16.3.2021

Yhdistysten kokousten pito
Kokoukset tulisi pitää sääntöjen määräämänä aikana.
Vaikka yhdistysten kokouksia ei enää pidetä 15.3.2021 jälkeen yleisötilaisuuksina,
liitto suosittelee etäkokouksia, koska kokouksen tai tilaisuuden järjestäjä on
vastuussa kokouksen turvallisuudesta. *
Poikkeuslaki yhdistyslaista antaa mahdollisuuden
‐ etäkokoukseen *
‐ valtuutetun käyttöön, jos säännöt eivät sitä salli tai mainitse.
(Valtakirjaääniä voi tällöin yhdellä jäsenellä olla 1/10
kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrästä) **
‐ ei enää kokouksen myöhästyttämiseen sääntömääräisestä
ajasta! ***
‐ Laki väliaikaisesta poikkeamisesta (677/2020) on voimassa
1.10.2020 ‐ 30.6.2021 *****
Suljetun etä‐äänestämisen (esim. henkilövaalit) järjestämiseen on ohjelmia,
kuten esim.
‐ aanestyskoppi.fi
Kokouksen viivästyessä pidetyksi sääntömääräistä myöhemmin,
‐ sillä ei ole kokouksen laillisuuden kannalta vaikutuksia.
Myöhässä pidetty kokous on siis yhtä lailla pätevä. ****

Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina
yhdistyksellä, joka kokouksen järjestää.

*Etäkokous ja läsnä oleva kokous
Etäkokous on mainittava kokouskutsussa. Etäkokousta varten hallitus voi
päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen
yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.
Etäkokousta varten on syytä myös todeta, mihin mennessä osallistujilta
tarvitaan etäkokouksen luontiin tarvittavat yhteystiedot, usein sähköposti
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kokouslinkin lähettämiseksi ja mahdollisesti äänestämistä varten
puhelinnumero tms.
Myös läsnä oleva kokous on mahdollinen. 15.3.2021 Aluehallintovirasto on
linjannut eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun perusteella, ettei
pääsääntöisesti yhdistysten kokouksia enää tulkita yleisötilaisuuksiksi tai
yleisölle avoimiksi kokoontumisiksi kokoontumislaissa tarkoitetussa
mielessä.
Vaikka kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhdistysten kokouksia ja
muita vastaavia, tartuntatautilain pykälän 58 c määräykset
terveysturvallisuudesta koskevat myös kokouksen järjestäjää. Jos kokous
järjestetään paikan päällä, se pitää siis järjestää terveysturvallisesti.

**Valtuutetun / valtakirjan käyttö
Jos säännöissä sallitaan valtakirjat, toimitaan sääntöjen määräämällä
tavalla. Jos säännöissä ei mainita valtakirjoja tai valtakirjojen käyttö
kielletään, voidaan poikkeuslain perusteella hallituksen päätöksellä
valtakirjoja käyttää, mutta valtakirjaääniä voi tällöin yhdellä jäsenellä olla
korkeintaan 1/10 kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrästä.
Edustettujen äänimäärien yhteen laskemisessa lasketaan kokoukseen
osallistuvien (kokouksessa edustavien) jäsenten määrä yhteen ja tästä
määrästä on korkeintaan 1/10 valtakirjaääniä yhdellä käytettävänään. Eli
jos jäseniä osallistuu kokoukseen 20, voi yhdellä olla oman äänensä
lisäksi korkeintaan kaksi valtakirjaääntä.
Läsnä olevassa kokouksessa lasketaan siis vain fyysisesti paikalle tulevat,
joista määritetään 1/10 lukumäärä. Etäkokouksessa lasketaan vastaavasti
kokoukseen henkilönä osallistuvat. Eli valtakirjaääniä ei oteta mukaan
määritettäessä valtakirjojen sallitun käyttömäärän 1/10 lukua.

***Sääntömääräinen kokousaika
Kokous tulisi pitää sääntömääräisenä aikana.
Kokouksenpidon vaihtoehtoja ovat etäkokous kokousohjelmalla, kuten
teams, tai muilla välineillä, kuten sähköposti, puhelin ja kirje.
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Fyysisesti yhdistyksen kokoontuminen on mahdollista (AVI 15.3.2021).
Suositellaan tekemään kokoontumisrajoituksen mukaisina osina tai
ulkona, kunhan kokouksen kulun seuraaminen ja siihen osanottaminen
sekä äänestäminen järjestetään tavalla tai toisella. Äänet tulisi laskea
yhdessä, ei kokoontumisosien määrinä. Osat voivat sijaita samassa
osoitteessa eri huoneissa tai eri osoitteissa, järjestämällä kuhunkin oma
yhteytensä.

**** Sääntömääräistä myöhemmin pidetty kokous
Yhdistyslaki (20 §) toteaa, että ”Yhdistyksen kokous on pidettävä
säännöissä määrättynä aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella
yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.” Seurauksena
on, että hallitus järjestää sääntöjen mukaisin määrittein (lukuun ottamatta
pitoaikaa) kokouksen ja kokous on täten pätevä. ”Jokaiseen jäseneen”
kuuluvat myös hallituksen jäsenet, joten käytännössä hallitus voi päättää
itsekin kokouksenpidosta ennen muulta jäseneltä tulevaa vaatimusta ja
tämän seurauksena myöhässä pidetty kokous on pätevä.
Huomaa, että hallituksen päättämä tahallinen kokouksen
myöhästyttäminen sääntömääräisestä ajasta voi kuitenkin johtaa kritiikkiin
ja vastuukysymyksiin hallitukselle. Käytännön seurauksena hallitus voi
saada epäluottamuslauseen ja jos tahallisesta myöhästyttämisestä on
syntynyt seuralle tai henkilölle vahinkoa, hallituksen jäsenet voivat olla
henkilökohtaisessa korvausvastuussa. Myöhässä pidetylle kokoukselle
tästä ei kuitenkaan ole pätemättömyys- tai moitteenvaraisuusseurauksia.

*****Poikkeuslaki
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Poikkeuslain yhdistystä koskeva pykälä:
4 § Yhdistyslaki
Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen
päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa
jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus
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voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun
käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai
valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman
asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu
äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten
tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita
suurempaa ääniosuutta.
Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä
poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun
osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu
säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain
30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.
Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä
järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on
ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä,
joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin
kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
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