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Lag
om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska koope-

rativa föreningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa för-

eningar (758/2004) lagens rubrik samt 1, 2, 31, 33 och 34 §, 2, 33 och 34 §, sådana de ly-
der, lagens rubrik samt 2, 33 och 34 § i lag 663/2006, 1 § delvis ändrad i lag 663/2006 och
31 § i lag 615/2018, samt

fogas till lagen en ny 2 a § och ett nytt 5 a kap. som följer:

Lag
om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar 
samt vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna arbetstagarinflytandet i europabolag och europeiska
kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande del-
ning av bolag.

Arbetstagarinflytandet ordnas i första hand genom förhandlingar och avtal i enlighet
med 3 och 4 kap. eller, om avtal inte träffas, i enlighet med referensbestämmelserna i
5 kap.

2 §

Tillämpning av lagen på europabolag och europeiska kooperativa föreningar

Denna lag tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolag och europe-
iska kooperativa föreningar som registreras i Finland. Bestämmelserna i denna lag om hur
platserna i det särskilda förhandlingsorganet och i representationsorganet fördelas i Fin-
land samt bestämmelserna om hur arbetstagarrepresentanterna i det särskilda förhand-
lingsorganet, representationsorganet och europabolagets eller den europeiska kooperativa
föreningens förvaltningsorgan, tillsynsorgan och föreningsstämma utses i Finland tilläm-
pas dock oavsett i vilken medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet euro-
pabolaget eller den kooperativa föreningen registreras.

Om en europeisk kooperativ förening har bildats av fysiska personer eller av en enda
juridisk person och fysiska personer som tillsammans sysselsätter mindre än 50 arbetsta-
gare eller minst 50 arbetstagare i endast en medlemsstat, tillämpas på arbetstagarinflytan-
det bestämmelserna om motsvarande sammanslutningar i den stat där den kooperativa för-
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eningen har sin stadgeenliga hemort och på föreningens dotterbolag och driftställen be-
stämmelserna om motsvarande sammanslutningar i de stater där dessa är etablerade eller
är belägna. Om dock minst en tredjedel av en europeisk kooperativ förenings och dess dot-
terbolags och driftställens arbetstagare i minst två olika medlemsstater efter registrering
av föreningen begär det eller om antalet arbetstagare är minst 50 i minst två medlemssta-
ter, ordnas arbetstagarinflytandet i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som iakttas i
europeiska kooperativa föreningar som bildats av juridiska personer eller genom ombild-
ning.

Om en europeisk kooperativ förenings stadgeenliga hemort flyttas till en annan med-
lemsstat ska minst samma rätt till arbetstagarinflytande tillämpas som före flyttningen.

2 a §

Tillämpning av lagen på ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande 
fusion eller delning

På ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande fusion och gränsöver-
skridande delning av bolag tillämpas 5 a kap., om ett system för arbetstagarmedverkan an-
vänds. Dessutom tillämpas då 31 § 2 mom., 33 § 2 mom., 34 § 3 mom., 37 § och 39 §
2 mom.

5 a kap.

Ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande fusion och 
gränsöverskridande delning av bolag

30 a §

Tillämpning av bestämmelserna om europabolag

Om minst ett av de bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion har ett sådant sys-
tem för arbetstagarmedverkan som avses i 3 § 12 punkten, ska ett i 4 § 2 mom. avsett sär-
skilt förhandlingsorgan förhandla med de deltagande bolagens behöriga organ om ordnan-
det av arbetstagarnas medverkan. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tillämpas då
2 § 1 mom., 4–12 och 14 §, 16 § 1 mom. 1 och 7–9 punkten samt 2 mom., 18 § 1 mom.,
19 §, 28 § 2 och 3 mom. samt 29 och 30 §. Dessutom tillämpas 18 § 2 mom. 2 punkten så
att tillämpligheten av referensbestämmelserna om arbetstagarmedverkan i 28–30 § förut-
sätter procenttalet 331/3 i stället för 25. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tilläm-
pas dessutom artikel 12.2–12.4 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för eu-
ropabolag.

Bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion kan emellertid utan förhandlingar med
personalen välja att tillämpa de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som av-
ses i 28–30 § direkt från och med dagen för registreringen av det bolag som bildas.

Om minst ett av de fusionerande bolagen omfattas av ett system för arbetstagarmedver-
kan och ett sådant system ska börja tillämpas i enlighet med 1 och 2 mom. i det bolag som
bildas genom den gränsöverskridande fusionen, ska bolaget få en bolagsform som möjlig-
gör arbetstagarnas rätt till medverkan.

30 b §

Beslut om att inte inleda förhandlingar eller om att avbryta förhandlingar

Ett sådant särskilt förhandlingsorgan som avses 30 a § 1 mom. får besluta att inte inleda
förhandlingar eller att avbryta förhandlingarna. Beslutet förutsätter minst två tredjedels
majoritet av rösterna från de ledamöter som representerar minst två tredjedelar av arbets-
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tagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare i minst två
medlemsstater. Då tillämpas inte 30 a och 30 c–30 e §.

30 c §

Begränsning av arbetstagarnas medverkan

Om de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som avses i 28–30 § blir til-
lämpliga efter förhandlingar med arbetstagarna, kan omfattningen av arbetstagarnas med-
verkan begränsas i det bolag som bildas genom den gränsöverskridande fusionen. Andelen
arbetstagarrepresentanter i förvaltningsorganet får dock inte vara mindre än en tredjedel,
om andelen arbetstagarrepresentanter i ett av de fusionerande bolagen utgör minst en tred-
jedel av antalet ledamöter i styrelsen eller något annat förvaltningsorgan.

30 d §

Skydd av arbetstagarnas rätt till medverkan

Om ett finskt bolag som har bildats genom gränsöverskridande fusion fusioneras med
ett annat finskt bolag, får arbetstagarnas rätt till medverkan inte inskränkas under de tre år
som följer efter ikraftträdandet av den gränsöverskridande fusionen.

30 e §

Gränsöverskridande delningar

Vad som ovan föreskrivs om ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöver-
skridande fusioner gäller i tillämpliga delar även gränsöverskridande delningar.

31 §

Tystnadsplikt

Ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet eller representationsorganet samt de
experter som biträder dem får inte röja någon information om företagshemligheter som de
fått i förtroende och vilkas spridning vore ägnad att skada företaget eller någon annan ju-
ridisk person eller deras kompanjon eller medkontrahent till andra än de arbetstagare och
arbetstagarrepresentanter som ärendet berör. Detsamma ska gälla för arbetstagarrepresen-
tanter och experter inom ramen för ett informations- och samrådsförfarande. Tystnads-
plikten fortsätter att gälla även efter utgången av mandatperioden.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också i fråga om tystnadsplikten för ledamöterna
i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 30 a § och de experter som biträder dem.

33 §

Skydd för arbetstagarrepresentanter

På uppsägningsskyddet för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet och repre-
sentationsorganet, arbetstagarrepresentanterna inom ramen för informations- och sam-
rådsförfarandet och de medlemmar i europabolagets eller den europeiska kooperativa för-
eningens tillsyns- eller förvaltningsorgan eller föreningsstämmor som representerar ar-
betstagarna tillämpas vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om
uppsägning av arbetsavtalet för förtroendemän och förtroendeombud, i sådana fall där
dessa är arbetstagare anställda i ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening, de-
ras dotterbolag eller driftställen eller i ett deltagande bolag i Finland.
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Det uppsägningsskydd som avses i 1 mom. gäller också ledamöterna i det särskilda för-
handlingsorgan som avses i 30 a § vid ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöver-
skridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag.

34 §

Befrielse från arbete, ersättningar och ansvar för kostnader

Arbetsgivaren ska befria i 33 § angivna arbetstagarrepresentanter från normalt arbete
för den tid som de behöver för deltagande i möten i det särskilda förhandlingsorganet eller
representationsorganet eller för informations- och samrådsförfarandet, för förhandlingar
om ordnandet av arbetstagarnas medverkan eller för deltagande i möten i europabolagets
eller den europeiska kooperativa föreningens förvaltnings- eller tillsynsorgan eller fören-
ingsstämmor samt för till dessa förfaranden direkt anslutna förberedelser bland arbetsta-
garrepresentanterna. Arbetsgivaren ska också ersätta dem för inkomstbortfall. Angående
annan befrielse från arbete samt ersättning för inkomstbortfall ska i varje enskilt fall över-
enskommas mellan ifrågavarande arbetstagarrepresentanter och arbetsgivaren.

Kostnaderna i samband med det särskilda förhandlingsorganets verksamhet och för-
handlingar, inklusive skäliga kostnader för experter, ska bäras av de deltagande bolagen
så att det särskilda förhandlingsorganet kan utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas också på befrielse från arbete och ersätt-
ning för inkomstbortfall för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i
30 a § samt på ersättning för förhandlingsorganets kostnader.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 30 december 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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