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KORONAPASSIN VAATIMISESTA KALATALOUSALUEEN 
KOKOUKSISSA 
  
Kalatalousalueilla ei vaikuta olevan lakiin perustuvaa mahdollisuutta vaatia 
koronapassia kokouksissaan. On ilmeistä, että koronapassia ei voida vaatia 
tartuntatautilain 58 i §:n nojalla kalatalousalueen kokouksiin osallistuvilta. Tämä 
johtuu siitä, että jäsenillä on oltava yhdenvertainen asema osallistua  
päätöksentekoon. Kalatalousalueen tehtävien julkisoikeudellinen luonne vaikuttaa 
osaltaan tulkintaan. AVI:lla puolestaan ei ole toimivaltaa rajoittaa kokouksia, joihin 
osallistuu vain nimenomaisen yhteisöjen jäseniä AVI:n 15.3.2021 antaman tiedotteen 
mukaisesti.  
  
Kokonaiskuva ei kuitenkaan ole täysin selkeä ja alla asiaa on hieman avattu juridisesta 
näkökulmasta ja lopussa todettu toimintaohje. 
  
Kokousten kokoontumisrajoitusten suhteen aluehallintovirasto on 15.3.2021 muuttanut 
tulkintaansa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät 
enää koske yhdistysten sääntömääräisiä tai lakimääräisiä kokouksia, joihin lähtökohtaisesti voivat 
osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut. 
  
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta on todettu, että: ”Todistuksen esittämisedellytys ei saisi estää kenenkään oikeutta 
lakisääteisiin tai välttämättömiin palveluihin, vaan kyse olisi yleisötilaisuuksista ja tiloista, joita 
ihmiset käyttävät vapaa-aikanaan virkistystarkoituksessa. Todistuksen esittämisedellytys ei 
myöskään saisi estää pääsyä sellaisiin paikkoihin, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen 
elämän tai lakisääteisten oikeuksien ja palveluiden nauttimisen kannalta välttämättömiä tai 
olennaisia. Kuten säännöksen sanamuodosta ilmenee, todistusta ei siis saisi 
edellyttää esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai 
kirjastoissa. Lisäksi tällaisia lakisääteisiä tai välttämättömiä palveluja olisivat kaikki 
viranomaispalvelut ja yksityisen hoitamat julkiset hallintotehtävät…Tällaisissa tiloissa 
noudatettaisiin siis mahdollisesti voimassa olevaa viranomaisen 58, 58 a, 58 d tai 58 f §:n nojalla 
tekemää päätöstä.” 
  

 Kalatalousalue suorittaa julkisia hallintotehtäviä, mihin kuuluu esimerkiksi käyttö- ja 
hoitosuunnitelman laadinta. Laajentavasti voidaan tulkita, että kokous, jossa käsitellään 
esimerkiksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, on julkisen hallintotehtävän suorittamista. 

 Toisaalta on huomioitava, että silti voi tulla noudatettavaksi esimerkiksi 
viranomaisen tartuntatautilain 58, 58 a, 58 d tai 58 f §:n nojalla tekemää päätöstä. Tämä on 
tarkoittanut esimerkiksi kirjastojen osalta sitä, että koronapassia ei voida vaatia kirjastossa 
asioimiseksi, mutta kirjastossa järjestettävien yleisötilaisuuksien osalta sitä voidaan vaatia. 

 Toisaalta kalatalousalueen kokous ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous, koska 
osallistuvien henkilöiden oikeus ottaa osaa kokoukseen on rajattu. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että AVI:n rajoittamispäätökset tiloissa järjestettävien osallistujamäärien rajauksista eivät 
koske kalatalousalueen kokouksia, koska ne eivät ole yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia. 

 Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että milloin ei ole kyse julkisen hallintotehtävän 
suorittamisesta tai kalatalousalueen kokouksesta vaan muusta tapahtumasta 
kalatalousalueen toiminnassa, olisi koronapassia mahdollista vaatia joissain tilanteissa. 
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Keskitytään tässä kuitenkin kalatalousalueen kokouksiin 
  
Lainsäädäntö on osaltaan epäselvää. Esimerkiksi EK ja Keskuskauppakamari vaativat 
tilaisuuksissaan ja kokouksissaan koronapassia, vaikka juridisesti asia lienee tulkinnanvarainen – 
viranomaiset ovat korostaneet, että yksityiset tekevät osaltaan omalla riskillään tulkintaa 
koronapassin soveltuvuudesta omaan toimintaansa. Yhdenvertaisuutta on pohdittu hallituksen 
esityksessä ja toisaalta todettu myös se, että passin aiheuttama yhdenvertaisuuden loukkaus on 
jossain määrin vähäisempi jo siitä syystä, että rokotteet ovat ilmaisia jokaiselle kansalaiselle. On 
kuitenkin muistettava, että yhdistyslain lähtökohta on, että kokouksella on oltava fyysinen paikka. 

  
Käytännössä voi suuremmaksi kysymykseksi nousta se, että ilman koronapassin vaatimista tilojen 
käyttö ei ole tällä hetkellä mahdollista – toisin sanoen tilan omistaja ei suostu siihen, että 
koronapassia ollaan vaatimatta tai sellaisia tiloja ei ole saatavilla, joissa koronapassia voitaisiin olla 
vaatimatta. Tämä tarkoittaa, että kalatalousalueen ei ole välttämättä mahdollista saada kokouksia 
koolle ollenkaan vaatimatta koronapassia.  Kalatalousalueiden on kuitenkin pidettävä kokouksia, 
jotta sen osaltaan aikapaineeseen sidotut lakisääteiset tehtävät (kuten käyttö- ja 
hoitosuunnitelmien toimittaminen ELY-keskuksille vuoden loppuun mennessä) saadaan 
asianmukaisesti suoritettua, joten asialle on jotain tehtävä. 
  
Koronapassin käyttämiseen kalatalousalueen toiminnassa on edellä todetun perusteella 
suhtauduttava pidättyväisesti, koska kalatalousalue suorittaa julkisia hallintotehtäviä ja toisaalta 
jäsenten yhdenvertaisuuden toteutumisesta (mahdollisuus osallistua päätöksentekoon) on 
pidettävä huoli. Toisaalta, kalatalousalueen on esimerkiksi pidettävä kokouksia lakisääteisten 
tehtävien suorittamiseksi ja käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmiiksi saamiseksi. Toisaalta on 
ymmärrettävää, että kokoukseen fyysisesti osallistuvien jäsenten terveysturvallisuutta halutaan 
korostaa vaatimalla koronapassia. 
  
Kyseessä on siis joukko ristiriitaisia vaatimuksia, joiden osalta on pyrittävä siihen, että toisaalta 
yhdenvertaisuus ja terveysturvallisuus ja toisaalta kalatalousalueen laissa säädetyt tehtävät 
pystytään toteuttamaan mahdollisimman asianmukaisesti. 
  
Miten siis toimia, jos koronapassia on vaadittava, koska muuten kokouksia ei 
saada koolle? 
  
Mikäli koronaturvallisen kokouksen ilman koronapassin vaatimista ei ole mahdollista, on 
suositeltavaa, että vähintään etäkokousmahdollisuus osana kokousta järjestetään. 
Etäkokousosallistumisen järjestäminen on mahdollista kalatalousalueen kokousten osalta 
poikkeuslain (voimassa 30.6.2022) nojalla hallituksen tai yleisen kokouksen päätöksellä ilman 
nimenomaista sääntökirjausta. Etäosallistuminen antaa mahdollisuuden osallistua kokoukseen 
myös siinä tapauksessa, että koronapassia ei henkilöllä ole. On pidettävä myös riittävä huoli 
kokousta koolle kutsuessa siitä, että henkilöt varautuvat näyttämään koronapassin tiedottamalla 
asiasta mahdollisimman selkeästi. On lisäksi huomattava, että yhdistyslain 24 §:n mukaan 
kokouskutsussa on mainittava, että etäosallistuminen on mahdollista – jälkikäteen sen 
ilmoittaminen ei täytä lain vaatimusta. 
 
Kalatalousalue voi myös mpyrkiä siihen, että se järjestää kokouksen kahdessa eri tilassa tai salissa, 
jotka ovat toistensa lähettyvillä. Tällöin voitaisiin erottaa henkilöt, joilla on koronapassi ja ne, joilla 
sitä ei ole. Tätä voidaan pitää jopa ensisijaisena vaihtoehtona etäosallistumisen mahdollistamiseen 
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nähden. Heikki Halilan ja Lauri Tarastin toteavat seuraavaa Yhdistysoikeus-teoksessaan (sivu 321): 
”Yhdistyksen kokous on YhdL 20 §:n mukaan pidettävä fyysisesti sillä paikalla, jossa se on 
ilmoitettu pidettäväksi. Edellytyksenä ei kuitenkaan ole, että kaikki osanottajat voivat tulla samaan 
saliin. Kokous voidaan järjestää niin, että kokousta johdetaan yhdestä salista ja ne, jotka eivät 
tähän saliin mahdu, voidaan ohjata lähellä oleviin muihin saleihin. Edellytyksenä on niin ikään se, 
että muista saleista voidaan osallistua aktiivisesti kokoukseen eli käyttää puheenvuoroja ja 
osallistua äänestyksiin. Tämä voidaan hoitaa videoinnin ja videotaulujen avulla. 
  
Muistutuksena vielä se, että riippumatta siitä, onko kalatalousalue velvoittanut osallistujia 
esittämään koronapassin kokoukseen osallistumisen ehtona, tulee AVI:n määräyksiä 
terveysturvallisuudesta muuten noudattaa, kuten jo aiemmin keväällä on tiedotettu ja mikä käy 
ilmi AVI:n tiedotteesta 15.3.2021 (https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903483) 
  
Mikäli kokous on järjestetty siten, että koronapassia on vaadittu ja asia nostetaan esille, on asiasta 
kokouksessa sallittava keskustelu. Kalatalousalueen toimintaan ei sovelleta yhdistyslain 33 §:n 
moitekannesäännöstä/ mitättömyyssäännöstä, jos kalatalousalueen päätös loukkaisi olennaisesti 
jäsenen yhdenvertaisuutta. Toisaalta mahdollisen yhdenvertaisuusloukkauksen 
muutoksenhakumahdollisuuden voidaan mahdollisesti katsoa sisältyvän kalastuslain 125 §:ään. 
Asia ei kuitenkaan ole yleistettävissä helposti ja mahdollisen yhdenvertaisuusloukkausväitteen 
menestyminen riippuu tilanteen tulkinnasta – edellä mainitut ristipaineet lain vaatimuksissa 
tehtävien suorittamisessa ja toisaalta jäsenten yhdenvertaisessa kohtelussa vaatii tapauskohtaista 
punnintaa. Väitettä yhdenvertaisuuden loukkaamisesta vähentää voi oleellisesti vähentää 
etäosallistumisen mahdollistaminen. Tulkinta ei ole tällä hetkellä yksiselitteistä, eikä 
tuomioistuinten kannanottoja ole olemassa. 
  
Ohjeistus voi muuttua sitä mukaa, kun lainsäädäntö tai sen tulkinta tarkentuu. 
 

 


