
Kysymyksiin vastasi Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana webinaarissa Siviksen asiantuntija 

Annika Tahvanainen-Jaatinen (annika.tahvanainen-jaatinen@ok-sivis.fi, 040 717 7019). Koska emme 

ehtineet vastata kaikkiin webinaarin aikana esitettyihin kysymyksiin, päätimme järjestää lähiaikoina 

toisen webinaarin, jossa lakimies vastaa webinaarin aikana esitettyihin lukuisiin kysymyksiin. 

Tiedotamme tästä jatko-webinaarista niin pian kuin mahdollista. Alla kysymykset ja vastaukset, joihin 

Annika ehti vastata webinaarin aikana. 

 

Tallenteen ja materiaalin jako: 

Kysymys: Hei, tuolla lukee, että webinaari tallennetaan. Onko se mahdollista hakea käyttöön esim. 

alueyhdistyksille myöhemmin heidän avukseen ja tuekseen? 

Vastaus: Pyrimme siihen, että niin tallenne kuin esitysmateriaali lähetetään kaikille osallistujille ja 

varasijoille jääneille tämän päivän aikana, ja niistä tiedotetaan Siviksen ja Sosten verkkosivuilla ja eri 

viestintäkanavilla. Materiaalia ja linkkiä saa jakaa. Tekstitetty tallenne valmistuu ensi viikon alussa. 

 

Etäosallistuminen vuosikokouksiin ja jäsenten yhdenvertainen osallistumismahdollisuus:  

Kysymys: Hei! Meillä on vähän huoli, kun yhdistyksen hallituksen jäsenistä puolet on yli 70v. ja loput 

riskiryhmiin kuuluvia. Myöskin vuosikokoukseen osallistujat ovat yleensä ikääntyneitä. 

Vastaus: Tuo on noita rajoituksia, jotka vaikuttavat vuosikokousten järjestämiseen. 

 

Kysymys: Voiko etäyhteydellä pitää kokouksen, jos sitä ei ole mainittu yhdistyksen säännöissä? 

Vastaus: Ei voi 

 

Kysymys: Jos tilanne jatkuu eikä kasvokkaista kokousta voida pitää syksylläkään niin voiko sitten tehdä 

etäyhteyksillä vaikka säännöissä ei mainintaa? 

Vastaus: Vuosikokousta ei voida järjestää etäyhteyksillä, jos se ei ole mainittu yhdistyksen säännöissä. 

 

Kysymys: Kumpi on pienempi paha, lykätä kokous sääntöjen määräämän ajan yli vai pitää se aiemmin 

sovittuna ajankohtana etäyhteydellä, vaikka säännöissä ei sallita etäyhteyttä? Meillä on kaksi vuosikokousta 

vuodessa. 

Vastaus: Vuosikokousta ei voida järjestää etäyhteydellä, jos se ei ole mainittu säännöissä...parempi lykätä 

sääntöjen määräämän ajan yli. Kaikki ymmärtävät sen tällaisessa tilanteessa. 

  

Kysymys: Jos yleinen kokous pitää kokousta "laillisesti kokoon kutsuttuna ja päätösvaltaisena", niin onko 

kokous silloin ok, vaikka ei olisi sääntöjen mukainen? Esim. pidetään etäkokouksena vaikka ei säännöissä 

siihen annettu mahdollisuutta. 

Vastaus: Jos säännöissä ei ole mainittu etäosallistuminen - silloinhan etäkokous ei ole yhdistyksen 

sääntöjen mukaan järjestetty. 
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Kysymys: Järjestömme varsinaiset jäsenet ovat valtakunnallisia liittoja. Käytännössä kokoukseen osallistujat 

ovat ihmisiä, jotka käyttävät etäyhteyksiä muutenkin. Muutama kannattajajäsen löytyy kenelle tämä voisi 

tuottaa ongelmia. Säännöissämme etäyhteyksiä ei mainita. Voimme siis järjestää kokouksen etäyhteydellä? 

Vastus: Jos järjestetään vuosikokous etäyhteydellä ilman, että se on säännöissä mainittu vaihtoehtoinen 

osallistumistapa, kokous on sääntöjen vastainen. 

 

Kysymys: Miten toteutuu tasavertainen osallistuminen, jos etäyhteydet eivät ole mahdollisia ja rajoituksista 

on kokouksen aikaan vielä voimassa se, että flunssaisena ei saa liikkua kotoa? Entä karanteeniin määrätyt? 

Vastaus: Nämä ovat asioita, joiden takia vuosikokouksia kannattaa lykätä, niin että kaikki jäsenillä on 

yhdenvertainen mahdollisuus osallistua. 

 

Mitä tapahtuu, jos uutta hallitusta ei voida valita keväällä, koska vuosikokous siirtyy? 

Kysymys: "Pakottavat syyt": Entä, jos vuosikokouksessa pitää valita uusi hallitus ja se lykkääntyy? Jatkaako 

vanha hallitus? 

Vastaus: Vanha hallitus jatkaa, mutta parempi jos se hoitaa silloin vain juoksevia asioita. 

 

Vuosikokouksen lykkääminen 

Kysymys: Voiko kaikkien jäsenten hyväksynnällä lykätä kokousta määräajan yli? 

Vastaus: Jos voi kysyä kaikilta jäseniltä, tämä voi olla hyvä ratkaisu. 

 

Kysymys: Pitääkö lykkäämisestä tehdä hallituksen päätös? 

Vastaus: Kyllä 

  

 

Hallituksen kokoukset ja etäosallistuminen 

Kysymys: Voi kai kuitenkin hallitus kokoontua etänä kun säännöissä se on mahdollistettu? 

Vastaus: Hallitus voi itse päättää millä tavalla kokoontuu. 

 


