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Tässä esityksessä hyödynnetyt lähteet
● Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, 

yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 
(290/2020)
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290 

● Suomen Partiolaiset: Lippukunnan vuosikokouksen järjestäminen etäyhteyksin (15.10.2020)
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/lippukunnan-vuosikokouksen-jarjestaminen-etay
hteyksin/ 

● Opintokeskus Sivis: Etäkokoukset
https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/ 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/lippukunnan-vuosikokouksen-jarjestaminen-etayhteyksin/
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/lippukunnan-vuosikokouksen-jarjestaminen-etayhteyksin/
https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/


Väliaikainen poikkeama yhdistyslaista
● Lähtökohta: etäosallistumismahdollisuudesta yhdistyksen vuosikokoukseen määrätään 

yhdistyksen säännöissä ja yhdistyksellä on äänestys- ja vaalijärjestys 

● Väliaikainen poikkeama yhdistyslaista:

○ hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa 
jäsentä yhdistyksen kokouksessa (äänestyksessä saman asiamiehen edustamien 
jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa 
edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännössä sallita 
suurempaa ääniosuutta) 

○ hallitus voi sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla

○ hallitus voi päättää, että osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen 
yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi 
viikkoa ennen kokousta – tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä 
ilmoittautumispäivästä 



Jos on tarpeen hyödyntää väliaikaista 
poikkeamaa

● Asiasta on mainittava kokouskutsussa:

○ Esimerkki Allianssin syyskokouksen 2020 kutsusta (huomaa lakiviittaus eri lakiin kuin nykyisin 
voimassa oleva) “Voimassa oleva laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi (677/2020) mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen 
kokoukseen voidaan osallistua etäyhteyksin niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyksen 
sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Kyseisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös 
päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 
tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.”

● Mahdollinen ilmoittautumismääräaika tuotava mainittava kokouskutsussa. 

○ määräaika voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta

○ kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä



Keep it simple!

● Reaaliaikainen etäkokous voidaan järjestää videovälitteisesti esimerkiksi Microsoft 
Teamsilla tai Google Meetsillä! Pienen kokouksen pyörittänee tarvittaessa myös 
vaikkapa ryhmäpuhelussa WhatsApp-sovelluksella. 

● Muista pohtia, onko valitsemasi tekniikka aidosti jäsenistön käytettävissä! 
● Osallistumisohjeet syytä sisällyttää kokouskutsuun. Hienoa olisi, jos hallituksen esitys 

kokouksen menettelytavoiksi (ml. äänestys- ja vaalijärjestys) lähtisi jo kokouskutsun 
mukana. 



Vinkkejä onnistuneeseen 
etäkokoukseen

1. Kouluta osallistujat – tarjoa testimahdollisuus etukäteen. 
2. Testaa tekniikkaa – mieti, miten mahdolliset presikset ja aineistot esitellään
3. Kutsu ihmiset kokoukseen 10-15 minuuttia ennen varsinaisen työskentelyn alkua
4. Varaudu pulmiin: varmista etäkokousyhteys esimerkiksi puhelimella 
5. Etäkokouksen puheenjohtaminen on aika erilaista kuin lähikokouksen – erityistarkkuutta 

puheenvuorojen jakamiseen ja keskusteluun innostamiseen 
6. Sovi kokouskäytänteistä ennen kokouksen alkua

- Mikrofonit? 
- Kamerat?
- Nimenhuuto?
- Puheenvuoropyyntö?
- Puheenvuoro?

7. Varaudu sähköiseen äänestykseen 
8. Suunnittele osallistamista!



Äänestäminen etäkokouksissa

● Avoin äänestys voitaneen pienessä yhdistyksessä toteuttaa helpoiten kommentointikentässä tai 
nimenhuudolla.

● Suuremmissa kokouksissa kannattaa käyttää hyväksi ilmaisia tai maksullisia kyselytyökaluja.
● Suljetun (salaisen äänestyksen) toteuttaminen vaatii etukäteistietoa äänestäjien sähköpostiosoitteista tai 

puhelinnumeroista. 

● Suomen Partiolaiset: Lippukunnan vuosikokouksen järjestäminen etäyhteyksin (15.10.2020)
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/lippukunnan-vuosikokouksen-jarjestaminen-etayhteyksin/ 

● Erilaisia äänestysmahdollisuuksia esittelevät myös:
https://osana.fi/aanestaminen-etakokouksessa/
https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/sahkoinen-aanestys/  

● Suljettuihin vaaleihin edullinen palvelu:
https://aanestyskoppi.fi/ 

https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/lippukunnan-vuosikokouksen-jarjestaminen-etayhteyksin/
https://osana.fi/aanestaminen-etakokouksessa/
https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/sahkoinen-aanestys/
https://aanestyskoppi.fi/




Kiitos!

Juuso Luomala
juuso.luomala@alli.fi


