
Tässä kirjeessä tärkeää tietoja osastojen vuosikokousten pitämisestä!  

 

Olemme valitettavasti antaneet virheellistä tietoa osastojen mahdollisuudesta siirtää vuosikokouksiaan 

poikkeuslain mukaisesti 30.6.2021 asti. Vuosikokousten siirtäminen ei olekaan mahdollista uuden 

väliaikaisen poikkeamislain mukaan, mutta käytännössä osaston hallitus voi päättää siirrosta. 

Uusi yhdistyksiä koskeva poikkeamislaki on muuten vastaava kuin aiempikin poikkeamislaki, 

mutta uuteen lakiin ei tullut hallituksen esityksen 117/2020 mukaisesti enää mahdollisuutta poiketa 

kokousten pitämisen määräajoista, koska kokoukset voidaan järjestää alkuperäisten aikataulujen 

mukaan esim. etäkokouksina ja asiamiehiä käyttämällä. Tätä lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, 

johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa eli 

viimeistään 30.6.2021. 

Väliaikainen poikkeamislaki mahdollistaa seuraavat asiat: 

• Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, 
vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt 
etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä. Etäosallistuminen voidaan toteuttaa 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

• Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa 
jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään 
oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa. Saman asiamiehen edustamien jäsenten tai 
valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa 
edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. 

• Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen 
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään 
tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan 
viimeisestä ilmoittautumispäivästä. 

Vaikka poikkeamislaki ei enää anna mahdollisuutta poiketa kokousten pitämisen määräajoista, voi 

hallitus kuitenkin päättää siirtää yhdistyksen kokouksen pidettäväksi yhdistyksen sääntöjen määräämän 

ajan ulkopuolelle. Tällöin on kuitenkin hallituksen vastuun kannalta tärkeää huomioida, että yhdistyslain 

39 §:n mukaan hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, joka tätä lakia rikkomalla on 

aiheutettu yhdistyksen jäsenelle tai jollekin muulle henkilölle. Jos hallitus harkitsee kokouksen 

siirtämistä, arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa siihen, sisältyykö kokouksen 

esityslistaan sellaisia asioita, joiden päättämistä ei voi siirtää myöhemmäksi aiheuttamatta vahinkoa 

jollekin, esimerkiksi yhdistyksen velkojalle. Suositeltavaa on, että yhdistyksen hallitus ennen siirtoa 

koskevan päätöksen tekemistä viestisi asian jäsenistölle ja tiedustelisi jäsenten näkemystä kokouksen 

siirtämiseen.  

Kokousten kokoontumisrajoitusten suhteen aluehallintovirasto on 15.3.2021 muuttanut tulkintaansa 

eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske 

yhdistysten sääntömääräisiä tai lakimääräisiä kokouksia, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain 

yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida 

terveysturvallisuus. Tartuntatautitilanne huomioiden on kuitenkin suositeltavaa, että kokoukset 



järjestetään etäyhteydellä. Keskeistä läsnäolokokouksessa on varmistaa henkilöiden tai seurueiden 

väliset 1–2 metrin turvaetäisyydet ja tehostetut hygieniakäytännöt. Turvavälit on pidettävä myös 

tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään. 

Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjeita voidaan tosiasiassa noudattaa. 

Suosittelemme, että johtokunnat laittavat viimeistään huomenna 17.3.2021 kutsun 31.3.2021 

pidettävään kokoukseen. Kokous voidaan pitää hybridikokouksena, jolloin osa jäsenistöstä osallistuu 

kokoukseen etäyhteyksillä. Seuran työntekijät auttavat kokouslinkin muodostamisessa ja kokouksen 

avaamisessa. Ole yhteydessä oman alueesi aluejohtajaan lisätietojen saamiseksi ja koko uksen 

luomiseksi. 

 

Etelä-Suomi, Päivi Kärnä paivi.karna@venajaseura.com, 050-3530268 

Länsi-Suomi, Tuija Mäkinen, tuija.makinen@venajaseura.com, 040-5064556 

Itä-Suomi, Maria Korhonen, maria.korhonen@venajaseura.com, 0400-570822 

Pohjois-Suomi, Marja Malmi, marja.malmi@venajaseura.com, 0400-683983 

Turku, poikkeuksellisesti Maria Korhonen maria.korhonen@venajaseura.com, 0400-570822 ja Tuija 

Mäkinen, tuija.makinen@venajaseura.com, 040-5064556 

Pahoittelemme, että olemme tajunneet asian vasta näin viime hetkellä ja sen aiheuttamasta vaivasta 

osastoillemme! 

Ystävällisin terveisin, 

Niina Sinkko 

pääsihteeri 
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