
   

  

 

 

 

 

 

 

  

Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyh-
teydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säästöpankkilakia ja hypoteekkiyhdistyksistä annettua la-
kia. Lakeihin lisättäisiin säännökset, jotka mahdollistaisivat kokoukseen osallistumisen ja ko-
kouksen järjestämisen etäyhteyden avulla. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusoh-
jelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa ja tukea digitalisaatiota, kokeilukulttuuria, kestävää ke-
hitystä sekä kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia.  

Säästöpankin tai hypoteekkiyhdistyksen hallitus voisi päättää, että kokoukseen olisi mahdollista 
osallistua joko kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Hallitus 
voisi päättää myös kokouksen pitämisestä täysin ilman kokouspaikkaa, jolloin kokoukseen osal-
listuttaisiin yksinomaan tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Säästöpankin 
isännät sekä hypoteekkiyhdistyksen jäsenet voisivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti ko-
kouksen aikana, ja puhevaltaa kokoukseen osallistuvat voisivat aina käyttää vähintään suulli-
sesti. 

Ehdotettujen säännösten tavoitteena on joustavoittaa säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten 
kokouskäytäntöjä sekä parantaa isäntien ja jäsenten mahdollisuutta osallistua kokouksiin. Sään-
nöksillä turvattaisiin myös tasapuolinen kilpailuympäristö luottolaitoksille. Lisäksi säännöksillä 
sujuvoitettaisiin yleisesti etäyhteydellä osallistumiseen perustuvia kokousmenettelyitä. Sään-
nökset mahdollistaisivat varautumisen tilanteeseen, jossa tietoliikenteen tai teknisen apuväli-
neen häiriö voi vaikuttaa kokouksen päätöksentekoon tai päätösten pätevyyteen.    

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022, kun yhteisöjen etäyhteyden avulla järjestettäviä 
kokouksia koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy. 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Tietoliikenneyhteyksien ja kokouspalveluiden kehitys sekä pandemiaoloissa vuosina 2020–
2021 säädetyt väliaikaiset lakimuutokset laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-
19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (290/2020) ja laki väliaikaisesta poikkeamisesta osa-
keyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epide-
mian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) yhteisölainsäädäntöön mahdollistivat etäosallistu-
misen ja etäkokoukset vaihtoehdoiksi perinteisille kokouksille. Nämä menettelyt tarjosivat 
käyttökelpoisen vaihtoehdon yhteisöjen päätöksenteon järjestämiseksi ja osakkaiden ja jäsenten 
osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.  

Oikeusministeriössä toimi ajalla 18.5.2021–31.10.2021 Etäkokoukset ja etäosallistuminen osa-
keyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa -työryhmä1. Työryhmä valmisteli hallituk-
sen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokousten 
sallimiseksi2. Ehdotus koski osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksia sekä 
osuuskunnan kokoukselle ja edustajistolle kuuluvan päätöksenteon ja siihen osallistumisen hel-
pottamista. Työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella 21.11.2021–23.1.2022. Hallituksen 
esitys (HE 47/2022 vp)3 annettiin eduskunnalle 21.4.2022.  

Esitys liittyy myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Yksi hallitusohjelman tavoit-
teista on, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä digitalisaation ja teknologisen kehityksen luo-
mien mahdollisuuksien kehittämisessä. Tavoitteeksi nimetään myös säädösympäristön kehittä-
minen siten, että se mahdollistaa digitalisaation, kestävän kehityksen ja laajan kokeilukulttuu-
rin. Esityksellä on myös liitäntä hallitusohjelman demokratian kehittämistä koskevaan toimen-
piteeseen, sillä esitys vahvistaa jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksia taloudellisessa yhdis-
tystoiminnassa.   

1.2 Valmistelu 

Oikeusministeriön Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja 
osuuskunnissa -työryhmän ehdotus ei koskenut kaikkia yhteisömuotoja, sillä esimerkiksi sääs-
töpankit ja hypoteekkiyhdistykset jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Säästöpankkien ja hypo-
teekkiyhdistysten sääntely kuuluu valtiovarainministeriölle. Tästä syystä valtiovarainministeri-
össä on laadittu virkatyönä sisällöltään pitkälti oikeusministeriön ehdotusta (HE 47/2022 vp) 
vastaava esitys, joka sallii etäkokoukset ja etäosallistumisen säästöpankeille sekä hypoteekkiyh-
distyksille. Esityksen valmistelussa on kuultu säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistyksen edusta-
jia. Esityksestä järjestettiin julkinen lausuntokierros 14.3.–30.3.2022. Lausuntoja pyydettiin yh-
teensä 7 viranomaiselta ja yhteisöltä. Lausuntopalautteen sisällöstä ja huomioon ottamisesta 

                                                      
1 Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa https://oikeusministe-

rio.fi/hanke?tunnus=OM030:00/2021  
2 Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa – Työryh-

män mietintö: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163620/OM_2021_37_ML.pdf  
3 Hallituksen esitys on saatavilla osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kasittelytiedot-

Valtiopaivaasia/Sivut/HE_47+2022.aspx 
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kerrotaan tarkemmin jaksossa 6 Lausuntopalaute. Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat 
ovat saatavilla valtioneuvoston verkkosivuilla.   

2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

Vuosina 2020–2021 pandemiatilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset (290/2020 ja 
677/2020) mahdollistivat etäosallistumisen ja etäkokoukset ensimmäistä kertaa. Nykytilassa 
laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, 
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021) sallii etäosallistumisen ja etäkokoukset 
kaikkien yhteisömuotojen kokouksille 30.6.2022 saakka.  

Pandemia-aikana etäosallistuminen on yleistynyt. Etäosallistumiseen liittyvien palveluiden ja 
toteutusmuotojen tarjonta on tästä syystä kasvanut ja kehittynyt. Samalla ihmisten valmiudet 
osallistua kokouksiin etäyhteyksin sekä etäosallistumiseen liittyvä osaaminen ovat kasvaneet. 
Uudet kokouskäytännöt ovat tarjonneet joustavuutta myös yhteisöille. Niiden on nähty edistä-
vän mahdollisuutta osallistua kokouksiin ja käyttää tehokkaasti päätösvaltaa kokouksissa. Siksi 
kyseisten kokouskäytäntöjen jatkamista onkin pidetty tarpeellisena myös väliaikaisen lain päät-
tymisen jälkeen. Myös talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 17/2020 vp) valtioneuvostoa ke-
hotettiin valmistelemaan säännökset osakkeenomistajien ja jäsenten etäosallistamisen mahdol-
listamisesta siten, että ratkaisut ovat kestäviä pitkällä aikavälillä osakkeenomistajien keskeisten 
oikeuksien toteutumisen kannalta. 

Oikeusministeriön työryhmä valmisteli hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen, 
jolla etäosallistuminen ja etäkokoukset mahdollistettaisiin myös väliaikaisen lain päättymisen 
jälkeen. Suurin osa luottolaitoksista soveltaa kokouksissaan viittaussäännösten perusteella joko 
osakeyhtiölakia (624/2006) tai osuuskuntalakia (421/2013), joten näin ollen ne kuuluvat oikeus-
ministeriön valmistelemien lakiehdotusten piiriin. Työryhmän ehdotus ei koskenut kuitenkaan 
kaikkia niitä yhteisömuotoja, joihin väliaikaisia lakimuutoksia sovellettiin. Ehdotuksen ulko-
puolelle jäivät muiden muassa säästöpankit ja hypoteekkiyhdistykset, jotka soveltavat kokouk-
siinsa omaa erityislainsäädäntöään. Näiden yhteisöjen jättäminen uuden sääntelyn ulkopuolelle 
ei olisi kuitenkaan tarkoituksenmukaista. Erilaisten yhteisömuotojen tasapuolisen kohtelun ja 
yhdenmukaisen kilpailuympäristön turvaamiseksi onkin tarpeen muuttaa myös muihin luotto-
laitoksiin liittyviä erityislakeja tältä osin. 

3  Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on helpottaa etäosallistumisen tarjoamista säästöpankeille ja hypoteek-
kiyhdistyksille. Tavoitteena on näin lisätä yhteisöjen käytettävissä olevia vaihtoehtoja sallimalla 
niin kutsutut hybridikokoukset sekä kokonaan ilman kokouspaikkaa pidettävät etäosallistumi-
seen perustuvat kokoukset. Mahdollisimman toimivien etäkokousten varmistamiseksi lisättäi-
siin lakeihin myös eräitä etäosallistumista helpottavia käytäntöjä. Esityksellä tavoitellaan lisäksi 
kokouksiin osallistuvien aseman tasapuolistamista. Uudet käytännöt mahdollistaisivat nimittäin 
kokouksiin osallistumisen entistä laajemmalle ja monimuotoisemmalle osallistujakunnalle. 
Tämä olisi tarkoituksenmukainen keino edistää kokousten osallistumisaktiivisuutta ja tasapuo-
lisia päätöksentekomahdollisuuksia.  

Esityksen keskeinen tarkoitus on turvata yhdenvertainen sääntely-ympäristö luottolaitoksille 
niiden yhtiömuodosta riippumatta. Tämä edistäisi myös luottolaitosten tasavertaista kilpailua. 
Esityksen laajempina yhteiskunnallisina tavoitteina ovat digitalisaatiokehityksen vahvistami-
nen sekä yhteisöjen sisäisen kokeilukulttuurin edistäminen. Ehdotettujen lakien avulla yhteisö-
jen olisi mahdollista kokeilla ja halutessaan vakiinnuttaa käyttöön digitaalisen kehityksen tar-
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joamia mahdollisuuksia. Esityksellä tuetaan myös kestävän kehityksen mukaisten toimintata-
pojen luomista siten, että tarve fyysiselle läsnäololle ja kokouspaikalle matkustamiselle vähe-
nee.  

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksellä ehdotetaan lisättäväksi säästöpankkilakiin (1502/2001) sekä hypoteekkiyhdistyk-
sistä annettuun lakiin (936/1978) niin kutsutut hybridikokoukset salliva säännös. Säännöksen 
nojalla hallitus voisi päättää, että kokoukseen saa osallistua täysimääräisin oikeuksin käyttä-
mällä tietoliikenneyhteyttä ja muuta teknistä apuvälinettä. Käytännössä tällöin kokoukseen 
osallistuva voisi itse päättää, osallistuuko hän kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. 
Tämä mahdollistaisi osallistumisen entistä useammalle ja edistäisi siten päätöksentekoon osal-
listumista. Koska kysymys olisi kuitenkin tahdonvaltaisesta sääntelystä, tällaisen kokouksen 
järjestämistä voitaisiin rajoittaa tai kieltää säästöpankin tai hypoteekkiyhdistyksen säännöissä.  

Esityksellä ehdotetaan sallittavaksi säästöpankeille ja hypoteekkiyhdistyksille myös ilman ko-
kouspaikkaa pidettävät etäkokoukset. Tällöin osallistujat käyttäisivät päätösvaltaansa tietolii-
kenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla. Tämä tarjoaisi yhteisöille joustavuutta 
sekä mahdollisuuden hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Koska kysymys olisi 
kuitenkin tahdonvaltaisesta sääntelystä, säästöpankin tai hypoteekkiyhdistyksen säännöissä voi-
taisiin rajoittaa tällaisten kokousten järjestämistä.  

Esityksellä sallittaisiin osallistuminen kokouksiin myös postilla tai tietoliikenneyhteyden ja tek-
nisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai kokouksen aikana. Hallitus tekisi päätöksen tällai-
sen osallistumismuodon tarjoamisesta. Hallituksella olisi näissä tapauksissa mahdollisuus ra-
joittaa osallistujien oikeuksia.  

Lainsäädännön teknologianeutraliteetin ja teknologian nopean kehityksen vuoksi esityksellä ei 
asetettaisi yksityiskohtaisia vaatimuksia etäosallistumiseen käytettävälle tekniselle toteutusta-
valle. Jotta säästöpankkien isännät ja hypoteekkiyhdistysten jäsenet voisivat täysimäärisesti 
käyttää oikeuksiaan, etäyhteyden eli tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen on kuitenkin 
oltava sellainen, että kaikilla osallistujilla on yhtäläinen perinteistä kokousosallistumista vas-
taava mahdollisuus käyttää oikeuksiaan. Etäyhteyden tulee siten lähtökohtaisesti olla käytettä-
vissä Suomessa tavanomaisella ajantasaisella päätelaitteella, käyttöjärjestelmällä, selaimella, 
muilla ohjelmistoilla ja tietoliikenneyhteydellä.  

Tällä esityksellä on liityntä oikeusministeriössä valmisteltuun hallituksen esitykseen (HE 
47/2022 vp) eri yhteisömuotojen etäosallistumisen helpottamisesta ja etäkokouksen sallimi-
sesta. Esitysten välisestä yhteydestä johtuen etäosallistumista ja etäkokouksia koskevaa säänte-
lyä ja sen taustaa on yksityiskohtaisemmin, ja monilta osin myös säästöpankkeihin ja hypoteek-
kiyhdistyksiin soveltuvasti, käsitelty oikeusministeriön esityksessä. Koska säästöpankkeihin ja 
hypoteekkiyhdistyksiin yhteisömuotoina sisältyy omia erityispiirteitä, ei tähän esityksen lakieh-
dotuksiin kuitenkaan olisi perusteltua sisällyttää kaikilta osin oikeusministeriön esitystä vastaa-
via identtisiä säännöksiä. Lakiehdotuksiin ei ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää esimerkiksi 
vastaavaa säännöstä sitovasta kokousilmoittautumisesta (ehdotettu OYL 5:7.3) tai määräenem-
mistöpäätöksestä (ehdotettu OYL 5:27.5), koska etäosallistumisesta on sekä säästöpankkien että 
hypoteekkiyhdistysten osalta tullut normaali osa kokouskäytäntöjä jo voimassa olevien määrä-
aikaisten lakien aikana. 
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4.2 Pääasialliset vaikutukset 

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle yhtiökokousta sekä osuus-
kunnan ja yhdistyksen kokousta koskevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskunta-
lain ja yhdistyslain sääntelyn muuttamiseksi etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokouksen 
sallimiseksi (HE 47/2022 vp). Tässä hallituksen esityksessä on tarkoitus tehdä oikeusministe-
riön hallituksen esityksen sisältämiä lakiehdotuksia vastaavat lakimuutokset koskien hypoteek-
kiyhdistyksiä ja säästöpankkeja. Tässä lakiehdotuksessa on arvioitu pelkästään tämän hallituk-
sen esityksen lakimuutosten vaikutuksia. Oikeusministeriön hallituksen esityksestä löytyvät 
laajemmat ja kattavammat vaikutusarviot etäosallistumisen ja etäkokousten järjestämisestä 
muun muassa yhteiskunnan kannalta.  

4.2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetut lakimuutokset koskevat hyvin rajattua toimijajoukkoa eli yhtä suomalaista hypoteek-
kiyhdistystä ja 11 säästöpankkia. Tämän takia lakiehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä 
julkistaloudellisia tai muita taloudellisia vaikutuksia hypoteekkiyhdistyksen, säästöpankkien ja 
säästöpankkien isäntien ulkopuolella. Lakiehdotuksilla on tarkoitus mahdollistaa edellä maini-
tuille toimijoille samanlainen toimintaympäristö kuin mitä ehdotetaan oikeusministeriön halli-
tuksen esityksessä muun muassa osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Suurin osa suomalaisista luot-
tolaitoksista on osakeyhtiöitä tai osuuskuntia, jonka vuoksi tämän hallituksen esityksen lakieh-
dotukset koskettavat varsin pientä osaa suomalaisista luottolaitoksista. 

Lakiehdotusten tarkoituksena on mahdollistaa niin sanottujen hybridikokousten ja ilman ko-
kouspaikkaa pidettävien kokousten järjestäminen vaihtoehtona kokouspaikalla pidettäville fyy-
sisille kokouksille. Lakiehdotukset lisäävät täten hypoteekkiyhdistykselle ja säästöpankeille va-
linnanvaraa kokousten pitämisen osalta. 

Säästöpankeissa on yhteensä isäntiä noin 500 ja keskimäärin yhdessä säästöpankissa on noin 50 
isäntää. Monet säästöpankin isännät ovat paikallisia, mutta on myös säästöpankkeja, joiden 
isännistä osa asuu satojen kilometrien matkan päässä pääkonttorista. Voidaan arvioida, että hyb-
ridikokousten ja ilman kokouspaikkaa pidettävien kokousten mahdollistaminen helpottaa ko-
kousten järjestämistä ja päätösvaltaisuuden saavuttamista ainakin joissakin säästöpankeissa. 
Tällaista kehitystä on ollut nähtävissä joidenkin säästöpankkien osalta poikkeuslakien mahdol-
listaessa hybridikokoukset vuodesta 2020 lähtien. Mahdollisista äänestyssovelluksista aiheutu-
nee kustannuksia säästöpankeille, jos ne päätyvät järjestämään hybridikokouksia tai ilman ko-
kouspaikkaa pidettäviä kokouksia. Toisaalta myös fyysisen kokouksen järjestäminen aiheuttaa 
kustannuksia, joten joissakin tapauksissa etäkokouksen järjestäminen voi olla jopa fyysistä ko-
kousta edullisempi vaihtoehto. Vaikutukset ovat pitkälti riippuvaisia säästöpankista ja sen va-
linnoista. 

Hypoteekkiyhdistyksellä on noin 12 000 äänioikeutettua jäsentä. Kuitenkin tähän mennessä 
sekä fyysisiin kokouksiin ja vuoden 2021 hybridikokoukseen on osallistunut noin kymmen-
kunta jäsentä. Verrattuna säästöpankkeihin hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa äänioikeutet-
tuja on merkittävästi enemmän. Lakiehdotukset voivat kannustaa hypoteekkiyhdistyksen jäse-
niä osallistumaan aktiivisemmin kokouksiin, mutta ainakaan 2021 pidetyn hybridikokouksen 
osalta tällaista muutosta ei vielä havaittu. Muuten hypoteekkiyhdistykseen kohdistuvat vaiku-
tukset muistuttavat monin osin säästöpankkeihin kohdistuvia vaikutuksia.  
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Etäosallistumiselle ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhteisöjen päätök-
sentekoon. On kuitenkin tiedostettava, että lakiehdotukset voivat muuttaa kokouksiin osallistu-
vien isäntien ja jäsenten joukkoa. Tällä voi olla vaikutusta myös yhteisön päätöksentekoon ja 
kokouksen äänestystuloksiin.  

Lakiehdotuksilla on vaikutuksia myös rajattuun määrään kotitalouksia, sillä isännät ja monet 
hypoteekkiyhdistyksen jäsenistä ovat luonnollisia henkilöitä. Lakiehdotusten muutokset mah-
dollistavat monipuolisemmat ja mahdollisesti jopa joillekin paremmat vaikutusmahdollisuudet 
yhteisöjen päätöksentekoon. Lisäksi etänä osallistumisella voi olla yksittäisten säästöpankkien 
isäntien ja hypoteekkiyhdistysten jäsenten näkökulmasta myös kustannuksia säästäviä vaiku-
tuksia, jos fyysiseen kokoukseen osallistumisesta on aiheutunut kustannuksia esimerkiksi kodin 
ja kokouspaikan välillä liikkumisesta. 

4.2.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Oikeusministeriön hallituksen esityksessä on laajasti arvioitu ehdotettavan lainsäädännön yh-
teiskunnallisia vaikutuksia, joten tässä hallituksen esityksessä tuodaan esille yhteiskunnallisia 
vaikutuksia tiivistetysti. Hallituksen esityksen lakiehdotusten tavoitteena on sallia säästöpank-
kien ja hypoteekkiyhdistyksen kokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa sekä 
helpottaa etäosallistumisen keinojen tarjoamista ja käyttämistä niin sanotun hybridikokouksen 
sekä täysin perinteisen fyysisen kokouksen yhteydessä.  

Etäosallistumisen yleistyminen ja vakiintuminen laajasti yhteiskunnassa ja etäkokouksiin ta-
pahtuva siirtyminen vähentävät kokouspaikalle matkustamisesta, majoituksesta ja kokousmate-
riaalien jakelusta aiheutuvia ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia. Kuitenkin lakiehdotusten 
koskiessa yhteensä 12 toimijaa, ei ympäristövaikutusten arvioida olevan merkittäviä.  

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Vaihtoehto ehdotetulle sääntelylle olisi nykytilan säilyttäminen. Nykytilan säilyttäminen joh-
taisi siihen, että etäosallistumiseen perustuvat kokoukset päättyisivät säästöpankkien ja hypo-
teekkiyhdistysten osalta väliaikaisen lain päättyessä kesäkuun 2022 lopussa. Mikäli lakimuu-
toksia ei tehtäisi, säästöpankeille tai hypoteekkiyhdistyksille ei sallittaisi etäosallistumista tai 
etäkokouksia väliaikaisen lain päättymisen jälkeen.  

Vaihtoehdon arvioidut vaikutukset riippuvat osin siitä, mahdollistettaisiinko ehdotetut kokous-
menettelyt tällöin muille luottolaitoksille oikeusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaisesti. 
Mikäli voimaan saatettaisiin vain työryhmän ehdotuksen mukainen sääntely, olisivat etäko-
koukset mahdollisia vain osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisille luottolaitoksille. Säästöpankit ja 
hypoteekkiyhdistykset jäisivät tällöin sääntelyn ulkopuolelle. Tämä ei olisi kuitenkaan tarkoi-
tuksenmukainen ratkaisu. Tällöin luottolaitoksia koskisi eroava sääntely niiden yhtiömuodon 
perusteella. Tämä johtaisi epätasaiseen kilpailuasetelmaan, josta voisi aiheutua haittaa säästö-
pankkien ja hypoteekkiyhdistysten toiminnalle.   

Jos etäosallistumisen mahdollistavia muutoksia ei tehtäisi muillekaan luottolaitoksille, pysyisi 
sääntely tällöin yhdenmukaisempana. Tällöin ei kuitenkaan olisi mahdollista hyödyntää väliai-
kaisten lakien aikana omaksuttuja hyväksi todettuja käytäntöjä. Etäkokousten ja etäosallistumi-
sen jättäminen lainsäädännön ulkopuolelle vaikeuttaisi kokouksiin osallistumista ja siten myös 
rajoittaisi päätöksentekoon osallistuvien määrää. Mikäli kokoukset edellyttäisivät fyysistä läs-
näoloa, olisi niihin osallistuminen mahdollista harvemmille. Tämä olisi mahdollisesti omiaan 
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heikentämään osallistumisaktiivisuutta ja vaikeuttamaan päätöksentekoa. Tällaisella kehityk-
sellä voisi siten olla epäsuoria vaikutuksia myös säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten muu-
hun toimintaan. Kaiken kaikkiaan kokousten sitominen fyysiseen läsnäoloon heikentäisi digita-
lisaatioon perustuvien ratkaisujen käyttöönottoa ja joustavuutta. Se ei myöskään edistäisi yhtei-
söjen mahdollisuutta valita itselleen toimivimmat kokoontumistavat.  

5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot 

Oikeusministeriön laatimassa hallituksen esityksessä tarkastellaan ulkomaista yhteisölainsää-
däntöä etäosallistumisen näkökulmasta. Esitys keskittyy osakeyhtiöihin, osuuskuntiin, asunto-
osakeyhtiöihin sekä yhdistyksiin. Luottolaitosten osalta monissa jäsenmaissa on omaksuttu Co-
vid-19-pandemiasta johtuen määräaikaisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä, jossa erilaisten etä-
osallistumiskeinojen hyödyntäminen on mahdollistettu. Säästöpankkeja tai säästöpankkien kal-
taisia luottolaitoksia on Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Rans-
kassa, Itävallassa ja Espanjassa. Myös hypoteekkiyhdistyksiä vastaavia toimijoita on muissa 
Euroopan maissa. Esimerkiksi erilliset kiinnitysluottopankit muistuttavat toiminnaltaan ja peri-
aatteiltaan hypoteekkiyhdistyksiä. 

Ruotsissa pandemiaan vastaamiseksi säädetty laki Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för 
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor koskee myös Sparbanksla-
genissa (1987:619) tarkoitettuja säästöpankkeja. Laki on väliaikainen ja se on voimassa vuoden 
2022 loppuun saakka. Laki mahdollistaa pankkien hallituksen kokouksiin ja säästöpankkiko-
kouksiin (sparbanksstämma) etäosallistumisen. Kokous voidaan hallituksen päätöksellä toteut-
taa etäyhteyden välityksellä, jota täydentää ennen kokousta järjestettävä postiäänestys. Säästö-
pankkikokouksen ja kokouksen puheenjohtajan tehtävänä on päättää, voidaanko sähköisen apu-
välineen ja tietoliikenneyhteyden kautta pidettävä kokous toteuttaa luotettavasti muun muassa 
osallistujien tunnistamisen ja äänestyksen luotettavuuden näkökulmasta. 

Italiassa eräiden luottolaitosten (banche popolari ja banche di credito) kokoukset on vuonna 
2020 voitu väliaikaisen lain mukaan järjestää myös kokonaan virtuaalisesti teknistä apuvälinettä 
käyttäen. Lisäksi teknisiä apuvälineitä on voitu käyttää sähköiseen äänestämisen mahdollista-
miseksi. Kokoukset on myös voitu järjestää asiamiesten välityksellä. Itävallassa säästöpankkien 
(Sparkasse) kokouksia on voitu väliaikaisen lain mukaan järjestää ilman fyysistä läsnäoloa esi-
merkiksi reaaliaikaisen videokokouksen tai pöytäkirjojen kierrättämisen muodossa. Laki on 
voimassa 30.6.2022 saakka. Tarkempia säännöksiä kokousosallistumisesta voidaan antaa oi-
keusministeriön asetuksella.  

Pysyvät etäkokousosallistumiseen liittyvät lainsäädäntötoimet ovat useissa Euroopan unionin 
jäsenmaissa vasta alkutekijöissään. Monet eurooppalaiset luottolaitokset ovat kuitenkin jo totu-
telleet erilaiset etäosallistumiskeinojen käyttöön, jotka ovat Covid-19-pandemiasta johtuvien 
poikkeuslakien nojalla olleet mahdollisia. Pysyvää etäosallistumisen mahdollistavaa lainsää-
däntöä voidaan säätää tulevaisuudessa.  

6  Lausuntopalaute  

Yleistä 

Esitysluonnos oli lausuntokierroksella 14.3.–30.3.2022. Lausuntoja pyydettiin yhteensä seitse-
mältä viranomaiselta ja yhteisöltä, ja lausuntopyyntöön vastasi viisi tahoa. Esitysluonnoksesta 
antoivat lausuntonsa Finanssiala ry, Säästöpankkiliitto osk, Helena Jaakkola, Finanssivalvonta 
ja Suomen Hypoteekkiyhdistys.  
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Kaikki lausuntopyyntöön vastanneista kannattivat ehdotettua esitystä.  

Finanssiala ry totesi, että oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan pysyvää lainsäädäntöä, 
joka mahdollistaa etäosallistumisen suurelle osalle muista luottolaitoksista. Ilman ehdotettuja 
sääntelymuutoksia säästöpankeilla ja hypoteekkiyhdistyksillä ei olisi mahdollisuuksia etäko-
kousten järjestämiseen väliaikaisen lain voimassaolo päätyttyä. On tärkeää, että finanssialan 
toimijoille mahdollistetaan tasavertaiset mahdollisuudet etäkokousten järjestämiseen niiden yh-
tiömuodosta riippumatta. 

Säästöpankkiliitto osk katsoi, että säästöpankkien osalta kyse on odotetusta sääntelystä, joka 
antaa pankeille mahdollisuuden järjestää isäntien kokouksiin osallistuminen myös etäyhteyksin. 
Etäosallistumisen mahdollistamalla varmistetaan myös isäntien kokousten päätösvaltaisuuden 
toteutumista. Väliaikaisen lainsäädännön voimassaoloaikana on säästöpankeissa jo ehditty tot-
tua osin etäosallistumisen kautta tapahtuvaan kokoustamiseen ja se on koettu myönteisenä. 

Helena Jaakkola kannatti ehdotusta ja katsoi, että digitaalisuuden antamia mahdollisuuksia on 
hyödynnettävä niissä tapauksissa, joissa se on kaikkien tahojen edun mukaista ja mahdollistaa 
sujuvan toiminnan.   

Finanssivalvonta kannatti esitykseen tavoitteita ja ehdotettuja muutoksia. 

Laki säästöpankkilain muuttamisesta 

Sekä Finanssiala ry että Säästöpankkiliitto esittivät teknisenä kommenttina, että esitysluonnok-
sen vaikutusten arvioinnin jaksossa 4.2.1 viimeisessä kappaleessa olevaa viittausta kotitalouk-
siin tulisi tarkentaa. Finanssiala ry toimitti muotoiluehdotuksen. Ehdotettu tekninen täsmennys 
otettiin huomioon sellaisenaan. 

Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta 

Hypoteekkiyhdistys kannatti ehdotusta, mutta esitti joitakin tarkennuksia säännöksiin. Hypo-
teekkiyhdistys totesi, että ehdotettuun uuteen 12 §:n 2 momenttiin sisältyvä etäosallistumismah-
dollisuus liittyy ensisijaisesti kokoukseen osallistumiseen ja puheoikeuden käyttämiseen siellä. 
Mikäli äänioikeuden käyttämisestä on säännöissä erityinen ilmoitusvelvollisuus, se tulee huo-
mioida. Hypoteekkiyhdistys piti myös ehdotetuissa momenteissa olevia mainintoja ”ajantasai-
sesti” ja ”kokouksen aikana” keskenään tulkinnanvaraisina. Hypoteekkiyhdistys toimitti erilli-
sen muotoiluehdotuksen. Lausuntopalaute otettiin huomioon vähäisin teknisin muutoksin. Il-
maisu ”kokouksen aikana” jätettiin kuitenkin tekstiin, koska se selkeyttää jäsenen oikeutta käyt-
tää oikeuksiaan reaaliaikaisesti kokouksen kuluessa.  

Hypoteekkiyhdistys katsoi, että 12 §:ään ehdotetussa uudessa 4 momentissa lausutaan osin tul-
kinnanvaraisesti postin avulla ja kokouksen aikana toteutettavasta etäosallistumisesta. Tästä 
syystä 12 §:n 4 momentin ensimmäinen virke tulisi muuttaa. Hypoteekkiyhdistys toimitti erilli-
sen muotoiluehdotuksen. Lausuntopalautetta ei huomioitu, koska ehdotetulla muutoksella voisi 
olla tosiasiallisesti vaikutusta luottolaitosten yhdenmukaiseen kohteluun, mikäli hypoteekkiyh-
distyksiä koskeva laki sisältäisi olennaisesti muita luottolaitoksia koskevasta sääntelyä eroavaa 
sisältöä ilman hypoteekkisyhdistysten erityispiirteisiin liittyviä syitä. Eroavaisuudet eri laeissa 
voisivat myös johtaa tulkintaepäselvyyksien lisääntymiseen. 

Hypoteekkiyhdistys katsoi, että 12 §:ään ehdotetun uuden 5 momentin toisessa virkkeessä on 
epäselvä maininta siitä, että kokoukseen osallistuvina pidettäisiin vain niitä, jotka ovat käyttä-

HE 67/2022 vp



   

  

 

 10  

 

 

 

neet äänioikeuttaan ennen kokousta tai käyttävät äänioikeuttaan kokouksen aikana. Hypoteek-
kiyhdistys ei näe ongelmalliseksi sitä, jos jäsen haluaa osallistua kokoukseen käyttämällä pelk-
kää puheoikeuttaan ilman äänioikeutta, mikäli puheoikeutta ei ole ehdotetun 4 momentin mu-
kaisesti rajoitettu säännöissä. Hypoteekkiyhdistys toimitti erillisen muotoiluehdotuksen. Lau-
suntopalaute otettiin huomioon, mutta Hypoteekkiyhdistys ehdottaman puheoikeuden käytön 
sijaan säännökseen otettiin viittaukset relevantteihin pykälän momentteihin ja ennakkoäänien 
antamiseen.   

Hypoteekkiyhdistys katsoi, että 12 §:ään sisällöllisesti muuttumattomana voimaan jätettäväksi 
ehdotetussa 7 momentissa olevaa aikailmaisua olisi hyödyllistä selkeyttää siten, että äänioikeu-
den käyttämisen ilmoittamisen määräaikaa määriteltäisiin sanan ”enintään” sijasta sanalla ”vä-
hintään” kuitenkin niin, että ilmoittaminen olisi mahdollista vasta kokouskutsun julkaisemisen 
jälkeen. Hypoteekkiyhdistys toimitti erillisen muotoiluehdotuksen. Lausuntopalaute huomioi-
tiin osittain. Momentin sanamuodon selkiyttämiseksi momentin loppuosaa täsmennettiin, mutta 
ehdotettua viittausta kokouskutsuun ei sisällytetty, sillä momentin tarkoituksena on ensisijai-
sesti täsmentää se ajankohta, johon mennessä jäsenen on ilmoitettava äänioikeuden käytöstä 
hypoteekkiyhdistykselle. Säännös suojaa jäsenen oikeutta ilmoittaa.  

Hypoteekkiyhdistys esitti lopuksi teknisiä täsmennyksiä ehdotettuun 15 §:n 2 momenttiin. Lau-
suntopalaute huomioitiin sellaisenaan. Lausuntopyyntöön vastanneiden yksityiskohtaiset lau-
sunnot ovat nähtävillä valtiovarainministeriön nettisivulla (Hankkeet ja säädösvalmistelu)4. 

7  Säännöskohta iset  perustelut   

7.1 Säästöpankkilaki 

15 §. Pykälän 1 momentin 6 kohtaan tehtäisiin teknisluontoinen muutos. Voimassaolevan lain 
mukaiset viittaukset 44 §:n 3 ja 4 momenttiin muutettaisiin uuden lain systematiikan mukaisiksi 
viittauksiksi uuden 44 b §:n 1–3 momenttiin. Sisällöllisesti kohta pysyisi nykyistä sääntelyä 
vastaavana.   

44 §. Pykälää ehdotettaisiin muutettavaksi siten, että 1 momentti säilyisi voimassa olevaa py-
kälää sisällöllisesti vastaavana muilta kuin kokouspaikkaa koskevan täsmennyksen osalta. Li-
säksi pykälään sisällytettäisiin uusi 2–6 momentti. Voimassa olevan 44 §:n nykyinen 2–4 mo-
mentti siirrettäisiin uuteen 44 a ja 44 b §:ään. Muutokset olisivat tarpeen uusien kokouskäytän-
töjen mahdollistamiseksi sekä lain systematiikan selkeyttämiseksi. Mainittujen muutosten jäl-
keen uusi 44 § sääntelisi isäntien kokousta ja siinä noudatettavia menettelyitä.  

Pykälän 1 momentissa säädetään, että isäntien on kokoonnuttava varsinaiseen kokoukseen ai-
nakin kerran vuodessa. Momenttiin lisättäisiin maininta siitä, että isäntien tulisi kokoontua sääs-
töpankin sääntöjen määräämässä paikassa. Nykytilassa kokouspaikka määräytyy säästöpankin 
sääntöjen mukaan. Tavallisesti kokous tulee sääntöjen nojalla pitää pankin toimialueella. Muu-
toksella vahvistettaisiin isäntien kokouksen kokouspaikkaa koskevaa pääsääntöä, jota ei ole 
aiemmin kirjattu säästöpankkilakiin. Kyseinen pääsääntö olisi tarpeen säätää, jotta laista ilme-
nisi mahdollisimman selkeästi isäntien kokouksen järjestämiseksi käytössä olevat vaihtoehdot. 
Momentti koskee isäntien kokouksen järjestämistä kokouspaikalla niin sanottuna fyysisenä ko-

                                                      
4 Yksityiskohtaiset lausunnot ovat julkisessa palvelussa osoitteessa https://vm.fi/hanke?tun-

nus=VM031:00/2022 
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kouksena. Oletusarvoisena lähtökohtana momentissa tarkoitettujen perinteisten kokousten jär-
jestämiselle pidetään sitä, että isännillä on aina oikeus käyttää oikeuksiaan kokouksessa täysi-
määräisesti. Niinpä tätä koskevaa mainintaa ei ole tarpeellista ottaa itse lakitekstiin.  

Pykälän uuden 2 momentin mukaan hallitus voisi päättää isäntien kokoukseen osallistumisesta 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei pankin säännöissä 
rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Säännös mahdollistaisi niin kutsutut hyb-
ridikokoukset, joissa osa isännistä osallistuu kokoukseen kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyh-
teyttä ja teknistä apuvälinettä käyttäen etäyhteyden välityksellä. Säästöpankin isäntä voisi kum-
malla tahansa tavalla osallistuessaan käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti. Käytännössä isännän 
oikeuksia olisivat esimerkiksi lain 45 §:ssä mainitut puhe- ja äänivallan käyttäminen sekä kyse-
lyoikeus. Etäyhteyden avulla osallistuvalla isännillä on esimerkiksi oltava mahdollisuus käyttää 
puhevaltaa vähintään suullisesti ja äänestää 1 momentissa tarkoitettua kokousta vastaavalla ta-
valla. Lisäksi isännällä tulisi olla oikeus käyttää täysimääräisesti muitakin oikeuksia. Pankin 
säännöissä voidaan määrätä, että hybridikokouksia ei järjestetä lainkaan tai että hybridikokous 
voidaan järjestää vain tietyistä asioista. Toisaalta pankin säännöissä ei voida rajoittaa isännän 
täysimäärisiä oikeuksia hybridikokouksessa. 

Pykälän uusi 3 momentti mahdollistaisi isäntien kokouksen järjestämisen ilman kokouspaikkaa. 
Tällaisen kokouksen järjestäminen edellyttäisi hallituksen päätöstä, ellei pankin säännöissä kiel-
letä tai rajoiteta tällaisen isäntien kokouksen järjestämistä. Isännät käyttäisivät täysimääräisesti 
päätösvaltaansa ja muita oikeuksia kokouksessa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tällöin isännillä olisi oikeus käyttää täysimääräisesti oi-
keuksiaan kokouksessa siten kuin edellä 2 momentin yhteydessä esitetään. Jotta isännät voisivat 
käyttää kokouksessa oikeuksiaan, kaikilla isännillä on oltava yhtäläinen perinteistä fyysistä 
isäntien kokousta vastaava mahdollisuus käyttää oikeuksiaan etäyhteyden kautta. Momentti ei 
rajoita pankin mahdollisuutta tarjota isännille erillistä kokoontumistilaa, josta käsin isännät voi-
vat osallistua kokoukseen kokousjärjestelmän kautta. 

Pykälän uusi 4 momentti mahdollistaisi sen, että isäntien kokoukseen voi osallistua edellä mai-
nittujen 1–3 momentissa tarkoitetun täysimääräisen kokousosallistumisen lisäksi postin taikka 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen isäntien kokousta tai kokouksen ai-
kana. Tämä olisi mahdollista hallituksen päätöksellä, mikäli pankin säännöissä ei rajoiteta tai 
kielletä tällaisen osallistumiskeinon tarjoamista. Tätä osallistumisvaihtoehtoa käyttävien isän-
tien oikeuksien käyttämistä voitaisiin rajoittaa hallituksen päättämällä tavalla, jollei pankin 
säännöissä toisin määrätä. Pankin hallitus voi esimerkiksi tarjota suullista puhevallan käyttä-
mistä täydentäviä osallistumisvaihtoehtoja ennen kokousta tai sen aikana. Kysymyksiä voidaan 
esimerkiksi esittää kokoussovelluksen chat-toiminnon kautta. Kirjallisiin kysymyksiin vastaa-
mista voidaan kuitenkaan rajoittaa 45 §:n 4 momentin mukaisesti.  

Pankki voi myös tarjota osallistujille esimerkiksi erillisen ennakkoäänestys-, kysely- tai ehdo-
tuksenteko-oikeuden ennen kokousta. Mikäli ennakkoäänestysmahdollisuutta tarjotaan, tulee 
hallituksen huolehtia siitä, että ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus otetaan 
muuttamattomana isäntien kokoukseen tämän pykälän 5 momentin mukaisesti. Ennakkoäänes-
täminen ei rajoita isännän oikeutta osallistua isäntien kokoukseen tai muuttaa ennakkoäänillä 
asiassa antamaansa kantaa kokouksessa toiseksi. Ennakkoäänestyskannan muuttaminen etänä 
kokouksen aikana lisää ennakkoäänestysvaihtoehdon käytettävyyttä isäntien kannalta, koska 
heidän ei tarvitse varautua paikalla osallistumiseen ennakkoäänen antamisen jälkeisten olosuh-
teiden muutosten varalta. Pankin säännöissä voidaan velvoittaa hallitus tarjoamaan tässä mo-
mentissa tarkoitettuja lisäosallistumiskeinoja tai rajoittaa hallituksen oikeutta niiden tarjoami-
seen.  

HE 67/2022 vp



   

  

 

 12  

 

 

 

Isäntien kokouksen kokouskutsusta säädetään tarkemmin 44 a §:ssä. Kutsusta on käytävä sel-
keästi ilmi, jos kokouksessa käytetään tämän pykälän 4 momentissa tarkoitettuja lisäosallistu-
mismahdollisuuksia ja että lisäosallistumismahdollisuuksia käyttäminen ei vastaa 2 momentissa 
tarkoitettua täysimääräiset osallistumisoikeudet sisältävää hybridikokousta. 

Pykälän uusi 5 momentti asettaisi lisäedellytyksiä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kokouksen ja 4 
momentissa tarkoitetun osallistumismahdollisuuden järjestämiselle. Lisäedellytyksiä olisivat 
osallistumisoikeuden, kokouksen päätösvaltaisuuden ja ääntenlaskennan oikeellisuuden selvit-
täminen 1 momentissa tarkoitetussa kokouspaikassa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla 
tavalla. Käytännössä isännän henkilöllisyyden selvittämiseksi voidaan käyttää useita keinoja, 
joista voidaan valita säästöpankin ja isäntien kannalta sopivin. Tunnistautuminen on mahdol-
lista toteuttaa esimerkiksi vahvan tunnistautumisen, nimenhuudon, ääni- tai videoyhteyden, tek-
nisen apuvälineen chat-toiminnon tai etäosallistumislinkin ja käyttäjätunnusten kautta tapahtu-
vaa tunnistautumista apuna käyttäen. Kokoukseen osallistuvina pidetään vain niitä, jotka ovat 
käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta tai niitä, jotka voivat käyttää äänioikeuttaan kokouk-
sen aikana. Lisäedellytykset ovat tarpeen isäntien kokousten päätösvaltaisuuden varmista-
miseksi ja päätöksenteon toimivuuden turvaamiseksi. Mahdollisesti ennakkoäänestyksen koh-
teena oleva päätösehdotus on otettava muuttamattomana päätöksenteon kohteeksi isäntien ko-
koukseen. Tarkoituksena on estää se, että pohjaehdotusta muuttamalla tai jättämällä pohjaehdo-
tuksen esittämättä kokouksessa voisi käytännössä mitätöidä ennakkoäänet tai aikaan saada epä-
varmuuden siitä, mitä kokous on päättänyt asiassa.  

44 a §. Pykälä olisi uusi ja siihen sisällytettäisiin voimassa olevan 44 §:n 2 momentin säännökset 
isäntien kokousta koskevan kutsun toimittamisesta. Lisäksi pykälään lisättäisiin määräykset 
kutsun tarkemmasta sisällöstä. Pykälän 2 ja 3 momentti sisältäisi säännökset jatkokokouksista. 

Pykälän 1 momentin ensimmäinen virke vastaisi nykyisen lain 44 §:n 2 momentin ensimmäistä 
virkettä, jonka mukaan kutsu isäntien kokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja, 
jollei säännöissä ole määrätty pitempää aikaa, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Momenttiin 
lisättäisiin uutena määräys siitä, että kutsussa on mainittava 44 §:n 2—4 momentissa tarkoite-
tusta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä to-
teutuksesta, siihen liittyvästä isännän puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä 
siinä noudatettavasta menettelystä.  

Mikäli säästöpankin hallitus päättäisi tarjota isännille esimerkiksi mahdollisuuden esittää kysy-
myksiä ennen kokousta tai kokouksen aikana muuten kuin suullisesti, ja näihin kysymyksiin 
olisi tarkoitus vastata kirjallisesti vasta kokouksen jälkeen, kyseisestä puhevallan rajoituksesta 
ja kokousmenettelystä olisi momentin mukaan mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsusta 
olisi myös tultava ilmi esimerkiksi etäyhteyden käyttöön liittyvät tekniset edellytykset, kuten 
päätelaitteen, käyttöjärjestelmän, selaimen ja tietoliikenneyhteyden vähimmäisvaatimukset, 
etäyhteyden luomiseen tarvittavat toimet (esimerkiksi linkin ja tunnusten saaminen ja käyttämi-
nen sekä mahdollisesti tarvittavan ohjelmiston lataaminen) ja etäyhteyden käyttöohjeet sekä 
mahdollinen käyttäjätuki ennen kokousta ja kokouksen aikana. Kutsussa voidaan myös viitata 
pankin nettisivulta saatavaan yksityiskohtaisempaan ohjeistukseen. Ohjeistusta voidaan tarvit-
taessa täydentää kutsun toimittamisen jälkeen, kunhan isännälle jää riittävästi aikaa valmistau-
tua etäyhteyden edellytysten täyttämiseen ja käytön opetteluun.  

Pykälän 2 momentti vastaisi sisällöltään voimassaolevan lain 44 §:n 2 momentin toista, kolmatta 
ja neljättä lausetta. Momentti sääntelisi siis menettelyä tilanteessa, jossa päätöksen tekeminen 
isäntien kokouksessa siirrettäisiin jatkokokoukseen. Käytännössä jatkokokoukseen siirtäminen 
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on voitu toteuttaa isäntien kokouksen päätöksellä puheenjohtajan ehdotuksesta. Jatkokokouk-
seen on voitu siirtää asioita, jotka vaativat esimerkiksi syvällisempää keskustelua, lisäselvityk-
siä tai päätöksentekoa useammassa kokouksessa.  

Säästöpankkilaissa ei kuitenkaan ole säädetty isäntien kokouksen lyhytaikaisesta keskeyttämi-
sestä esimerkiksi kokousjärjestelyiden häiriön vuoksi. Sen sijaan 2 momentissa tarkoitettu jat-
kokokous voi olla pidemmänkin ajan kuluttua alkuperäisen aloitetun kokouksen keskeyttämi-
sestä. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa tietoliikenneyhteyden tai muu ko-
kouksen järjestämisessä käytetyn teknisen apuvälineen toimintahäiriö voi vaikuttaa kokouksen 
päätösten pätevyyteen ja on syytä olettaa häiriön korjaamisen viivästyttävän kokousta olennai-
sesti. Säännös ei koske lyhytkestoisia häiriöitä, joiden ajaksi puheenjohtaja voi keskeyttää ko-
kouksen lyhyeksi ajaksi. Kokoustauosta ei tarvitse lähettää osallistujille erillistä viestiä, vaan 
lähtökohtaisesti etäosallistujienkin tulisi odottaa yhteyden muodostumista uudelleen. 

Tällöin kokouksen puheenjohtaja voisi päättää kokouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta 
kymmenen arkipäivän kuluessa kokouskutsun mukaisesta aloitushetkestä. Edellytyksenä olisi, 
että keskeytys, mahdollisen jatkamisen ajankohta sekä mahdollisesti uusi tekninen toteutus oli-
sivat saatettavissa hyvissä ajoin niiden isäntien tietoon, joilla oli oikeus osallistua kokoukseen 
keskeytyshetkellä. Kokouksen keskeytystarpeeseen voidaan varautua siten, että ainakin etäyh-
teyden kautta osallistuvilta isänniltä pyydetään etäyhteyttä koskevan pyynnön yhteydessä sel-
lainen sähköinen yhteystieto, jonka avulla osakkeenomistajille voi viivästyksettä ilmoittaa ko-
kouksen keskeytyksestä ja mahdollisesta jatkamisesta. Koska kyse ei olisi pykälän 2 momen-
tissa tarkoitetusta varsinaisesta jatkokokouksesta, osallistumaan oikeutettuja olisivat ensisijai-
sesti ne isännät, jotka ovat osallistuneet keskeytyneeseen kokoukseen.  

Momentti mahdollistaisi varautumisen mahdollisiin tietoliikenneyhteydessä tai teknisen apuvä-
lineen käytössä ilmeneviin toimintahäiriöihin, joilla voisi olla vaikutuksia isäntien kokouksen 
päätösvaltaisuuteen ja sitä kautta päätösten pätevyyteen. Mikäli puheenjohtaja katsoisi tai voisi 
olettaa kokouksen päätösvaltaisuuden vaarantuvan tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuväli-
neen toimintahäiriön vuoksi, voitaisiin asian käsittely siirtää jatkokokoukseen 3 momentissa 
säädetyn mukaisesti.  

Isäntien kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä 45 §:n 1 momentin mukaan on vaatimus 
vähintään isännistön kolmanneksen ja ainakin kuuden isännän paikalla olosta. Vaatimus on ym-
märrettävä edellytykseksi, jonka on täytyttävä ainakin kaikkien päätöksentekoa vaativien asia-
kohtien tai päätösehdotusten käsittelyn yhteydessä. Perinteisissä kokouspaikalla pidettävissä 
isäntien kokouksissa päätösvaltaisuuden toteamiseen ei ole liittynyt erityisiä ongelmia, sillä 
päätösvaltaisuus on yleensä todettu kokouksen alussa esimerkiksi osallistujien nimenhuudolla. 
Kokouksen puheenjohtajan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kokouksen päätösvaltaisuuteen 
liittyvien edellytykset täyttyvät riippumatta siitä, miten isäntien kokous järjestetään. Kokouksen 
on siis oltava päätösvaltainen esimerkiksi myös niin sanottujen hybridikokousten ja ilman ko-
kouspaikkaa pidettävien kokousten yhteydessä kokouspaikalla pidettävää kokousta vastaavalla 
tavalla. Mikäli isäntien kokous ei ole ollut päätösvaltainen, kokouksessa tehtyjä päätöksiä voi 
rasittaa epäily pätemättömyydestä. Puutteet kokouksen päätösvaltaisuudessa voivat tietyissä ti-
lanteissa johtaa myös vahingonkorvausvelvollisuuteen. 

Kokouksen päätösvaltaisuus voi luonnollisesti muuttua kokouksen aikana myös kokouspaikalla 
pidettävissä kokouksissa saapuvilla olevien isäntien lukumäärän mukaan. Etäosallistumiskei-
noja käytettäessä tietoliikenneyhteyden tai osallistumisessa käytetyn teknisen apuvälineen toi-
mintahäiriöt voivat johtaa tilanteisiin, joissa päätösvaltaisuudessa tapahtuu kokouksen kuluessa 
tavallista enemmän muutoksia. Tällöin hybridikokouksessa tai ilman kokouspaikkaa järjestet-
tävässä isäntien kokouksessa päätösvaltaisuuden varmistaminen myös kokouksen kuluessa voi 
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olla perusteltua. Koska päätösvaltaisuuden toteaminen esimerkiksi niin sanotussa hybridiko-
kouksessa tai ilman kokouspaikkaa järjestettävässä kokouksessa eroaa eräiltä osin fyysisestä 
kokouksesta niissä käytettävien teknisten apuvälineiden vuoksi, myös kokouksen päätösvaltai-
suuden varmistamiseen liittyviä käytäntöjä on tarpeellista täsmentää. 

Hybridikokouksena tai ilman kokouspaikkaa järjestettävässä kokouksen päätösvaltaisuus voi-
daan todeta useilla tavoilla. Puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi esimerkiksi 
tarkastamalla osallistujalistan, jos kokouksen järjestämisessä käytetty tekninen apuväline tuot-
taa tosiaikaisen ja luotettavan yhteenvedon kokoukseen osallistujista. Päätösvaltaisuuden totea-
misessa tukea voidaan saada myös osallistujien sähköistä tunnistautumista koskevasta vaati-
muksesta. Kokouksen päätösvaltaisuus voidaan varmistaa myös isäntien nimenhuudolla, joka 
voidaan käytössä olevan teknisen apuvälineen toiminnallisuuksista riippuen toteuttaa esimer-
kiksi ääniyhteyden ja sitä mahdollisesti täydentävän kuvayhteyden välityksellä. Vaihtoehtoi-
sesti nimenhuuto voidaan toteuttaa kirjallisen kommenttitoiminnon, kuten chat-toiminnon, vä-
lityksellä. Mikäli kokouksen päätösvaltaisuudesta syntyy epävarmuutta kokouksen kuluessa tai 
yksittäisen asiakohtaa tai päätösehdotusta koskevan päätöksenteon yhteydessä, voidaan ko-
kouksessa suorittaa uusi nimenhuuto puheenjohtajan päätöksellä tai isännän esityksestä. Mikäli 
pankki tarjoaa ennakkoäänestysmahdollisuuden ennen kokousta, ennakkoäänestykseen käyte-
tyn palvelun avulla voidaan myös arvioida ennakkoäänestäneiden isäntien määrä ja vaikutus 
kokouksen päätösvaltaisuuteen. Edellä esimerkinomaisesti mainittuja keinoja voidaan käyttää 
kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseen, mutta käytettävän teknisen apuvälineen ominai-
suuksista johtuen päätösvaltaisuuden toteamiseksi käytössä olevia keinoja voi olla muitakin tai 
ne voivat uuden teknologian myötä olennaisesti muuttua. Kokouksen aikana tehdyt havainnot 
kokouksen päätösvaltaisuudesta voidaan myös merkitä kokouspöytäkirjaan. 

Isäntien kokouksen päätösvaltaisuuden toteamisessa on huomioitava myös ehdotetun 44 §:n 5 
momentti. Momentin mukaan lisäedellytyksiä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun hybridikokouksen 
tai ilman kokouspaikkaa pidettävän kokouksen ja 4 momentissa tarkoitetun osallistumismah-
dollisuuden osalta kokoukseen osallistuvina pidetään vain niitä, jotka ovat käyttäneet äänioi-
keuttaan ennen kokousta tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana. Kokouksen 
päätösvaltaisuuden arvioinnissa tulee siis huomioida myös mahdolliset annetut ennakkoäänet, 
mikäli pankin hallitus on mahdollistanut ennakkoäänestämisen ennen kokousta. Ennakkoäänen 
antanut isäntä lasketaan kokoukseen osallistujaksi. Jotta isäntien yhdenvertainen kohtelu voitai-
siin taata ja kokouksen päätösvaltaisuus voisi olla selkeästi todettavissa, ennakkoäänestyksen 
kohteena oleva päätösehdotus tulee säilyttää muuttamattomana isäntien kokouksen aikana.  

Ennakkoäänestäminen ei rajoita isännän oikeutta osallistua isäntien kokoukseen tai ennakkoää-
nillä annetun äänen muuttamista kokouksessa toiseksi. Äänen muuttaminen ei ole kokouksen 
päätösvaltaisuuden näkökulmasta ongelmallista, mikäli ennakkoäänestykseen ja kokouksen ai-
kaiseen äänestykseen käytetään samaa järjestelmää.  

Päätösvaltaisuuden toteamiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista on muun muassa teknolo-
gisen nopean kehityksen näkökulmasta perustellumpaa määrätä säästöpankkilain sijaan tarkem-
min joko säästöpankin säännöissä tai itsesääntelynä tuotettavissa etäosallistumista koskevissa 
suosituksissa. 

44 b §. Pykälä olisi uusi, ja se koskisi ylimääräisen isäntien kokouksen pitämistä.  

Pykälän 1 momentti vastaisi sisällöltään nykyisen lain 44 §:n 3 momenttia, joka koskee ylimää-
räisen isäntien kokouksen koolle kutsumiseen oikeutettuja tahoja sekä kokouskutsun toimitta-
mista. Momenttiin tehtäisiin tekninen täsmennys, jossa lääninhallitus korvattaisiin nykytilaa 
vastaavasti aluehallintovirastolla.  
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Pykälän 2 momentti vastaisi aineellisesti voimassaolevan lain 44 §:n 4 momenttia, joka sisältää 
tallettajien ja kantarahasto-osuuden omistajien oikeuden saada asia isäntien kokouksen käsitel-
täväksi.  

45 §. Pykälän 1–3 momentti säilyisi muuttumattomana. Uusi 4 momentti sisältäisi isäntien ko-
kouksessa muuten kuin suullisesti esitettyjen kysymysten moderointiin liittyvät säännöt.  

Isännällä olisi ehdotetun 45 §:n 3 momentin mukaan oikeus käyttää puhe- ja äänivaltaa isäntien 
kokouksessa. Voimassa oleva säästöpankkilaki ei kuitenkin sisällä varsinaisia säännöksiä sääs-
töpankin johdon vastausvelvollisuudesta isäntien kokouksessa. Nykytilassa säästöpankin johto 
käytännössä kuitenkin vastaa kokouksessa esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaamisen 
helpottamiseksi pykälään ehdotettaisiin lisättäväksi uusi 4 momentti, joka koskisi oikeutta yh-
distellä ja muokata muuten kuin suullisesti kokouksen aikana esitettyjä kysymyksiä ja puheen-
vuoroja ennen niiden saattamista kokoukseen osallistuvien nähtäväksi tai kuultavaksi. Mo-
mentti koskee vain puheenvuoroja, jotka käytetään muuten kuin suullisesti kokouksen aikana ja 
joiden esittämistä isäntien kokoukselle ja joihin vastaamista ei ole rajoitettu jo kokouskutsussa 
44 §:n 4 momentin mukaisesti. Moderointioikeus kohdistuisi esimerkiksi kokoussovelluksen 
chat-toiminnon kautta kokouksen aikana esitettyihin kirjallisiin kommentteihin ja kysymyksiin. 
Säästöpankin hallitus voi 44 §:n 4 momentin mukaisesti tarjota kyseisen osallistumismahdolli-
suuden isännille, ellei säästönpankin säännöissä muuta määrätä.  

Momentissa tarkoitettu menettely olisi kuitenkin sallittua vain, jos se olisi tarpeen isäntien ko-
kouksen keston rajoittamiseksi kohtuullisella tavalla, se helpottaisi kokouksen seuraamista, se 
olisi omiaan turvaamaan kokouksen asianmukaisen kulun ja se ei olennaisesti muuttaisi puheen-
vuorojen sisältöä. Säännökset eivät siis koskisi isäntien kokouksessa suullisesti esitettyjä kysy-
myksiä ja puheenvuoroja. Menettelyn periaatteista tulisi päättää ennalta isäntien kokouksen 
alussa. Lisäksi alkuperäiset puheenvuorot tulisi säilyttää vähintään vuoden ajan isäntien ko-
kouksesta.  

Hallitus voi antaa yhdistettyihin ja muokattuihin kysymyksiin yhden vastauksen. Vastaus on 
esitettävä kokoukseen osallistuneille isännille ennen päätöksentekoa. Momentti ei vaikuta isän-
tien kokouksen puheenjohtajalla vakiintuneesti olevaan mahdollisuuteen keskeyttää tai evätä 
sellainen puheenvuoro, joka ei esimerkiksi liity käsiteltävänä olevaan asiaan. Isäntien kokouk-
seen liittymättömiä kysymyksiä ei myöskään tarvitse saattaa muiden isäntien tietoon eikä niihin 
tarvitse vastata.  

48 §. Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin tekninen täsmennys, jonka myötä viittaus 44 §:ään muu-
tettaisiin viittaukseksi 44 b §:ään. Lisäksi säännökseen tehtäisiin muutamia kielellisiä täsmen-
nyksiä.  

7.2 Laki hypoteekkiyhdistyksistä 

12 §. Pykälään lisättäisiin uusi 2–6 momentti. Samalla pykälän nykyinen 1 momentti säilyisi 
sisällöltään ja sijainniltaan muuttumattomana ja nykyinen 2 momentti siirtyisi täydennetyllä si-
sällöllä uudeksi 7 momentiksi. 

Pykälän 1 momentti, joka koskee jäsenten päättämisvallan käyttöä hypoteekkiyhdistyksen ko-
kouksessa, pysyisi voimassa olevassa muodossaan. Momentin mukaan päättämisvaltaa käyttä-
vät kokouksessa läsnä olevat jäsenet.  
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Pykälän 2 momentti olisi uusi. Sen mukaan hallitus voisi sallia hypoteekkiyhdistyksen kokouk-
seen osallistumisen myös siten, että jäsen käyttäisi oikeuksiaan täysimääräisesti tietoliikenneyh-
teyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei pykälän 7 momentissa 
tarkoitetusta jäsenen äänioikeuden käyttöä koskevasta ilmoituksesta muuta johdu ja jollei hy-
poteekkiyhdistyksen säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Säännös 
olisi tarpeen, jotta etäosallistuminen kokoukseen niin sanotussa hybridikokouksen muodossa 
olisi mahdollista. Hypoteekkiyhdistyksen säännöissä voitaisiin kuitenkin rajoittaa tai kieltää täl-
lainen osallistuminen.  

Oletusarvoisena lähtökohtana momentissa tarkoitettujen hybridikokousten järjestämiselle pide-
tään sitä, että jäsenellä on oikeus käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksessa. Etäyhtey-
den avulla osallistuvalla jäsenillä on esimerkiksi oltava mahdollisuus käyttää puhevaltaa vähin-
tään suullisesti ja äänestää 1 momentissa tarkoitettua kokousta vastaavalla tavalla. Lisäksi jäse-
nillä tulisi olla oikeus käyttää täysimääräisesti muitakin oikeuksia. Momentti sisältäisi viittauk-
sen pykälän 7 momenttiin, joka muodostaisi kuitenkin soveltuessaan poikkeuksen edellä esite-
tystä pääsäännöstäjäsenen äänioikeuden käytön osalta. Pykälän uudeksi 7 momentiksi siirtyvän 
nykyisen 2 momentin mukaan jäsenen on ilmoitettava hypoteekkiyhdistykselle viimeistään 
kolme päivää ennen kokousta halustaan käyttää äänioikeutta kokouksessa. Edellytyksenä on 
lisäksi se, että hypoteekkiyhdistyksen säännöt vaativat edellä mainittua ennakollista ilmoittau-
tumista. Mikäli hypoteekkiyhdistys ei vastaanottaisi määräajassa äänioikeuden käyttöä koske-
vaa ilmoitusta, ei jäsen voi käyttää hybridikokouksessa äänioikeutta. Säännös ei kuitenkaan vai-
kuttaisi jäsenen oikeuteen käyttää täysimääräisesti muita oikeuksia hybridikokouksessa, kuten 
oikeutta osallistua kokoukseen tai käyttää kysely- tai puhevaltaa. Pykälän 5 momentin mukaan 
tällaista jäsentä pidettäisiin myös kokoukseen osallistujana. Äänioikeudettoman jäsenen osal-
listuminen kokoukseen jätettäisiin kuitenkin ääntenlaskun yhteydessä huomiotta. Hypoteek-
kiyhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että hybridikokouksia ei järjestetä lainkaan tai että 
hybridikokous voidaan järjestää vain tietyistä asioista. Toisaalta hypoteekkiyhdistyksen sään-
nöissä ei voida rajoittaa jäsenen täysimäärisiä oikeuksia hybridikokouksessa.   

Pykälän ehdotetun 3 momentin mukaan hypoteekkiyhdistyksen kokous voidaan hallituksen pää-
töksellä järjestää myös siten, että jäsenet käyttävät 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa 
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouk-
sen aikana, jollei pykälän 7 momentissa tarkoitetusta jäsenen äänioikeuden käyttöä koskevasta 
ilmoituksesta muuta johdu. Lisäksi edellytettäisiin, että hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mu-
kaan tällaisen hypoteekkiyhdistyksen kokouksen järjestämistä ei ole rajoitettu tai kielletty. Mo-
mentti mahdollistaisi siis kokonaan etäosallistumiseen perustuvat ilman kokouspaikkaa järjes-
tettävät hypoteekkiyhdistyksen kokoukset, mikäli tällaiset kokoukset olisivat yhdistyksen sään-
nöissä sallittuja.  

Oletusarvoisena lähtökohtana ilman kokouspaikkaa pidettävien kokousten järjestämiselle pide-
tään sitä, että jäsenellä on oikeus käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksessa siten kuin 
edellä 2 momentin yhteydessä esitetään. Jotta jäsenet voisivat käyttää kokouksessa oikeuksiaan, 
kaikilla jäsenillä on oltava yhtäläinen perinteistä fyysistä hypoteekkiyhdistyksen kokousta vas-
taava mahdollisuus käyttää oikeuksiaan etäyhteyden kautta. Uusi 3 momentti sisältäisi 2 mo-
menttia vastaavasti viittauksen 7 momenttiin, joka muodostaisi soveltuessaan poikkeuksen jä-
senen täysimääräisten oikeuksien käyttämistä koskevasta pääsäännöstä äänioikeuden osalta. Jä-
senen äänioikeuden rajoittamiseen sovellettaisiin edellä 2 momentin yhteydessä avattuja peri-
aatteita.  

Momentti ei rajoita hypoteekkiyhdistyksen mahdollisuutta tarjota jäsenille erillistä kokoontu-
mistilaa, josta käsin jäsenet voivat osallistua kokoukseen kokousjärjestelmän kautta. 
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Pykälän uusi 4 momentti antaisi hallitukselle oikeuden päättää hypoteekkiyhdistyksen kokouk-
seen osallistumisesta edellä mainittujen 1–3 momentissa tarkoitetun täysimääräisen kokousosal-
listumisen lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen hy-
poteekkiyhdistyksen kokousta tai kokouksen aikana. Tällainen osallistuminen olisi mahdollista, 
ellei hypoteekkiyhdistyksen säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen osallistumiskeinon tarjoa-
mista. Momentin perusteella osallistuvien jäsenten oikeuksien käyttämistä voitaisiin rajoittaa. 
Hallitus voisi päättää, että momentissa tarkoitetulla osallistumiskeinolla voi käyttää vain osaa 
jäsenen oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla, jollei sään-
nöissä toisin määrätä. Hypoteekkiyhdistyksen hallitus voi esimerkiksi tarjota suullista puheval-
lan käyttämistä täydentäviä osallistumisvaihtoehtoja ennen kokousta tai sen aikana. Kysymyk-
siä voidaan esimerkiksi esittää kokoussovelluksen chat-toiminnon kautta. Kirjallisiin kysymyk-
siin vastaamista voidaan kuitenkaan rajoittaa 12 a §:n mukaisesti.  

Hypoteekkiyhdistys voi myös tarjota osallistujille esimerkiksi ennakkoäänestys-, kysely- tai eh-
dotuksenteko-oikeuden ennen kokousta. Mikäli ennakkoäänestysmahdollisuutta tarjotaan, tulee 
hallituksen huolehtia siitä, että ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus otetaan 
muuttamattomana hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen tämän pykälän 5 momentin mukaisesti. 
Ennakkoäänestäminen ei rajoita jäsenen oikeutta osallistua hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen 
tai muuttaa ennakkoäänillä asiassa antamaansa kantaa kokouksessa toiseksi. Ennakkoäänestys-
kannan muuttaminen etänä kokouksen aikana lisää ennakkoäänestysvaihtoehdon käytettävyyttä 
jäsenten kannalta, koska heidän ei tarvitse varautua paikalla osallistumiseen ennakkoäänen an-
tamisen jälkeisten olosuhteiden muutosten varalta. Hypoteekkiyhdistyksen säännöissä voidaan 
velvoittaa hallitus tarjoamaan tässä momentissa tarkoitettuja lisäosallistumiskeinoja tai rajoittaa 
hallituksen oikeutta niiden tarjoamiseen. 

Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen kokouskutsusta säädetään tarkemmin 15 §:n 2 momentissa. 
Kutsusta on käytävä selkeästi ilmi, jos kokouksessa käytetään tämän pykälän 4 momentissa 
tarkoitettuja lisäosallistumismahdollisuuksia ja että lisäosallistumismahdollisuuksia käyttämi-
nen ei vastaa 2 momentissa tarkoitettua täysimääräiset osallistumisoikeudet sisältävää hybridi-
kokousta. 

Pykälän uusi 5 momentti asettaisi lisäedellytyksiä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kokouksen sekä 
4 momentissa tarkoitetun osallistumismahdollisuuden järjestämiselle. Momentin mukaan edel-
lytyksenä olisi, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voitaisiin selvittää 1 mo-
mentin mukaisiin kokousmenettelyihin verrattavalla tavalla. Käytännössä jäsenen henkilölli-
syyden selvittämiseksi voidaan käyttää useita keinoja, joista voidaan valita hypoteekkiyhdis-
tyksen ja jäsenten kannalta sopivin. Tunnistautuminen on mahdollista toteuttaa esimerkiksi vah-
van tunnistautumisen, nimenhuudon, ääni- tai videoyhteyden tai teknisen apuvälineen chat-toi-
minnon tai etäosallistumislinkin ja käyttäjätunnusten kautta tapahtuvaa tunnistautumista apuna 
käyttäen.  

Kokoukseen osallistuvina pidettäisiin niitä, jotka osallistuvat pykälän 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tetun mukaisesti osallistuvia sekä niitä, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta. 
Säännöksen mukaan kokoukseen osallistujia ovat siten hybridikokoukseen tai ilman kokous-
paikkaa järjestettävään kokoukseen osallistuvat jäsenet, vaikka he eivät voisi 7 momentista joh-
tuvista syistä käyttää kokouksessa äänioikeuttaan. Äänioikeudettoman jäsenen osallistuminen 
kokoukseen ei kuitenkaan vaikuttaisi ääntenlaskuun, vaan jäsenet osallistuminen jätettäisiin 
ääntenlaskun yhteydessä huomiotta. Mikäli hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa oleva päätös-
ehdotus olisi ennakkoäänestyksen kohteena, tulisi se ottaa muuttamattomana päätöksenteon 
kohteeksi yhdistyksen kokouksessa. Tarkoituksena on estää se, että pohjaehdotusta muuttamalla 
tai jättämällä pohjaehdotuksen esittämättä kokouksessa voisi käytännössä mitätöidä ennakko-
äänet tai aikaan saada epävarmuuden siitä, mitä kokous on päättänyt asiassa. Äänioikeuttaan 
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hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa ennakkoon käyttäneet jäsenet otetaan huomioon ääntenlas-
kussa.  

Pykälän uuden 6 momentin nojalla hypoteekkiyhdistyksen kokouksen puheenjohtaja voisi päät-
tää kokouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta kymmenen arkipäivän kuluessa kokouskutsun 
mukaisesta kokouksen aloitushetkestä, jos tietoliikenneyhteys tai muu tekninen apuväline toi-
misi puutteellisesti ja voisi vaikuttaa kokoukseen päätösten pätevyyteen. Momentilla varmistet-
taisiin etäyhteyksin osallistuvien jäsenten oikeuksien toteutuminen sekä toisaalta kokouksissa 
tapahtuvan päätöksenteon edellytykset. Edellytyksenä kokouksen keskeyttämiselle ja jatkami-
selle olisi, että keskeytys ja mahdollinen jatkamisen ajankohta ja osallistumiseen mahdollisesti 
tarvittava uusi tekninen toteutus saatetaan hyvissä ajoin ennen kokouksen jatkamista niiden jä-
senten tietoon, joilla oli oikeus osallistua kokoukseen keskeytyshetkellä.  

Kokouksen keskeytystarpeeseen voidaan varautua siten, että ainakin etäyhteyden kautta osal-
listuvilta jäseniltä pyydetään etäyhteyttä koskevan pyynnön yhteydessä sellainen sähköinen yh-
teystieto, jonka avulla osakkeenomistajille voi viivästyksettä ilmoittaa kokouksen keskeytyk-
sestä ja mahdollisesta jatkamisesta. Osallistumaan oikeutettuja olisivat ensisijaisesti ne jäsenet, 
jotka ovat osallistuneet keskeytyneeseen kokoukseen. Säännös ei koske lyhytkestoisia häiriöitä, 
joiden ajaksi puheenjohtaja voi keskeyttää kokouksen lyhyeksi ajaksi. Kokoustauosta ei tarvitse 
lähettää osallistujille erillistä viestiä, vaan lähtökohtaisesti etäosallistujienkin tulisi odottaa yh-
teyden muodostumista uudelleen. 

Pykälän nykyinen 2 momentti, joka velvoittaa jäsenen ilmoittamaan hypoteekkiyhdistykselle 
halusta käyttää äänioikeutta kokouksessa, siirtyisi 7 momentiksi. Säännöksen mukaan hypoteek-
kiyhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen, joka haluaa käyttää kokouksessa ääni-
oikeuttaan, tulee ilmoittaa tästä hypoteekkiyhdistykselle. Määräaika johon mennessä kyseinen 
ilmoitus tulee tehdä, saa olla enintään kolme vuorokautta ennen kokousta. Tällöin äänioikeutta 
hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa ei ole sellaisella jäsenellä, joka tekee ilmoituksen määrä-
ajan jälkeen tai joka ei tee ilmoitusta lainkaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli hypo-
teekkiyhdistyksen hallitus on päättänyt tarjota jäsenille 4 momentissa tarkoitettuna osallistumis-
keinona ennakkoäänestyksen, momentti ei rajoita tällaisen ennakkoon äänestäneen jäsenen oi-
keutta osallistua hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen tai muuttaa ennakkoäänillä asiassa anta-
maansa kantaa kokouksessa toiseksi. 

12 a §. Jäsenillä on 12 §:n 1 momentin mukaan oikeus käyttää päättämisvaltaa hypoteekkiyh-
distyksen kokouksessa. Vaikka laki ei sisälläkään varsinaista mainintaa jäsenen puhevallasta tai 
kyselyoikeudesta, päättämisvallan katsotaan sisältävän myös nämä jäsenen oikeudet. Voimassa 
oleva hypoteekkiyhdistystä annettu laki ei myöskään sisällä säännöksiä hypoteekkiyhdistyksen 
johdon vastausvelvollisuudesta hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa. Nykytilassa hypoteek-
kiyhdistyksen johto kuitenkin käytännössä vastaa kokouksessa esitettyihin kysymyksiin. Kysy-
myksiin vastaamisen helpottamiseksi lakiin ehdotettaisiin lisättäväksi uusi 12 a §, joka koskisi 
oikeutta yhdistellä ja muokata 12 §:n 4 momentin perusteella muuten kuin suullisesti kokouksen 
aikana esitettyjä kysymyksiä ja puheenvuoroja ennen niiden saattamista kokoukseen osallistu-
vien nähtäväksi tai kuultavaksi Momentti koskee vain puheenvuoroja, jotka käytetään muuten 
kuin suullisesti kokouksen aikana ja joiden esittämistä hypoteekkiyhdistyksen kokoukselle ja 
joihin vastaamista ei ole rajoitettu jo kokouskutsussa 12 §:n 4 momentin mukaisesti.  

Moderointioikeus kohdistuisi esimerkiksi kokoussovelluksen chat-toiminnon kautta kokouksen 
aikana esitettyihin kirjallisiin kommentteihin ja kysymyksiin. Hypoteekkiyhdistyksen hallitus 
voi 12 §:n 4 momentin mukaisesti tarjota kyseisen osallistumismahdollisuuden jäsenille, ellei 
hypoteekkiyhdistyksen säännöissä muuta määrätä. Säännökset eivät näin ollen koskisi hypo-
teekkiyhdistyksen kokouksessa suullisesti esitettyjä kysymyksiä ja puheenvuoroja.  
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Edellytyksenä edellä mainitulle menettelylle olisi, että menettely on tarpeen hypoteekkiyhdis-
tyksen kokouksen keston rajoittamiseksi kohtuullisella tavalla, menettely helpottaa kokouksen 
seuraamista, on omiaan turvaamaan kokouksen asianmukaisen kulun ja että se ei olennaisesti 
muuta puheenvuorojen sisältöä. Tällaisen menettelyn periaatteista tulisi päättää kokouksen 
alussa tai vaihtoehtoisesti niistä olisi määrättävä hypoteekkiyhdistyksen säännöissä. Alkuperäi-
set muuten kuin suullisesti kokouksen aikana esitetyt puheenvuorot tulisi säilyttää vähintään 
vuoden verran yhdistyksen kokouksesta.  

Hallitus voi antaa yhdistettyihin ja muokattuihin kysymyksiin yhden vastauksen. Vastaus on 
esitettävä kokoukseen osallistuville jäsenille ennen päätöksentekoa. Pykälä ei vaikuta kokouk-
sen puheenjohtajalla vakiintuneesti olevaan mahdollisuuteen keskeyttää tai evätä sellainen pu-
heenvuoro, joka ei esimerkiksi liity käsiteltävänä olevaan asiaan. Hypoteekkiyhdistyksen ko-
koukseen liittymättömiä kysymyksiä ei myöskään tarvitse saattaa muiden jäsenten tietoon eikä 
niihin tarvitse vastata. 

15 §. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka myötä nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 mo-
mentiksi ilman sisällöllisiä muutoksia. Pykälän 1 momentti säilyisi sisällöllisesti ennallaan. 
Uusi 2 momentti koskisi hypoteekkiyhdistyksen kokouksen kutsun vähimmäisvaatimuksia. Ko-
kouskutsussa olisi mainittava 12 §:n 2–4 momentissa tarkoitetusta osallistumismahdollisuu-
desta, sen käyttämisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä 
saman pykälän 4 momentissa tarkoitetuista jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoi-
tuksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.  

Mikäli hypoteekkiyhdistyksen hallitus päättäisi tarjota jäsenille esimerkiksi mahdollisuuden 
esittää kysymyksiä ennen kokousta tai kokouksen aikana muuten kuin suullisesti, ja näihin ky-
symyksiin olisi tarkoitus vastata kirjallisesti vasta kokouksen jälkeen, kyseisestä puhevallan ra-
joituksesta ja kokousmenettelystä olisi momentin mukaan mainittava kokouskutsussa. Kokous-
kutsusta olisi myös tultava ilmi esimerkiksi etäyhteyden käyttöön liittyvät tekniset edellytykset, 
kuten päätelaitteen, käyttöjärjestelmän, selaimen ja tietoliikenneyhteyden vähimmäisvaatimuk-
set, etäyhteyden luomiseen tarvittavat toimet (esimerkiksi linkin ja tunnusten saaminen ja käyt-
täminen sekä mahdollisesti tarvittavan ohjelmiston lataaminen) ja etäyhteyden käyttöohjeet 
sekä mahdollinen käyttäjätuki ennen kokousta ja kokouksen aikana. Kutsussa voidaan myös 
viitata hypoteekkiyhdistyksen nettisivulta saatavaan yksityiskohtaisempaan ohjeistukseen. Oh-
jeistusta voidaan tarvittaessa täydentää kutsun toimittamisen jälkeen, kunhan jäsenille jää riit-
tävästi aikaa valmistautua etäyhteyden edellytysten täyttämiseen ja käytön opetteluun.   

8  Voimaantulo  

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan samanaikaisesti oikeusministeriön valmistelemien osake-
yhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muutoslakien kanssa. Oikeus-
ministeriön valmistelemat lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022, kun 
yhteisöjen etäkokouksia koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.  

9  Suhde muihin es ityksi in  

Esitys liittyy oikeusministeriön valmistelemaan hallituksen esitykseen (HE 47/2022 vp) edus-
kunnalle yhtiökokousta sekä osuuskunnan ja yhdistyksen kokousta koskevan osakeyhtiölain, 
asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain sääntelyn muuttamiseksi etäosallistumi-
sen helpottamiseksi ja etäkokouksen sallimiseksi. Oikeusministeriön esitys sallisi ilman ko-
kouspaikkaa järjestettävät kokoukset sekä niin kutsutut hybridikokoukset. Oikeusministeriön 
esitys koskee vain osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien sekä yhdistysten ko-
kouksia.   
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Säästöpankkeja ja hypoteekkiyhdistyksiä koskevat etäosallistumissäännökset on tärkeää saattaa 
voimaan samanaikaisesti muita yhteisömuotoja koskevien säännösten kanssa. Siksi esityksen 
eduskuntakäsittely ja voimaantulo ovat riippuvaisia oikeusministeriön esityksen käsittelystä ja 
voimaantulosta. Esityksen voimaantuloa voi mahdollisesti olla tarpeen lykätä myöhemmäksi, 
mikäli oikeusministeriön esityksen voimaantulon aikataulu viivästyy.  

10  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Ehdotetut säännökset eivät yleisellä tasolla tarkasteltuna kavenna yhteisöjen kokouksiin osal-
listuvien perusoikeuksia. Säännöksiä on kuitenkin tarpeen tarkastella tarkemmin etenkin perus-
tuslailla suojattujen yhdistymisvapauden, yhdenvertaisuuden, omaisuudensuojan ja elinkeinon-
vapauden kannalta.  

Perustuslain 13 § turvaa yhdistymisvapauden, johon kuuluu muiden muassa oikeus kuulua yh-
distykseen ja osallistua sen toimintaan. Ehdotetut säännökset laajentaisivat kokouksiin osallis-
tuvien mahdollisuuksia käyttää yhdistysvapauden alaan kuuluvia oikeuksiaan. Lisäksi säännös-
ten voi odottaa edistävän epäsuorasti osallistujien mahdollisuuksia ilmaista, julkistaa ja vastaan-
ottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä, koska osallistuminen ei olisi enää välttämättä sidottu 
yksinomaan fyysiseen läsnäoloon ja kokouspaikkaan. Näin säännökset turvaavat myös perus-
tuslain 12 §:n turvaamaa sananvapautta, joka ymmärretään perustuslaissa laajasti ja välineneut-
raalina (PeVL 45/2014 vp, s. 5–6).  

Ehdotetuilla säännöksillä ilman kokouspaikkaa pidettävistä kokouksista voi olla vaikutuksia pe-
rustuslain 6 §:n mukaiseen yhdenvertaisuuteen. Säännöksen mukaan ihmiset ovat yhdenvertai-
sia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Näin ollen 
lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa ihmisiä tai ihmisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedul-
lisempaan asemaan. Tällainen riski olisi käsillä etenkin, mikäli isännällä tai jäsenellä ei olisi 
mahdollisuutta käyttää oikeuksiaan esimerkiksi etäyhteyden muodostamiseen tarvittavan lait-
teen puuttumisen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa yhteisöillä olisi kuitenkin mahdollisuus järjestää 
kokouksensa hybridimuotoisina, jolloin fyysinen osallistuminen olisi mahdollista henkilöille, 
joilta mahdollisuus etäosallistumiseen puuttuu. Myös ehdotettu mahdollisuus osallistua ko-
koukseen ennakkoäänestyksellä turvaa osallistujien päätösvallan käyttämistä. Perustuslakiva-
liokunta onkin vakiintuneesti todennut, ettei yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiuk-
koja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan 
sääntelyyn (esim. PeVL 11/2012 vp, s. 2 ja PeVL 2/2011 vp, s. 2). Etäosallistuminen ilmentää 
tällaista yhteiskuntakehitystä. Tosiasiallisesti kokouksen järjestäjä voi vastata mahdollisiin huo-
liin yhdenvertaisuudesta järjestämällä kokoukset hybridimuodossa. Hypoteekkiyhdistysten 
osalta jäsenen on myös mahdollista valtuuttaa puolisonsa tai toinen äänioikeutettu jäsen edus-
tamaan itseään kokouksessa.  

Hallituksen esityksen 45/2020 vp jaksossa 10 on käsitelty laajemmin etäosallistumissäännösten 
perustuslainmukaisuutta pandemiatilanteen kannalta relevanttien perusoikeuksien näkökul-
masta. Väliaikaiset lakimuutokset todettiin kokonaisuudessaan perustuslain mukaisiksi. Ehdo-
tetuilla säännöksillä kokouksiin osallistuville annettavat oikeudet vastaisivat pääosin vähintään 
sitä tasoa, joka saatettiin voimaan väliaikaisilla lakimuutoksilla. Tämä puoltaa osaltaan sään-
nösten perustuslainmukaisuutta.  

Ehdotusta on tarpeen tarkastella myös yhteisöille turvattujen perusoikeuksien kautta. Perustus-
lakivaliokunta on tulkinnut, että yhdistysvapauden perustana on yhdistysten sisäinen itsemää-
räämisoikeus ja toimintavapaus eli niin sanottu yhdistysautonomia. Näihin kuuluvat esitöiden 
mukaan yhdistysten oikeus vapaasti hyväksyä haluamansa säännöt ja oikeus valita jäsenensä 
(HE 309/1993 vp s. 60 ja PeVM 3/2010 vp, s. 5). Perustuslain mukaisen yhdistymisvapauden 
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voi katsoa suojaavan ainakin jossain määrin myös taloudellisia yhdistyksiä. Ehdotetuilla sään-
nöksillä laajennettaisiin tässä tapauksessa säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten vapautta 
järjestää toimintansa haluamallaan tavalla.  

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Perustuslakivaliokunnan mukaan 
omaisuudensuoja turvaa myös järjestelyjä, jotka koskevat lähinnä osallistumista yhtiön hallin-
toon. Valiokunta on nimennyt esimerkkinä tällaisesta järjestelystä sen, miten osakkeenomistajat 
saavat käyttää osakkeisiinsa liittyvää määräysvaltaa vakuutusosakeyhtiön yhtiökokouksessa. 
Perustuslaissa turvatusta omaisuudensuojasta ei valiokunnan mielestä tämän kaltaisissa tilan-
teissa voida kuitenkaan johtaa kovinkaan pitkälle meneviä rajoituksia lainsäätäjälle sen pyr-
kiessä asianomaisen alan kulloisiakin tarpeita vastaavaan, ajanmukaiseen sääntelyyn (PeVL 
10/2008 vp, s. 2). Tämä osakeyhtiöihin liittyvä valiokunnan tulkinta puoltaa osaltaan sitä, ettei 
omaisuudensuojasäännöksen tulisi katsoa estävän ajantasaistamasta yhteisöjen hallintoon liitty-
viä kokouskäytäntöjä. Sujuvat kokouskäytännöt edistävät yhteisöjen päätöksentekoa ja siten 
myös omaisuudensuojan kannalta keskeisten sidosryhmien eli tallettajien, sijoittajien ja lainan-
ottajien asemaa.  

Perustuslain 18 § turvaa elinkeinonvapauden, jonka nojalla jokaisella on oikeus lain mukaan 
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Ehdotetut säännökset 
edistävät yhteisöjen vapautta harjoittaa elinkeinoaan haluamallaan tavalla, sillä ne mahdollista-
vat vaihtoehtoisten osallistumismuotojen tarjoamisen.  

Perustuslakivaliokunta on katsonut tulkintakäytännössään, että on yleisesti perusteltua pyrkiä 
edistämään arvopaperimarkkinoiden toimivuutta. Toimivuudella on katsottu olevan välillisesti 
myönteinen vaikutus kaikkien osakeyhtiöiden osakkaiden varallisuusasemaan, minkä lisäksi 
hyvin toimivat markkinat myös vahvistavat osakeomistusta yhtenä sijoitustoiminnan muotona 
(PeVL 1/2003 vp, s. 3). Tulkinnan voi katsoa soveltuvan laajemmin myös rahoitusmarkkinoiden 
toimivuuden edistämiseen. Toimivuus edistää yhtä lailla näiden yhteisöjen sidosryhmien kuten 
tallettajien, sijoittajien ja lainanottajien asemaa. Lisäksi toimivat markkinat vahvistavat näiden 
luottolaitosten kykyä tarjota rahoitusta.  

Koska ehdotus ei rajoita säästöpankin isännän tai hypoteekkiyhdistyksen jäsenen oikeuksia 
osallistua yhteisön päätöksentekoon, voidaan ehdotettua sääntelyä pitää perusoikeusjärjestel-
män kannalta hyväksyttävinä ja oikeasuhtaisina. Ehdotus voidaan siten käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:  
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

säästöpankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 15 §:n 1 momentin 6 kohta, 44 § ja 48 §:n 2 mo-

mentti sekä 
lisätään lakiin uusi 44 a ja 44 b § sekä 45 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

 
15 §  

 
Kantarahasto-osuuden omistajalla on oikeus: 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
6) yhdessä muiden kantarahasto-osuuden omistajien kanssa saada isäntien kokous koolle 44 

b §:n 1 momentin mukaisesti tai asia käsiteltäväksi isäntien kokouksessa 44 b §:n 2 momentin 
mukaisesti, jos heillä on vähintään yksi kymmenesosa kaikista kantarahasto-osuuksista; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

44 § 
 

Säästöpankin isäntien on valittava keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja vähin-
tään yksi varapuheenjohtaja. Isäntien on kokoonnuttava varsinaiseen kokoukseen ainakin ker-
ran vuodessa säästöpankin toimialueella, jollei pankin säännöissä määrätä toisin.  

Hallitus voi päättää, että 1 momentissa tarkoitettuun isäntien kokoukseen saa osallistua myös 
siten, että säästöpankin isäntä käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan tietoliikenneyhteyden ja tek-
nisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei pankin säännöissä rajoiteta tai kielletä tällai-
sen kokouksen järjestämistä. 

Hallitus voi myös päättää, että isäntien kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että 
isännät käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja tekni-
sen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Edellytyksenä on, että pankin säännöissä ei rajoiteta 
tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. 

Hallitus voi päättää, että 1–3 momentissa tarkoitettuun isäntien kokoukseen saa osallistua li-
säksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen isäntien kokousta 
tai kokouksen aikana, jollei pankin säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen osallistumiskeinon 
tarjoamista. Hallitus voi päättää, että tässä momentissa tarkoitetulla tavalla voi käyttää vain osaa 
isäntien oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla, jollei pankin 
säännöissä toisin määrätä.  

Lisäedellytyksenä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kokouksen ja 4 momentissa tarkoitetun osal-
listumiskeinon järjestämiselle on, että osallistumisoikeus, kokouksen päätösvaltaisuus ja ään-
tenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää 1 momentissa tarkoitetussa isäntien kokouksessa 
noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Kokoukseen osallistuvina pidetään vain niitä, 
jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta tai voivat käyttää äänioikeuttaan kokouk-
sen aikana. Mahdollisesti ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus on otettava muut-
tamattomana päätöksenteon kohteeksi isäntien kokouksessa. 

 
44 a § 
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Kutsu isäntien kokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja, jollei säännöissä ole 
määrätty pitempää aikaa, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava 
44 §:n 2–4 momentissa tarkoitetusta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyk-
sistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvästä 44 §:n 4 momentissa tarkoitetusta 
isännän puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menette-
lystä. 

Jos päätöksen tekeminen isäntien kokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokouk-
seen, on siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon ku-
luttua. Jos sääntöjen mukaan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, että päätös tehdään kah-
dessa isäntien kokouksessa, ei kutsua jälkimmäiseen kokoukseen saa toimittaa ennen kuin edel-
linen kokous on pidetty. Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös. 

Jos 44 §:n 2–4 momentissa tarkoitetun tietoliikenneyhteyden tai isäntien kokouksen järjestä-
miseen käytetyn muun teknisen apuvälineen toimintahäiriö voi vaikuttaa kokouksen päätösten 
pätevyyteen ja on syytä olettaa häiriön korjaamisen viivästyttävän kokousta olennaisesti, isän-
tien kokouksen puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta jatkoko-
kouksessa kymmenen arkipäivän kuluessa kokouskutsun mukaisesta kokouksen aloitushet-
kestä. Edellytyksenä on, että keskeytys ja mahdollinen jatkamisen ajankohta ja osallistumiseen 
mahdollisesti tarvittava uusi tekninen toteutus saatetaan hyvissä ajoin ennen kokouksen jatka-
mista niiden isäntien tietoon, joilla oli oikeus osallistua kokoukseen keskeytyshetkellä. 
 

44 b § 
 

Ylimääräinen isäntien kokous on pidettävä, kun isäntien puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
pankin hallintoneuvosto tai hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka kun pankin tilintarkastaja tai 
kolmannes isännistä tai vähintään isäntien lukumäärän kolmannesta vastaava määrä isäntiä va-
littaessa äänioikeutettuja tallettajia taikka kantarahasto-osuuksien omistajat, joilla on vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista kantarahasto-osuuksista, kirjallisesti hallitukselta sitä vaativat il-
moittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on toimitettava 14 päivän kuluessa siitä, kun 
tallettajat tai kantarahasto-osuuden omistajat ovat esittäneet vaatimuksen. Jollei kutsua ole mää-
räajassa toimitettu, aluehallintoviraston tulee tallettajan tai kantarahasto-osuuden omistajan ha-
kemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle pankin kustannuksella. 

Tallettajilla tai kantarahasto-osuuden omistajilla on oikeus saada haluamansa asia isäntien ko-
kouksen käsiteltäväksi, jos sitä kirjallisesti vaaditaan hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 

45 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Jos isäntä käyttää puhevaltaansa 44 §:n 4 momentin perusteella muuten kuin suullisesti isän-
tien kokouksen aikana, isäntien kokouksessa voidaan yhdistellä ja muokata tällaisia kysymyksiä 
ja muita puheenvuoroja, ennen kuin ne ja vastaus saatetaan isäntien kokoukseen osallistuvien 
nähtäväksi tai kuultavaksi. Edellytyksenä on, että menettely on tarpeen isäntien kokouksen kes-
ton rajoittamiseksi kohtuullisella tavalla, menettely helpottaa kokouksen seuraamista, on omi-
aan turvaamaan kokouksen asianmukaisen kulun ja että se ei olennaisesti muuta puheenvuoro-
jen sisältöä. Menettelyn periaatteista on päätettävä isäntien kokouksen alussa. Alkuperäiset 
muuten kuin kokouksen aikana suullisesti pidetyt puheenvuorot on säilytettävä vähintään vuosi 
isäntien kokouksesta. 
 

48 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja määrättävä hallituksen jäsenten palkkio, jollei sään-
nöissä toisin määrätä. Säännöissä voidaan myös määrätä, että hallintoneuvosto ottaa toimitus-
johtajan ja muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt sekä päättää heidän palkkaeduistaan. Hal-
lintoneuvoston oikeudesta vaatia isäntien kokouksen koollekutsumista sekä kutsua koolle isän-
tien kokous säädetään 44 b §:ssä. Hallintoneuvostolle ei saa antaa muita kuin tässä laissa tar-
koitettuja tehtäviä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 20  . 

————— 
 
 

2.  

Laki 

hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) 12 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 12 §:ään uusi 2–6 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 7 momentiksi, lakiin 

uusi 12 a § ja 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 
seuraavasti: 
 

12 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Hallitus voi päättää, että 1 momentissa tarkoitettuun hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen saa 
osallistua myös siten, että jäsen käyttää täysimääräisesti päättämisvaltaansa tietoliikenneyhtey-
den ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei 7 momentissa tarkoitetusta jäsenen 
äänioikeuden käyttöä koskevasta ilmoituksesta muuta johdu ja jollei hypoteekkiyhdistyksen 
säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä.  

Hallitus voi myös päättää, että hypoteekkiyhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaik-
kaa siten, että jäsenet käyttävät täysimääräisesti päättämisvaltaa ajantasaisesti tietoliikenneyh-
teyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei 7 momentissa tarkoitetusta jäse-
nen äänioikeuden käyttöä koskevasta ilmoituksesta muuta johdu ja jollei hypoteekkiyhdistyksen 
säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä 

Hallitus voi päättää, että 1–3 momentissa tarkoitettuun hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen 
saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen 
hypoteekkiyhdistyksen kokousta tai kokouksen aikana, jollei hypoteekkiyhdistyksen säännöissä 
rajoiteta tai kielletä tällaisen osallistumiskeinon tarjoamista. Hallitus voi päättää, että tässä mo-
mentissa tarkoitetulla osallistumiskeinolla voi käyttää vain osaa jäsenen oikeuksista ja että oi-
keutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla, jollei hypoteekkiyhdistyksen säännöissä 
toisin määrätä. 

Lisäedellytyksenä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kokouksen ja 4 momentissa tarkoitetun osal-
listumiskeinon järjestämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voi-
daan selvittää 1 momentissa tarkoitetussa hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa noudatettaviin 
menettelyihin verrattavalla tavalla. Kokoukseen osallistuvina pidetään 2 ja 3 momentissa sää-
detyn mukaisesti osallistuvia sekä niitä, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta. 
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Mahdollisesti ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus on otettava muuttamattomana 
päätöksenteon kohteeksi hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa. 

Jos hypoteekkiyhdistyksen 2–4 momentissa tarkoitetutun tietoliikenneyhteyden tai hypoteek-
kiyhdistyksen kokouksen järjestämiseen käytetyn muun teknisen apuvälineen toimintahäiriö 
voi vaikuttaa kokouksen päätösten pätevyyteen ja on syytä olettaa häiriön korjaamisen viiväs-
tyttävän kokousta olennaisesti, hypoteekkiyhdistyksen kokouksen puheenjohtaja voi päättää ko-
kouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta kymmenen arkipäivän kuluessa kokouskutsun mukai-
sesta kokouksen aloitushetkestä. Edellytyksenä on, että keskeytys ja mahdollinen jatkamisen 
ajankohta ja osallistumiseen mahdollisesti tarvittava uusi tekninen toteutus saatetaan hyvissä 
ajoin ennen kokouksen jatkamista niiden jäsenten tietoon, joilla oli oikeus osallistua kokouk-
seen keskeytyshetkellä. 

Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen, joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeuttaan, 
tulee ilmoittaa tästä hypoteekkiyhdistykselle. Määräaika johon mennessä ilmoitus tulee tehdä, 
saa olla enintään kolme vuorokautta ennen kokousta. 
 

12 a § 
 

Jos jäsen käyttää puhevaltaansa 12 §:n 4 momentin perusteella muuten kuin suullisesti hypo-
teekkiyhdistyksen kokouksen aikana, hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa voidaan yhdistellä ja 
muokata tällaisia kysymyksiä ja muita puheenvuoroja ennen kuin ne ja vastaus saatetaan hypo-
teekkiyhdistyksen kokoukseen osallistuvien nähtäväksi tai kuultavaksi. Edellytyksenä on, että 
menettely on tarpeen hypoteekkiyhdistyksen kokouksen keston rajoittamiseksi kohtuullisella 
tavalla, menettely helpottaa kokouksen seuraamista, on omiaan turvaamaan kokouksen asian-
mukaisen kulun ja että se ei olennaisesti muuta puheenvuorojen sisältöä. Menettelyn periaat-
teista on päätettävä kokouksen alussa tai hypoteekkiyhdistyksen säännöissä. Alkuperäiset muu-
ten kuin kokouksen aikana suullisesti pidetyt puheenvuorot on säilytettävä vähintään vuosi hy-
poteekkiyhdistyksen kokouksesta.  
 

15 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Kokouskutsussa on mainittava 12 §:n 2–4 momentissa tarkoitetusta osallistumismahdollisuu-
desta, sen käyttämisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä 
12 §:n 4 momentissa tarkoitetuista jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista 
sekä siinä noudatettavasta menettelystä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20  . 

————— 
 
 
 
 
Helsingissä 28.4.2022 

 
Pääministeri 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

säästöpankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 15 §:n 1 momentin 6 kohta, 44 § ja 48 §:n 2 mo-

mentti sekä 
lisätään lakiin uusi 44 a ja 44 b § sekä 45 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

15 § 
 

Kantarahasto-osuuden omistajalla on oi-
keus: 
— — — — — — — — — — — — — — 

6) yhdessä muiden kantarahasto-osuuden 
omistajien kanssa saada isäntien kokous 
koolle 44 §:n 3 momentin mukaisesti tai asia 
käsiteltäväksi isäntien kokouksessa 44 §:n 4 
momentin mukaisesti, jos heillä on vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista kantarahasto-
osuuksista; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 

15 §  
 

Kantarahasto-osuuden omistajalla on oi-
keus: 
— — — — — — — — — — — — — — 

6) yhdessä muiden kantarahasto-osuuden 
omistajien kanssa saada isäntien kokous 
koolle 44 b §:n 1 momentin mukaisesti tai asia 
käsiteltäväksi isäntien kokouksessa 44 b §:n 2 
momentin mukaisesti, jos heillä on vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista kantarahasto-
osuuksista; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

44 § 
 

Säästöpankin isäntien on valittava keskuu-
destaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja 
vähintään yksi varapuheenjohtaja. Isäntien on 
kokoonnuttava varsinaiseen kokoukseen aina-
kin kerran vuodessa. 

Kutsu isäntien kokoukseen on toimitettava 
aikaisintaan neljä viikkoa ja, jollei säännöissä 
ole määrätty pitempää aikaa, viimeistään viik-
koa ennen kokousta. Jos päätöksen tekeminen 
isäntien kokouksessa käsiteltävässä asiassa 
siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimi-
tettava eri kutsu, jos kokous pidetään myö-
hemmin kuin neljän viikon kuluttua. Jos sään-
töjen mukaan päätöksen pätevyyden edelly-
tyksenä on, että päätös tehdään kahdessa isän-
tien kokouksessa, ei kutsua jälkimmäiseen ko-
koukseen saa toimittaa ennen kuin edellinen 

44 § 
 

Säästöpankin isäntien on valittava keskuu-
destaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja 
vähintään yksi varapuheenjohtaja. Isäntien on 
kokoonnuttava varsinaiseen kokoukseen aina-
kin kerran vuodessa säästöpankin toimialu-
eella, jollei pankin säännöissä määrätä toisin.  

Hallitus voi päättää, että 1 momentissa tar-
koitettuun isäntien kokoukseen saa osallistua 
myös siten, että säästöpankin isäntä käyttää 
täysimääräisesti oikeuksiaan tietoliikenneyh-
teyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouk-
sen aikana, jollei pankin säännöissä rajoiteta 
tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. 

Hallitus voi myös päättää, että isäntien ko-
kous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, 
että isännät käyttävät täysimääräisesti pää-
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

kokous on pidetty. Kutsussa on mainittava 
edellisessä kokouksessa tehty päätös. 

Ylimääräinen isäntien kokous on pidettävä, 
kun isäntien puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja, pankin hallintoneuvosto tai hallitus pitää 
sitä tarpeellisena taikka kun pankin tilintar-
kastaja tai kolmannes isännistä tai vähintään 
isäntien lukumäärän kolmannesta vastaava 
määrä isäntiä valittaessa äänioikeutettuja tal-
lettajia taikka kantarahasto-osuuksien omista-
jat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kai-
kista kantarahasto-osuuksista, kirjallisesti hal-
litukselta sitä vaativat ilmoittamansa asian kä-
sittelyä varten. Kokouskutsu on toimitettava 
14 päivän kuluessa siitä, kun tallettajat tai 
kantarahasto-osuuden omistajat ovat esittä-
neet vaatimuksen. Jollei kutsua ole sanotussa 
ajassa toimitettu, lääninhallituksen tulee tal-
lettajan tai kantarahasto-osuuden omistajan 
hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan ko-
kous koolle pankin kustannuksella. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetuilla talletta-
jilla tai kantarahasto-osuuden omistajilla on 
oikeus saada haluamansa asia isäntien ko-
kouksen käsiteltäväksi, jos sitä kirjallisesti 
vaaditaan hallitukselta niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

tösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyh-
teyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouk-
sen aikana. Edellytyksenä on, että pankin 
säännöissä ei rajoiteta tai kielletä tällaisen 
kokouksen järjestämistä. 

Hallitus voi päättää, että 1—3 momentissa 
tarkoitettuun isäntien kokoukseen saa osallis-
tua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden 
ja teknisen apuvälineen avulla ennen isäntien 
kokousta tai kokouksen aikana, jollei pankin 
säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen osal-
listumiskeinon tarjoamista. Hallitus voi päät-
tää, että tässä momentissa tarkoitetulla ta-
valla voi käyttää vain osaa isäntien oikeuk-
sista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituk-
sen päättämällä tavalla, jollei pankin sään-
nöissä toisin määrätä.  

Lisäedellytyksenä 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tetun kokouksen ja 4 momentissa tarkoitetun 
osallistumiskeinon järjestämiselle on, että 
osallistumisoikeus, kokouksen päätösvaltai-
suus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan 
selvittää 1 momentissa tarkoitetussa isäntien 
kokouksessa noudatettaviin menettelyihin ver-
rattavalla tavalla. Kokoukseen osallistuvina 
pidetään vain niitä, jotka ovat käyttäneet ää-
nioikeuttaan ennen kokousta tai voivat käyt-
tää äänioikeuttaan kokouksen aikana. Mah-
dollisesti ennakkoäänestyksen kohteena oleva 
päätösehdotus on otettava muuttamattomana 
päätöksenteon kohteeksi isäntien kokouk-
sessa. 
 

 44 a § 
 

Kutsu isäntien kokoukseen on toimitettava 
aikaisintaan neljä viikkoa ja, jollei säännöissä 
ole määrätty pitempää aikaa, viimeistään 
viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on 
mainittava 44 §:n 2–4 momentissa tarkoite-
tusta osallistumismahdollisuudesta, sen käyt-
tämisen edellytyksistä, osallistumisen tekni-
sestä toteutuksesta, siihen liittyvästä 44 §:n 4 
momentissa tarkoitetusta isännän puhevallan 
käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä 
siinä noudatettavasta menettelystä. 

Jos päätöksen tekeminen isäntien kokouk-
sessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatko-
kokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu, 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän 
viikon kuluttua. Jos sääntöjen mukaan pää-
töksen pätevyyden edellytyksenä on, että pää-
tös tehdään kahdessa isäntien kokouksessa, ei 
kutsua jälkimmäiseen kokoukseen saa toimit-
taa ennen kuin edellinen kokous on pidetty. 
Kutsussa on mainittava edellisessä kokouk-
sessa tehty päätös. 

Jos 44 §:n 2–4 momentissa tarkoitetun tie-
toliikenneyhteyden tai isäntien kokouksen jär-
jestämiseen käytetyn muun teknisen apuväli-
neen toimintahäiriö voi vaikuttaa kokouksen 
päätösten pätevyyteen ja on syytä olettaa häi-
riön korjaamisen viivästyttävän kokousta 
olennaisesti, isäntien kokouksen puheenjoh-
taja voi päättää kokouksen keskeyttämisestä 
ja jatkamisesta jatkokokouksessa kymmenen 
arkipäivän kuluessa kokouskutsun mukaisesta 
kokouksen aloitushetkestä. Edellytyksenä on, 
että keskeytys ja mahdollinen jatkamisen 
ajankohta ja osallistumiseen mahdollisesti 
tarvittava uusi tekninen toteutus saatetaan hy-
vissä ajoin ennen kokouksen jatkamista niiden 
isäntien tietoon, joilla oli oikeus osallistua ko-
koukseen keskeytyshetkellä. 
 

 44 b § 
 

Ylimääräinen isäntien kokous on pidettävä, 
kun isäntien puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja, pankin hallintoneuvosto tai hallitus pitää 
sitä tarpeellisena taikka kun pankin tilintar-
kastaja tai kolmannes isännistä tai vähintään 
isäntien lukumäärän kolmannesta vastaava 
määrä isäntiä valittaessa äänioikeutettuja tal-
lettajia taikka kantarahasto-osuuksien omis-
tajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa 
kaikista kantarahasto-osuuksista, kirjallisesti 
hallitukselta sitä vaativat ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Kokouskutsu on toimitettava 
14 päivän kuluessa siitä, kun tallettajat tai 
kantarahasto-osuuden omistajat ovat esittä-
neet vaatimuksen. Jollei kutsua ole määrä-
ajassa toimitettu, aluehallintoviraston tulee 
tallettajan tai kantarahasto-osuuden omista-
jan hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan 
kokous koolle pankin kustannuksella. 
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Tallettajilla tai kantarahasto-osuuden omis-
tajilla on oikeus saada haluamansa asia isän-
tien kokouksen käsiteltäväksi, jos sitä kirjalli-
sesti vaaditaan hallitukselta niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskut-
suun. 
 

45 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 

45 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Jos isäntä käyttää puhevaltaansa 44 §:n 4 
momentin perusteella muuten kuin suullisesti 
isäntien kokouksen aikana, isäntien kokouk-
sessa voidaan yhdistellä ja muokata tällaisia 
kysymyksiä ja muita puheenvuoroja, ennen 
kuin ne ja vastaus saatetaan isäntien kokouk-
seen osallistuvien nähtäväksi tai kuultavaksi. 
Edellytyksenä on, että menettely on tarpeen 
isäntien kokouksen keston rajoittamiseksi 
kohtuullisella tavalla, menettely helpottaa ko-
kouksen seuraamista, on omiaan turvaamaan 
kokouksen asianmukaisen kulun ja että se ei 
olennaisesti muuta puheenvuorojen sisältöä. 
Menettelyn periaatteista on päätettävä isän-
tien kokouksen alussa. Alkuperäiset muuten 
kuin kokouksen aikana suullisesti pidetyt pu-
heenvuorot on säilytettävä vähintään vuosi 
isäntien kokouksesta. 
 

48 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja 
määrättävä hallituksen jäsenten palkkio, jollei 
säännöissä ole toisin määrätty. Säännöissä 
voidaan myös määrätä, että hallintoneuvosto 
ottaa toimitusjohtajan ja muut ylimpään joh-
toon kuuluvat henkilöt sekä päättää heidän 
palkkaeduistaan. Hallintoneuvoston oikeu-
desta vaatia isäntien kokouksen koollekutsu-
mista sekä kutsua koolle isäntien kokous sää-
detään 44 §:ssä. Hallintoneuvostolle ei saa an-
taa muita kuin tässä laissa mainittuja tehtäviä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 

48 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja 
määrättävä hallituksen jäsenten palkkio, jollei 
säännöissä toisin määrätä. Säännöissä voidaan 
myös määrätä, että hallintoneuvosto ottaa toi-
mitusjohtajan ja muut ylimpään johtoon kuu-
luvat henkilöt sekä päättää heidän palkka-
eduistaan. Hallintoneuvoston oikeudesta vaa-
tia isäntien kokouksen koollekutsumista sekä 
kutsua koolle isäntien kokous säädetään 44 b 
§:ssä. Hallintoneuvostolle ei saa antaa muita 
kuin tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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 Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  
.  . 

 
 
 

2.  

Laki 

hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
muutetaan hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) 12 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 12 §:ään uusi 2–6 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 7 momentiksi, lakiin 

uusi 12 a § ja 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

12 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Hallitus voi päättää, että 1 momentissa tar-
koitettuun hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen 
saa osallistua myös siten, että jäsen käyttää 
täysimääräisesti päättämisvaltaansa tietolii-
kenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana, jollei 7 momentissa tarkoi-
tetusta jäsenen äänioikeuden käyttöä koske-
vasta ilmoituksesta muuta johdu ja jollei hy-
poteekkiyhdistyksen säännöissä rajoiteta tai 
kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä.  

Hallitus voi myös päättää, että hypoteek-
kiyhdistyksen kokous järjestetään ilman ko-
kouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät täy-
simääräisesti päättämisvaltaa ajantasaisesti 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana, jollei 7 momentissa 
tarkoitetusta jäsenen äänioikeuden käyttöä 
koskevasta ilmoituksesta muuta johdu ja jollei 
hypoteekkiyhdistyksen säännöissä rajoiteta 
tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä 
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Ehdotus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallitus voi päättää, että 1–3 momentissa 
tarkoitettuun hypoteekkiyhdistyksen kokouk-
seen saa osallistua lisäksi postin taikka tieto-
liikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen 
avulla ennen hypoteekkiyhdistyksen kokousta 
tai kokouksen aikana, jollei hypoteekkiyhdis-
tyksen säännöissä rajoiteta tai kielletä tällai-
sen osallistumiskeinon tarjoamista. Hallitus 
voi päättää, että tässä momentissa tarkoite-
tulla osallistumiskeinolla voi käyttää vain 
osaa jäsenen oikeuksista ja että oikeutta voi 
käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla, 
jollei hypoteekkiyhdistyksen säännöissä toisin 
määrätä. 

Lisäedellytyksenä 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tetun kokouksen ja 4 momentissa tarkoitetun 
osallistumiskeinon järjestämiselle on, että 
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeel-
lisuus voidaan selvittää 1 momentissa tarkoi-
tetussa hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa 
noudatettaviin menettelyihin verrattavalla ta-
valla. Kokoukseen osallistuvina pidetään 2 ja 
3 momentissa säädetyn mukaisesti osallistu-
via sekä niitä, jotka ovat käyttäneet äänioi-
keuttaan ennen kokousta. Mahdollisesti en-
nakkoäänestyksen kohteena oleva päätöseh-
dotus on otettava muuttamattomana päätök-
senteon kohteeksi hypoteekkiyhdistyksen ko-
kouksessa. 

Jos hypoteekkiyhdistyksen 2–4 momentissa 
tarkoitetutun tietoliikenneyhteyden tai hypo-
teekkiyhdistyksen kokouksen järjestämiseen 
käytetyn muun teknisen apuvälineen toiminta-
häiriö voi vaikuttaa kokouksen päätösten pä-
tevyyteen ja on syytä olettaa häiriön korjaa-
misen viivästyttävän kokousta olennaisesti, 
hypoteekkiyhdistyksen kokouksen puheenjoh-
taja voi päättää kokouksen keskeyttämisestä 
ja jatkamisesta kymmenen arkipäivän kulu-
essa kokouskutsun mukaisesta kokouksen 
aloitushetkestä. Edellytyksenä on, että keskey-
tys ja mahdollinen jatkamisen ajankohta ja 
osallistumiseen mahdollisesti tarvittava uusi 
tekninen toteutus saatetaan hyvissä ajoin en-
nen kokouksen jatkamista niiden jäsenten tie-
toon, joilla oli oikeus osallistua kokoukseen 
keskeytyshetkellä. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Säännöissä voidaan määrätä että jäsenen, 
joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeut-
taan, tulee tästä enintään kolme vuorokautta 
aikaisemmin ilmoittaa hypoteekkiyhdistyk-
selle. 

 

Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen, 
joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeut-
taan, tulee ilmoittaa tästä hypoteekkiyhdistyk-
selle. Määräaika johon mennessä ilmoitus tu-
lee tehdä, saa olla enintään kolme vuoro-
kautta ennen kokousta. 
 

 12 a § 
 

Jos jäsen käyttää puhevaltaansa 12 §:n 4 
momentin perusteella muuten kuin suullisesti 
hypoteekkiyhdistyksen kokouksen aikana, hy-
poteekkiyhdistyksen kokouksessa voidaan yh-
distellä ja muokata tällaisia kysymyksiä ja 
muita puheenvuoroja ennen kuin ne ja vastaus 
saatetaan hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen 
osallistuvien nähtäväksi tai kuultavaksi. Edel-
lytyksenä on, että menettely on tarpeen hypo-
teekkiyhdistyksen kokouksen keston rajoitta-
miseksi kohtuullisella tavalla, menettely hel-
pottaa kokouksen seuraamista, on omiaan tur-
vaamaan kokouksen asianmukaisen kulun ja 
että se ei olennaisesti muuta puheenvuorojen 
sisältöä. Menettelyn periaatteista on päätet-
tävä kokouksen alussa tai hypoteekkiyhdistyk-
sen säännöissä. Alkuperäiset muuten kuin ko-
kouksen aikana suullisesti pidetyt puheenvuo-
rot on säilytettävä vähintään vuosi hypoteek-
kiyhdistyksen kokouksesta.  
 
 

15 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

15 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Kokouskutsussa on mainittava 12 §:n 2–4 
momentissa tarkoitetusta osallistumismahdol-
lisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, 
osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen 
liittyvistä 12 §:n 4 momentissa tarkoitetuista 
jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista 
rajoituksista sekä siinä noudatettavasta me-
nettelystä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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