
YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSET ETÄNÄ -CASE SUOMEN LADUN KEVÄTKOKOUS 14.5. 

Kooste webinaarin Q&A-osiossa ja chatissa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista niihin. Kysymyksiin 

vastasivat Patrik Metsätähti (SOSTE), Johanna YlI-Opas (Suomen Latu), Kirsi Uusitalo (Suomen Latu) ja 

Annika Tahvanainen-Jaatinen (Opintokeskus Sivis). Mukana on myös osallistujien vastauksia ja hyviä 

vinkkejä. 

 

Etäosallistuminen vuosikokouksiin 

KYSYMYS: Onko etäkokouksen mahdollisuus oltava mainittu yhdistyksen säännöissä? 

VASTAUS: Normaalitilanteessa etäosallistumismahdollisuus on vain yhdistyksillä, jotka ovat säännöissään 

siitä määränneet. 30.9.2020 saakka voimassa olevan poikkeamislain nojalla muutkin yhdistykset voivat 

ottaa käyttöön etäosallistumisen ennen 30.9 pidettäviin kokouksiin. 

 

KYSYMYS: Pitääkö olla mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokoukseen fyysisesti, vaikka ajatus on järjestää 
se etänä?  

VASTAUS: Kyllä, etäosallistuminen on aina vaihtoehtoinen osallistumistapa. Kokoukselle pitää olla aika ja 
paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa.  
 
 
KYSYMYS: Mietin sitä, että salliiko yhdistyslaki vain/kokonaan/täysin etänä järjestettävän vuosikokouksen?  

VASTAUS: Ei salli, mutta mikään ei estä vetoamasta jäseniin, ettei varsinaiselle kokouspaikalle tultaisi. 
Suomen ladullakin oli kokouspaikka, joka oli kokouskutsussa ilmoitettu.  
 
 

KYSYMYS: Jos kokouksessa esim. syyskokous, jossa annetaan vastuuvapaus hallitukselle valitaan joku muu 

puheenjohtajaksi, kuin varsinainen pj. ja hän etäyhteydellä johtaa kokousta, onko tästä käytäntöä?  

VASTAUS: Puheenjohtajakin voi osallistua etänä. 

 

KYSYMYS: Miten jäsen ’Hilma’ 75v voi osallistua etänä, kun ei näe ja käytössä vain Doro puhelin? 

VASTAUS: Etäosallistumisen voi järjestää monilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Jollei Hilma pääse 
videokokoukseen, voidaan hänelle mahdollistaa esim. postitse äänestäminen. Perinteinen paperiposti on 
siis yksi mahdollinen etäosallistumisväline.  
 

 
KYSYMYS: Onko etäkokouksessa päätettäviä asioita rajoitettu? Voiko etäkokouksen avulla yhdistyslain 
mukaan esimerkiksi valita uutta hallitusta tai myöntää vastuuvapautta?  

VASTAUS: Kokouksessa, jossa etäosallistuminen on sallittua, voidaan päättä myös yhdistyslain 23 §:n 
mukaisista asioista. Ainoastaan yhdistyslain 17 §:n mukaisissa erillisissä äänestystilaisuuksissa ei voi 
tällaisista asioista päättää.  
 
 



Vaali- ja äänestysjärjestelmät vuosikokouksissa, joissa etäosallistuminen on mahdollista 

KYSYMYS: Millaisia kokemuksia muilla osallistujilla on vaali- ja äänestysjärjestelmistä?  

VASTAUS: (osallistujan) Me olemme selvitelleet erilaisia äänestysjärjestelyjä. Kehätieto oli näistä hinnaltaan 

ihan omissa luvuissaan (vaikka meilläkin Kilta käytössä). Yksi ihan varteenotettava mahdollisuus 

Prospectum. Lisäksi muutama taloyhtiöiden kokouksiin tarkoitettu, jotka voisivat soveltua (taloyht.io ja 

hejmo) 

VASTAUS: (osallistujan) Meillä on 850 paikallisyhdistystä ja vuosittaisissa vuosikokouksissa 700 - 800 
virallista edustajaa paikalla. Nyt varaudutaan tuhanteen osallistujaan, kun järjestetään etänä. Teemme 
parhaillaan ohjeistusta osallistujille mm. ilmoittautumisesta, kokousalustaan liittymisestä äänestämisestä 
jne. Meillä on jo vuosia ollut käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä kokouksessa. Ensin Prospectum, 
nyttemmin Elisa Dialogi. Tekstiviestiäänestykset toteutetaan reaaliaikaisesti kokouksissa, vaalisalaisuus 
säilyy, eikä järjestelmä salli äänestystä useampaan kertaan.  
 

Vaalisalaisyyden säilyminen, jos varsinaisia vaali- ja äänestysjärjestelmiä käytetä? 

KYSYMYS: Miten vaalisalaisuus säilytetään etäkokouksessa?  

VASTAUS: (osallistuja) Google Sheets -pohjainen sähköistä äänestys mahdollistaa vaalisalaisuuden 

säilymisen. 

VASTAUS: (osallistuja) Webropol mahdollistaa myös suljetun lippuäänestyksen, vaikka äänestyslinkit 

lähetetään sähköpostitse edustajille. 

VASTAUS: (osallistuja) Ilmeisesti myös Lyytillä onnistuu suljettu lippuäänestys, jonka vain ääntentarkistajat 

voivat tarkistaa, mutta anonymiteetti säilyy. 

 

Suomen Ladun kevätkokoukseen liittyvät järjestelyt 

KYSYMYS: Pyysittekö Suomen Ladun kevätkokkoukseen ilmoittautumista etukäteen, mikäli osallistui paikan 
päällä? Ettei tarvitse turhaa odotella varmuuden vuoksi?  

VASTAUS: Pyysimme 24h ennen kokouksen alkua, valtakirjakyselyllä.  
 
 
KYSYMYS: Osallistuivatko kaikki Suomen Ladun kokousedustajat samalla etäkokousalustalla vai tarjottiinko 
mahdollisuus osallistua kokoukseen esim. puhelimella (soittamalla)?  

VASTAUS: Oli mahdollista soittaa studioon, jos yhteys ei muuten onnistunut. Yksi henkilö teki näin.  
 

 

KYSYMYS: Olitteko valmistelleet etukäteen kokousvirkailijat, puheenjohtaja sihteeri ja pöytäkirjan 

tarkastajat ja äänten laskijat ja miten ehdotukset tehtiin? Eli kokouksessa vai etukäteen? 

VASTAUS: Olimme valmistelleet (=pyytäneet) ja perehdyttäneet kaikki virkailijat. 

 

 

KYSYMYS: Toimivatko teillä ääntenlaskijoina Suomen Ladun työntekijät vai jotkut kokousedustajista?  

VASTAUS: Suomen Ladun työntekijät. Kokousedustajista oli valittu 4. Heitä esitettiin jo etukäteen 
valtakirjakyselyssä, koska heidät piti perehdyttää tehtävään.  



KYSYMYS: Miten ohjevideoiden teko on helppoa ja nopeaa? Miten niitä tehdään?  

VASTAUS: Tarvitset ohjelman, joka nauhoittaa sen mitä koneella teet/näytät.  
 


