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Laki
henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 

annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa

(SCE) annetun lain (758/2004) nimike sekä 1, 2, 31, 33 ja 34 §, sellaisina kuin ne ovat,
lain nimike sekä 2, 33 ja 34 § laissa 663/2006, 1 § osaksi laissa 663/2006 ja 31 § laissa
615/2018, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § ja 5 a luku seuraavasti:

Laki
henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 

sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on henkilöstöedustuksen järjestäminen eurooppayhtiössä ja
eurooppaosuuskunnassa sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa ja jakautumisessa.

Henkilöstöedustus järjestetään ensisijaisesti neuvottelemalla ja sopimalla 3 ja 4 luvun
mukaisesti tai, jollei sopimukseen päästä, 5 luvun toissijaisten säännösten mukaisesti.

2 §

Lain soveltaminen eurooppayhtiöihin ja eurooppaosuuskuntiin

Tätä lakia sovelletaan Suomessa rekisteröitävän eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskun-
nan henkilöstöedustuksen järjestämiseen. Tämän lain erityisen neuvotteluryhmän ja edus-
tavan elimen paikkojen jakautumista Suomessa koskevia säännöksiä sekä erityisen neu-
votteluryhmän, edustavan elimen ja eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan hallituk-
sen, hallintoneuvoston ja osuuskunnan kokouksen henkilöstön edustajien valintaa Suo-
messa koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin siitä riippumatta, missä Euroopan ta-
lousalueen jäsenvaltiossa eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta rekisteröidään.

Jos eurooppaosuuskunta on luonnollisten henkilöiden tai yhden oikeushenkilön ja luon-
nollisten henkilöiden, joiden palveluksessa on yhteensä vähemmän kuin 50 työntekijää tai
vain yhdessä jäsenvaltiossa 50 työntekijää tai enemmän, perustama, henkilöstöedustuksen
järjestämiseen sovelletaan eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan vastaaviin
yhteisöihin sovellettavia säännöksiä ja eurooppaosuuskunnan tytäryhtiöihin ja toimipaik-
koihin niiden sijaintivaltioissa vastaaviin yhteisöihin sovellettavia säännöksiä. Jos kuiten-
kin eurooppaosuuskunnan rekisteröinnin jälkeen vähintään kolmasosa kaikista osuuskun-
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nan ja sen tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen vähintään kahdessa eri jäsenvaltiossa olevista
työntekijöistä sitä pyytää tai jos työntekijöitä on vähintään 50 vähintään kahdessa jäsen-
valtiossa, henkilöstöedustus järjestetään soveltuvin osin oikeushenkilöiden perustamissa
tai muuntamalla perustetuissa eurooppaosuuskunnissa noudatettavien säännösten mu-
kaan.

Jos eurooppaosuuskunnan sääntömääräinen kotipaikka siirretään toiseen jäsenvaltioon,
henkilöstöedustukseen sovelletaan vähintään samantasoisia säännöksiä kuin ennen siir-
toa.

2 a §

Lain soveltaminen henkilöstöedustuksen järjestämiseen rajat ylittävässä sulautumisessa 
tai jakautumisessa

Henkilöstöedustuksen järjestämiseen rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa ja ja-
kautumisessa sovelletaan 5 a lukua, jos käytössä on henkilöstön osallistumista koskeva
järjestelmä. Lisäksi tällöin sovelletaan 31 §:n 2 momenttia, 33 §:n 2 momenttia, 34 §:n
3 momenttia, 37 §:ää ja 39 §:n 2 momenttia.

5 a luku

Henkilöstön edustuksen järjestäminen rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa 
tai jakautumisessa

30 a §

Eurooppayhtiösääntelyn soveltaminen

Jos vähintään yhdessä rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvassa yhtiössä on 3 §:n
12 kohdassa tarkoitettu henkilöstön osallistumista koskeva järjestelmä, 4 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettu erityinen neuvotteluryhmä neuvottelee osallistuvien yhtiöiden toimivaltais-
ten elinten kanssa henkilöstön osallistumisen järjestämisestä. Tällöin henkilöstön osallis-
tumisen järjestämiseen sovelletaan 2 §:n 1 momenttia, 4–12 ja 14 §:ää, 16 §:n 1 momentin
1 ja 7–9 kohtaa sekä 2 momenttia, 18 §:n 1 momenttia, 19 §:ää, 28 §:n 2 ja 3 momenttia
sekä 29 ja 30 §:ää. Lisäksi sovelletaan 18 §:n 2 momentin 2 kohtaa siten, että siinä sääde-
tyn 25 prosentin sijasta edellytyksenä henkilöstön osallistumista koskevien 28–30 §:n so-
veltamiselle on 331/3 prosenttia. Henkilöstön osallistumisen järjestämiseen sovelletaan
lisäksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2157/2001 12 artiklan 2–4 kohtaa.

Rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvat yhtiöt voivat kuitenkin ilman henkilöstön
kanssa käytäviä neuvotteluja päättää, että ne soveltavat 28–30 §:ssä tarkoitettuja henkilös-
tön osallistumista koskevia toissijaisia säännöksiä välittömästi muodostettavan yhtiön re-
kisteröinnistä alkaen.

Jos vähintään yhdessä sulautuvista yhtiöistä on henkilöstön osallistumista koskeva jär-
jestelmä ja jos rajat ylittävän sulautumisen tuloksena muodostettavassa yhtiössä tulee so-
vellettavaksi tällainen järjestelmä 1 ja 2 momentin mukaisesti, kyseiselle yhtiölle on va-
littava sellainen yhtiömuoto, joka mahdollistaa henkilöstön osallistumisoikeudet.

30 b §

Päätös olla aloittamatta tai lopettaa neuvottelut

Edellä 30 a §:n 1 momentissa tarkoitettu erityinen neuvotteluryhmä voi päättää olla
aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa neuvottelut. Päätös edellyttää vähintään kahden kol-
masosan enemmistöä niiden jäsenten äänistä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa
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henkilöstöstä, mukaan lukien niiden jäsenten äänet, jotka edustavat vähintään kahdessa jä-
senvaltiossa työskentelevää henkilöstöä. Tällöin 30 a ja 30 c–30 e §:ää ei sovelleta.

30 c §

Henkilöstön osallistumisen rajoittaminen

Jos henkilöstön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen tulisivat sovellettaviksi 28–30 §:ssä
tarkoitetut henkilöstön osallistumista koskevat toissijaiset säännökset, henkilöstön osallistumi-
sen osuutta rajat ylittävän sulautumisen tuloksena muodostettavassa yhtiössä voidaan rajoittaa.
Henkilöstön edustajien osuus muodostettavan yhtiön hallintoelimessä ei kuitenkaan saa olla
vähemmän kuin yksi kolmasosa, jos yhdessäkin sulautumiseen osallistuvassa yhtiössä henki-
löstön edustajien osuus on vähintään yksi kolmasosa hallituksen tai muun hallintoelimen jäse-
nistä.

30 d §

Henkilöstön osallistumisoikeuksien suoja

Jos rajat ylittävän sulautumisen tuloksena muodostettu suomalainen yhtiö sulautuu toi-
seen suomalaiseen yhtiöön, henkilöstön osallistumisoikeuksia ei saa heikentää rajat ylit-
tävän sulautumisen voimaantuloa seuraavien kolmen vuoden aikana.

30 e §

Rajat ylittävä jakautuminen

Mitä edellä säädetään henkilöstön osallistumisen järjestämisestä rajat ylittävässä sulau-
tumisessa, koskee soveltuvin osin myös rajat ylittävää jakautumista.

31 §

Salassapitovelvollisuus

Erityisen neuvotteluryhmän tai edustavan elimen jäsenet sekä heitä avustavat asiantun-
tijat eivät saa ilmaista heille luottamuksellisina annettuja liikesalaisuuksia koskevia tieto-
ja, joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan yhtiötä tai muuta oikeushenkilöä taik-
ka sen liike- tai sopimuskumppania, muille kuin niille työntekijöille tai henkilöstön edus-
tajille, joita asia koskee. Sama koskee henkilöstön edustajia ja asiantuntijoita tiedottamis-
ja kuulemismenettelyn yhteydessä. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös toimikau-
den jälkeen.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös 30 a §:ssä tarkoitetun erityisen neuvot-
teluryhmän jäsenten ja heitä avustavien asiantuntijoiden salassapitovelvollisuuteen.

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 henkilös-
töä edustavien jäsenten irtisanomissuojaan sovelletaan, mitä työsopimuslain (55/2001)
7 luvun 10 §:ssä säädetään luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen irti-
sanomisesta, silloin kun nämä ovat eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan, näiden ty-
täryhtiöiden tai toimipaikkojen taikka osallistuvan yhtiön Suomessa työskentelevää hen-
kilöstöä.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu irtisanomissuoja koskee myös 30 a §:ssä tarkoitetun
erityisen neuvotteluryhmän jäsentä järjestettäessä henkilöstön edustusta rajat ylittävässä
yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa.

34 §

Vapautus työstä, korvaukset ja vastuu kustannuksista

Työnantajan on annettava 33 §:ssä tarkoitetuille henkilöstön edustajille vapautusta
säännönmukaisesta työstä ajaksi, jonka nämä tarvitsevat osallistuakseen erityisen neuvot-
teluryhmän tai edustavan elimen kokouksiin taikka tiedottamis- ja kuulemismenettelyyn,
neuvotellakseen henkilöstön osallistumisen järjestämisestä taikka osallistuakseen euroop-
payhtiön tai eurooppaosuuskunnan hallituksen tai hallintoneuvoston taikka osuuskunnan
kokouksiin sekä mainittuihin menettelyihin välittömästi liittyvää henkilöstön edustajien
keskinäistä valmistautumista varten. Vastaavasti on korvattava tästä aiheutuva ansionme-
netys. Muusta työstä vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta on kussakin ta-
pauksessa sovittava asianomaisen henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä.

Osallistuvat yhtiöt vastaavat erityisen neuvotteluryhmän toiminnan ja neuvottelujen
kustannuksista mukaan lukien kohtuulliset kustannukset asiantuntijoista siten, että erityi-
nen neuvotteluryhmä voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös 30 a §:ssä tarkoitetun erityisen
neuvotteluryhmän jäsenten vapauttamiseen työstä ja heille aiheutuvan ansionmenetyksen
sekä neuvotteluryhmän kustannusten korvaamiseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 30.12.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Tuula Haatainen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

4


