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Lausuntopyyntö - Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista
Lausunnonantajan lausunto
1. Minkä tahon kannalta annat lausunnon:
Yhdistys tai liitto
2. Onko tarpeen jatkaa voimassa olevan väliaikaisen lain 677/2020 mukaisia kokouksen järjestämistä ja
osallistumista helpottavien poikkeusten voimassa oloa?
Kyllä kaikkien HE-luonnoksessa mainittujen yhteisöjen osalta
Perustelut:
Hallituksen esityksessä kuvatut, voimassa olevien määräaikaisten muutosten jatkamista koskevat
ehdotukset ovat kannatettavia ja tarkoituksenmukaisia. Katsomme, että esityksen mukaisesti
toteutettava määräaikaisten lainsäädäntömuutosten jatkaminen auttaa yhtiöitä sekä yhdistyksiä
siten, että niillä on riittävästi keinoja järjestää lainsäädännön edellyttämät kokoukset yhteisöjen
tarpeiden, resurssien ja terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti.
3. Mihin asti poikkeusten voimassaoloa on mielestäsi tarpeen jatkaa?
Kesäkuun 2022 loppuun
Perustelut:
Esityksessä kuvattu ja esitettävä ajallinen ulottuvuus (30.6.2022 saakka) on tässä vaiheessa
nähdäksemme riittävä ja tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Vallitsevissa olosuhteissa on
perusteltua, että lainsäädäntö on tältä osin ennakoitavaa. Lisäksi muutosten ulottaminen esitetyllä
tavalla antaa myös mahdollisuuden rauhassa tarkastella väliaikaisen sääntelyn vaikutuksia ja
tarvittaessa myös lainsäätäjälle mahdollisuuden reagoida tarvittavalla tavalla tilanteen muuttuessa
ja kehittyessä.

Lisäksi katsomme, että määräaikaisen poikkeussääntelyn soveltamisen aikana on edelleen
tarkoituksenmukaista pyrkiä mahdollisuuksien mukaan keräämään kokemuksia ja tietoa mm.
virtuaalisten kokousten järjestämisestä, niihin mahdollisesti liittyvistä ongelmista sekä hyvistä
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käytännöistä, jotta tätä tietoa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myöhemmin
uudistettaessa yhteisölainsäädäntöä myös pysyvästi. Kuten esityksessä on todettu, voimassaolon
jatkaminen kevätkauden 2022 loppuun on tarpeen erilaiset verkkokokoukset sallivan ja
etäosallistumista helpottavan pysyvän sääntelyn valmistelua varten.

4. Muut ehdotukset ja kommentit
Käsityksemme mukaan nyt lausunnolla olevaa hallituksen esitysluonnosta on tarkoitus muuttaa
jatkovalmistelussa siten, että keväällä 2020 voimassa ollutta väliaikaista lakia vastaavasti yhteisön
kevään ja kesän 2021 kokouksen voisi siirtää pidettäväksi viimeistään 30.9.2021 mennessä. Ottaen
huomioon ajankohtaisen epidemiatilanteen kehittymisen epävarmuus ja esimerkiksi mahdollisista
tulevista rajoitustoimista yhteisöjen toiminnalle ja kokousjärjestelyille mahdollisesti koituvat
haasteet, pidämme esitettävää muutosta tarkoituksenmukaisena, kannatettavana sekä ehdottoman
tarpeellisena. Tärkeää on, että nämä muutokset ulotetaan koskemaan kaikkia, niin julkisia kuin
yksityisiä yhtiöitä sekä lisäksi yhdistyksiä.
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