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Plenum
Fredag 24.4.2020 kl. 13.00—14.07
5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från
aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
Regeringens proposition RP 45/2020 rd
Utskottets betänkande EkUB 8/2020 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen: Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.
Debatt
13.47 Sari Essayah kd: Arvoisa puhemies! Silloin kun ollaan niin sanotusti sisävuorossa,
näissä siirtymissä pitää näköjään pieni aikalisä yrittää ottaa. — Todellakin, arvoisa puhemies, on äärimmäisen tärkeää, että tällä hallituksen esityksellä pystytään nyt helpottamaan
erilaisten yhdistysten ja myöskin yhtiöitten kevään vuosikokousten järjestämistä. Tässähän tehdään helpotuksia joko sen suhteen, että näitä voidaan siirtää eteenpäin, tai sitten sen,
että mahdollisuus etäkokoustamiseen on, vaikka sitä ei olisi mainittu näitten kyseisten toimijoitten omissa säännöissä.
Tämä esitys on todellakin tarpeellinen, ja tässä voi vain kiittää valiokuntaa siitä, että
asioita on viety ripeästi eteenpäin. On tietysti hyvin mahdollista, että tämä poikkeuksellinen aika muuttaa pysyvästikin kenties yhdistysten toimintatapoja, ja voi olla, että tällainen
etäkokoustaminen tulee yhä yleisemmäksi — toki millään tavalla väheksymättä sitä, että
on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi erilaisissa aatteellisissa yhteisöissä päästään keskusteluyhteyteen myös paikan päällä ja tapaamaan toisia. Ne ovat monta kertaa myöskin
tämmöisiä sosiaalisen kontaktin ja sosiaalisen tapaamisen paikkoja, tapoja tulla yhteen.
Arvoisa puhemies! Pidemmittä puheitta: tätä hallituksen esitystä voi lämpimästi kannattaa ja viedä eteenpäin.
13.49 Päivi Räsänen kd: Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä tuodaan joustoja erilaisten kokousten, muun muassa yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen ja yhdistyksen kokouksen järjestämiseen nyt koronaepidemian aikana ja muun muassa näitä etäosallistumismahdollisuuksia ja ennakkoäänestämismahdollisuuksia lisätään. Talousvaliokunta on täällä todennut, että kokonaisuutena arvioiden nämä ehdotetut muutokset eivät merkittävällä
tavalla rajoita vähemmistöosakkaidenkaan vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa nykytilaan verrattuna.
Ajattelen, että vaikka tämä koronaepidemia on monella tavoin hyvin ikävä vaihe historiassamme, niin se tarjoaa kyllä toisaalta mahdollisuuden tietynlaiseen koeaikaan juuri
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näille erilaisille etäosallistumiskokeiluille. Ajattelen, että tätäkin jaksoa voi pitää nyt jonkinlaisena kokeiluaikana, josta sitten toivon mukaan tehdään johtopäätöksiä siitä, olisiko
mahdollisuus joitakin näistä joustoista säätää pysyvästi myös lainsäädäntöön. Ja kyllä ajattelen, että esimerkiksi tämä etäosallistuminen on juuri niitä asioita, joita kannattaisi kehittää.
13.51 Antti Kurvinen kesk: Herra puhemies! Kuten tässä edelliset puhujat ovatkin jo
tuoneet esille, kysymys on siitä, että elämän pitää kuitenkin kohtuullisesti jatkua, ja sanoisinko näin, että oikeudellisen elämän ja laillisen elämän pitää jatkua tässä COVID-19koronataudinkin aikana. Meillä on kevät perinteisesti yhtiökokousten aikaa, yhdistysten
vuosikokousten aikaa, erilaisten yhteisöjen sääntömääräisten ja lakisääteisten kokousten
aikaa, ja varmasti jokainen meistä 200 kansanedustajasta on saanut kymmeniä viestejä ja
soittoja siitä, miten me teemme meidän taloyhtiömme kokouksen kanssa, miten järjestämme puolueemme paikallisyhdistyksen kokouksen ja miten sitten esimerkiksi jonkun osuuskunnan kokous järjestetään, miten tässä tulisi toimia, ja nyt lainsäätäjä reagoi tähän tilanteeseen. Hallitus on tehnyt esityksiä, joilla tässä poikkeusajassa ja poikkeustilassa, tämän
koronan ajaksi, helpotetaan erilaisten yhteisöjen kokousmenettelyjä ja otetaan näitä etämahdollisuuksia automaattisesti käyttöön.
Haluan kiittää tässä töitä tehneitä eduskunnan valiokuntia. Tässä on huomioitu monia
kentän palautteita. Itsekin olen tietoinen siitä, että esimerkiksi puolueiden erityispiirteet on
tässä huomioitu. Puolueethan ovat vähän omanlaisiaan yhdistyksiä. Monta kertaa puolueessa se, että kokoonnutaan yhteen ja käydään keskustelua, on tärkeämpää kuin se tilinpäätöksen hyväksyminen, ja on sitten näitä poliittisia intohimoja.
Olen samaa mieltä, puhemies, kuin edustaja Räsänen. Hän puhui erittäin hyvin siitä, että
tämä on tällainen tietynlainen koetusaika ja tällainen kokeiluvaihe nyt meillä yhteiskunnassa ja oikeastaan koko maailmassakin tällä hetkellä siinä, millä tavalla meidän elämämme muuttuu. Mehän olemme oppineet näihin Skype-kokouksiin ja Teams-kokouksiin
kaikki ja toimimaan eri tavalla kuin normaalitilanteessa, kun emme nyt voi kokoontua ja
emme voi kohdata fyysisesti, ja on jännä nähdä, tuleeko joihinkin yhdistyksiin esimerkiksi
ihan säännönmukaiseksi tämä etäyhteyksien käyttö. Se varmaan lisääntyy, ja myös työelämässä ja liike-elämässä ehkäpä matkustaminen vähenee ja otetaan käyttöön etäyhteyksiä.
Kuitenkin, puhemies, on varmaan todettava, että niin elinkeinoelämässä kuin sitten kansalaisyhteiskunnassakin tietyissä tilanteissa fyysinen kokoustaminen on hyvin tärkeää. On
todella vaikea ajatella, että jonkun aatteellisen yhdistyksen tai puolueen kokoukset olisivat
pelkästään siellä virtuaaliyhteyksillä, ja ison pörssiyhtiön yhtiökokouskin voi olla vähän
haastava kyllä vielä etäyhteyksillä normaalioloissa jatkossa ylläpitää.
Mutta tämä on erittäin hyvää arjen tukemista. Tämä on todellinen arjen esitys, mitä me
nyt käsittelemme.
13.54 Sheikki Laakso ps: Arvoisa puhemies! Tämä tilanne kyllä todellakin vaatii tämän
esillä olevan esityksen hyväksymistä, koska tilanne on se, että se — niin kuin aikaisemmatkin puheenvuorot ovat olleet salissa — tarkoittaa sitä, että monia kokouksia olisi haasteellista järjestää. Tilanne on vielä se, että vaikka nyt on annettu vähän hyväksyntää sille,
että niitä siirrellään syksyyn, niin just mediassakin on ollut, että riskiryhmäläisille saattavat kuitenkin karanteenit vielä iskeä vähän pitempään, ja aika usein monen yhdistyksen
toiminnassa on mukana eläkeläisiä sen takia, että heillä on aika usein aikaa paneutua näi-
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hin juttuihin. Aika monessakin yhdistyksessä jossain muodossa on riskiryhmäläisiä varmasti mukana.
Tässä jopa tavallansa vahingossa tehdään kyllä sitä, että päästään opettelemaan tähän
hommaan, mikä tulee kuitenkin olemaan tulevaisuutta. Vaikka tässä puhutaan Skypesta ja
Teamsistä ja näistä, niin tilanne on se, että kun ruvetaan miettimään oikeasti tätä juttua,
aika monta kokousta tulee varmasti olemaan viimeistään 10 vuoden päästä ja 20 vuoden
päästä suurin osa niin, että on 360-kameroita ja muutenkin virtuaalihommaa. Kun me
saamme tavallansa luotua jopa sinne omaan vessaan tai komeroon tilanteen, jossa näyttää
siltä, että me seisomme täällä, puhumattakaan siitä, että varmasti kymmenen vuoden aikana tulee jo sitäkin teknologiaa, että kun joku virtuaalisesti koskee toista, niin se toinen tuntee sen, ja tällaisia hommia. Tämä on jopa sattumaa, että me varmaan saamme tästä semmoisen pikku loikan siihen, että uskallamme lähteä, kun etenkään aikaisemmin ei ole välttämättä uskallettu lähteä kokeilemaan niitä, ja nytten sitten, kun on pakko uskaltaa, lähdetään ja huomataan, että ei tämä olekaan niin vaarallista kuin miltä tämä ensin tuntuu.
Elikkä kannatan tosiaankin tätä esitystä.
13.56 Kimmo Kiljunen sd: Arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä, kun meillä on tämä koronakriisi päällä ja meidän täytyy välttää näitä lähikontakteja, on ihan paikallaan, että etätoimintoihin luodaan tilaa ja myöskin yhdistyksien ja muiden sääntömääräiset kokoukset
voitaisiin juoksuttaa etäkokouksina. Sille on perusteensa, niin kuin tässä julkisessa päätöksenteossakin, että me toimimme etänä, se on varmasti aivan tarkoituksenmukaista. Edustajat itse asiassa kaikissa näissä kolmessa edellisessä puheenvuorossa totesivat myöskin
jatkoksi sen, että tässähän on meillä myöskin mallia tulevaisuudelle. Tähänkin voin yhtyä,
että tämän koronaviruksen aikana tehdyissä uudistuksissa on varmasti paljon hyödyllisiä
ideoita, joille on käyttöä myöskin jatkossa. Yhtenä on juuri tämä etätoimintojenkin mahdollistaminen. Jotkut ovat käyttäneet näitä tukimuotojakin esimerkkinä siitä, että vaikkapa
perustuloa ikään kuin ollaan synnyttämässä täällä nyt näillä tietyntyyppisillä tuloratkaisuilla.
Palaten tähän etäkeskusteluun haluaisin kuitenkin laittaa tähän varoittavan sanan — varoittavan sanan: Minusta on riski siinä, että me lähtisimme ikään kuin idealisoimaan sitä tilannetta, että me edelleen yhä pidemmälle atomisoimme tämän yhteiskunnan niin, että me
hajaannumme kaikki toisistamme, meillä ei ole sosiaalista kontaktipintaa, me emme kohtaa ihmisiä ihmisinä vaan virtuaalisissa muodoissa. Täällä viitattiin eläkeläisiin, vanhuksiin, ikäihmisiin, jotka kokoustavat paljon, ja useimmissa niissä kokoustamistilanteissa tarkoituksena ei ole itse se asia, minkä vuoksi ollaan tultu siihen kokoukseen, tilinpäätöksen
hyväksyminen tai joku muu formaliteetti, vaan ennen kaikkea se, että kohdataan ihminen,
kahvitellaan, ollaan yhdessä, voidaan jutella, nähdään ihminen, kun muutenkin yksinäisyys on iäkkäille ihmisille se varsinainen kansantauti. Eli voimakas varoituksen sana siitä,
että ei ruveta idealisoimaan näitä etätoimintoja niin pitkälle, että näkisimme, että tulevaisuus on pelkkiä virtuaalitoimintoja.
Haluaisin, arvoisa puhemies, tähän sanoa vielä sen seikan, että jos me menemme näihin
etätoimintoihin, se automaattisesti tarkoittaa sisällöllisesti myöskin vallan keskittymistä.
Valta väkisin keskittyy näissä etätoiminnoissa valmistelijoille ja sen prosessin vetäjille.
Tämä on aivan automaattinen seuraus siitä, ja sen takia tämä perinteinen kokoustaminen,
yhdessäolo, on huomattavasti luontevampi tapa ihmisten kommunikoida keskenään, nähdä se elävä tilanne, katseet, ilmeet, olemus, kaikki — se on ihan eri asia kuin se, että viesti
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tulee etäältä virtuaalisena. Voimakas varoituksen sana siihen, ettei idealisoida tätä etätoimintaa.
Riksdagen avslutade debatten.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 45/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.
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