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Rajat ylittävät yrityssulautumiset ja
jakautumiset
Osakeyhtiölaki ja hallintoedustuslaki
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Rajat ylittävän sulautumisen määritelmä
•

•
•
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Osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sulautua toiseen osakeyhtiöön (vastaanottava
yhtiö), jolloin sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja
sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena
vastaanottavan yhtiön osakkeita (sulautumisvastike saa olla myös rahaa, muuta
omaisuutta ja sitoumuksia)
Osakeyhtiö voi osallistua myös sellaiseen sulautumiseen, jossa suomalaiseen
yhtiöön sulautuu ulkomainen yhtiö tai suomalainen yhtiö sulautuu ulkomaiseen
yhtiöön (rajat ylittävä sulautuminen)
Sulautuvaan suomalaiseen osakeyhtiöön ja vastaanottavaan ulkomaiseen
oikeushenkilöön sovelletaan, mitä laissa säädetään rajat ylittävästä
sulautumisesta

Sulautumissuunnitelma (merger plan)
•
•
•
•
•
•
•
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Rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on laadittava
sulautumissuunnitelma
Ulkomaisen osakeyhtiön puolesta sulautumissuunnitelman laatii ja allekirjoittaa
yhtiön toimivaltainen elin
Sen tulee sisältää mm. seuraavat kohdat:
selvitys sulautumisen syistä
ehdotus päivämääräksi, josta alkaen sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden
liiketoimet katsotaan kirjanpidon kannalta suoritetuiksi vastaanottavan yhtiön
lukuun
selvitys rajat ylittävän sulautumisen todennäköisistä työllisyysvaikutuksista
(työntekijöiden määrä tulisi siis käydä ilmi)
selvitys menettelyistä, joiden mukaisesti määritetään yksityiskohtaiset säännöt
työntekijöiden osallistumisesta niiden oikeuksien määrittelyyn, jotka koskevat
työntekijöiden osallistumista vastaanottavassa yhtiössä

Sulautumissuunnitelma (merger plan)
•
•
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Sulautumissuunnitelma on ilmoitettava rekisteröitäväksi yhden (1)
kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta
Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto

Hallituksen selvitys
•

•

•

6

Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen on laadittava lisäksi
selvitys sulautumisen todennäköisistä seurauksista osakkeenomistajille,
velkojille ja työntekijöille siltä osin kuin seuraukset eivät ilmene
sulautumissuunnitelmasta
Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön on pidettävä selvitys
osakkeenomistajan, velkojan ja henkilöstön edustajien tai, jollei edustajia ole,
henkilöstön nähtävänä ja lähetettävä selvitys osakkeenomistajalle
Jos yhtiö saa henkilöstön edustajilta selvitystä koskevan lausunnon, se on
liitettävä selvitykseen, pidettävä osakkeenomistajan nähtävänä ja lähetettävä
osakkeenomistajalle

Riippumattoman asiantuntijan lausunto
•

•

•
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Rajat ylittävää sulautumissuunnitelmaa koskevaan suomalaisesta
osakeyhtiöstä annettavaan riippumattoman asiantuntijan lausuntoon
sovelletaan säännöksiä tilintarkastajan lausunnosta
Rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitukset tai
vastaavat toimivaltaiset elimet voivat kuitenkin yhdessä nimetä yhden tai
useamman riippumattoman asiantuntijan antamaan rajat ylittävää
sulautumista koskevasta sulautumissuunnitelmasta yhteisen lausunnon
kaikille sulautumiseen osallistuville yhtiöille
Yhteisen lausunnon antajaksi voidaan nimetä myös sen jäsenvaltion lain
mukainen riippumaton asiantuntija, jonka lainsäädäntöä sovelletaan
sulautumiseen osallistuvaan ulkomaiseen osakeyhtiöön (esim. notaari (DE)

Rekisteröiminen
•

•
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Jos suomalainen osakeyhtiö on vastaanottava yhtiö rajat ylittävässä
sulautumisessa, sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on ilmoitettava
sulautuminen rekisteröitäväksi laissa säädetyllä tavalla kuuden (6) kuukauden
kuluessa siitä, kun sulautumiseen osallistuvat suomalaiset yhtiöt ovat
tehneet sulautumista koskevan päätöksen
Lisäksi muille sulautumiseen osallistuville yhtiöille on tullut antaa sen valtion,
jonka lainsäädäntöä sovelletaan sulautumiseen osallistuvaan ulkomaiseen
osakeyhtiöön, rekisteriviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen
todistus sulautumisen edellytyksenä olevien toimien suorittamisesta (liittyvät
yleensä velkojiin) ja muodollisuuksien täyttämisestä

Rekisteröiminen
•
•
•

•
•
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Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä sulautuminen, jos velkoja ei ole
vastustanut sulautumista
Velkojan vastustaessa sulautuminen raukeaa yhden (1) kuukauden kuluttua
määräpäivästä, mutta yritys voi maksaa velan tai asettaa riittävän vakuuden,
jolloin raukeaminen peruuntuu
Tämän lisäksi edellytyksenä on, että sulautumiseen osallistuvat ulkomaiset
osakeyhtiöt hyväksyvät lunastusoikeuden ja että henkilöstön edustamista
koskevat säännöt on määritelty henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa
annetun lain (hallintoedustuslaki) mukaisesti sekä se, että kaikki sulautumiseen
osallistuvat yhtiöt ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman samoin ehdoin
Rekisteriviranomaiselle tulee toimittaa myös kaikki laissa tarkoitetut todistukset
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä riippumattoman asiantuntijan lausunto

Päätöksen tekeminen
•

•
•
•
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Lisäksi tietyt asiakirjat (mm. sulautumissuunnitelma, tilinpäätökset,
toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset) on pidettävä
osakkeenomistajan nähtävänä kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön
pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi
yhtiökokouksessa vähintään yhden (1) kuukauden ajan ennen sulautumisesta
päättävää yhtiökokousta
Suomalaisen osakeyhtiön velkojien suojasta säädetään laissa erikseen:
kuulutus velkojille, yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille ja
yrityssaneeraustilanteen erityiskohtelu)
Suomalaisen osakeyhtiön sulautumista koskevasta päätöksestä päättää
sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous
Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta päättää hallitus

Päätöksen tekeminen
•
•
•
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Lisäksi yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus tulee toimittaa erikseen optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille
Suomeen rekisteröitävässä sulautumisessa sulautumispäätöksen
oikeusvaikutuksista suomalaisessa yhtiössä säädetään erikseen
Sulautumisesta päättävä yhtiökokous on pidettävä tai hallituksen
sulautumispäätös tehtävä neljän (4) kuukauden kuluessa
sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä, tai sulautuminen raukea

Päätöksenteon jälkeen
•

•
•
•
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Tämän jälkeen rekisteriviranomaisen on viipymättä viran puolesta
ilmoitettava sulautumisen rekisteröinnistä sille ulkomaiselle
rekisteriviranomaiselle, jonka pitämään rekisteriin sulautuva ulkomainen
yhtiö on rekisteröity
Sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä
vastaanottavalle yhtiölle, kun päätös on tehty ja kun sulautumisen
täytäntöönpano on rekisteröity
Samanaikaisesti sulautuva yhtiö purkautuu ja kombinaatiosulautumisessa
vastaanottava yhtiö syntyy
Rajat ylittävässä kombinaatiosulautumisessa vastaanottava yhtiö voidaan
rekisteröidä siis myös sellaiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon, jonka lakia ei sovelleta sulautuvaan yhtiöön

Päätöksenteon jälkeen
•

•
•
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Rekisteriviranomaisen antamassa todistuksessa vahvistetaan, että
sulautumiseen osallistuvat suomalaiset yhtiöt ovat suorittaneet kaikki
sulautumisen edellytyksenä olevat toimenpiteet ja täyttäneet laissa
edellytetyt muodollisuudet
Useimmiten sulautumisia harjoittavat ns. holding-yhtiöt (joilla ei ole omaa
työvoimaa) ja yleensä vakuutusalalla
Samat edellä mainitut säännökset koskevat myös yritysten rajat ylittäviä
jakautumisia, tosin sillä erotuksella, että seurauksena on kaksi eri maissa
olevaa erillistä yhtiötä

Arvopaperimarkkinalaki
11 luku
Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus
Yleistä laista
14

(Julkinen) ostotarjous l. takeover bid
•

•
•
•
•
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Tätä lukua, 27 §:ää lukuun ottamatta, sovelletaan tarjouduttaessa
vapaaehtoisesti (vapaaehtoinen ostotarjous) tai 19 §:n velvoittamana
(pakollinen ostotarjous) julkisesti ostamaan säännellyllä markkinalla
Suomessa kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita
Voi olla myös rajat ylittävä
Ostotarjouksen julkistaminen ja antaminen tiedoksi:
Päätös julkisesta ostotarjouksesta on julkistettava välittömästi sekä annettava
tiedoksi kohdeyhtiölle
Julkistamisen jälkeen päätös on annettava viipymättä tiedoksi kohdeyhtiön ja
tarjouksen tehneen yrityksen henkilöstön edustajalle tai, jollei tällaista ole,
henkilöstölle

Ostotarjoukseen liittyvä menettely
•

•

•
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Julkistamisessa on mainittava tarjouksen tarkoittama arvopaperimäärä,
tarjouksen voimassaoloaika ja tarjottu vastike sekä muut tarjouksen
toteuttamiselle asetetut olennaiset ehdot
Julkistamisesta on myös käytävä ilmi, miten menetellään, jos hyväksyvät
vastaukset kattavat tarjouksen tarkoittamaa määrää suuremman määrän
arvopapereita
Ennen ostotarjouksen voimaantuloa ostotarjouksen tekijän on julkistettava ja
pidettävä tarjouksen voimassaoloajan yleisön saatavilla tarjousasiakirja, joka
sisältää olennaiset ja riittävät tiedot tarjouksen edullisuuden arvioimiseksi,
sekä toimitettava se kohdeyhtiölle ja asianomaiselle kaupankäynnin
järjestäjälle säännellyllä markkinalla

Ostotarjoukseen liittyvä menettely
• Tarjousasiakirjan saa julkistaa, kun Finanssivalvonta on
hyväksynyt sen (päätettävä viiden (5) pankkipäivän kuluessa
siitä, kun asiakirja on annettu sen hyväksyttäväksi)
• Tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen kohdeyhtiön on
annettava se tiedoksi henkilöstönsä edustajalle tai, jollei
tällaista ole, henkilöstölle
• Ostotarjouksen voimassaoloajan on oltava vähintään kolme ja
enintään kymmenen viikkoa
• Kohdeyhtiön hallituksen on julkistettava lausuntonsa
tarjouksesta
• Lausunto tulee julkistaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
tarjousasiakirja tai sen luonnos on toimitettu kohdeyhtiölle
17

Ostotarjoukseen liittyvä menettely
•

•

•

18

Kohdeyhtiön on annettava edellä tarkoitettu lausunto julkistamisen
yhteydessä tiedoksi henkilöstönsä edustajille tai, jollei edustajia ole,
henkilöstölle
Jos ennen lausunnon julkistamista kohdeyhtiö saa henkilöstön
edustajilta erillisen lausunnon tarjouksen vaikutuksista työllisyyteen,
tämä lausunto tulee liittää hallituksen lausuntoon
Ostamisesta päättää sittemmin yhtiöiden hallitukset tai tietyissä
tilanteissa yhtiökokous

Helsinki Takeover Code
•
•
•
•
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Helsinki Takeover Code on Keskuskauppakamarin julkaisema
itsesäätelyohjeistus, jota yritykset näissä tapauksissa hyvin usein ja
kirjaimellisesti noudattavat
Sen mukaan työntekijöiden hallintoedustaja ei saa kuitenkaan missään
tapauksessa osallistua niihin esimerkiksi hallituksen kokouksiin, joissa
päätetään tai käsitellään ostotarjoukseen liittyviä asioita
Ohjeen mukaan työntekijäasema voi saada tässä tapauksessa aikaan
”tilanteen vaarantavan riippuvuusaseman”
Tämä ei tietenkään ole totta tai lainmukaista, koska hallintoedustuslaki
sisältää omat kohtansa koskien tilanteita, joiden käsittelyyn hallintoedustaja
ei saa osallistua

Hallintoedustuslaki
•

Henkilöstön edustajilla ja yrityksen valitsemilla asianomaisen toimielimen
jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet, myös samaan aineistoon
samassa laajuudessa kuin muillakin (jollei toisin sovita)

•

Henkilöstön edustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osaa:
– yrityksen johdon valintaa tai erottamista
– johdon sopimusehtoja
– henkilöstön työsuhteen ehtoja taikka
– työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn
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Yhtiölakipaketti
2019
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Mitä ns. yhtiölakipaketti koskee
•
•
•

•
•
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Se koskee rajat ylittäviä yritysten siirtymisiä: sulautumisia, jakautumisia ja
yrityksen (rekisteröidyn) toimipaikan siirtymisiä
Eniten mahdollisena riskinä on esillä ollut uusin muoto eli yrityksen toimipaikan
siirtyminen
Nyt siirtyminen voitaisiin suorittaa myös maahan, jossa yrityksellä ei ole
varsinaista toimintaa tai johon sillä ei ole suoraa esim. taloudellista liittymäkohtaa
(ns. registered seat –käsite/inkorporaatioteoria, rekisteröity kotipaikka)
Vastapuolen tavoite sinänsä toteutui niin, että yritys voi nyt muuttaa toiseen
maahan ilman purkautumista, varojen jakoa ja uudelleenmuodostumista
Tahtotilana (neuvostossa etenkin) on ollut, että yritys voi ainoastaan rekisteröidyn
toimipaikan muutoksella muuttua toisen maan lakien ja yhtiömuodon mukaiseksi
yritykseksi

Mitä yhtiölakipaketti koskee
•

•
•
•
•
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Ay-liike yritti viimeiseen asti saada mukaan varmistusta siitä, että siirtyvällä
yrityksellä tulee olla siinä maassa, johon se on siirtymässä, jotakin todellista
taloudellista tai muuta toimintaa (ns. real seat –teoria) => tämä saatiin myös
tietyllä tavalla toteutettua
Tässä ns. vapaassa siirtymisessä oli havaittavissa paljon vaaratilanteita etenkin
työntekijöiden oikeuksille
Suoran real seat-mallin saaminen olisi ollut hyvin tärkeää etenkin vapaaseen
siirtymiseen liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi (ns. postilaatikkoyritykset)
Yhtiölakipaketin valmistelu aloitettiin jo pidemmän aikaa sitten v. 2014 ja SPE:n
(societas privata europaea) ja SUP:n (societas unius personae) kautta päädyttiin
tähän lakipakettiin
Veroasiat tulevat vielä erikseen

Yhtiölakipaketin tämänhetkinen tilanne
•
•
•
•
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Trilogit l. kolmikantaneuvottelut saatiin loppukeväästä päätökseen ja sieltä on
tullut sopimus, joka on allekirjoitettu
Tästä sopimuksesta tulee loppujen lopuksi uusi direktiivi
Tällä hetkellä vielä lopullinen versio kielitarkastuksessa ns. juristilingvisteilla
Alun perin EP:n ehdotus oli erinomainen, mutta siellä läpimenneet
ehdotukset olivat aika lailla poliittisia unelmia, jotka eivät todellisuudessa
tulleet kantamaan, onhan lakipaketissa siis yhä ollut taustalla yritysten
vapaan liikkumisen artikla SEUT:ssa, ei työntekijöiden oikeuksia koskevat asiat

Lakitaustaa EU:n tasolla
•
•
•
•
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Kyse on ollut tavoitellusta ns. helposta yhtiön kotipaikan siirtämisestä ja
lakipohjana tälle ovat olleet SEUT:in (Sopimus EU:n Toiminnasta) artiklat 4955 ja niistä etenkin artikla 50, joka koskee yhtiöiden vapaata liikkuvuutta
Tämä on myös se asia, joka rajaa aika tehokkaasti niitä asioita, joita ay-liike on
voinut tämän paketin nojalla vaatia
Jos nyt olisi voitu saada lisää erityisesti työntekijöiden tiedottamista,
kuulemista tai osallistumisoikeuksia koskevia oikeuksia, olisi oikeuspohjana
tullut olla tässä olla SEUT 153 artikla (tiedottaminen ja kuuleminen)
(Taustalla vaikuttivat myös toki ESPK 21 ja 22 artiklat, POK 27 artikla ja
sosiaalinen pilari, mutta niillä ei ole ylipäätään samaa vaikutusta kuin olisi
tuolla 153 artiklalla)

Lakipaketti lyhyesti
•
•
•

•
•
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Nyt sisältää vahvat velvoitteet työntekijöiden tiedottamiseen ja kuulemiseen
ennen (ja hiukan myös jälkeen) rajat ylittävää toimenpidettä (RYT), mikä on iso
parannus ja mitä me toivoimme
Säännökset koskevat nyt kaikkia yhtiömuodon muutoksen muotoja (aikaisemmin
sulautuminen oli ulkopuolella), mikä oli meillä myös tavoitteena
Nyt työnantajan tulee antaa työntekijöille ja/tai heidän edustajilleen hyvin
yksityiskohtainen raportti koskien toimenpiteitä, joihin ollaan ryhtymässä, kuten
myös arviota ja syitä (explain and justify them) muutosten taustalla ja mahdollisia
vaikutuksia työntekijöihin
Myöhemmin mainitaan myös vaikutusten (“implications”) arviointi, mikä osaltaan
parantaa annettavan tiedon määrää ja arvioitavien vaikutusten määritelmää
Työntekijät saavat antaa asiassa yksityiskohtaisen mielipiteen, jossa voidaan ottaa
kaikkiin RYT:iin liittyviin asioihin kantaa

Lakipaketti lyhyesti
•
•

•

•
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Seuraavaksi työnantajan tulee antaa työntekijöille perusteltu vastaus kaikkiin
esitettyihin asioihin ennen kuin yritys voi liikkua asiassa eteenpäin ja ennen kuin
esim. lopullinen päätös sitä koskien voidaan tehdä
Kaikki tämä em. materiaali tulee toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle (onneksi
itsenäisen asiantuntijan (yleensä tilintarkastaja) käsite tiputettiin koko paketista,
mikä oli meillä myös toiveena) l. nyt kyse on valtion tahosta ja kansallisesta
sääntelystä
Tämän jälkeen toimivaltaisen viranomaisen tulee kuulla tarvittaessa kaikkia
sidosryhmiä, ja etenkin jos on olemassa epäilyksiä väärinkäytöksistä ja/tai
keinotekoisesta järjestelmästä => tämän tarkoituksena on selvittää ja varmistua
siitä, että yhtiömallin muutos ei johda väärinkäytöksiin ja oikeuksien polkemiseen
Vasta tämän jälkeen toimivaltainen viranomainen voi antaa asiassa luvan siirtyä
rajojen yli eli todistuksen (certificate)

Lakipaketti lyhyesti
•
•
•
•
•
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Työntekijät saavat kommentoida myös yhtiömuodon muutokseen liittyvää
ehtoluonnosta (viranomaiselle)
Kaiken tämän selvityksen tekee siis toimivaltainen viranomainen lähtömaassa
(mikä varmasti tarkoittaa ainakin osaltaan ”ulospäästämisen” vaikeuttamista)
Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi pyytää aina myös mitä tahansa
lisätietoja, kun ja jos niitä tarvitsee ja yrityksen on ne aina annettava
Lakipakettiin yritettiin saada pakollista EWC:n säätämistä tulevaan yritykseen,
mutta sitä ei saatu
EWC mainitaan kuitenkin tämän selvityksen/raportin yhteydessä, jossa sitä
on siis pakko kuulla oikeassa vaiheessa

Lakipaketti lyhyesti (taustaa)
•
•
•
•
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Se, mihin jouduimme kiinnittämään paljon huomiota, on mainittu väärinkäytösten
ehkäisy ja etenkin real seat ja registered seat – problematiikka
Siihen on ollut valitettavan vaikeaa puuttua ottaen huomioon syksyllä 2017 tullut
ns. Polpud-tuomio EUT:sta ja kansalliset toisistaan poikkeavat säännökset
Se, että neuvoston esittämät vapaaehtoiset järjestelyt nyt poistettiin ja saatiin
ainakin jossakin määrin tukevimmiksi, on toki erittäin hyvä asia
(Polpud olisi sinänsä sallinut työntekijöiden, velkojien ja kuluttajien paremman
suojelun, mutta siihen neuvosto ja komissio eivät nyt lähteneet. EP:ssä olisi vielä
esityksessä todellisen taloudellisen toiminnan siirtämisen vaatimus (jonka toki
yhä jäsenmaa voi vaatia ennen lähtöä: vaikuttamisen paikka Suomessa) tai jopa
se, että yrityksen päätoiminnan ja rekisteröidyn toimipaikan tulee olla samassa
valtiossa (juuri tuo real seat – käsite)

Lakipaketti lyhyesti
•

•
•
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On kuitenkin – onneksi - hyvin epätodennäköistä, että mikään jäsenmaa ihan
ehdoin tahdoin, helposti ja heppoisin perustein päästää yrityksen lähtemään
omasta maastaan, koska se on kuitenkin jäsenvaltion asiana nyt päättää
näistä asioista ja kriteereistä kansallisesti
Nyt aloitetaan myös postilaatikkoyrityksiä koskeva selvitys lakiasioiden
pääosastossa (DG JUST:issa)
Postilaatikkoyrityksiä on arvioiden mukaan Euroopassa jopa 500.000 ja niitä
on ollut havaittavissa myös Suomen ja Viron välillä

Lakipaketti lyhyesti
•

•
•

•
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Nyt direktiiviin tuleva säännös koskee myös pakkoa hallintoedustuksen
järjestämiselle uudessa yhtiössä: jos työntekijöiden määrä täyttää 4/5
saapumismaan lain vaatimuksesta, pitää järjestelmästä alkaa neuvotella
(ensisijaisesti sopimus)
Lisäksi lakiin on tulossa ns. järjestelmien säilytysaika, vaikka työntekijämäärä
alenee seuraavan neljän (4) vuoden aikana
Tavoitteena oli saada pakollinen hallintoedustus eurooppayhtiöön (SE) sekä
näihin rajat ylittävin toimintojen kautta perustettaviin yhtiöihin, mutta sitä
nyt ei saatu (toki oli ihan luonnollista etenkin tässä taustalla olevan
lakipohjan vuoksi)

Lakipaketti lyhyesti
•
•
•
•
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Vaatimukset hallintoedustusmallin harmonisoinnin tarpeellisuudesta EUtasolla lähtevät myös selvitykseen komissioon eli asia on nyt tätä kautta
virallisesti auki ja se tämä on hyvä asia
Ex post- väärinkäytösarviointi tarkoittaa sitä, että väärinkäytöksen
ilmaantuessa tulee seurata sanktio: tehokas, suhteellinen ja ennalta
ehkäisevä
Lisäksi tämä tarkoittaa uudessa lakipaketissa väärinkäytöstilanteiden
olemassaolon arviointia myös yhtiömuodon muutoksen jälkeen
EWC-lakia koskevat sanktiot ovat niin huonoja (samalla kirjauksella), että nyt
täytyy pitää huolta, että todellisuudessa myös lakiin säädetyt sanktiot ovat
riittäviä

Lakipaketti lyhyesti
•
•
•

Komission mukaan on ollut tärkeää saada myös yrityksille oikeusvarmuutta
niiden toimintaan ja että paketissa oli myös sellaisia asioita, jotka olivat hyviä
ja tarkoitettu kaikkien parhaaksi (mm. 4/5 säännös)
Lisäksi voidaan todeta, että sinänsä tiedottamis- ja kuulemisoikeuksia on nyt
vahvistettu
Olemme Suomessa ehdottaneet, että kaikki nämä edellä mainitut lakikohdat
(ehkä myös muiden tiedottamisen, kuulemisen ja osallistumisen lakien
kanssa) olisi hyvä saada samaan lakiin: yhteistoimintakaareen:
– tällöin myös työnantajat tietäisivät minkälaisia pykäliä tulisi missäkin tilanteessa
seurata
– lisäksi olisi tärkeää, että pykälät olisivat sellaisia, että niitä olisi myös helppoa
noudattaa myös käytännössä
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