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YHTIÖOIKEUS

Euroopan unionilla ei ole kodifioitua yhtiöoikeutta, ja jäsenvaltioilla on edelleen
omat yhtiöoikeussäädöksensä, joita muutetaan ajoittain unionin direktiivien ja asetusten
mukaisiksi. EU:n liiketoimintaympäristöä kehitetään jatkuvasti. Päämääränä on luoda
yhtiöoikeudelle ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmälle nykyaikaiset ja toimivat
puitteet, jotka palvelevat eurooppalaisia yrityksiä, sijoittajia ja työntekijöitä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49 artikla, 50 artiklan 1 kohta ja
2 kohdan g alakohta, 54 artiklan toinen kohta sekä 114, 115 ja 352 artikla

TAVOITTEET

Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän hyvin toimivat puitteet luovat
suotuisan liiketoimintaympäristön sisämarkkinoilla kaikkialla EU:ssa. Yhtiöoikeuden
yhdenmukaistamisella pyritään edistämään sijoittautumisvapautta (SEUT:n IV osaston
2 luku) ja varmistamaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklassa vahvistetun
elinkeinovapauden toteutuminen perusoikeuskirjan 17 artiklan (omistusoikeus) asettamissa
rajoissa (1.1.6).
SEUT:n 49 artiklan toisessa kohdassa taataan oikeus ryhtyä harjoittamaan ja harjoittaa itsenäistä
ammattia sekä oikeus perustaa ja johtaa yrityksiä, erityisesti yhtiöitä.
EU:n tämän alan sääntöjen tarkoitus on mahdollistaa yrityksen perustaminen missä
tahansa unionin alueella hyödyntäen ihmisten, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta,
suojella osakkeenomistajia ja muita yhtiöön sidoksissa olevia osapuolia, tehdä yrityksistä
kilpailukykyisempiä sekä kannustaa yrityksiä tekemään yhteistyötä rajojen yli.
Sisämarkkinat edellyttävät Euroopan laajuisten yhtiöiden muodostamista, ja yhtiöiden on
voitava toimia koko unionin alueella yhtenäisen oikeudellisen kehyksen puitteissa.

SAAVUTUKSET

A. Yhteiset vähimmäisvelvoitteet
Vaikka Euroopan unionilla ei ole kodifioitua yhtiöoikeutta, kansallisten yhtiöoikeuden
säännösten yhdenmukaistaminen on luonut tiettyjä vähimmäisvaatimuksia ja kattaa muun
muassa osakkeenomistajien etujen ja heidän oikeuksiensa suojelun, julkisten osakeyhtiöiden
ostotarjoussäännöt, tytäryhtiöiden tietojen julkistamisen, sulautumiset ja jakautumiset,
yhdenmiehen rajavastuuyhtiöiden vähimmäistason säännöt, taloudellisen raportoinnin ja
kirjanpidon, yhtiöiden tietojen saatavuuden parantamisen ja nopeuttamisen sekä yritysten tietyt
velvoitteet antaa tietoja.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.1.6.pdf
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1. Yrityksen perustaminen sekä pääomaa ja tietojen antamista koskevat vaatimukset
Ensimmäistä neuvoston direktiiviä 68/151/ETY, joka annettiin vuonna 1968, on muutettu
useaan otteeseen (viimeksi direktiivillä 2009/101/EY, jota puolestaan on muutettu direktiivillä
2012/17/EU). Sen tarkoituksena on parantaa ja nopeuttaa yhtiötä koskevien tietojen
saatavuutta ja siinä käsitellään muun muassa yhtiöiden sitoumusten pätevyyttä ja yhtiöiden
pätemättömyyttä. Sitä sovelletaan kaikkiin julkisiin ja yksityisiin osakeyhtiöihin. Toinen
neuvoston direktiivi 77/91/ETY, joka annettiin vuonna 1976 ja joka on korvattu direktiivillä
2012/30/EU, koskee vain julkisia osakeyhtiöitä. Tällaisen osakeyhtiön perustaminen edellyttää
vähimmäismääräistä vahvistettua pääomaa (nykyään 25 000 euroa), joka toimii velkojien
saatavien turvana ja jäsenten rajoitetun vastuun vastapainona. Direktiivissä on myös sääntöjä
julkisten osakeyhtiöiden pääoman säilyttämisestä ja muuttamisesta sekä perustamisasiakirjan
vähimmäissisältöä koskevia vaatimuksia. Kahdestoista yhtiöoikeusdirektiivi eli 16. syyskuuta
2009 annettu direktiivi 2009/102/EY luo kehyksen yhdenmiehen rajavastuuyhtiöille, joissa
kaikki osakkeet ovat yhden osakkeenomistajan hallussa.
2. Useammassa kuin yhdessä maassa toimivat yhtiöt
Yhdennessätoista yhtiöoikeusdirektiivissä 89/666/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna)
säädetään velvollisuudesta julkistaa yhtiöiden ulkomaisten sivuliikkeiden tietoja. Sitä
sovelletaan EU:n yhtiöihin, jotka perustavat sivuliikkeitä toiseen EU-maahan, tai EU:n
ulkopuolisten maiden yhtiöihin, jotka perustavat sivuliikkeitä EU:hun. Eri jäsenvaltioissa
sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 8. heinäkuuta
2014 annetulla neuvoston direktiivillä 2014/86/EU otettiin käyttöön eri jäsenvaltioissa
sijaitsevien yritysryhmittymien kilpailun kannalta tasapuoliset verosäännökset. Sellaisia
osinkoja ei veroteta kaksinkertaisesti, jotka tietyssä jäsenvaltiossa sijaitseva tytäryhtiö
antaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle emoyhtiölleen (ks. myös pääoman hankinnasta
suoritettavista välillisistä veroista 12. helmikuuta 2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/7/EY).
Julkisista ostotarjouksista annetussa direktiivissä 2004/25/EY annetaan vähimmäisohjeet
menettelyistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden lainsäädännön piiriin kuuluvien yhtiöiden
yritysostoihin. Ostotarjouksia ja määräysvallan siirtoa koskevien vähimmäisvaatimusten
tarkoituksena on antaa suojaa vähemmistöosakkaille, työntekijöille ja muille osapuolille.
Direktiivi 2012/17/EU koskee keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämistä
(kaupparekisterit). Sillä muutettiin kolmea yhtiöoikeusdirektiiviä: 89/666/ETY, 2005/56/EY
ja 2009/101/EY. Lisäksi komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/884 vahvistetaan
kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän edellyttämät tekniset eritelmät ja menettelyt.
3. Yhtiöiden rakennemuutokset (kotimaiset sulautumiset ja jakautumiset, kotipaikan
siirtäminen)
Osakkeenomistajilla ja kolmansilla osapuolilla on samat takeet yritysten rakennemuutoksissa
(sulautumiset ja jakautumiset). Julkisten osakeyhtiöiden sulautumisesta annettu
direktiivi 2011/35/EU, jolla kumottiin kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY,
kattaa osakkeenomistajien, velkojien ja työntekijöiden suojan. Julkisten osakeyhtiöiden
jakautumisesta annettua kuudetta neuvoston direktiiviä 82/891/ETY muutettiin
direktiivillä 2007/63/EY, jossa asetettiin vaatimus teettää riippumaton asiantuntijalausunto
julkisten osakeyhtiöiden sulautuessa tai jakautuessa, sekä direktiivillä 2009/109/
EY, jossa yksinkertaistettiin tietojen ilmoittamista ja asiakirjavaatimuksia. Se
kattaa myös osakkeenomistajien, velkojien ja työntekijöiden suojan. Kymmenennellä
yhtiöoikeusdirektiivillä 2005/56/EY pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista pyritään
helpottamaan rajat ylittäviä sulautumisia sellaisten yhtiöiden välillä, joilla on osakkeisiin
jaettu pääoma. Siinä annetaan yksinkertaisia säännöksiä, joilla vältetään ostetun yhtiön

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1499443460088&uri=CELEX:32015R0884
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joutuminen selvitystilaan ja joita sovelletaan sellaisten pääomayhtiöiden sulautumisiin,
jotka on perustettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja joiden sääntömääräinen
kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on unionissa, jos vähintään kaksi yhtiöistä
kuuluu eri jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamisalaan. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin
pääomayhtiöihin lukuun ottamatta siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä). Osakeyhtiön sääntömääräisen
kotipaikan siirtäminen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen sekä osakeyhtiön sulautuminen tai
jakaminen ovat SEUT:n 49 ja 54 artiklassa vahvistetun sijoittautumisvapauden erottamattomia
osia (yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa Cartesio[1]). Sijoittautumisvapauden periaate
ei kuitenkaan anna yritykselle oikeutta siirtyä kotijäsenvaltiostaan toiseen jäsenvaltioon
oikeustoimikelpoisuutensa säilyttäen. Sen vuoksi parlamentti on useaan otteeseen kehottanut
laatimaan ehdotuksen yrityksen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä (nk. neljästoista
yhtiöoikeusdirektiivi). Kysymystä sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden
välillä ei ole vielä ratkaistu.
4. Yhtiöiden rahoitusasemaa koskevat takuut
Jotta tilinpäätösasiakirjoista saataisiin yhtäläistä tietoa kaikissa jäsenvaltioissa, neljännessä,
seitsemännessä ja kahdeksannessa direktiivissä (78/660/ETY, 83/349/ETY ja 84/253/
ETY, jotka on korvattu direktiiveillä 2013/34/EU ja 2006/43/EY) säädetään, että
yhtiön tilinpäätösasiakirjojen (vuositilinpäätös, konsolidoitu tilinpäätös ja lakisääteisten
tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksyminen) on annettava
oikea ja riittävä kuva yrityksen varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta ja
tuloksesta. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetulla asetuksella (EY)
N:o 1606/2002 yhdenmukaistetaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätöstiedot
sijoittajansuojan varmistamiseksi. Direktiivissä 2013/34/EU säädetään lisäksi EU:ssa julkisesti
noteerattujen yhtiöiden velvollisuudesta antaa vuosikertomuksessaan selvitys hallinnointi-
ja ohjausjärjestelmästään. Direktiivin 2006/43/EY tarkoituksena on lisätä yhtiöiden
tilinpäätösten luotettavuutta asettamalla tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten
lakisääteistä tilintarkastusta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Direktiivillä 2009/49/EY
yksinkertaistetaan mikroyrityksille asetettuja taloudellisten tietojen julkistamisvaatimuksia
niiden kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien parantamiseksi. Vuonna 2015 annettu
asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä (jonka oikeusperustana on oikeudellista yhteistyötä
yksityisoikeuden alalla koskeva SEUT:n 81 artikla) auttaa ratkaisemaan rajat
ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen toimivalta- ja lainvalintakiistat, ja siinä
varmistetaan maksukyvyttömyyteen liittyvien tuomioiden tunnustaminen eri puolilla EU:ta.
Siinä ei yhdenmukaisteta jäsenvaltioiden aineellisoikeudellisia maksukyvyttömyyslakeja,
vaan ainoastaan vahvistetaan yhteiset säännöt siitä, millä tuomioistuimella on
maksukyvyttömyysmenettelyn vireillepanoa koskeva toimivalta ja mitä lakia sovelletaan.
Samoin siinä vahvistetaan säännöt tuomioistuimen päätösten tunnustamisesta, kun
velallinen todetaan maksukyvyttömäksi. Tärkeimpänä tavoitteena on estää varojen tai
oikeudellisten menettelyjen siirto jäsenvaltiosta toiseen tarkoituksena parantaa yritysten
tai henkilöiden oikeudellista asemaa. Parhaillaan käsiteltävänä oleva joulukuussa 2016
annettu ehdotus ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjen puitteita koskevaksi direktiiviksi
(yritysten ”uutta mahdollisuutta” koskeva direktiivi) auttaisi tehostamaan uudelleenjärjestely-,
maksukyvyttömyys- ja vastuuvapausmenettelyjä.

[1]Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 16.12.2008, Cartesio, C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, 111–113 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
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5. Osakkeenomistajien oikeuksien käyttäminen yli rajojen
Osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä
annetulla direktiivillä 2007/36/EY (jota on muutettu direktiiveillä 2014/59/EU ja (EU)
2017/828) poistetaan merkittävimmät esteet rajat ylittävältä äänestämiseltä julkisesti
noteeratuissa yhtiöissä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltion alueella,
säätämällä erityisvaatimuksista, jotka koskevat osakkeenomistajien eräiden oikeuksien
käyttöä yhtiökokouksissa. Direktiivissä myös annetaan julkisesti noteerattujen yritysten
osakkeenomistajille tiettyjä oikeuksia, kuten yhtiökokousta koskevien merkityksellisten
tietojen saaminen ajoissa ja asiamiehen välityksellä tapahtuvan äänestyksen helpottaminen.
Direktiivissä (EU) 2017/828 kannustetaan osakkeenomistajia sitoutumaan ja säädetään
vaatimuksista, jotka liittyvät osakkeenomistajien tunnistamiseen, tietojen toimittamiseen,
osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamiseen, institutionaalisten sijoittajien,
omaisuudenhoitajien ja valtakirjaneuvonantajien toiminnan avoimuuteen, johtajien
palkitsemiseen ja lähipiiriliiketoimiin.
B. EU:n oikeushenkilöt
Eurooppalaisia oikeushenkilöitä koskevia sääntöjä sovelletaan kaikkialla EU:ssa. Niitä
sovelletaan rinnakkain kansallisten sääntöjen kanssa.
1. Eurooppayhtiö (SE)
Eurooppayhtiötä koskevien neuvottelujen poljettua pitkään (30 vuotta) paikallaan neuvosto
hyväksyi kaksi säädöstä, jotka ovat tarpeen eurooppayhtiön perustamiseksi. Nämä ovat
eurooppayhtiön säännöistä annettu asetus (EY) N:o 2157/2001 ja eurooppayhtiön sääntöjen
täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta annettu direktiivi 2001/86/EY. Asetuksen
(EY) N:o 2157/2001 nojalla unionin alueella voidaan muodostaa yhtiö julkisena
eurooppaosakeyhtiönä, josta käytetään latinankielistä nimitystä Societas Europaea (SE).
Yrityksillä, jotka toimivat vähintään kahdessa jäsenvaltiossa ja haluavat muodostaa
eurooppayhtiön, on valittavinaan useita vaihtoehtoja: sulautuminen, holding-yhtiön
perustaminen, tytäryhtiön perustaminen tai yrityksen muuntaminen eurooppayhtiöksi.
Eurooppayhtiön on oltava yhtiö, jolla on osakkeisiin jaettu pääoma. Jotta tällaiset yhtiöt olisivat
järkevän kokoisia, niiltä edellytetään vähintään 120 000 euron pääomaa.
Direktiivillä 2001/86/EY pyritään takaamaan, että eurooppayhtiön perustamiseen osallistuvien
yhtiöiden henkilöstöedustuskäytännöt eivät katoa tai heikenny perustamisen seurauksena.
Jos yhdessä tai useammassa eurooppayhtiön perustavassa yhtiössä on osallistumisoikeudet,
ne säilytetään siirtämällä ne eurooppayhtiölle sitä perustettaessa, elleivät osapuolet päätä
toisin. Tällainen päätös voidaan tehdä ”erityisessä neuvotteluelimessä”, jossa ovat edustettuina
kaikkien osallistuvien yritysten henkilöstöt.
2. Eurooppaosuuskunta (SCE)
Eurooppaosuuskunnan säännöistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1435/2003 annetaan
eurooppaosuuskunnille yhtenäinen oikeudellinen muoto. Asetuksen ansiosta eri jäsenvaltioissa
asuvat henkilöt tai eri jäsenvaltioihin sijoittautuneet oikeushenkilöt voivat perustaa
osuuskunnan. Uusilla eurooppaosuuskunnilla on oltava pääomaa vähintään 30 000 euroa.
Ne voivat toimia kaikkialla sisämarkkinoiden alueella, ne ovat oikeushenkilöitä ja niillä on
yhtenäiset säännöt ja rakenne. Lisäksi osuuskunnat eri jäsenvaltioissa voivat nyt sulautua
eurooppaosuuskunnaksi. Kansallinen osuuskunta, joka toimii kotipaikkajäsenvaltionsa lisäksi
toisessakin jäsenvaltiossa, voidaan myös muuntaa eurooppaosuuskunnaksi ilman, että se ensin
puretaan.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
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Eurooppaosuuskunnan sääntöjä täydennetään henkilöedustuksen osalta direktiivillä 2003/72/
EY. Tavoitteena on varmistaa, että eurooppaosuuskunnan perustamiseen osallistuvien
yhteenliittymien henkilöstöedustuskäytännöt eivät katoa tai heikenny perustamisen
seurauksena.
3. Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY)
Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2137/85 annetaan eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän
(ETEY) säännöt. Etuyhtymä on oikeushenkilö, joka antaa jäsenvaltion yritykselle
mahdollisuuden yhteistoimintaan muiden jäsenvaltioiden yritysten ja luonnollisten henkilöiden
kanssa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi (etuyhtymän tarkoituksena on esimerkiksi helpottaa
ja kehittää jäsentensä taloudellista toimintaa mutta ei tuottaa voittoa itselleen). Mahdollinen
voitto jaetaan etuyhtymän jäsenten kesken. Etuyhtymän toiminta saa olla vain liitännäistä
suhteessa sen jäsenten taloudelliseen toimintaan. Etuyhtymä ei voi tarjoutua ottamaan
sijoituksia yleisöltä.
4. Yhdenmiehen rajavastuuyhtiö
Komissio antoi 10. huhtikuuta 2014 ehdotuksen (COM(2014)0212) Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä. Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa
tällaisen yhden osakkeenomistajan yhtiön perustamista EU:ssa jäsenvaltioiden rajojen yli.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on esittänyt menestyksekkäästi tarkistuksia tämän alan säädöksiin. Se
on esimerkiksi puolustanut työntekijöiden osallistumisoikeutta yhtiöissä ja tukenut
eurooppalaisten yhtiömuotojen kehittämistä yritysten rajat ylittävän toiminnan helpottamiseksi.
Parlamentti kehotti helmikuussa 2007 komissiota antamaan ehdotuksen pk-yritysten tarpeet
huomioon ottavasta yksityisestä eurooppayhtiöstä sekä tarkistamaan eurooppayhtiön sääntöjä,
jotta tällaisten yhtiöiden perustaminen olisi yksinkertaisempaa. Komission peruutettua
eurooppayhdistystä ja eurooppalaista keskinäistä yhtiötä koskevat kaksi asetusehdotustaan
parlamentti pyysi sitä käynnistämään lainsäädäntöprosessit uudelleen. Parlamentti on myös
vaatinut asianmukaista oikeudellista kehystä säätiöille ja yhdistyksille. Komissio antoi
8. helmikuuta 2012 ehdotuksen neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (Fundatio
Europaea (FE)) perussäännöstä. Tarkoituksena oli helpottaa näiden organisaatioiden yhteisen
edun mukaista toimintaa kaikkialla EU:ssa.
Parlamentti katsoi 14. kesäkuuta 2012 eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta
antamassaan päätöslauselmassa, että kansallisen lainsäädännön mukaisia nykyisiä
yhtiömuotoja täydentävillä eurooppalaisilla yhtiömuodoilla on huomattavaa potentiaalia
ja niiden kehittämistä olisi jatkettava. Parlamentti on kehottanut komissiota jatkamaan
toimia yksityisen eurooppayhtiön sääntöjen antamiseksi, koska se palvelisi pk-
yritysten erityistarpeita. Parlamentti hyväksyi helmikuussa 2013 komission tiedonannon
johdosta päätöslauselman yritysten yhteiskuntavastuuta koskevasta uudistetusta EU:n
strategiasta. Se antoi 14. maaliskuuta 2013 hyväksymässään päätöslauselmassa suosituksia
komissiolle eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä. Parlamentti on myös
useissa päätöslauselmissa ja suullisissa kysymyksissä peräänkuuluttanut neljättätoista
yhtiöoikeusdirektiiviä yritysten kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä. Se katsoo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:FI:PDF
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yhteisten sääntöjen puutteen rajoittavan yritysten liikkuvuutta ja sitä kautta myös
sijoittautumisvapautta.[2]

Huhtikuussa 2014 komissio antoi ehdotuksen direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä.
Tarkoituksena oli helpottaa yhden osakkeenomistajan yhtiöiden perustamista kaikkialla EU:ssa.
Komissio kuitenkin perui ehdotuksen 7. maaliskuuta 2015.
Udo Bux
06/2017

[2]Esimerkiksi 25. lokakuuta 2007 annettu päätöslauselma yksityisestä eurooppayhtiöstä ja yhtiön kotipaikan siirtoa
koskevasta neljännestätoista yhtiöoikeusdirektiivistä (EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 671) ja 13. kesäkuuta 2017
annettu päätöslauselma rajatylittävistä sulautumisista ja jakautumisista (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0248).
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