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Lausunto 

11.03.2021    

 

 

Oikeusministeriö 

VN/2935/2021 

Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista  

 

Lausunnon antaja: SOSTE, lakimies Patrik Metsätähti 

 

 

 
Johdanto 

Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi 
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä 
muista yhteisölaeista. 

 

Tausta 

Näiden yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyyden turvaaminen myös syksyllä 2021 ja 
keväällä 2022 on yhteisöjen, niiden osakkaiden, jäsenten, sidosryhmien ja koko 
yhteiskunnan edun mukaista. Ehdotusluonnoksen perusteella yhteisöjen hallituksilla olisi 
myös syksyllä 2021 ja keväällä 2022 riittävästi keinoja järjestää kokoukset yhteisöjen 
tarpeiden, resurssien ja terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti. Kevään 2021 
kokouskäytännöistä saadaan myös riittävät tiedot verkkokokoukset sallivan ja 
etäosallistumista helpottavan pysyvän lainsäädännön valmisteluun. 
 
Keinona on uusi väliaikainen laki, jonka sääntely vastaa kokousjärjestelyjen ja osallistumisen 
helpottamista koskevia voimassa olevan väliaikaisen lain (677/2020) säännöksiä. 

 

Tavoitteet 

Lausuntopalaute otetaan huomioon lainvalmistelussa. 

 

 



 
 Lausuntopalvelu.fi 2/6 

 

Vastausohjeet vastaanottajille 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse 
ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua 
lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n 
sivulta 
 
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta 
lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 

 

Aikataulu 

Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 18.3.2021 mennessä. 

 

Valmistelijat 

Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, 
jyrki.jauhiainen(at)om.fi, puh. +358(0)2951 50074. 

 

Liitteet: 

Hallituksen esitysluonnos uudeksi väliaikaiseksi laiksi yhteisöjen kokouksista.pdf 

Lagförslag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, 
föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar.pdf 

 

Jakelu: 

Akava   
Arvopaperimarkkinayhdistys ry   
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA   
Demos Helsinki   
DIF – Directors’ Institute Finland / Boardview Oy   
Dodo ry   
Elinkeinoelämän keskusliitto EK   
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry   
Espoon kaupunki   
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto   
Euroclear Finland Oy   
Finanssiala   
Finanssivalvonta   
Harmaan talouden selvitysyksikkö   
Helka ry   
Helsingin kaupunki   
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta   
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Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta   
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta   
Iholiitto   
Inderes   
Invalidiliitto   
Isännöintiliitto   
JHTT-yhdistys   
Jyväskylän kaupunki   
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta   
Kansalaisareena ry   
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta   
Kansallisten palvelujen kehittäjät KAPAK   
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry   
Keskusrikospoliisi   
Kokoomus   
Kopiosto   
Kuopion kaupunki   
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta   
Liike Nyt   
Luonto-Liitto   
Maa- ja metsätalousministeriö   
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK   
Maanmittauslaitos   
Ministeri Lauri Tarasti   
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry   
Nasdaq Helsinki   
Olympiakomitea Jan Vapaavuori   
Olympiakomitea Petri Heikkinen   
OP Financial Group   
Opetus- ja kulttuuriministeriö   
Osakesäästäjien keskusliitto   
Oulun kaupunki   
Patentti- ja rekisterihallitus   
Pellervo-seura ry   
Perussuomalaiset   
POP Pankki   
Professori Heikki Halila   
Pörssisäätiö   
Raha- ja automaattiyhdistys RAY   
Rovaniemen kaupunki   
Sisäministeriö   
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF   
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA   
Sosiaali- ja terveysministeriö   
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   
S-ryhmä   
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK   
Suomen Asianajajaliitto   
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL   
Suomen harrastajateatteriliitto   
Suomen Jääkiekkoliitto ry   
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Suomen Keskusta   
Suomen Kiinteistöliitto ry   
Suomen Kristillisdemokraatit   
Suomen Kuntaliitto   
Suomen Kylät ry   
Suomen Lukiolaisten Liitto   
Suomen Nuorisoseurat   
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi   
Suomen Omakotiliitto   
Suomen Palloliitto   
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter   
Suomen Salibandyliitto ry   
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)   
Suomen Taloushallintoliitto   
Suomen Tilintarkastajat   
Suomen Työväen Urheiluliitto ry   
Suomen Voimisteluliitto ry   
Suomen Yrittäjät   
Svenska Folkpartiet i Finland (SFP)   
Svenska hörselförbundet   
Sydänliitto   
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta   
Tampereen kaupunki   
Teosto   
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK   
Turun kaupunki   
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta   
Työ- ja elinkeinoministeriö   
Työeläkevakuuttajat TELA ry   
Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi Seura ry   
Vakuutuskassat ry   
Valtiokonttori   
Valtioneuvoston kanslia Kimmo Viertola   
Valtiontalouden tarkastusvirasto   
Valtiovarainministeriö   
Valvira Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto   
Vanhustyön keskusliitto   
Vantaan kaupunki   
Vasemmistoliitto   
Verohallinto   
Vihreä liitto   
Vihreät   
Ympäristöministeriö   
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Lausunnonantajan lausunto 

1. Minkä tahon kannalta annat lausunnon: 

o Osakeyhtiö 

o Pörssiyhtiö tai FN-listayhtiö 

o Osuuskunta tai osuuspankki 

o Asunto-osakeyhtiö 

x Yhdistys tai liitto 

o Rahoitusalan muu yritys 

o Osakas tai jäsen 

o Hallintopalvelun tarjoaja 

o Rahoittaja tai velkoja 

o Sopimuskumppani 

o Asiakas 

o Viranomainen 

o Muu asiantuntija 

o Muu, mikä 

 

2. Onko tarpeen jatkaa voimassa olevan väliaikaisen lain 677/2020 mukaisia kokouksen 
järjestämistä ja osallistumista helpottavien poikkeusten voimassa oloa? 

x Kyllä kaikkien HE-luonnoksessa mainittujen yhteisöjen osalta 

o Kyllä pörssi- ja FN-listayhtiöiden osalta 

o Kyllä osuuskuntien osalta 

o Kyllä yhdistysten osalta 

o Kyllä rahoitusalan erityisten yhteisömuotojen osalta 

o Muu ehdotus, mikä 

o Ei ole tarpeen jatkaa miltään osin 

o En ota kantaa 

 

Perustelut: 

Ei vaikuta todennäköiseltä, että väestöä saataisiin kattavan rokotussuojan piiriin voimassa 
olevan poikkeamislain määräajan loppuun, 30.6.2021 mennessä. Lisäksi Covid-19-
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epidemian etenemiseen, viruksen muuntumiseen ja rokotteiden tehoon liittyy suuria 
epävarmuuksia. Siten terveydensuojeluun liittyvät syyt, joiden vuoksi aiemmat poikkeamislait 
290/2020 ja 677/2020 säädettiin, ovat yhä ajankohtaisia. 

 

3. Mihin asti poikkeusten voimassaoloa on mielestäsi tarpeen jatkaa? 

o Vuoden 2021 loppuun 

X Kesäkuun 2022 loppuun 

o Muu ajankohta, mikä 

 

Perustelut: 

Valtaosa yhdistyksistä ja muistakin yhteisöistä pitävät vuosikokouksensa keväällä. Kesäkuun 
loppuun 2022 jatkuva poikkeusten voimassaolo mahdollistaisi yhteisöille vuoden 2022 
kevätkokouksen valmistelun hyvissä ajoin ilman lainsäädäntöön liittyviä epävarmuuksia. 
Pidempi voimassaoloaika mahdollistaisi paremmin työrauhan myös lainsäätäjille mahdollisten 
pysyvän lainsäädännön muutosten, kuten Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän 
mietinnössä esitettyjen yhdistyslain muutosten, voimaan saattamiseksi.  

 

4. Muut ehdotukset ja kommentit 

Kannatamme oikeusministeriön 12.3.2021 ilmoittamaa täydennystä hallituksen esitykseen, jonka 
mukaan kevään 2020 väliaikaista lakia vastaavasti yhteisön kevään ja kesän 2021 kokouksen voi siirtää 
pidettäväksi viimeistään 30.9.2021 mennessä. Väliaikaisen poikkeamislain mahdollistamista 
etäosallistumis- ja valtuutusmenettelyistä huolimatta sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kertoneet meille 
vaikeuksistaan järjestää kevään kokoukset viranomaisten kokoontumisrajoituksia ja -suosituksia 
noudattavalla tavalla.  

 

 

 

Leinonen Antti 
OM 
 
 
 
Jauhiainen Jyrki 
OM 

 


