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Laki
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja 

eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tällä lailla poiketaan väliaikaisesti eräistä yhtiökokouksen, osuuskunnan ja edustajis-
ton kokouksen, yhdistyksen kokouksen, osuuspankin osuuskunnan ja edustajiston ko-
kouksen, säästöpankin isäntien kokouksen, vakuutusyhdistyksen yhdistyskokouksen, va-
kuutuskassan kassankokouksen ja hypoteekkiyhdistyksen kokouksen järjestämistä koske-
vista osakeyhtiölain (624/2006), osuuskuntalain (421/2013), yhdistyslain (503/1989), lii-
kepankeista ja muita osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001),
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (423/2013),
säästöpankkilain (1502/2001), vakuutusyhtiölain (521/2008), vakuutusyhdistyslain
(1250/1987) vakuutuskassalain (1164/1992) ja hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain
(936/1978) säännöksistä.

2 §

Osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n 1 momentista ja 8 §:n 1 momentista poiketen pörssiyhtiön
yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiöko-
kouksessa vain valitsemansa asiamiehen välityksellä. Yhtiön hallitus nimeää osakkeen-
omistajien käytettäväksi yhden tai useamman sellaisen asiamiehen, joka ei kuulu osakeyh-
tiölain 1 luvun 11 eikä 12 §:n mukaiseen yhtiön lähipiiriin. Yhtiön hallitus voi päättää täs-
sä momentissa tarkoitetun kokouksen järjestämisestä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n 1 momentista ja 16 §:n 2 momentista poiketen pörssiyh-
tiön yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yh-
tiökokouksessa vain osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla pos-
tin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhtiön hallitus voi päät-
tää tällaisen kokouksen järjestämisestä. Yhtiön hallitus voi lisäksi päättää, että myös tä-
män pykälän 1 momentissa tarkoitettu asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain tässä
momentissa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokousta varten toimitettavassa kokouskut-
sussa on oltava osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentissa mainitun lisäksi:

1) päätösehdotusten pääasiallinen sisältö ja, jos hallitus ehdottaa jaettavaksi vähem-
män osinkoa kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, vaihtoehtona vähemmistö-
osingon suuruinen osinko;
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2) osakkeenomistajien vastaehdotusten ja osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu-
jen kysymysten esittämiselle varattu kohtuullinen aika ja hallituksen vastausten aika ja tie-
to internetsivusta, jolla kysymykset, vastaukset ja vastaehdotukset ovat nähtävänä ennen
yhtiökokousta ja äänestyksen päättymistä;

3) yhtiön nimeämien asiamiesten esittely ja yhteystiedot;
4) mahdollisen ennakkoäänestyksen kohtuullinen aika; sekä
5) miten kokouksen puheenjohtaja ja toimihenkilöt valitaan ja ääniluettelo vahviste-

taan.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua kokousta koskevassa kutsussa on oltava yhtiölle

osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:ää vastaavassa ajassa tulleen osakkeenomistajien päätösehdo-
tuksen pääasiallinen sisältö, jos ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on vähintään
yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista. Lisäksi äänestykseen on otettava edellä 3 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla yhtiölle tullut vastaehdotus, jos ehdotuksen teh-
neillä osakkeenomistajilla on vastaava osuus yhtiön kaikista osakkeista. Muista vastaeh-
dotuksista ei tarvitse äänestää. Kaikissa päätettävissä asioissa äänestysvaihtoehtoina on
oltava kyllä ja ei, jos on vain yksi ehdotus.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on osa-
keyhtiölain 5 luvun säännöksistä poiketen oikeus tehdä vastaehdotuksia ja mainitun luvun
25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä vain edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1–5 momentissa säädetty koskee myös kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetussa monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija-
na olevan osakeyhtiön yhtiökokousta.

3 §

Osuuskuntalaki

Osuuskuntalain 5 luvun 9 §:n 1 momentista poiketen ja sääntöjen estämättä asiamies
voi edustaa kolmea jäsentä osuuskunnan kokouksessa. Säännöissä tai hallituksen päätök-
sellä voidaan sallia useamman jäsenen edustaminen. Mainitun lain 5 luvun 41 §:n 1 mo-
mentista poiketen myös edustajiston jäsen saa valtuuttaa toisen edustajiston jäsenen käyt-
tämään oikeuttaan edustajiston kokouksessa. Osuuskunnan ja edustajiston kokouksessa
järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai edustajien yh-
teenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai
edustajien yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Osuuskunnan sääntöjen estämättä hallitus voi sallia osuuskuntalain 5 luvun 17 §:n
2 momentissa tarkoitetun osallistumisen osuuskunnan tai edustajiston kokoukseen postin
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään osuuskun-
nan tai edustajiston kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on osuuskuntalain 5 luvun
8 §:ssä tarkoitettu ilmoittautuminen osuuskunnan kokoukseen viimeistään tiettynä päivä-
nä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin mainitun luvun 20 §:ssä tar-
koitettu kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

4 §

Yhdistyslaki

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voi-
daan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa.
Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toi-
sen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai val-
tuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jä-
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senten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa
edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä
sallita suurempaa ääniosuutta.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdis-
tyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen pos-
titse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista
menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mai-
nitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen
viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Täl-
löin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

5 §

Muut yhteisömuodot

Liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain estämättä
tämän lain 2 §:ää sovelletaan myös liikepankkeihin ja osakeyhtiömuotoisiin luottolaitok-
siin.

Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain estämät-
tä tämän lain 3 §:ää sovelletaan myös osuuspankkeihin ja osuuskuntamuotoisiin luottolai-
toksiin.

Säästöpankkilain estämättä säästöpankin hallitus voi päättää, että isäntien kokoukseen
saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvit-
tää tavallisessa isäntien kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.
Kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitetusta osallistumismahdollisuu-
desta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä isännän puhevallan käyttämisen
mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä. Säästöpankkilain estä-
mättä hallitus voi päättää, että isäntä saa valtuuttaa toisen isännän käyttämään oikeuttaan
isäntien kokouksessa.

Lukuun ottamatta työeläkevakuutusyhtiöitä, vakuutusyhtiölain estämättä vakuutusyh-
tiöön sovelletaan tämän lain 2 §:ää ja keskinäisen vakuutusyhtiön edustajiston jäsen saa
käyttää äänivaltaansa asiamiehen välityksellä.

Vakuutusyhdistyslain 7 luvun 6 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia osallistu-
misen kokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla.

Vakuutuskassalain 42 ja 172 a §:stä poiketen vakuutuskassan hallitus voi sallia osallis-
tumisen kokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla. Vakuutuskassalain 41 §:n 4 momentista poiketen vakuutuskassan edustajiston jä-
sen saa käyttää äänivaltaansa asiamiehen välityksellä.

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain ja hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen estämättä
hypoteekkiyhdistyksen hallitus tai hallintoneuvosto voi päättää, että hypoteekkiyhdistyk-
sen kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-
välineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus
voidaan selvittää tavallisessa hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menet-
telyihin verrattavalla tavalla. Kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitetus-
ta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä jäsenen
puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelys-
tä.
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6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuu-
ta 2021.

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mu-
kaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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