
Tehokas 
kokoustaminen

Kouluttajana Petri Toikkanen, 
Osana yhteistä ratkaisua 

▪ Kouluttaja, valmentaja  
▪ Tradenomi (YAMK): johtaminen, strategiat, kehittäminen, 

hallinto ja laskentatoimi 
▪ Kouluttanut ja valmentanut  

yhdistyksiä ja järjestöjä  
vuodesta 2008 alkaen 

▪ Päätyönä järjestöjen strategiat ja strateginen 
kehittäminen  

▪ Yhdistysaktiivi. Vuosien mittaan puheenjohtajana, 
sihteerinä, hallituksen jäsenenä, taloudenhoitajana ja 
toiminnanjohtajana. 

Petri Toikkanen

Osana yhteistä ratkaisua

Olemme valmennustalo, joka auttaa muutoksessa, 
saamaan ihmiset mukaan ja saavuttamaan tavoitteet.  

Valmennamme, fasilitoimme ja koulutamme. Tuemme 
organisaatioita, johtajia, työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
muutoksessa uuteen, parempaan ja kestävämpään.  

Osallisuus on sekä toimintamme tärkein arvo, että 
vahvuutemme, joka erottaa meidät monista muista. 

 
 

@osanaratkaisua

www.osana.fi

facebook.com/osanaratkaisua

ja



Päivän sisältö

Mitä on kokoustekniikka? 
Miten vaikutetaan tehokkaasti kokouksessa? 
Mitä tekevät kokoustoimihenkilöt? 
Miten järjestetään erinomainen kokous? 
Mitä tehdä ennen kokousta ja kokouksen 
jälkeen?

Kokoustamisen 
peruskäsitteet

Kokous

Kokous on tilaisuus johon kaksi tai useampi 
henkilö kokoontuu päätöksentekoon tai 
keskusteluun asiakysymyksistä [1]. 

  

[1]Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. 
Internet-versio MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0. Helsinki: Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004. 

Suuruus vaikuttaa 
kokoustekniikkaan

Liittokokous

Yhdistyksen 
kokous

Hallituksen 
kokous



On syytä kysyä mikä kokous 
on pohjimmiltaan?

 
 

Mikä on järjestössä 
kokousten tarkoitus?

Kokouksen tarkoitus

● Keskustelua ja päätöksentekoa 
● Yhdessäoloa 
● Tiedonjakoa 
● Hengen nostatusta 
● Työskentelyä 
● Rituaali 
    

 
 

Miksi kokoustekniikka 
kannattaa hallita?



Kokoustekniikka on yhdistystoiminnan 
perustaito

Auttaa päätöksenteossa 
Tukee demokratiaa 
Auttaa saamaan ihmisten äänet kuuluviin 

-    

    

 
 

Älä kikkaile. Älä 
ole kokouspelle

Kokouksen muoto

konkreettisen kokoontumisen lisäksi myös  
etäkokouksia: 
- puhelinkokous 
- videokokous 
- chat-kokous (esim. Slack tai muu 

viestipalvelu)   

    

Puhelinkokous
- Noin 5 osallistujaa maksimi 
- Pelkästään ääntä 
- Puheenvuorojen jako liki mahdotonta, eli 

kaikkien pitää osata sanoa sanottavansa 
tiiviisti ja toisten oikeutta puhua tulee 
kunniottaa 

- Usein parasta rajata aihe tarkasti 
- Käytetään nopeaa päätöksentekoa vaativiin 

tilanteisiin   
    



Videokokous

- Kuva ja ääni (voi olla myös mahdollisuus näyttää oma 
ruutu)  

- Joko jokaisella oma yhteys (n.5 ) tai sitten kaksi 
fyysistä pistettä, jonka välissä videoyhteys 

- Kuvayhteys mahdollistaa normaalin kokoustekniikan 
- Jos kaikilla oma tietokone, niin hyvin monipuoliset 

välineet käytössä 
- Pystyy pitämään “oikeita” kokouksia, kunhan kesto on 

sopiva 

-    
    

Web-kokous

- Voi olla pelkästään tekstipohjainen 
- Ei välttämättä reaaliaikainen 
- Keskustelun käyminen vaikeaa –> 

päätöksenteon väline 
- Mahdollistaa osallistujamäärältään valtavat 

kokoukset 

-    
    

Erityispiirteenä
Mitä etäisempi väline, sitä enemmän keskustelu on asiapitoista 

    
    

Korostuu 
valmistelu

Vähemmän 
vuorovaikutusta

Etäkokous on ihan oikea kokous

- Kunnioita muita olemalla läsnä 
- Käytä ominaisuuksia monipuolisesti 
- Tiivistä sanomaasi 
- Kysy rohkeasti jos et kuule 
- Ole sinnikäs   

    



Vaikuttaminen alkaa 
asian esittämisestä

Esitys

- Yleinen termi esitys 
- Virallinen termi ehdotus 
- Tarkoittaa konkreettista ratkaisua toimia 

käsiteltävässä olevassa asiassa 

   

    

Pohjaesitys

- Toinen termi ”pääesitys” 
- Kokoukselle etukäteen valmisteltu usein 

kirjallinen esitys 
- Jos pohjaesitystä ei ole, niin ensimmäisestä 

esityksestä tulee pohjaesitys 
- Pohjaesitystä ei tarvitse kannattaa, se on aina 

mukana äänestyksessä 

   
    

Ponsiesitys

- Ponsi = Aloite 
- Ei ratkaista asiaa heti, vaan velvoittaa 

hallituksen tai jonkun muun toimielimen 
toimimaan tietyllä tavalla tai selvittämään 
asiaa 

- Ei ole velvoittava vaan pikemmin ”toive” 

   

    



Kannatus

- Kaikkia esityksiä tulee kannattaa. Esim: 
”Puheenjohtaja, kannatan esitystä AB” 

- Vain kannatetuista esityksistä voi tulla päätös 
- Pohjaesitys on aina automaattisesti 

kannatettu. Myös silloin kun ei ole valmisteltua 
pohjaesitystä ja pohjaesitys on ensimmäinen 
esitys 

- Henkilöesityksiä ei tarvitse kannattaa. Tämä 
sen vuoksi, jotta henkilö voi esittää itseään. 

   

    

Millainen on hyvä 
puheenjohtaja? 

  
Entä sihteeri?

Puheenjohtaja
- (Valmistelee kokouksen) 
- Johtaa kokousta ja jakaa puheenvuorot 
- Toimii kokouksen nimissä (allekirjoitukset  

ja kokousasiakirjojen laadinta) 

   

    

Hyvä puheenjohtaja
- Puolueeton 
- Osaa kokoustekniikan ja kokouksen kannalta 

tärkeät säännöt ja lait 
- Osallistuu vain tarvittaessa varsinaiseen 

keskusteluun 
- Hengenluoja 
- Riittävä äänenkäyttö 

   
    



Hyvä sihteeri
- Tarkka ja täsmällinen 
- Osaa tehdä oikeanlaiset muistinpanot 
- Tarkkailee kokoustilannetta, kuten 

puheenjohtajakin 
- Osaa kokoustekniikan ja kokouksen 

kannalta tärkeät säännöt ja lait 
- Osaa muotoilla päätökset pöytäkirjaan 

   

    

Puheenjohtajan muistio
   

    Nro Puheen-
vuoron 

käyttäjä

Tunnus Sisältö Kanna-
tus

Huom

P Pääehdotus

M muutos

L lykkäys

T työjärjestys

KY Kysymys

Kokouskaava

Keskusteluvaihe
   

    

Esittely Keskustelu Keskustelun 
päättäminen



Äänestysvaihe

Ehdotusten 
toteaminen ja 

tarkistus

Äänestys-
tavan ja 

-järjestyksen 
päättäminen

Äänestys

Päätösvaihe

Tuloksen 
julistus

Päätöksen 
ilmoittaminen

Asian 
käsittelyn 

päättäminen

Kokouskaavan vaiheet

- Puheenjohtaja tai asian valmistelija pitää 
- Alustaa asian taustaa ja esittelee 

mahdollisen pohjaesityksen 
   

    

Esittely

Kokouskaavan vaiheet
- Puheenjohtaja avaa keskustelun nuijalla 
- Puheenvuorot pyyntöjärjestyksessä 
- Esitykset vaativat kannatuksen 
- Perusteluita, lisää tietoa, muutosesityksiä, 

vastaesityksiä, kannatuksia jne. 

   

    KeskusteluKeskustelu



Kokouskaavan vaiheet
- Hyvä puheenjohtaja kertoo etukäteen, että 

aikoo päättää keskustelun kohta  
- Puheenjohtaja päättää keskustelun 

nuijalla 
- Tämän jälkeen ei voi tulla mitään esityksiä 

   

    

KeskusteluKeskustelun 
päättäminen

Kokouskaavan vaiheet
- Pj (usein yhdessä sihteerin kanssa) pitää 

kirjaa esityksistä ja kannatuksista 
- Pj käy läpi kaikkien kuullen kirjatut 

esitykset ja kysyy niiden oikeellisuutta 
kokoukselta 

- Tarvittaessa pj voi pyytää yhdistelemään 
esityksiä tai luopumaan esityksistä.  

   

    KeskusteluEhdotusten 
toteaminen ja 
tarkistaminen

Kokouskaavan vaiheet
- Pj tekee esityksen äänestystavasta 

kokoukselle (Käsiäänestys, nimenhuuto, suljettu 
lippuäänestys. Perussääntö, että yhdenkin 
vaatiessa nimiäänestystä tai lippuäänestystä, sitä 
noudatetaan) 

- Pj tekee esityksen eri esitysten 
äänestysjärjestyksestä kokoukselle, kokous 
hyväksyy 

   
    KeskusteluÄänestystavan ja 

järjestyksen 
päättäminen

Kokouskaavan vaiheet
- Yleinen tapa on, että Pj tekee esityksen 

eri esitysten äänestysjärjestyksestä 
kokoukselle, kokous hyväksyy 

- Kuitenkin esityksen järjestyksestä voi 
tehdä kuka tahansa esittämiseen 
oikeutettu 

    

KeskusteluÄänestys-
järjestyksestä 
päättäminen



Kokouskaavan vaiheet
- Yksi tai useampia äänestyksiä 
- Ääntenlaskijoita käytetään, jos väkeä 

enemmän 
- Puheenjohtajan ääni ratkaisee, jos äänet 

menevät tasan. Vaaleissa aina arpa. 

    

KeskusteluÄänestys

Kokouskaavan vaiheet
- Ääntenlaskijat tai puheenjohtaja julistaa  

tuloksen 
- Puheenjohtaja vahvistaa päätöksen 

nuijallaan 

    

KeskusteluTuloksen julistus

Kokouskaavan vaiheet
- Pj toteaa ”Kokous on päättänyt, että…” 
- Eriävät mielipiteet tässä vaiheessa 
    

KeskusteluPäätöksen 
ilmoittaminen

Kokouskaavan vaiheet
- Pj toteaa ”Esityslistan kohta X on päätetty” 

(nuijankopautus) 

    

KeskusteluAsian käsittelyn 
päättäminen



Ennen kokousta

Kokouskutsu

- Kutsuu koolle osallistujat 
- Aika ja paikka mainittuna 
- Etäosallistuminen pitää mainita 
- Koollekutsujan allekirjoitus on hyvä lisä    

    

Kokouskutsu

1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta; 
2) kiinteistön luovuttamisesta tai 

kiinnittämisestä taikka yhdistyksen 
toiminnan kannalta huomattavan muun 
omaisuuden luovuttamisesta; 

3) 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja 
vaalijärjestyksestä;

Kokouskutsu

4) hallituksen tai sen jäsenen taikka 
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan 
valitsemisesta tai erottamisesta 

5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä; sekä 

6) yhdistyksen purkamisesta. 
Nämä asiat pitää olla aina mainittuna 

kokouskutsussa. Näitä ei voi ottaa 
päätettäväksi ex tempore kokouksen 
aikana.



Kokouksen kulku

Avaus
• Nuija XXX “Kokous alkaa” 
• “Avataan kokous kellon ollessa 9:00.” X 
• Jos ei ole selvää kuka avaa, niin 

perinteinen tapa on, että avaaja on 
“ikäpresidentti”

Järjestäytyminen
• Valitaan puheenjohtaja. Valittu 

puheenjohtaja ottaa ohjat. 
• Sitten valitaan sihteeri ja mahdolliset muut 

toimihenkilöt 
• Voidaan myöntää puhe- ja läsnäolo-

oikeuksia äänivallattomille läsnäolijoille

Laillisuus
• Puheenjohtaja selostaa laillisuuden ehdot 

(säännöt jne.) -> kutsu toimitettu oikein, 
kutsu annettu määräajassa 

• Niiden perusteella arvioidaan laillisuus 
• Kokous päättää tämän 
• “Kokouskutsu on toimitettu säännöissä 

mainitulla tavalla yhdistyksen jäsenille ja 
14 päivän määräaikaa on noudatettu”



Päätösvaltaisuus
• Säännöt ja tarkentavat säännöt 

määrittävät minimirajan äänivaltaisia, 
jolloin kokous on päätösvaltainen 

• “Kun osanottajia on paikalla 12 kappaletta, 
niin voidaan todeta kokous 
päätösvaltaiseksi. Todettu” X

Työjärjestyksen hyväksyminen
• Asia- /Esityslista hyväksytään kokouksen 

työjärjestykseksi eli kaavaksi minkä 
mukaisesti kokous etenee 

• Kohdassa voidaan myös sopia 
puheenvuorojen pituudesta, tauoista, 
äänestystavoista jne. 

• “Hyväksytään esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi. Hyväksytty” X

Ilmoitusasiat
• Vain ilmoitusluontoisesti tuodaan asia 

esiin 
• Tiedonantoja tärkeistä asioista, 

hyödynnetään sitä, että kaikki on koolla 
• Ei käydä keskustelua

Varsinaiset kokousasiat
• Kokouskaavan mukaisesti 
• “Kohta 12 loppuun käsitelty” X “Siirrytään 

kohtaan 13”



Muut esille tulevat asiat
• Vähäpätöisemmät asiat, joille ei ollut 

erillistä kohtaa esityslistassa 
• Kaikki kokouksen aikana esiin tulleet asiat 
• Voi käydä keskustelua ilmoitusasioista 
• HUOM! Ei voi tehdä päätöksiä

Kokouksen päättäminen
• Kun kaikki käsitelty puheenjohtaja päättää 

kokouksen.  
• “Kokous on päättänyt” XX 
• Päätösaika merkitään pöytäkirjaan

KYSYMYS: 
Tärkeimmät ensin  
vai toisinpäin? Kokouksen jälkeen



Päätöksien viestintä
• Kaikki päätökset tulisi viestiä 

mahdollisimman laajasti jäsenistölle 
• Poikkeuksen tekee vain aidosti 

salassapidettävät päätökset 
• Monimutkaiset asiat kannattaa selventää 

ja kirjoittaa auki

Vastuu pöytäkirjasta
• Vastuu pöytäkirjan laatimisesta ja 

oikeellisuudesta on puheenjohtajalla 
• Jos pöytäkirja ei vastaa puheenjohtajan 

näkemystä kokouksen kulusta, niin 
pöytäkirja tulee laatia uudestaan 

• Pöytäkirja kannattaa laatia nopeasti, 
muuten asiat jäävät tekemättä

Pöytäkirjatyypit
• Päätöspöytäkirja 

• Vain päätökset 
• Keskustelupöytäkirja 

• Keskustelu (jopa sanatarkasti) 
• Selostuspöytäkirja 

• Esitykset, kannatukset, perustelut

Pöytäkirjan tarkistaminen
• Pöytäkirjantarkistajat käyvät läpi huolella 

pöytäkirjan ja vertaavat omiin 
muistiinpanoihinsa 

• Allekirjoitus ja päiväys 
• Vastuullinen tehtävä 
• Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien 

tehtävien yhdistäminen ei ole hyvä 
käytäntö, koska voi joutua tarkistamaan 
omaa ääntenlaskuaan.



Muistio
• Epävirallisista kokouksista voi laatia 

muistion 
• Vähemmän formaali muoto 
• Kertoo lyhyesti mistä kyse ja mitä sovittiin 
• Aika, paikka, läsnäolijat, jakelu Puheenvuorotyypit

Keskustelupuheenvuoro

Puheenvuoron luonne voi olla: 
- Ehdotus 
- Kannatus 
- Tiedustelu 
- Arviointi 
- Vastustus 
- Moite 
- Kiitos 
   
    

Ehdotuspuheenvuoro
Ratkaiseminen 
Lykkääminen (“pöytääminen” tai siirtäminen) 
Palauttaminen uudelleen valmisteluun 
Hylkääminen 
Muutoksen tekeminen 

Lykkäysesitys voi tulla myös 
työjärjestyspuheenvuorona -> äänestys heti  

  
    



Etuoikeutetut 
puheenvuorotyypit

Kommenttipuheenvuoro

- Kommentoi edelliseen puheenvuoroon 
- Tavallista puheenvuoroa lyhyempi 
- Ei voi esittää mitään 
   

    

Repliikki 
- Kuin kommentti, mutta lyhempi  
- Vain muutama virke 
- Voi taitavasti käyttää välihuutona 
- Puheenjohtajan ei tulisi antaa liian montaa 

peräkkäin 
   

    

Työjärjestyspuheenvuoro

- ”Puheenjohtaja, työjärjestykseen” 
- Ehdotus kokouksen keskeyttämisestä 

taukoa, neuvottelua tms. varten 
- Tärkeä kiireellinen ilmoitus kokoukselle tai 

läsnäolijalle 
- Huomautus keskustelun palauttamisesta 

raiteilleen 
   

    



Työjärjestyspuheenvuoro

- Huomautus virheellisestä tai puolueellisesta 
puheenjohtajan toiminnasta 

- Ehdotus keskustelun rajaamisesta sulkemalla 
aiheita pois 

- Ehdotus puheenvuoromäärien tai aikojen 
rajoittamisesta 

- Ehdotus asian käsittelyn lykkäämisestä 
perusteluineen 

   
    

“Vastustan. Jätän tästä 
eriävän mielipiteen” 

Eriävä mielipide
- Eriävällä mielipiteellä todistaa, että on 

vastustanut päätöstä -> pitää olla toiminut 
aktiivisesti vastaan eli jättänyt 
vastaesityksen tai äänestänyt vastaan 

- Irtisanoutuu kokouksen päätöksestä sekä 
juridisesti että taloudellisesti.  

- Merkitään pöytäkirjaan ” Henkilö X jätti 
asiasta eriävän mielipiteen” 

   

    

Eriävä mielipide
Eriävä mielipide kun: 
1) Asia on laiton tai rikkoo sääntöjä 
2) Periaatteellisesti väärä 
3) Päätökseen ei ole valtuuksia tai se pitäisi 
tehdä toisessa toimielimessä 
4) Päätös on vastuutonta rahankäyttöä tai 
siihen sisältyy merkittävä riski    

    



Vastalause
- Kuten eriävä mielipide, mutta kirjallinen 
- Liitetään pöytäkirjaan 
- Perustelee ja erittelee miksi henkilö 

vastustaa päätöstä 
   

    

Äänestyksissä asia 
 punnitaan

Äänestystavat

- Kättennosto 
- Nimenhuuto 
- Seisomaan nousu 
- Suljettu lippuäänestys 
   

    

Kollegiaalinen äänestys
- Ehdotuksen peräkkäin listana 
- Kaikkia äänestetään yhtä aikaa 
- Riskinä, että pienen ryhmän kannattama 

ehdotus voittaa, kun äänet hajautuvat   

    



Parlamentaarinen äänestys
- Kaksi vastakkain 
- Demokraattinen tapa selvittää 

enemmistön mielipide 
- Voidaan tehdä yksityiskohtaisen 

äänestysjärjestyksenä tai lyhyenä 
äänestysjärjestyksenä 

-   

    

Yksityiskohtainen 
äänestysjärjestys

1) Lykkäys / Päätetään nyt 
2) Kaksi pääesityksestä poikkeavinta vastakkain 
3) Edellisessä voittanut / seuraavaksi etäisin 
4) Tarvittaessa useita kertoja näin 
5) Viimeiseksi voittanut / pääesitys 
6) Edellisessä voittanut / Hylkäysesitys 
  
    

Lyhyt äänestysjärjestys

1) Lykkäys / päätetään nyt 
2) Pääesitys / hylkäävä esitys 
3) Pääesitys / kaikki vastaesitykset 
4) Pääesitys / etäisin vastaesitys 
5) Sama tarvittavan monta kertaa 

    

Ryhmittäinen äänestys

Sopii esimerkiksi oikean summan 
löytämiseen 
1) Muutetaan / ennallaan 
2) Nostetaan / lasketaan 
3) Kaksi jäljellä, niistä äänestys 

    



Enemmistöt

- Yksinkertainen enemmistö, yli puolet 
- Suhteellinen enemmistö, suhteessa eniten 

ääniä saanut 
- Määräenemmistö, 1/3, 2/3, ¾ jne. 
-   

    

Tasatulos

Äänten mennessä tasan 
- Asiakysymyksissä puheenjohtajan ääni 

ratkaisee 
- Henkilövalinnoissa aina arpa 
-   

    

Äänten laskeminen

- Ääntenlaskijat, pienessä kokouksessa voi olla 
pelkkä puheenjohtaja /sihteeri 

- Lasketaan 
- Äänet 
- Hyväksytyt – hylätyt 
- Tulos 

- Epäselvät äänestysliput kokouksen 
tarkastettavaksi. 

    

Erinomainen  
kokous



Ihminen jaksaa 
keskittyä noin 40-50 
minuuttia. 

Aloita tarkoitus 
mielessä

Satsaa tunnelmaan,  
saa ihmiset nauramaan

Taktiikka  
erottaa kovat tekijät 

harrastelijoista



Keskustele etukäteen  
ja jälkikäteen

Tarkastele säännöllisesti 
kokouskäytänteet

Jos haluat kantasi 
voittavan, niin 

valmistaudu huolella

Sillä miten asia 
sanotaan on paljon 

merkitystä



Hyvällä viestinnällä voi 
korjata todella monia 
puutteita, joita eteen 
tulee. 

Johtaja näyttää 
esimerkillään 

tekemisen määrän 
ja tason

Kiitos!


