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Laki
henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 
sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa

(SCE) sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa annetun lain
(758/2004) 31 §:n 2 momentti ja 34 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
1344/2021, 

muutetaan lain nimike, 1 ja 2 a §, 5 a luvun otsikko, 30 a–30 e, 32 ja 33 §, sellaisina
kuin ne ovat, lain nimike, 1 ja 2 a §, 5 a luvun otsikko, 30 a–30 e ja 33 § laissa 1334/2021
ja 32 § laissa 663/2006, sekä 

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 663/2006, uusi 2 a kohta ja lakiin uusi
30 f–30 h § seuraavasti:

Laki
henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa sekä 

työnantajavelvoitteista ja henkilöstöedustuksesta rajat ylittävissä yritysjärjestelyis-
sä

1 § 

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on henkilöstöedustuksen järjestäminen eurooppayhtiössä, eu-
rooppaosuuskunnassa ja Euroopan talousalueella tapahtuvassa rajat ylittävässä osakeyhti-
öiden sulautumisessa, jakautumisessa ja kotipaikan siirrossa sekä henkilöstölle tiedotta-
misen ja henkilöstön kuulemisen varmistaminen työnantajan suunnittelemista rajat ylittä-
vistä yritysjärjestelyistä ja henkilöstön aseman turvaaminen näissä yritysjärjestelyissä.

Henkilöstöedustus eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa järjestetään ensisijai-
sesti neuvottelemalla ja sopimalla 3 ja 4 luvussa säädetyn mukaisesti tai, jollei sopimuk-
seen päästä, 5 luvun toissijaisten säännösten mukaisesti.
HE 213/2022
TyVM 15/2022
EV 193/2022 
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2 a § 

Lain soveltaminen henkilöstöedustuksen järjestämiseen, henkilöstölle tiedottamiseen ja 
henkilöstön kuulemiseen sekä työnantajavelvoitteiden jatkumiseen rajat ylittävässä 

sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa 

Henkilöstöedustuksen järjestämisestä, henkilöstölle tiedottamisesta ja henkilöstön kuu-
lemisesta sekä työnantajavelvoitteiden jatkumisesta rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumi-
sessa, jakautumisessa ja kotipaikan siirrossa säädetään 5 a luvussa. Mainittua lukua sovel-
letaan sellaisissa yhtiöissä ja tilanteissa, joihin sovelletaan osakeyhtiölain (624/2006)
säännöksiä rajat ylittävistä sulautumisista, jakautumisista tai kotipaikan siirroista. Mainit-
tua lukua sovelletaan myös osuuskuntalain (421/2013) 20 ja 21 luvussa sekä säästöpank-
kilain (1502/2001) 4 luvussa tarkoitetuissa osuuskuntien ja säästöpankkien rajat ylittävis-
sä yritysjärjestelyissä.

3 § 

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 a) rajat ylittävällä yritysjärjestelyllä Euroopan talousalueen sisällä toteutettavaa osa-
keyhtiön rajat ylittävää sulautumista, jakautumista ja kotipaikan siirtoa, josta säädetään
osakeyhtiölaissa tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavassa lain-
säädännössä, ja muuta 2 a §:ssä tarkoitetun yhtiön vastaavaa yritysjärjestelyä;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 a luku

Henkilöstön edustuksen järjestäminen, henkilöstölle tiedottaminen ja henkilöstön 
kuuleminen sekä työnantajavelvoitteiden jatkuminen rajat ylittävissä 

yritysjärjestelyissä

30 a § 

Yhteistoimintalain säännösten soveltaminen

Yhteistoimintalain (1333/2021) 5 luvun säännöksiä henkilöstön edustuksesta työnanta-
jan hallinnossa sovelletaan henkilöstön osallistumisen järjestämiseen Euroopan talousalu-
eella sijaitsevien yhtiöiden sulautumisen tai jakautumisen tuloksena muodostettavassa yh-
tiössä tai yhtiön kotipaikan siirron seurauksena syntyvässä yhtiössä, jonka kotipaikka on
Suomessa, ellei 30 b §:stä muuta johdu. Yhteistoimintalain 5 luvun säännöksiä sovelle-
taan mainituissa tilanteissa yhtiön kaikkiin Euroopan talousalueella sijaitseviin toimipaik-
koihin ja niiden henkilöstöön.

30 b § 

Eurooppayhtiösääntelyn soveltaminen

Henkilöstön osallistumisen järjestämiseen 30 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa sovelle-
taan kuitenkin tämän lain mukaisia henkilöstön osallistumista eurooppayhtiössä koskevia
säännöksiä, kun: 

1) kotipaikan siirtävän tai jakautuvan yhtiön työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä
on rajat ylittävää kotipaikan siirtoa tai jakautumista koskevan suunnitelman julkistamista
edeltäneiden kuuden kuukauden aikana ollut neljä viidesosaa lähtöjäsenvaltion lainsää-
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dännön mukaisesta raja-arvosta, jonka ylittyminen johtaa 3 §:n 12 kohdan mukaiseen hen-
kilöstön osallistumiseen; tai 

2) vähintään yhden sulautumiseen osallistuvan yhtiön työntekijöiden keskimääräinen
lukumäärä on rajat ylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman julkistamista
edeltäneiden kuuden kuukauden aikana ollut neljä viidesosaa sen jäsenvaltion lainsäädän-
nön, jonka oikeudenkäyttöalueeseen sulautumiseen osallistuva yhtiö kuuluu, mukaisesta
raja-arvosta, jonka ylittyminen johtaa 3 §:n 12 kohdan mukaiseen henkilöstön osallistu-
miseen. 

Tämän lain henkilöstön osallistumista eurooppayhtiössä koskevia säännöksiä sovelle-
taan myös:

1) rajat ylittävän sulautumisen tai kotipaikan siirron seurauksena Suomeen sijoittuvan
yrityksen henkilöstöön, kun Suomen lainsäädännössä ei säädetä vähintään saman laajui-
sesta henkilöstön osallistumisesta kuin se henkilöstön osallistuminen, jota sovellettiin yh-
tiöissä, jotka osallistuvat rajat ylittävään yrityssulautumaan, tai yhtiössä, joka siirtää koti-
paikan, ennen rajat ylittävää sulautumista tai kotipaikan siirtoa; ja

2) yritysten jakautumisessa, kun vastaanottavan yrityksen tai vastaanottavien yritysten
kotipaikka on Suomessa eikä Suomen lainsäädännössä säädetä jokaisen Suomeen sijoittu-
van vastaanottavan yhtiön osalta vähintään saman laajuisesta henkilöstön osallistumisesta
kuin jakautuvassa yhtiössä oli ennen sen rajat ylittävää jakautumista. 

Arvioitaessa sitä, onko Suomen lainsäädännön mukainen henkilöstön osallistumisen
taso 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vähintään saman laajuinen, käytetään
vertailukohtana henkilöstön edustajien osuutta hallinto- tai valvontaelimen tai niiden ko-
miteoiden jäsenistä taikka sellaisen johtoryhmän jäsenistä, jonka toimivaltaan kuuluvat
yhtiön tulosyksiköt, kun näissä elimissä on käytössä henkilöstön osallistumisjärjestely. 

Kun henkilöstön osallistumisen järjestämiseen tulee 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa
tilanteissa sovellettavaksi eurooppayhtiön henkilöstön osallistumista koskeva järjestely,
4 §:n 2 momentissa tarkoitettu erityinen neuvotteluryhmä neuvottelee sulautumiseen osal-
listuvien yhtiöiden tai kotipaikkaa siirtävän tai jakautuvan yhtiön toimivaltaisten elinten
kanssa henkilöstön osallistumisen järjestämisestä. Tällöin henkilöstön osallistumisen jär-
jestämiseen sovelletaan rajat ylittävässä sulautumisessa 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 säädetyn 25 prosentin sijasta edellytyksenä henkilöstön osallistu-
mista koskevien 28–30 §:n soveltamiselle on se, että yhdessä tai useammassa osallistuvas-
sa yhtiössä oli ennen yhtiön rekisteröintiä käytössä yksi tai useampi osallistumismuoto,
joiden piiriin kuului vähintään 331/3 prosenttia osallistuvien yhtiöiden henkilöstön koko-
naismäärästä. Henkilöstön osallistumisen järjestämiseen sovelletaan lisäksi eurooppayh-
tiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eu-
rooppayhtiöasetus, 12 artiklan 2–4 kohtaa. 

Rajat ylittävän yhtiön jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa sovelletaan 2 §:n 1 mo-
menttia, 4, 5 ja 7–10 §:ää sekä 11 §:n 1 momenttia ja 2 momentin ensimmäistä virkettä
sekä 3 momenttia, 12 ja 14 §:ää, 16 §:n 1 momentin 1 ja 7–9 kohtaa sekä 2 momenttia,
17 §:ää, 18 §:n 1 momenttia ja 2 momentin 1 kohtaa sekä 36 §:ää. Henkilöstön osallistu-
misen järjestämiseen sovelletaan lisäksi eurooppayhtiöasetuksen 12 artiklan 2 ja 4 kohtaa.

Kaikkiin rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin sovelletaan 31–34, 37 ja 39 §:ää. Lain
39 §:n 1 momenttia sovelletaan 16 §:n osalta ainoastaan 16 §:n 1 momentin 1 ja 7–9 koh-
dassa sekä 2 momentissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyönnin osalta.

Rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvat yhtiöt voivat kuitenkin ilman henkilöstön
kanssa käytäviä neuvotteluja päättää, että ne soveltavat, mitä 28–30 §:ssä säädetään hen-
kilöstön osallistumisesta välittömästi muodostettavan yhtiön rekisteröinnistä alkaen. 

Jos rajat ylittävän sulautumisen tuloksena muodostettavassa yhtiössä, yhtiön kotipaikan
siirron seurauksena syntyvässä yhtiössä tai jakautumisen seurauksena muodostettavissa
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yhtiöissä tulee 1 tai 2 momentin mukaan sovellettavaksi henkilöstön osallistumista koske-
va järjestelmä, kyseiselle yhtiölle tai yhtiöille on valittava sellainen yhtiömuoto, jossa
henkilöstö voi osallistua yhtiön hallintoon. 

30 c § 

Päätös olla aloittamatta tai lopettaa neuvottelut 

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu erityinen neuvotteluryhmä voi päättää olla aloit-
tamatta neuvotteluja tai lopettaa neuvottelut. Päätös edellyttää vähintään kahden kolmas-
osan enemmistöä niiden jäsenten äänistä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa
henkilöstöstä. Rajat ylittävien sulautumisten osalta päätöksen hyväksyminen edellyttää,
että päätöstä ovat tukeneet sellaiset jäsenet, jotka edustavat vähintään kahdessa jäsenval-
tiossa työskentelevää henkilöstöä. Kun erityinen neuvotteluryhmä on päättänyt olla aloit-
tamatta neuvotteluita tai lopettaa neuvottelut, henkilöstön oikeus osallistua yhtiön hallin-
toon määräytyy 30 a §:ssä säädetyllä tavalla yhteistoimintalain mukaan niiden rajat ylittä-
vien järjestelyjen seurauksena syntyvien yhtiöiden osalta, joiden kotipaikka on Suomessa.
Tällöin 30 b ja 30 d–30 f §:ää ei sovelleta.

30 d § 

Henkilöstön osallistumisen rajoittaminen 

Jos henkilöstön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen tulisivat sovellettaviksi henki-
löstön osallistumista koskevat 28–30 §:n säännökset, henkilöstön edustajien osuutta koti-
paikan siirron, rajat ylittävän sulautumisen tai jakautumisen tuloksena muodostettavassa
yhtiössä tai yhtiöissä voidaan rajoittaa. Henkilöstön edustajien osuus sulautumisen tai ko-
tipaikan siirron seurauksena syntyvän tai kussakin jakautumisen seurauksena syntyvän
yhtiön hallintoelimessä ei kuitenkaan saa olla vähemmän kuin yksi kolmasosa, jos henki-
löstön edustajien osuus on yhdessäkin sulautumiseen osallistuvassa tai kotipaikan siirtä-
vässä tai jakautumisen kohteena olevassa yhtiössä vähintään yksi kolmasosa hallituksen
tai muun hallintoelimen jäsenistä.

30 e §

Henkilöstön osallistumisoikeuksien suoja 

Jos rajat ylittävän sulautumisen, jakautumisen tai kotipaikan siirron tuloksena muodos-
tetussa suomalaisessa yhtiössä sovelletaan henkilöstön osallistumisjärjestelmää, yhtiön on
varmistettava, että henkilöstön osallistumisoikeudet turvataan mahdollisessa myöhem-
mässä rajat ylittävässä tai kotimaisessa sulautumisessa, jakautumisessa ja kotipaikan siir-
rossa ensin mainitun rajat ylittävän sulautumisen, jakautumisen tai kotipaikan siirron voi-
maantuloa seuraavien neljän vuoden ajan. Tällöin sovelletaan tämän luvun säännöksiä
henkilöstön osallistumisoikeuksien järjestämisestä. 

30 f § 

Henkilöstön osallistumisoikeuksien jatkuvuuden suoja

Henkilöstön osallistumista koskevia järjestelyjä, joita sovellettiin ennen yhtiön rajat
ylittävää jakautumista tai kotipaikan siirtoa, sovelletaan edelleen siihen asti, kunnes hen-
kilöstön osallistumisen järjestämiseen sovelletaan mahdollisia myöhemmin sovittavia jär-
jestelyjä tai sovittujen järjestelyjen puuttuessa kunnes sovelletaan 28–30 §:ssä tarkoitettu-
ja henkilöstön osallistumista koskevia toissijaisia säännöksiä.
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30 g § 

Työntekijöiden kuuleminen rajat ylittävää sulautumista, jakautumista tai kotipaikan 
siirtoa koskevasta suunnitelmasta tai selvityksestä

Jos Suomeen sijoittunut osakeyhtiö aikoo toteuttaa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vien valtioiden rajat ylittävän sulautumisen, jakautumisen tai kotipaikan siirron, työnteki-
jöille tulee tiedottaa ja heitä kuulla ennen kuin yhtiössä päätetään rajat ylittävää sulautu-
mista, jakautumista tai yhtiö kotipaikan siirtoa koskevasta osakeyhtiölain mukaisesta
suunnitelmasta tai selvityksestä sen mukaan, kummasta päätetään ensin.

Työntekijöille tulee antaa perusteltu vastaus heidän asiasta esittämiinsä huomautuksiin
ennen yhtiökokousta, jossa päätetään rajat ylittävää sulautumista, jakautumista tai yhtiön
kotipaikan siirtoa koskevan suunnitelman hyväksymisestä.

30 h § 

Työnantajavelvoitteiden siirtyminen rajat ylittävien yritysjärjestelyjen yhteydessä

Jos Euroopan talousalueella toteutettavaa rajat ylittävää yritysjärjestelyä on pidettävä
työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:n 1 momentissa tai merityösopimuslain
(756/2011) 1 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuna liikkeenluovutuksena, järjestelyyn
osallistuvan yhtiön henkilöstön työsuhteisiin perustuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin
sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 ja 2 momentin tai merityösopimuslain 1 lu-
vun 10 §:n säännöksiä.

Siltä osin kuin työsopimuslain tai merityösopimuslain liikkeenluovutusta koskevat
säännökset eivät tule sovellettaviksi, yhtiön rajat ylittävän sulautumisen, jakautumisen tai
kotipaikan siirron voimaantuloajankohtana voimassa olevat henkilöstön työsuhteisiin pe-
rustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sulautumisen, kotipaikan siirron tai jakautu-
misen voimaantulopäivänä rajat ylittävän sulautumisen tai kotipaikan siirron tuloksena
muodostettavan yhtiön vastattaviksi tai rajat ylittävää jakautumista koskevan suunnitel-
man mukaisesti vastaanottavan yhtiön tai yhtiöiden vastattaviksi.

32 §

Poikkeaminen työnantajan tiedonantovelvollisuudesta

Eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan tai osallistuvan yhtiön hallintoneuvosto tai hal-
litus ei ole erityisen painavista syistä, joita ei ole voitu ennakolta tietää, velvollinen ilmai-
semaan työntekijöille tai henkilöstön edustajille tietoja, kun tietojen luovuttamisesta ai-
heutuisi puolueettomasti arvioiden eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan tai osallistu-
van yhtiön tai sen tytäryhtiöiden ja toimipaikkojen tuotannolle tai toiminnalle merkittävää
haittaa tai vahinkoa. Edellä mainitut tiedot tulee kuitenkin antaa viivytyksettä sen jälkeen,
kun perusteita poikkeamiselle tiedonantovelvollisuudesta ei enää ole. Samalla on selvitet-
tävä poikkeuksellisen menettelyn syyt. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta tässä laissa tarkoitettuun henkilöstön hal-
lintoedustukseen yrityksen toimielimessä.

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 7 luvun
10 §:ssä säädetään luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen irtisanomi-
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sesta ja merityösopimuslain 8 luvun 9 §:ssä luottamusmiehen irtisanomisesta, silloin kun
nämä ovat eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan, näiden tytäryhtiöiden tai toimipaik-
kojen taikka osallistuvan yhtiön Suomessa työskentelevää henkilöstöä.

————
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2023.
Henkilöstön osallistumisen järjestämiseen yhtiön sulautumisen, jakautumisen tai koti-

paikan siirron yhteydessä sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä, jos sulautumista, jakautumista tai kotipaikan siirtoa koskeva suunnitelma on rekis-
teröity ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 19.1.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Tuula Haatainen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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