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Asia: VN/2935/2021

Lausuntopyyntö - Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista
Lausunnonantajan lausunto
1. Minkä tahon kannalta annat lausunnon:
Muu, mikä [Järjestö]
2. Onko tarpeen jatkaa voimassa olevan väliaikaisen lain 677/2020 mukaisia kokouksen järjestämistä ja
osallistumista helpottavien poikkeusten voimassa oloa?
Muu ehdotus, mikä [Kyllä, kaikkien HE-luonnoksessa mainittujen yhteisöjen osalta, ja lisäksi
katsomme, että säädettävään lakiin tulee sisällyttää myös listaamattomat osakeyhtiöt]
Perustelut:
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja rahoitusalan yrityksiä koskevista yhteisölaeista. Tarkoituksena on
jatkaa syksyllä 2020 säädetyn määräaikaisen lain eräiden säännösten voimassaoloa siten, että pörssija First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäosallistumiseen perustuen
kesäkuun 2022 loppuun asti ja osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat sallia
etäosallistumisen ja asiamiehen käytön kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestetyssä laissa
tarkoitetussa kokouksessa.

Pidämme ehdotettua sääntelyä tärkeänä kaikkien edellä sanottujen yhteisöjen kannalta. Katsomme,
että väliaikaisen lain mukaisten poikkeusten voimassaoloa on tarpeen jatkaa niiden osalta.
Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että lakiehdotuksesta puuttuvat listaamattomat
osakeyhtiöt. Osakeyhtiöitä koskevissa säännöksissä mainitaan osakeyhtiöistä vain pörssiyhtiöt.
Muiden osakeyhtiöiden tilannetta ei käsitellä millään tavalla edes lakiehdotuksen perusteluissa.
Suomessa on runsaasti listaamattomia osakeyhtiöitä, jotka tulisi myös ottaa huomioon. Esimerkiksi
vesihuollossa toimii erikokoisia osakeyhtiöitä, jotka eivät ole pörssissä.

Listaamattomien osakeyhtiöiden tilannetta selkeyttäisi, että väliaikaisessa laissa säädettäisiin
yksiselitteisesti myös niiden mahdollisuudesta poiketa yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain
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kokouspaikkaa ja osallistumistapaa koskevista säännöksistä. Lisäksi, jos yhteisöjen kokousten
järjestämisaikaa pidennetään, pidennyksen tulee koskea myös listaamattomia yhtiöitä. Tiettävästi
oikeusministeriössä valmistellaan myös sellaista lainmuutosta, joka sallisi yhteisöjen kevätkokouksen
lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä.

Koronapandemia ei näytä laantumisen merkkejä. Erilaiset muuntovirukset nostavat päätään,
rajoituksia harkitaan ja rokoteohjelma etenee omaa polkuaan. Kokoontumiset eivät ole suotavia.
Lainsäädännön tulisi olla niin selkeää, että sen perusteella uskalletaan toimia ja tehdä
poikkeuksellisia kokousjärjestelyitä. Jää epäselväksi, voivatko listaamattomat osakeyhtiöt poiketa
yhtiöjärjestyksensä määräyksistä, koska niihin ei viitata poikkeuslaissa. Pandemian näin pitkittyessä
ja terveydensuojelullisten tarpeiden jatkuessa ei ole perusteltua käsitellä listaamattomia yhtiöitä
ankarammin kuin muita yhteisöjä.

3. Mihin asti poikkeusten voimassaoloa on mielestäsi tarpeen jatkaa?
Kesäkuun 2022 loppuun
Perustelut:
Koronapandemian päättymisajankohtaa on mahdotonta tietää etukäteen. Terveydellisistä syistä
väliaikaiset poikkeukset on syytä säätää tarpeeksi pitkäaikaisiksi.
4. Muut ehdotukset ja kommentit
-

Seppälä Osmo
Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Tiainen Anneli
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
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