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LYHYET PERUSTELUT

Yhdenmiehen rajavastuuyhtiötä ("Societas Unius Personae", SUP) koskeva direktiiviehdotus 
vastaa olennaisilta osiltaan yksityistä eurooppayhtiötä koskenutta ehdotusta, jota Euroopan 
parlamentti on arvostellut ja jonka komissio sittemmin peruutti. Komissio laiminlyö nyt 
tuolloin esiin nostettujen ongelmien ratkaisemisen. Sen tavoite, jonka mukaan yhdenmiehen 
rajavastuuyhtiöiden avulla tuettaisiin rajat ylittävää yhtiöiden perustamista ja näin 
edistettäisiin samalla pk-yritysten tilannetta, jää saavuttamatta. Nyt käsiteltävä yhdenmiehen 
rajavastuuyhtiöitä koskeva ehdotus tukee vääränlaista kehitystä, kuten postilaatikkoyhtiöitä, 
näennäistä itsenäistä ammatinharjoittamista ja poistaa työntekijöiden osallistumisen 
päätöksentekoon.

Yleiset perusteet 

Valmistelija kannattaa periaatteessa sitä, että helpotetaan yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
perustamista rajat ylittävästi. Komission ehdotuksessa soveltamisalaa ei kuitenkaan rajata pk-
yrityksiin, eikä siinä edellytetä rajat ylittävää yritysten perustamista. 

Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevasta ehdotuksesta järjestettyihin kuulemisiin osallistui 
vain talouden ja työnantajien edustajia, kun taas kutsumatta jäivät ammattiliittojen edustajat, 
jotka muodostavat keskeisen osan työmarkkinaosapuolista. Valmistelijan mielestä menettely 
on ollut puutteellinen. 

Työllisyys- ja sosiaaliasiat 

1. Muualla sijaitseva kotipaikka ja työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon 

Ehdotuksen mukaan yrityksen kotipaikka ja keskushallinto voivat sijaita eri paikoissa. Sen 
mukaan yhdenmiehen rajavastuuyhtiöön sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa se 
on rekisteröity, riippumatta siitä, missä yritys todellisuudessa toimii.

Näin voidaan yksinkertaisesti jättää huomiotta joidenkin maiden korkea suojan taso, mikä 
vaikuttaa erityisesti työntekijöiden oikeuteen osallistua päätöksentekoon. 

Tämä säännös on ristiriidassa SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa1

sekä Euroopan perusoikeuskirjan 27 artiklan kanssa. 

2. Postilaatikkoyhtiöt ja työntekijöiden yksilölliset oikeudet 

Mahdollisuus yrityksen kotipaikan sijoittamiseen muualle tarjoaa samalla merkittäviä 
kannustamia veropakolaisuuteen. Se edistää myös postilaatikkoyhtiöiden perustamista ja 
tukee näennäistä itsenäistä ammatinharjoittamista.

Näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen vuoksi työntekijöillä ei ole riittävää 
sosiaaliturvaa nyt eikä myöskään ikääntyneinä. Lisäksi jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmät ja verotulot heikkenevät. Jo esiintyvä palkkojen polkumyynti ja 
sosiaalinen polkumyynti vain kiihtyisivät yhdenmiehen rajavastuuyhtiön myötä. 
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Komission ehdotuksessa on myös epäselvää, miten ja missä työntekijät, joiden yrityksen 
kotipaikka ja keskushallinto sijaitsevat eri paikoissa, voivat kohdistaa työsuhteeseensa 
oikeuskeinoja.

3. Työntekijät ja luotonantajien suoja 

Ehdotuksessa ei säädetä pääoman vähimmäismäärästä. Jo yksi euro tai yksi yksikkö jotakin 
valuuttaa riittää yhdenmiehen rajavastuuyhtiön perustamiseen. Sen vuoksi puuttuu varanto, 
joka on erittäin tärkeä yhtiöissä, joissa yrittäjän henkilökohtainen vastuu on rajoitettu. 
Tällainen luotonantajien suoja koskee myös työntekijöiden esittämiä vaatimuksia. Kun 
vähimmäispääomaa ei ole määritetty, se heikentää työntekijöiden esittämien vaatimusten 
suojaa. 

Myöskään yritysten perustaminen verkossa ei ole riittävää luotonantajien suojan kannalta. 
Menettely, jolla on pyritty vähentämään byrokraattisia esteitä, avaakin mahdollisuuksia 
kaikenlaiselle rikolliselle toiminnalle (postilaatikkoyhtiöt, rahanpesu), koska enää ei vaadita 
notaarin suorittamaa henkilöllisyyden tarkistamista. Näin rekisterimerkinnät olisivat turhia.  
Työntekijöillä ja sosiaalivakuutuksilla ei olisi petokseen perustuvassa tai muussa 
konkurssitilanteessa enää mahdollisuutta esittää tai panna täytäntöön puuttuvia varoja 
koskevaa kannetta, jos liikkeenharjoittajan henkilöllisyys on epäselvä tai salattu. 

4. Toissijaisuusperiaate ja oikeusvarmuus 

Ehdotuksella on tarkoitus yhdenmukaistaa tietyiltä osin kansallisia lakeja, jotka jäävät muilta 
osin edelleen erilaisiksi. Vaikka kansalliset lait jäisivätkin erilaiksi, nimitys olisi kuitenkin 
identtinen. Tämä on harhaanjohtavaa eikä luo oikeusvarmuutta. Jos yrityksen kotipaikka ja 
keskushallinto sijaitsevat eri paikoissa, työntekijöiden osallistuminen voi estyä myös 
jäsenvaltiossa, jossa sen pitäisi itse asiassa olla mahdollista. Tämä on toissijaisuusperiaatteen 
vastaista. Ehdotuksessa säädetään soveltamisesta liitteessä 2 määritettyihin yhtiöihin, ja sitä 
voidaan muuttaa delegoiduilla säädöksillä. Tämä muuttaisi kuitenkin ehdotuksen 
soveltamisalaa pelkän täytäntöönpanosäännöksen asemesta. Tämä ei vastaa EU:n hyvää 
lainsäätämismenettelyä. 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

                                               
1 Edellä 151 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioidentoimintaa seuraavilla aloilla: f) työntekijöiden ja työnantajien edustaminen ja heidän etujensa 
kollektiivinen turvaaminen, mukaan lukien yhteistoiminta työpaikalla.


