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ETÄINFON AIHEET
Vaikutukset yhdistystoimintaan
Vaikutukset hankkeisiin
Keskustelua
Mistä tietoa ja ohjeistusta?
•
•

Noudatamme valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja ulkoministeriön
antamia ohjeistuksia ja rajoituksia.
Ajantasaista tietoa saa seuraavilta sivuilta:
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/usein-kysytyt-kysymykset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/ulkoministerio
•

Medioissa tietoja on paljon. Ylen uutissivulla on punainen yläpalkki Lue uusimmat
tiedot koronaviruksesta

•

Helsingin Sanomilta voi tilata ilmaiseksi uutiskirjeen, johon kerätään koronauutisia.
Niitä pääsee lukemaan ilmaiseksi.
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006436826.html

•

Ykkösakselin kotisivuilla on tietoa ja tukea yhdistyksille ja yrityksille:
https://www.ykkosakseli.fi/tukea-ja-tietoa-yhdistyksille-koronatilanteessa/
https://www.ykkosakseli.fi/tukea-ja-tietoa-yrityksille-koronatilanteessa/

Vaikutukset yhdistystoimintaan
1. Miten koronavirustilanne vaikuttaa yhdistyksen toimintaan?
Kaikessa toiminnassa on mietittävä sitä, miten otetaan huomioon poikkeusolot ja
rajoitukset.
•
•
•
•

Tilaisuuksia perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan.
Keväisiä vuosikokouksia ei päästä pitämään.
Hallitukset eivät ehkä voi kokoontua yhteen päättämään asioista.
Varainhankinta on keskeytynyt ja vaarassa. Tämä aiheuttaa taloudellisia haasteita
myöhemmin.
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Kaikista muutoksista on viestittävä jäsenille ja muille kohderyhmille nopeasti ja
kattavasti. Viestinnän tarve on kasvanut huimasti ja jaettavaa tietoa on paljon
medioissa.

Toisaalta on syntynyt enemmän tarvetta yhteydenpidolle ja huolenpidolle vaikkapa kylän
ikääntyneistä. Naapuriavulle voi olla tarvetta, mutta se on järjestettävä niin, että
tartunnan riski on vähäinen. Mediassa on paljon esimerkkejä toimista, joita jo toteutetaan
tai pohditaan. Jokainen yhdistys voi miettiä, mitä tehdä kylän tai jäsentensä hyväksi.
Naapuriapuun on tarjolla erilaisia alustoja, kuten Nappinaapuri.
https://www.nappinaapuri.fi/
Facebookissa on paikallisia ryhmiä ja uusia naapuriapuryhmiä, jotka välittävät avun
tarjoajia ja tarvitsijoita. Yhdistyksen olemassa olevat kanavat voi valjastaa naapuriapuun.
Kotiseutuliitto tarjoaa vinkkejä yhteisön vaalimiseen korona-aikana.
https://kotiseutuliitto.fi/rakkautta-koronan-aikaan-viisi-vinkkia-yhteison-vaalimiseen/
Moni tekee nyt etätöitä kotona. Mutta onnistuuko se pitkän päälle? Onko kylällä tai
yhdistyksessä tiloja, joita voisi tarjota etätyön tekijöille? Tässä yksi esimerkki Vihtijärven
kylältä:
https://www.vihtijarvi.fi/?view=article&id=1569&fbclid=IwAR31k3tZPgF4uyCfsvJzA41b_Zd
RcEMUXO_iGy2B4Dy6ENaF8TJdZAClAzA
Yhteydenpidon tavat muuttuvat, koska nyt on pakko. Siirrytään etätyöhön ja
etäkokoustamiseen ja otetaan käyttöön uusia välineitä. Tarjolla on paljon vinkkejä ja
ilmaisia koulutuksia, miten ottaa haltuun erilaisia sovelluksia. Tämä voi olla mahdollisuus
ottaa digiloikka yhdistyksessä!
Kun perinteinen toiminta on keskeytynyt, on aikaa suunnitella uutta toimintaa ja uusia
toimintatapoja, opetella uusia asioita tai ottaa haltuun uusia välineitä. Voitte laatia
vaikkapa yhdistyksen vuosikellon. Kun toiminta taas joskus alkaa, olette hyvin
valmistautuneet.
Mm. näistä asioista kannattaa kuunnella tämä Suomen Kylien podcast:
https://soundcloud.com/suomen-kylaet/podcast-etatyovinkeista
Podcastissa mainitaan techsoup.fi-sivu, joka auttaa yleishyödyllisiä järjestöjä hankkimaan
lahjoituksilla erilaisia ohjelmistoja.
www.techsoup.fi
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Ilmaisia ohjelmia voi löytää myös täältä:
www.ilmaisohjelmat.fi
2. Voiko yhdistyksen yleistä kokousta järjestää, tai hallituksen kokousta?
Oikeusministeriö: ”Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä yleisötilaisuuksina pidetään
myös yhdistysten kokouksia ja yhtiökokouksia. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Niitä ei saa
järjestää, jos niihin osallistuminen edellyttää kutsua tai tietyn yhteisön jäsenyyttä, jollei
tilaisuutta voi osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden
perusteella pitää luonteeltaan yksityisenä. Linjauksen rajana on 10 henkilöä, joten pienten
yhtiöiden ja yhteisöjen kokoukset voidaan pitää.
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. Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät
osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti. Vastuu kokousten järjestämisestä osakkaille
turvallisella tavalla on aina yhtiöllä.
Hallitus on jatkanut kokoontumisrajoituksen voimassaoloa 13.5. saakka. Oikeusministeriö
tekee yhtiökokousten ja vuosikokousten järjestämistä poikkeustilanteessa koskevat
lakiehdotukset, jotka se antaa eduskunnalle viikolla 16.”
Ehdotus on, että kokous voitaisiin järjestää 30.9. mennessä sääntöjen estämättä.
Yhdistyksen hallituksella on vastuu vuosikokouksen järjestämisestä ja hallitus on
velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot, jos yhdistyksen sääntöjä rikotaan.
Yhdistyslain 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.”
Yhdistyksen hallituksen kannattaa päättää, että vuosikokous siirretään myöhempään
ajankohtaan koronatilanteen vuoksi.
Jos yhdistys jatkossa haluaa varautua etäkokouksiin, on sääntöihin tehtävä muutos
etäosallistumisesta.
Yhdistyslain 17 §: ”Säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan säännöissä
mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen yleiselle kokoukselle on aina oltava aika ja paikka, johon yhdistyksen jäsenet
tai valtuutetut voivat tulla päätösvaltaansa käyttämään. Mikäli yhdistyksen säännöissä on
yhdistyslain 17 §:n 2 momentin mukainen määräys, jonka mukaan yhdistyksen kokoukseen
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voidaan osallistua etänä, on kokous kaikkien jäsenten yhteisymmärryksellä mahdollista
kuitenkin järjestää siten, että varsinaisella kokouspaikalla läsnä on ainoastaan kokouksen
puheenjohtaja ja muut jäsenet osallistuvat kokoukseen etäyhteyksin. Tällöin kokouspaikka
voi olla vaikkapa puheenjohtajan koti.
Patentti- ja rekisterihallitus toteaa etäosallistumisesta: ”Hallituksen kokoukset voidaan
jatkossakin pitää vaikka kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen
suostuvat.”
3. Millaisia tilaisuuksia on rajoitettu?
Oikeusministeriö: ”Yli 10 hengen kansalaistilaisuuksien koollekutsuminen on kielletty.
Kielto koskee yleisölle järjestettävää avointa kokousta riippumatta siitä, pidetäänkö se
sisätiloissa tai ulkona. Kielto koskee sekä yleisiä kokouksia että yleisötilaisuuksia.
Yleinen kokous tarkoittaa tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat
osallistua tai jota he voivat seurata.
Yleisötilaisuus on pääsääntöisesti yli 10 hengen tilaisuus, johon osallistuja osallistuu omasta
aloitteestaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset,
kilpailut ja muut niihin rinnastuvat tilaisuudet, kuten teatteri-, ooppera- ja
elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt, samoin kuin messut, kilpailut ja
urheilutapahtumat.”
4. Onko kaikki talkoot kielletty?
Talkoiden järjestäminen on käytännössä lähes mahdotonta. Yli 10 henkilöä ei saisi
kokoontua, lähikontaktia on vältettävä ja jokaisen on pidettävä yli metrin etäisyys
kanssaihmisiin. Riskiryhmiin kuuluvat ja yli 70-vuotiaat pysyvät karanteenia vastaavissa
olosuhteissa. Kannattaa harkita, onko muutamankaan ihmisen talkoiden järjestäminen
suositeltavaa tässä tilanteessa. Talkoot, joita jokainen voi tehdä yksin tai eri aikaan
työmaalla, ovat todennäköisesti mahdolliset. Ovatko talkoot nyt omatoimitalkoita vai
vuorotalkoita?
5. Voiko yhdistys jättää veroilmoituksen, jos tilinpäätöstä ei ole vahvistettu yleisessä
kokouksessa?
Yleishyödyllisen yhdistyksen ei tarvitse välttämättä antaa veroilmoitusta. Tämän voi
tarkistaa täältä:
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-jamaksaminen/veroilmoitus/yhdistys-ja-saatio/pit%C3%A4%C3%A4k%C3%B6-yhdistyksentai-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n-antaa-veroilmoitus/
Jos veroilmoitus on annettava, sen antamiseen voi saada lisäaikaa enintään kaksi viikkoa.
Annettua veroilmoitusta voi korjata.
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Verohallinto: ”Yhteisö ja yhteisetuus voi saada Verohallinnolta lisäaikaa
tuloveroilmoituksen antamiseen, jos siihen on erityisiä syitä. Erityiseksi syyksi katsotaan
yllättävä este veroilmoituksen antamiselle. Riittäviä syitä eivät ole esimerkiksi työkiireet,
atk-ongelmat tai loma. Lisäaikaa ei voi saada myöskään sillä perusteella, että tilintarkastaja
tai yhtiökokous ei ole vielä hyväksynyt tilinpäätöstä tai yhtiön veroilmoituksen
allekirjoittaja ei ole tavoitettavissa.”
”Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka.
Anna uudet tiedot tai korjaa aikaisemmin antamiasi tietoja. Verotuksen päättymispäivä on
merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen
jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on loppunut. Verotuksen päättymisen
jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella .”

Vaikutukset hankkeisiin
6. Voiko uusia hankkeita suunnitella ja hakea?
Voi, mutta Ykkösakselin rahoituksen riittävyys tänä vuonna on epävarmaa. Hallitus päättää
asioista toistaiseksi etäkokouksissa. Ottakaa yhteyttä Ykkösakseliin ennen hakemuksen
aloittamista.
7. Entä jos kehittämishanke uhkaa jäädä kesken, kun tapahtumia ei voida järjestää?
Tapahtumia voi ehkä korvata muilla toimilla tai niitä voi järjestää etänä. Jos hankkeen
tapahtumia ei pystytä lainkaan järjestämään ja hankkeen toteutuminen on vaarassa, voi
olla tarpeen muuttaa hankesuunnitelmaa. Jos hankkeelta on jäämässä vain pieni osa
toteuttamatta, hanke voidaan päättää keskeneräisenä. Ota yhteyttä Ykkösakseliin –
mietitään yhdessä vaihtoehtoja.
8. Miten toimia, kun hankkeessa on peruttu matkoja tai tapahtumia?
Jos hankeaikaa on riittävästi, matkoja tai tapahtumia voi siirtää myöhemmäksi
loppuvuoteen. Jos se ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, selvittäkää jo
maksettujen kulujen korvaamista tai vakuutuskorvauksia. Koronaviruksen takia peruttujen
matkojen tai tapahtumien kulut ovat tukikelpoisia, jos ne ovat lopullisia ja kohdistuvat
hankkeelle.
9. Entä jos investointihanketta ei voida toteuttaa, jos rakentajia ei saada työmaalle tai
talkoita ei voida järjestää?
Jos hankkeessa on riittävästi toteutustaikaa, hanke voi vielä ehtiä valmistumaan sen
aikana. Jos näyttää siltä, että aika ei riitä, kannattaa hakea jatkoaikaa yksi vuosi. Jos
hankkeelta on jäämässä vain pieni osa toteuttamatta, hanke voidaan ehkä päättää
keskeneräisenä tai sen toimenpiteisiin voidaan hakea muutosta. Ota yhteyttä Ykkösakseliin
– mietitään yhdessä mahdollista muutosta hankkeeseen.
10. Voiko hankkeelle saada jatkoaikaa?

Ykkösakseli ry

7 (8)

Jos hankesuunnitelman mukaisia oleellisia tehtäviä tai osioita siirretään
koronavirusepidemian vuoksi, on mahdollista hakea lisää hankkeen toteutusaikaa.
Hankkeelle voi hakea jatkoaikaa kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan. Ohjelmakausi
on jo lopuillaan, mutta hankkeet voivat toimia vielä vuoden 2022 loppuun saakka.
Jos jatkoaikaa on jo haettu kaksi kertaa, tällä hetkellä jatkoaikaa ei voi hakea. On kuitenkin
mahdollista, että tähän tulisi muutos koronaviruksen vuoksi.
Toteutusajan pidentämistä arvioitaessa tulee miettiä, onko se erityisen tarpeellinen
hankkeen toteutumisen kannalta. Lisäksi täytyy pohtia, kuinka pitkän jatkoajan hanke
tarvitsee. Jatkoaika- tai muutoshakemukset on perusteltava ja ne ratkaistaan
tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä Ykkösakseliin heti, kun yhdistyksessä tulee tarve miettiä
jatkoaikaa. Muutoshakemus laaditaan Hyrrässä.
11. Voiko jatkoajalle saada lisää tukea?
Jatkoajan hakeminen ja kustannusten lisääminen on tapauskohtaista. Ykkösakseli ei
todennäköisesti voi myöntää lisää rahoitusta ja tukea hankkeille enää loppuvuodesta.
Jatkoaikaakaan ei kannata hakea, jos hanke on jo käyttänyt kaiken rahoituksensa.
12. Mitä jos hankkeen työntekijä ei voi tehdä työtään, esimerkiksi järjestä tilaisuuksia?
Tärkeintä on miettiä työntekijälle mielekkäitä tehtäviä, jotka hyödyttävät hanketta. Voisiko
työntekijä esimerkiksi kehittää tai etsiä uusia virtuaalisia tapoja järjestää tapahtumia?
Voidaan myös sopia vapaaehtoisesta lomauttamisesta. Tällöin työntekijän olisi mahdollista
jatkaa esim. jatkoajan turvin pidempään, ja hankkeen resursseja säilyisi jatkoajan
toteuttamiseen.
TEM: ” Lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennetään tilapäisesti 14 päivästä
viiteen päivään. Työnantajan on toisin sanoen ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle
viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Muutos on voimassa 1.4.–
30.6.2020.”
”Työnantajalla on 1.4.2020 alkaen oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa
työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi
voimassa oleva työsopimus. Muutos on voimassa kolme kuukautta eli 30.6. 2020 asti.”
Tarkistakaa tiedot työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilta:
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta
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13. Tuleeko teemahankkeiden maksatusaikatauluihin muutoksia?
LIVE 3 -teemahankkeen toimenpiteiden toteutusaika päättyy kesäkuussa. Sen jälkeen
laaditaan viimeinen maksuhakemus. Jos toteutus ei onnistu, sille voi saada hieman
jatkoaikaa. Teemahanke päättyy 31.12.2020.
LIVE 4 -teemahanke on vasta alkanut ja ainakin toistaiseksi muutostarvetta ei ole.
Toteutusaikaa on vuoden loppuun asti. Jos tämäkään aika ei riitä, tutkitaan tilannetta
uudestaan. Ottakaa yhteyttä Ykkösakseliin.

Loppukeskustelu
Saitko hyödyllistä tietoa tästä etäinfosta?
Mitä vinkkejä voisit kertoa muille?
Kerro ja vinkkaa meille jatkossakin!

8 (8)

