisi johtanut laa-
jempaan henkilöstöedustukseen euroop-
payhtiötä perustettaessa, on henkilöstöedus-
tuksen järjestämisestä käytävä uudet neu-
vottelut. Ne käydään siinä järjestyksessä, 
jota olisi ollut noudatettava, jos edellä tar-
koitettu muutos olisi tehty ennen euroop-
payhtiön rekisteröimistä. 
 
 
 

36 § 

Eurooppayhtiö- ja eurooppaosuuskunta-
järjestelyn väärinkäyttö 

Jos eurooppayhtiössä, eurooppaosuus-
kunnassa, näiden tytäryhtiössä tai toimipai-
kassa tehdään vuoden kuluessa eurooppayh-
tiön tai eurooppaosuuskunnan rekisteröimi-
sestä sellainen olennainen muutos, joka oli-
si johtanut laajempaan henkilöstöedustuk-
seen eurooppayhtiötä tai eurooppaosuus-
kuntaa perustettaessa, on henkilöstöedus-
tuksen järjestämisestä käytävä uudet neu-
vottelut. Ne käydään siinä järjestyksessä, 
jota olisi ollut noudatettava, jos edellä tar-
koitettu muutos olisi tehty ennen euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan rekiste-
röimistä. 
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Uusia neuvotteluja ei kuitenkaan tarvitse 
käydä, jos eurooppayhtiö osoittaa, että 
olennaiselle muutokselle on hyväksyttävä 
peruste eikä muutosta voitu toteuttaa ennen 
eurooppayhtiön rekisteröimistä. 
 

Uusia neuvotteluja ei kuitenkaan tarvitse 
käydä, jos eurooppayhtiö tai eurooppa-
osuuskunta osoittaa, että olennaiselle muu-
tokselle on hyväksyttävä peruste eikä muu-
tosta voitu toteuttaa ennen eurooppayhtiön 
tai eurooppaosuuskunnan rekisteröimistä. 
 

 
38 § 

Uhkasakko 

Lääninhallitus voi hakemuksesta velvoit-
taa eurooppayhtiön tai osallistuvan yhtiön 
sakon uhalla täyttämään tästä laista tai 
16 §:ssä tarkoitetusta sopimuksesta johtuvat 
velvollisuudet. Uhkasakon asettamista voi 
hakea työministeriö. 

38 § 

Uhkasakko 

Lääninhallitus voi hakemuksesta velvoit-
taa eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan 
tai osallistuvan yhtiön sakon uhalla täyttä-
mään tästä laista tai 16 §:ssä tarkoitetusta 
sopimuksesta johtuvat velvollisuudet. Uh-
kasakon asettamista voi hakea työministe-
riö. 
 

 
 

39 § 

Rangaistussäännökset 

Eurooppayhtiön tai osallistuvan yhtiön 
johtoon kuuluva, työnantaja tai näiden 
edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuu-
desta jättää noudattamatta, mitä tämän lain 
24 tai 25 §:ssä säädetään taikka 34 §:n 1 
momentissa säädetään muusta kuin maksu-
velvollisuudesta, taikka olennaisesti laimin-
lyö noudattaa, mitä 16 §:ssä tarkoitetussa 
sopimuksessa sovitaan, on tuomittava hen-
kilöstöedustuksen järjestämisvelvoitteen 
rikkomisesta sakkoon. Vastuu työnantajan 
ja tämän edustajien kesken määräytyy ri-
koslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädetty-
jen perusteiden mukaan. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Rangaistussäännökset 

Eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan 
tai osallistuvan yhtiön johtoon kuuluva, 
työnantaja tai näiden edustaja, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta jättää noudat-
tamatta, mitä tämän lain 24 tai 25 §:ssä sää-
detään taikka 34 §:n 1 momentissa sääde-
tään muusta kuin maksuvelvollisuudesta, 
taikka olennaisesti laiminlyö noudattaa, mi-
tä 16 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa sovi-
taan, on tuomittava henkilöstöedustuksen 
järjestämisvelvoitteen rikkomisesta sak-
koon. Vastuu työnantajan ja tämän edustaji-
en kesken määräytyy rikoslain (39/1889) 47 
luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mu-
kaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä elo-

kuuta 2006. 
——— 

 
 
 


