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KOKOUSTAITO 
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Miksi kokoonnutaan? 

• Keskustelemaan yhteisistä asioista  

• Tekemään päätöksiä 

 

 Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta saa 

äänensä kuuluviin eikä tietämättömänä suotta 

hidasta kokouksen kulkua. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fATYWNj-4ss
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Kuka saa osallistua? 

• Kokouksiin voi osallistua yhdistyksen järjestön 

jäsenet tai ne, jotka on erikseen kokoukseen 

kutsuttu. 
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ENNEN KOKOUSTA 

Kokouksen valmistelu 

- tehtävänjako vaihtelee yhdistyksittäin 

 

 

 

• kokouskutsu 

• asia- tai esityslista  

• asioiden valmistelu 

• käytännön valmistelut 

‒ kokouspaikan varaaminen 

‒ tarvittava kokousmateriaali paikalle, 
varmistettava myös toimintakunto 

‒ mahdollinen tarjoilu 
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Kokouskutsu 

• Lähetettävä ajoissa, yleensä n. 2 viikkoa ennen kokousta. 

• Sääntöjen määräämällä tavalla (posti/sähköposti, lehti, 

ilmoitustaulu jne.) 

• Kutsun tulee sisältää seuraavat tiedot:  

 - yhdistyksen nimi 

- kutsun päiväys  

- kokouksen laatu  

- kokoontumisaika 

- kokouspaikka 

- käsiteltävät asiat  

- kutsujan allekirjoitus (yleensä pj. tai sihteeri). 
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Asia-/esityslista 

• Numeroitu luettelo kokouksessa 

käsiteltävistä asioista. 

• Hyväksytään kokouksen alussa 

työjärjestykseksi (muutoksia saattaa tulla). 

• Tärkeää, että jokainen kokoukseen 

osallistuja on etukäteen tutustunut 

esityslistaan. 
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KOKOUKSEN AIKANA 

1) Kokouksen avaaminen (puheenjohtaja tai muu koolle kutsuja) 

 - kolme nuijan kopautusta 

 - toivottaa yleisön tervetulleeksi 

 - julistaa kokouksen avatuksi 

2) Järjestäytyminen 

 - valitaan kokouksen toimihenkilöt: 

 puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkistajat ja 
ääntenlaskijat 

http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/kokous/5
http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/kokous/7
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3) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen. 

4) Edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkistaminen 

 JOS 

 pöytäkirjantarkistajia ei ole ed. 
kokouksessa valittu. 

5) Esityslistan hyväksyminen (ja 
menettelytavat) 

  

http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/kokous/6
http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/kokous/6
http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/kokous/8
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6) Ilmoitusasiat 

7) Päätösasiat (järjestyksessä 

esityslistan mukaan) 

8) Muut mahdolliset asiat 

9) Kokouksen päättäminen: 

 Puheenjohtaja toteaa ”Kokous 

on päättynyt” ja kopauttaa 

nuijalla kaksi kertaa. 

 KOPS KOPS 

http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/kokous/9
http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/kokous/15
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Varsinaiset päätösasiat ja niiden käsittely 

• Asiankäsittelykaava: 

1. Asian esittely 

2. Asiasta keskustelu 

3. Keskustelun päättäminen 

4. Ehdotusten toteaminen ja tarkistaminen 

5. Äänestystavasta päättäminen 
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6. Äänestysjärjestyksestä päättäminen 

7. Äänestäminen 

8. Äänestyksen tuloksen julistaminen 

9. Asian käsittelyn lopettaminen 



9.2.2015 

14 

 

Erilaiset puheenvuorot 

• Johto- eli alustuspuheenvuoro 

• Keskustelupuheenvuoro 

• Selvennys- eli vastauspuheenvuoro 

• Työjärjestyspuheenvuoro 

 

Puheenvuoro pyydetään pj:lta ja käytetään kun pj sen 

myöntää. 
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5.1. Ehdotukset 

• Pääehdotus 

• Vastaehdotus (muutosehdotus) 

• Lykkäysehdotus 

• Hylkäysehdotus 

 

Ehdotusten nimeäminen on tarpeen äänestysjärjestystä 

suunniteltaessa. 
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5.2. Äänestystavat 

• Avoin kädennostoäänestys 

• Suljettu lippuäänestys 

  * henkilövaaleissa, jos yksikin sitä vaatii 

  * muissakin äänestyksissä, jos yli puolet vaatii   
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5.3. Äänestysjärjestykset 

• Kollegiaalinen äänestysjärjestys 

  * Kaikista vaihtoehdoista äänestetään samanaikaisesti 

  * Eniten ääniä saanut voittaa 

  * Ei välttämättä demokraattinen lopputulos 

 

• Parlamentaarinen äänestysjärjestys  

  *  Äänestysten sarja, jossa kerralla vastakkain kaksi 
vaihtoehtoa. Näin jokainen osallistuja ilmaisee kantansa 
jokaiseen vaihtoehtoon. 

  1) Yksityiskohtainen äänestysjärjestys 

  2) Lyhyt äänestysjärjestys 
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  Parlamentaarinen  

yksityiskohtainen äänestysjärjestys 

• Pakollinen mm. kunnallisissa 

kokouksissa 

1) lykkäysehdotus – päätetään nyt 

2) kaksi pääehdotuksesta eniten 

poikkeavaa ehdotusta vastakkain 

3) edellisessä voittanut – seuraava 

vastaehdotus 

4) jatketaan samoin kunnes kaikista 

vastaehdotuksista äänestetty 
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5) viimeksi voittanut vastaehdotus – 

pääehdotus 

6) edellisen voittanut ehdotus – 

hylkäysehdotus 

 

 Lyhyt äänestysjärjestys antaa tuloksen 

 nopeammin, mutta on hieman  

 summittainen. 
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5.4. Äänten laskeminen ja tuloksen 

julistaminen 

• Ääntenlaskijat laskevat äänet. 

• Pienissä kokouksissa (kädennostoäänestys) voi 
äänet laskea myös pj. 

• Lippuäänestyksen tuloksen tarkistavat pj, sihteeri 
ja ääntenlaskijat yhdessä. 

--> Äänestystulos julistetaan; 

  päätös julistetaan erikseen ja vahvistetaan 
nuijankopautuksella. 
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KOKOUKSEN JÄLKEEN 

Pöytäkirja 

• Dokumentti kokouksessa tehdyistä päätöksistä 

1) Päätöspöytäkirja 

2) Selostuspöytäkirja 

3) Keskustelupöytäkirja 

//adosakk/dfs/Yksikot/MYL/Kotihakemistot/ukoninka/äk3/PÖYTÄKIRJA.pdf
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Pöytäkirjassa on mainittava: 

• Yhdistyksen nimi 

• Kokouksen laatu 

• Kokouksen aika ja paikka 

• Läsnäolijat  

• Puheenjohtaja ja sihteeri   

 

 

 

 

• Käsittely-
järjestyksessä 
kaikki 
asiakohdat 

 

• Päätökset 
mahdollisimman 
tarkasti 
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Tehokasta kokoustamista! 


