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Ajankohtaista

• AVI:n mukaan kokoontumisrajoitus ei koske yhdistyksen kokouksia, 
MUTTA tartuntatautilaki koskee! Suosi siis etäkokoustamista

• OM: “Tällä hetkellä ei ole voimassa säännöstä lykkäysmahdollisuudesta.  
Yhteisön hallitus voi kuitenkin lykätä kokousta tai yhdistää kevät- ja 
syyskokoukset. Päätöksen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa on 
otettava huomioon yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt päätettävistä 
asioista, osakas- tai jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko 
lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen osakkeenomistajille tai 
jäsenille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp). Yleensä lykkäys tai 
kokousten yhdistäminen ei vaikuta päätösten pätevyyteen. “

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi 
yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 
mennessä.
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Hybridikokous? 

Kokouksella täytyy lain mukaan olla fyysinen sijainti. 
Mitä on hyvä muistaa, jos kokouspaikalle saapuu jäseniä? (Ennakkoilmoittautuminen 
auttaa tässä!)

Linkki: Laissa säädetyt hygieniavaatimukset

• Mahdolliset sisätiloissa järjestettävät kokoukset tulee järjestää riittävän suuressa 
tilassa, ja rajata osallistujamäärä niin, että riittävät turvavälit on mahdollista säilyttää.

• Kokouksesta tulee tehdä mahdollisimman lyhytkestoinen.
• Kokouksessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskeja. Tarjolla on hyvä olla 

kertakäyttöisiä maskeja ja käsidesiä. Osallistujilla pitää olla mahdollisuus käsien 
puhdistamiseen.

• Tarjoiluja tai muuta toimintaa ei kokouksen yhteyteen kannata järjestää.
• Kokoustilan siivoamisessa kannattaa huomioida erityisesti ovenkahvojen, hanojen ja 

saniteettitilojen puhdistaminen.

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-62465507
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Google Meet
• Ilmainen ja maksullinen versio

• Ilmainen: max. 1 tunnin kokous, 100 osallistujaa, rajoitetut kokoustoiminnot, 
tarvitaan Google-tili 

• (Suomen Ladun) maksullinen versio: rajoittamaton kokousaika, 250 osallistujaa, 
kokoustoiminnot, ei tarvita Google-tiliä

• SL:n toiminnot saa käyttöönsä, kun pyytää toimistolta linkin
• Suosittelemme Google-tilin käyttöönottoa paremman toimivuuden vuoksi, jos 

kokoustatte Meetissä. 

Ohjevideoita: https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/kevatkokous.html 

https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/kevatkokous.html
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Suomen Ladun etäkevätkokous 2021

• Käytetään Googlen tarjoamia alustoja

• Ohjeistuksia: https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/kevatkokous.html 

Puolen tunnin treenit (voi tulla myös testaamaan etäkokoustamista oman 
yhdistyksen kevätkokousta varten):

 
15.4. klo 18:00
19.4. klo 10:00 ja klo 16:00
20.4. klo 18:00 

Linkit ilmoitetaan myöhemmin.

https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/kevatkokous.html
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Miten järjestetään?
- Tarvitsetteko linkin kokoukselle tai teknistä tukea kokoukseen? → Yhteys SL:n 

yhdistyspalveluun

- Kokouskutsut: täytyy olla nimellinen fyysinen sijainti ja toivotaan pandemian vuoksi 
osallistumista etänä. Ilmoittautumiset ennakkoon → tiedetään osallistujat ja 
osallistumismuoto. 

- Tutustukaa käytettäviin ohjelmiin ja ohjeisiin: kun käyttäminen on tuttua, kokous on sujuva

- Sopikaa kuka vastaa mistäkin: kuka jakaa näytön, kuka vastaa chattiin, kuka vastaa 
puhelimeen, jos jäsenelle tulee ongelmia 

- Miettikää valmiiksi, kuka ehdottaa ja ketä ehdotetaan ääntenlaskijoiksi: tärkeää, että 
äänestys sujuu sujuvasti

- Harjoitelkaa hallituksen kanssa kokoustamista ja kevätkokouksen käytännöt, myös jäsenille 
harjoitukset voivat olla tarpeen
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Äänestystapoja
- Sähköpostitse / whatsappilla / viestillä → äänet lähetetään ääntenlaskijoille, 

jotka laskevat äänet ja ilmoittavat ne muille
- Nostetaan käsi 
- Kirjoitetaan chattiin 
- Google Forms
- Siviksen listaamat sähköisen äänestyksen alustat: 

https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/sahkoinen-aanestys/ 
- Osanan listaamat sähköisen äänestyksen alustat: 

https://osana.fi/aanestaminen-etakokouksessa/ 

- Yhdistyslaki ei edellytä suljettua lippuäänestystä muiden kuin suhteellisten vaalien osalta. Suhteelliset 
vaalit ovat käytössä vain hyvin pienellä joukolla yhdistyksiä, lähinnä poliittisilla puolueilla.

- Äänestystavasta voidaan sopia kokouksessa ja yhdistyksen säännöissä voi olla ohjeita äänestämiseen. 
Henkilövaalien kohdalla yksi vaatimus riittää suljettuun äänestykseen ja hyvän tavan mukaisesti 
henkilövaalit yleensä käydään suljetusti. 

- Asiaäänestyksessä suljettua äänestystä käytetään, jos yhdistyksen säännöt niin määräävät tai enemmistö 
sitä vaatii.

https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/sahkoinen-aanestys/
https://osana.fi/aanestaminen-etakokouksessa/
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Google Forms

- Käytetään äänestykseen
- Plussana helppokäyttöisyys, ilmainen, suomeksi
- Ohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=gI1X4WEWDUE 
- Jos vastaajien määrä halutaan rajata 1 vastaus / vastaaja, vaaditaan 

vastaamiseen Google-tili 
- Ilman rajausta kaikki linkin saaneet voivat äänestää 
- Vaalisalaisuus säilyy kaikille muille paitsi ääntenlaskijoille

https://www.youtube.com/watch?v=gI1X4WEWDUE
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Mitä muita vaihtoehtoja on kokoustamiseen?

- Microsoft Teams, 24 h kokous mahdollista pandemian aikana myös ilmaisversiossa, 
300 ihmistä mahtuu kokoustamaan 

- Rekisteröityminen: https://www.youtube.com/watch?v=QU8iFxy079w 
- Kokouksen kutsuminen ja kokoukseen liittyminen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fix9pXtf2aQ  

- Zoom, ilmaisversiossa 40min kokoukset mahdollisia, opasvideot: 

Yhdistyksen helpot digityökalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan -webinaari / ZOOM, 
osa 1:  https://www.youtube.com/watch?v=UNKRynKBUUI 
Yhdistyksen helpot digityökalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan -webinaari / ZOOM, 
osa 2: https://www.youtube.com/watch?v=jI53aqV_OX0 

https://www.youtube.com/watch?v=QU8iFxy079w
https://www.youtube.com/watch?v=Fix9pXtf2aQ
https://www.youtube.com/watch?v=UNKRynKBUUI
https://www.youtube.com/watch?v=jI53aqV_OX0

