Kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhdistysten vuosikokouksia – terveysturvallisuus huomioitava
Aluehallintoviraston uusien ohjeiden mukaan kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhdistysten
vuosikokouksia ja muita vastaavia kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin edelleen huomioida
terveysturvallisuus ja siksi on suositeltavaa, että kokoukset järjestetään etäyhteyksillä.
Aluehallintovirasto (AVI) on 15.3.2021 linjannut aiemmasta poiketen, että sääntömääräisiin tai
lakimääräisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina
eräät muut, ei pääsääntöisesti enää sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Tämä
koskee esimerkiksi asunto‐osakeyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä rekisteröityjä yhdistyksiä.
Pääsääntöisesti näitä kokouksia ei enää tulkita yleisötilaisuuksiksi tai yleisölle avoimiksi kokoontumisiksi
kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä.
AVI:n tulkintamuutoksentaustalla on eduskunnan oikeusasiamiehen antama ratkaisu, jossa käsitellään
kokoontumislain ja tartuntatautilain käsitteitä 'yleinen kokous' ja 'yleisötilaisuus'. Kokoontumislaki pyrkii
varmistamaan kokoontumisvapautta ja tartuntatautilaki puolestaan väestön suojaamisen tartuntavaaralta.
Oikeusasiamies on ratkaisussaan todennut, että tartuntatautilain pohjalta tehdyt rajoitukset
kokoontumisvapauteen rajoittavat perusoikeuksia. Siksi perusoikeuksien rajoituksista ei voi poiketa muuten
kuin lailla. Suositeltavaa on kuitenkin järjestää vain ne kokoukset, jotka ovat toiminnan kannalta
välttämättömiä. Tällöin kokoukset on mahdollisuuksien mukaan hyvä järjestää etäyhteydellä
tartuntatautitilanne huomioiden.
Jos kokous järjestetään paikan päällä, se pitää siis AVI:n mukaan järjestää terveysturvallisesti.
Lisätietoa: Mitkä ovat laissa säädetyt hygieniavaatimukset? (avi.fi)
AVI linjaa, että on myös mahdollista, että kokouksen järjestäjää koskee tartuntatautilain pykälän 58 d
määräys siitä, että osallistujien lähikontaktit pitää pystyä tosiasiallisesti välttämään.
Lisätietoa: Mitä toimijoita tartuntatautilain mukaiset turvavälipäätökset koskevat? (avi.fi)
Osakeyhtiöt, asunto‐osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt saivat 1.5.‐30.9.2020
välisenä aikana voimassa olleen väliaikaisen lain nojalla tietyin edellytyksin siirtää yhtiö‐ ja vuosikokousten
pitämistä 30.9.2020 asti.
Syksyn 2020 ja kevään 2021 kokouksissa saa edelleen tietyin edellytyksin käyttää etäosallistumista. Tämä
mahdollisuus perustuu uuteen välia ikaiseen lakiin, joka on voimassa 3.10.2020 ja 30.6.2021 välisenä
aikana. Lakiin, yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuvaa kokousta ei kuitenkaan enää voida siirtää
myöhemmäksi.
Metsästäjäliitto suosittelee kokousten pitoa edelleen etänä tai väljästi ulkotiloissa taikka pienryhmiin eri
tiloihin jakaantuen ja aina hygieniaohjeet huomioiden.
Lisätietoa:
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