Sähköinen kokous
Sähköinen kokous on toteutettavissa esimerkiksi Teams- tai Skype-kokouksena tai muulla vastaavalla
työkalulla, jolla pystytään teknisesti toimimaan siten, että määräyksen edellyttämä yhdenvertainen näkö- ja
ääniyhteys on mahdollinen. Seurakunnan velvollisuutena on mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että
kokoustekniikka toimii. Lisäksi tulee huolehtia välineiden tietoturvasta ja tietosuojasta, vaikka harvemmin
käsitellään arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja.
Läsnä oleviksi eli saapuvilla oleviksi voidaan todeta paikalla olevien lisäksi vain ne henkilöt, jotka osallistuvat
Teams- tai Skype-kokoukseen tai muulla vastaavalla työkalulla toteutettuun kokoukseen. Siten
sähköpostikokoukset eivät ole mahdollisia. Yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys on tarpeellista lähinnä
kokoustyöskentelyn vaatiman vuorovaikutuksen vuoksi. Käytännössä tekniikka ei mahdollista sitä, että
mahdollisesti usean kymmenen jäsenen yhtäaikainen näkyminen näyttöruudulla olisi mahdollista.
Kulloinkin puheenvuorossa olevan henkilön tulee kuitenkin näkyä yhdenvertaisesti kaikille. Jos osa
kokoukseen osallistujia on kokouspaikalla, heidän on oltava myös yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä
muihin osallistujiin nähden esimerkiksi kameran ja kaiutinmikrofonin avulla.
Sekä julkinen että yleisöltä suljettu kokous voidaan pitää sähköisenä. Jos toimielimen kokous – kuten
valtuuston kokoukset yleensä – on julkinen, tulee sen seuraamiseen varata mahdollisuus. Tällainen
mahdollisuus on esimerkiksi siten, että yleisölle varataan tila, jossa olevalla näytöllä on sama näkymä kuin
kokoukseen osallistuvilla. Sähköinen kokousnäkymä voidaan myös yhdistää avoimeen tietoverkkoon, jossa
se voi olla katsottavissa esimerkiksi seurakunnan verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.
Kokousta johdettaessa tärkeää on huolehtia siitä, että myös sähköisessä kokousmenettelyssä yleiset
kokous- ja päätöksentekomenettelyä koskevat säännökset ja määräykset toteutuvat.
Päätöksentekomenettely on sama kuin varsinaisessa kokouksessa. Erona on vain se, että osallistujat eivät
ole fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Äänestys on mahdollista toteuttaa myös sähköisessä kokouksessa
esimerkiksi nimenhuutoäänestyksenä. Sen sijaan, jos vaali vaaditaan järjestettäväksi suljetuin lipuin, on
vaali siirrettävä seuraavaan mahdolliseen kokoukseen, johon jäsenet voivat kokoontua.
Toimielimen jäsenillä tulee olla mahdollisuus tosiasiallisesti osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon. Jos
näin ei ole, voi syntyä laillisuusongelmia. Koska tietoverkot ovat luultavasti ajoittain kuormittuneet,
häiriöihin yhteyksissä kannattaa varautua. Jos yhteydet ovat kovin huonot ja osallistujia putoaa pois
verkosta, kokous tulee keskeyttää ja kokousta voidaan jatkaa, kun kaikki ovat taas mukana. Jos yhteyttä ei
saada palautettua, voidaan kokousta jatkaa sillä edellytyksellä, että kyseisen jäsenen kanssa sopien
todetaan hänen poistuneen kokouksesta. Tällöin tulee kuitenkin varmistua, että kokous on edelleen
päätösvaltainen.

