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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
MITEN KORONA VAIKUTTAA VUOSIKOKOUKSEN JÄRJESTÄMISEEN?
Laillisia edellytyksiä vuosikokousten siirtoon ei tällä hetkellä ole, vaan ne tulee pitää (uusien) sääntöjen
mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä.
• Kokouksiin on syytä järjestää etäosallistumismahdollisuus, mikäli se on suinkin mahdollista.
• Kokous on järjestettävä riittävän isossa tilassa, jotta turvallisuudesta kyetään huolehtimaan.
• Kokouskutsu annetaan normaalisti, mutta siinä on syytä syytä painottaa, että kokoukseen ei saa
tulee vähänkään sairaana ja että kokoukseen osallistumista pyydetään muutenkin välttämään
tässä erityistilanteessa.
• Yhdistyksen kokouksella pitää aina olla kokouspaikka, johon jäsen voi saapua. Näin siitä
huolimattaa, että etäosallistuminen on mahdollista. Mikäli turvallisen vuosikokouksen
järjestämisessä on suuria vaikeuksia, riittää laillisen kokouksen järjestämiseen jopa se, että
paikalla on vain yksi jäsen, kunhan kokous on laillisesti kutsuttu koolle. Tällainen olisi tietysti
aivan poikkeuksellista. Useimmiten paikalla on sentään ainakin muutama henkilö, mutta ei
välttämättä edes niin montaa kuin sääntöjen mukaan kokouksessa tarvittaisiin
kokousvirkailijoita. Tällöin kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät ym. hoitavat ne, jotka
ovat paikalla.
Milloin vuosikokus on pätevä?
• Jos kokous on laillisesti kutsuttu koolle, kokous on pätevä, vaikka paikalle tulisi vain yksi
jäsen. Silloin ei sitten voi valita montaa kokoustoimihenkilöäkään.
• Mutta useammin esiin tule kysymys on se, että mitäs jos paikalla on vain hallituksen jäseniä.
Jos kokous laillisesti koolle kutsuttu, sitten asioista päättävät ne, jotka ovat paikalla. Ja tällöin
erilaiset jääviysasiat väistyvät toissijaisksi.

SÄÄNTÖUUDISTUKSEEN JA UUSIIN SÄÄNTÖIHIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
Voiko sääntöuudistuksen tehdä vielä vuonna 2021?
Kyllä voi ja pitääkin tehdä. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät täältä https://www.martat.fi/saantouudistus/.
Kaikki sivuilla olevat materiaalit ovat edelleenkin ajantasaisia.
Uusissa säännöissä voidaan valita hallitukseen myös muita, kuin varsinaisia jäseniä. Mitä tämä
tarkoittaa käytännössä?
Yhdistyksen hallituksen jäsenen ei tosiaan tarvitse uusien sääntöjen mukaan olla ollenkaan yhdistyksen
tai minkään toisenkaan marttayhdistyksen jäsen. Yhdistyksen jäsenet voivat valita hallitukseen kenet
haluavat yhdistyslain säännökset huomioon ottaen. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen ja muiden
hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä.
Voiko hallitus muodostua pelkästään toissijaisista jäsenistä?
Kyllä voi.
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Onko toissijaisella jäsenellä äänioikeus yhdistyksen hallituksessa?
Kyllä on.
Onko niin, että hallituksen jäsenenä toissijaisella jäsenellä ei edelleenkään ole vuosikokouksessa
äänioikeutta?
Juuri näin eli ei ole. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä, seniorijäsenellä sekä yli 15-vuotiaalla perheenjäsenellä ja nuorisojäsenellä sekä puheettä äänivalta.
Valitseeko hallitus edelleen vuosikokousedustajat piirin kokouksiin?
Kyllä
Vanhoissa säännöissä sanotaan, hallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilit ja yhdistyksen hallintoa
koskevat asiakirjat tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Sääntöjen muutosluonnoksessa tämä kohta on kokonaan vedetty yli. Eli onko vanha
sääntö vielä voimassa?
Ei ole voimassa. Hallitus voi ja sen tulee hoitaa tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja tarkastamisen
haluamassaan ja tarkastajien kanssa sopimassaan aikataulussa niin, että ne ehditään saada
asianmukaisesti vuosikokouksen päätettäväksi.
Vaikuttaako sääntöuudistus toimintaryhmiin?
Toimintaryhmät toteuttavat yhdistyksen antamia ohjeita. Tämä sääntöuudistus ei vaikuta
toimintaryhmiin koska ne eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä vaan osa sitä.
HALLITUKSEN JÄSENET JA HALLITUKSEN TOIMINTA
Montako kautta sama henkilö voi toimia puheenjohtajana ja heti sen perään hallituksen jäsenenä
yhtäjaksoisesti?
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi
peräkkäiseksi toimikaudeksi. Yhteensä kahdeksan vuotta.
Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa.
Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään
neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi yhteensä kahdeksaksi vuodeksi. Tämän lisäksi henkilö voi toimia
puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä toimikautta eli yhteensä toiset kahdeksan vuotta.
Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan vuoden vuosikokouksen
päättymiseen asti.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Voiko hallituksen jäsen erota kesken kauden?
Kyllä voi. Henkilöllä on oikeus ilmoittaa erostaan hallitukselle, joka käytännössä vain toteaa asian.
Kenelläkään ei ole velvollisuutta pysyä hallituksen jäsenenä koko kautta, johon hänet on valittu. Tämä
tarkoittaa sitä, että esim. sihteerin erottua hallitus voi sääntöjen mukaisesti valita uuden sihteerin
hallituksen jäsenistä tai tarvittaessa muistakin henkilöistä. Puheenjohtajan erotessa varapuheenjohtaja
toimii puheenjohtajana eronneen puheenjohtajan loppukauden ajan seuraavaan vuosikokoukseen asti,
jolloin valitaan uusi puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
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Pitääkö aina valita uusi henkilö hallitukseen, jos joku eroaa kesken kauden?
Jos hallitus pysyy päätösvaltaisena ei uutta henkilöä tarvitse heti valita. Hallitusta täydennetään
seuraavassa vuosikokouksessa. Jos eronnut henkilö ei ole erovuorossa, täydennetään hallitusta vain
yhdeksi vuodeksi, jotta erovuorojärjestys ei mene sekaisin.
Millaiseksi kaudeksi valitaan hallitukseen valitut henkilöt?
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan
vuosikokouksessa kahden vuoden kaudelle ja luottamustehtäviin hallitus valitsee henkilöt vuosittain
järjestäytymiskokouksessa, mikä pidetään mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen. Esim. sihteerin
tehtäviä hoitava henkilö voi vaihtua vuosittain.
Miten hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan?
Hallitusjäsenten valinnan tekee vuosikokous tiedossa olevan järjestyksen mukaisesti. Jäsenet valitaan
hallitukseen kahden vuoden jaksolle. Kahden vuoden jaksoja voi olla peräkkäin neljä eli yhteensä
kahdeksan vuotta. Vuosikokouksessa valitaan uudet hallitusjäsenet kulloinkin erovuoroisten tilalle.
Esim. hallituksessa 6 jäsentä, joista 3 on erovuorossa. Hallituksessa jatkaa A, B, C (heidän kaksivuotinen
kausi on kesken) ja erovuoroisten D, E, F osalta pidetään tarvittaessa vaalit. Usein käy kuitenkin niin, että
erovuoroisista useampi jatkaa, jos heidän toimikaudet evät ole jo täynnä.
Voi olla, että esimerkissä D, ja E ovat ilmoittaneet jatkohalukkuutensa ja heidän tilalleen ei ole muita
ehdokkaita. Näin ei tarvita tehdä heidän osaltaan uutta henkilövalintaa vaan kirjata päätökseen, että D
ja E valitaan hallitukseen. F voi olla kaudet täynnä ja hänen tilalleen valitaan aivan uusi henkilö, jonka
kaudet alkavat tästä valinnasta eteenpäin.
Voiko hallituksenjäseniä esittää itse kokouksessa vai pitääkö heidät ilmoittaa etukäteen?
Vuosikokouksen äänivaltaiset jäsenet voivat esittää uusia jäseniä ja puheenjohtajaa hallitukseen.
Hyvää kokouskäytäntöä on, että hallituksen jäsenet (sis. hallituksen pj.) eivät ennen muita esityksiä tee
omia esityksiään. Hallitushan on valmistellessaan kokousta tehnyt listan ennakkoasettelussa olleista
henkilöistä. Esityksessä tulee olla selvillä ketkä jatkavat hallituksessa ja kenen kaudet ovat täynnä. Pois
jäävien tilalle valitaan uudet henkilöt. Jos ennakkoon on asetettu ehdokkaita, niin ne pitää esitellä ja sen
jälkeen kokouksen puheenjohtaja vielä antaa kokoukselle mahdollisuuden asettaa muita
ehdokkaaksi. Tällaisessa tapauksessa, jos ennakkoasettelun lisäksi esityksiä tulee kokouksessa, on
varmaan edessä äänestys ehdokkaiden välillä. Äänestyksessä kaikki ehdokkaat ovat samalla viivalla.
Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus
- Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille ja
läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen
jäsenistä.
- Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
- Hallituksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
- Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
Kuka allekirjoitaa yhdistyksen hallituksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat?
- Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja jos on sovittu niin myös sihteeri.
Allekirjoituksella pj varmentaa hallituksen päätökset. Koko hallitus ei allekirjoita kokouksen
pöytäkirjaa. Tarkastusta ei vaadita. Pöytäkirjasta näkee ketkä ovat olleet tekemässä päätöksiä.
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Vuosikokouksen pöytäkirja pitää allekirjoittaa ja tarkastaa virallisesti laillisuuden
varmistamiseksi.

Voiko hallituksen jäsenmäärää muuttaa?
Vuosikokouksessa päätetään joka vuosi hallituksen jäsenten lukumäärä eli 4,6,8, tai 10 henkilöä. Eli tämä
on oikea ja ainoa hetki muuttaa hallituksen jäsenten määrää.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA SIRRYTTÄESSÄ YHDEN KOKOUKSEN MALLIIN
Miten hallituksen jäsenet valitaan siirryttäessä yhden vuosikokouksen malliin?
1. Puheenjohtajan valinta ja kaudet
- Piirin / yhdistyksen nykysäännöillä hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen toimikausi on kaksi
kalenterivuotta. Jos piiri / yhdistys siirtyy ottaa yhden kokouksen mallin mukaiset säännöt
käyttöön, silloin toimikausi on kaksi vuotta kokouksesta kokoukseen.
- Sääntömuutostilanteessa syyskokouksessa valittavan hallituksen puheenjohtajan toimikausi
alkaa 1.1.20xx ja jatkuu siitä kaksi vuotta + seuraavaan vuosikokoukseen asti (yleensä
huhtikuussa piireissä ja helmi-maaliskuussa yhdistyksissä). Tällöin toimikausi tulee olemaan
hieman yli 2 vuotta. Tämä on syytä kertoa jo esityslistassa ja tietysti myös valintapäätöksessä.
- Jos puheenjohtaja on valittu jo vuotta aiemmin, hänen kauttaan pidennetään syyskokouksen
päätöksellä vielä alkuperäistä kautta seuraavan kevään verran riippumatta siitä, vaikka hänellä
tulisivat jo puheenjohtajakaudet täyteen.
2. Jäsenten valinta ja kaudet
- Erovuoroisten tilalle valittavat hallituksen jäsenet aloittavat toimikautensa samaten 1.1.20xx ja
heidän toimikautensa jatkuu 2 v + seuraavaan vuosikokoukseen asti.
- Vuotta aiemmin valittujen eli ei-erovuorossa olevien hallituksen jäsenten toimikausi on alkanut
1.1.20xx ja niitä jatketaan myös seuraavaan vuosikokoukseen saakka
YHDISTYKSEN LAITTAMINEN TAUOLLE
Voiko yhdistyksen laittaa tauolle?
Yhdistyksen tauolle laittaminen edellyttää lakisääteisten vuosikokousten pitämistä, vaikka toimintaa ei
olisikaan. Helpompaa voisi olla esim. siirtyä toimintaryhmäksi jonkun toisen yhdistyksen alle.
1. Toimintaryhmän ohje https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toimintaryhmat/
2. Yhdistyksen lakkauttaminen voidaan tehdä milloin vain, kunhan se on tehty yhdistyslain
mukaisesti https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/yhdistyksen-perustaminen-jalakkauttaminen/
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