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Asetelma

• AVI:t antoivat 17.3.2020 määräykset, joiden mukaan mukaan yli 10 
hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestäminen on 
kielletty. Määräykset voimassa 13.4.2020 kello 24 asti.

• YhdL 20 §: Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä 
määrättynä aikana. 

• Juridinen  kysymys: Mitä jos yhdistyksen säännöt määräävät 
pitämään kokouksen AVI:n määräämän kokoontumiskiellon 
aikana?



Vastaus

• OM:n sivuilta: Isompia kokouksia kannattaa lykätä, jos sovellettava 
lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys sen mahdollistavat. Jos määräaika on 
umpeutumassa, joutuu yhteisön johto arvioimaan, onko kokousta 
parempi lykätä vai yrittää toteuttaa se poikkeusjärjestelyillä kuten 
valtakirjoilla tai etäyhteyksillä tai jakamalla osallistujat useisiin 
pienempiin tiloihin, joissa on enintään 10 henkilöä kussakin. Tällöin 
pitää kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan 
kokoukseen tasavertaisesti. Vastuu kokousten järjestämisestä osakkaille 
turvallisella tavalla on aina yhtiöllä.

• SOSTE:n suositus: Lykkää kokousta, mikäli sen pitämisestä voisi 
aiheutua vaaraa jonkun terveydelle. 



Kokouksen lykkääminen

• OM: Jos määräaika on umpeutumassa, joutuu yhteisön johto 
arvioimaan, onko kokousta parempi lykätä… Vastuu kokousten 
järjestämisestä osakkaille (jäsenille) turvallisella tavalla on aina 
yhtiöllä (yhdistyksellä).

• Yhdistyksen hallitus kokousta lykkäämällä rikkoo yhdistyksen 
sääntöjen ja yhdistyslain 20 §:n vastaisesti.

• Perusteluna intressivertailu – kansanterveydestä ja jäsenten 
turvallisuudesta huolehtiminen asetetaan sääntöjen ja yhdistyslain 
noudattamisen edelle. (Analogia rikoslain pakkotila-
/hätävarjelusäännöksistä)



Hallituksen vastuu

YhdL 39 §: Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja 
toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän 
on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut 
yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä 
rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa.



Etäkokoukset

YhdL 17.2 §: Säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan 
säännöissä mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

YhdL 17.3 §: Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenet käyttävät 
säännöissä erikseen mainituissa asioissa päätösvaltaansa ilman 
kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 
Määräys ei voi kuitenkaan koskea 23 §:n 1 momentissa mainittua 
asiaa.



Yksimielinen päätös

• YhdL 17.4 §: Jäsenet voivat yksimielisinä päättää yhdistyksen 
kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä 
kirjallisesti, päivättävä ja kunkin yhdistyksen jäsenen on 
allekirjoitettava se. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, 
mitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjasta säädetään.



Muuta huomioitavaa

• Yhdistyslaki ei rajoita mahdollisia hallituksen kokousjärjestelyjä. 

• Kokouksen pitäminen sääntöjen vastaisesti ei ole ”ihan sama” kuin 
kokouksen lykkääminen sääntöjen vastaisesti. 

• Yhdistyslain uudistuksen valmistelu käynnissä.

• Kysymyksiä? -> patrik.metsatahti@soste.fi, 0409383454
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